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Şener Levent

Açı
Açı
KENDİ AYAĞINA
KURŞUN SIKTI
n

Seçmene
Adapass

2. sayfada

CAN GÜVENLİĞİ AÇISINDAN
CİDDİ RİSK TAŞIYORMUŞ
nCumhurbaşkanlığı
binasının fiziksel
durumuyla ilgili
açıklama yapan
Cumhurbaşkanlığı
basın bürosu tarihi
binanın bugünkü
fiziksel durumunun
can güvenliği
açısından ciddi
anlamda risk arz
ettiğini iddia etti 10’da

SARTI GETiRiLMEDi
Sandık kurulu üyelerinin tümünün aşılı kişilerden seçildiğini açıklayan Narin
Şefik, Adapass konusunda bir karar üretmediklerini söyledi ve “Oy kullanacak
kişiler salonda uzun süre kalmayacak ve zaten maskeli olacak” dedi…

nŞefik: Resmi
sonuçların açıklanması
24 saatten fazla sürecek.
Ne zaman netice
verebileceğimizi
önceden belirtmek
mümkün değil…

n2018 seçimlerinin
maliyeti 5 milyon 270 bin
TL idi… İki tur şeklindeki
cumhurbaşkanlığı
seçiminin maliyeti ise 8
milyon 900 bin TL oldu…

nSeçmen sayısının 203
bin 797 olduğunu
belirten Narin Şefik, 763
sandıkta 2 bin 289
kişinin görev yapacağını
14. sayfada
açıkladı...

İşgal altında

İCAZETSİZ
yazılar...

COVID-19

Yüzyüze eğitime devam

nMilli Eğitim ve
Kültür Bakanlığı,
Bulaşıcı Hastalıklar
Üst Komitesi’nin
eğitime ara
verilmesine yönelik
herhangi bir kararı
olmadığını
hatırlatarak, eğitimin planlandığı
üzere yüz yüze devam edeceğini
11. sayfada
açıkladı

Bugün toprağa veriliyor
n Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) geçirdiği kayak kazasında hayatını
kaybeden 28 yaşındaki Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun’un naaşı KKTC’ye
getirildi. Uzun, bugün düzenlenecek cenaze töreniyle, Güzelyurt Fatih Camii’nde
kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek 4. sayfada

BİR TAŞ OLARAK
UYANACAKSIN
24 OCAK
SABAHINA
Faize
Özdemirciler

GİTMEDEN
ÖNCE...

Ali Osman

BENİM
BOYKOTTAN
ANLADIĞIM

Mehmet Levent

Hristodulidis istifa etti

nGüney Kıbrıs'ta gelecek yıl
yapılacak başkanlık seçimlerinde
adı adaylar arasında geçen Rum
Dışişleri Bakanı Nikos
Hristodulidis Dışişleri Bakanlığı
görevinden istifa ettiğini açıkladı.

10. sayfada

YERLEŞİMCİ
NÜFUS
SÖMÜRGECİLİĞİ

Aziz Şah

Kuzeyde 711 vaka, 2 can kaybı! Güneyde 3 bin 12 vaka, 4 can kaybı!

BİZDEN
ÖNCE DE,
BİZDEN
SONRA DA…

Canan Sümer

n 7. Sayfada
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Şener Levent

Açı
Boykota karşı olanlardan Kutlay
Erk, “Yenidüzen” gazetesindeki köşesinde yazdığı yazıda boykotçuların
çelişkilerini anlatmaya çalıştı…
Anlattığı üç çelişkiden biri de son
yapılan Avrupa Parlamentosu seçimleriyle ilgili…
Biliyorsunuz…
Bu seçimlere biz de “Yasemin Hareketi” olarak katıldık…
Altı Kıbrıslıtürk olarak aday olduk…
Aslında Kıbrıslırumları da katmak
istedik aramıza…
Üç Kıbrıslıtürk, üç Kıbrıslırum dedik…
Teklif ettik…
Kabul etmediler…
Böylelikle ilk kez bu seçimlere altı
Kıbrıslıtürkün adaylığı bir ilk olarak
geçti tarihimize…
Ne kadar oy aldık?
Beş bin…
Dört bin Kıbrıslırum seçmenlerden…
Bin kadar da Kıbrıslıtürklerden…
***
Bu seçimlerde güneyde AKEL de
bir ilke imza attı ve Kıbrıslı bir Türkü
aday çıkardı…
Niyazi Kızılyürek’i…
Niyazi AKEL’in kazanan iki adayından biri oldu ve Avrupa Parlamentosu’na girdi…
Güneyde AKEL’in kitlesi gibi, kuzeyde de CTP destekledi Niyazi’yi…
Bu benim Avrupa Parlamentosu’na
üçüncü adaylığım oldu…
Daha doğrusu ikinci…
Birincisi 2004’teki ilk seçimlerdi
ve Rum tarafı adaylık başvurumu basit
bir nedenle engellemişti…
İkinci kez 2015’te bağımsız aday
oldum…
2019’da ise Yasemin Hareketi ile
birlikte…

Korkusuz

KENDİ AYAĞINA KURŞUN SIKTI

***
Gelelim Kutlay Erk’in yazısına…
Şöyle diyor:
“Mayıs 2019’da Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri yapılmıştı; Güney
Kıbrıs siyasi partilerinden AKEL Kıbrıslı Türk bir adayı listesine dahil etmişti. Kuzey Kıbrıs’ta Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği sahibi olanların seçimlerde oy kullanması üzerinde propaganda yapıldı, odağında da Kıbrıslı
Türk adayın seçilmesinin ve onun
AP’de olmasının Kıbrıslı Türkler için
yararları vardı… Kıbrıslı Türklerin
iradesi de yansımış olacaktı oralara…
Halbuki, Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki
haklardan yola çıkılıyorsa, Kıbrıslı
Türk siyasi partilerin katılması ve
Kıbrıslı Türk seçmenler tarafından seçilmiş iki Kıbrıslı Türk’ün AP’de vekillik görevi yapması gerekiyordu.
Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tek taraflı yöneten Kıbrıslı Rumlar, kurucu ortak

Kıbrıslı Türklerin iradesinin Kıbrıs
Cumhuriyeti’nde geçerliliğini ret ve
inkâr ettiği için 2019 seçimlerinde
AKEL aday listesine bir Kıbrıslı Türk
dahil etmişti. Ve bazı sol grupları,
Kıbrıslı Türkler arasında yarattıkları
kafa karışıklığı ile, bu seçimlerde oy
kullanılmasını teşvik etti. Katılım yüksek olmadı ama AKEL’in adayının
seçilmesine yetti…”
***
Kutlay Erk’e göre, yazıdan da anlaşılacağı gibi, Kıbrıslıtürklerin bu karma
seçime katılması büyük bir hataydı…
Ve katılanlar da Rum tezlerine hizmet
etmiş oldu…
Ona göre, aslında Avrupa Parlamentosu’ndaki iki sandalye Kıbrıslıtürklere
aitti ve bu seçim de Kıbrıslıtürk seçmenler tarafından yapılmalıydı…
Ancak bu yapılmadı…
Kıbrıslıtürk iradesi çiğnendi…
AKEL de bu iradenin çiğnendiğini

örtbas etmek için listesine Kıbrıslı bir
Türkü dahil etti…
Kutlay Erk’in iddiası bu…
Ancak Niyazi Kızılyürek’in seçilmesi
ile Kıbrıslıtürklerin iradesi Avrupa
Parlamentosu’na yansımamış…
Şu soruyu soruyor Erk ve yine kendisi yanıtlıyor:
-Kıbrıslıtürklerin iradesi AP’ye yansıdı mı? Hayır…
Neden yansımamış?
Türkçe’nin AB’nin resmi dili olması
için girişim yapılmış, ancak rafa kalkmış…
Başka?
AB’nin Kıbrıs’a verdiği Covid-19aşılarından Kıbrıslıtürklerin payına düşeni
güney eksik vermiş…
Niyazi Kızılyürek’in ise bunu düzelttirmek için bir iradesi olmamış…
Adadaki siyasi statükoda böylelikle
hiçbir değişim yaşanmamış…
***
Kutlay Erk, AP seçimlerinin bu şekilde yapılmasının sorumluluğunu şimdiki seçim boykotçularına yüklüyor…
Yani Kıbrıslıtürkleri bu seçimlerde
oy kullanmaya teşvik eden onlar olmuş…
Buna itirazım var işte…
Kutlay Erk unuttu herhalde…
Niyazi Kızılyürek’i kuzeyde asıl
destekleyen ve onun seçim kampanyasına katkıda bulunan kendi partisi
CTP idi…
Ne diye şimdi bunu boykotçuların
üstüne yıkmaya çalışıyor…
Bugünkü boykotçulardan da o seçimde aktif rol üstlenmiş olanlar olabilir, ancak onların ezici çoğunluğu
da CTP’liydi…
***
Kutlay Erk boykotçuları tutarsız
göstermek için neden böyle talihsiz
bir örneğe başvurdu ki bilmem…
Kendi ayağına kurşun sıktı!

Sırada Kazakistan mı var!

Hüsnü Mahalli
Afganistan savaşı ile
Sovyetler Birliği’ni dağıtan ABD ve müttefikleri sonraki yıllarda
Rusya’yı da rahat bırakmadılar.
Soros’un renki devrimleriyle Ukrayna,
Gürcistan, Kırgızistan ve son olarak
Beyaz Rusya üzerinden Moskova’yı
sıkıştırabileceklerini hesaplayan batı
bu arada Çeçenistan’ı da ayaklandırmıştı.
Sonuç:
Rusya; Çeçenistan ayaklanmasını
bastırdı, Gürcistan’ın Güney Osetya
ve Abhazya bölgelerine el koydu, Ukrayna’yı ikiye böldü ve Kırım Yarımadası’nı kendine kattı sonra da Karabağ savaşını bahane ederek askerini
bölgede yerleştirdi.
Batı bu kez Kazakistan’da ortaya
çıktı.
Rusya için en tehlikeli ve asla göz
aradı edemeyeceği bir coğrafyada.
Kazakistan’ın Rusya ile ortak sınırı

yedi bin kilometre. Bir kargaşa durumunda dünyada hiçbir ülke bu sınırı
kontrol edemez.
Örneğin Kazakistan’da bir iç savaş
durumundan yararlanabilecek IŞİD ve
benzeri oluşumlar bu sınırdan sızarak
Rusya’yı ve hatta Çin’i (sınır 1500
km) perişan edebilir.
Ayrıca yüzölçümü 2 milyon 725 bin
kilometrekare olan Kazakistan’ın toplam değeri 12-14 trilyon dolar yeraltı
zenginliklerine sahip olduğu hesaplanıyor.
Uranyum, kobalt, çinko, magnezyum,
bakır, demir, kurşun, altın, elmas,
petrol, doğal gaz, kömür…
Kazakistan’ın diğer komşuları ise
Özbekistan (2200 km), Türkmenistan
(380 km) ve Kırgızistan (1200 km) ve
bu dört ülke eski adıyla Rusya’nın
‘arka bahçesi’.
Hiçbirinde zerre kadar demokrasi
yok ama hepsinde akıl almaz yolsuzlukların her türlüsü var.
Azerbaycan’da olduğu gibi.
Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla

dönemin Cumhurbaşkanı rahmetli Özal
“Adriyatik’ten Çin Seddi’ne Türk dünyası” sloganıyla “Buralar bizim de
arka bahçemiz” demişti.
O günden sonra Ankara bu ülkelere
özel ilgi göstermiş ve her alanda işbirliğini geliştirmeye çalışmıştır ve çalışmaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak
12 Kasım’da bu ülke liderlerini İstanbul’da toplayarak Ankara’nın bölgeye
olan ilgisini yeniden ve herkese hatırlatmıştı.
Tam da ABD ve NATO’nun Rusya’yı
Ukrayna ve Karadeniz’de sıkıştırmaya
çalıştığı bir zamanda.
Tam da Ankara’nın Taliban yönetiminde Afganistan’a olan siyasi, askeri
ve dini ilgisinin yoğunlaştığı dönemde.
Tam da Ankara’nın Suriye, Libya
ve Kafkaslar’da Moskova ile bozuştuğu
bir sırada.
Ankara’nın Moskova ile bozuşması
ABD ve NATO’cuları mutlu ediyor.
ABD ve NATO’cular Sovyetler Bir-

liği ve komünizm döneminde olduğu
gibi Ankara’yı Moskova’ya karşı kışkırtmanın peşinde…
Zor olmasa gerek.
Tarih boyunca Ruslarla Türkler 16
kez savaşmış, Orta Asya ve Kafkaslardaki devletlerin halkları Türk kökenli
ve bu halklarla Rusya arasında da tarihten gelen bir çok siyasi, sosyal ve
kültürel sorunlar var.
Kışkırtmak çok kolay.
Bunu bilen Putin hızlı davrandı.
Putin’in kararlılığında herkese bir
mesaj var.
BOP çerçevesinde ve “Arap Baharı”
sürecinde Türkiye’ye önemli görevler
yükleyen ABD ve müttefikleri Kazakistan’da ‘Türk Baharı’nın provasına
kalkıştılar.
Ankara’nın düşman bellediği BAE,
Suudi Arabistan, İsrail ve Mısır ile
barışma çabası belki de bunun içindir.
Bizde aksiyon, macera ve heyecan
bitmez.
Önemli olan ne pahasına olursa olsun
iktidarda kalmaktır.
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Adressiz yazılar

Alaşya’dan notlar

Faize Özdemirciler

Canan Sümer

BİR TAŞ OLARAK
UYANACAKSIN
24 OCAK SABAHINA

Pis ko(r)kularıyla temiz bir geleceğe
yürüyebileceğinin hayalini kuruyor benim
ülke demeye binlerce şahit isteyen zavallı
ülkem, benim hiç ülkem, piç ülkem...
Üstelik “AK”landıkça karardığını göremeyecek kadar kararıyor gözü seçmeye
seçilmeye giderken...
Yapacak bir şey yok, manzaraya baktıkça Sabahattin Ali’nin şarkı
olmuş şiirini mırıldanıyorum:
-Görecek günler var daha,
aldırma gönül aldırma...
Dağlarında bayraklara yer
açmak için zeytin ağaçlarına
kıydıklarında nasıl sustuysa, sahillerini
peşkeş çekip onu sahilsiz bir adaya çevirdiklerinde nasıl sustuysa, şimdi de
öyle susuyor...
Yolunu şaşırmış ürkek bir kuş gibi
kanatlarını çırpıyor ama nafile, çırpınmıyor Akdeniz bakıp Türk’ün bayrağına
çünkü Karadeniz’e özgüdür böylesine
bir çırpınma ve herkes gitmiyor artık
Mersin’e, çünkü Mersin’in kendisi fena
halde tersine…
Kendinden başka her yere benzediği
halde yine de mutludur umutludur benim
yorgun ve durgun demokrat ülkem,
çünkü “ana”sı onu hâlâ seviyor, “ana”sı
onu üzerinde yaşayan bir tek insan kalmasa da sevmeye devam edecek...
Onu, “ana”sından daha hoşgörülü ve
daha laik gösteriyorlar ya, gofa geliyor,
şımarıyor!
Bunu işgal altında olduğunu, istilâ
edildiğini unutsun diye, bakımsız bir
mandra olduğu halde kendini öteki yarısından bağımsız bir devlet hatta güneyi
ile hiç alakası olmayan başka bir ülke
sansın diye yaptıklarını bilmiyor...
O “ana”sının bağırsaklarından, “ana”sının bağırsakları da ondan geçerken,
ufukta beliren bok yoluna gitme ihtimalini bile göremiyor benim kör kütük
ülkem!
Koyverdim ben de, ne yapayım, korkma diyorum ona...
Korkacak ne var! Bak, “ana”nın milli
marşı da öyle başlıyor:
-Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen
al sancak...
Allah bin kere bağışlasın, hünkârbeğendi bir solun, imambayıldı bir sağın
var...
Hafızanla alay edercesine, 2018 Ocak
ayının 22’yi gösteren takvim yaprağını
yırtıp attılar bile.
O güruh “Afrika”nın önüne hiç gelmedi, o taşlar hiç atılmadı, o camlar hiç
kırılmadı, o Madımak Provası hiç yaşanmadı, o polis hiç seyretmedi, Akıncı
“Afrika”nın önüne hiç yürümedi, Erdoğan’ın azmettirdiği güruh Akıncı’ya hiç
küfretmedi saldırmaya yeltenmedi, şimdilerde seçim hülyalarıyla kendilerini
kaybeden Tufanlar Kudretler dillerini
hiç yutmadılar, Faizler maizler “Afrika”yı
taşlayan ve meclisin damına Osmanlı
bayrağı dikenlerle sırıta sırıta poz vermediler sanki...
22 Ocak’ı unutursan vicdanın kuruyacak, yüreğin çürüyecek demiştim saldırıdan sonra yazdığım bir yazıda. Üzülerek geri alıyorum şimdi sözümü, ülke
ülke olmaktan çıktı, vicdanı kurudu,
yüreği çürüdü çünkü...
Ah benim, tarihsiz ve talihsiz ülkem,
22 Ocak 2022 tarihinde dördüncü yılına
giriyor Madımak Provası, 23 Ocak 2022
tarihinde seçim var, uyu sen, ama unutma
ve demedi deme:
Bir taş olarak uyanacaksın 24 Ocak
sabahına...

BİZDEN ÖNCE DE,
BİZDEN SONRA DA…

The Guardian: “Kuzey Kıbrıs’ta
krizle büyüyen öfke”
The Guardian, Kıbrıs’ın
kuzeyinde ekonomik ve siyasi
krizle büyüyen öfkeyi sayfalarına
taşıdı.
İngiltere’nin önemli gazetelerinden
The Guardian, Kıbrıs’ın kuzeyinde ekonomik ve siyasi krizle büyüyen öfkeyi
sayfalarına taşıdı. Helena Smith imzalı
haberde, Türkiye'ye karşı artan öfkenin,
krizden etkilenen kuzey Kıbrıs'ta yeniden
birleşme çağrılarına yol açtığı belirtildi.
Ekonominin kontrolsüz düşüşü ve siyasi müdahale iddialarına dikkat çekilen
haberde, “kendini bağımsız cumhuriyet
ilan eden KKTC”de Türkiye'ye mali ve
siyasi bağımlılığın iflası getirdiği belirtildi. The Guardian, analizinde Kıbrıs
Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil, Lefkoşa Belediye
Başkanı Mehmet Harmancı, Araştırmacı
Ahmet Cavit An, Boykot Platformu’ndan
İzzet İzcan ve Basın-Sen Başkanı Ali
Kişmir’in görüşlerine de yer verdi.
23 Ocak seçimleri ve boykot çağrılarına dikkat çekilen The Guardian haberinde, Elcil’in şu sözlerine dikkat çekildi:
“Beş yıl önce, sistemimize yeni giren
bir öğretmen ayda 1.100 Euro (920 £)
eşdeğeri kazanırdı. Bugün Türk Lirası
yüzünden ayda 350 Euro evine taşıyabiliyor.”
BM RAPORU
The Guardian haberine şu bilgiler de

verildi: Geçen hafta, milliyetçi bir muhafazakar olan Ersin Tatar'ın kuzeyde
cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasından yaklaşık 15 ay sonra, BM genel
sekreteri António Guterres, şimdiye kadarki en sert raporunu yayınlayarak,
müzakere edilmiş bir barış anlaşmasına
varmak için uyarılar yaptı. İzzet İzcan,
“Seçimler artık sıradan Kıbrıslı Türklerin
gerçek iradesini temsil etmiyor. Türkiye'nin planladığı ve oynadığı bir oyun
gibiler" iddiasını ortaya koydu.
‘KARA LİSTE’
The Guardian, Kıbrıslı Türk lider Ersin
Tatar’ı şu sözlerle tanımladı: “İngiltere'de
büyüyen ve Kıbrıs'a dönmeden önce
Cambridge'de eğitim gören Tatar, görev
süresini adanın bölünmüşlü ve iki devletli
bir çözümü savunmak için kullanıyor.”
Türkiye’ye girişine izin verilmeyen
Kıbrıslı Türkleri de gündeme taşıyan
The Guardian, “listede yer aldığı düşünülen Kıbrıslı Türkler, yeniden birleşme
arzularında birleşiyor” dedi.
Bağımsız ve Federal Kıbrıs Hareketi'nin kurucularından, 71 yaşındaki emekli
çocuk doktoru Ahmet Cavit An “İstenmeyen kişi olduğumu söylediklerinde
pasaport kontrolündeydim” diye yaşadıklarını anlattı. An, “Daha fazla bilgi
için Lefkoşa'daki Türk büyükelçiliğine
yazmam gerektiği söylendi.
Avukatım açıklama talep eden taahhütlü bir mektup gönderdikten beş ay
sonra hâlâ bir yanıt alamadık.” dedi.

