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Tayyıp Erdoğan Faiz Bey'i tebrik etmekte neden geç kaldı? Faiz sözcüğüne alerjisi var çünkü! O, faizleri
düşürür, yükseltmez! Başbakanımızın adının değiştirilmesinde de mutabık kaldılar mı acaba?
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 13 Ocak 2022 Perşembe YIL: 2 SAYI: 549 FİYATI: 7 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
AKINCI DA ARTIK
SEÇİME İNANMIYOR
n

Seçimler hakkında görüşü sorulan Mustafa Akıncı,
seçimlerle ilgili herhangi bir şey söylemek istemediğini
belirtti ve “Yorum yapmayacağım” dedi…

2. sayfada

CTP’de et ve
tırnakçı sesler

Akıncı
sandığa
gidin demedi
n Filiz Besim:
Etle tırnak
gibiyiz. İki
ülke
arasındaki bu
güçlü ilişki
biz KKTC’nin
en güçlü
yanlarımızdan biridir. Sağlıklı sevgi saygı
çerçevesinde bu ilişkiyi iki tarafın da
maksimum menfaatlerini koruyacak
şekilde sürdürmek zorundayız.

n “Türkiye Cumhuriyeti bizim için hayati
önem taşıyan, tarihten gelen kardeşlik
tarih ve kültür bütünlüğümüz olan her zor
anımızda yanımızda olan bir ülkedir” 2’de

Uzun bir süreden beri seçimler hakkındaki fikri merak edilen Mustafa Akıncı “Sandığa gidip oyunuzu kullanın” demediği
gibi, “sandığa gitmeyin” demekten de çekindi, ancak bu tavır Akıncı’nın boykot yanlısı olduğu şeklinde değerlendiriliyor…
n 23 Ocak’taki boykotçuların
tavrının baş nedenlerinden biri,
son seçimlerde Türkiye’nin ağır
baskısı ve kaba müdahalesi
oldu…

Tatar’a grasso

n Sendikal Platform’un dün
Cumhurbaşkanlığı Sarayının önünde
yaptığı protesto eyleminde KTÖS Genel
Sekreteri Şener Elcil, Ersin Tatar’a
turuncu bir grasso sundu...

n Mustafa Akıncı’nın saraydaki
ekibinden hiçbirinin, Akıncı’nın eski
partisi TDP’den aday olmaması da
boykotçu tavır olarak
yorumlanıyor…

n “Tatar’a Saray Vatandaşa Nanay” yazılı
pankart açan Sendikal Platform, “külliye
ısrarını” eleştirdi, ülkede ekonomik
sıkıntılara çözüm bulunmasını, eğitim,
sağlık, trafik altyapısına yatırım
yapılmasını istedi...
3. sayfada

n Geçtiğimiz genel seçimlerde
de varlığını hissettiren
boykotçular bu kez oldukça
güçlenmiş görünüyor…

Şener Levent yazıyor, 2. sayfada
KAYBETTİKLERİMİZ...

“VAATLER
MEMLEKETİND
E İNSANLAR
AÇLIKTAN
ÖLÜR”

Ali Osman

Mehmet Levent

İşgal altında

İCAZETSİZ
yazılar...

COVID-19

RESEPSİYONLAR
MASKELİ BALO
DEĞİLDİR

Aziz Şah

BOYNUZ
KULAĞI
GEÇTİ

Canan Sümer

Kuzeyde 852 pozitif vaka, güneyde 3197 vaka 4 can kaybı!

BOŞ LAFLARI
BOŞ VERİN

Dolgun Dalgıçoğlu

n 2. sayfada
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AKINCI DA ARTIK SEÇİME İNANMIYOR
Mustafa Akıncı herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı…
Seçimlerle ilgili fikri sorulunca
şöyle dedi:
-Bu seçimlerle ilgili herhangi bir
demeç vermek istemiyorum, yorum
yapmayacağım…
Konuşmadı…
Hiçbir şey söylemedi yani…
Boykottan yana bir değerlendirme
olarak kabul ediyorum ben bunu…
Sandığa gidin demedi…
Gitmeyin de demedi gerçi, ama o
kadarını anlamayı halka bıraktı…
Eğer sandığa gidilmesinden yana
olsa, rahat rahat açıkça söyleyebilirdi
bunu…
En azından derdi ki:
-Türkiye seçimlerimize müdahale
ediyor, ama biz bertaraf etmeye çalışıyoruz bunu… Mevcut tüm platformlarda mücadele etmeliyiz… Son
seçimlerimizdeki kaba müdahaleyi
hep birlikte gördük yaşadık… Umarım bir daha olmaz!
Söylemedi…
Söylemediğine göre, buradaki seçimlere inanmadığını söyleyebiliriz
rahatlıkla…
Boykotu açıkça seslendirmemeyi
tercih etti…
Çok farklı yerlere çekilebilirdi…
Ayrıca kendisinin eski partisi de
seçim yarışında…
Onları da üzmek istemedi…
Ama üzmüş kadar oldu yine de…
Onlara destek veren tek bir laf etmedi…
Saraydaki ekibinden de hiç kimse
aday olmadı eski partisinde…
Oysa tanınmış bilinen kişilerdi…
Ve aday olmaları halinde kazanma
şansları da olabilirdi…
Anlaşılan Akıncı da seçim defterini

artık dürdü…
Seçimle bir şey elde edebileceğimize inanmıyor artık…
Eskiden, yönetime gelince Türkiye
ile sağlıklı ilişkiler kurabileceğine
inanıyordu…
Bunun mümkün olmadığını gördü…
Belki Ankara’da bugünkü mevcut
iktidarla olamayacağını, başka bir
iktidarla olabileceğini düşünüyor…
Bilemem…
Ben, başka bir iktidarla da mümkün
olmadığına inanıyorum…
Ama seçime katılan partilerimiz
iyimser hala…
İyiniyetle, konuşarak Ankara’yı
ikna edebileceklerini sanıyorlar…
Bir ütopya bu…
Mümkün değil…
Tayyip Erdoğan’dan öncekiler ne
demişti:
-Orada hiçbir Kıbrıslıtürk kalmasa
da yine de bırakmayız Kıbrıs’ı…
***

Akıncı “Boykot etmeyin, gidin ve
oy verin” dese kendi kendine ters
düşerdi…
Ve bir kere daha herkesi hayal kırıklığına uğratırdı…
Çünkü bu boykotun ana nedenlerinden biri de seçimlerde ona yapılanlardır…
Tüm bunları en derinden görmüş
ve yaşamış birisi olarak nasıl herkese
“gidin ve oy verin” diyebilirdi ki?
Herkes ona yapılanlar için boykotçu
olurken, o nasıl boykotçulara karşı
durabilirdi?
Toplumumuz geçmişten hiç ders
almayan bir toplum…
Neler olup bittiğini gördü işte açıkça…
Ve hala sandığa mı gidecek?
Neden meclis dışında bir bütün
olup işgal rejiminin karşısına dikilmiyor?
Demek ki meclise girmek için yarışanların toplumsal kurtuluş gibi bir
derdi yok…

Şener Levent

Açı
Bakın CTP de ne diyor artık:
-Türkiye ile et ve tırnak gibiyiz!
Et ve tırnak edebiyatına başladı o
da…
Ve doğrusu pek de şaşırtıcı olmadı…
Türkiye diğerlerini sevdiği kadar
kendilerini de sevsin ve okşasın istiyorlar…
Sağcılarımız da, solcularımız da
Türkiye’nin kuyruğunda maşrapa!
***
Boykotçular “Bu seçim statükoyu
benimseyenlerle onu yıkmak isteyenler arasında geçecek” diyor…
Hiç şüphe yok…
Durum budur…
Biz önce Türkiye ile hesaplaştıktan
ve irademize sahip çıktıktan sonra
oturabiliriz Rum tarafı ile masaya…
Ankara’daki iktidarın bu seçimde
herhangi bir gailesi yoktur…
Kim seçilirse seçilsin…
Farketmez…
Onun için ciddi paralar döküp bir
partiye seçim kazandırması gerekmez…
Seçime katılan partilerden karşısında
duran bir güç yoktur…
Hepsi de talimat almaya hazırdır…
Zaten yarış da “Ankara’nın talimatını en güzel ben yerine getiririm”
yarışıdır…
Sağ ve sol bilinenler arasındaki tek
fark şudur:
Sağcılar sağ gösterip sağ vuruyorlar…
Solcular sol gösterip sağ vuruyorlar…
Yani son vuruş hep sağ…
***
Akıncı,
-Sandığa gidin, demedi…
Yaşasın boykot!

CTP ADAYI FİLİZ BESİM:

TÜRKİYE İLE ET VE TIRNAK GİBİYİZ

"Etle tırnak gibiyiz. İki ülke arasındaki
bu güçlü ilişki biz KKTC’nin en güçlü
yanlarımızdan biridir. Sağlıklı sevgi saygı
çerçevesinde bu ilişkiyi iki tarafın da
maksimum menfaatlerini koruyacak
şekilde sürdürmek zorundayız."
Adaylarla 5 soru 5 cevap
Detay gazetesinin sorularını yanıtlayan
CTP Milletvekili Adayı Filiz Besim şunları
söyledi:
“1965 Baf doğumluyum. Diş HekimiÇene Cerrahıyım. Yıllarca ülkemizde,
Balkanlar’da ve Avrupa’da sağlık- hekimlikle ilgili sivil toplum örgütlerinde çalıştım.
İki dönem Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği
Başkanlığı yaptıktan sonra 4’lü hükümet
döneminde de Sağlık Bakanlığı görevini
yürüttüm. Bakanlık yaptığım dönemde
Sağlıkta ve aslında yaşamın her alanında
eğer istersek ve kilitlenirsek bu adada kendi
ayaklarımız üzerinde durabileceğimizi ve
kendimize
özgü
sistemlerimizi
kurabileceğimizi çok net bir şekilde gördüm.
Bu nedenle bu seçimlerde kliniğimi ve
hastalarımı bırakarak elimi taşın altına koyma sorumluluğumu çok net hissederek yola
çıktım. Geçmeyen onlarca yasa, tamamlanamayan alt yapılar ve artık kaosa dönen
kamu yönetimi hep benim gailemdir.

Cumhuriyetçi Türk Partisi bu
dönem çok donanımlı ve kaliteli
bir ekiple yola çıktı. Eğer
seçilirsem ekip arkadaşlarımla birlikte öncelikle sağlık olmak üzere
yıllardır ülkemizde binbir zorlukla
mücadele eden sağlık sistemini
hastalarımız ve sağlık çalışanları
için daha çağdaş, ulaşılabilir ve
kaliteli bir yapıya kavuşturmak
için çalışmalar yapacağım. Her
bölgede hastaların yerinden ilaca
ve doktora ulaşması önemlidir.
İnsanları hastalanmadan korumak
için tüm KKTC’yi sürdürülebilir
bir koruyucu sağlık hizmetleri
ağına kovuşturmak zorundayız.
Bitirilemeyen
hastaneler,
başlanamayan hastaneleri yapmak bitirmek
zorundayız. Sağlıktaki kaliteli personel
sayısını artırmak hem çalışanın hem hizmeti
alanın daha Mutlu olacağı bir ortam yaratmak zorundayız. Sadece bir bölge için
değil, sağlıkta tüm ülke için hizmete eşit
ulaşımı sağlamak zorundayız.
Ekonomik çıkmaz ülkemizin son dönemlerde en büyük sorunlarından biri. Açlık
sınırında birçok aile, evine ekmek, süt
götüremeyen birçok insan var. Maaşların
stabil bir para birimine endekslenmesi

şarttır. Dar gelirli desteklenmeli, kayıt
dışılık kayıt altına alınmalıdır. Ülke adil
bir vergi sistemine kavuşturulmalıdır. Bu
anlamda denetim, ödül ve ceza sistemi çok
önemlidir.
Doğaya uyumlu sürdürülebilir bir çevre
için uzun vadeli uygulanabilir politikalar
geliştirmeliyiz.
Sağlıklı gıda, sağlıklı su, sağlıklı hava
için mücadele edeceğim.
Çocuk mahkemelerinin kurulması, çocuk
islah evi, yargının rahatlatılmadı için ticari

mahkemelerin kurulması önemlidir.
İnsan hak ve özgürlüklerinin aktif
hale gelmesi için birçok yasanın
geçmişi ve ülkede çağdaş bir zihniyet dönüşümü için eğitim önemlidir.
Kıbrıs konusunda son dönemde
ciddi bir gerileme yaşıyoruz.
Tarafların daha çok bir araya gelmesi, Kıbrıslı Türklerin aydınlık
yüzünü Avrupa Birliğine, dünyaya
ve Türkiye Cumhuriyeti’ne dönüp
daha çok sağlıklı ilişkiler için çaba
sarf etmesi gerekir. İki kurucu devletin olacağı güçlü bir federasyon
bu adada iki tarafın halklarını Mutlu
kılacak, iki tarafın ve bölge
ülkelerinin de faydalanacağı güçlü
bir çözüm modelidir.
Türkiye Cumhuriyeti bizim için hayati
önem taşıyan, tarihten gelen kardeşlik tarih
ve kültür bütünlüğümüz olan her zor
anımızda yanımızda olan bir ülkedir. Etle
tırnak gibiyiz. İki ülke arasındaki bu güçlü
ilişki biz KKTC’nin en güçlü yanlarımızdan
biridir. Sağlıklı sevgi saygı çerçevesinde
bu ilişkiyi iki tarafın da maksimum menfaatlerini koruyacak şekilde sürdürmek
zorundayız. Asla yara almaması için çok
itina etmeliyiz.”
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Alaşya’dan notlar
Canan Sümer

BOYNUZ KULAĞI
GEÇTİ

Sendikal Platform’dan Cumhurbaşkanlığı önünde eylem…

Tatar’a Elcil’den turuncu grasso

Sendikal Platform, Cumhurbaşkanlığı
önünde dün basın açıklaması yaptı.
Cumhurbaşkanlığı girişinde “Tatar’a
Saray Vatandaşa Nanay” yazılı pankart
açan Sendikal Platform, “külliye ısrarını”
eleştirdi, ülkede ekonomik sıkıntılara
çözüm bulunmasını, eğitim, sağlık, trafik
altyapısına yatırım yapılmasını istedi.
KTAMS Başkanı Güven Bengihan, burada yaptığı konuşmada, Sendikal Platform
olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, “586
milyon TL’lik saray isteğini” eleştirdiklerini,
bunun halkın sorunlarının çözümü ve
toplumsal barışa hizmet etmediğini savundu.
Bu konuda yapılan eleştirilere karşı
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen yanıtlar
ve nitelemelerin doğru olmadığını ifade
eden Bengihan, ülkede ihtiyacın külliye
değil, eğitim sağlık trafik güvenliği ve
halkın refahının yükseltilmesi olduğunu
kaydetti.
Külliye konusunda dayatmalar yapıldığını

ve bu dayatmalara biat edildiğini iddia
eden Bengihan, Cumhurbaşkanı’nın, külliyeye karşı olan kesimleri suçladığını
savundu, eleştirilerde bulundu.
Ülkede okul, hastane, karayolları, insan
hakları, sanat merkezi, tiyatro binaları gibi
konularda eksiklikler olduğunu ifade eden
Bengihan, külliyeye verilen önem kadar
Kıbrıs Türk halkının sorunlarının çözümüne
önem verilmesini istedi.
Ülkede ekonomik sıkıntıların her geçen
gün arttığını ifade eden Bengihan, “Eğer
külliye için bir kaynak varsa ve verilecekse,
eğitime, sağlığa, tiyatro sanat merkezine,
çocukların geleceğine yatırım yapalım”
dedi.
Sigortalarda 50 bin emeklinin ay başında
maaş alamayacak durumda olduğunu
ifade eden Bengihan, külliye yapımı
konusunda ortaya konan ısrarı eleştirdi,
bu tip uygulamayla Kıbrıs Türk kültürünün
de yok olmakla yüz yüze kaldığını söyledi.

ELCİL
KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil de,
ülkede Türkiye olan siyasal ilişkilerin
yıllardır doğru, eşitler düzeyinde bir ilişkiye
oturtulamadığını kaydetti.
Seçim arifesinde Başbakan’ın Ankara
ziyaretini ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın
külliye isteğini eleştiren Elcil, “Ne zaman
ayaklarımız üzerinde duracağız. Korkunç
seviyede bir borçlanma var, halk ekonomik
olarak çok sıkıntılı. Bunlara dur demek
lazım” dedi.
Israr ve inatla külliye istemi olduğunu
iddia eden ve bunun doğru olmadığını
ifade eden Elcil, Külliye için 586 milyon
TL’lik kaynağın, ülkeye yapılacak diğer
yatırımlardan kesilip yaratılacağını da
savundu.
Elcil, ülkede üretime destek verilmesi,
topluma eğitime sağlığa kültüre yatırım
yapılmasını istedi, “Külliye gereksizdir,
Ülkede İnsanca yaşayacak maaş ücrete,
yatırımlara ihtiyaç vardır” diye konuştu.

25 bin 452 test yapıldı, 852 pozitif vaka!
Son 24 saatte toplam
25 bin 452 test yapıldı, 852
pozitif vakaya rastlandı,
396 kişi taburcu edildi...
345 kişi Lefkoşa, 248 kişi Girne, 178
kişi Gazimağusa, 40 kişi Güzelyurt, 28
kişi İskele, 13 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
12 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu
şöyle;
Yapılan Test Sayısı: 25.452
Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 852
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 852
İyileşip Taburcu Edilen Hasta Sayısı:
396
Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.992.954
Toplam Vaka Sayısı: 44.138
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka
Sayısı: 36.921
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı:
7074
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı:
36
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı :
7023
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 145

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
15
Ülke Genelinde Yapılan Aşı Miktarı :
2766
Güvende Kal uygulamasına bağlı
güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik
Sayısı: 785
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 840
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:

6927
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik
Sayısı: 109897
Güney Kıbrıs’ta 3 bin 197 yeni
vaka 4 can kaybı!
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan
112 bin 233 test sonucunda 3 bin 197
yeni vaka saptandı, 4 kişi hayatını kaybetti.
Güneyde toplam vaka sayısı 215 bin
271'e, toplam can kayıpları 669'a ulaştı.
Tedavi gören hasta sayısı 266, durumu
ciddi olanların sayısı 93 olarak açıklandı.