Alın size bir varyant daha:

Deltacron 25 kişide tespit edildi
Kıbrıs’ın güneyinde bir grup bilim insanı,
Covid-19′un Omicron ve Delta mutasyonlarının melezi olan ‘Deltacron‘ adında
yeni bir mutasyon keşfettiler
Kostrikis: Omicron ve Delta
mutasyonlarının melezi olan
Deltacron adında yeni bir mutasyon
keşfettik
Kıbrıs’ın güneyindeki Kıbrıs Üniversitesi
Biyoteknoloji ve Moleküler Viroloji Laboratuvarı‘nda çalışan bilim insanlarından
oluşan ekibin başındaki Dr. Leontios Kostrikis yaptığı açıklamada, Covid-19’un
Omicron ve Delta mutasyonlarının melezi
olan Deltacron adında yeni bir mutasyon
keşfettiklerini duyurdu
Kostrikis, yeni mutasyonun Omicron’un
bazı mutasyonlarıyla birlikte Delta mutasyonun genetik arka planını paylaştığını
ve bu nedenle yeni mutasyon keşfinin
‘Deltacron’ olarak adlandırıldığını aktardı.
Kostrikis, söz konusu mutasyonun dünyanın başka hiçbir yerinde tanımlanmamış
olmasının muhtemel olduğunu ve bu ne-

denle bu keşfe küresel ilgi olabileceğini
belirtti.
Toplam 25 kişide tespit edildi
Kostrikis, ekibinin 11’i Covid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan hastalarda olmak
üzere toplam 25 kişide Deltacron tespit
edildiğini belirterek, istatiksel analize göre
hastaneye yatırılan hastalar arasında söz
konusu mutasyonu daha sık görüldüğünü
ifade etti.
Kosrikis, 25 vakadan alınan örneklerin
dün Covid-19’daki değişiklikleri izleyen
uluslararası veritabanı olan Grip Virüsü
Verilerini Küresel Paylaşma Girişimi’ne
gönderildiğini belirterek, “Bu mutasyonun
daha patolojik mi yoksa daha bulaşıcı mı
yoksa Delta ve Omicron’dan daha mı baskın olacağını gelecekte göreceğiz” dedi.
Rum Sağlık Bakanı Michalis Hadjipantelas ise yaptığı açıklamada, “Dr. Kostrikis’in ekibinin çığır açan araştırmaları ve
bulguları, bilim insanlarımızla gurur duymamızı sağlıyor, çünkü bu araştırma Kıbrıs’ın güneyini sağlık konularında uluslararası konuma yerleştiriyor” dedi.

Gün doğarken uyandım bu sabah…
Daha tam ağarmamıştı ortalık…
Serin, puslu “kalk, gör, duy, hisset”
diye fısıldayan bir hava…
Sıkıca giyinip beremi taktım ve yürüdüm o ıslak patikacıkta…
Her iki yanında yeşeren bodur çalılıklar…
Çam ve harnup ağaçları…
Yabani otlar, adını bilmediğim endemik bitkiler…
Sanki ilk kez görüyormuşçasına içime çekip kokladım hepsini…
Uzaklardaki denize baktım…
Gümüşümsü, kurşuni bir mavi…
Hafif bir rüzgâra karışan kuş sesleri
müjdeli haberler verir gibiydi bana…
***
Biz yokken de vardı bu dünya.
Yazın çiçeklerle donanan, güz gelince
soyunan ağaçlar…
Karıncalar, arılar…
Heybetiyle bizi büyüleyen dağlar…
Bu taze sabah kokusu…
Tüm kötülüklere rağmen hiç bitmeyen o yaşama arzusu…
Umutlu bekleyişler…
Biz yokken de vardı…
***
Gün gelecek, bu dünyadan göçeceğiz.
Biz gittikten sonra da insanlar işine
gücüne gidecek…
Çocuklar doğacak…
Ölümler, ayrılıklar yaşanacak…
Aşk, yalnızlık, mutluluk ve ölüm
üzerine şarkılar söylenipşiirler, romanlar yazılacak…
Gün doğumuna vurgun kadınlar…
Tutkuyla sevişen âşıklar…
Sevgisine karşılık bulamadığını düşünenler…
Ve yalanlar, entrikalar, ihanetler olacak yine…
Yine denizler dalgalanacak…
Şimşekler çakıp gürleyecek semada…
Bazen kederli, bazen umutlu gözlerle
bakacak insanlar…
O gün biz burada olmayacağız.
Ama bugün varız.
***
Bizden önce ve bizden sonrası…
Varlığımız, iki yokluk arasındaki bir
köprü ve biz geçince yıkılacak…
Ne yağmurun serinliği, ne de bahçelerin baygın çiçek kokuları artık
ulaşmayacak ruhumuza…
Öldükten sonra da hissedebilseydi
insan neleri özlemezdi ki…
Kirazın tadını…
Sevdiğinin kokusunu…
Su sesini ve rüzgârın serinliğini…
Tenini yakan güneşi…
Bir yavru kediyi okşamayı…
Yaşarken sıradan saydığı her şeyi
özlerdi mutlaka…
Sıcak bir dokunuş…
Samimi bir kucaklaşma…
Ve ateşli bir öpücük…
Ama beyhude bir özlem olurdu bu…
Anı yaşamaktır çünkü aslolan…
Şiirler de böyle demiyor mu:
“Ömür dediğin üç gündür…
Dün geldi geçti, yarın meçhuldür.
O halde ömür dediğin bir gündür…
O da bugündür.”
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Lefkoşa’yı dinliyorum gözlerim kapalı
Bir ambulansın siren sesi geliyor uzaktan
Ölüm sessizliği kaygı ve korkularla kaplı
Lefkoşa’yı dinliyorum gözlerim kapalı

KALAY-KALAYCI

GÜLEBİLİRSİN SEVGİLİ OKUR

Nihayet Silihtar, Külliye ile ilgili açıklama yaptı ama açıklama eleştirilere yanıt olmadı,
hamaset oldu. Neymiş yapılan eleştiriler artniyetliymiş. Olaya mali açıdan bakıldığında,
Meclis ve Cumhurbaşkanlığı’nın tadilatı için devletin kasasından düzenli olarak yapılan
harcamalar da az buz değilmiş. Üstelik Cumhurbaşkanlığı binasının bugünkü fiziksel
durumu, çalışanların ve binaya günübirlik gidenlerin can güvenliği açısından riskliymiş.
Dahası var, yapılacak olan Külliye bu topraklardaki varlığımızın nişanesi,
egemenliğimizin göstergesi olacakmış. Tayyip’in yapacağı Külliye kanıtlayacak
varlığımızı, gülebilirsin sevgili okur, gerekirse müstehcen yerlerinle…

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

GİTMEDEN ÖNCE...

Bugün haftanın ilk günü..
Geçtiğimiz hafta bana göre Kazakistan'da
meydana gelen zamlara karşı halkın sokağa
dökülmesi, bizim gibi ülkelerde gıpta
edilecek bir olay...
Biz hep öyleyiz zaten, dünyadaki haklı
mücadelelerde ayağa kalkanları hep gıpta
ile seyrederiz, hatta zaman içerisinde onları
bağrımıza basarız uzaktan da olsa...
Geçmişte olduğu gibi Che Guevara'ları,
Deniz Gezmiş'leri de bugün hala aklımızın
bir ucunda taşırız her gittiğimiz yere!
Bizim böyle bir ayaklanmamız var mı?
Belki 2000 yılında meydana gelen iki
olayı buna örnek gösterebiliriz...
Birincisi 18 Temmuz'da meydana gelen,
Türkiye'nin işgaline karşı ortaya çıkan bir
eylem...
"General Urfa'ya" diyerek bizlere bunun
içerisinde komplo kuran TC'li generali
kovma girişimiydi bu...
Başarıldı mı?
Başarılmadı...
Nedeni de ortadadır...
Bu hareketin yayılmaması için ortaya
çıkan itfaiye görevi yapan kendine sol
diyen bir parti şu an adını bile anmak istemediği bu olayı yatıştırmak için elinden
geleni yaptı...
Bir diğer olay da bankaların batması
sonucu mudilerin meclise saldırmasıydı...
Hoş bu olayın arkadında başka işler de
vardı ama şimdilik buraya kadar...
Kazakistan'daki insanlar petrole ve doğalgaza yapılan zamlar kaşrısında ayağa
kalktılar ve sokaklara döküldüler.
Ya bu zamlar geri alınrı ya da hayat
durur diyerek...
Birkaç saatlik eylemler ve müzik şölenleriyle yapılmadı bu...
Sokağa dökülenlerin karşısına dikilen
askerler ve polisler kızgın ve öfkeli halktan
nasiplerini aldılar.
Hükümet istifa etti, cumhurbaşkanı zamları altı aylığına geri aldıklarını duyurdu...
Halk önüne gelen herşeyi yıktı ve geçti...
Bizde zamlar saatlik yapılıyor...
Biz ne yapıyoruz, sadece sosyal medyada
verip veriştirmekle geçiyor ömürümüz...
Tayyip Kazakistan'daki bu ayaklanmadan
o kadar ürktü ki, hemen Türkiye'de anasını
ağlattığı halka korku vermek için geçti
kameraların karşısına ve tehditler savurdu...
Eğer buna kalkışırlarsa 15 Temmuz'daki
gibi yapacaklarını söyledi...
Korku dağları sarmışken onlara bu korkuyu yutturmak yerine CHP halkı sükunete
davet etti ve kendilerinin öyle sokağa dökülmeye niyetleri olmadığını söyledi...
Demek ki siyasi partilerin arkasına düşerek değil halkın kendi örgütlü gücünü
kullanarak egemenleri yoıla getirebiliriz...
Kazakistan'daki olay bunu gösterdi...
Buradakilerin güvencesi Tayyip...
O giderse bunlar da düşecekler emin
olun, ama önce bunlara bir darbe vurmamız
da şart...

BENİM BOYKOTTAN
ANLADIĞIM

Uzun’un naaşı adaya getirildi,
bugün toprağa verilecek
Amerika Birleşik Devletleri’nde
(ABD) geçirdiği kayak kazasında hayatını kaybeden 28 yaşındaki Kıbrıslı
Türk dağcı Birkan Uzun’un naaşı
KKTC’ye getirildi.
Antarktika’nın en yüksek noktası
Vinson Dağı’nın zirvesinde KKTC
bayrağını dalgalandıran, başarısıyla
gönüllerde taht kuran Uzun’un naaşı
ailesi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
ve sevenleri tarafından karşılandı.
Ercan Havalimanı’nda toplananlar,
Birkan Uzun’un tabutu omuzlarda
taşnırken gözyaşlarını tutamadı.
İstanbul’dan gelen uçak saat 19.15
civarında Ercan Havalimanı’na indi.
Birkan Uzun’un naaşı 10 milli sporcu tarafından aprondan alınıp Güzelyurt Belediyesi’ne ait cenaze nakil
aracına taşındı.
Uzun, bugün KKTC Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenecek cenaze töreniyle, Güzelyurt Fatih Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.
Hayatını kaybettiği 1 Ocak’tan itibaren onu tanıyan, tanımayan vatandaşlar, Birkan Uzun’un Vinson Dağı’ndaki fotoğrafını sosyal medyadaki
profil hesaplarına ekleyerek üzüntüsünü ifade ediyor. Ercan’a gelen sevenleri ise Uzun’un fotoğrafının olduğu maskeleri takıyor.
Amerika’nın Washington eyaletinin
Seattle şehrinde yaşayan ve aslen

Güzelyurtlu olan 28 yaşındaki Uzun,
16 Aralık 2021’de, 4 bin 892 metre
rakımıyla Antarktika’nın en yüksek
noktası olan Vinson Dağı’nın zirvesine
ulaşarak, KKTC bayrağını dalgalandırmıştı.
Vinson Dağı, “7 kıta 7 zirve”
hedefiyle yola çıkan Uzun’un
beşinci zirvesiydi
Başarısı Türkiye medyasına da yansıyan Uzun, “Bu tür dağların zirvesine
çıkmak, bu hedeflere ulaşmak çok
çok güzel bir duygu ve gurur.
KKTC’yi de temsil ettiğim için çok
gururluyum” açıklamasında bulunmuştu. KKTC’deki devlet ve hükümet
yetkilileri gibi Türkiye’deki yetkililer
de Uzun’un kaybından duyduğu üzüntüyü paylaşmıştı.
1993 yılında Gazimağusa’da dünyaya gelen Uzun, 2011’den bu yana
ABD’de yaşıyordu.
Birkan Uzun’un naaşı
ölümünden 8 gün sonra KKTC
getirildi
Babası, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi
Müdürü Cengiz Topel Uzun, cenazenin ülkeye getirilmesi sürecinin
hızlandırılması konusunda KKTC
Washington Temsilciliği, Cumhurbaşkanı Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti
elçiliklerinin devrede olduğunu açıklamıştı.

Güvercinlik kavşağında kaza, 3 yaralı
HK-Gazimağusa Lefkoşa anayolu Güvercinlik kavşağında dün dikkatsizlik
nedeni ile kaza meydana geldi. MG 788 araç sürücüsü Güvercinlik kaşağından
çıkış yaptığı esnada Lefkoşa'dan Gazimağusa'ya seyir halindeki ZNV 852
plakalı araç ile çarpıştı. Çarpışma esnasında araç sürücüleri ve içerisinde
yolcu olarak bulunan bir kişi hafif yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile
Gazimağusa Devlet Hastahanesine kaldırılarak müşahade altına alındı, Kaza
ile ilgili polis soruşturması sürüyor.

8 parti… 400 aday…
“Yaptık yine yaparız… Kıbrıs için geliyoruz”
diyenden tutun da…
“İktidar bizim işimiz” diyerek, iktidar sözcüğünün anlamını bile bilmeyen ve onu hükümet sözcüğüyle karıştıranlara kadar…
Her kategoriden var!
***
Bu 400 adayın Türkiye karşısındaki duruşlarında tek bir fark var mı?
Üç aşağı beş yukarı aynı pozisyon, aynı
duruş!
Bir bakın bakalım…
“Seçilirsek ilk işimiz iktidarı Ankara’nın
elinden almak olacak” diyen bir tek kişi var
mı bu 400 aday arasında?
Ben göremedim…
Gören varsa bana da göstersin hayrına!
***
“Seçilirsek ilk işimiz Ankara’ya ‘Siyasi irademizi, kendi geleceğimizi tayin hakkımızı
geri ver diyeceğiz’ diyen bir tek aday çıktı da
ben mi göremedim?
Gören, duyan ya da hakkında bilgisi olan
varsa lütfen beni de bilgilendirsin.
***
“Seçilirsek ilk işimiz TC elçisini makama
çağırıp, kendilerine “Bugüne kadar kararları
hep siz aldınız, biz uysa da uymasa da, beğensek de beğenmesek de bu kararlara uyduk.
Bundan sonra kararları biz alacağız, siz uyacaksınız; bu kararları destekleyip desteklememek tamamen size kalıyor” diyen bir tek
aday gördünüz duydunuz mu?
Hani nerde?
Vardır da ben mi göremiyorum yoksa?
***
Başta çözümsüzlük olmak üzere, yaşadığımız
bütün sorunların ve olumsuzlukların kaynağı
Türkiye ile olan ana-yavru, et-tırnak ilişkisidir!
Kuzey Kıbrıs’ın 48 yıldır Türkiye’nin askeri
ve sivil işgali altında bulunmasıdır.
Buradaki iktidar ve siyasi irade, tamamen
işgalcinin gaspı altındadır!
Siyasi partiler de, parlamento da, makamlar
da, göstermelik seçimler de, yıllardır dünyanın
gözünün içine baka baka sahnelenen bir demokrasicilik oyunundan başka bir şey değildir!
***
Bugüne kadar yapılan her seçimde boykotçular oldu.
Onlar, yaşadığımız ve bize dayatılan acı
gerçekleri, hepimizden hızlı farketmeleriyle
toplumun önünde gittiklerini gösterdiler.
Bugün isyan noktasını da aşan toplumda,
çığ gibi büyüyen örgütlü bir boykot, önümüzde
bugüne kadar hiç denenmeyen yepyeni bir
mücadele parkuru açmışsa ve insanlarımız
“Artık yeter” diyerek bu parkurdaki yürüyüşe
katılıyorsa her geçen gün daha da çoğalarak,
bunu boykotu öteden beri onurlu ve vicdani
bir mücadele yolu olarak hepimizden hızlı
farkedenlere borçluyuz.
***
Boykot demek…
Gerçek iktidar ve iradeyi elimizden alan
Ankara’nın dizayn ettiği bir demokrasicilik
oyununun piyonları olmaya artık yeter demektir.
Yıllardır üstümüze çöken bu rezil, bu insanlıkdışı düzeni yeniden ve daha güçlü bir sesle
“Reddediyoruz” diye dünyaya haykırmak demektir. Benim boykottan anladığım bu…
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Onuncu köy
CASUS İLE
GÜZİDE’NİN AŞKI

BARLAR AçIKKEN
OKULLARI KAPATMAK!

Ulaş Barış
Kim kime, dum duma düzeninde bugün...
+Sağlık çöktü, bakan 'casus' arıyor
+Eğitim çöktü, bakan 'güzide' okul arıyor
+Asgari Ücret yılan hikayesine döndü
+Bazı hadsizler 'salgın bitti' diye konuşuyor
+Memlekette ilaç yok
+Döviz düştü, düşen fiyat yok
+Seçim var...

PARTİLER SEçİM
çALIŞMASI YAPSIN,
çOCUKLAR OKUMASA
DA OLUR!

Mesarya Kadınları İnisiyatifi
KIBRISLILARI YURTSUZ BIRAKANLAR OKULA GİDEMEYECEK
ÇOCUKLARI MI UMURSAR?
SEÇİMİNİZ YERİN DİBİNE BATSIN!
Günlerdir bir oturmadınız, oturtturmadınız.
Habire insanları topladınız, salgının yayılmasına sebep oldunuz.
Okula gidemeyecek olan ve iki yıldır
her gün kaygıyla yaşamak zorunda olan
çocukların ahı üzerinizden eksik olacak
mı sanıyorsunuz?
Toplumu yurtsuz bırakacak olanlar okulsuz olmalarını mı umursayacak?

YAPTIK, YİNE YAPARIZ

Harun Said
Çevremdeki herkes bu slogan ile dalga
geçer…
Herkes aynı tepkiyi verir ve güler...
Peki ya CTP’liler farkında değil mi?
Bu kadar mı halktan kopukturlar?

KRAVATSIZ

Halil Paşa
Meclis-Elçilik yolundan, Merkez Bankası istikametine sürdüm. Kavşağa gelince
sola, eski Belça’ya doğru dönüyordum
ki, karşıma siyasal parti liderlerinin yan
yana dizilmiş devasa portre fotoğrafları
çıktı.
Birisi hariç hepsi de kravatlıydı. Kravatsız olan kimdi dersiniz?
Bu da seçim sürecinde “halkçı görünüp
oy devşirmek” için yaratılan propagandada,
siyasi algının bir başka etkili yüzü.

ÖZEL OKULLAR
KKTC’Yİ TANIMAZ

Şevki Kozansoy
Anladığım şu iki güzide okul bakanlığa
bağlı olmasına rağmen artan vakalardan
dolayı biz kapattık okulu, online yapacayık
diyebiliyor...
Sizi yetkili bir merci olarak görmüyor...
Ancak devlet okulları imkansızlıklarla
boğuşurken kendinizi yetkili merci olarak
görüp, okullarımızın kapanmasına şu an
için gerek yoktur diyorsunuz...
Geçen günkü demeçte tüm testler okullarda yapılacak dediniz...
Bir ara bahsetmiştim yine yazayım güya
da dün çıktı bu pandemi...
2 senedir aklınız nerdeydi okullara test
hizmeti veremediniz...
İşiniz gücünüz popülizm, oy kaygısı...
Vazgeçin artık...
Öngörüsüzsünüz!!!

GERçEKTEN ANLAMIYORUM
Çağdaş Öğüç
‘Yaptık, yine yaparız’ ne demek?
Sloganlar, seçim dönemlerinde seçmenin dikkatini çekerek onları ikna
etmek için kullanılan etkili bir siyasal

iletişim aracıysa eğer, CTP’nin bu sloganı ne işe yarıyor?
Ne işe yaradığını geçtim, ne anlatmak
istiyor? Neyi yaptınız da yine yapacaksınız? Gerçekten anlamıyorum.

Nuray Özgeçen
Gailemiz eğitimdir! Sınav haftası
öncesi, temaslı ve pozitif öğrencilerimize de ulaşabilmek, teması azaltmak
için perşembeye kadar online dersler
aracılığı ile öğrencilerimize ulaşacağız.
Bakanlığın gözünde sermaye okulları
kadar güzide olamadığımız, riskin arttığı
bilindiği halde, korona döneminde de
kamu okullarında gerekli planlamalar
yapılmadığı için sendikal eylemdeyiz!
Elbette ki perşembeye kadar online
olarak ders yapmak vakaları azaltmada
tek başına yeterli değildir bu nedenle
tüm değerli öğrencilerimizden ve velilerimizden ricamız maske - mesafe hijyen kurallarına maksimum önemi
göstermeleridir.
Ktoeos #sendikaleylem
Okullar en son kapanan kurumlar
olmalıdır!
Online eğitimin yaratmış olduğu sonuçları görüyoruz. Verimsiz olduğunu,
okullar kapansa da gündelik hayatta
risk yaratan faktörlerin devam edeceğini
biliyoruz. Eğlence mekanları, cafeler,
dershaneler vs..
Bunu bile bile hayatın, eğitimi öncelikli tutarak düzenlenmesi yerine online eğitime geçiş ve ardından sınav
haftası yapmayı/karne vermeyi tartışmak
bile bile aynı döngüyü yaşamaktan
başka bir şey değildir.

BİRİNCİ, İKİNCİ VE ÜçÜNCÜ DERECE ASKERİ BÖLGE
Zeki Beşiktepeli
Olağan üstü bir durumda kolordu
komutanı cumhurbaşkanıdır. Bunları
askerdeyken bizzat gözlerimle okudum.
Lefkoşa birinci derece askeri bölgedir.
Girne dağlarına kadar ikinci derece,
üçüncü derece da Girne dağının arka
tarafıdır. 3288 km² alan tamamı askeri
alandır.
Bunu toplum iyi bilmelidir. Onun
için Türkiye işgal bölgesinin egemenidir
ve bütün devlet kurumlarının, sınırlarının, askerinin, polisinin, Sivil Savunmanın, Sivil İşlerin, Merkez Bankasının, paranın ve diğer kurumların
tamamı Türkiye’nin kontrolündedir.
Bunun için egemendir ve dünyada
Türkiye’ye işgal ettiğin topraklarda

sorumlusun diyor ve ceza kesiliyor
veya sorumlu tutuluyor.
Aynen TMT de 1 Ağustos 1958’de
tamamen genel kurmaylığa bağlı olan
ve Pentagon’un kurduğu Seferberlik
Tetkik Kurulu’na bağlıydı. Ve ordan
yönetilirdi.
Hatta gizli tüm kararlar genel kurmaylığa bağlı gizli arşivlerinde duruyor
tüm belgeler.
Bunu yazmamdaki amaç o günlerde
de Kıbrıslıları kullanarak isteklerimiz
bizimmiş gibi gösterip NATO’ya ve
kendi çıkarları doğrultusunda hareket
edilmişti.
Düşün ki nüfusun % 18’ni oluşturuyorduk ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurucu ortağı olduk.

Ve bu haklar kamuda %30 güvenlikte
% 40 haklar alarak 3 bakanlık ve 15
milletvekiliyle birlikte veto haklarıyla
birlikte kurduğumuz bu cumhuriyetin
yaşamasını istemedi NATO ve taşeronu
olan Türkiye ve Yunanistan.
Ki şunu belirteyim ki Kıbrıs Cumhuriyeti kurulurken enosis de taksim
tezi de bitmişti ve o mücadele isteseler
de istemeseler de bitmiştir.
Ama bizde hala daha kuş beyini olan
yöneticilerimiz hala daha Rumlar enosis
ister diyorlar.
Herşey istenebilir ama olması mümkün değildir. Öğrensinler ki bir devlet
kurulduktan sonra devletlerin başka
bir devletin topraklarına katılması yasal
olarak mümkün değildir.

TÜRKÜN TÜRKTEN BAŞKA DOSTU YOKTUR MASALI
Nuh Çetin
BU DA BİZE DERS OLSUN!..
2013 yılında Azerbaycan, Moğolistan, Kırgızistan'ın da üye olduğu, bizim
liderliğimizde toplam 2.800.000 personeli olan, ortak bir Türk ordusu kurduk.
Bu orduya üye olmak için Kazaklar
da başvurdu ve bürokratik işlemler
sürdürülüyordu.
***
Ama bununla yetinmedik.
2015 yılında 36 Müslüman ülke bir
araya gelerek İslam ordusunu kurduk.
Başına da bir Arap getirdik.
Dosta güven vermeyi, düşmanı ise
daha uzaktan panikletip kaçırmayı he-

defliyorduk.
Ben de medyada yazılanların yalancısıyım...
***
Rus komşularımız ise başka bir
askeri yapılanma peşindeydi:
Onlar 1992 yılında içinde Kazak,
Kırgız soydaşlarımızın da olduğu, 6
üyeli "Kolektif Güvenlik Antlaşması
Örgütü" nü kurdu.
İçinde Ermenistan vardı, hattâ gözlemci olarak Sırbistan vardı ama biz
yoktuk...
***
Kazakistan'da geçtiğimiz hafta büyük
bir coğrafyanın kaderini etkileyebilecek
olaylar patlak verdi.

Müslüman ve Türk kimlikli Kazakistan için bişiyler yapmak gerekmez
miydi?..
***
Ve Kazakistan, Rusların kurduğu
askeri örgütten yardım istedi.
Bizim ordulardan yardım isteseydi
muhtemelen bugün sokaklarda Belarus,
Ermeni askerleri yerine, belki de bizimkiler geziniyor alacaktı.
***
Kuruluşunda büyük katkımız olan;
dosta güven, düşmana korku veren
milyonluk ordularımız şimdi ne yapıyor
acaba?
Şaka yaptığımı düşünüyorsunuz, değil mi ?..
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Bilinmesi gereken

SON KEZ: BOYKOT

Sezan Artun sartun47@yahoo.com.tr
Seçimler, demokrasi gereği, bir
toplumun iradesinin “yenilenmesi”…
Veya güvenirliğini kaybetmiş,
toplum vicdanının sesi olmaktan
çıkmış, hizmet vermekten uzaklaşmış olan…
Devlet çarkını elinde tutanlara
“güvenin kalmadığı” durumlarda
yapılır.
Zamanındaki genel veya erken
seçim.
Toplum, seçimi, geçmiş dönemin
kararttığı veya yıprattığı, “gelecek”

hayallerine “umut” olarak görür.
Kıbrıs’ın Kuzeyi’nde, önümüzdeki Pazar günü halk sandığa gidecek ve “iradesini” kullanarak,
elli (50) kişiyi Diyanellos’a gönderecek.
Buna, demokrasinin kaçınılmaz
bir gereği deniliyor.
İtirazı olan yok.
Kuzey’de bu irade, Diyanellos’ta
toplanır görünür…
Ancak, gerçek irade, Diyanellos’un tam karşısında bulunur.
Diyanellos, işgal boyunca onlarca

Doğrudan
bolayir@north-cyprus@net

Selma Bolayır

GÖLGE ETME BAŞKA İHSAN
İSTEMEM DİYEBİLİYOR MUSUNUZ?
Bölünmüş bu adacığın bir yarısında…
Havası suyu, denizi dağı, börtüsü
böceği ile sizi mutlu edecek o kadar
çok şeyi var ki…
Hem de herkese yetecek kadar,
eğer haris değilseniz…
Yalnızca o güne sağlıklı uyanmak
bile mutlu olmanız için yeterli nedendir…
Ancak savaş sonrası adanın bu
güzelliklerinin keyfini çıkaranlar
kimlerdir bilir misiniz?
Yalnızca turistler…
Artı değerlerini sömüren garantörler ve de ganimetçiler..
Ada halkının yaşadığı travmaları,
gelecek belirsizliğini…
Sömürgecinin oluşturduğu şartlarda
yaşamayı reddeden genç nesillerin
adayı terk edişini…
Ruh halleri, aşağılanmaları bilmeyen bazı münasebetsizler de …
Kıbrıslının refah içinde yaşadığını
söyler durur…
Kısır ve kulaktan dolma bilgi birikimi ve kıskançlıkla…
Konuşmalarına izin verdiğimiz
için suç bizim..
Her şey bir yana..
Hiç duyanınız var mı?
Politikasını insanın mutluluğu üzerine kuran bir politikacı..
İnsanın mutluluğu için araştırma
yapıp ona göre vizyon geliştiren bir
parti?
Şimdi etrafınıza baksanız göreceksiniz….
Hep , daha önceden yapamayacaklarını kanıtladıkları şeyleri yapacakları sözünü veriyor…
Kendilerini de halkı da kandırıyorlar…
Bunlar…
Adadaki insanlığı ve tüm güzellikleri kendi çıkarları uğruna yok etmeye çalışanlardır…
Tabularasa, boş, temiz, beyaz bir
sayfa demektir…
İnsan zihni de, doğuştan sahip
olduğu boş, temiz bir sayfa gibidir…
Güya, doğru yolu ona gösteren ve
gene doğuştan herkesin sahip olduğuna inanılan aklını kullanarak insan
özgür düşünceyi seçerek tüm baskılardan ve otoriteden kurtuluşunu yazacaktır bu temiz beyaz sayfaya,
John Locke‘a göre…
Deskartes ise insan, zinhni dolu
olarak doğar der…
Onun için anlaşamazlar bu konuda… Sizce Kıbrıslılar….
Hem Rumca hem Türkçe konuşanlar hangi kategoriye girerler dersiniz ?
Zihinleri acaba beyaz boş bir sayfa
mıdır?….

Bir türlü kendi akıllarını özgürce
kullanma becerisini gösteremediklerinden …
Baskılar ve otoriteden kurtulamadılar…
Senelerce sürüm sürüm süründüler…
Besleme oldular...
Vatan haini oldular….
İngiliz veya gavur piçi oldular…
Aşağılanıp, sömürüldüler…
Gene de akıllanmadılar…
Neden?
Savaş sonrası yaşanan ahlâk çöküntüsü yüzünden..
Onurlarını yitirmiş …
Ruhunu şeytana satmış politikacılar
yüzünden….
Ülke ve insanı yerine kendini ve
avantalarını sevenler yüzünden…
Ganimetçiler yüzünden…
Türkiye’deki çarpık rol modeller
yüzünden…
“Ayıp” üstüne bir nokta koyunca
“kayıp” oldu…
Tüm ayıplar…
Hırsızlık , yalan dolan, potin kutularındaki paralar doğal oldu…
Bir Osmanlı edası ile “fethettik
bizimdir “dedikleri yerlerde namlarına
nam kattılar..
Mahkeme koridorlarını arşınlayanlar…
Hapiste olması gerekenler şimdilerde meclis koridorlarında volta atabiliyorlar…
Böyle bir deneyim yaşayacağım
aklımın köşesinden bile geçmezdi
ama..
İngiliz döneminde Kıbrıslı daha
onurlu ve ahlâklıydı….
Adının polislik bir olaya karışmasından bile ödü kopardı…
Onur kırıcı bulurdu çünkü…
Başa dönersek…
Kıbrıslı, zihni bir tabular rasa mı?
Yoksa zihni dolu olarak mı doğar?
Onlarca seneden sonra ana babadan
miras mı bu zihin?
Öyle bile olsa …
Geçmişten miras aldıkları bu zihin
üzerinde hiç düşünme gereği duymadıkları için…
Bizi hep hayal kırıklığına uğrattılar…
Çünkü amaçlarına ulaşmak için
izledikleri yol yanlış…
Kendini dünyanın hâkimi sayan
Büyük İskender Diogenes’e, onun
için ne yapabileceğini sorduğunda… “Gölge etme başka ihsan istemem”olmuş aldığı yanıt…
Bu yanıtı verme cesareti olmayan
birileri ancak ipinin uzatıldığı yere
kadar gidebilir…
Özgürlüklere de adâlete de bir
faydası olmaz…

demokratik seçim(!) sonucu seçilmişler ağırladı.
Ve de Kıbrıslıtürkler, onlarca seçimde, gelecek hayallerine umut
olacak sonuçlar bekledi.
Her seferinde hayal kırıklığı yaşadı.
Kıbrıslı seçim oldu, “şans verme”
düşüncesi ile oy kullandı.
Gün oldu, körü körüne oy salladı.
Genel olarak da, istismar edilen
“milliyetçilik” ve “Anavatan” edebiyatı altında…
Aklının ve insanlığını gösterdiği
yolda oy kullanamadı.
Her seferinde, bu işgal şartlarında,
gerçekleşmesi mümkün olmayan,
“irade umudunu” kazanacağını
sandı.
Acıdır ki, Diyanellos koltuklarına
gömülenlerin…
Verdikleri sözler ile yaptıkları
birbirine ters düştü.
Sokaklarda en büyük “Kıbrıslı
sesi” temsilciliği yapanlar…
İşgal rejimi çıkarlarına adapte
olup, ona hizmet etmekten ileri gitmediler.
İşgalin dayattığı kukla rejim, işgalin asimilasyon politikası ile değişen seçmen yapısı ile beslendi.
Azınlıkta kalan Kıbrıslıtürk sayısı,
göstermelik seçimler ile “etkili taraf” olmaktan koparıldı.
Planlı bir toplum mühendisliği
ile ekonomik ve sosyal yaşamı,
ipotek altına alındı.
Ekonomik yeterliliğe ve kendi
ayakları üzerinde duruşuna…
Bu yönde geliştirilecek politikalara izin verilmedi.
Üretimden koparıldı.
Mevcut küçük ekonomik yapılar
da, işgalcinin ithal ettiği, Kıbrıslının
rekabet edemeyeceği işgalci sermayesi karşısında direnemedi.
Pazar günü seçim yapılacak.
Bu seçimler yine Kıbrıslıtürk iradesini yansıtmayacak.
Yine, işgal düzeninin yeniden
“taze kan” almasını sağlayacak.
Yine, Kıbrıslı iradesi olmayan
bir irade, Kıbrıslı iradesi olarak sunulacak.
Bu irade, Kıbrıslının yararına işlemeyecek yine.
Bu iradenin oluşmasında Kıbrıslının katkısı ve onayı yok.
Ama bu ipotekli iradenin her
olumsuz icraatının faturası, Kıbrıslıya kesilecek.
Sözünüzün dinlenmeyeceği veya
etkisinin olmayacağı baştan belli
olan sonuçlara katkı koymak, kendi
ayağına kurşun sıkmak ile eş anlamlıdır.
İşgal şartlarında yapılacak seçimde, duyulması mümkün olmayan
Kıbrıslının sesi…
Önümüzdeki Pazar günü, Kıbrıslı,
günlük yaşamında sokakta, kahvede
dillendirmekten çekinmediği…
“Düzene güvensizliğini”, sandığa
gitmeyerek…
BOYKOK ederek duyurulabilir.
Anlamlı bir BOYKOT, oluşacak
Diyanellos iradesini tartıştırır.
Bu yöndeki her tartışma, Kıbrıslıtürklerin seslerini yüksetir.
Kıbrıs çıkarına gelişmelerin oluşmasında belirleyici güç olur.
76’dan beri işgalin yavrusu oldubittileri pekiştirmekten başka…
Kıbrıslıya yarar getirmeyen seçimlere…
Ayni şartlarda bir yenisini daha
eklemeye gerek yok.
İradenin Diyanellos’ta olmadığına
inanan, sorgulayan, hesap verensoran herkese en etkili fırsat: BOYKOT!

GÜNLÜK
REJİMİN BOYKOT SANCISI

HP’cisi UBP’cisi CTP’cisi DP’cisi TDP’cisi ders veriyor boykotçulara… ‘Rumun ilacını istemem’ diyen UBP’li Yasemin
Öztürk, ‘Boykot eder, oy vermezseniz, eleştiri hakkınız olmaz’
dedi… CTP’li Doğuş Derya da ‘boykot muhalefeti marjinalize
ediyor’ dedi… Hangi muhalefetten bahsediyor acaba… Diyanellos
muhalefeti, Diyanellos solu, hatta CTP içi muhalefet rejimle bütünleşmiş durumdadır. İstese de marjinalize olamaz… Bütün
partiler işi gücü bıraktı boykotla uğraşıyor… Birkaç dönemdir
vekil olan, Türk askerinin Rum kadınlara tecavüz ettiğini söyledikten
sonra, hayır söylemedim diyen. Türk askerine işgalci demedim
diyerek özür dileyen… Mobese kameraların takılmasında emeği
olan, Ankara’nın sokaklarımızı gözetlemesi için Kent Güvenliği
Yasası’nı yapan, Bilişim Suçları Yasası ve Özel Hayatın Gizliliği
Yasalarını savunan ve CTP yaptı diye övünen Doğuş Derya, “Ben
meclisi sokak gibi mücadele alanı görüyorum” dedi... Kıbrıs Postası’nın haberine göre Genç TV’de Muazzez Gazihan’a boykot
hakkında şöyle dedi: “Boykot eğilimindeki arkadaşları anlıyorum.
Bu eğilimde geniş bir yelpaze var, homojen bir grup değiller.
Saygım sonsuz ama birkaç kritik şey var: Yüzde 5 bile gitse
birileri seçiliyor. Seçime katılmamanız birilerinin seçilmesine
mani değil. Cumhurbaşkanlığı seçiminde demokrasimize müdahale
edildiği (fotoğraflarla) basında çıktı değil mi? Rakibi çekilse idi
ne olurdu?’’… Seçime yapılan müdahaleden bahsedip, müdahale
ile kaybedilen seçimi örnek gösterip, sonra da sandığın ne kadar
kutsal olduğunu anlatıyor Derya: ‘‘Boykot muhalefetin marjinalize
olmasını sağlıyor (ve böylelikle) muhalefetin sözü eksiliyor’’…
İşgali ve Ankara’yı unutunca gül bahçesine dönüşüveriyor birinci,
ikinci ve üçüncü derece askeri bölgelerden oluşan KKTC!
TAYYİP DE GİDECEK Mİ?
Tufan Erhürman, “Kıbrıs
Türk halkını yoksulluğa
sürükleyenler gidecek,
yoksulluktan kurtulmak
isteyenler gelecek” dedi.
Tayyip de gidecek mi?
*
KAZIK
Antijen testlerinin
Omicron’u tespit edip
etmediği şüpheliymiş. Dert
mi? Yeni test çıkarırlar. İlaç
firmalarından gelecek her
türlü kazığa hazırdır
dünya…
*
DOLU VAATLER
Faiz Sucuoğlu “Muhalefet
bol keseden atıyor, boş
vaatlere inanmayın” dedi.
Yok senin vaatlerin doludur
sanki...
*
BERTAN’IN YUVASI
Bertan Zaroğlu “Kaybetsem
de UBP kalıcı adresimdir”
dedi. Bertan yuvaya döndü,
hayıf sana Erhan!
*
SEçİME ARMAĞAN
Eğitim Bakanlığı, Bulaşıcı
Hastalıklar Komitesi’nin
eğitime ara verilmesine
yönelik bir kararı olmadığını
hatırlattı. Neden?
çocuklarımızın varlığı
seçiminize armağan olsun
diye mi?
*
Aç İNSAN REİS’İ YER (Mİ?)
Demokrat Parti milletvekili
Cemal Enginyurt, "Reisi
yedirmeyiz diyenler! Aç
insan ne bulursa yer. Size
tavsiyem, aç milleti
doyurun" dedi. Aç insan
Reis’i yer mi gerçekten?