Fotoğraflar konuşur mu?
Konuşur vallahi…
Faiz Sucuoğlu’nun Türkiye ziyareti
fotoğraflarına bakın…
Nasıl da rahatlamış görünüyor adam…
Mutluluktan uçuyor adeta…
Sadece konuşsa iyi…
Şarkı bile söylüyor bu fotoğraflar…
“Odu en sonunda oldu…
Bimbam bom…
Rüyalarım gerçek oldu…
Bimbam bom…
Duyduk duymadık demesin hiç
kimse…
İşte ilan ediyorum herkese…”
E kolay mı?
Erdoğan ve Fuat Oktay’la görüştü
işte en sonunda…
Hem de külliyede…
2 ay oldu başbakan olalı…
Tebrik eden oldu mu onu da bilmiyoruz ama Ankara’dan kimse ile görüşemedi garibim…
En sonunda davet edildi…
Hem de seçime 12 gün kala…
Her ortamda bunu söylüyordu çocuk
gibi…
Sevinçle koşa koşa, uça uça gitti Ankara’ya…
Ne iyi ettim de geldim diyor…
Ne Erdoğan ne de Oktay görüşmeden
sonra basına bir açıklama yapmamış
ama…
Oldu mu şimdi…
Siyasi geleneğe uygun mu bu?
Başka bir ülkenin başbakanı ile görüşüp de bu konuda tek laf etmemek…
Neyse sağolsun kendi bir basın toplantısı yapıp da söyledi birşeyler Faiz…
Yine “et ve tırnak” hikâyeleri işte…
Ama ne diyor?
İktidar bizim işimiz, diyor Faiz Bey…
Ona ne şüphe...
Elbette sizin işiniz...
Kıskananlar var sizi hatta…
Klasik söylemlerinizi ve oylarınızı
çalmak istiyorlar…
CTP en mühimini çaldı bile…
Filiz Besim,
-Türkiye ile et ve tırnak gibiyiz,
dedi…
Siz anavatanın izindesiniz, onlar da
hem sizin, hem anavatanın izinde…
Siz anavatanın izini sürüyorsunuz,
onlar da sizin!
Ne kadar gururlansanız az!
***
İktidar sizin işiniz Faiz Bey...
Lefkoşa'nın yolları taştan...
Siz yarattınız Kıbrıs'ı baştan…
Beton Girne sizin işiniz...
Doldurulan dereler, doğranan ağaçlar...
Denizlere dökülen lağımlar…
Hep sizin işiniz…
Oyulan dağlar da sizin işiniz, filtresiz
kara dumanlar da...
Bu karanlık yollar ve çukurlar...
Bu kriminal suratlar...
Bu feribottan iner inmez dükkânları,
evleri soyanlar…
Kadınlara kızlara sataşanlar…
Sizin işiniz…
Ama temkinli olun…
Yerinize göz koyanlar, sizin siyasi
argümanlarınıza da göz koymuş...
Neymiş efendim onlar da Türkiye ile
et ve tırnakmış…
Çok uzayan tırnak kesilip atılır…
Ama boynuz kulağı geçince ne yapılır
acaba…
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AY A
K
AL A İFİL
DİR

Vaatler uçuşuyor seçim semalarında
Yalana, ikiyüzlülüğe batmış vaatler
Utanıp arlanmadan yoksun mustralarında
Milleti aptal yerine koyan vaatler

KALAY-KALAYCI

SEN NE YÜZLE BU SORUYU
SORUYORSUN?

Yandaş internet haber sitelerinden birinde yandaş bir gazeteci Tufan
Erhürman’a “Hükümete gelirseniz ne yüzle Ankara’ya para istemeye
gideceksiniz? 13. Maaşları ödeyen, Kıbrıs için tüm fedakarlıkları yapan TC
yöneticilerinin, Kıbrıs’a meclisi ziyarete gelen ama onu boykot eden TC
Cumhurbaşkanı’nın karşısına nasıl çıkacaksınız?” diye soruyor. Yandaşlığın
zirvesidir bu ama Tufan Erhürman ona “Sen bana ne yüzle böyle bir soru
soruyorsun” diyemez ki… Onun adına bunu da biz soruyoruz…

Ali Osman

P eriyodik

Sessizliğin Sesi

KAYBETTİKLERİMİZ...

“VAATLER MEMLEKETİNDE
İNSANLAR AÇLIKTAN ÖLÜR”

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

Bazan canımız sıkılır ve yaşadığımız düzene küfrederiz ya…
Yahut çocuklarımıza, torunlarımıza güzel
bir dünya yaratamadık deriz ya, aslında o
sitemlerimiz ve küfürlerimiz hep bizedir…
Sizi bilmem ama bizim oralarda, “Anam
avradım olsun” diye yemin ederdik çocukken..
Büyük yemindi bu…
Bu yemini eden bizler şimdi anasını ağlattığımız dünyanın durumuna kahrediyoruz…
Bölündük, parçalandık…
Şahsi çıkarlarımız için birbirimize kazık
atmaya çalıştık ve buna da devam ediyoruz…
Yalanın bini bir para hepimizde de…
Bize çocukluğumuzdan yapılan öğütler
düşenin hep yanında olmaktı…
Zayıfı korumalıydık…
Büyüklerimizi saymalı, küçüklerimizi sevmeliydik…
Böyle büyüdük…
Bugüne baktığımızda büyüğün küçüğe
sevgisi küçüğün büyüğe saygısı kalmadığı
gibi zayıfa ve düşene de bir tekme biz
vurmak için hazırda bekliyoruz…
Bir arkadaşım geçenlerde şöyle demişti…
Bu konuşmalarımız üzerine tabii ki…
Biz zaman zaman nostaljik takılıyoruz
ya…
“Yahu demişti, siz aslında en güzel yıllarınızı yaşadınız… Savaş gördünüz, çoğunuz
esirlik tattı. Korku savdınız ama kenetlendiniz
hep… Birçok işinizi imece usulü yaptınız…
Birçok insandan işittim. Gençler ev yapmaya
başladıklarında bölgedeki insanlar el birliğiyle o günü ona ayırır ve temelinden duvarına, sıvamasına damına kadar yardımda
bulunurmuş… Karşılığı da para ile değil, iş
sonunda hep birlikte yenilen yemekler ve
içilen içkilermiş… Şimdi öyle değil ama…
. Bir genç ev yapacaksa müteahhitler girer
işin içine birçok alavere dalavere sonunda
ev yapılır biter ve o genç hayata büyük
miktarda bir borç ile atılır… Ölene kadar
da borç öder”…
Dünden bugüne değişimimizin bir başka
boyutunu dile getirmişti genç arkadaşım…
Sadece o değil, evliliklerde de aynısı yapılırdı diye bende ona katkıda bulundum…
Köylerde yapılan düğünler yardımlaşma
ile olurdu…
Kadınlar gelinin herşeyini birlikte hazırlar,
erkekler de düğün yemeği denilen yemeği,
kuzusuydu, tavuğuydu, etiydi, patatesiydi,
makarnasıydı, hersesiydi toparlar evlerde
bunlar pişirilir ve düğüne katılanlara ziyafet
çekilirdi… Yeni evlilerin cebinden de pek
bir para çıkmazdı… Hatta karda bile olurlardı
göğüslerine takılan paralardan ve altınlardan
dolayı…
Şimdi tam tersi..
Salon, gelinlik, damatlık müzik derken
göğüse takılan paralar bunları ödemeye yetmez çoğu zaman ve borçlu da kalırlar…
***
Sizce ne zamandan sonra ve neden kaybettik bu alışkanlıklarımızı, adetlerimizi?..

Yenişehir bölgesinde ev yangını

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün saat 12:15 sıralarında,
Lefkoşa’da Yenişehir Bölgesinde Şht Ali Çakır Sokak üzerinde bulunan
Mustafa Sapcı’nın kalmakta olduğu ikametgahta, faal durumdaki odun
sobasına yanıcı madde döktüğü sırada ateşin parlaması neticesinde yangın
meydana geldi. Yangın ev sakinleri tarafından söndürüldü, itfaiye ekipleri
ise soğutma çalışmaları yaptı. Yangın sonucu salon içerisinde bulunan bir
adet halı ve battaniye tamamen, klima iç ünitesi, reciver ve üçlü koltuk
kısmen yanarak, odalar ise islenmek suretiyle zarar gördü.

Tavuklar depremin korkusuyla
birbirlerini ezerek telef oldu
Baf’a bağlı Kallepia’da
bulunan bir çiftlikteki
1586 tavuk deprem
sonucunda telef oldu...
HK - Kıbrıs’ta önceki sabaha karşı
meydana gelen depremle ilgili haberler
dünkü Rum gazetelerinde geniş yer
bulurken, dünkü depremin Kıbrıs
adasında son 25 yıl içerisinde
gerçekleşen ikinci büyük deprem
olduğu ifade edildi.
Alithia gazetesi, deprem sonrasında
Güney Kıbrıs’ta ciddi maddi hasar
veya yaralanma yaşanmadığını
yazarken, bu depremin 9 Ekim 1996
tarihinde meydana gelen ve Richter
ölçeğine göre 6,8 şiddetine sahip olan
depremin ardından, son 25 yıl
içerisinde Kıbrıs adasında meydana
gelen ikinci deprem olduğunu kaydetti.
Şiddetli depremin daha güçlü artçı
sarsıntılar ve tsunami yaşanması korkusunu da beraberinde getirdiğini
yazan gazete, depremin şiddeti 6’yı
geçtiği zaman tsunami yaşanmasının
da nispeten yaygın bir şey olduğunu

öne sürdü.
Habere göre Rum Jeolojik
Araştırmalar Dairesi Müdürü Hristodulos Hacıgeorgiyu ise “Omegalive”e açıklamasında, depremle
ilgili
veri
ve
şartların
değerlendirmesinin ardından tsunami
uyarısının kaldırıldığını ifade etti.
Hacıgeorgiyu, herhangi başka bir
depremin ardından, gelecekte tsunami
yaşanması tehlikesi olduğunu ancak
bunun birçok parametreye bağlı
olduğunu da dile getirdi.
1586 TAVUK TELEF OLDU
Depremde ciddi maddi hasar meydana gelmediğini yazan gazete, Baf’a
bağlı Kallepia’da bulunan bir çiftlikteki 1586 tavuğun ise deprem sonucunda telef olduğunu belirtti.
Gazete tavukların depremin korkusuyla birbirlerini ezerek telef
olduklarını ekledi.
Haravgi ise haberinde, depremin
Baf bölgesinde yoğun bir şekilde
hissedildiğini ve Baf sakinlerinin deprem yüzünden panik ve endişe
yaşadıklarını yazdı.

Koronavirüs hapı güney Kıbrıs'ta
hastane tarafından verilecek

n İlacın hamile ve emziren kişilere verilmesi yasak...

MSD firması tarafından korona
virüse karşı geliştirilen hapın Güney
Kıbrıs’ta bulunduğu, ilacın yalnızca
hastanelerin eczaneleri tarafından
verileceği ve protokollere uyulması
için sıkı bir kontrol yapılacağı haber
verildi.
Alithia gazetesinde yer alan habere
göre, Omega’da yer alan bir programa
konuk olan Rum Eczacılık Hizmetleri
Müdür Yardımcısı Elena Panayotopulu,
ilacın yalnızca belirli bir vatandaş kategorisiyle ilgili olduğunu söyledi.
Güney Kıbrıs tarafından toplam 5
bin 500 hap teslim alınacağı ve
araştırmalara göre bahse konu hapın
ciddi hastalık ve ölüm ihtimalini
azalttığı belirtildi.
Hapın aile hekimleri tarafından
reçete edileceğini ve ciddi
kontrendikasyonları bulunduğundan

katı bir protokol bulunacağını dile getiren Panayotopulu, ilacın, nüfusun
hassas gruplar ve 65 yaş üzeri kişiler
gibi belirli gruplarına verileceğini ve
bütün hastalar için olmayacağını ifade
etti.
İlacın hamile ve emziren kişilere
verilmesinin yasak olduğunu da dile
getiren Panayotopulu, önümüzdeki ay
ise Güney Kıbrıs’a Pfizer’in hapının
gelmesinin beklendiğini söyledi.
Bu ilacın da Covid-19 tanısı almış
kişilerin semptom göstermeye
başlamasıyla birlikte 5 gün içinde
kullanılması gerektiğini ifade eden
Panayotopulu, bu ilacın en azından
bir kronik rahatsızlığı olan kişilerde
kullanılacağını dile getirdi.
Haberde, bu tedavilerin hiçbir şekilde
aşılanmanın yerine geçmediği de
vurgulandı.

23 Ocak yaklaştıkça…
8 parti ve 400 adaydan her seçimde olduğu gibi
yine küpdüşenler gibi vaatler uçuşuyor havada…
Bol keseden…
Ve ya beleş!
Gerçi bugüne kadar vaadedilenlerin yerine getirildiği görülmüş şey değil ama olsun.
Yalan da olsa galiba kulağına hoş geliyor bazılarının!
Yerine getirilmeyince bir süreliğine mamırlıyor
sonra yine uyu yavrum ninni!
***
Vaat dediğin ne ki?
Denizde kum…
Bizim siyasi partilerimizde, politikacılarımızda
vaat!..
Oluru var mı, yapabilir miyim diye düşünen
yok!
Diline geldi mi at da korkma!
Gerisini sandıktan çıkarsan düşünürsün!
Bugüne kadar sanki kime ne hesap soruldu ki
gene sorulsun?
Öyle olunca da dediğim gibi ya beleşe gidiyor
vaatler!
Ama sanırım bugüne kadar en “ya beleşe” giden,
DP adayı Mehmet Çıldır’ın vaadi oldu.
Ne diyor bakın…
“Özel hastanelerdeki sağlık hizmeti ücretsiz olacak.”(!)
Yüz sene düşünseniz eminim böyle bir şey
aklınıza gelmezdi!
Ama Çıldır’da zekâ 400 dirhem!
Adamı böyle çıldırtır işte!
Ne yani, bu soyadını boşuna mı aldı sanıyorsunuz?!
Yalan olur da, bu kadar katmerlisini ancak
Çıldır(lar) söyler herhalde!
Nasıl olsa koltuğa giden yolda yalanın, kazıklamanın her varyantı mübah!
***
“Vaatler memleketinde insanlar açlıktan ölür”
diye bir Danimarka atasözü okumuştum bir zamanlar.
Çok hoşuma gittiği için de not etmiştim defterime.
Bugünlerde tam sırasıdır diyerek sizinle de paylaşmak istedim.
Vaatlerle karnının doyacağını sananlar, gerçekleşme olasılığı sıfırın altında olan bu vaatlerle
sandığa gitmeye hazırlanıyorlar!
Bugüne kadar yaşadıkları hüsran ve hayal kırıklığı
belli ki onlara hiç ders olmamış!
***
Vaat konusunda bir anonim deyiş de şöyle:
“Vaat, ödenmesi icabeden bir manevi borçtur.
Bu borcun yerine getirilip getirilmemesi, insan seciyesini belli eder.”
Yani vadettiklerini yerine getirmek ya da getirmemek tamamen bir karakter meselesi.
“Vaatler memleketinde insanlar açlıktan ölür”
sözünü de iyi tamamlıyor.
***
“Çok şey vaat edenden hiçbir şey beklemeyiniz”
diye bire başka anonim söz daha var notlarım arasında.
Altını çizdiğim sözlerden biridir bu da.
Belli ki çok büyük deneyimlerin süzgecinden
geçmiş.
***
Boykot seçime girecek 8 parti gibi yalan vaatler
koymuyor önünüze.
Ama bugüne kadar istenen düzeyde denenmemiş
umut verici bir mücadelenin ve dünyada yankılanabilecek bir sesin kapısını açıyor.
Ya vaatler sofrasından aç ve çıplak kalkmaya
devam etmek için sandığa gideceksiniz…
Ya da…
Vaatler memleketinde açlıktan ölmek istemiyorsanız…
Yarattığınız zifirikaranlık düzenin piyonları
olmaya paydos deyip BOYKOTA yürüyeceksiniz…
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Onuncu köy
DEMOGRAFİ VE
SAĞLIK
Gülsen Bozkurt
Ülkenin demografik yapısının çok
değiştiğini sokaklardan gözlemliyoruz.
Asya’dan Afrika kıtasına, Ortadoğu’dan
Avrupa’ya kadar pek çok ülkeden, pek
çok farklı kökenli insanlara sokaklarda
rastlarlarken, bilimsel olarak da bu
toplumlara özgü hastalıklara da rastlamaya başladık.
Hematoloji bilimi olarak, anormal hemoglobinler yönünden son yıllarda
dünyada görülen pek çok anormal hemoglobini ülkemizde de görmeye
başladık. Orta Asya’dan gelen Türkmen
kızında talasemi intermedia, Amasya
kökenli çocukta Rusya bağlantılı Hb
Mozaik, Türkiye kökenli bebekte HbS/Hb
D Penjap, Bulgaristan kökenli kadında
Hb O Arap, Afrika kökenli kişilerde
bolca Hb S, bazı Afrika kökenlilerde
Hb S/HbC, uzakdoğu kökenlilerde Hb
E gibi ülkemizde bugüne kadar hiç
görmediğimiz veya nadiren rastladığımız
anormal hemoglobinleri görmeye
başladık.
Bu sonuçlar toplumdaki demografik
değişimlerin bilimsel yansıması olmakla
beraber, beraberinde özellikle de orak
hücre anemisi ve talasemi gibi takip ve
tedavisi oldukça meşakkatli ve pahalı
tedavileri de birlikte getirmektedir.
Ülkenin sağlık alt yapısının durumu
da düşünüldüğünde, yurt dışından özellikle Afrika’dan öğrenci getiren üniversitelerin de bu durumları daha yakından
izleyip planlamalarını ona göre yapmaları
çok önem kazanmıştır.
Herkese sağlıklı günler dilerim.

KIBRISLI
Yüksel Ekenoğlu
Kıbrıs'ta iki millet yoktur.
Türkiye’den getirilen Türklerle iki milleti kastetmediğiniz sürece Kıbrıs’ta Dinleri ve Dili farklı Kıbrıslılar vardır.

KIBRIS’IN BÜTÜNÜ
Mehmet Hoyuk
Kıbrıs'ın bütününde aktör olacakken,
Kıbrıs'ın Kuzeyinde figüranlık. Adına
seçim denilen bu trajikomik demokrasi
parodisinin kendisi, statükonun devamıdır.
Kazak halkından daha az onurlu değildik
biz.

TC’NİN DİN
DAYATMASI
Feriha Altıok
Dünyanın bütün anaları, Türkiye'de,
Enes Kara adındaki bir Tıp öğrencisi,
kalmak zorunda bırakıldığı bir Cemaat
yurdunun baskılarına dayanamayarak intihar etmeden önce bıraktığı bir videoda,
annesine söz verdiği fırının alınması için
para bıraktığını söylemiş.
Haberiniz var mı?

TARİKAT-İMAM
HATİP MESELESİ
Semen Yönsel Saygun
Türkiye cemaat ve tarikat yurtlarını
konuşuyor. Bizdeki tarikat ve cemaat
yurtlarını, onun arkasında örgütlenmeye
katkı koyanları biz konuşabilecek miyiz?
Yoksa şimdi işimiz var, seçimimiz var.
Aman canım, "Ha tenis kursu ha kuran
kursu". "İyilik yap denize at."" Bırakalım
çocuklar dinlerini öğrensinler." demeye
devam mı?

İYİ GÜNLER

Kayıplarla ilgili kimlik tespit çalışmaları...