“Tırnak”...
"Sürekli kandırıldığımız,
algılarımızın yönetildiği bir dünya
ile nasıl başa çıkabiliriz? Bize
ikram edilen sahtelikleri nasıl
açığa çıkarabiliriz? Politik alan
bu yalanlar üzerine biçimleniyor
artık. İyi yalan kıvırmak çağımızın
en gözde becerisi.
Bir arkadaşım Medya’daki bazı
ünlü isimlerin bile gölge yazarlar
kullandığını, metinlerini
başkalarına yazdırdığını
söylemişti. Parayla yazdırılan
doktora tezleri ve daha neler
neler var bu alemde. Türlü
sahtelikler arasında geçiyor
hayatlarımız."
Neşe YAŞIN
(Yenidüzen)
"Neden siyasete girdiğinizi ve
hedeflerinizi iyice
içselleştirmeniz gerekmektedir...
Nasıl bir eğitim aldığınızdan,
nasıl bir aileden geldiğinizden
ziyade, "nasıl bir insan"
olduğunuzu halka
anlatmalısınız... Duygularınızı,
hislerinizi ve hayallerinizi halka
anlatmalısınız... "var olmak için,
var etmenin" nasıl bir duygu
olduğunu anlatmalısınız...
Kurtların, bitmeyen şarkısı
olmayın! Kendiniz olun!
İdeallerinizi koruyun... Siyasete
girmeyi neden seçtiğinizi asla
unutmayın... Bunu
unutturmalarına müsaade
etmeyin... Adaylığı kazanmanız
ile birlikte, her gün "cezbedici"
şeyler olacak, asla onlara
teslim olmayın..."
Mert MAPOLAR
(Kıbrıs Postası)

Günün Kahramanı
SİLİHTAR
Külliye Tatar’ın kişisel mülkü
olmayacak dendi Silihtar’dan
yapılan açıklamada…
Egemenliğin göstergesi
olacakmış! Saraylar içinde
oturanlarındır, tapusu
olmasa da… ‘‘Anavatan
Türkiye ile ilişkilerimizin ve
kardeşlik bağlarımızın
güçlenmesinden yana olan
herkes, KKTC
Cumhurbaşkanlığı ve Meclis binasıyla
ilgili yürütülen manipülasyonlara itibar
etmemektedir’’ dedi Silihtar… Yani KÜLLİYE ile ilgili gerçeklere
itibar edenler Yavru olmak istemeyenlerdir… Hastanelerin
nüfusu kaldırmadığı, merkezi hastaneyi yağmurda su basan,
okul damlarının çocukların üstüne çöktüğü bir yerde SARAY
isteyenler de utanmazlardır…
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YERLEŞİMCİ NÜFUS
SÖMÜRGECİLİĞİ

Kıbrıs’ın işgal bölgesindeki seçmen sayısı 203 bin
183.
Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı Kıbrıslı Türk seçmen
sayısı 81 bin 600.
Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olmayan seçmen sayısı
121 bin 583 kişi.
Hâlâ durmuş ‘seçime müdahale’ arıyorlar…
Seçmenin yüzde 40’ı Kıbrıslı, yüzde
60’ı yerleşik!
Seçime giren partiler içerisinde taşıma
nüfusa karşı çıkan yok.
Aksine bütün partiler, TC sömürgeciliğinin Siyonizm’in işgal ettiği Filistin topraklarında yürüttüğü ‘settler colonialism’ini,
yani yerleşimci sömürgeciliğini destekliyor.
Yüzde 40’ı yerli, yüzde 60’ı yerleşik olan seçmen profilinde hâlâ ‘seçime müdahale’ aranıyor…
Taşıma nüfus politikası ilhak politikasının kendisidir.
Yerleşimci sömürgeciliği en temel insan haklarının
yok edilmesidir.
İllegal yerleşikler işgalcinin para-militer güçleridir.
Yasadışı yerleşimci taşıma nüfus işgalin ve ilhakçı asimilasyon ve entegrasyon politikasının temel unsurudur.
Yerleşimci sömürgeciliği açısından ‘seçime müdahale’
teferruattır. Yerleşimci sömürgeciliği için mesele zamana
yayılmış ilhak ve istirdattır. Amma abarttınız kukla seçimini!
Kukla seçimini görüyor, KANSIZ SOYKIRIM’ı görmüyorsunuz!
Kuran kursları ve imam hatip açılırken CTP’nin
gerekçesi taşıma nüfusun ‘ihtiyacı olduğu’ydu. Din dayatması gökten düşmedi, taşıma nüfustan fışkırdı.
Bakın 2008’de CTP’nin ‘başbakan’ı Ferdi Sabit Soyer
nasıl savunuyor Yeşil Kuşak’ın kindar ve dindar nesiller
yetiştirme projesini:
-"Kuran kurslarının resmi olarak açılmasına izin verdik.
Niye mi? Türkiye’den gelen işçiler kayıtdışı çalışıyordu.
Biz onları kayıt altına aldık, onlar da ailelerini getirdiler.
Kıbrıs Türkü’nün ibadetini evde yapma geleneği vardır
ama Anadolu’dan gelenin dini talebi, ihtiyacı farklı. Türkiye’den gelen işçilerin taleplerine, kendi metotlarımızla
cevap vermeliyiz ki, tatlı muhabbet ortamı olsun, kimse
kendini dışlanmış hissetmesin. Kendi yöntemiyle talebini
karşılamak için de arayışa girmesin"…
CTP hem saray hem hükümette iken, Yeşil Kuşak
dindar ve kindar nesil yetiştirme projesinin temeli atıldı.
AKP 2011 sonrası Arap ülkelerine yönelik başlattığı
Müslüman Kardeşler açılımını CTP ile Kıbrıs’tan başlattı…
CTP önce Kuran kurslarının önünü açtı, sonra ilk
imam hatip Hala Sultan İlahiyat Koleji’ni açtı. İşin ironisi
AKP o dönem anti-komünist Kıbrıs Türk sağı ile kavga
etmekte idi:
2013 Şubat’ında Lefkoşa’daki Elçilik’te yapılan toplantıda Beşir Atalay, “Rauf Denktaş dinsizdi, Derviş
Eroğlu da… Kuran kurslarını, imam hatipleri engellediler”
demişti.
Bizim gazete manşetten vermişti koca koca puntolarla:
-“Denktaş da dinsizdi, Eroğlu da”…
Dahası Elçilik bu haberi yalanladı. Ancak Elçiliğin yalanladığı haberi o sıralar Silihtar’da oturan Derviş Eroğlu,
“Benim de kulağıma geldi” diyerek doğrulamıştı…
CTP’nin taşıma nüfusun ihtiyacıdır diye savunduğu
Kuran kursları Ankara’nın Kıbrıs yargısına saldırısının
bahanesi oldu. Kuran kurslarını ve ilk imam hatibi açınca
bir de Din İşleri Yasası yaptılar…
Öğretmen sendikalarının Mustafa Akıncı’yı ilk ve son
protestosu bu yasa yüzündendir: “Cumhurbaşkanı” olduğu
sırada Akıncı’nın Din İşleri Yasası altına yerleştirilen,
Eğitim Bakanlığı’ndan izin alınmadan Kuran kursu düzenlenebileceği anlamına gelen maddeyi Anayasa Mahkemesi’ne göndermek yerine, onaylayıp yürürlüğe girmesini
sağlamasından sonra Kuran kursları çığırından çıktı…
2021’de topyekün İslamcı-Türkçü cephenin Kıbrıs yargısına saldırısının bahanesi oldu bu Din İşleri Yasası.
Anayasa Mahkemesi’nin “devletin gözetimi ve denetimi
olmadan Din İşleri Dairesi’nde Hafızlık-Kuran kursu yapılamayacağı”, ancak “Eğitim Bakanlığı’nın izni ile kurs
düzenlenebileceği” yönündeki kararı ortalığı kaldırdı
oturttu.
Kıbrıs’ın kuzeyinde TC sömürgeciliği taşıma nüfusla
başlar. İşgalin adı YERLEŞİMCİ/YERLEŞİK NÜFUS’tur.
Din dayatması ve Adalet Bakanlığı gibi konular yerleşimci
sömürgeciliğinin peşinden gelir.
Taşıma nüfusa karşı çıkmayan sömürgecinin avukatı
ve dilsiz şarlatanıdır.

BM İçİN DE “FEDERASYON
MASALI” RESMİ OLARAK BİTMİŞTİR
Yine küçücük adanın iki yakasında
iki farklı gündem var.
Adanın özgür bölgelerinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in son
raporu sağlam kafalar tarafından sağlam bir şekilde konuşuluyor.
Anti-depresanın konyağın yanında
leblebi gibi tüketildiği adanın işgal
bölgesinde ise bir kişi bu rapor hakkında ağzını açmıyor.
Bu raporun önemi ise neredeyse
malumu ilk defa ilan ediyor olması.
Guterres’in birkaç gün evvel yayınladığı kapsamlı raporunda “iki toplumlu iki bölgeli federasyon” terimini
kullanmaması Rumca konuşan Kıbrıslı
toplumunun gündemindeki en önemli
konu oldu.
Kıbrıslı toplumunun yüzde 82’sini
oluşturan Rumca konuşan Kıbrıslıların
tercih ettiği üniter çözüm, yani cebinizde kimliğini taşıdığınız Kıbrıs Cumhuriyeti’ne dönüş fikrini destekleyen
siyasi cepheler, bunu BM’nin aynı
geçmişte federasyonun masaya gelmesi
oyununda olduğu gibi Türkiye’nin arzuladığı tarafa yani iki devletliliğe
yöneldiği anlamına geldiğini yazdılar,
çizdiler, söylediler.
Bu defa yalnız da değildiler bunları
söylerken.
Artık Kıbrıs’ta “federal çözüm” masalının başımıza bela olmasının en
büyük aracı AKEL bile bu yeni olmayan duruma sesini çıkartma gereği
duydu ve partinin yayın organı Haravgi
“BM Genel Sekreteri’nin raporunda
iki toplumlu iki bölgeli federasyona
atıf yok” başlığıyla rapor hakkında
bilgileri paylaştı.
Raporda çözüm şekli olarak “iki

Gavur İmam

toplumlu iki bölgeli federasyon”a
atıfta bulunulmamasının yanısıra Guterres “Kıbrıs’ta müzakere edilmiş bir
anlaşmaya ulaşma olasılığı için zaten
az olan inanç daha da azalmıştır” diyerek BM’nin yeni pozisyonunu açıkça
dile getiriyor.
Aslında bu malumun ilanı 18 Eylül
2020 tarihinde Kıbrıslılar Birliği tarafından dünyaya üç dilde yayınlanan
“Federasyon masalı bitti - Kıbrıs Cumhuriyeti’ne dönüşün zamanı” isimli
bildiride yapılmıştı.
Daha Ersin Tatar koltuğuna oturmadan BM’nin önerdiği 5+1 (Rumca
konuşan Kıbrıslılar, Türkçe konuşan
Kıbrıslılar, Yunanistan, Türkiye, Birleşik Krallık ve Birleşmiş Milletler)
toplantısında Türkiye’nin iki devletli
çözümü masaya getireceği Kıbrıslılar
Birliği tarafından öngörülmüş ve bu
gerçekleşmişti.
Kıbrıslılar Birliği’nin bugün tüm
dünyada en bilinen Kıbrıslı toplumsal
hareket olmasının bir sebebi de üç
dilde yayınladığı ve dünya üzerindeki
tüm uluslararası ve hükümetlerarası
örgütlerle paylaştığı bildirilerdeki tutarlılık ve söylediklerinin gerçekleşmesi
aslında.
Ancak Kıbrıs’ta ertesi gün yaşanacakları bilmek için müneccim olmaya
gerek yok elbette.
Türkiye’nin Denktaş ile birlikte masaya getirdiği ve federalistlerimizin
de kullanmayı sevdiği sıfata sahip
olan “Türk tezi” federasyonun, bu
adadaki işgal ve yerleşimci kolonizasyonunun tamamlanmasında bir
araç olduğunu biliyoruz.
Bu yüzden Türkiye’nin kendisi için

Oz Karahan
şartlar olgunlaştığı zaman, yani işgal
bölgesindeki nüfus yapısında kendisine
hiçbir toplum liderliği seçiminde sürpriz yaşatmayacak bir noktaya ulaştığı
zaman bu tezin ortadan kalkacağını
analiz etmek de zor değil.
Uzun lafın kısası, senelerdir bu köşeden yazdığım gibi konjonktürel bir
siyaset olan “Kıbrıs’ta federasyon”
safsatasının resmi olarak son bulduğunu görüyoruz.
Ne Rumca konuşan Kıbrıslıların,
ne Türkiye’nin, ne illegal yerleşiklerle
elinizden alınırken ses çıkarmadığınız
temsiliyet makamınız “toplum liderliği”nizin istemediği bu safsatayı savunmanız aslında statükoyu savunmanız manasına gelmektedir.
Kıbrıs’ta sadece iki gerçeğin var
olduğunu artık hep birlikte kabul etmenin zamanı geçti bile…
Bu gerçekler ne diye sorarsanız,
biri 1960 yılında kurulan üniter Kıbrıs
Cumhuriyeti, ikincisi ise Türk işgalidir
tabii ki… Bugün toplumumuzun bir
kısmı, hala bu ikisinin kabından da
ekmek yediği için kendilerini bitiren
zamanı geçmiş konjontürel çözüm ve
oyunları terk edemiyor.
Ancak bu sebepten dolayı iki taraf
da haklı olarak toplumumuzu “ekmek
yediği kaba tükürmekle” suçluyor.
Bugün hala şansınız varken 1960
yılında kurduğunuz ve ortağı olduğunuz cumhuriyetinize dönmek için
mücadele verebilirsiniz.
Çünkü yine her zaman söylediğim
ve açıkça görüldüğü gibi çok yakında
o seçenek de Türkçe konuşan Kıbrıslıların elinden tamamen uçup gitmiş
olacak.

Kuzeyde 711 vaka, 2 can kaybı
Güneyde 3 bin 12 vaka, 4 can kaybı
"Toplam 24.300 test yapıldı, 711 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi vefat etti,
983 kişi taburcu edildi"
"Toplam 24.300 test yapıldı, 711 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi vefat etti,
983 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı
24.300 olup, 711 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 983 kişi taburcu edilmiştir.
340 kişi Lefkoşa, 155 kişi Girne,
138 kişi Gazimağusa, 35 kişi Güzelyurt,
15 kişi İskele, 28 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
9 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu
şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 24.300
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı:
711
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 711
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta
Sayısı: 983
Bugün Kaybedilen Hasta: 2
Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.911.696
Toplam Vaka Sayısı: 41.702
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka
Sayısı: 35.909
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı:
5650
Pandemi Merkezindeki Hasta S.: 53
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı
: 5582
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı:
145
Yoğun Bakımda Yatan Hasta S.: 15

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı
Miktarı :
Güvende Kal
uygulamasına bağlı güncel
rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik
Sayısı: 580
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 498
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:
6426
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik
Sayısı: 107846

Güney Kıbrıs’ta vaka sayısı 3 bini
aştı!
Güney Kıbrıs’ta günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosu açıklandı.
Son 24 saatte yapılan 139 bin 709 testle
3 bin 12 yeni vaka belirlendi.
Ülkede dün (08 Ocak) yapılan 152
bin 238 testle 3 bin 959 yeni vakaya
rastlanmıştı. Toplam vaka sayısı 204
bin 372’ye yükseldi. Hastanede tedavisi
süren 251 hastadan 91’inin durumunun
ağır olduğu da belirtildi. Tedavisi süren
hastalardan yüzde 75.3’ünün aşısız olduğu vurgulandı. Rum haber kaynaklarına göre, bugün 4 ölüm kaydedildi
ve ölü sayısı 657’ye yükseldi.
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GENçLİK HIZLI BİR TREN GİBİ...

Armağan Karal Desem
Gözümün önünden, hızlı bir tren gibi
geçiyor, gençliğimin rüzgarı. Duraklarda
ne yapmışım diye merakla bakıyorum,
durak yok.. Hızla geçen, dur durak bilmeden, takip bile edemediğim bir yaşam.
Yani, gençliğimden kalan anılarım ve
yaşlılığımla başbaşayız artık, bu iki kapılı
handa. Oysa yemyeşil bahçelerin içinde,
bir kelebek kadar rengarenk ve hoşnut
geçti çocukluğum da, gençliğim de. En
güzel anılarımı gençliğimde yaşadım.
Başarılarımın peşinde koştuğum yıllarım, sevdiğim herkesi o zamanlar tanıdım.
İlk aşkımı, ilk çocuğumu, ilk heyecanlarımı ilk dostlarımın kalbimdeki sevincini
gençliğimde edindim. Yaşım yirmili
otuzlu yıllar arasındayken, elli yaşındadır
dedikleri insanları çok yaşlı, hatta bir
ayağı çukurda sanırdım. Ne kilom takılırdı
o yaşlarda aklıma, ne kıyafet ne moda
ne de makyajım. Geçmişi hiç düşünmez,
hep gelecekte bir noktaya doğru gider,
derslerime de her zaman çok çalışırdım.
Aklıma hep büyük bir insan olmanın hedefini koyup hayalini kurdum. Bu yüzden,
hırs ve “aşırı” ile ta o zamandan tanıştım.
Hep " ya hep ya hiç " olmayı yeğledim,
hiçbir zaman "orta yolcu" olmadım kesin
bir görüşüm ve kesin bir tarafım, kararlı
ifadem oldu. Aşırı çalışma hırsı, aşırı
okuma, aşırı sevme, aşırı bağlanma, aşırı
yükselme hırsları...
Herşeyi aşırısına kaçtım, gerek hayalimde, gerekse gerçekleştirdiklerimde..
Bu bana ayrı bir motivasyon verirdi.
Uçurumdan atsalar o yaşlarda bir lastik
gibi tekrar düzelip, ayağa kalkacağıma,
aynı hızla hayata devam edebileceğime
inandım.
Hiç uykusuz nice değerli sohbetleri
gecelerime, anılarıma soktum. Öyle yüksek hedefler koydum ki önüme, gençli-
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Bumin Bezmen

SEçİMLE HERKES
ETEĞİNDEKİ
TAŞLARI DÖKÜYOR!

ğimde, inanılması bile zor gelir şimdi.
Hepsini gerçekleştirdim. Ne acılar, ne
zorluklar, ne kötülükler, ne olumsuzluklar
engel olabildi, olabilirdi bana.
Herkesi sevdiğim zamanlardır gençliğim. Ancak en hızlı geçen zamanım da
gençliğim oldu. Arkamdan ağlamayan,
sitemkar olmayan, enerjimin dorukta olduğu, bir anda üç işi birden yaptığım,
kendimi çok değerli hatta herkesten üstün
bulduğum zamandır gençliğim. Bir macera filmi gibi, geriye doğru düşündüğümde, gençliğim, sık sık aynı sahneleri

izlemekten zevk aldığım, hatta kendime
adeta hayran kaldığım bir dönem gibidir.
Gençlik çok çabuk geçer, en çok buna
üzülürüm. O heyecan, o enerji, o hayal
gücü, o yeni buluştuğum duygular, atlattığım o acılar hüzünler ...
O kadar özlüyorum ki o günleri, ama
bugünü de severek.. Şu anda kendi hayatımın önünde keyifli bir izleyiciyim
sadece.. Dinginlikle, dostlukla, iyilikle
ve bir sinemada patlamış mısır yerken
duyduğum hazla, izliyorum kendimi..
Pazar’ınız genç ve keyifli geçsin!

İYİ BOYKOTLAR...

Ümit İnatçı
Bazan derdimizi anlatabilme konusunda
tereddütler yaşıyorum. Gerçekten boykotun
ne anlama geldiğini, nasıl okunması gerektiğini anlatma konusunda yetersiz mi kaldık
diye düşünmeden edemiyorum. Ne işe yarayacak, amacı ne, seçimin ertesi günü bir
şey mi değişecek gibi bilmişlik taslayan sorularla karşılaşıyoruz. Ya yazdıklarımız okunmuyor ya da kasıtlı bir küçümseme ve değersizleştirme tavrıyla karşı karşıyayız. Basitçe deniliyor ki, çözüm isteyen sözüm ona
sol partilerin bu teslimiyetçi halleri bizi bir
yere götüremez. Birlik olun, parti çıkarlarını
bir tarafa bırakıp çözüme odaklanın çünkü
bu işin sonu örtülü ilhaka kadar gidebilir.
Türkiye'nin bize uyguladığı kolonyalist
baskıları görmezden gelmek ve hala bir
uyum arayışı içinde olmak nereye kadar?
Federal çözüme yönelik girişimci bir siyasi
eğilim ortaya koyamazsak kim çözecek bu
kemikleşmiş işgal sorununu? İşte bizim itirazımız bunadır. Gereğini yapmıyorsunuz,
teslim oldunuz, bir karşı gelim refleksi ortaya
koyamıyorsunuz, siyasi anlamda paralize
oldunuz ve işgalcinin ricasına razı olan
zavallı bir muhtaç durumuna düştünüz-düşürdünüz. Bu durum bizi ürkütüyor ve tepki
koyuyoruz. Seçimlerinizi boykot ediyoruz.
Bu oyunda yokuz diyoruz. Mesajı almak ve
gereğini yapmak artık sizin siyasi ahlak seviyenizle ve sorumluluk hassasiyetinizle ilgilidir. "Biz barış isteriz bize oy verin de
güçlü görünelim" yalanından da vazgeçin
artık. Bunda samimi olsanız tek bir beden
gibi daha güçlü bir kararlılıkla seçime girer
statükoyu sarsacak girişimlerde bulunurdunuz
ama böyle bir derdiniz yok.
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Şimdi sorulan soruları ters tarafa yöneltelim:
seçimlerden sonra eğer iktidar olursanız,
hatta muhalefet olarak da meclisten "iki ayrı
egemen devletli çözümü reddediyor, federal
çözüm hedefini onaylıyoruz" diye bir karar
çıkarabilir misiniz? Eğer çıkaramazsanız ve
KKTC meclisiyle, CB başkanıyla "biz federasyon görüşmeyiz" derlerse hala o mecliste
kalmaya devam mı edeceksiniz, yoksa buna
alet olmamak için meclisi terk mi edeceksiniz?
Bu sorunun cevabını versinler, "meclisi terk
ederiz" desinler oyumu gider CTP'ye veririm.
Ama siz de bilirsiniz ki bunu yapamazsınız,
bunu yapacağınıza da bizi inandıramazsınız,
çünkü siz artık her halinizle sömürgecinin
emrine amade bir taşeron siyasi partisiniz.

Aksini ıspatlayın tükürdüğümü yalayım.
Bunları dile getirince "sizin amacınız CTP'yi
yermek ve yıpratmak dolayısıyla da UBP'ye
hizmet etmek" diyorlar. Bu tam bir duyu yitimi ve etik dışı bir şaşırtmacadır.
Boykotu ciddiye almayabilirsiniz, bizi küçümseyebilirsiniz ama hakikat ortadadır; sayenizde toplumun çözüme ve barışa olan
inancı da körelmiştir. Bu ülkede gelecek
görmeyen gençler göçten başka bir şey düşünmüyor. Türkiye'nin yayılmacı politikalarının rehinesi haline gelmiş bir toplumuz
ve hiçbir şey olmamış gibi sanki normal bir
ülkede yaşarmışız gibi bu göstermelik seçimlere de alet olmamızı istiyorsunuz. Ne
deyim inadına #boykot

İyi ki bu erken seçim oluyor da bazı siyasi
partilerin, örgütlerin , yıllardır sokaklarda
güya gösteri yapıp barış ,çözüm ,birleşik
Kıbrıs naraları atanların diğer yüzleri bir bir
meydana çıkıyor.
CTP ,TDP ,TKP nin halleri malum, CTP
nin tuttuğu yol belli ,gidilecek yeri de çok iyi
biliyor ,zaten hergün yazıyoruz söylüyoruz,bugün tekrardan yazmağa gerek yok.
TDP ye gelince onların tuttuğu yolun CTP
ninkinden bir farkı yok, toplum liderliği seçimlerinde hiçbirşey olmamış gibi tekrardan
bir yıl sonra erken seçim e katılmak ,onların
Türkiye tarafından yapılmış onca müdahaleye
veya bundan sonra yapacağı müdahalelere
eyvallah diyeceğinin bir ispatıdır.
Toplum liderliği seçimlerinde kendi içlerinden çıkan Akıncıya yapılanları görmemezlikten gelip tekrar seçim istemek akıl karı
değil, boykot sözünün de toplum liderliği seçimlerindeyapılanlar için boykot dediklerini
anlamak bileistemiyorlar.
TDP ve elbette Akıncı boykot yapacak
olanların ön saflarında olmaları gerekirken ,
TDP nin güya demokratik seçimler yapılıyormus havasına girmesi , boykotcuların kendisine yapılan müdahaleler sonucunda boykot
arzusunun ortaya çıktığını bildiği halde sessiz
kalmayı tercih eden Akıncının sessizleri oynaması ,onların da Türkiyenin yazdığı senaryoda
CTP gibi rol kesmeye devam edeceklerinin ispatıdır.
Diğer taraftan siyasi parti
değil ,iki örgüt diyelim,
isimlerini yazmama gerek
yok, seçime girerek sözde
mecliste ,emekçilerin , haklarını arayacaklarmış, talepleri de euro , bu
euro işi de artık oy devşirme için bir propaganda malzemesi oldu , ama asıl niyetlerini
gizleyip euro üstünden propaganda yapıp ,
savaş sonrası Rumların terkettikleri mallara
avantadan konanları, yağma edip satanları,
göçmen diye yutturup insanları ,uluslararası
kuruluşları aptal yerine koyarak sözde mecliste
mücadele edeceklerini savunuyorlar.
Yani bir şekilde CTP nin tuttuğu yolun peşindeler. Savaş sonrası taşınan nüfus için
insan haklarını savunuyorlar ama,Rumların
silah zoruyla evlerinden kovulması için sesleri
ne halse bir türlü duyulmuyor!
Tekrar iyi ki bu erken denen sözde seçim
oluyor da herkes eteklerindeki taşları bir bir
döküyor, herkes gerçek niyetinin ne olduğunu
gösteriyor.
Bu erken denen sözde seçimin bir faydası
daha olacak ,Rum tarafındaki çözüm ve barış
yanlıları ,seçim i boykot edecek olanlar sayesinde Kıbrısın kuzeyinde sözde çözüm ve
barış isteyenleri daha iyi tanıma fırsatı bulacaklar. Bunca yıl ,çözüm ve barış isterim diyenlerin gerçek yüzlerini görecekler, Çavuşoğlunun garantör isteyen partiler listesindeki
imza sahiplerini ,silah zoruyla kovulan Rumlara
yasa çıkarıp bu malları yağma edenleri ,Türkiyeye kuklalık yapıp ,onur ve gururumuzu
yerle bir edenlerin ifşa edildiğini görecekler .
Kıbrısın güneyinde kuzeyde yaşananları
tam olarak bilemedikleri için boykot yapılmasına karşı çıkanlar var ,boykotçular işte
onlara da neden boykot yapıldığını anlatma
fırsatı bulacaklar, gerçekleri öğrenince boykot
yapanların yanlarında olacakları kesin!
Neden bu seçim boykotculara yarayacak,işte
bu yüzden ,iki yüzlüler, rejimin kuklaları ,
Kıbrıs ı değil ,koltuk ve makam ı düşünenler
,rejime insan hakları deyip örtü olmak isteyenler, Kıbrısın birşekilde bölünmesini isteyenler, bir bir ifşa oluyorlar , üstüne de
yıllardır Rumları barış ve çözüm isteriz deyip
,garantörle çalınan Rum mallarına bekçi arayanlar da meydana çıkacaksa ,elbetteki bu
seçimin galibi boykotcular!
Ama en önemlisi de dik durarak ,rejimi
reddederek ,seçimin bir aldatmaca olduğunu
,ve Kıbrısta gerçekten kimlerin çözüm ve
barış istediğini dunyaya duyurabilmesi ve ilk
adımın atılabilmesi!
Boykot yapmak onur ve gururumuz için
vazgeçilmezdir!
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Tünel

Posta... Posta... Posta...

BİZİM DUVAR

ALINTI

ARŞİV

Aç AYI OYNAMAZ
DA, Aç İNSAN
NEDEN OYNAR?
KISACA...
YERLEŞİKLER

Mustafa Akıncı taşıma nüfus ile seçimi
nasıl kaybettiğini şöyle anlatmıştı:
“Türkiye’den gelip buraya yerleşen;
çeşitli köylerde, mahallelerde
yoğunlaşan insanlar var. Onların
sandıklarının nasıl kontrol altına alındığı
açıkça görülüyor. Yani İskele, Mağusa
bölgesindeki birtakım köy ve
mahallelerde Türkiye yönetiminin
ağırlığı çok açık bir biçimde
görülüyor”… Akıncı yerleşiklerin oyuyla
kaybettiğini iş işten geçince anladı,
anlamayanlar ise çoğunlukta!

Bizim Mandra
KKTC’de işgalci Türkiye
tarafından yaratılan rezil
düzene “artık yeter” diyen
boykot cephesi her
zamankinden çok daha
yüksek ve etkili bir sesle,
giderek büyümektedir. Her
geçen gün daha çok sayıda
vatandaş boykot cephesinde
toplanmakta ve boykotun
etkili bir sonuca ulaşması
için katkılarını
sürdürmektedir. Sandığı
boykot cephesinin örgütlü
büyümesi mandra
yönetiminde telâş ve panik
yaratırken, sokaktaki adam
“Doğru yol, BOYKOT” diye
kendi kendine söylenir…

DİP NOT

TC Milli Savunma
Bakanı Hulusi Akar,
bedelli askerlik ücretinin
55 bin 190 TL olduğunu
duyurdu.

“Bugün İstanbul’da uzun ekmek
kuyruklarındaki insanların çoğu, daha
önce kırsalda ekmek üreten insanlardı”
Şu an zaten zor günlerin içindeyiz ama doğrusu bizi çok daha zor günler bekliyor. “Zor
günler” tanımlaması bile yaşayacaklarımız karşısında anlamsız kalıyor.
Çiftçi 2022’nin buğdayını, arpasını 2021’in
Eylül-Ekim-Kasım aylarında ekiyor. Pek çok
çiftçi gübre fiyatları nedeniyle hiç ekim yapamadı. Temmuz 2021’de litresi 7,3 TL olan
mazot, 13 TL’ye çıktı. Çiftçi tonu 15-16 bin
TL’den gübreyi, litresi 13 TL’den mazotu alıp
nasıl üretim yapacak, ürünü kaçtan satacak?
Çiftçi artık üretmenin değil üretmemenin maliyetini hesaplamaya başladı. Üretim yapmazsam
ne kaybederim, bunun hesabını yapıyor. Nitekim
2021 sonbaharında çiftçilerin bir bölümü hiç
ekim yapamadı.
Üretimdeki düşüş nedeniyle gıda fiyatları
daha da yükselecek.
Bu hükümet her zaman “Tarımı destekliyoruz,
tarımı ayrıcalıklı bir yere koyuyoruz” dedi
ama böyle olmadı. 2021 yılının tarım destekleri
bile 2022’nin bütçesinden ödenecek. Tarım
böyle mi desteklenir! Pandemi döneminde
yaptıkları tek şey, düşük faizli kredilerin 6 ay
ertelenmesi oldu. Bütün dünya pandemide tarıma özel destekler açıklarken, bizde yapılan
tek şey buydu.
Tarım köyde yaşayanlardan çok şehirde yaşayanların meselesi. Bugün İstanbul’da uzun
ekmek kuyruklarındaki insanların çoğu, daha
önce kırsalda ekmek üreten insanlardı. Dünün
ekmek üreticisi bugün ekmek kuyruğundaysa
tarım politikalarınızı gözden geçirmelisiniz.
İktidarın tarım politikalarının şehirde yaşayan
insanlara yansıması gıda fiyatları üzerinden
oluyor. Çiftçi maliyetini karşılamadığı için
üretimden kaçıyor, şehirdeki de para yetiştire-

VİRGÜL
‘DEMOKRASİMİZ’ İŞGALE ÖRTÜ

‘‘Cumhurbaşkanlığı seçiminde demokrasimize
müdahale edildiği (fotoğraflarla) basında çıktı
değil mi?’’ dedi Doğuş Derya… ‘Demokrasimiz’
diyor… İşgal altında ‘demokrasimiz’ var
bizim… 40 bin askerin gölgesinde, TC Elçiliği ile iki
General tarafından yönetilen, Ankara’daki Kıbrıs
İşleri Koordinatörlüğü’nden komuta edilen süper bir
‘demokrasimiz’ var… O kadar güçlü bir
‘demokrasimiz’ var ki CTP’nin yaptığı Özel Hayatın
Gizliliği, Bilişim Suçları ve Cumhurbaşkanı’na
Hakaret yasalarından muhalifler yargılanır…
‘Demokrasimiz’ sağolsun, işgale örtü olsun!

çÜNKÜ İŞGAL
ANKARA
KAYNAKLIDIR!

‘‘Yılların birikimi yapısal
bazı problemleri, Ankara
kaynaklı projelerle
bağdaştırmak hem bir
mantık hatası hem de bir
art niyet kaynağıdır.’’
SİLİHTAR

mediği için satın alamıyor.
Raflarda ürün olması, kıtlık olmadığı anlamına
gelmez. Rafta ürün var ama tüketici bunu alamadıktan sonra bu zaten kıtlıktır. Kıtlık sadece
ürünün olmaması değil, satın alınamamasıdır
da. Erdoğan fiyat artışlarını kontrol altına alacaklarını söylüyor, marketleri uyarıyor… İyi
de etiket fiyatları sizin tarımda yapmadıklarınızın
sebebi değil, sonucu. Nedenleri ortadan kaldırmadan sonuçları nasıl engelleyebilirsiniz?
Merkez Bankası’na iki kez davet edildim,
gittim anlattım. Tarladan başlayıp sofraya kadarki sürecin sorunlarını çözmezseniz, sadece
etiket fiyatlarıyla mücadele ederek sonuç alamazsınız dedim. En son 5 tane zincir market
suçlandı ki, hepsinin sahibi Cumhurbaşkanı’na
en yakın insanlar. Eğer fiyatları tek başına
bunlar artırıyor olsaydı, Cumhurbaşkanı telefon
açıp “yahu kardeşim indirin şu fiyatları” der,
anında sorun çözülürdü.
25 yıldır tarım yazıyorum, çiftçinin şu anki
kadar zorlandığı bir dönemi görmedim. Çiftçi
artık ilk üretmemenin maliyetini hesaplıyor.
Avrupa’da da çiftçi sıkıntı yaşıyor ama
mesela Fransız çiftçiler koyunlarını Eyfel Kulesi’nin altına getirip eylem yaptığında hükümet
“size 4 milyar euro ek destek veriyorum”
demek zorunda kalıyor. Bizde öyle bir durum
da yok.
20 yıldır tarımı bu kadar dışlayan, boşlayan,
yok eden bir iktidarın, giderayak işleri yoluna
koymasını bekleyemeyiz. Dolayısıyla bir iktidar
veya anlayış değişikliğine ihtiyaç olduğu görünüyor.
(Bu yazı 25 yıldır tarımı yazan Ali Ekber
Yıldırım’ın artıgerçek’te yayımlanan söyleşisinden alınmıştır...)

TARİH 9 Haziran 2021

Dünkü haberimizden sonra açıklama
yapmak zorunda bırakılan
Ersin Tatar, “2-3 yıl önce Ankara’da
otele gelip yanıma oturdu,
hiç işim olmadı, adını da bilmem”
dedi…

Gözden kaçmayanlar...
MOBESE KAZIĞI
Doğuş Derya şöyle dedi: ‘‘Sendikalar bu
ülkede güçlü ve bu nedenle (sendikaları
bitirecek protokol) yapılmak isteniyor.
Ben meclisi sokak gibi mücadele alanı
görüyorum’’… Ankara ile oturup
sendikaları bitirmek için pazarlık yapan
Mehmet Ali Talat’tı… ‘‘Ne paranı ne
memurunu’’ pankartının hesabını
sorduğunda Erdoğan, ‘‘sendikaların
provokasyonuydu’’ dedi… Şimdi de,
sendikaları susturduktan sonra CTP
savunuyormuş gibi yapıyor… Meclisi
sokak gibi mücadele alanı görüyormuş
Derya. MOBESE kameraları ve Kent
Güvenliği Yasasını ‘mücadele’ gereği mi
savundu?

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
‘‘Olaya mali açıdan bakıldığında,
Meclis ve Cumhurbaşkanlığı’nın
tadilatı için devletin kasasından
yapılan harcamalar hiç de
azımsanacak rakamlar
değildir…’’
SİLİHTAR

Karikatür: İsmail Kızıldoğan
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Sosyal Medya

Baflının Köşesi
Dr.Dolgun Dalgıçoğlu
dolgun2002@yahoo.com

Ahmet M. Ertaç

NOMAL YAŞAM DÖNELİM
ARTIK, YETER...

“Belimde ağrı var, hangi doktora gitsem?” diye sordu bir tanıdık.
Bel ağrısı hangi durumlarda olur?
Çok...
İdrarda yanman var mı? Tanıdık,
-Yok…
Eğilip kalkarken ağrı ne yana vurur?
Tanıdık,
-Belli olmaz bazen aşağıya vuru bazen
karın bölgesine…
Konuşma bu seyirde bir müddet ilerledi.
Ona doktor önermeden,
daha birkaç saat bile geçmeden, tanıdık yazdı…
Antijen yaptırdım pozitif,
şimdi de PCR yaptıracağım…
O da pozitif çıktı…
Öyleyse kendini izole et,
ateş düşürücü, c vitamini al… Ve istirahat
et.
Nasılsa geçecek.
Son günlerde dikkat çeken konuşmalar
bunlar.
Başın ağrırsa karşındaki korona mı, diye
bakar, sorar, kaçar.
Ateşin olsa, boğazın ağrısa, başın bir
hoş dursa…
Yine aynı terane.
Son korona versiyonu böyle.
Dünyada hızla yayılan ama tıpkı grip
gibi bir şey bu.
Kahveye gidiyordun, öksüren de olurdu,
hapşıran da.
Ateşlisi de yanında otururdu, ateşsizi
de.
Korona çıktıktan sonra toplandığımız
kahve kapandı.
Çünkü kimse gitmez oldu.
Dolayısı ile arkadaşları bazen yolda karşılaşırsak görür olduk.
Toplum yaşamı bireysele döndü sayesinde.
Artık eylemlerin de keyfi kaçtı.
Protestoların tadı yok, toplantıların hevesi
gitti.
Koronanın ilk çıktığı günleri düşünün.
Bir Alman turistti bu.
Aman da aman.
O günlerde, Salamis otelinin yanından
otomobili ile geçen kadın telefon açarak,
“Acaba oradan geçerken korona kapmış
olabilir miyim?” diye sormuştu.
Şimdilerdegünlük yüzlerce vaka çıkıyor.
Binlerce aşı yapıldı.
Çarşı açık, spor alanları açık…
Yaşam hastalık yok gibi devam etmekte.
İnsanlar alışmış mıdır böyle yaşamaya,
yoksa bıkmışlar mı?
Ne öyle, ne böyle…
Korona eskisi gibi korkunç değil.
Bu anlaşılmış olmalı.
Bu yüzdendir ki bazı ülkelere girişlerde
istenen PCR istenmez oldu.
Kısıtlamaların çoğu kalktı.
Diyeceğim o ki…
Güneyden veya başka ülkeden gelenlerden istenen PCR, antijen gibi testleri
ve karantina gibi uygulamaları kaldırma
zamanı geldi.
Koronanormal grip gibi, deyip, herkesin
maske takmaya devam etmesini önerin.
Ateşi olanlar test yaptırıp fazla dolaşmasın.
Ama yaşamı üç yıldır durduran bu koronanın etkisinden milleti kurtarın.
Ve normal yaşama dönelim...
Artık yeter.

KAVGAMIZ TC
İŞGALİYLE

Hristodulidis,
görevinden istifa etti
HK
Güney Kıbrıs'ta gelecek yıl yapılacak
başkanlık seçimlerinde adı adaylar arasında geçen Rum Dışişleri Bakanı Nikos
Hristodulidis Dışişleri Bakanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Kararını bugün düzenlediği basın toplantısıyla açıklayan Hristodulidis Rum
Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e
günler önce verdiği istifa dilekçesinin
Cuma sabahı, 11 Ocak itibarıyla geçerli
olacak şekilde kabul edildiğini açıkladı.
Basın toplantısında “2023 başkanlık
seçimi ile ilgileneceğimi büyük bir samimiyetle ifade etmek isterim, elbette

partim olan DİSİ tabanı da dâhil toplumla
görüştükten sonra, adaylığım geniş ölçekli
işbirliklerini gündeme getirebilecekse”
diyen Hristodulidis nihai kararını aldığında, başkanlık seçimleri ile ilgili resmî
açıklama yapacağını da kaydetti.
Hristodulidis, parti tabanı önünde yarışmaları ve kazananın parti adayı olması
için DİSİ Başkanlığı’ndan istifa etmeye
hazır olduğunu açıklayan DİSİ Başkanı
Averof Neofitu’nun meydan okumasına
da "2023 başkanlık seçimiyle ilgili prosedürlerle ilgileniyorum, DİSİ başkanlığına hiç talip olmadım” diyerek cevap
verdi.

ANASTASİADİS “MÜZAKERELERİN
YENİDEN BAŞLAMA PERSPEKTİFİ KISITLI”
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis Fileleftheros ve To Vima gazetelerine
verdiği ve her iki gazetenin de bugün eşzamanlı yayımladığı özel röportajda Kıbrıs
müzakerelerinin yeniden başlaması perspektiflerinin kısıtlı olduğunu söyledi.
Anastasiadis, bu düşüncesine gerekçe
olarak Türk tarafının, Genel Sekreter’in
Kıbrıs temsilcisinin yetkileri ile ilgili taleplerini ve iki devletin müzakereler başlamadan tanınması yönünde harcadığı çabaları gösterdi. BM Genel Sekreteri’nin
temsilci atamaya karar vermesi için çok
yönlü çabalar harcadıklarını ancak şu ana
kadar bir değişiklik olmadığını da ekledi.
Genel Sekreter’in son Kıbrıs raporunu
yorumlarken Guterres’in, temsilci atanmasını müzakerelerin yeniden başlaması
için ortak zemin oluşturma çabalarındaki
önemli bir parametre addediyor olmasından

memnuniyet belirten Anastasiadis raporda,
“özel temsilcinin yetkileriyle ilgili karardan
cayan tarafın Türk ve Kıbrıs Türk tarafları
olduğu ifade edilmiyor” diyerek rahatsızlığını dile getirdi.
Cenevre’deki gayrıresmî 5’li konferansta
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar iki devlet ile
ilgili belgesini sunduğunda, Genel Sekreter’in BM parametreleri dışındaki belgeyi
kabul etmesini neden şikâyet edip masayı
terk etmediği sorulan Anastasiadis “bu
fikir ne cevaptır, ne de akıllıcadır” dedi,
şunları söyledi: “Genel Sekreter’le ilgili
eylemlerimize her zaman çok dikkat ederiz.
BM Genel Sekreteri’nin başkanlığındaki
görüşme masasından kalkma fikri cevap
değildir, akıllıca görülür. Kaldık, tezlerimizi
savunduk ve Cenevre’deki BM merkezinde
Türk tarafının Kıbrıs’la ilgili bütün kararları
çöpe atmaya çalıştığını ifşa ettik.”

Düzeni değiştireceğiz yalanını
ortaya atarak bundan siyasi avantaj
elde etmeye çalışanlar, bunun tutacağını zannederek kendilerini züğürt tesellisi misali kandırmakla
kalmayıp, siyasetin ve Sol felsefenin
S'sini bilmeden sosyalistlik taslayan veya
kendilerini sosyalist
zannedenlere de tetikçilik yaptırarak
BOYKOT'un UBP'ye
yarayacağını ve boykotu örgütleyenlerin UBP'ye hizmet
ettiklerini söylemektedirler.
Zavallılar maskeniz düştü paçalarınız tutuştu, kargalar bile sizlere
güler be, bu ithamları kimlere yaptığınızın farkında bile değilsiniz,
bir ömür bu rejime, statükoya karşı
mücadele eden, bedel ödeyen insanlara bunları söylüyorsunuz diye
avantaj elde edeceğinizi zannediyorsunuz, UBP'YE HİZMET ETMEK NE DEMEK, UBP ile Tatar
ile bizim işimiz olmaz, onlar ile
didişmek sizlerin işiniz, halkı da,
işte onlar ile didişerek, yıllardır
kandırıyorsunuz, adamsanız, yüreğiniz söylerse, UBP'yi ayakta tutan
statükonun ve rejimin arkasındaki,
işgalci TC'ye karşı mücadele ediniz,
eleştiri yöneltiniz, müdahalelerini
sorgulayınız, ey RTE sen FEDRASYON öldü, masada İKİ AYRI
DEVLET VARDIR, DİYE NASIL
DERSİN diye hesap sorunuz, soramazsınız, sıkmaz çünkü, siz sahte
solcular, yıllardır, sola gönül vermiş,
temiz yürekli insanları kandırarak
oylarını çalarak RTE'a hizmet ediyorsunuz, sizler RTE'IN İŞBİRLİKÇİSİSİNİZ.
Bizlerin kavgası da mücadelesi
de sizlerin işbirlikçiliğini yaptığınız,
RTE'na, İŞGALCİ TC'ye karşıdır.
İşgal son bulana kadar, BİRLEŞİK
FEDERAL KIBRIS MÜCADELEMİZ sürecektir, bu mücadelemizi
ne siz ne de İŞGALCİ TC ASLA
ENGELLEYEMEYECEKTİR.