YAPAMADINIZ, GENE YAPAMAYACAKSINIZ
Murat Kanatlı
Artık bu yorumlardan gerçekten usandım,
neden boykot yaparmış da, UBP
yarayacakmış da, statükocuymuşuk da,
duyan da sanacak biz statükocu kendileri
de Kıbrıs Devrimci Halk Cephesi politbürosu
üyesidirler, devrim tarihine karar vermeye
çalışırlar...
Örneğin Talat'ın her yaptığı doğru, yürüyün
arkasından... Aşağıdaki açıklamayı ilk dönem
söylemiş olsa, ey yahu AKP AB yolunda,
Kıbrıs sorununda da çözüm ister falan deyip
gerekçe üretebilirdiniz, 2010 referandumu
olmuş AKP yeni döneme girmiş, AB ile
ilişkiler kötüleşmeye başlamış, Kıbrıs sorununda TC desteği ile Eroğlu ile beraber
tıkanma resmileştirilmiş ve Talat 2011 yılında
diyor ki oyumu AKP'ye verirdim, bugün de
yorumlar uçuşsun havada siz UBP'ye
işlersiniz, statükoya çalışırsınız, pek bu ne
doktor? Eğer CTP'li arkadaşların istediği

her yazıklarına cevap vermemiz ise veririz,
sorun yok ama bizim tercihimiz kendi
derdimizi anlatmak, tavsiyemiz de herkes
kendi derdini anlatsın, yok polemik isteriz
denirse, biz ona da varız...
*
Dedim ya yorumlardan usandım, bugünlük
son tespit bu, sonra bakacağız duruma, CTP
sloganı düzeltme ister doğrusu "yapamadınız
gene yapamazsınız"
2005 - 24 milletvekili
Başbakan Ferdi Sabit Soyer
Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat
Meclis başkanı Fatma Ekenoğlu
Bunlarla yapamadınız, gümbür gümbür
UBP'yi tek başına hükümete, Eroğlu'nu da
cumhurbaşkanlığına getirdiniz, ve seçim
kampanyalarında da dolaşıp AKP esas
istediği de bizik derdiniz, şimdi boykot
derik diye biz UBP çalışırız? 2005-2010da
yapamadınız gene yapamayacaksınız

BOYKOT

Hasan Ulaş Altıok
24 Ocak sabahı, oyun bitince, Kıbrıslı
Türklerin bağımsızlığı için bir alt yönetim
olmaya karşı birlikte mücadele verecek olan
tüm CTP’li, TDP’li, TKP’li, BY’li, YKP’li,
BKP’li, Sol Hareket’li, KSP’li ve daha
birçok aynı yolu yürüyen farklı örgütlerdeki
dostlara selam olsun. Yolumuz birdir. Ve
inanın ki kazanan biz olacağız. Çünkü başka
Kıbrıs yok!
*
Boykot UBP’ye yararmış. UBP kötü mü?
Tabii ki kötü. Peki seçilirseniz UBP’nin
yaptığı kötülükleri iptal edecek misiniz?
Dağıttığı makamları, malları, vatandaşlıkları,
vs. iptal edecek misiniz? Paspas ettirdiği
iradeyi geri almak için gerçek muhattap
olan TC’ye açık açık “irademize,

kültürümüze, demokrasimize, yargımıza,
eğitim sistemimize ve tüm zenginliklerimize
müdahale etmekten vazgeç” diyebilecek
misiniz? Yoksa sayınız yeterse kötü UBP
ile hükümet mi kuracaksınız? Samimi
değilsiniz. #BOYKOT
*
Sucuoğlu ve Erdoğan Ankara’da 23 Ocak
seçimlerini görüşmüşler. Bardon güncelli!
Eşşek tepsin seçiminizi! #BOYKOT
*
Biz partiliyken neden o partiliyiz ve o
ilkelere inanıyoruz diye bizi küçümseyenler,
kendilerince dışlayanlar şimdi o partili. Ve
şimdi bizi boykotçuyuz diye küçümsemeye
ve dışlamaya çalışıyorlar. Kızmıyorum,
sadece ülkem adına üzülüyorum ve onları
acıyorum.

Ülker Fahri
Yazacağıma lütfen kimse kızmasın,
kimseyi hedef almıyorum.
Üzgünüm ama söylemek zorundayım.
Seçim yaklaştıkça, telaşa kapılan
siyasilerden yapılan açıklamalarda en
dikkat çekeni, seçmenlerin büyük çoğunluğu "KARMA" oy kullanacakmış,
o nedenle "Oylarınızı bölmeyiniz MÜHÜR basın" diyorlar.
Geçmişte de, değişik partilerden seçilen çok iyi insanlar olmuştur. Ancak
seçilip de mecliste Parti altına girdikleri
andan itibaren, Parti kuralları çalışmaya
başlatılır ve meclis dışında parti liderliğinin yakın çevresi ile aldığı (daha
doğrusu ALDIRDIĞI) kararlar geçerli
olur ve o iyi dedikleri insanlar, mecliste
sadece PARMAKCI olurlar.
Sağ/Sol fark etmez, her Partide çalışmalar "Parti Disiplini" adı altında
TARİKAT KURALLARI düzeninde
yürütülür.
Duyar gibiyim, kimileri "olur mu
öyle şey, herkesin kendi fikri vardır
ve toplantılarda ÖZGÜRCE söylerler".
Doğrudur söylerler ama söyledikleri
ile kalırlar, Lider ve çevresindekilerin
oyları ile alınan karar ne ise o KARARA UYARLAR ve mecliste kendi
düşündüklerini değil, Parti ne derse
onu yaparlar.
Mecliste, geçmiş dönemlerde yaşananlara bir bakınız.
Kimler geldi kimler geçti, karma
oylarla seçilenlerden kimler farklı bir
şey yapabildi. Yapmak bir yana, kürsüde bile "Parti kararı" dışındaki konularda konuşabildiler mi?
Bozuk düzeni "iyi adamlarla/kadınlarla" değiştiremezsiniz, düzen onları
değiştirir.
Aslolan düzeni yıkmaktır.
O nedenle Boykot...

KOPUŞ VE DİRENİŞ
Ümit İnatçı
İnsanın kendini bir sürüklenmeye
kaptırması nasıl bir şey? Tutunacak
bir yer ararsın da güçlü bir akıntının
içinde savrulmak buna izin vermiyor.
En iyisi ayaklarımın yere basacağı bir
yere tutunup oraya kendimi atayım
diyorsun. Bir yandan da acaba kendimi
akıntıya bıraksam bu sürüklenme beni
iyi bir yere götürür mü diye de
düşünüyorsun. İyi de gideceğin yere
tek parça varacağın ne malum? İşte
böyle bir savrulma ve sürüklenme
anında insanın bir kopma iradesi ortaya
koyarak akışın cereyan ettiği istikameti
terk etmesi lazım. Tek parça kalmak
için, kendin kalmak için ve yeni bir
yol, yeni bir yön bulmak için... Yön
senin yönün, yol senin yolun olması
için... #boykot bir kopmadır, savrulmaya, sürüklenmeye karşı bir direniştir
#boykot erdemdir.

DİN DAYATMASI VE
ENES’İN İNTİHARI
Nuh Çetin
Bu olay herkesi imam hatipli yapmaya çalışmanın, gençler arasında
deist veya ateist sayısında artışla
sonuçlandığına dair tespitleri
kaçınılamaz şekilde doğruladı.
Babası 25 yıldır Nur tarikatı mensubu
olduğunu açıklayan Enes ailesine
yaptığı son çağrıda, "Kardeşimi İmam
Hatip'e gönderiyorsunuz ama istemiyor.
Onu zorlamayın" dedi.
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Sosyal Medya
Armağan Karal Desem
Bir gün herkes gider, herkesin
gittiği ve gideceği yere.. Sevdikleriniz, onsuz yaşayamam dedikleriniz, sırdaşınız, canınız ciğeriniz
anneniz. Hayatınızdaki ilk erkek,
babanız.
Devamlı olarak size; ben daha
çok yaşayacağım, çok işler
yapacağım, yeter ki
sen oku, ben seni bu
memlekete bakan
lider
hatta
yapacağım diyen bir
abiniz..
Enerji
doludur
daha,
dünyayı yerinden
oynatacak güçtedir sanki.. En çok
sizi sevmiştir, ailenizde belki. O bile
gider, otuz iki yaşında, gencecik,
kalbinde öyle büyük kırılmalar
olmamışken bile,gider. Siz kalırsınız;
kederiniz, yasınız, hafızanız,
yüreğinizde hiç sönmeyen ateşiniz
ve güneşinizle, dünyada yapayalnız
kalırsınız.
Kimse tutamaz hiç birinin yerini,
uğraşsa da.. Kırıp dökmüştüm abi;
klinikte hasta bakarken bana
söylediklerinde gittiğini. Diğer
sendikacılarla Mağusa yolunda,
dümdüz ve Azrail’den habersiz, güle
oynaya tartışırken arabada, ne kadar
da neşeli ve hayat doluydunuz! O
kör karanlıkta yolun kenarında
dişlerini gıcırdatarak sessiz sedasız
pusuda duran, sizi almaya gelen ve
en uygun anı bekleyen katil kamyondan hiç haberiniz yoktu, nereden
olacaktı ki?
Çarşambaydı o akşam, beni
İzmirdeki evimden telefonla
aradığında..
“Halayık napan? Sakın yatma ha,
Mağusa’ya gidip dönünce seni tekrar
arayacağım. Çok mühim haberlerim
var sana!”
“Tamam abi , hiç yatar mıyım,
bekleycem tabi”
“Ha, bu arada, garasakal üzmez
ya seni. Üzerse söyle, üzerinden
dozerinan geçeyim!”
Kahkahaları patlatmıştık tabi..
“Hade git abi, merak etme uyumam”.
Geceyarısına kadar yemektir, ev
temizliğidir, hastahane dosyalardır,
henüz beş yaşındaki kızımın hakettiği
ilgi saatidir, gelen hasta telefonları
falan....
Her günkü “doktor denen yarı
sürüngen” dediğimiz canlı türüne

KALA KALDIM O
TELEFONUN BAŞINDA

ait işleri bitirip saate baktım. Aaa
saat bire gelmiş! Abim hala aramadı,
noldu acaba?
Oturdum, kızım memnun mesut
babasının kucağında uyumuş, ortalık
gıcır gıcır..Bir duş alıp yatacağım,
ertesi günü hastahanede nöbetçiyim
çünkü, evime her zaman böyle vakit
ayıramam.
Kızımın babası uyardı: “Bence
yat sen de, Artemel abinin bu gece
işi uzamış olabilir”!
Olur mu ama, söz verdim,
bekleyeceğim diye.. Yatmadım, ben
yine de epey direndim. Sonunda
koltukta uyuyup kaldım külçe gibi..
Oradaki hastahaneler bizimkiler
gibi, değildi..
Eşşek gibi bütün gün hasta bakar,
ameliyata, kürtaja, poliklinik
muayenesine girer, akşama kadar
yemek yiyecek vakit bile
bulamazdık! Bir de o akşam nöbetçiysen, öteki sabaha kadar tek
başınasın, bütün yatan ve ayaktaki
hastalarla..
Nöbetlerimiz de öyle -git evine
yat, hasta gelirse seni çağırırız- türü
değildi!
Sabaha kadar bir elin bir doğumda
öteki elin başka bir doğumda bir
kadın doğum uzmanı olarak, her
gece ortalama otuz doğum, artı acil
ameliyatlar, artı serviste yatan bütün
hastalar senin sorumluluğundaydı.
Sabah olunca da “nöbetim bitti, ben
gidiyorum” diye bir “lakaytlık” yok,
saat 17´ ye kadar her günkü rutin
hastalararına bakacaksın, işlerini
yapacaksın!
Gençlik bambaşka birşeydir işte,
daha önce de yazdım, insan kendini
herşeye muktedir, herşeyi çözer
sanıyor! Yapıyorsun işte, olmaz denileni bile.
Ama ölüm? Çözülür mü ölüm de?
Elbette ki herkes susar ölüm
karşısında... O bir karardır çünkü.
Kim veriyorsa bu kararı da. Neyse,
oralara girmeyeceğim.. Abim otuz
iki yaşında, hukuk okumuş, daha
lisedeyken kör kütük aşık olduğu
kızla evlenip, tahsiline devam etmiş,
sonra iki kızı olmuş, böyle de iddialı,
güçlü;
“Turp gibiyim! Hatta yere çaksan
dimdik girerim be halayık!”
Ama sabah olup ben koltukta
uyanınca farkettim aramadığını! Allah Allah, hiç sektirmezdi, ararım
dediyse. Ben bir duş alıp hastahaneye

gideceğim.. Duştayken telefonun
çaldığını duydum, hah dedim, şimdi
aradı!
Ama konuşmalar duyulmuyor
ki..Bir de üstelik, bir iki dakika bile
sürmedi. Ben duştan çıktım, baktım
kızımın babasının yüzü bembeyaz!
Telefon öylece kalmış elinde.
“ Hayırdır, noldu?”
"Giyin gel, sana birşey
söyleyeceğim."
“Yok bornozum var, niye giyin
gel diyorsun, noldu söyle lütfen!"
Onu ilk gördüğünde, Artemel
abim, “nasıl olduysa sevdim ben bu
garasakalı be halayık” demişti..
Hep çok iyi anlaşırlardı. Ansızın
ağlamaya başladı, öyle hüngür
hüngür, bağıra bağıra! Noldu,
niçin...ne?.. Derken söyledi, trafik
kazasını, üç ölümü... Bittik o gün..
Sonrası hep buruk, kederli, eksik,
acılı geçti. Hayatımızdaki tüm güzellikler, işler, idealler, sağlık, umut,
gelecek coşkusu..
Herşey sakatlanmış gibiydi.
Sonrası malum... Hayır yüzü
göremiyorsunuz o acıyı tattıktan
sonra... Biz de sakatlandık abi, sen
gidince dünya cehenneme döndü..
Sen hep neşeli olalım , yeyelim içelim gezelim derdin, mutlu olalım
isterdin.
Hiçbirşey bir daha öyle sevindirmedi bizi. Mutlu da olamadık,
neşeli de, canım abim. Evet
hayattayız, hatta yiyip içip geziyoruz
da elimizden geldiğince.
Ve fakat, bütün mutluluğum ve
çoşkum o telefonun başında kala
kaldı canım abim.
Nasıl kalmasın? Hastahaneyi , o
acıyla kırıp geçirdikten sonra, uçağa
atlayıp yanına nasıl geldiğimi
hatırlamıyorum bile! Çok sonraları
sevgili Hüseyin Alasya abiyle bu
kazayı konuşurken bana kendi dilinin
kazada koptuğunu, seninse boynundaki damardan kan fışkırdığını gene
de sana “Dayan Artemel,
kurtulacağız!” dediğini anlattı
ağlayarak..
Sonra
da,
Mağusa’dan,
ambulansın, size çok geç ulaştığını
anlattılar!
Bugünü kırk yıl sonra ilk kez anlatabiliyorum, içim parçalanarak.
Ve merak ediyorum hala; Eğer
arabanız o kör kamyonun altında
kalmasaydı, o toplantı dönüşünde
ne diyecektin sen, canım abim, bana?

ÇAKICI: KAVGA EKMEĞİMİZİ KURTARMA KAVGASIDIR
Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP) Genel
Başkanı Mehmet Çakıcı, Kıbrıs Türk halkının çok zor
bir dönemden geçtiğini belirterek, “Güçlü, kararlı ve
cesur siyasi bir yapıya ihtiyaç
vardır.
Bugünkü
kavga
ekmeğimizi kurtarma kavgasıdır”
dedi.
TKP Yeni Güçler’den verilen
bilgiye göre, BRT'de “Seçim
Özel” programında konuşan
Çakıcı, 23 Ocak seçimlerine
doğru giderken, Kıbrıs Türk
halkının çok zor bir dönemden
geçtiğini belirtti.
TKP Yeni Güçler olarak bu
zor dönemde halkın sesi
olduklarını ifade eden Çakıcı,
“Bizim için bu seçim bir ekmek kavgasıdır” dedi.
Sürekli değer kaybeden Türk Lirası yüzünden yok
olma noktasına gelen ülke insanının, evlerini, arabalarını,
iş yerlerini kaybetmesine göz yummayacaklarını ifade
eden Çakıcı, “Sterlin kuru iç piyasada 12 TL'ye
sabitlenecek. İnsanlarımızın 12’ye sabitlenen kurla
banka taksitlerinin ödenmesi sağlanacak” iddiasında
bulundu.

Diğer ihtiyaç duyulan kaynağın ise “Vergi Reformu”
yapılarak, “turizm” ve “eğitim” adı altında “sonsuz
muafiyetler tanınan zengin işletmelerden” vergi
alınacağını, şimdiye kadar hiç
vergi ödemeyen casino otelleri
ve üniversitelerden, 5 yılını dolduranlardan, diğer tüm işletmeler
gibi yüzde 20 Kurumlar Vergisi
vermelerinin sağlanacağını ifade
eden Çakıcı, ayrıca tüm sanal
betlerin kayıt altına alınıp
vergilendirileceğini kaydetti.
Bu büyük gelirin elde edilmesi
halinde, hayat pahalılığı yaratan
öncelikli ihtiyaçları olan sağlık,
akaryakıt, tarım gibi temel
ihtiyaçlar için 12'den yukarı olan
döviz kur farkının devlet tarafından karşılanmasının
sağlanacağını ifade eden Çakıcı, “Bunun yolu zenginlerin
vergilendirilmesinden geçmektedir. Bir defaya mahsus
olmak üzere büyük zenginleri kapsayacak şekilde Servet
Vergisi'nin alınması yoluna gidilecektir" dedi.
Mehmet Çakıcı, Kıbrıs Türk halkının “TKP Yeni
Güçler gibi güçlü, kararlı ve cesur siyasi bir yapıya”
ihtiyacı olduğunu kaydetti.