CUMHURBAŞKANLIĞI BASIN BÜROSU....

CUMHURBAŞKANLIĞI BİNASININ FİZİKSEL DURUMU
CAN GÜVENLİĞİ AÇISINDAN CİDDİ RİSK TAŞIYORMUŞ
Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı
ve Cumhuriyet Meclisi bina projeleriyle
ilgili radikal odaklar tarafından yöneltilen suçlamaların gerçek dışı,
haksız ve hadsiz olduğunu vurgulayarak, konunun Cumhurbaşkanı Ersin
Tatar’ın şahsında seçim propagandasına
dönüştürülmeye çalışıldığını vurguladı.
Cumhurbaşkanlığı açıklamasında
radikal odakların, kendi fikirlerini
“meşru” sayarak, saldırgan bir tavırla
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a haksız,
haddini aşan ve manipülasyonla bezenmiş zehirli bir dil kullanmalarının,
toplumsal barışa büyük zarar verdiği
vurgulandı. Cumhurbaşkanlığı binasının
bugünkü fiziksel durumunun can gü-

venliği açısından ciddi anlamda risk
arz ettiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı, “Popülizm uğruna çalışanlarımızın ve ziyaretçilerin can güvenliğini
hiçe saymak; etik, vicdan ve akılla
bağdaşmayan, kabul edilemez bir yaklaşımdır” dedi.
Cumhurbaşkanlığı, “Ne Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, ne de bir başka siyasi şahsiyetin kişisel mülkü olacak
olan bu yeni binalar; toplumun öz
değeri, bu topraklardaki varlığımızın
nişanesi, egemenliğimizin göstergesinden başka bir şey değildir” vurgusu
yaptı.
Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halka
İlişkiler Bürosu, Cumhurbaşkanlığı ve
Cumhuriyet Meclisi bina projeleriyle

ilgili suçlamaları yanıtladı. Açıklamanın tam metni şöyle:
“KKTC-TC Ekonomik ve Mali İş
Birliği Protokolü’ndeki Ankara kaynaklı
projelerden biri olan, 350 dönüm halka
açık Milli Park’ın, fiziksel koşullarıyla
bugün artık yetersiz kalan KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi
binasının yenisinin de yer alacağı projelerle ilgili kamuoyunda bazı radikal
odaklar tarafından art niyetle yaratılmaya çalışılan olumsuz algı; üzülerek
şahit olmaktayız ki genel seçim arifesinde olduğumuz şu günlerde bayağı,
hasmane bir üslup ve tavırla Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın şahsında bir seçim propagandasına dönüştürülmeye
çalışılmaktadır.
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Rüzgara Karşı

BAŞKAN : Dr. Mustafa Hami (1)

Sosyal Medya

Bülent Tümen
İNGİLİZLER ELİYLE
KIBRISLILARIN OSMANLIYA
ÖDEDİĞİ HARAç

144 Yıl önce…
1878 Yılında, Büyük Britanya Kraliçesi
Victoria ile Osmanlı Sultanı II. Abdülhamit
arasındaki antlaşmayla, sakinleriyle birlikte
Kıbrıs Adası’nın yönetimi, Büyük Britanya
İmparatorluğu’na (Birleşik Krallık) geçti!
4 Haziran 1978’de imzalanan, “Büyük Britanya ile Osmanlı arasındaki Savunma
İttifakı Konvansiyonu” na
göre,
Kraliçe ve Sultan, zat-ı Şahaneleri Sultan’a ait Asya topraklarının geleceğini güvence
altına alma amacıyla, bu savunma ittifakı
konvansiyonunu imzaladıkları açıklanır…
Antlaşmanın yürürlük maddeleri şöyle:
“Eğer Batum, Ardahan, Kars veya bunlardan biri Rusya’nın elinde kaldığı ve Rusya
tarafından gelecekte herhangi bir dönemde,
belirleyici Barış Antlaşması’nda belirtildiği
gibi, Rusya Majeste Osmanlı İmparatoru’nun
Asya’da yeni topraklarını eline geçirdiği
takdirde, Britanya (İngiltere) Majeste Osmanlı
İmparatoru’nun bu topraklarının savunulmasına silahlı güçleriyle katılma yükümlülüğüne sahip olacak.
Buna karşılık, Majeste Osmanlı İmparatoru, Britanya’ya (İngiltere’ye) gelecekte iki
güç arasında varılacak antlaşmalar uyarınca,
Hristiyanların ve bu topraklarda yaşayan
Babâli’nin diğer uyruklarının korunması
için, yönetimde gerekli reformları yapmayı
taahhüt eder.
Ayrıca, Britanya’nın, yukarıda belirtilen
yükümlülüklerini eksiksiz bir şekilde yerine
getirmesini sağlamak için Majeste Osmanlı
İmparatoru, Kıbrıs Adası’nın İngiltere tarafından işgal ve idare edilmesini kabul buyurur.”
1 Temmuz 1878’de yukarıdaki Konvansiyon’a, 6 maddelik bir “Ek” ilâve edilerek
imzalanır:
Antlaşmanın iki tarafı, İngiltere’nin Kıbrıs
Adası’nın işgali ve yönetimine ilişkin olarak,
belirtilen koşulları kabul ettiğinde anlaşmıştır.
Böylelikle 12 Temmuz 1878 tarihli bir kararname ile Korgeneral Sir Garnet J. Wolseley, G.C.M.G., K.C.B., Kıbrıs Adası’nda,
Majesteleri’nin Yüksek Komiseri ve Başkomutanı olarak atanır.
12 Temmuz Cuma gün öğleden sonra, saat
5 civarında Manş Filosu komutanı, Koramiral Lord John Hay, Konvansiyon ve Osmanlı İmparatorluk Fermanı’nın birer kopyasını taşıyan Mr. Walter Baring ile Sami
Paşa huzurunda İngiliz bayrağı, Lefkoşa’da
göndere çekilir.
22 Temmuz 1978’de İngiliz ve Hintli askerlerden oluşan kalabalık bir kuvvetle Larnaka’ya çıkan Sir Garnet J. Wolseley Kıbrıs’taki yönetimini oluşturur.
O tarihten itibaren her yıl, Kıbrıslılardan
toplanan “Haraç” ki, toplam miktarı 92 bin
799 Sterlin 11 s. 3d. dir; bir tamam, -Osmanlı
merkezi hükümetinin Kıbrıs yönetimi tarafından
desteklenmesi adına ödenen meblağdı- ödenmeye devam edilir.
Osmanlıya ödenmesine devam ettirilen
“Haraç” tutarını, 3 Şubat 1879’de yapılan
ek anlaşma hükümlerince, dikkatlice hesaplayan İngiliz yetkililer… Her yıl, -eski ödemelerin ortalaması alınarak- “Haraç” olarak
belirlenen 87 bin 686 Sterlin, artı 113 Sterlin
11 s. 3 d. de fener resmi olarak ve kamu
arazilerinin ürünleri için ise 5 bin Sterlin
olmak üzere, toplamda 92 bin 799 Sterlin
11 s. 3 d. ödenmesini, karar altına alır.
1878-79 döneminden, 1912-13 dönemine
kadar, Osmanlı’ya sadece “Haraç” ödemelerinin toplamı, 3 milyon 69 bin 139 Sterlin
tuttu!
Gene gonuşuruk buraşda.

Bülent Dizdarlı
Yıl 1992 . Eylül ayı. O sıralar Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde uzun zamandır süren hekimler arası büyük kavgaya
iki yıllık bir ara verilmişti. 1990 de yapılan
genel kurul öncesinde bir araya gelen dönemin akil hekimleri, yıllardır süren kamuözel kavgasına bir son verip, toplumsal
sağlığın geliştirilmesine yönelik çalışmalar
üretmek düşüncesiyle, ilk adım olarak
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği genel kuruluna
yönelik bir protokol imzalamışlardı. Söz
konusu protokole göre, kısır çekişmelere
son verilecek, toplum sağlığına yönelik
projeler geliştirilecek, Başkan bir dönem
kamudan bir dönemse özelden olacak,
yönetim kurulu üyelikleriyse üçerden paylaşılacaktı. Bu doğrultuda 1992 Ekim
ayında yapılan genel kurulda seçimlere
sadece kamu hekimleri aday olmuş, sonuçta
da Dr. Rifat Siber başkanlığında yeni yönetim oluşturulmuştu. 1990-1992 arasında
imzalanan protokole saygı gösterilmişti.
Ne var ki 1992 de genel kurul yanaştıkça
kamudan homurtulu sesler çıkmaya başlamıştı. Sayısal gücü elinde tutan kamu
hekimleri içinde başkanlığın ne olursa
olsun özellere kaptırılmamasını dillendirenler vardı. Özellikle dönemin “abi”
“abla” pozisyonunda ki bazı kamu hekimleri bu düşüncedeydi. Onların arasından
ayrılanlar ve genç hekimlerle bütünleşenlerse ne olursa olsun yapılan anlaşmanın
bozulmamasını savunuyorlardı.
Bu tartışmalar çok uzun sürmedi. Akli
selim galip geldi ve yapılan protokole
sadık kalınması yolunda karar üretildi.
Genel Kurula serbest hekimler arasından
çıkan başkan adaylarından birini seçmek
üzere gidildi.
İşte 1992 Ekim ayında yapılan bu genel
kurulla Dr.Mustafa Hami ilk kez başkan
seçildi. Üç kamu hekimi olarak Dr. Erol
Şeherlioğlu, Dr. Alper Baydar ve ben yani
Dr. Bülent Dizdarlı yönetime girdik. Dr.
Ahmet Gulle, Dr. Mustafa Üstay ve Dt.
Halil Çavlan ise özel sektörden yönetime
giren arkadaşlarımızdı.
Bizden önceki yönetim, siyasi yelpazenin
daha ziyade merkezinde olan sağ ve sol
sosyal demokratlardan oluşmuşken, Dr
Hami Bey başkanlığında ki yönetim oldukça sol ağırlıklıydı. İçlerinde merkeze
en yakın olan ben ve Mustafa Üstay’dık
ki kendimizi sol sosyal demokrat olarak
tanımlıyorduk. Buna karşın Hami Bey,
Tabipler Birliği’nin ikinci adamlığı mevkii
sayılan Genel Sekreterlik görevini benim
üstlenmemi istedi. Onun bu seçimi aslında
çok ince bir düşüncenin ürünüydü. Bu
sayede hem kamu hekimlerine “ Biz sizin
de yönetiminiz” diyor hem de politik
olarak merkezi de dikkate alacağını vurguluyordu.
İlk toplantımızda aldığımız kararlarla
görev bölümü yapmak yanı sıra , yetkililere
yönelik nezaket ziyaretleri yapmamız da

vardı. Bu çerçevede 1993 yılındaTC Büyükelçiliğine yaptığımız ziyaret hiç aklımdan çıkmaz. Randevü alarak tam kadro
Elçiliğe gitmiştik. Elçilik de randevu saatimiz geçmiş bizi bir türlü kabul etmiyorlardı. O günlerde çok mu yoğundular
yoksa bize karşı bir tavır mıydı çok da
hatırlamıyorum ama bu bekleyiş biz gençlerin çok canını sıkmıştı. Hatta aramızda
kalkıp ayrılmayı teklif edenler de olmuştu.
Ancak Hami Bey bizi hep sakin olmaya
davet ediyor, beklememiz yönünde telkinde
bulunuyordu. En nihayet dönemin Büyükelçisi Cahit Bayar Bey bizi kabul etti.
Odasına girip de daha koltuklara oturacağımız anda sert bir sesle “ Siz Tabiplere
geçen dönem çok para yardımında bulundum. Ne yaptınız anlatım bakalım”
dedi. Dona kaldık. Biz birbirimize bakarken
kendini ilk toparlayan Dr. Hami Bey oldu.
“Biz yeni yönetimiz efendim. Bizden önceki arkadaşlara yaptığınız yardımlardan
dolayı size teşekkür etmeye ve artık yardım
kabul etmeyeceğimizi bildirmeye geldik.“
deyip kapıya yöneldi. Yani girmemizle
çıkmamız bir oldu. Sessizce elçiliği terk
ettik.
(Uzun zaman Elçi ve elçilikle direk temasımız nerdeyse hiç olmadı. Ta ki Sayın
Ertuğrul Apakan dönemine kadar. Cahit
Bey bize ne kadar kaba yaklaşmışsa Ertuğrul Bey tam tersine o kadar nazik davranmıştı. O dönemi de kısmet olursa ileride
yazacağım)
Elçilikten ayrılıp, Tabipler Birliğinin o

zamanki köhne binasına gidene kadar hiç
konuşmadık. Sanırım hepimiz hem çok
bozulmuştuk hem de bir yerden destek
almadan bu işi nasıl sürdürebileceğimizin
ne kadar mümkün olduğunu düşünür olmuştuk. İşte tam da bu ruh hâlindeyken
Dr. Hami’den ilk dersi aldık. “Eğer bir
sivil toplum örgütü olmak istiyorsak,
devlet bağlantılı iç bir yerden maddi katkı
almamız ve tamamen kendi ayaklarımız
üzerinde duran bir yapı yaratmamız gerekir”. Ben “Nasıl?” diye mırıldandım. O
çoktan cevabı biliyordu. “Hemen olağan
üstü genel kurul toplayalım. Gündem aidatların yükseltilmesi olacak, beş lira aidatla bu iş olmaz. Elli lira yapacağız ve
güçlü bir meslek örgütü olacağız” dedi.
“Abi, meslektaşlarımız beş lirayı vermiyor
elli lirayı nasıl alacağız” deyi verdim, “
Eğer ne için istediğimizi anlatırsak kabul
ederler” diye cevapladı.
Nitekim hemen hazırlanmaya başladık.
Önceleri itirazlar fazlaysa da kısa sürede
bunlar ortadan kalktı. Şubat 1995 de
olağan üstü genel kurulu yaptık. “Kimseden
Yardım Almayan Bir Sivil Meslek Örgütü”
düşüncesi galip geldi. Bu sayede Kıbrıs
Türk Tabipleri Birliği kabuğunu kırıp
sesini duyurmaya başladı. Hiçbir siyasi
partiye angaje olmadan kendi hedef ve ilkeleri yönünde açılımlara yöneldi. Kendi
profesyonel sekreteryamızı kurup, teknolojik donanımımızı artırdık. Bu öz güvenimizi de artırdı.
Devam Edecek.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI: YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı,
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin
eğitime ara verilmesine yönelik herhangi
bir kararı olmadığını hatırlatarak, eğitimin
planlandığı üzere yüz yüze devam
edeceğini açıkladı.
Bakanlık basın bürosu aracılığı ile bu
konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:
“Değerli velilerimiz ve eğitim
camiamızın
önemli
neferleri
öğretmenlerimiz; Omikron varyantı sebebiyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz
genelinde ve eğitim kurumlarımızda koronavirüs vaka ve temaslı sayılarında artış
olduğu gözlemlenmektedir. Bu doğrultuda,
okullarımızda uygulanan pandemi tedbirlerini artırmış ve bulaşın önlenmesi adına

genel tarama testlerine başlanmıştır. Daha
önce de defalarca vurguladığımız gibi
tüm halkımızın bilmesini isteriz ki,
öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, okul
personelinin ve velilerimizin sağlığı bizler
için ilk sıradadır.”
Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar
Üst Komitesi’nin yüz yüze eğitime ara
verilmesi ve online eğitime geçilmesine
yönelik herhangi bir kararı yoktur.
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı ve Bulaşıcı
Hastalıklar Üst Komitesi Başkanı Doç.
Dr. Düriye Deren Oygar imzasıyla
bakanlığımıza gönderilen yüz yüze eğitim
hakkındaki SAB.0.00-172/02-22/E.75
sayılı karar aynen şöyledir:
“İlgide kayıtlı yazınıza istinaden Bulaşıcı

Hastalıklar Üst Komitesi kendisine iletilen
veriler ile Enfeksiyon Kontrol Komitesi
ve diğer komitelerin önerileri doğrultusunda
okullar ile ilgili karar yüz yüze eğitimin
devam etmesi yönündedir. Komite günlük
epidemiyolojik verileri takip etmeye devam
etmekte olup bu veriler doğrultusunda
ileriki günlerde Bakanlığınızı bilgilendirmeye devam edecektir.”
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak,
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin
aldığı kararlara uymak ve uygulamakla
yükümlü olduğumuzu bir kez daha
hatırlatarak, okullarımızda yürütülen eğitim
sürecinin planlandığı üzere yüz yüze
devam edeceğine dikkat çekeriz.”
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Günün Manisi - Emine Hür

TANRI OLMAK ZOR
İŞ
Arkadi Strugatski,
Boris Strugatski
Bilim Kurgu
İthaki Yayınları

Zavallı Türk parası
Kangren oldu yarası
Bir türlü düzelmedi
Dövizlerle arası

Özdeyişler

Tadımlık

“Bağışlama, suçlamanın
bittiği yerde başlar.”
LeoBuscaglia

Küçük çocuklar yapıp geceleri kendimden
Seni öpsünler diye gönderiyorum sana
Bana, kucaklarında seni getiriyorlar
Ben de sonra o seni getiriyorum sana
Özdemir Asaf

Kitap Dünyası

LBT’NİN “KAPALI” OYUNU,
ONLINE PRÖMİYERİN
ARDINDAN SEYİRCİSİYLE
YÜZ YÜZE BULUŞUYOR

“İnsanlar iki durumda yaşlanmıyor anılarda
Nefise, biri erken ölünce, biri de göç
edince…”
Böyle diyor Aliye Ummanel’in yazıp yönettiği
“Kapalı” oyununda, Osman Ateş’in
canlandırdığı, Agop karakteri…
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun sahnelediği
“Kapalı”, izleyenlerin hafızasına
kazınabilecek bunun gibi pek çok çarpıcı
monologdan oluşuyor.
Oyun, oldukça evrensel bir konuyu, göçü ve
savaşı, Kapalı Maraş üzerinden anlatıyor.
Anlatım o kadar evrensel ki, isimleri ve
mekanı metinden çıkarsanız, oyun savaş ve
zorunlu göçlerin yaşandığı tüm
coğrafyalardan duyulan bir yankıya
dönüşüyor.
“Kapalı” projesiyle hem pandemi
koşullarında oyun oynayabilmenin yolunu
bulduklarını, hem de söyleyecekleri ilk sözü
belirlediklerini söyleyen Ummanel, “Kapalı
oyunuyla, iki kapalılık buluştu” diyor…
Pandemi dönemine hakim olan,
“sıkışmışlık”, “bekleyiş” , “özlem” gibi
duygular da, “Kapalı”nın anlatımıyla birebir
örtüşüyor. Zaten oyun, sokağa çıkma
yasağının olduğu günlerde, yazarın da bu
hisleri çokça yaşadığı bir ortamda hayat
bulmuş.
Aliye Ummanel oyunu, “Seyircisiz var
olamayan, anlamından yoksun kalan bir
sanat için geleceğin nasıl bir sürece gebe
olduğu” soruları arasında, “sağlıklı
kalabilmenin bir yolu”nu bulmak adına
yarattığını anlatıyor, “pandeminin getirdiği
durma hali olmasa Kapalı ortaya çıkar mıydı
bilmiyorum” diyor…
Oyuncular ve seyirciler için risk yaratmamak
adına monologlar halinde tasarlanan
“Kapalı”, Mart ayında, pandemi koşulları
sebebiyle ilk önce online olarak
sahnelenmişti.
Aliye Ummanel, 8 Aralık’ta seyirciyle yüz
yüze buluşan ve 12 Ocak’a kadar
sahnelenmeye devam edecek “Kapalı”
oyununa ilişkin Türk Ajansı Kıbrıs’ın
sorularını yanıtladı.

TATLISU SAHİL VE
SERALAR BÖLGESİNDE
ELEKTRİK KESİNTİSİ…

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak
proje çalışması nedeniyle bugün Tatlısu sahil
ve seralar bölgesinde 7 saatlik elektrik
kesintisi uygulanacak.
Kıb-Tek’te yapılan açıklamaya göre, kesinti,
09.30 ile 16.30 saatleri arasında
gerçekleşecek.