GÜNLÜK
TEK PARTİ TEK LİSTE

Bir bilmece soralım… Aşağıdaki paragrafta geçen cümleleri hangi partinin milletvekili adayı kurmuştur?
-‘‘Türkiye Cumhuriyeti bizim için hayati önem taşıyan,
tarihten gelen kardeşlik tarih ve kültür bütünlüğümüz olan
her zor anımızda yanımızda olan bir ülkedir. Etle tırnak
gibiyiz. İki ülke arasındaki bu güçlü ilişki biz KKTC’nin
en güçlü yanlarımızdan biridir. Sağlıklı sevgi saygı çerçevesinde bu ilişkiyi iki tarafın da maksimum menfaatlerini
koruyacak şekilde sürdürmek zorundayız. Asla yara almaması
için çok itina etmeliyiz’’…
Bu sözler kime ait olabilir? Hade düşün Kıbrıslı…
Mesela Ersin Tatar’ın cami çıkışı yaptığı açıklama mıdır
bu?.. Veyahut Faiz Sucuoğlu’nun Ankara’da Tayyip Erdoğan’la görüşmesinden sonraki sözleri mi? Ya da TC İçişleri
Bakanı Süleyman Soylu ile Adli İşbirliği Protokolü imzalayan
HP’li Ayşegül Baybars’a mı ait? Hasan Taçoy neden
olmasın? Zorlu Töre?.. UBP’nin ‘Rumun ilacını istemem’
diyen Yasemin Öztürk’ü olabilir mi bu sözlerin sahibi?..
Peki, Derviş Eroğlu’nun kızı Resmiye Canaltay olabilir
mi?.. Olgun Amcaoğlu ya da Hacı Atun? ‘Türkiye ile et ve
tırnak gibiyiz’ açıklamasını hangi parti yapmış olabilir?
UBP mi? DP mi? HP mi? Kim söylemiş olabilir bu hamasi
sözleri? CTP’den sağlık bakanlığı da yapmış olan Filiz
Besim söyledi… Ama CTP’ye oy vermezseniz UBP’ye
yarar… Filiz Besim sağlık bakanı iken Türkiye’nin dayattığı
sağlıkta özelleştirme paketini de övmüştü! 8 parti 400
vekil adayı ‘tek parti tek liste’…
SEÇİMLİK FOTO
Boşbakan Faiz Sucuoğlu
Tayyip Erdoğan’la 1 saat
20 dakika görüştü. Artık
seçimlerde kullanılmak
üzere diktatörle bir
fotoğrafın var Faiz Bey…
Bakalım oy getirecek mi?
*
SİYASET DİBE VURMADI
MI?
CTP Genel Başkanı Tufan
Erhürman “Ekonomi,
eğitim, sağlık, hepsi dibe
vurdu” dedi. Siyaset dibe
vurmadı mı, sağ ve sol
dibe vurmadı mı?
*
ATIN BİRER YİROCUK
DP milletvekili adayı Prof.
Dr. Mehmet Hasgüler, ilk
olarak CTP adayları Fikri
Toros ile Derviş Kemal
Deniz’in şirketlerinde
Euro ile ödemelerin
başlanması gerektiğini
söyledi. Pamuk eller cebe
Fikri bey, at bir yiro
bakalım. Bir yiro da sen at
Derviş bey…
*
İL OLDU
“KKTC Türkiye’ye ilhak
olmadı mı” diye
soruyorlar. Yok, “İL” oldu
ama daha “HAK” olmadı…
*
LÜZUMSUZ CEMİYETLER
Başkayyum Ersin Tatar,
Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti İşbirliği
Cemiyeti’ni kabul etti. Ma
ne lüzumsuz
cemiyetlerinan
uğraşırsınız be
bununçinde…

“Tırnak”...
"Arkadaş seçilmez, olunur. Önemli
bir karar alacağında başkalarını
değil kendi iç sesini dinle.
Tanıdığım en mutsuz insanlar
arasında istemediği hâlde zengin
babalarının kurduğu işi devralmak
zorunda bırakılanlar vardır.
Olduğundan daha önemli
addedilen şeylerden biri aşktır. Sizi
mutlu edecek bir meslek seçin.
Eşiniz sizi terk edebilir ama işiniz
etmez. Herkesin içinde ona neyin
doğru, neyin yanlış olduğunu
söyleyen bir ses vardır. Özgür
olmak zengin olmaktan çok
mutluluk getirir. Sahibi olduğum
tek şey canımdır, geriye kalan her
şey ödünçtür veya
başkalarınındır."
Metin MÜNİR
(Diyalog)
"Bütçede ilk günden bu kadar
büyük bir açık oluşması maliye
bakanlığının ne kadar bu bilinçten
uzak yönetildiğinin açık
göstergesidir. Ülkemizde
ekonomik kalkınma planlarının
üzerine yaslanacağı tek alan
olan maliye politikalarını, iyi
planlamak, uygulamak ve
yönetmek zorundayız. Bunu
yapabilmek için de bürokratları
ayırmadan söylüyorum, işinin
ehli iyi yöneticilere ihtiyacımız
vardır."
Dr. Berkan TOKAR
(Yenidüzen)

Günün Kahramanı

FAİZ
SUCUOĞLU

Muradına erdi sonunda…
Faizden hiç haz etmeyen
ama gizli faizi çok seven
Tayyip Erdoğan ile
görüştü Sucuoğlu. Aynı
zamanda UBP
kurultayına yaptığı
müdahalelerle kurultayın
iki kez tekrar edilmesine
neden olan sömürge bakanı
Fuat Oktay’la da görüştü… 30 kadar
AKP’li ve MHP’li milletvekili ve eski bakanla da
görüştü. Kapalı Maraş hakkında görüş alışverişinde
bulunmuşlar… Akıncı’nın devrilmesi sırasında da
sahnede Maraş vardı! Varoşa’da kimlere ne vadettin
Sucuoğlu? Varoşa babanızın ya da Osmanlı’nın malı
değildir!
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dünya kazan devrim kepçe

RESEPSİYONLAR
MASKELİ BALO DEĞİLDİR

Aziz ŞAH
Resepsiyonlar Kıbrıs’taki sömürge rejiminin
faş olduğu yerlerdir…
Dışardan bakanların maskeli balo sandığı resepsiyonlarda maskeler öyle bir çıkar ki…
Altı resepsiyon hikâyesi anlatalım bugün,
güncelden geriye giderek…
***
İlki 29 Ekim resepsiyonu…
29 Ekim 2021 tarihinde Lefkoşa TC Elçiliği’nde yapılan Cumhuriyet resepsiyonunda ‘kara
liste’ uygulandı…
CTP ve TDP’den kimse davet
edilmedi Elçiliğe…
Mehmet Ali Talat ve Mustafa
Akıncı başta olmak üzere Ankara
‘kara liste’ ile bir ders verdi senelerce sözünden çıkmayanlara.
Aşağıda sıralayacağım bütün
resepsiyon vakalarında görüleceği üzere, Kıbrıs’ın kuzeyinde
sömürgeci rejim resepsiyonları
yerli Kıbrıslı siyasilere ders vermek için kullanır.
Kıbrıslıya aşağı olduğunu, efendinin kim olduğunu belletir…
CTP ve TDP’nin 29 Ekim resepsiyonuna
alınmaması da efendinin önünde daha çok eğilmeleri için bir dersti.
***
Yıl 2017, 20 Temmuz resepsiyonu…
Yer: Silihtar Sarayı
Türkiye’nin henüz federasyon tezini çöpe atmadığı, Mustafa Akıncı’nın aforoz edilmediği
zamanlardı, Akıncı ‘barış ve umut güvercini’
rolü yapıyordu…
Tecavüzün, oluk oluk akan kanın, yerinden
zorla sürgün edilmenin Temmuz’u kutlanıyordu…
Acının antolojisidir Temmuz-Ağustos bu coğrafyada…
“Acıların bayramı olmaz” diye bir pankart
açtı kadınlar o resepsiyonda.
Kadın eylemciler o sarayın gördüğü en onurlu
şeyi yaptı…
Adeta 20 Temmuz ‘Barış ve Özgürlük Bayramı’na yakışır bir şekilde saldırdılar pankartı
açan kadınlara sarayda…
Pankartlarını açıp bildirilerini okuyacaklardı.
‘‘Akıncı’nın sarayı’’nı başına yıkmayacaklardı,
tek taş kıpırdamayacaktı...
Akıncı’nın himayesinde kadın eylemcilere
uygulanan şiddet faş etti resepsiyonda 20 Temmuz’u da 1974’ten sonra kurulan sömürge rejimini de…
Akıncı’nın ‘kendi makamı’nın hükmettiğini
zannettiği sarayda erkek görevlilerin kadınlara
şiddetini zapt edememesi, aslında ‘kendi sarayı’nda ne kadar sözünün geçtiğini gösterdi…
Efendi kendini belli etti “Acıların bayramı
olmaz” diyenlere saldırarak…
***
2007 yılında bir resepsiyon…
Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, ‘KKTC Başbakan’ı
Ferdi Sabit Soyer’in elini sıkmayı reddetti…
Bahanesi ise CTP parti toplantısında Türkiye’nin İstiklal Marşı’nı okumamış, bayrağını
açmamış ve Atatürk’ün resmini de asmayı unutmuş…
General Kıvrıkoğlu, Ferdi Sabit’e:
-‘‘Siz ne biçim Türksünüz?’’ der…
Ferdi Sabit:
-‘‘Aman paşam, Türklüğümüzden şüpheniz
mi var?’’ der…
Paşa da,
-‘‘Öyleyse ispat et’’ der!

21 Mart 2007’de ‘‘KKTC başbakanı’’ olarak
Ferdi Sabit Soyer şöyle demişti:
-‘‘Ben Türkiye’deki herkes kadar Türküm.
Benim Türklüğümden, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Türkiye olmadan adada çözüm olmayacağından da kimse şüphe etmesin’’…
Bu resepsiyonda da sömürgeci efendi bayrak,
İstiklal Marşı ve Atatürk konusunda eğitti tebaalarını. İşte bu sebeptendir, başta CTP olmak
üzere siyasi partiler kahve ziyaretlerine bile
bayrakla gider. Çifter çifter bayrak sererler masalara…
Kıbrıslıları ne idüğü belirsiz melez-Evrodo
olarak gören sömürgeci efendiye ‘Türklüğünüzü
ispat’ çabası nafiledir. Ne kadar büyük bayrak
asarsanız asın, istediğiniz kadar Türkçü nara
atın, ‘Linobambakiler’ ırkçı sömürgeci efendiye
hiçbir zaman Türklüğünü ispat edemez!
‘‘Türklüklerini ispata’’ çalışan siyasi partilerin
gittikleri yerleri 23 Nisan törenine çevirmesi
bu ‘resepsiyon dersi’ndendir biraz da…
***
2005 yılında bir resepsiyon…
Resepsiyonda ‘Müslümanlığını ispat etmek’
için Kıbrıs’a ilk imam hatibi açan Özkan Yorgancıoğlu var…
Ayrıca meclis başkanı Fatma Ekenoğlu ile
Talat’ın müsteşarı Eşref Vaiz var…
CTP seçimden yüzde 44.5’le birinci parti
çıkmış, 24 vekili var…
Dönemin KTBK komutanı Korgeneral Hasan
Memişoğlu CTP kurmaylarına şöyle der:
-“1974’ten beri bu ülkede ateşkes koşulları
vardı, vardır. Türkiye Genelkurmayı’na bağlı
bir Kolordu’nun sorumluluğunda bir Devlette
CTP hükümet ortağı olmuştur.
KKTC devletimiz olmasına rağmen, bölgenin
tüm sorumluluğu Kolordu komutanına aittir. O
bölgede sizin de iş ola bir Parlamentonuz vardır,
Başbakanınız, Cumhurbaşkanınız vardır”…
TC’li General CTP’lilere:
-Burada yetki Kolordu’dadır, dedi.
-İş ola bir parlamentonuz vardır, dedi.
-İş ola bir başbakanınız vardır, dedi.
-İş ola bir cumhurbaşkanınız vardır, dedi.
Bu resepsiyon anısını anlatan Eşref Vaiz’di.
Ondan dinleyelim:
‘‘Bunları bizlere 2005 yılında bir askeri resepsiyonda dönemin Meclis Başkanı Sn. Fatma
Ekenoğlu ve milletvekili Sn. Özkan Yorgancıoğlu’nun ve benim bulunduğum bir masada o
dönemim ülkeye yeni gelmiş müstakbel Barış
Kuvvetleri Komutanı söylüyordu.
Sn. Fatma Ekenoğlu’nun da kendisine ‘Kusura
bakmayın sayın komutan ama bunları aynen
Rum Cumhurbaşkanı Papadopullos da söylüyor’
dediğini de anımsıyorum.
Nitekim bugün üst rütbelerde görev yapan
aynı komutan, uzun bir dönem Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti diyeceğine, hep Kuzey Kıbrıs
Türkiye Cumhuriyeti diye hitap etmiştir. Biz
başta bunu sürçü lisan sanmışsak da daha sonra
isteyerek söylediğini anlamış bulunduk.
Kısacası CTP ülkedeki rejimi doğru tahlil
edebilen, koşulları iyi görebilecek, düşünebilecek
ve daha gerçekçi görüşler ortaya koyabilecek
nitelikte bir Parti olmasına rağmen, bunları
geçmişte yapamadı. CTP’nin yıpranmasına esas
bunlar sebep oldu’’…
Talat’ın müsteşarı Eşref Vaiz’in yanlışı var
burada. Bunca resepsiyon dersine rağmen CTP
içinde yaşadığımız işgal rejimini inkâr eden ve
gerçeği haykıranları provokatör-ajan ilan eden
bir partidir. Hiçbir zaman doğru tahlil edemedi,
resepsiyonlarda Generallerden aldıkları ‘özel
ders’lere rağmen!

***
2000 ‘KKTC Cumhurbaşkanı’ seçimi sonrası
bir resepsiyon…
Resepsiyonun kahramanı Galip Mendi!
Galip Mendi, Barnabas baskını ve Kutlu
Adalı cinayeti sırasında 1994-1996’da “Özel
Harp Dairesi”nin Kıbrıs ayağı Sivil Savunma
Teşkilatı’nın başındaydı. Avrupa-Afrika gazetesinin matbaasında bombalar patlarken 20002002 arası Güvenlik Kuvvetleri Komutanıydı…
İki general ve TC Elçisi ile Kıbrıs’ın kuzeyini
yöneten Üst Koordinasyon Kurulu’nun üyesi
GKK komutanı Tuğgeneral Galip Mendi, 2000
yılında "cumhurbaşkanı" seçimleri sonrası düzenlenen bir yemekte şunları söyler:
‘‘Cumhurbaşkanlığı seçimleri de büyük bir
başarı ile sona ermiştir. Seçmenlerin %97’si
TC devletine, silahlı kuvvetlerine, elçiliğine ve
Türk milletine bağlılığını göstermiş, %3 oranındaki küçük bir azınlık ise karşı olduğunu
ortaya koymuştur.
Bu azınlık radikal solcu kesim potansiyel bir
tehlikedir ülkemiz, devletimiz için. % 97’lik
kesim içindeki muhalifler ülkemiz ve devletimiz
için bir tehlike arz etmemektedir.
Bu muhalif kesim TC devletine, Türk milletine,
Silahlı Kuvvetlerimize ve Elçiliğimize karşı
herhangi bir söz, eylem vb yıkıcı faaliyetlerde
bulunmadıkları sürece Türkiye'deki, buradaki
kurulu partilere, KKTC yöneticilerine yönelik
muhalefetlerinin boyutu ve hatta daha ileri giderek şu anki cumhurbaşkanları Denktaş'a karşı
saldırsalar bile bir tehlike arz etmemektedir.
Bu nedenle seçimlerle de ortaya konulan
başarı nedeniyle, yıllardır emirler, talimatlar
doğrultusunda görevlerini başarıyla yapmış olan
tüm personeli kutlarım’’…
***
1980-81…
Sabri Orient Otel’de bir resepsiyon…
Baba Denktaş ve TC Elçisi İnal Batu var…
Ayrıca Dr. Küçük de var…
Söz gazetesinde Türkiye’yi eleştiren Ahmet
Karaman’ı yanına çağıran Denktaş,
-Nedir ay oğlum (İnal Batu’yu göstererek) o
tarafı da eleştirmeye başladın, bana ne isterseniz
söyleyin, ama Türkiye’yi eleştirmeyin, dedi.
İşin aslı Denktaş yaşarken Denktaş’ı eleştirebilmek da bir meseleydi. Yoksa Avrupa gazetesine yüzlerce dava açılır, gazete haczedilir,
adını Avrupa’dan Afrika’ya değiştirmek zorunda
kalır mıydı?
Ancak Denktaş da kuklaydı…
-‘Türkiye’nin istemediği kimse seçim kazanamaz’, sözünü bu yüzden etti.
‘‘Bana ne isterseniz söyleyin, ama Türkiye’yi
eleştirmeyin’’ demek, ‘ben işgalin önünde perdeyim’ demekti zaten.
Türkiye’nin Kıbrıs’ta işlediği suçların faili
olarak dünya kamuoyuna Kıbrıs Türk toplumunu
gösteren ve toplumun öfkesini Ankara’nın sömürge idaresi yerine kendi üstüne çeken bir
mıknatıstı Denktaş…
Sabri Orient Otel’deki resepsiyonda Ahmet
Karaman’a söylediği söz de işgal rejimini faş
ediyor…
***
Alın size işgal rejiminin içini dışını gösteren
altı resepsiyon dersi, 1980’den 2021’e…
Sömürgeci efendi yerli Kıbrıslıları eğitmek
için kullandı resepsiyonları…
Dışarıdan bakanların ‘maskeli balo’ sandığı
resepsiyonlarda maskeler çıktı, sömürge rejimi
faş oldu…

TKP YENİ GÜÇLER ADAYI DAVULCU:

TAŞ OCAKLARI SAYISINI SINIRLAYACAĞIZ
Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler
(TKP-Yeni Güçler) Lefkoşa Milletvekili Adayı
İlke Özgür Davulcu, iktidara gelmeleri durumunda taşocaklarının sayısını sınırlayacaklarını
kaydetti.
TKP Yeni Güçler’den verilen bilgiye göre,
Davulcu, 8 parti temsilcisiyle birlikte BRT’de
yayınlanan “Seçim Özel” adlı programa katıldı.
İlke Davulcu, çevreye ve özellikle dağlara
baktıklarında, ülkede yıllardır çevreyle ilgili
bilgi ve iradeye sahip olunmadığının
görülebileceğine işaret ederek, bu konuda
hükümeti eleştirdi.
En ciddi çevre sorunlarından birinin de
beton yapılaşma olduğunu belirten İlke Davulcu, şu anda 20 bin konutun koçanı hazır halde

satış beklediğini ve halen inşaat izinleri
verildiğini kaydetti.
“Öncelikle bu mekanizmayı sorgulamalıyız”
diyen Davulcu, “Biz milyonlarca nüfusu
taşıyacak bir coğrafyaya, alt yapıya sahip
değiliz” ifadelerini kullandı.
Yapılaşmanın sürdüğü bu yapı içinde 20’ye
yakın taşocağının dağları “fareler gibi”
kemirdiğini işaret eden Davulcu, bunun kabul
edilemez olduğunu kaydetti ve taşocaklarının
sayısını sınırlayacaklarını, yatay kazı
uygulamasını yasaklayıp dikey kazıya geçireceklerini, bunun yanı sıra ülkedeki betona
dayalı yapı tekniği sistemini değiştirip ülke
iklimine uygun çevreci sisteme geçireceklerini
söyledi.

ARAPKÖY’DE 700 GRAM
UYUŞTURUCU MADDE VE
GÜMRÜKSÜZ 360 PAKET
SİGARA BULUNDU
Arapköy'de, Girne Polis Müdürlüğü
ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme
Müdürlüğü ekipleri tarafından
gerçekleştirilen “Son Durak-2
Operasyonu” sonucu yaklaşık 700
gram uyuşturucu madde ve
gümrüksüz 360 paket sigara
bulundu. 1 kişi tutuklandı.
Polis Basın Bülteni’ne göre,
E.K.’nin (E-51) ikametgahında
yapılan aramada, yaklaşık 650 gr.
ağırlığında hintkeneviri ile yaklaşık
28 gr. ağırlığında kokain türü
uyuşturucu madde ile gümrüğe
beyan edilmemiş 360 paket sigara
bulunarak emare olarak alındı.
Bahse konu şahıs tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor.

CİHANGİR’DE HIRSIZLIK
Cihangir'de faaliyet gösteren bir
torna atölyesinin avlusu içerisinde
muhafaza edilmekte olan toplam
150 bin TL değerindeki muhtelif
tarımsal aletlere ait parçalar
çalındı. Olay polisin bilgisine
gitmesi üzerine yürütülen
soruşturmada, meselede zanlı
olarak görülen B.A. (E-28) ve O.A.
(E 21) tutuklandı.
Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir
döşeme dükkanı içerisinde, işletme
sahibine ait para cüzdanı
içerisinde muhafaza edilmekte olan
200 Dolar nakit para çalındı. Olay
polisin bilgisine taşınması üzerine
yürütülen soruşturmada meselede
zanlı olarak görülen A.B. (E-34)
tutuklandı. Soruşturma devam
ediyor.

GİRNE’DE YARALAMA VE
CİDDİ DARP
Girne'de, 20 Temmuz Kordonboyu
Caddesi üzerinde B.U. (E-22),
aralarında çıkan tartışma sonucu
tasarrufunda bulundurduğu bıçak
ile Mustafa Babaç’ı (E-20)
burnundan hafif şekilde yaraladı.
Olay yerinde bulunan S.K.A. (E-19)
ise, adı edilenin yüzüne ve
vücudunun muhtelif yerlerine
yumruk ve tekme atıp ciddi şekilde
darp etti. Mustafa Babaç, Girne Dr.
Akçiçek Hastanesi’nde yapılan
tedavisinin ardından taburcu oldu.
Bahse konu şahıslar ise tespit
edilerek tutuklandı. Soruşturma
devam ediyor.