DÜN

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA
ABBASOĞLU ECZANESİ
ŞhT.Mustafa Ruso Cad. N0:112 /D
Yarim Gelinlik yanı Küçük Kaymaklı
Lefkoşa
0392 227 16 64
İMGE ECZANESİ
Yaman Bey Sok. No:8 Göçmenköy
Şht Yalçın İlkokulu Karşısı
03922235951
YUSUF TANDOĞAN ECZANESİ
(LEFKOŞA)
Mehmet Akif Cad. HacıAli Apt.Dereboyu Gloria Jeans ara sokağı Toros
Beyaz Eşya yanı Lefkoşa
03922272350
GİRNE
DEFNE ECZANESİ
Atatürk Cad. No:20 Girne
03928153516
DÜNYA ECZANESİ
Nusmar, Şokmar, Zeytinlik yolu.
0392 815 00 09
ŞİFALI ECZANESİ
Alsancak Anayolu Karaoğlanoğlu
Cad. Green Petrol karşısı Dükkan: 5
Alsancak-Girne
0533 846 33 30

Yeni yıla yeni yönetimle devam

TUFAD 9. Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi
(Mustafa ERKAN)
Turizm ve Folklor Araştırma Derneği (TUFAD), 9. olağan genel kurulu 7 Ocak 2022
Cuma akşamı gerçekleştirildi. Organize
edilen genel kurul gecesinde, geniş önlemlerle
Covid-19 tedbirleri çerçevesinde geceye katılım sağlandı.Divan başkanlığını Erdinç Selasiye’nin yaptığı kurulda faaliyet raporu,
mali raporun aklanması ve tüzük değişikliği
onayı ardından Yönetim kurulu, Denetim
ve Disiplin kurulu seçimi yapıldı. Başkanlığa
ise tek aday olan Arzu Can Turgay getirildi.
Dilek ve temenniler kısmında, Dernek başkanı
Turgay, derneğin kuruluşundan günümüze

olan süreyle ilgili konuşma gerçekleştirmesinin ardındından yapılan seçimde yeni dönemin yönetimi belirlendi. Bu yıl yapılan
tüzük değişikliği ile yönetim kurulu sayısı
başkan ile birlikte 7 kişi oldu. Denetleme ve
disiplin kurullarında da 3'er kişi oldu.
Yeni dönem yönetim isimleri şöyle oluştu.
Başkan: Arzu Turgay - Yönetim Kurulu
Üyeleri: İnanç Turgay, Şerife Aşkın Dündenrazı, Onur Üçüz, Sema Teksan, Mustafa
Yurdakul, Murat Özcevher. - Denetleme
Kurulu: Erdinç Selasiye, Mustafa Erkan,
Dervişe Duran. –Disiplin Kurulu: Burcu
Acumsal, Zülfiye Yurdakul, Umut Çağra

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

13.70 14.05

EURO
Alış Satış

15.50

15.96

S.T.G.
Alış Satış

18.60 19.10

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

MAĞUSA
BURCU GÖKALP ECZANESİ
Kaliland Bölgesi Ayten Apt.Samanyolu Sok. N0:2 Dük. 3
03923656939
KARAKOL ECZANESİ
Gülseren yolu Askeri kışlaya dönmeden önce köşede Nilgün uzun
Apt.N0:2 Karakol Mağusa
03923656519
GÜZELYURT
AYCAN ECZANESİ
Ecevit Cad. 4J Güzelyurt
0392 714 23 16
İSKELE
MEHMET İLBAN ECZANESİ
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9
D Harup Fabrikası karşısı Boğaz .
0533 834 82 51
LEFKE
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
Dr.İzzet Salih Suphi Meydanı N0:5
Lefke (Osman Adil Petrol karşısı)
05338829456

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

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

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

UBP İLE CTP’NİN
YAPTIKLARINI
LİSTELEYİN

"Demogratik" hakkımı Seni sandığa
gömme yönünde kullanacağım.
Demokrasi de hiç ağzına yakışmıyor.
Eğreti duruyor...
Afrika da demogratik hakkını kullanıp düşündüğünü yazmıştı. Cinayete
ramak kalmıştı.
Sen de o hakkı kullanarak perde gerisindeydin…
Artı saldırganları salıvermiştin...
Tek amacım seni
gömmek!
Bana UBP ile gelme yok bir farkınız.
Hatta senin fazlan var: İTEM en büyük
ayıbın…
Ama bu yüzden kazanan da çok!
***
"Gazi Magosa'ya değer Lefke'ye
değer Lefkoşe'ye değer" diye gevşek
gevşek bağırıyor megafonda dün çarığıyla gelen ev ve arsa verdiğimiz
Yerleşik.
Bizi yönetmeye talip...
Balkondayım Türkiyeliler bölgesinden sesler kulakları sağır edercesine!
Arada bir Marş…
Hadi onursuz takım koşun sandığa!
-"UBP kazanmasın"…
Onursuzluğun tavan yapmış.
Utanmayı da unuttun. İnadına BOYKOT!
KENDİME SAYGIM VAR…
SANA HİÇ YOK…
Arada bir de "Türkiye'ye değer" diyor.
Koşun sandığa…
***
Hala "Sol" diye başlamazlar mı zırvaya!
Ne solu ya!
Sağ'la yarış içinde olan zavallılar
bunlar.
UBP "gelmesin"miş….
Hadi liste yapın.
UBP’nin yaptıkları kötülük bu halka…
Ve CTP’nin yaptıkları…
Cesaretiniz yok mu listelemeye?
Denktaş'ı bu konunun dışında tutuyorum. O bizi hiç aldatmadı…
***
Trodos-Mesarya birlikteliğinden
doğma bir melezim.
Trodos'da doğmuşum. Hiç görmesem de o büklüm büklüm yollar bana
göre değil. İçim dışıma çıkar...
Arabaya binmeden midem bulanmaya başlar. Işınlansam diyorum bazen
oralara…
Evlatlarım TC –LÜZİNYAN karması.
Ve işgale karşıyım.
Bazı zeka özürlüler bunu anlamasa
da!
***
Derdim İTEM'LE, muhaceret yasasıyla, Bileşik Faiz’le, hellim yolsuzluğu Koop Bank soygunu…
22 Ocak sessizliği, Afrika saldırganlarının salıverilmesi, ‘çok kültürlülük’… Ara bölgede Selma Eylem’i
reddetme...
Sahneye fırlama!
‘İkinci Vatanım Ankara’ gibi...
Daha sayayım mı?
Mezhebim o kadar geniş değil midem de çok hassas. Hemen bulanır...
Aldatılmaya hiç gelemem…
Aldatanı da bağışlamam…
Anladınız mı sandık severler!

AKŞAM AJANS
23 Ocak seçimleri kapsamında girmedik
delik bırakmayan Ubepe Genel Başkanı
Senet Gazcıoğlu, Mesarya ovasındaki
çoban ziyaretinden sonra vekil adayları ile
birlikte İncirli Mağarasına doğru yol aldı.
Uzun ve soluklu yürüşün ardından
vardıkları tarihi İncirli Mağarası içinde
basın toplantısı düzenleyen Gazcıoğlu
"Benim bu ülkede giremeyeceğim tek bir
delik kaldı. O da burada. Şimdi sizlerin
önünde bu yılan deliğine gireceğim" diyerek kafasını delikten içeri soktu.
Batsali yılanın onu burnundan sokmasıyla burnu şişen ve büyüyen
Gazcıoğlu, lazlara benzemesi nedeniyle, reis tarafından tekli kararname ile
Trabzon Büyük Şehir Belediye başkanlığına atandı.

SORU KÖŞESİ
Aşağıdakilerden hangisi
CTP'nin tek başına iktidara
gelememe sebeplerinden
değildir?
A. Sahte solcu olmaları
B. Samimi olmamaları
C. Geçmişlerindeki lekeler
D. Halen Rumcu olarak
tanımlanmaları
E. Ankaranın ince ayarı
F. Federasyon korkusu

SABAH AJANS

Yıllarca kilit parti olup hükümette
yer alabilmeyi başaran Demokrat
Parti'de, başkan Mikri Çapaoğlu
Anahtarcılar Birliği Başkanı Hurşit
Kilitoğlu ve kurmaylarını kabul etti.
Birlik Başkanı Kilitoğlu "DP
senelerdir kilit parti olarak

hükümetlerde yer alıyor.
Bir vekil de olsalar kilit olma
konusunda üstlerine yok.
Bizler de Birlik olarak, partinin kilit
rol oynamasından etkilenerek
desteğimizi DP'ye vermeye karar
verdik. Her bir vekil adayına da

birer kapı kilidi hediye ediyoruz.
Koalisyonun arka kapısının kilidini
de Başkan Mikri Çapaoğlunun
boynuna asıyoruz.
Yolları açık, anahtarları seçik
olsun" beyanatında bulundu.

HAFTANIN SÖZÜ
İnsanların yaptıkları fenalıklar arkalarından yaşar, iyilikler çok zaman
kemikleriyle beraber gömülür.(W. Shakespeare)

BURAM BURAM KIBRIS
Bizim başbakanlardan biri Çin'e resmî
bir ziyarete gitmiş. Akşamleyin onuruna
yemek verilmiş. Yemek esnasında günün
anlam ve önemini belirten bir konuşma
yapma sırası gelince paniğe kapılmış.
Yanında oturan ABD'den getirttiği danışmanına dönmüş:
– Eyvah ne yapacağım? Tek kelime
Çince bilmem...
– Önemli değil efendim. Ellerinizi bacaklarınıza birleştirin ve eğilerek başınızla

selamlayın. Konuşma yerine geçer.
Başbakan denileni yapmış. Korkunç
bir alkış kopmuş. Dış ülkelerde sevilmekten pek hoşlanan başbakan, alkışı
görünce oturduğu yerden kalkmış, bu
kez dört tarafı aynı şekilde ikişer kez selamlamaya devam etmiş. Ancak biraz
önceki alkıştan eser yok. Bu duruma bozulan başbakan yine danışmanına dönmüş:
–Yahu ne oldu?
–Fazla gevezelik ettiniz, tadı kaçtı.

ŞİİR KÖŞESİ
Tıp iş girdi greve
Doktorlar gitti eve
Sağlık yine sahipsiz,
Hastaları yedi güve
xxx
Bölük pörçük mücadele
Veremediniz el ele
Her kafadan 1 ses ,
Ağrı vurmaz mı bele
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YSK BAŞKANI NARİN ŞEFİK, SEÇİME İKİ HAFTA KALA TAK'A DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU

“SEÇİME KESTİREMEYECEĞİMİZ KOŞULLARDA GİDİYORUZ”
ŞEFİK: “SANDIĞA GİTMENİN
BAŞKA HERHANGİ BİR YERE
GİTMEKTEN DAHA RİSKLİ
OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM….
ZATEN VATANDAŞLAR
TEDBİRLERİNİ ALARAK GÜNLÜK
HAYATINA DEVAM EDİYOR..”
“RESMİ SONUçLARIN
AçIKLANMASI 24 SAATTEN FAZLA
SÜRECEK.
“SANDIKTA GÖREV YAPACAK KİŞİ
BULMAKTA ZORLANDIK…. SON
GÜNLERDE 120’DEN FAZLA GÖREV
İADESİ VAR…”
Haber: Rahme Çiftçioğlu
Fotoğraf: Erol Uysal
Milletvekilliği erken genel seçimine iki
hafta kaldı. 203 bin 792 kayıtlı seçmenin bulunduğu KKTC’de, 23 Ocak seçimi için 763
sandık kurulacak. 2 bin 289 kişinin görev
yapacağı sandıklar pazar günü sabah 08.00’de
açılacak; oy verme işlemi 18.00’de tamamlanacak.
Sonuçlar Bayrak Radyo Televizyon Kurumu
(BRTK) ile Türk Ajansı Kıbrıs (TAK,) üzerinden duyurulacak. 18.00-19.00 saatleri arasında seçimle ilgili yayın yapmak yasak olacak.
Oylar, “Mühür”, “mühür ve tercih”, “karma
oy” şeklinde kullanılacak.
Sandıklar kapandıktan sonra ilk önce partilerin oyları hesaplanacak; yüzde 5 barajını
geçip geçmedikleri belirlenecek. Hangi milletvekilinin Cumhuriyet Meclisi’ne girmeye
hak kazanacağını mühürle karmadan aldığı
oylar ve tercih sayıları belirleyecek.
KKTC’de 4 yıl önce yine milletvekilliği
erken genel seçimi için sandığa gidilmiş,
Seçim ve Halk Oylaması Yasası’ndaki değişiklikle çarşaf liste ilk kez 7 Ocak 2018’de
kullanılmıştı. Bu seçim çarşaf listeyle gerçekleşecek ikinci seçim olacak.
Seçmenlerin, ikamet ettikleri ilçedeki milletvekillerini değil Cumhuriyet Meclisi’ndeki
50 milletvekilinin tümünü belirlemede etkili
olmasına imkan veren çarşaf listede sonuçların
cetvellere işlenmesi vakit aldığından önceki
seçimde sıkıntılar yaşanmıştı.
2018 seçiminde oyların yüzde 11’i de geçersiz sayılmıştı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı
Narin Ferdi Şefik, 8 siyasi partinin (pusula
sırasına göre; Ulusal Birlik Partisi (UBP),
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Demokrat
Parti (DP), Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni
Güçler (TKP-YG), Bağımsızlık Yolu, Yeniden
Doğuş Partisi (YDP), Halkın Partisi (HP) ve
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ) 400
adayla katılacağı, 3 bağımsız adayla 403
adayın yer alacağı seçimin hazırlıklarını Türk
Ajansı Kıbrıs’a (TAK) anlattı.
Şefik, “Elbette böyle bir ortamda seçime
gidecek olmak bizi de endişelendiriyor ama
vatandaşlar tedbirlerini alarak günlük hayatına
devam ediyor. Sandığa gitmenin başka herhangi bir yere gitmekten daha riskli olacağını
düşünmüyorum” dedi.
YSK Başkanı Şefik, seçmenleri vatandaşlık
görevlerini yerine getirmek üzere sandığa
gitmeye çağırdı.
Pozitif vakaların oy kullanamayacağını belirten Şefik, YSK’nın temaslı kişilerin oy
kullanmasıyla ilgili konuyu Bulaşıcı Hastalıklar
Üst Komitesi’nin yeni kararları ışığında değerlendirerek önümüzdeki hafta karara bağlayacağını belirtti.
“ŞEÇMENDEN ADAPASS VEYA
COVİD-19 TEST SONUCU TALEP
ETMEK İÇİN KARAR ÜRETMEDİK”
Şefik, sandık kurulu üyelerinin tümünün
aşılı kişilerden seçildiğini kaydetti.
“Oy kullanacak vatandaşlardan AdaPass
veya Covid-19 test sonucu talep edilip edil-

meyeceğiyle” ilgili soru üzerine YSK Başkanı
Şefik, “Öyle bir karar üretmedik. Oy kullanacak
kişiler salonda uzun süre kalmayacak ve
zaten maskeli olacak.
Seçmenlere eldiven verilecek; salonların
camları açık olacak… Sandık kurulu üyeleri
uzun saatler birlikte çalışacağından onlardan
test talep edilip edilmeyeceği konusu YSK’nın
gündemindedir. Seçim tarihine kadar vaka
sayısının düşmesini temenni ediyorum” dedi.
“SANDIKTA GÖREV YAPACAK KİŞİ
BULMAKTA ZORLANDIK….SON
GÜNLERDE 120’DEN FAZLA GÖREV
İADESİ VAR… SEÇİME
KESTİREMEYECEĞİMİZ
KOŞULLARDA GİDİYORUZ”
Narin Ferdi Şefik, 2018’deki seçimde sandık
kurullarında görev yapanların uzun saatler
çalıştığını, bu zor koşullara Covid-19 pandemisi
de eklendiğinden sandıkta görev yapacak kişi
bulmakta zorlandıklarını, 120’den fazla kişinin
son günlerde ilçe seçim kurullarına görevlerini
iade ettiğini kaydetti.
Şefik, sandık kurulu üyelerinin yarısından
fazlasının ilk kez bu görevi yapacağını belirtti.
“Normal şartlarda az sayıda yedek sandık
kurulu üyesi belirlenir ama bu seçime kestiremeyeceğimiz koşullarda gidiyoruz” diyen
Şefik, “23 Ocak’tan 24 saat önce kimin pozitif
olacağını bilmek mümkün değil. İlçe seçim
kurulları mümkün olan en fazla yedek üyeyi
belirme çabası içinde” dedi.
YSK Başkanı Şefik, partilerin de sandığa
temsilci göndereceğini anımsattı.
Sandıkta bir başkanla iki üyenin görev
yapmasının zorunlu olduğunu belirten Şefik,
üyelerle ilgili son anda sorun yaşanması,
yeterli yedek üye bulunamaması, sandık kurul
üyelerinin 3’ten aza düşmesi halinde Seçim
ve Halk Oylaması Yasası uyarınca
sandık başkanının o alanda olan, seçme yeteneğine haiz ve okur yazar olanlar arasından
seçeceği biriyle eksikliği doldurulabileceğini
söyledi.
Narin Ferdi Şefik, bu şekilde seçilecek
kişiler daha tecrübesiz olacağından hata potansiyelinin artabileceği, bilgisayara girişlerde
gecikme yaşanabileceğini de ifade etti.
YSK Başkanı, bu kişilerin diğer sandık
kurulu üyeleri gibi aşılı olması gerekeceğini
de vurguladı.
“RESMİ SONUÇLARIN
AÇIKLANMASI 24 SAATTEN FAZLA
SÜRECEK”
Yüksek Seçim Kurulu’nun, ilçe seçim kurulları ile WhatsApp ve sayısı artırılan sabit
telefon hatları üzerinde iletişim kuracağı söyleyen Şefik, “Resmi sonuçların açıklanması
24 saatten fazla sürecek.
Ne zaman netice verebileceğimizi önceden
belirtmek mümkün değil” dedi.

SEÇİMLERİN MALİYETİ
Seçimin maliyetiyle ilgili soru üzere, bunun
23 Ocak’tan sonra kesinleşeceğini belirten
Narin Ferdi Şefik, 2018 milletvekilliği erken
genel seçiminin maliyetinin 5 milyon 270
bin TL, iki tur şeklinde gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçiminin maliyetininse 8 milyon
900 bin TL olduğunu söyledi.
SEÇMEN SAYILARI
Narin Ferdi Şefik’in verdiği bilgiye göre,
askı öncesi 203 bin 183 olan seçmen sayısı
askı sonrasında 203 bin 792 oldu. Kesinleşen
listeye 609 seçmen eklendi.
Lefkoşa’da 65 bin 428, Gazimağusa’da 51
bin 149, Girne’de 44 bin 684, Güzelyurt’ta
15 bin 42, İskele’de 20 bin 550, Lefke’de 6
bin 639 kayıtlı seçmen var.
23 Ocak seçimi için 6 ilçeye toplam 763
sandık kurulacak. Sandık kurullarında 2 bin
289 kişi görev yapacak. Sandık kurulu başkanlarına bin TL, sandık kurulu üyelerine
800 TL ödenecek.
Lefkoşa’ya 231, Gazimağusa’ya 196, Girne’ye 164, Güzelyurt’a 55, İskele’ye 87 ve
Lefke’ye 30 sandık kurulacak.
2018’de gerçekleşen erken seçimde seçmen
sayısı 190 bin 553’dü. İki erken genel seçim
arasındaki seçmen farkı 13 bin 239. 2020’de
yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde 198 bin
957 kayıtlı seçmen vardı.
NEREDE VE NASIL OY
KULLANACAĞIM?
Seçmenlerin 23 Ocak’ta nerede oy kullanacağını internet üzerinden öğrenebileceğini
anımsatan Şefik, sandık seçmen listelerinde
kayıtlı olan seçmenlerin kimlik kartı numaralarıyla http://www.mahkemeler.net ve
http://ysk.mahkemeler.net adreslerinden nerede
oy kullanacağını öğrenebileceğini belirtti.
Nasıl oy kullanılacağıyla ilgili kamu spotlarının iki üniversite tarafından hazırlandığını
da belirten YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik,
“mühür”, “mühür ve tercih”, “karma oy” dan
oluşan oy verme şekillerini şöyle anlattı:
MÜHÜR
“Seçmenler destelemek istedikleri partinin
ambleminin altındaki karenin içine bir defa
‘evet’ mührü basacak. Her mühürle o partinin
50 milletvekili adayına 1 oy gidecek.
Mührün önce emici kağıda basılması; mürekkebin oy pusulasına bulaşmasına engel
olur. Seçmenler buna dikkat etmeli. Mührün
bulaştığı pusulalar bulaşın işaret olarak kabul
görmesi halinde geçersiz sayılacak.
MÜHÜR VE TERCİH
Mühür ve tercih kullanacak seçmenler
mühür vurdukları partinin 50 adayı arasında
kalemle tercih yapılabilecek.
Her ilçeden aday tercih etme zorunluluğu
yok ancak tercih yapılacak ilçedeki adayların

yarısı kadar tercih yapma şartı var.
Lefkoşa’da 16, Gazimağusa’da 13, Girne’de
11, Güzelyurt’ta 3, İskele’de 5, Lefke’de 2
aday bulunuyor.
Lefkoşa’da 8; Gazimağusa’da 6; Girne’de
5; Güzelyurt’ta 1; İskele’de 2; Lefke’de 1
tercih yapma hakkı var.
Söz konusu sayılardan daha az veya daha
çok tercih yapılması halinde tercihler geçersiz
sayılır. Herhangi bir ilçede hatalı tercih yapılırsa sadece o ilçedeki tercihler geçersiz
olur. Her ilçede tercihler hatalı yapılsa bile
mühür geçerli sayılır.
Tercih, oy olmadığı için sadece adayların
parti içi sıralamasını etkiler, partilerin aldığı
oy miktarına veya kaç milletvekili çıkaracağına
etki etmez.
KARMA
Karmada mühür kullanılmaz. Kalemle oy
pusulasındaki adaylar arasında seçim yapılır.
Kural, en az 23 en fazla 50 adaya oy
vermektir. Oyların en az iki parti veya bir
parti ve bir bağımsız arasında paylaştırılması
gerekir.
Her ilçede oy kullanma zorunluluğu yoktur
ancak oy kullanılacak ilçede oylar karışık
kullanılmalı ve en az aday sayısının yarısı
kadar adaya oy verilmeli veya en fazla o ilçedeki aday sayısı kadar adaya karışık şekilde
oy kullanılmalı.
Lefkoşa en az 8 en fazla 16; Gazimağusa’da
en az 6 en fazla 13;Girne’de en az 5 en çok
11;Güzleyurt’ta en az 1 en çok 3;İskele’de
en 2 en fazla 5; Lefke’de en az 1 en çok 2
adaya oy verilebilir. Bir ilçede bu sayılarda
belirtilen en az aday sayısından az veya en
fazla aday sayısından fazla adaya oy verilirse
o ilçenin karma oyları geçersiz kabul edilir.
Eğer oy kullanılan tüm ilçelerdeki geçerli
karma oy sayısı 23’ün altına düşerse tüm
karma oy pusulası geçersiz addedilir. Eğer
hatalı karma oyların haricindeki geçerli karma
oyların toplamı 23’ün üzerinde ve 50 veya
50’den az ise oy pusulası geçerlidir.
Hata payını en aza indirmek için karma oy
kullanımında minimum olarak belirtilen 23’ün
üzerinde adaya oy kullanılması gerek.
4 YILDA 4 HÜKÜMET….
7 Ocak 2018 erken genel seçimiyle Ulusal
Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk
Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu
Demokrasi Partisi (TDP), Demokrat Parti
(DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Cumhuriyet Meclisi’ne girdi; 4 yılda 6 siyasi
partinin farklı zamanlarda dahil olduğu 4
koalisyon hükümeti kuruldu.
Geride bıraktığımız 2021’de seçim tarihiyle
ilgili tartışmaların yanı sıra Seçim ve Halk
Oylaması Yasası’nda değişikliğe gidilmesi,
karma oyun kaldırılması da gündeme geldi,
Cumhuriyet Meclisi’nde komite kuruldu ancak
bu konuda uzlaşı sağlanamadı.
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AKAR: “SORUNLARI
BARIŞçIL YÖNTEMLERLE
VE DİYALOGLA çÖZMEK
İSTİYORUZ”