YAĞIŞ MİKTARLARI
Meteoroloji Dairesi, önceki gün en
yüksek miktardaki yağışın
metrekareye 4 kilogramla
Alevkaya’da tespit edildiğini
açıkladı.
Meteoroloji Dairesi’nin verilerine
göre, önceki gün 08.00 ile dün
08.00 arası metrekareye Alevkaya
4; Ercan ve Değirmenlik 3;
Esentepe ve Devlet Üretme Çiftliği
2; Lefke, Yeşilırmak, Akıncılar,
Koruçam, Serdarlı, Ziyamet,
Güzelyurt, Gemikonağı, Girne ve
Tatlısu 1 ve diğer bölgeler ise 1
kilogramın altında yağış aldı.

LEFKOŞA’DA YANGIN
Lefkoşa’da odun sobasına dökülen
yanıcı madde yangına neden oldu.
Polisten verilen bilgiye göre,
yangın dün saat 12.15 sıralarında,
Yenişehir bölgesinde Şehit Ali
Çakır sokaktaki Mustafa Sapcı’nın
evinde çıktı. Sapcı’nın, odun
sobasına yanıcı madde dökmesiyle
başlayan yangın ev sakinleri
tarafından söndürüldü. İtfaiye
ekipleriyse soğutma çalışmalarını
yaptı. Bazı eşyaların tamamen
yandığı evde maddi hasar
meydana geldi.
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Sosyal Medya
Ahmet Said Sayın

ANLAMAKTA
ZORLANIYORUM
Hukuk fakültesi mezunu, 15 yıllık avukat ve makul seviyede zekaya sahip biri olarak ben anlamakta zorlanıyorum, örneğin 90
yaşındaki Şemseddin amca nasıl
anlayacak?
23 Ocak 2022 Milletvekilliği Erken Genel Seçimleri'nde nasıl oy
kullanabilirim?
1- Mühür seçmen oy vermek istediği parti isminin altında bulunan
kutuya EVET mührünü 1 kez vurmak suretiyle oyunu kullanabilir.

Sucuoğlu önce Oktay’la sonra da Erdoğan’la görüştü
Başbakan Faiz Sucuoğlu ile Türkiye
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
arasında gerçekleşen görüşme tamamlandı.
Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre,
yaklaşık 1 saat süren görüşme sonrası Fuat
Oktay, konuğu Faiz Sucuoğlu'nu kapıya
kadar uğurladı. Başbakan Faiz Sucuoğlu,
görüşme sonrası Külliye'den ayrıldı.
SUCUOĞLU’NUN ERDOĞAN’LA
GÖRÜŞMESİ
Başbakan Faiz Sucuoğlu daha sonra
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’la görüştü.
Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler
Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre,
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde
gerçekleştirilen görüşme öncesi basına görüntü verildi.
Görüşmede, Türkiye Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay da hazır bulundu. 1
saat 20 dakika süren görüşme sonrası
açıklama yapılmadı.

Sucuoğlu: Ankara’da seçimleri de konuştuk
Başbakan Faiz Sucuoğlu, Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay ile yapmış olduğu
görüşmeler sonrası basına açıklamalarda
bulundu.
Hükümeti kurmalarının ardından ilk resmî
ziyareti Anavatan Türkiye’ye yapmanın
anlamına vurgu yapan Sucuoğlu, KKTC’deki
bütçe süreci, Türkiye’deki bütçe süreçi ve
Fuat Oktay’ın Covid rahatsızlığı sonrası
yapılan davetle Ankara’ya geldiklerine işaret
etti.
Önce Fuat Oktay ile ekonomik ve mali
konular, altyapı projeleri ve diğer teknik
konularla ilgili geniş bir istişare yapma
imkanı bulduklarını belirten Sucuoğlu, “
Bütçeyi geçirdikten sonra, ki 2022 Bütçesini
geçirmemiş olsak, çok daha büyük sıkıntı
yaşayabilirdik. Hükümet olarak, ne kadar
doğru bir karar aldığımızı, burada da bizzat
yaşadık ve gördük” dedi.
Sucuoğlu, “Sayın Fuat Oktay ile çok verimli ve çok sıcak bir görüşmemiz olmuştur”
diye konuştu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile
görüşmesinden önce, Fuat Oktay ile kısa
süreli ikinci kez bir görüşme daha yaptıklarını
ifade eden Sucuoğlu, “ Ardından Sayın
Cumhurbaşkanımızla, yaklaşık 1 saat 20
dakika, hem genel ekonomik durumu, hem

siyasi durumu konuştuk. Ayrıca KKTC’nin,
Cumhurbaşkanı Tatar’ın ve bizlerin destek
verdiği iki egemen eşit devlet temelinde
çözüm kararlılığımızı ortaya koyduk.” dedi.
Ankara’da ayrıca AK Partili ve MHPli
30 milletvekili ve eski bakanla yemekte bir
araya geldiğini hatırlatan Sucuoğlu, milletvekilleriyle ekonomi, mali konularda ile
yatırım alanları ve Maraş üzerinde görüş
alış verişinde bulunduklarını ifade etti.
Sucuoğlu, “ Burada dün ve bugün bizlere
gösterilen ev sahipliğinden dolayı büyük
memnuniyet duyuyorum. Yarın da önemli
bazı görüşmelerimiz olacak” dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kendilerinin KKTC’nin geleceği için beklentisinin
ortak olduğuna vurgu yapan Sucuoğlu şöyle

konuştu:
Açıkçası aklın yolu birdir. Birincisi siyasi
istikrar, ki biz bunu bugüne kadar
yakalayamadık ama 23 Ocak’tan sonra
yakalayacağız. İkincisi ekonomik istikrar
ve tabii ki üçüncüsü sosyal istikrar.
İnsanımızın ekonomik açıdan daha mutlu
bir hayat sürmesi gerekmektedir. Bunu da
net olarak kendilerine söyledim. Biz 23
Ocak’ta iktidara hazırız. Seçilme gailesi olmadan, radikal kararlar alacak şekilde, kelle
koltukta bir hükümet olacak. Kelime kelime
böyle söyledim. Bu kadar netiz. Memnuniyet
verici bir durum... Kendileri de kalıcı istikrar
istediklerini bizlere söylediler. Mevcut projeler, yeni hastane, karayolları, yeni
cumhurbaşkanlığı ve Meclis, turizm
teşvikleri, ülkeye gelen öğrenci sayısını
artırma, Ercan Havalimanı gibi konularda
anavatanımızın destek kararlılığını gördük.
Biz de ekonomik kayıpları, sektörün
sıkıntısını anlattık. Seçimleri de enine boyuna
konuştuk. Çok güzel görüşmelerimiz oldu.
Çok yararlı ve sonuç alıcı görüşmeler yaptık.
İyi ki gelmişiz, iyi ki bu görüşmeleri
yapmışız... Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan
ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Oktay’a
sıcak ev sahipliği için çok teşekkür ediyorum.
Bundan sonraki süreçte temaslarımız daha
da artacak.

2- MÜHÜR + TERCİH, Seçmen
oy vermek istediği parti isminin
altında bulunan kutuya EVET mührünü 1 kez vurmak suretiyle oyunu
kullandıktan sonra mühür vurduğu
partinin adayları arasında ilçelere
göre belirlenen sayı kadar tercih
oyu kullanabilir.
Her ilçede tercih yapmak zorunlu
değildir. Seçmen istediği bölge
veya bölgelerde tercih kullanabilir.
Lefkoşa 8 Mağusa 6 Girne 5 İskele
2 Güzelyurt 1 Lefke 1.
Yukardaki sayılardan daha az
veya daha çok tercih oyu kullanılan
bölge için yapılan tercih geçersiz
olur; doğru sayıda tercih yapılan
bölgelerdeki tercihler geçerliliğini
korur.
3-KARMA Seçmen EVET mühürünü kullanmaz. Oy vermek istediği adaylara aşağıdaki bölge sayılarına sadık kalarak 23 ile 50 tik
arasında karma oy yaparak oyunu
kullanabilir.
Her bölgede karma yapmak zorunluluğu yoktur. Toplamda en az
23 oy kullanılması yeterlidir. Karma
oy kullanılan her bölgede en az 1
Parti ve 1 Bağımsız VEYA en az 2
Parti adaylarına oy verilmesi gerekmektedir.
Güzelyurt ve Lefke’de en az 1
karma oy kullanılabildiğinden, eğer
bu bölgelerde sadece 1’er oy verilecekse yukarıdaki “en az 1 Parti
ve 1 Bağımsız VEYA en az 2 Parti
adaylarına oy verilmesi gerekmektedir.” şartı aranmaz.
Karma oylarda "49-1" yapılması
durumunda yukarıdaki kriterlere
uymayacağından pusula geçersiz
olur. Lefkoşa 8 16 Mağusa 6 13
Girne 5 11 İskele 2 5 Güzelyurt 1
3 Lefke 1 2 TOPLAM 23 50 Eksik
veya fazla karma oy kullanılan
bölge geçersiz olur, toplamda 23
ile 50 arasında geçerli oy olan
diğer bölgeler geçerli olmaya devam eder.
Bir pusulada en az 23 GEÇERLİ
oy(tik) yok ise o pusula geçersizdir.
Seçmen yanlış karma (23’den az
veya 50’den fazla) yaptıysa ve dönüp herhangi bir partiye MÜHÜR
vurmuşsa MÜHÜR geçerlidir.
Seçmen yanlış tercih yaptıysa
MÜHÜR geçerli, tercihler geçersizdir...

13 Ocak 2022_Layout 1 12.01.2022 22:44 Page 9

9

13 Ocak 2022 Perşembe

Tünel

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

BİZİM DUVAR

ARŞİV

KIBRIS
YARALI DEĞİL
YARADIR
KISACA...

SAĞLIK HAKKI

Türkiye’de sağlık sistemi çöktü. Çünkü
inşaat şirketlerine lüks otel ve alışveriş
merkezi gibi hastane yaptırıp 20-30
seneliğine kira ödüyor TC, hasta
garantili. Mesela günde 1000 hastayı
garanti ediyor, 1000’den az hasta
gelirse farkını devlet ödüyor! UBP
Milletvekili adayı Dr. Mehmet Ali
Tunçbilek de bunu önerdi, Türkiye’deki
sistemin burada hayat geçmesi
gerektiğini söyledi…

Bizim Mandra
Ersin Tatar’ın “Çağdaş
yapıya ulaştı” dediği
KKTC’de son yağan
yağışlardan
Telekomünikasyon sistemi
çöker. Bazı bölgelerde
telefonlarının ve
internetlerinin 4 gündür
çalışmadığını belirten
vatandaşlar, bu nedenle
büyük sıkıntı yaşadıklarını
söyleyerek, sorunu hâlâ
çözemeyen Telefon
Dairesi’nden şikâyetlerini
dile getirirken, sokaktaki
adam, “Çağdaş yapı dediğin
bu muydu be Ersin bey?”
diye kendi kendine söylenir.

DİP NOT
Dünya Sağlık Örgütü’nün
AB Direktörü Hans Kluge,
Omicron varyantının 6-8
hafta içinde Avrupa’nın
%50’sine bulaşacağını
açıkladı.

“Erdoğan iktidarda kalmak için bir toplumsal kaos
çıkarıp Türkmenistan tipi bir rejime geçer mi?”
Kalabalık bir grubun beklentisi, 2022’nin
bahar aylarını takip eden süreçte Erdoğan
baskın seçim yapacağı. Daha temkinli çevreler
ise Erdoğan’ın erken seçim yapmak için ekonomik şartları düzeltemeyebileceğini söylüyor.
Ancak uzmanlar Türkiye’nin öngörülemez
bir sürece gireceğini söylüyor.
Öngörülemez alan bildiğimiz yöntemler (ör
baskın seçim) dışında yolların siyaseti belirlemek için kullanılması demek. Şiddet, seçimlerin iptali gibi yöntemler öngörülemez
alana giriyor.
Erdoğan iktidarda kalmak için öngörülemeyen şeyler yapar mı?
Seçimleri lağveder mi? Bir toplumsal kaos
çıkarıp Türkmenistan tipi bir rejime geçer
mi?
Erdoğan otoriter bir lider. Ancak iktidara
geldiğinden beri toplumsal destekle yürümüştür.
Ayrıca olumsuzluklara rağmen %32 (ve
gözü hala AKP’de olan %7,5 kararsız) büyüklüğünde bir kitle Erdoğan’ın peşinden (bugün itibarı ile) gitmektedir.
Erdoğan iktidardan düşse bile ülkenin en
büyük siyasi partisi olarak kalma ihtimali var.
Pek çoklarının sandığı gibi iktidardan düşmüş
bir Erdoğan’ı – bu destek arkasında kaldıkça
– saf dışı bırakmak kolay olmayacaktır.
Diyelim Erdoğan ekonomik sorunları çözemedi ve seçime gidildi. Kaybedeceğini öngören Erdoğan da iktidarda kalmak için planlar
devreye soktu.
Bunlar ne olabilir?
Türkiye’de seçimler kollektif bir eylemdir.
Sandıklara müdahale ile seçimi değiştirmek
kolay değildir.
Ancak YSK üzerinden seçim değiştirilebilir.
Diyelim ki Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı. Muhalefetin adayı %50,8 ile kazandı.
Ancak YSK seçimin galibini Erdoğan ilan
etti. “Erdoğanist” devlet kurumları da destek

VİRGÜL

ÖNCE EURO’YA GEÇELİM

TC Elçiliğinde eğitimden ulaştırmaya müşavirler var
‘gölge bakan’ gibi çalışan. Kıbrıs’ın kuzeyinde
yol yapılırken denetlemeye neden TC Elçisi
gider? ‘Çünkü yolları TC Karayolları yapar’
diyeceksiniz… Peki, neden TC Karayolları yapar
yolları? Çünkü KKTC Karayolları’nda bir kürek katran
yok… Peki, neden yok? Çünkü yol yapma yetkisi
Ankara’dadır, bu yüzden Elçilikte Ulaştırma Müşaviri
var… Peki, neden Adalet Müşaviri atandı?..
Muhasebe birimi olarak Euro’ya geçtikten sonra
muhalefet Adalet Müşaviri’nin neden atandığı
konusunda açıklama yapacak…

BETON
MİLLET
GANİMET

“Şu anda 20 bin konut
koçanı hazır halde satış
bekliyor. Halen inşaat
izinleri veriliyor. Bu
mekanizmayı öncelikle
sorgulamalıyız…”
İlke Davulcu (TKP)

oldu. Örneğin TSK, Yargıtay Erdoğan lehine
açıklama yaptı. Sokağa çıkmamak konusunda
kararlı olan muhalefet de diyelim evde oturup
bekledi. Erdoğan ise destekçilerini meydanlara
davet etti. Onlar da şehir merkezlerinde kutlamalara başladılar.
Seçimi kaybedeceğini düşünen Erdoğan bir
iki iç ve dış manevra ile gerilim meydana
getirip seçimleri erteleyebilir. Böyle bir karar
Erdoğan’ın seçimden kaçtığı algısını güçlendirecektir.
Kurgu bir senaryo ile bir sokak hareketliliği
yahut düzmece bir askeri isyanla Erdoğan,
milli güvenliği bahane ederek bir diktatoryal
rejimi ilan edebilir.
Bu yöntemde (Demirtaş’a yapıldığı üzere)
güçlü başkan adayları hapse konulabilir. Örneğin Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş siyaseten yasaklanır.
Erdoğan, Kürt konusunda yeni bir masa
kurabilir. Demirtaş hapisten çıkıp seçime girebilir. Öcalan bir mektup yazıp Demirtaş’a
oy verin diyebilir. Erdoğan bunu başarabilirse
muhalefet bloğuna zarar verebilir.
Buraya başka hayali senaryolar da eklenebilir.
Erdoğan’ın birincil ajandası baskın bir seçim
ile uluslararası meşruiyeti yok sayılmayacak
bir iktidar kurmayı denemektir.
Türkiye’deki ‘demokrasi oyununu’ tamamen
bozmanın kendi işine de yaramayacağını Erdoğan’ın öngöreceğini düşünüyorum. Eğer
bu öngörüm yanlış çıkarsa Erdoğan’ın kendi
menfaatlerini bile hesap edemeyecek kadar
akıl dışına çıktığını kabul etmemiz gerekir.
Böyle bir akıl dışılık, Erdoğan’a uzun vadede
pek çok şey kaybettirir.
Böyle bir akıl dışı siyaset Türkiye’nin dünyadaki ‘anlamını’ da değiştirecektir.
(Bu yazı Gökhan Bacık’ın ahval’da yayımlanan “Öngörülemez siyaset üzerine
tahminler ve olasılıklar” başlıklı yazısından kısaltılmıştır...)

TARİH 12 Haziran 2021
Tayyip Erdoğan’ın Ersin Tatar’a yaptıracağı 14
milyon TL’lik saray için ilk adım atıldı. Sarayın
yapılacağı arazi askeri bölge kapsamından
çıkarıldı ve cumhurbaşkanlığının kontrolüne
verildi… Saray Lefkoşa Aydemet Mahallesi ile
Ortaköy Mahallesi arasındaki alana yapılacak…
Arazinin askeri bölge kapsamından çıkarıldığı
Resmi Gazete’de ilan edildi...

Gözden kaçmayanlar...

NE İSTEDİLER GENE?

Faiz Sucuoğlu ile Tayyip Erdoğan 1
saat 20 dakika görüştü… Sucuoğlu’nun
durumu Erdoğan’dan iyi! Erdoğan
Trump ile 23 dakika görüşebilmişti
ancak. Aslında yaklaşık 48 dakika
görüştü, ama yarısı tercüme…
Roma’da G20 zirvesinde Erdoğan’ın
ABD Başkanı Biden ile 20 dakika olarak
planlanan görüşmesi yaklaşık 1 saat 10
dakika sürdü. Yarısı tercüme… ABD
başkanları
Erdoğan’ın
patronu!
Kılçıksız 1 saat görüşemiyor. Sucuoğlu
ise doya doya 1 saat 20 dakika
görüştü… Erdoğan beğendiremiyor
kendini, Sucuoğlu beğendirdi mi?