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,
Yunanistan ile Akdeniz ve Kıbrıs'ta
sorunlar olduğunu belirterek, bu sorunları
barışçıl yöntemlerle ve diyalogla çözmek
istediklerini söyledi.
Akar, basın yayın kuruluşlarının Ankara
temsilcileri ile bakanlıkta bir araya geldiği
toplantıda, gündeme ilişkin açıklamalarda
bulundu, soruları yanıtladı.
Yunanistan ile Akdeniz ve Kıbrıs'ta
sorunlar olduğunu hatırlatan Hulusi Akar,
bu sorunları barışçıl yöntemlerle ve
diyalogla çözmek istediklerini söyledi.
Türkiye'nin burada yayılmacı gibi
gösterilmeye çalışıldığını aktaran ve bunu
bir paradoks olarak niteleyen Hulusi Akar,
"Yemiyorlar, içmiyorlar her gün bir şey
söylüyorlar. Gerçekleri göstereceğiz. Biz
güçlüyüz çünkü haklıyız." dedi.
Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı bir
şekilde yayılmacı anlayışının devam
ettiğine değinen Akar, iki ülke arasındaki
sorunları ise "Karasularının genişliği, Hava
sahası, FIR hattı, Arama Kurtarma
Sahasına yönelik ihtilaflar, Gayri Askeri
Statüdeki Adaların (GASA) silahsızlık
statüsünün ihlali, Egemenliği Anlaşmalarla
Yunanistan’a Devredilmemiş Ada, Adacık
ve Kayalıklar (EGAYDAAK) konusu, Doğu
Akdeniz’de ülkemizin ve KKTC’nin hak ve
menfaatlerini göz ardı eden iddialar,
provokatif silahlanma girişimleri ve diğer
provokatif faaliyetler, Batı Trakya
Türklerinin haklarını kısıtlayıcı
uygulamalar." olarak sıraladı.

KAZAKİSTAN’DAKİ
OLAYLARDA 5 BİN 135 KİŞİ
GÖZALTINA ALINDI

Kazakistan’daki olaylarda gözaltına
alınanların sayısının 5 bin 135'e çıktığı
bildirildi.
Kazakistan İçişleri Bakanlığından yapılan
açıklamada, ülkedeki operasyonlarda
gözaltına alınanlara ilişkin bilgi verildi.
Ülke genelinde gözaltına alınanların
sayısının 5 bin 135'e çıktığı ifade edilen
açıklamada, protestolar esnasında kamu
düzeni ve ülkenin anayasal düzenini
korurken yaralanan güvenlik güçlerinin
sayısının 1300'den fazla olduğu belirtildi.
Açıklamada, 300 kişinin üzerlerinde ateşli
silahlar ve cep telefonları dahil çalıntı
mallar ve yüksek miktarda para ile arabayla
ve yaya olarak ülkeyi terk etmek için sınırı
geçmeye çalışırken gözaltına alındığı
kaydedildi.
Açıklamada, "Şu anda ülkede asayişi ve
düzeni sağlamak için terörle mücadele
operasyonu devam ediyor. Bugün, ülkenin
tüm bölgelerinde durum istikrara kavuştu.
Daha önce el konulan bütün yerel yönetim
binaları kurtarıldı." ifadeleri kullanıldı.
Ülkede dün gözaltına alınanların sayısı 4
bin 266 olarak açıklanmış, bunlar arasında
komşu ülkelerin vatandaşlarının da olduğu
belirtilmişti.

NAZARBAYEV'İN GÜVENLİK
KONSEYİ BAŞKANLIĞINI
KENDİSİNİN DEVRETTİĞİ
AçIKLANDI

Kazakistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Nursultan
Nazarbayev’in Güvenlik Konseyi
Başkanlığı görevini Kazakistan
Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’e
kendisinin devrettiği bildirildi.
Nursultan Nazarbayev’in Basın Danışmanı
Aydos Ukibay, gazetecilere yaptığı
açıklamada, Kazakistan'daki olayların
yaşandığı günlerde Nazarbayev'in Nur
Sultan'da bulunduğunu ve Cumhurbaşkanı
Tokayev'e destek verdiğini belirtti.
Ukibay, "Durum çok zordu ve bu nedenle
'Ulusun Lideri', isyanlar ve terörün ülke
yönetiminden hızlı, sert ve uzlaşma
olmadan bir cevap gerektirdiğini çok iyi
bildiği için Güvenlik Konseyi başkanlığı
görevini Cumhurbaşkanı'na devretmeye
kendisi karar verdi." ifadelerini kullandı.
Nazarbayev ve Tokayev'in halkını, ülkesini
ve milletin geleceğini savunarak, her
zaman aynı tarafta olduğunu vurgulayan
Ukibay, "Nazarbayev ve Tokayev hepimiz
için bu zor günlerde, yekpare devlet
gücünü bir kez daha gösterdiler." dedi.
Basında ve sosyal medyada Kazakistan'ın
ilk Cumhurbaşkanı hakkında çok sayıda
yanlış söylenti ve kışkırtıcı kayıtlar
dolaştığına dikkati çeken Ukibay, "Mevcut
koşullarda bu tür faaliyetleri siyasi durumu
istikrarsızlaştırma ve devletin anayasal
temellerini baltalama girişimi olarak
görüyoruz." şeklinde konuştu.
Eski Sovyetler Birliği'nin dağılmasından
sonra 1991'de bağımsızlığına kavuşan
Kazakistan'da ilk Cumhurbaşkanı olarak
seçilen Nursultan Nazarbayev, Mart 2019'a
kadar görevde kalmış, bu tarihte görevini
Kasım Cömert Tokayev'e devretmişti.

POLİTİS: “HRİSTODULİDİS
DİSİ’Yİ DEĞİL
BAŞKANLIĞI İSTİYOR”

Devrimci Komünist Birlik on yaşında
DKB Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, kendini işçi sınıfından, emekten yana
addeden reformist siyasetlerin on yıllardır
sınıf mücadelesine sırtlarını döndüğü, işçileri,
emekçileri kapitalist sömürü düzeninin içerisinde tutarak günlük basit kazanımlarla yetinmeye mahkum ettiği belirtildi.
Açıklamada, “Bugün ülkemizin en önemli
ve acil gereksinimlerinden birisi Devrimci
Komünist Parti’nin yeniden örgütlenmesidir.
Bunun için tıpkı bir asır önce ilk devrimci
önderlerimizin yaptığı gibi; ileri bilinçli işçi
önderlerini, devrimci aydınları ve gençliği
devrimci komünist bir program etrafında bir
araya getirmeliyiz” ifadeleri kullanıldı.
“Devrimci Komünist Parti’yi
örgütlemek için bir araya gelmeliyiz”
Açıklamanın tamamında şunlar ifade edildi;
“İleri bilinçli işçi önderleri, devrimci
aydınlar ve gençler artık küçük kazanımlar
için reformist siyasetler peşinde sürüklenmekten kurtulmak ve kendi öz örgütümüzü,
Marksist-Leninist bir Devrimci Komünist
Parti’yi örgütlemek için bir araya gelmeliyiz.
Ülkemizi emperyalist kuşatmadan ve bölünmeden kurtaracak ve sınıfsız, sömürüsüz

özgür bir ülke kurmamızı sağlayacak olan
ancak böylesi bir örgütlenmedir.
“Bu ülkeye yeniden Devrimci Komünist
Parti gerek”
Öyle bir örgütlenme ki; işçi, emekçi kitleler
içerisinde kök salan, bölge devrimci güçleri
ile güçlü bağlar kuran ve yaklaşmakta olan
devrimci ayaklanmalar dönemine hazırlanarak
ülkemizi, halklarımızı, işçi sınıfını kurtuluşa
taşıyacak olan yapılanmayı kuran,
Açlık-salgın kıskacına, güvencesiz ve
kölece çalıştırılmaya, geleceksizliğe, piyasalaştırılan eğitim ve sağlığa, kara para, uyuşturucu, insan ticareti ile bütünleşmiş mafya
düzenine, asimilasyon politikalarını uygulayanlara, halkı bölen ve sömürenlere, suni
İslam dayatmalarına, dini gericiliğe ve faşizme,
emperyalist planlara, işgale ve ilhaka, bu
barbarlık düzenini dağıtarak sosyalizmi kurmak için Devrimci Komünist Parti’ye, Devrimci Komünist Parti’yi kurmak için; örgütlenmek ve öne çıkmak gerek!
İşte böylesi bir yapılanma için, Kıbrıs Komünist Partisi’nin Marksist-Leninist mirasını
devralacak Devrimci Komünist Parti’yi yeniden kurmak için şimdi ileri çıkma zamanı.
Bu ülkeye yeniden Devrimci Komünist
Parti gerek”

Rum tarafında 2023’te yapılacak başkanlık
seçiminde Rum Dışişleri Bakanı Nikos
Hristodulidis’in, DİSİ Başkanı Averof
Neofitu’nun karşısına bağımsız aday olarak
çıkması olasılığı nedeniyle DİSİ’de ve
Anastasiadis hükümetinde kriz yaşanıyor.
Neofitu önceki gün sürpriz bir hareketle,
parti içi prosedürü işletmek (parti başkanı
seçimi) için DİSİ başkanlığından istifa
etmeye hazır olduğunu açıklayarak
meydan okuduğu Hristodulidis, teklifi
kabul etmedi.
Politis Hristodulidis’in, Neofitu’nun teklifini
kabul etmeme sebebine dair haberini
“DİSİ’yi Değil Başkanlığı İstiyor” başlığıyla
manşete çekti.
Gazeteye göre Neofitu’nun DİSİ’de başkan
seçimi önerisi Neofitu-AnastasiadisHristodulidis üçlüsü arasında görüşüldü.
Hristodulidis, DİSİ başkanlığıyla
ilgilenmediğini, seçilebileceğini
düşündüğü için Rum yönetimi başkanı
olmak istediğini söyledi.
Gazete Anastasiadis’in, bu tavrından hayal
kırıklığı duyduğu Hristodulidis’ten, partide
(DİSİ) kalmasını istediği ancak
Hristodulidis’in şu ana kadar bunu
reddettiğini de kaydetti.

İKİ VARLIK BM
AJANDASINDA…

BM Genel Sekreteri’nin Güvenlik
Konseyi’ne birkaç gün önce sunduğu
raporlarda, Kıbrıs’ta iki varlığa işaret eden
iki anahtar ifade bulunduğuna dikkat
çekildi.
Fileleftheros, “‘İki Varlık’ BM’nin
Ajandasında… ‘Ortak Zemin’ Bulunmasıyla
Ne Olacağına ve Teknik Komitelere Dair
Yeni Yaklaşım” başlıklı Genel Sekreter’in
raporlarında yer alan ve Kıbrıs sorununda
olacaklar açısından belirleyici diye
nitelediği “anahtar” ifadelerin ortak zemin
ve Teknik Komiteler ifadeleri olduğuna
işaret etti.
Bu iki eksenin Ada’da iki ayrı varlığın
kurumsallaştırılmasına göndermede
bulunduğunu belirten gazete bunun aynı
zamanda Türkiye’nin de yaklaşımı
olduğunu, Türk tarafının, Teknik
Komitelerin oluşumunun yürütme erkine
sahip kişilerle değiştirilmesini istediğini
yazdı.

RUMİçİŞLERİ BAKANI
NURİS AB’Yİ TEHDİT ETTİ…

Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris AB’yi,
mülteciler konusunda kendilerine yardımcı
olmaması durumunda “Avrupa cenneti
kapılarını açmakla” tehdit etti.
Haftalık Simerini Nuris ile yaptığı söyleşiyi
“Sel Geliyor, Avrupa Akışın Kesilmesi İçin
Bize Yardım Etmezse Boğulmamak İçin AB
‘Kapılarını’ Açacağız” başlığıyla manşete
çekti.
Gazeteye göre Nuris “Brüksel, Türkiye’ye
uygun talimatlar vererek mülteci akışını
kesmezse, Kıbrıs’ın selden korunmak için
‘Avrupa cenneti kapılarını’ diğer üye
ülkelere doğru açma zamanının çok da
uzak olmadığını anlamalıdır” ifadesini
kullandı.
Yeşil Hat’ı Rum yönetiminin Türkiye
üzerinden mülteci akışını kısma
çabasındaki “Aşil’in Topuğu” (zayıf nokta)
olarak nitelendiren Nuris “sorunun tek
çözümü geliş sayısını kısıtlamak ve dönüş
sayısını artırmaktır. Mülteci sorununun
göğüslenmesi konusundaki İçişleri
Bakanlığı’nın 2022’deki ana önceliği
budur” dedi.
Nuris,sözlerini şöyle sürdürdü:
“Kıbrıs, siyasi düzeyde, Yeşil Hat’ın dış
sınırımız olmadığını ancak binlerce
düzensiz mültecinin ülkeye giriş koridoru
olduğu andan itibaren, Avrupa dış sınırı
olarak korunması gerektiğini açıkça
Brüksel’e iletti”

WASHINGTON EASTMED
PROJESİNİ
DESTEKLEMİYOR

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Rum, Yunan ve
İsrail Dışişleri bakanlıklarına birer “non
paper” (belge olmayan belge) göndererek
Washington’un, EastMed deniz altı doğal
gaz boru hattı projesini, ekonomik açıdan
sürdürülebilir görmediğini ve çevre
açısından da yıkıcı bulduğu için
desteklemediğini bildirdiği haber verildi.
Haravgi’nin ANT1 isimli internet haber
sitesine dayandırdığı habere göre ABD
Dışişleri Bakanlığı’nın gönderdiği belgede
“hayata geçirilmesi halinde, Doğu Akdeniz’
doğal gazını Girit üzerinden Avrupa’ya
taşıyacak proje yeni ABD hükümetinin
iklim değişikliğiyle ilgili hedeflere de uygun
değildir, dolayısıyla Washington bu projeyi
destekleyemez” denildi.
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DortmunD’Dan
müthiş geri Dönüş

Bundesliga'da zirve takipçisi Borussia
Dortmund, lider Bayern münih'in
kaybettiği haftada unutulmaz bir geri
dönüşe imza attı. Frankfurt
deplasmanında 2-0 geriye düşen Sarı
Beyazlılar, 3 puana ulaşmayı başardı.

Lefke Çerkez ile
devam edecek
n Lefke’de önce Toygar Davulcu, ardından Cenk
Berkalp takımın başında görev yaptı. Berkalp
aldığı ceza sebebi ile sezon sonuna kadar
takımın başında yer alamayacak. Bu sebeple
Lefke yeni teknik adam olarak genç bir isim
çağan çerkez’i tercih etti

Kırış şampiyonası
yapıldı

Taekwondo Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş anısına yapılan
geleneksel Taekwondo Karate Budo Martıalarts
Kırış Şampiyonası önceki akşam (Cuma Akşamı ) gerçekleştirildi.
Girne Avrasya Taekwondo Merkezinde yapılan kırış müsabakalarında sporcular Kurucu
Cumhurbaşkanı Denktaş için yarışarak güçlerini gösterdiler.
Müsabakalarda dereceye sporculara ödüllerini federasyon başkanı Eyüp Zafer Gökbilen,
Federasyon, Lefkoşa, Mağusa, Girne Bölge
kulüp temsilcileri verirken müsabakaları
uluslararası kokartlı hakemlerimiz Master
Öykü Ergin ile Federasyon, Bölge ve Namzet
hakemleri yönettiler.

Futbol Süper Lig ekiplerinden Lefke yeni teknik
adamını buldu, Menekşe
beyazlılar ligin ikinci devresinde Çağan Çerkez ile
yoluna devam edecek.
Sezona Toygar Davulcu
ile başlayan Lefke, Davulcu’nun yaşanan bazı sıkıntılar neden ile görevi bırakmasından sonra Cenk
Berkalp’i göreve getirmişti.
Berkalp, Ocak maçında rakip kaleci’nin dişine yumruk atma sebebi ile
KTFF’nden 20 maç ceza
almıştı. Bu ceza ile sezon
sonua kadar takımın başında
görev yapamayacak olan

Berkalp, anlaşmasını fes
edip takımdan ayrıldı. Lefke
yönetimi ise genç isim Çağan Çerkez’i takımın başına
getirdi.
Lefke Türk Spor Kulübü
Başkanı Adnan Doğruyol,
Çerkez ile anlaştıklarını ve
ikinci yarıda yine iddialı
bir takım olacaklarını ifade
etti. ."Lefke'de çok iyi bir
hava var, Kolej havasında
ilerliyoruz" şeklinde görüş
bildiren Doğruyol, bu transfer döneminde orta sahanın
hem sağına, hem de soluna
ihtiyaçları olduğunu, bunun
için de transfer girişimi yapacaklarını sözlerine ekledi.

Benzema yeni rekor kırdı,
Real Madrid kazandı

n Real Madrid, La Liga'nın 21.
haftasında Valencia'yı 4-1 yendi.
Fransız yıldız Karim Benzema yeni
rekor kırarken, teknik direktör Carlo
Ancelotti ise istatistiklerini geliştirdi.

Real Madrid ligde 15. galibiyetini aldı ve
puanını 49 yaptı. Valencia ise 6. kez yenildi
ve 28 puanda kaldı.
Valencia ağlarını 2 kez sarsan Karim Benzema, Real Madrid kariyerindeki 301. golünü
attı. 34 yaşındaki forvet, eflatun-beyazlılarda
300 gol barajını geçen 4. futbolcu oldu.
Fransız forvet 450 golle Ronaldo, 323 golle
Raul ve 308 golle Alfredo Di Stefano'nun ardından 4. sırada yer aldı.
Teknik direktör Carlo Ancelotti ise Real
Madrid'in başında son 26 karşılaşmada yenilgi
yüzü görmedi. Başkent temsilcisi Ancelotti
yönetiminde 21 galibiyet, 5 beraberlikle ayrıldı.

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

Hentbol U18’lerde şampiyon UKÜ
Finalin üçüncü ayağında karşı karşıya
gelen iki takımın mücadelesinde kazanan
UKÜ oldu. Seriye 1-1 eşitlikle girilen play-
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off serisinde skoru 2-1 yapan UKÜ sezonun
şampiyonu oldu. Mücadelenin ilk devresini
rakibi YDÜ karşısında 17-12 önde kapatan
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UKÜ, ikinci yarısının büyük çekişmeye
sahne olduğu mücadeleyi 28-27 kazanarak
sezonu şampiyon olarak tamamladı.
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