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
“Biz müdahale gördüğümüz
yerde mutlaka bunu
kamuoyu ile paylaşır, gerekli
tepkiyi sergileriz…”

Karikatür: Nuhsal Işın

Asım Akansoy (CTP)
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Baflının Köşesi
Dr.Dolgun Dalgıçoğlu
dolgun2002@yahoo.com

BOŞ LAFLARI BOŞ VERİN
Depremden ve kısmen artçılardan sonra
halk sokaklara döküldü...
Ki, ya bir daha olursa?
Korku geldi mi kalıcılaşır.
İnsanı paranoyak yapar.
Panik atak olur.
Asansöre mesela binme korkusu; karanlıkta,
kapalı yerde kalma ihtimalinden ötürüdür.
Panik atak fenadır.
Durduk yerde tansiyonun çıkar, gözlerin
fırlar, ne yapacağını bilmezsin.
Başın döner örneğin.
Kusma gelir.
Ne olduğunu anlamazsın
ama kötüsün.
Bunlar yaşanmışlıkların
etkileri.
Depremde bulunduğum o
yılı hiç unutmadım.
O anları.
Beş katlı apartmanın üçüncü katındaydım.
Yalnızdım.
Daha önceleri deprem olacak denildiği
için, yanıma alınması gereken ne varsa yanımda bulundururdum.
Çat, dediği anda, her şeyi elime alıp, beklemeye başladım ki deprem duruken fırlayayım.
Tecrübesizlik elbette...
Merdivenler en tehlikeli yerler.
Koşarken altında kalabilirsin.
Deprem dururkenden fırladım.
Şort vardı bir de atlet üzerimde.
Kendimi, kimsenin sokağa çıkmadığı anlarda, arabada buldum, hem de telefon açarken.
Yakınlarıma depremi duyurdum, bende bir
şey yok, dedim, telefon kesildi.
Çünkü telefonun kesilmesi benden yavaştı.
Neticede depremden sonra o eve giremez
oldum.
Bir tür panik atak yaşadım.
Oysa daha kötü binalara girebiliyordum.
O günlerde kararımı vermiştim.
Apartman mı?
Asla.
Kıbrıs’a dönüş yaptıktan sonra defalarca
apartman dairesi almam için önerilerde buılundu arkadaşlarım.
Yok, dedim...
Hatta ev yaptıracaksam çelik ev yaptırmalıydım.
Deprem bu, şakaya gelmez.
İşte gördük.
Depremden sonra halk dışarıya fırladı.
Halk dediklerime baktım fotoğraflarda.
İnsanların arkalarında apartmanlar var.
Nereye geleceğimi analdınız sanırın.
Bu ülke ada.
Bu ülke küçük.
Bu ülke deprem kuşağında.
Sen, daha fazla oy alacağım, diyerek, daha
fazla yerleşik yerleştirmeye kalkarsan...
Onlara daha fazla ev sağlaman gerekecek.
Girne’yi gördük.
Mağusa’nın geleceğini görüyoruz.
Ve Lefkoşa’nın durumu.
Kıbrıs’ı kurtarmak için önce içimizden
başlamlıyız.
Yoksa gidişat iyiye değil daha kötüye.
Seçimlerden ne beklersiniz, diye sorarsanız...
Ne fark eder, derim.
Gelen kim olursa olsun, gözünü kuzeye
çevirip ilk görüşmeye gideceği yerden haber
bekleyecek.
Apartmanlardan, betondan, neredeyse olmayan doğal kaynakların tüketilmesinden
bu ülkeyi kim kurtaracaksa...
Haber versin.
Seçeyim.
Yoksa boş laflarla varılacak liman dalgakıranı olmayan açık bir liman olur ancak.
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YERBİLİM MÜHENDİSLERİ ODASI:

SARAYDA DEPREM KOMİTESİ KURULDUĞUNU
KAMUOYUYLA AYNI ANDA ÖĞRENDİK
Yerbilim Mühendisleri Odası,
Cumhurbaşkanlığı’nda deprem
komitesi kurulduğunu kamuoyuyla
aynı anda öğrendiğini belirtti.
Depremin kaynağının tespitinin
ve önlemlerin ortak bir çalışmayla
yapılabileceğini, Kıbrıs Türk
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
çatısı altındaki Yerbilim Mühendisleri
Odası ve İnşaat Mühendisleri
Odası’nın bu iş ve güç birliğini
başardığı, bilime uygun hareket eden
kurumlar olduğunu ifade edildi.
Konuyla ilgili yazılı açıklamada,
“Cumhurbaşkanlığı’nın toplantıya
kurumsal davet yerine bireysel davet
yapması kurumların göz ardı edilmesine olanak sağlıyor. Bu bizlere depremden
daha fazla zarar verdi” ifadelerine yer verildi.
“KOMİTENİN AMACA HİTAP
EDECEK DERECEDE MESLEKİ
ZENGİNLİĞE SAHİP OLMADIĞINI
DEĞERLENDİRİYORUZ”
Açıklamada şunlar kaydedildi:

yürüttüğü yönündeki bilgilendirmeyi
katılım gösteren oda üyelerimiz
nezdinde sorguladığımızda komitenin
ilk defa dün cumhurbaşkanlığı
sarayında toplandığı bilgisine
ulaştığımızı da söylememiz farz
olmuştur.”

“Odamıza Cumhurbaşkanlığı tarafından
kurumsal bir davet gelmiş olsaydı deprem
komitesinin oluşumunda yer alır ve gerekli
katkıyı seve seve koyardık. Kurulan deprem
komitesinin basın açıklamasında bilgi
verildiği gibi amacına hitap edecek derecede
mesleki zenginliğe sahip olmadığını
değerlendiriyoruz.
Ayrıca basın açıklamasında deprem
komitesinin uzun zamandan beridir çalışma

“KTMMOB’NUN
CUMHURBAŞKANLIĞI BİNASIYLA İLGİLİ ZATEN RAPORU VARDI… “
Açıklamada, şunlar da ifade edildi:
Basında,
Cumhurbaşkanlığı
Sarayı’nın deforme olmuş binasında
inceleme yaptıklarına yönelik bilgilendirme yapıldığı görülmektedir. Sayın
Tatar’a hatırlatmak isteriz ki sarayın depreme
dayanıklı olup olmadığına yönelik çalışma
KTMMOB tarafından kendisinden önceki
Cumhurbaşkanı döneminde yetkin
mühendisler tarafından gerçekleştirilip
raporlanmış ve Cumhurbaşkanlığına teslim
edilmiştir. Tekrardan böyle bir arayış içerisine
girilmesinin gereği yoktur.”

DP, KTÖS’Ü ZİYARET ETTİ…

ATAOĞLU: EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ SAĞLANACAK
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı,
Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre
Bakanı Fikri Ataoğlu, eğitimde adalet ve
fırsat eşitliğini önemsediklerini belirterek,
bunun DP’nin iktidarında sağlanacağını
kaydetti.
DP’den yapılan açıklamaya göre, Ataoğlu
ve DP adayları dün, Kıbrıs Türk
Öğretmenler Sendikası’nı (KTÖS) ziyaret
etti.
ATAOĞLU
DP Genel Başkanı Ataoğlu ziyarette
yaptığı konuşmada, kaliteli eğitimin
temelinde öğretmenlerin yer aldığını belirterek, “Öğretmenlerin daha verimli
çalışmalarını sağlayacak materyal ve ortamı
hazırlamak, hükümetlerin görevidir” dedi.
Okullardaki alt yapı eksikliklerin giderilmesi ve dijitalleşen dünyaya ayak
uydurması için çalışacaklarını dile getiren
Ataoğlu, eğitimde her geçen gün daha yeni
teknolojilerin kullanıldığını, bunların takip
edilerek, KKTC’deki okullarda da
öğrencilerin kullanımına sunulması
gerektiğini söyledi.
Meslek liselerini tercih eden öğrenciler
için iş dünyasında ihtiyaç duyulan mesleklerin tespit edilerek, bu bağlamda
öğrencilerin doğru yönlendirilmesi

gerektiğini anlatan Ataoğlu, birçok
öğrencinin mezun olduktan sonra iş bulmakta güçlük çektiğini belirtti.
“ARA ELEMAN YETİŞTİRİLMESİ
İÇİN OTEM’İ HAYATA GEÇİRDİK”
Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak
OTEM’i hayata geçirdiklerini ifade eden
Ataoğlu, OTEM’in ara eleman yetiştirmesi
ve gençlerin kolaylıkla iş sahibi olabilmesi
için böylesi bir çalışma yürüttüklerini kaydetti.
İnternet alt yapı eksikliği nedeniyle 25
okulda online eğitim verilemediğini
söyleyen Ataoğlu, bunun kısa süre içerisinde
çözülmesi ve pandemi nedeniyle yapılması
planlanan online eğitimlere bu okulların

da katılımının sağlanması gerektiğini belirtti.
Kaliteli eğitim hassasiyetinin yanında
eğitimde adaleti ve fırsat eşitliğini de aynı
oranda önemsediklerini dile getiren Ataoğlu,
bunun DP’nin iktidarında sağlanacağını
kaydetti.
Gerek öğretmen eksikliği gerekse fiziki
eksikliklerin tespit edilmesi kapsamında
sivil toplum örgütleri ile istişare halinde
olacaklarını anlatan Fikri Ataoğlu, el birliği
ile eğitimdeki eksiklikleri giderme arzusunda olduklarını söyledi.
Pandemi nedeniyle ara ara eğitimin
aksadığını ifade eden Ataoğlu, sağlık sistemindeki organizasyon eksikliği nedeniyle
öğrencilerin mağdur edildiğini, bunun kabul
edilemez bir durum olduğunu belirtti.

BAĞIMSIZLIK YOLU ADAYI NAZLI:

OTEL, CASİNO GİBİ BÜYÜK İŞLETMELERİN
VERGİLENDİRİLMESİNDE YENİ DÜZENLEME GEREKİYOR
Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Cansu
N. Nazlı, vergi düzenlemesi yapılarak sağlık
ve eğitim sistemine daha çok kaynak yaratılması
gerektiğini belirtti.
Bağımsızlık Yolu Basın Ofisi’nden yapılan
açıklamaya göre, Nazlı, katıldığı bir programda,
Bağımsızlık Yolu'nun dört temel mücadele ekseni olduğunu, bunların emeğin örgütlenmesi,
güvenceli hale gelmesi ve güçlenmesi, kadın
özgürleşmesi, doğa talanına karşı eko-sosyalist
mücadele ve Kıbrıs'ın barış mücadelesinde
federasyon çözümüyle birleşmesi olduğunu
belirtti. Nazlı, 10 kişiden fazla çalışanı olan
işyerlerinde sendikasız çalıştırılması ile hamile
veya doğum iznine çıkan kadınların işten
atılmasının yasaklanması gerektiğini kaydetti.
Cansu Nazlı ayrıca otel, casino, özel üniversite

ve hastane gibi büyük işletmelerin
vergilendirilmesi konusunda yeni düzenleme
gerektiğini da savundu. Nazlı, yapılacak
vergilendirmeler ile ücretsiz ve kamusal eğitim
ile sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için
kullanılması gerektiğini; nüfusun sadece yüzde
1 veya 2'sini oluşturan ultra zenginlerden bir
defaya mahsus servet vergisi alınması gerektiğini
belirtti.
Hükümete gelen partilerin baskılar sonucu
dayatılanı uyguladığını savunan Nazlı, baskı
ve yatmalara karşı duracaklarını ifade etti.
Külliye inşaatının gereksiz olduğunu ifade
eden Nazlı, Türkiye halklarının da fakirleşmekte
olduğunu ve Türkiye bütçesinden bu kadar
büyük bir bütçenin ayrılmasını tamamen israf
olarak niteledi.
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Rüzgara Karşı
Bülent Tümen

DAM AKIYOR…
Pazartesi gecesi uyuduktan sonra, Salı sabahına
uyanmayı beklerken gece, daha doğrusu sabah
karanlığında, ciddi bir sallantı/sarsıntı ile
uyandık…
Deprem olduğunu anladık sevdiğimle…
Büyüklerimiz yaşasaydı, “zelzele oldu be
çocuklar” diyeceklerdi…
Dışarısı, hâlâ karanlık; yerler gene ıslaktı…
Yatağın yanındaki saate baktım, 3’ü birkaç
dakika geçiyordu…
Elektriklerin kesilmediğini
görünce, depremle ilgili ciddi bir
şey
olmadığını
umduğumu
söyledim sevdiğime…
Birlikte aşağıya, zemin kattaki
oturma odasına indik…
İçecek bir şeyler hazırladık…
baktım,
yakın
Sokağa
komşularımız depremi sezmemiş olacaklar,
ışıkları yanmıyordu…
Uzak olan birkaç komşumuz yakmıştı evlerinin
ışıklarını, bakınca görünüyordu…
Televizyonu açtım, Türkiye’nin haber
kanallarından birinde, ekrandaki “Son Dakika”
başlığıyla, “Doğu Akdeniz’de Kıbrıs açıklarında,
6,4 şiddetinde deprem” olduğunu bildiren
cümleyi okudum…
***
Televizyonu izlerken, aklıma ne geldi bilir
misiniz?
Silihtar Sarayı’ndan yapıldığı söylenen, “yeni
külliyenin gerekli olduğu” yla ilgili, Kıbrıslı
toplumun kabul etmekte zorlandığı, “kulağa hoş
gelen”(!) o açıklama:
“…Damı akıtıyor, ziyaretçiler varken
yıkılabilir!”
Dedikleri, birden ürperdim(!)…
Bir maraz sardı beni, bir maraz,(!) hiç
sormayın…
Bir ara, havanın aydınlık olmasını beklemeden,
hemen arabaya atlayıp Şeher’e gitmek istedim…
Ya Silihtar Sarayı’na bir şey olmuşsa bu
depremle…
N’apacaktık anam?
Sonra aklıma düştü; Cumhurreisi E. Tatar, o
“İngiliz’den kalma gecekonduda” yaşamıyor
mesai saatleri dışında, dedim kendi kendime…
“Facebook” paylaşımları aklıma gelince
“rahatladım”…
Bilirsiniz, Kıbrıs’ta kaldığı günlerde
Cumhurreisi E. Tatar her gün, sabah sabah net
olmasa da, Torosların fotoğraflarını çekip
paylaşıyor ya “Facebook” hesabından…
Hatta bir defasında, köpeklerin çiftleşmesinin
görüntülerini
da
paylaşmıştı
ya,
anımsayacaksınız işte oradan anladım…
Son iletisinde, manzara görüntüleriyle “…
kişisel tedbirlerimizi artırarak sağlığımıza
dikkat etmeliyiz” yazılıydı…
Demek ki, sabahları Girne Dağları’nın kuzey
yamaçlarında bir yerlerde bulunduğuna göre,
geceleri
Silihtar
Sarayı’nda
kalmadığı
anlaşılıyor!
O açıklamadan öğrendiğim kadarıyla, galibam
da damı akıtıyor Silihtar Sarayı’nın…
Önemli bir şey gibi bahsedildi…
Fırtınalı,
rüzgârlı
günlerde
yağmur
yağdığında, bizim evin damı da akıtıyor!
Üstelik bizim ev, İngiliz’den kalma gecekondu
da değil; 24 yıllık…
Bizim damdaki izolasyonu ivedi yenilememiz
şart…
Ancak ondan evvel, sıcak su deposunda termosifonda- küçük bir sızıntı var, değişmek
ister; o daha acil…
Fakat para nerde?
Bizim bütçe bu pahalılıkta hangi birine
yetecek?
***
Ama “maşallah!” KKTC bütçesi, söylendiğine
göre, “külliye inşası için, geçen yıldan kalma” harcanmayan- “yüz milyonlarca liralık kaynağı,
bu yıla aktarabiliyor”…
Sahi, Mağusa’da bir “devlet” okulunda,
tavanın sıvaları çocuklar dersteyken, yıkılıp
yanlarına düşmemiş miydi?
Basında çıkan o haberdeki görüntüye dikkatli
baktıysanız, betonun içindeki inşaat demirleri,
yaşanan olay sonrası görünüyordu!
Önceki seneydi sanırım, yine bir hastanemizin
ameliyathanesinin damı akıttığı için yapılacak
ameliyatlar, başka hastaneye aktarılmıştı.
Öncelik hangisine?
Gene gonuşuruk buraşda.

BENGİHAN: 24 SAAT GÖREVDE OLAN TÜM
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YEMEK VERİLMELİ
Kıbrıs Türk Amme Memurları
Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven
Bengihan, kamu sağlık çalışanları arasında
adalet sağlanması adına 24 saat görevde
olan tüm sağlık çalışanlarına yemek verilmesini talep etti.
Bengihan yaptığı yazılı açıklamada,
pandemi sürecinde kendileri ve ailelerinin
sağlığı büyük bir risk altındayken fedakarca hizmet veren sağlık çalışanlarının
hizmetlerinin takdire şayan olduğunu belirtti.
İki yıldan beri pandemi sürecinin

yükünü çeken sağlık çalışanlarının, vaka
sayısının artması ve yetersiz personel
nedeniyle uzun süre çalışmak zorunda
kaldığını kaydeden Bengihan, “KTAMS
olarak, kamu sağlık çalışanları arasında
adalet sağlanması adına 24 saat görevde
olan tüm sağlık çalışanlarına yemek verilmesini talep ediyoruz” dedi.
Bu konuda ısrarlı ve konunun takipçisi
olacaklarını ifade eden Güven Bengihan,
sağlık çalışanları hak ettikleri haklara ve
çalışma koşullarına kavuşana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

KAMUSEN: DOKTORLARA VERİLEN YEMEK HEMŞİRE
VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DA VERİLMELİ
Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri
Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin
Atan, 24 saat görevde olan doktorlara
verilen yemeğin hemşire ve sağlık
çalışanlarına da verilmesini talep etti.
Atan, gerekli adımın atılmaması
halinde, yasal ve hukuksal zeminde
olmak koşuluyla grev dahil her türlü
eylem yapacaklarını açıkladı.
Metin Atan yaptığı yazılı açıklamada,
yaklaşık 2 buçuk yıla yakın pandemi
sürecinde fedakarca ailesinden, sosyal
yaşantısından uzak kalarak, görev yapan
hemşire ve sağlık çalışanlarına Sağlık
Bakanlığı’nın eşit davranmadığını
savundu.

Metin Atan, bakanlığın, sağlıkta
kaosa sürükleyecek adımlar atmaya
devam ettiğini öne sürdü.
Sağlık çalışanlarına 3 yıla yakındır
kıyafet bile temin edilemediğini ileri
süren Atan, 24 saat görev alan doktorlara yemek verilmesi ile ilgili karar
alınırken, aynı fedakarlık ve özveri ile
çalışan hemşire ve sağlık çalışanlarının
bundan mahrum edilmesinin çalışma
barışını bozduğunu kaydetti.
Metin Atan, bu kararın ivedi olarak
tekrar gözden geçirilmesini ve doktorlara verilen yemeğin hemşire ve
sağlık çalışanlarına da verilmesini talep
etti.

GİRNE’DE ELEKTRİK
KESİNTİSİ
Girne Edremit’te bazı bölgelere
bugün altı saat elektrik
verilemeyecek.
Kıb-Tek Girne Bölge Amirliğinin
açıklamasına göre, yarın alçak
gerilim elektrik şebekesinde
yapılacak bakım onarım çalışması
nedeniyle saat 09.00 ile yaklaşık
15.00 saatleri arasında; Edremit
Kamares Restoran bölgesi ve Asil
Sokak bölgesine elektrik kesintisi
olacak.

HAVA DAHA DA
SOĞUYACAK
Yağışlı hava bugünden sonra
etkisini kaybedecek ancak 4-5
derecelik düşüşle hava daha da
soğuyacak.
Meteoroloji Dairesi’nin 13-19
tarihlerini kapsayan hava tahmin
raporuna göre, bölge genellikle
alçak basınç sistemiyle soğuk ve
nemli hava kütlesinin etkisi altında.
Yarın yer yer sağanak veya gök
gürültülü sağanak beklenirken,
hava cumadan 19 Ocak
Çarşamba’ya kadar genellikle
parçalı bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı iç
kesimlerde ve sahillerde periyodun
ilk günleri 15 - 18 derece diğer
günlerde ise 11 - 14 derece
dolaylarında seyredecek. Rüzgar,
genellikle kuzeyli yönlerden orta
kuvvette zaman zaman kuvvetli
esecek.

TARIMSAL ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ BUDAMA VE
AŞILAMA EĞİTİMİ
DÜZENLİYOR

HARMANCI, YORGACİS İLE GÖRÜŞTÜ
Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın önceki gün Lefkoşa
Rum Belediye Başkanı Konstantinos Yorgacis’le görüştüğü haber verildi.
Haravgi ve Fileleftheros gazeteleri, görüşmede ele alınan konular arasında
Kanlıdere Projesi ile “ara bölge içerisindeki Ermu sokağında yağmur suyu kanalı
inşa edilmesi ihtiyacının” ele alındığını belirtti.
Lefkoşa Rum Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise, görüşmede, İki
Toplumlu Atık Su Arıtma Tesisi tarafından üretilen arıtılmış suyun idaresi ve
kullanımına ilişkin yöntemler bulunmasının ele alındığı da ifade edildi.

“SON 25 YIL İÇERİSİNDE ADADA
İKİNCİ BÜYÜK DEPREM”
Kıbrıs’ta önceki sabaha karşı meydana
gelen depremle ilgili haberler dünkü
Rum gazetelerinde geniş yer bulurken,
dünkü depremin Kıbrıs adasında son 25
yıl içerisinde gerçekleşen ikinci büyük
deprem olduğu ifade edildi.
Alithia gazetesi, deprem sonrasında
Güney Kıbrıs’ta ciddi maddi hasar veya
yaralanma yaşanmadığını yazarken, bu
depremin 9 Ekim 1996 tarihinde meydana
gelen ve Richter ölçeğine göre 6,8
şiddetine sahip olan depremin ardından,
son 25 yıl içerisinde Kıbrıs adasında
meydana gelen ikinci deprem olduğunu
kaydetti.
Şiddetli depremin daha güçlü artçı
sarsıntılar ve tsunami yaşanması korkusunu da beraberinde getirdiğini yazan
gazete, depremin şiddeti 6’yı geçtiği zaman tsunami yaşanmasının da nispeten
yaygın bir şey olduğunu öne sürdü.
Habere göre Rum Jeolojik Araştırmalar

Dairesi Müdürü Hristodulos Hacıgeorgiyu
ise “Omegalive”e açıklamasında, depremle ilgili veri ve şartların
değerlendirmesinin ardından tsunami
uyarısının kaldırıldığını ifade etti.
Hacıgeorgiyu, herhangi başka bir depremin ardından, gelecekte tsunami
yaşanması tehlikesi olduğunu ancak
bunun birçok parametreye bağlı olduğunu
da dile getirdi.
Depremde ciddi maddi hasar meydana
gelmediğini yazan gazete, Baf’a bağlı
Kallepia’da bulunan bir çiftlikteki 1586
tavuğun ise deprem sonucunda telef
olduğunu belirtti.
Gazete tavukların depremin korkusuyla
birbirlerini ezerek telef olduklarını ekledi.
Haravgi ise haberinde, depremin Baf
bölgesinde yoğun bir şekilde hissedildiğini
ve Baf sakinlerinin deprem yüzünden
panik ve endişe yaşadıklarını yazdı.

Tarımsal Araştırma Enstitüsü (TAE)
Türkmenköy ve Güzelyurt
istasyonlarında “Meyve ağaçlarında
budama ve aşılama” konularında
uygulamalı eğitim düzenleyecek.
TAE’den verilen bilgiye göre,
eğitimler Ocak’ta olacak ancak
günleri hava koşulları da dikkate
alınarak belirlenecek.
Eğitime katılacak olanların hangi
istasyonda eğitime katılmak
istediklerini TAE’ye bildirmesi,
eğitimlere katılabilmek için aşılı
olmak ve eğitimden 48 saat önce
yaptırılmış antijen veya PCR test
sonucu ibraz etmesi gerektiği
belirtildi.
Kayıt ve bilgi için telefonlar şunlar:
Türkmenköy Araştırma İstasyonu
3778156, Güzelyurt Araştırma ve
Bioteknoloji Laboratuvarı 7145895

TÜKETİCİLERİN
SORUNLARINI DİLE
GETİRDİLER
KKTC Tüketiciler Derneği, Türk
Lirası’nda yaşanan değer
kaybından dolayı döviz bazında
borçlanan tüketicilerin sorunları
dile getirmek üzere Merkez Bankası
Başkanı Rifat Günay’a ziyarette
bulundu.
Tüketiciler Derneği’nden verilen
bilgiye göre, görüşmede, yüksek
kura bağlı tüketicilerin borçları
ödeyememesi ve alınabilecek
önlemler hakkında görüş
alışverişinde bulunuldu.
Dernek, mağdur olan tüketicilere,
“umutlarını korumaları, borç
yapılandırılmasını daha fazla
gecikmeden yapmaları, ikinci
aşamada ise kredi cinsini Türk
Lirası’na çevirmeleri” için çağrıda
bulundu. Dernek, Türk Lirası’ndaki
yüksek kur farkının tüketiciye
getirdiği mali yükü fon katkısı ile
paylaşılması için seçimden sonra
gelecek olan hükümet ile
görüşmelerini sürdüreceğini
kaydetti.
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Özdeyişler

Tadımlık

“Dalkavukların kıymeti,
onları dinleyenlerin sayısıyla
doğru orantılıdır.”
Jean De La Fontaine

Geceleyin koğuşumda
Hiç bitmeyen sigaramda
Bir türküyle hatırlanır
Çiçek açar imzasında
Erol Çankaya
“Yürek teli” adlı şiirinden

Kitap Dünyası

Günün Manisi - Emine Hür

YASEMİNLER
TÜTER Mİ HÂLÂ?
Alev ALATLI
Roman
Everest Yayınları

Mevsim girerken Güz’e
Bir haberim var size
Elek kadar dolunay
Geldi düştü denize

Gazete Pencere
Kaya Türkmen
Sabahın yedisi. Kız okula gidecek.
Geçen yıl servise biniyordu. Bu yıl çok
pahalandı. Veremezler o parayı. Annesi
götürecek belediye otobüsüne kadar. Ondan sonrası Allah kerim.
Uyduruk bir kahvaltı ediyorlar. Geçen
yıl yumurta da olurdu. Beyaz peynir de.
Tereyağı da. Bu yıl yok. Ekmek, domates,
zeytin.
“Hadi kızım, iç şu çayını. Otobüsü
kaçırmayalım.”
Dışarısı zifiri karanlık. Kış ortasında
yaz saati eziyeti. Bir inat uğruna. Korkuyor
anne kızına belli etmeden. Çocuğu
bindiriyor otobüse. Dualar okuyor
arkasından… İti var, kopuğu var.
Eve dönüyor. Tarım Bakanlığına girmek
isteyen oğlunun mülakatı var bugün.
Yazılıyı dereceyle kazandıydı. Zihin
açıklığı verir diye sakladığı yumurtayı
haşlıyor oğluna.
Dört dakika. Kayısı. Seviniyor çocuk.
Teşekkür ediyor bir yumurta için kaç
kez. “Merak etme” diyor. “Çocuk
oyuncağı. Yazılı çok kolaydı.”
Oğlanı okuyup üfleyip yolcu ettikten
sonra şişlerinin, yünlerinin başına geçiyor.
İki yıldır bebek tulumu örüp satıyor aile
bütçesine katkı olsun diye. Bir-iki faturayı
karşılıyordu bugüne kadar. Artık
karşılamaz herhalde diye dertleniyor
şimdilerde. Kapatıyor kombiyi. Çocuklar
gelene doğru açar tekrar. Gece yatana
kadar kırılır soğuk.
Eşi kalkmıyor yataktan. Depresyon işte.
Sen dört yıl kimya öğretmenliği oku,
ataman yapılmasın on beş yıldır. On beş
yıldır öğretmenlikten başka yapmadığı
iş kalmasın adamın. Eczacı kalfalığından,
laboratuvarda kan almaya kadar… Bir
ara kuryelik bile yaptı. En son pidecide
temizlik işi teklif ettiler. Yok artık! Kabul
etmedi tabii. “Nankör, nankör bunlar!”

ERDOĞAN İSTİFA!
dedi televizyondaki metalik ses.
Dede kalkıyor kimya hocası damattan
önce. Emekli maaşına muhtaç kaldıkları
dede. İyi bir işi vardı bereket. İlçe
müdürlüğüne kadar yükselmişti. Şimdi
onun maaşına bakıyor beş nüfus. Allahtan
ev kendilerinin.
Kuru kuru bir çay içip çıkıyor dede.
“İştahım yok!” diyor. Parkta bir arkadaş
grubu var. Hepsi emekli. Dertleşip dururlar. Her gün oraya gider.
Geçende o da nüfus müdürlüğünden
emekli kırk yıllık arkadaşıyla kapıştılar
yine. Neymiş efendim? Reis de reis.
Duble yolları görmüyor muymuş?
Havaalanlarını, köprüleri, hastaneleri kim
yapmış? Ölümüne reisçiymiş. Faiz
kötüymüş. Nass varmış. Allah bizi
sınıyormuş…
“Allah belanı versin” deyip ayrılmış
bizimki.
Eve dönmüş alı al, moru mor. “Aç
kızım şu televizyonu” demiş, pişman
olacağını bile bile…
Haber dediğin zam, zam, zam. “Elektrik
yüzde şu kadar. Doğalgaz yüzde bu kadar.
İçkiyi sigarayı unutun. Arabanız zaten
yoktur ya… Varsa da binemezsiniz artık…
Vergiler arttı. Cezalar katlandı…” İçi
sıkışıyor dedenin. “Karnını doyurabilecek
miyiz bu çocukların?”
Diğer haberlerde ülkeyi yönetenler avaz
avaz höykürüyor: Anayasa Mahkemesi
derhal kapatılaymış. İBB Başkanı hemen
görevinden alınaymış, tutuklanaymış,
hatta linç edileymiş…
Neden? Çünkü ezan susmazmış. Bayrak
inmezmiş.
O ezan ki işgalde bile susmadı. Kim
susturmak istiyor ki ezanı? Kim dedi
bayrak insin? Sizin kitle o kadar mı
cahil? Sizin yüzde otuz küsur…
“İstanbul’a kötülük yapıyorlar” dedi

dede. “Belediye çırpınıyor, merkezî
hükümet taş koyuyor” dedi. “Adamlar
yardım topladılar, engel konuldu. Ucuz
ekmek satıyorlar, bin türlü zorluk
çıkartılıyor. Metrobüs alacaklar, Saray
mani oluyor. Taksi sorununu çözecekler,
Tayyip’in adamları bin dereden su getiriyor” dedi. “Yatacak yeri yok bunların”.
Kızı duraktan almak lazım. Bu kez
babası gidiyor. “Babacım” diye atlıyor
boynuna küçük kız.
Ağabeyiyle peş peşe giriyorlar eve.
Beş karış surat oğlanda. “Çaktırdılar”
diyor. Sure, ayet filan sormuşlar. Bir de
yağmur duasını. E haklılar! Tarım
Bakanlığına girmek istemiyor mu? “Ah
bir Almanya’ya kapağı atsam” diye
geçiriyor içinden. “Dönüp de arkama
bakarsam ne olayım”.
“Yahu çıkın sokağa itiraz edin” diyor
dede. İtiraz etmek, protesto etmek herkesin
anayasal hakkıdır. “Biz çok çıktık
zamanında. Efendi efendi bağırdık
çağırdık kırmadan dökmeden. Yararı
olmadı mı? Oldu tabii. Var olduğumuzu
hatırlattık”.
“Yollar yürümekle aşınmaz” derdi rahmetli Demirel. Şimdiki “Nereye dökülürseniz dökülün… Bizler… hepinizi
önümüze katar, gideceğiniz yere kadar
kovalarız” demiş. “Tüylerim ürperdi”
diyor dede.
“Bizi düşman görüyor bu! Nur içinde
yatsın Süleyman Bey. Hiç sevmezdim.
Şimdi öyle arıyorum ki” diye ilave ediyor
ellerini iki yana açarak.
“Vatandaş bal gibi de çıkar sokağa.
‘Erdoğan istifa’ diye de bağırır isterse.
Suç değildir bu!
“Sokağa çıkmak yok bizim kitabımızda’
diyen muhalefete de ayrıca yazıklar olsun”.
Dede haklı…

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA
OBA ECZANESİ
Gaz.hasan tahsin cad. lemar yolu
çin pazarı karşısı kermiya lefkoşa
03922237101
TUNA ECZANESİ
Şht.Ecvet Yusuf Cad. HacıBulgur
Apt.No:16 B Deniz Plaza Yanı Yenişehir 03922277874
ZEHRA ECZANESİ
Şht.Kemal Ünal Cad. No:11 Taşkınköy Lefkoşa 03922255947
GİRNE
GİRNE ECZANESİ
Işıl Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Kamiloğlu Hastanesi karşısı Girne
03928151447
TOKAY VARIŞ ECZANESİ
Ankara Cad. ARD. Plaza B BLOK
Dük. No:1 Cenap Restorant Çaprazı
Alsancak Girne 0542 855 31 14
TÖRENSEL ECZANESİ
Beşparmaklar Cad. N0:100/C ,
Tempo Süpermarket Karşısı Çatalköy 0392 824 57 13
MAĞUSA
ECE ECZANESİ
Mustafa Kemal Bulvarı Özel Yaşam Hastanesi yanı Gazimağusa
03923663846
VEZİROĞLU ECZANESİ
Anafartalar Cad. Alibey Apt.N0:2
Karakol İlkokulu Yolu Karakol Gazimağusa 03923656977
GÜZELYURT
NİLGÜN ECZANESİ
25 Ecevit Cad.Güzelyurt
03927143847
İSKELE
ÖZBİRTAN ECZANESİ
Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2
Apt. N0:3 İskele 03923712224
LEFKE

DÜN

ALAYKÖY FOLKLOR DERNEĞİ
OLAĞAN GENEL KURULU
Derneğimizin Olağan Genel Kurulu 30 Ocak 2022 Pazar günü
saat 14.00’te Alayköy Folklor Derneği Lokalinde aşağıdaki
gündemle yapılacaktır.
1-Açılış ve Divan oluşumu
2-Faaliyet Raporunun okunması
3-Mali Raporun okunması
4-Yönetim ve diğer kurulların seçimi
5-Dilek ve temenniler
Tüm üyelerimize önemle duyurulur
Yönetim Kurulu

DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖVİZ KURLARI







DOLAR
Alış Satış






13.68 13.86

EURO
Alış Satış

15.60

15.80

S.T.G.
Alış Satış

18.70 18.90

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

ULUS ECZANESİ
Ecevit cad. N0:11 Lefke
03927277649

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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Rauf Denktaş bugün anılıyor
Merhum Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, ölümünün 10’uncu
yıl dönümü olan bugün anılacak.
Milli Günleri Kutlama Komitesi’nden yapılan açıklamaya göre,
Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 10’uncu ölüm yıl dönümü
dolayısıyla yarın anma töreni düzenlenecek.
Rauf Raif Denktaş Anıtı’nda saat 10.08’da protokolün yerini
almasıyla başlayacak tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Denktaş
ailesi tarafından anıta çelenk sunulmasıyla devam edecek.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakları göndere çekilmesi
ve yarıya indirilmesinden sonra Cumhurbaşkanı Tatar, Anıt Özel
Defteri’ni imzalayacak. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı
anma töreni, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’nden bir öğrenci
tarafından şiir okunması ve ardından da Cumhurbaşkanı Ersin
Tatar’ın konuşmasıyla tamamlanacak.
Tören, Bakanlar Kurulu’nun koronavirüs önlemleri çerçevesinde
maske ve mesafe kurallarına uygun gerçekleştirilecek.

GÜNEY KIBRIS, AB’NİN
2020 CİNSİYET EŞİTLİĞİ
GÖSTERGESİNDE 21’İNCİ
SIRADA

Güney Kıbrıs’ın Avrupa Birliği’nin
(AB) 2020 Cinsiyet Eşitliği
Göstergesinde 21’inci sırada
olduğu kaydedildi.
Haravgi gazetesinde yer alan
habere göre, Rum Cinsiyet Eşitliği
Komiseri İosifina Antoniu ise dün
yaptığı açıklamada, 2020 yılının,
kadınlar ve kız çocukları için
haksızlıklar, eşitsizlikler ve
ayrımcılıkların olduğu bir yıl
olduğunu dile getirdi.

VASİLİKO ÇİMENTO
FABRİKASINDA YANGIN

“2022 YILI AFET VE ACİL DURUM UYGULAMALI EĞİTİMLERİ” BAŞLADI
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı,
toplumun afetlere hazırlıklı olması
amacıyla 2022 yılının “Afet ve Acil Durum
Uygulamalı Eğitimleri”ne başladığını
bildirdi.
Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndan
yapılan açıklamada, dün meydana gelen
depremin ardından 2022 yılı eğitim
planlanmasının yeniden değerlendirildiği
ve toplumun bu tür afetlere karşı hazırlık
seviyesinin artırılması maksadıyla nüfus
yoğunluğunun, çalışan personel sayısının
ve öğrencilerin bulunduğu okul, işyeri ve

çok katlı binalarda deprem öncesi, esnası
ve sonrasında doğru hareket edilmesi
hakkında eğitimlere başlandığı belirtildi.
SERHATKÖY İLKOKULU,
GAZİMAĞUSA DOĞA İLKOKULU
VE KYK REFİKA ÖĞRETMEN
ÖĞRENCİ YURDU’NDA DEPREM
VE TAHLİYE TATBİKATI YAPILDI
Açıklamada, 2022 yılı planlı eğitimleri
kapsamında, bugün Serhatköy İlkokulu,
Gazimağusa Doğa İlkokulu ve KYK Refika
Öğretmen Kız Öğrenci Yurdu’nda "Deprem

ve Tahliye Tatbikatı" yapıldığı, bugün ise
Gazimağusa Şehit Mustafa Kurtuluş İlkokulu
ile Doğu Akdeniz Üniversitesi bünyesinde
yer alan Ramen Öğrenci Yurdu’nda tatbikat
yapılacağı kaydedildi.
Uygulanmaya başlanan “Afet ve Acil
Durum Uygulamalı Eğitimleri”ne yıl
boyunca belirlenen program kapsamında
devam edileceği belirtilen açıklamada,
2021 yılında ilk ve orta dereceli okullar
ile daire müesseseler olmak üzere toplam
453 teşkilde 3 bin 950 kişiye eğitim
verildiği ifade edildi.

KEİ’NİN SERDARLI’YA ALTYAPI YATIRIMLARINA FİNANSAL DESTEĞİ SÜRÜYOR
Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği
Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği (KEİ)
Ofisi, Serdarlı bölgesinin altyapı
yatırımlarının tamamlanması amacıyla finansal destek sağlamaya devam ediyor.
KEİ tarafından yapılan yazılı açıklamaya
göre, destekle, “Kültür Evi ve Köy Misafirhanesi Yapım Projesi”, “Çok Amaçlı
Sosyal Aktivite Merkezi”, “Açık Hava
Düğün Salonu Projeleri”, “Çocuk Parkı ve
Spor Aletleri Alımı” ve “Halı Saha Projeleri”
hayata geçirilecek.
Su temini, kanalizasyon, çevre temizliği,
yol düzenlemesi gibi temel belediyecilik
faaliyetleri de kaynak ayrılan projeler
arasında.
KEİ Ofisi, Serdarlı Belediyesi’nin
gelişmesini sağlayan çok sayıdaki projeye,
2011-2020 yılları arasında güncel rakamlarla
36 milyon 413 bin 568 TL’lik finans desteği
sağladı.
KEİ Ofisi’nin, 2011-2020 yıllarında finans

desteği verdiği projeler şunlar:
“Tartı (Kantar) Aleti Kurulması Projesi,
İstinat Duvarı ve Beton Kanal Yapılması
Projesi, Bazı Bölgelerin Aydınlatılması Projesi, Gönendere Köy İçi Yollarının
Asfaltlanması, Durmuş Dede Çevre Düzenlemesi, Şebeke Projesi, Belediye Binasının
Elektrik Tesisatının Yenilenmesi, Belediye
Binasının Tamiri, Çekirge Kamyon Alımı,
Çevre Temizlik Projesi, Akım Temini Projesi,
Görneç Futbol Sahası Soyunma Odası Projesi, Ergenekon Kırsal Kesim Arsaları İçme
Suyu Projesi, Yol Yapım Projesi, Su Kuyusu
Açma Projesi, Cenaze Arabası, Çöp Kamyonu Alım Projesi, Çevre Temizlik Projesi,
Tirmen ve Ergenekon Köylerine İstinad
Duvarı Projesi, Ova Yollarının Düzenlenmesi,
İçme Suyu Taşıması İçin Araç Kiralama ve
Akaryakıt Gideri, Mezarlık Duvarı Yapımı
Projesi, Pınarlı Çocuk Parkına Spor Aletleri
Alınması, Serdarlı-Ulukışla Elektrik
Aydınlatma Projesi, Ağıllar Bölgesi Elektrik

Bağlama Projesi, Görneç Kalavaç Arasındaki
Dere Yataklarının Menfez Yapımı, Pick-Up
Araç Alımı, Serdarlı ve Bağlı Köylere
Kaldırım ve Drenaj Yapım Projesi, Serdarlı
ve Bağlı Köylerde Sokak ve Caddelerin
Asfaltlanması Projesi, Köy Çocuk Parklarına
Spor Aletleri Alım, Altyapı ve Çevre Düzenleme Projesi, Ova Yollarına Çift Gözlü
Köprü Yapım Projesi, Tirmen Kültür Evi
ve Köy Misafirhanesi Yapım Projesi, Ergenekon Köyü Mezarlık Duvarının Tamiri,
Pınarlı Köyü Çok Amaçlı Bina Tamiri
Projesi, Araç ve Kaynak Atölyesi Tamiri ve
Araç Filosuna Garaj Yapım Projesi, Hayvan
Barınağı Projesi, Damperli Çekirge Kamyon
Alımı, 3- 6 Yaş Grubu Kreş Binasının
Restorasyonu Projesi, Çok Amaçlı Sosyal
Aktivite Merkezi ve Açık Hava Düğün Salonu Projesi, Köyiçi Yolların Asfaltlanması
Projesi, Gönendere Köyü Halı Saha Yapımı
Projesi, Gönendere Köyü Kaldırım Projesi”

Rum yönetiminin Enerji Merkezi
olarak belirlediği Vasiliko’da
eskiden beri bulunan çimento
fabrikasının deposunda poliüretan
dolu torbaların alevlenmesiyle
yangın çıktı.
Fileleftheros ve diğer gazetelere
göre, itfaiyenin 09.30 sularında
fabrika deposunda çıkan yangına 4
araçla müdahale ettiği, yangının
söndürülmesine rağmen uzun süre
yoğun siyah duman çıkışının
devam etti. Yangının kesin çıkış
sebebinin araştırılmakta olduğu
belirtildi.
Habere göre, itfaiye, havaya
salınan siyah renkli yoğun toksik
dumanın rüzgarın ters yönden
esmesi nedeniyle bölge sakinleri
açısından tehlike oluşturmadığı
değerlendirmesinde bulundu.
Bu arada çevre köylerde sakin bir
grup, olay yerine giderek, bölgede,
sağlıklarının ve can güvenliklerini
tehdit eden sıklıkla yangın çıktığını
söylyerek, tepki gösterdi.

GÜNEYDE SIĞINMACILAR
İÇİN 1 YILDA 39 MİLYON
EURO HARCAMA

Rum Yönetimi’nin siyasi
sığınmacılar için yaptığı
harcamaların 2021’de 39 milyon
Euro’ya ulaştığı ancak bu amaç
için AB’den aldığı yardımda da
artış olduğu bildirildi.
Fileleftheros’un Rum resmî
kaynaklarına dayanarak manşete
çektiği habere göre, sığınmacılar
için 1 Ocak 2021’den 21 Kasım
2021’e kadar yapılan harcama 36
milyon 494 bin 943 Euro. Bu
rakamın 2021 sonuna kadar 39
milyon Euro’ya ulaştığı tahmin
ediliyor.
Rum Yönetimi, sığınmacılarla ilgili
içerisinde bulunulan “olağanüstü
durum” nedeniyle AB’den yardım
da alıyor. 2014’ten 2020’ye kadar
aldığı toplam 108 milyon Euro’nun
39 milyon Euro’sunu sığınmacılar
ve mültecilerin geri iadesi, 58
milyon 500 bin Euro’sunu sınır
güvenliği, 9 milyon Euro’sunu
kolluk ve işbirliği konuları için
harcadı. Aynı dönemde 10 milyon
200 bin Euro da “Purnara” mülteci
kampı da dahil mülteciler için inşa
edilen yapılara harcandı.

TURİZM GELİRİ EKİM
2021’DE ARTTI

Güney Kıbrıs’ın Ekim 2021’de
turizmden elde ettiği gelirin, “rekor
yıl” olarak tanımlanan 2019 yılının
Ekim ayı gelirlerini aştığı bildirildi.
Fileleftheros’un Rum İstatistik
Dairesi’nce dün açıklanan verilere
dayandırdığı haberine göre, 2021’in
ilk 10 ayında turizm gelirleri 1.4
milyon Euro, gelen turist sayısı ise
391 bin 638 oldu.
Ekim 2019’da turizmden elde
edilen gelir 299,4 milyon Euro
olduğuna dikkat çeken gazete,
2021’de gelen turistleri “huvarda”
(eğlenceye çok harcayan) olarak
niteledi.
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ESKİ MÜSTEŞAR TANOVA, 10’UNCU ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE DENKTAŞ’I ANLATTI...

HALKLA GÖRÜŞÜR, GÖRÜŞÜR, GÖRÜŞÜRDÜ. KİM GELİRSE GÖRÜŞÜRDÜ
“BİZİ EVLAT GİBİ SAYDI… AİLE
GİBİ ÇALIŞTIK”
“RAİF’İN ÖLÜMÜNDEN SONRA
ÇOK ZOR GÜNLER GEÇİRDİ”
“İLİŞKİLERİNDE GÖSTERİŞ
YOKTU, GÖSTERİ YOKTU.
SAMİMİYDİ…”
“HAYVANLARA AŞIKTI”
Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin
ilk cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın
ölümünün 10’uncu yıl dönümü…
Ölümünün 10’uncu yıl dönümünde, 16
yıl Denktaş ile çalışmış Eski
Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Fehim Güral
Tanova, Denktaş’ı TAK’a anlattı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin
(KKTC) kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı
Rauf Raif Denktaş, 27 Ocak 1924’te Baf’ta
doğdu, 13 Ocak 2012 tarihinde ise
Lefkoşa’da hayatını kaybetti. 88 yıllık ömrünün 22 yılını KKTC Cumhurbaşkanı
olarak geçiren Denktaş, siyaset sahnesine
27 Kasım 1948 tarihinde Kıbrıs Türklerin
düzenlediği ilk mitingde Dr. Fazıl Küçük
ile beraber hatiplik yaparak adım attı.
Aslen hukukçu olan ve 1947-1958 yılları
arasında avukatlık, savcılık ve başsavcılık
yapmış olan Denktaş, 1958 yılında hükûmetteki görevinden istifa ederek, 1 Ağustos
1958’de kurulan Türk Mukavemet
Teşkilatı’nın (TMT) kurucuları arasında yer
aldı. Enosis’e karşı verilen mücadelede Türk
direnişinin örgütlenmesinde büyük görevler
üstlenen Denktaş, Türk Cemaat Meclisi
Başkanlığı, Kıbrıs Cumhurbaşkanı
Yardımcılığı, Kıbrıs Türk Yönetimi
Başkanlığı ve Kıbrıs Türk Federe Devleti
Başkanlığı gibi önemli siyasi görevlerde de
bulundu.
15 Kasım 1983 tarihinde Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti'nin ilanından sonra
Cumhuriyetin ilk Cumhurbaşkanı seçilen
Rauf Raif Denktaş, 24 Nisan 2005 tarihine
kadar, yaklaşık 22 yıl bu görevi yürüttü.
Politik kimliğinin yanı sıra yazar ve
fotoğrafçı olarak da bilinen Denktaş, organ
yetmezliği teşhisi ile tedavi gördüğü hastanede, 13 Ocak 2012’de hayatını kaybetti.
17 Ocak 2012’de, düzenlenen devlet töreniyle
Lefkoşa'daki Cumhuriyet Parkı'nda
defnedilen Denktaş’ın öldüğü gün ise KKTC'de ve Türkiye’de ulusal yas ilan edildi…
DENKTAŞ İLE 6 YAŞINDAYKEN
TANIŞTI
Denktaş’ın Cumhurbaşkanlığı görevini
yürüttüğü
22
yılın
16’sında
Cumhurbaşkanlığı’nda Müdür Muavinliği,
Siyasi İşler ve Danışmalık Müdürlüğü, İdari
İşler Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü
ve Müsteşarlık gibi görevlerde bulunan Fehim Güral Tanova, Rauf Raif Denktaş’ı
Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) anlattı.
Denktaş ile ilk tanışmasının kendisi henüz
6 yaşında bir çocukken olduğunu belirten
Tanova, Rauf Raif Denktaş’ın Dr. Fazıl
Küçük ile birlikte yaşadıkları bölgeyi ziyaret
ettiği sırada tanıştıklarını söyledi.
“ ‘YA O SİGARA YA BU MASA’
DEDİ, SİGARAYI KESTİM”
Yıllar sonra, 1982 yılında, Kamu Hizmeti
Komisyonu tarafından Cumhurbaşkanlığı’nda
Müdür Muavini-Tercüman görevine
atandığında, Denktaş’ın yeni personeliyle
tanışmak için odaları gezdiğini ve adını
duyunca kendisini tanıdığını belirten Tanova,
o yıllarda sigara tiryakisi olduğunu ve
Denktaş sayesinde sigarayı bıraktığını kaydetti. Tanova, “Daireye girdikten bir hafta
sonraydı. Denktaş Bey odaları dolaşır.
‘Hayırlısı’ diyerek benim odama girdi. Ben
de o zaman sigara tiryakisiydim. Geldi,
sigara dumanını eliyle dağıttı. ‘Güral, ya o
sigara ya bu masa. Seç...’ dedi. ‘Bu masa
efendim’ dedim ve bastırdım sigarayı
söndürdüm. O gün sigarayı kestim” dedi.

İşe başladıktan bir ay sonra Siyasi İşler
ve Danışmanlık Müdürü’nün Dışişleri
Bakanlığı’na Müsteşar olarak gittiğini ve
kendisinin de boşalan bu göreve vekaleten
atandığını aktaran Tanova, sözlerini şöyle
sürdürdü:
“Danışmanlar arşivden geçmiş evrak istemeye başladı. Dediler ki ‘Bunlar çok eski
evraktır, ambardadır’. Gidip de ambarı
gördüğümde ağlamayı beğenmedim.
Dosyalar odanın orta yerinde yığın halinde
duruyor. Başkatipi çağırdım, bunun böyle
olmayacağını, bir sisteme koymamız
gerektiğini söyledim. Hemen raflar yaptırdım
ve o dosyalar sınıfına göre raflara
yerleştirilmeye başlandı.
Bir gün orada Başkatip ile ben uğraşırken
Denktaş Bey geçerdi… Geldi, ‘Ne var burada?’ diye sordu. Evrakları yerleştirdiğimizi
görünce ‘Tamam, devam edin’ dedi. Aradan
bir hafta kadar geçti, Denktaş Bey beni
çağırdı. Gittim, ‘Buyurun efendim’ dedim.
‘Bu askerler, muhafızlar var. Çadırlarda
kalırlar’ dedi ve onlar için bir şeyler yapmamı
istedi. 15 gün içerisinde istediğini yaptırdım.
Ondan sonra takdir edildim… Bu sırada

İdari İşler Müdürü emekliye çıktı. Siyasi
İşlere bir hukukçu getirdi. ‘Sen İdari İşlere
Müdür oldun artık’ dedi. Üçlü kararname
ile müdür yaptılar beni…”
İdari İşler Müdürlüğü süresince Özel
Kalem Müdürü izne çıktığında kendisinin
hem idari işleri hem özel kalem işlerini
yürüttüğünü belirten Tanova, lisanı olduğu
için Denktaş’ın yabancılarla görüşmelerine
de girdiğini söyledi. Bir süre sonra Özel
Kalem Müdürü’nün Londra’ya tayin
edildiğini, İstanbul Temsilcisi İlter Işın’ın
ise Özel Kalem Müdürlüğü’ne getirildiğini
söyleyen Tanova, “İlter Bey haftasonları İstanbul’a uçar, eşi ile çocuklarını görür ve
gelirdi. Yine öyle bir uçuştan sonra geldiğinde,
Ercan Havaalanı’nda düştü ve vefat etti.
Onun ölümünü duyduğunda Denktaş bey
beni çağırdı ve Özel Kalem Müdürlüğü
görevini vekaleten bana verdi. İlter Bey’in
cenaze işlemleri tamamlandıktan sonra ise
asaleten göreve tayinim çıktı” dedi.
“ÇALIŞANLARINA SERT
DAVRANMAZDI”
Dört yıla yakın Özel Kalem Müdürü
olarak çalıştığını ve bu sürede Denktaş’la
çok yakın çalıştığını belirten Tanova,
Denktaş’ın günlük rutinini şöyle anlattı:
“Denktaş bey hergün sabah saat 4’te görev
başındaydı. Saat 7-7 buçuğa kadar yazılarını
yazardı. 7-7 buçuk arası ben dairede olurdum.
Masasının üzerinden, çıktı tepsisinden bütün
o evrağı alır, gerekli işlemlerin yapılması
için ilgili kişilere havale ederdim. Kendi de
ben daireye gidince, kahvaltısını yapar,
kahvaltısını yaparken bana da birşeyler gönderirdi.
Saat 8 buçuk dedi mi görüşmeleri başlardı.
Halkla görüşür, görüşür, görüşürdü… Kim
gelirse görüşürdü. Randevularını da ben
ayarlardım. Randevularını sıralarken
konularına göre sıraya dizerdim ki o da
sıkıntı çekmesin. Onun için beni çok takdir
ederdi, Allah rahmet eylesin…
Her gün öğlen yemekten sonra iki saat ya
istirahat ederdi ya da Saray’dan çıkar

Belediye Pazarı’na kadar yürürdü. Yürüyüşe
çıkmışsa, herkes ile konuşur, sohbet eder,
dert dinlerdi. Döndüğünde yürüyüşte tespit
ettiği aksaklıkların giderilmesi için notlar
çıkarırdı, ben de o notları yerlerine
ulaştırırdım…
Ardından yine randevuları olurdu. Misafirlerinden sonra birlikte kahve içerdik, o
sırada iş konuşmak istemezdi. Aile konularını
konuşur, paylaşırdık. Akşamları ise ya misafiri vardı, ya misafirlikteydi.
Hiçbir zaman çalışanlarına sert
davranmazdı. Ziyaret edenlerin, hoşa gitmeyecek istekleri olsa bile, notlarını alır,
mutlu ayrılmalarını sağlamayı becerirdi.
Ama notları bize aktarırken altı çizili aktarırdı.
Kendi inanmadı, araştırılsın manasındaydı
bu… Bunların araştırılmasını sağlamak
Müsteşarın ve benim görevimdi.”
“RAİF İLE İKİ KARDEŞ GİBİ
İLİŞKİ KURDUK”
Denktaş’ın vefat eden oğlu Raif Denktaş’ın
Cumhurbaşkanlığı’na danışman olarak tayin
edildiği günlerden de bahseden Tanova,
Raif Denktaş’ın kendi odasının yanına

yerleştiğini anlatarak, “Raif benim yan
odama yerleşince Denktaş Bey benim odama
geldi ve ‘Sana teslim Güral. Küçük kardeşine
sahip ol’ dedi. Raif ile ben de çok yakın, iki
kardeş gibi ilişki kurduk” ifadelerini kullandı.
Eşi Duygu Tanova’nın da Denktaş’ın eşi
Aydın Denktaş ile iyi ilişkiler kurduğunu
anlatan Tanova, “Denktaş Bey, bizi evlat
gibi saydı. Aile gibi çalıştık” dedi.
Tanova, 1994-1998 yılları arasında
yürüttüğü Cumhurbaşkanlığı Müsteşarlığı
görevine atanma hikayesini ise şöyle anlattı:
“Taner (Taner Etkin/dönemin müsteşarı)
siyasete girmek istedi. Ben Özel Kalem
Müdürü olarak oradayım. Her Cumartesi
sabah 8 buçuktan 11’e kadar Denktaş Bey’in
arkadaşları gelirdi. Sohbet ederler,
şakalaşırlardı. Ben de Özel Kalem’de otururdum. O gün evraklarla uğraşırdım. Rauf
Ünsal çıktı sohbet toplantısından, geldi.
‘Dur herkes gitsin de seni öpecem’ dedi.
‘Noldu?’dedim, ‘Herkes gittikten sonra seni
çağıracak müsteşarı yapacak. Seni methetmeyen kalmadı bu toplantıda. Dürüstlüğün,
çalışkanlığın… Hepsinde kafa salladı’dedi.
Arkadaşları gidince beni tayin edeceğini
söylemiş. Müsteşar olacağımı bu şekilde
öğrendim, yoksa hiç aklımdan geçmezdi.
Herkes gittikten sonra telefon iki kere
çaldı. İki kere çaldırması ‘gel’ demekti,
anlaşmamız böyleydi. Gittim yanına, ‘Güral,
seni müsteşar yapmaya karar verdim. Becerebilecek misin?” dedi. ‘Efendim, bir
buçuk aydır kim idare etti bu daireyi? Hem
size yardımcı oldum, hem o tarafı idare
ettim. Evraklarda bir gecikme oldu mu?
Ama ben siyasete karışmam’ dedim. ‘Tamam.
Git başkatipe, derhal yazıyı hazırlasın’ dedi.
Pazartesi sabah yine çağırdı beni, ‘gel
bakalım müsteşar efendi, şimdi senin yerine
özel kaleme kimi tayin edelim? Dairede bu
görevi yapabilecek kim var?’ diye sordu.
‘Efendim, bu görevi yapabilecek olan Uğur
Karagözlü var. Hem tahsili tamam, hem İngilizcesi tamam, hem de biraz Rumca bilir,
hem de size karşı büyük saygısı var’ dedim.
‘Söyle gelsin’ dedi. Gittik çağırdık.”

“O KAZADAN SONRA DENKTAŞ
BEY BİR AY KENDİNE GELEMEDİ”
Raif Denktaş’ın 1985 yılında geçirdiği
trafik kazasında hayatını kaybetmesinin
ardından Denktaş’ın yaşadıklarından da
bahseden Tanova, “O kazadan sonra Denktaş
Bey bir ay kendine gelemedi. Bir ay çok
zor günler geçirdi. Çok önemli bir şey
olmadığı sürece rahatsız edilmek istemedi
o dönemde” ifadelerini kullandı.
KKTC’nin kurulduğu 15 Kasım 1983 tarihinin iki ay öncesinde Saray’da yoğun
çalışmalar başladığını anlatan Tanova, o
dönemde Taner Etkin’in Müsteşar, kendisinin
ise İdari İşler Müdürü olduğunu belirtti. İki
ay süresince her gece geç saatlere kadar
Saray’da olduklarını ve Anayasa çalışmalarını
sürdürdüklerini belirten Tanova, sözlerini
şöyle sürdürdü:
“Saray tarafında Denktaş Bey, danışmanları
ve Türkiye’den gelen profesörlerle beraber
Anayasa’yı hazırlarlardı. Yazdıkları notlar
bize gelirdi, sekreter onları hemen daktilo
eder, biz de Taner Bey’le paylaşır, imla ve
yazım hatalarını temizleyerek tekrar daktilo
ettirirdik. Diğer tarafta kaç kişi ise o kadar
suret çıkarır, çalışmalarına devam etsinler
diye gönderirdik. Cumhuriyetin ilanından
önceki gece Denktaş Bey bütün mebusları,
parti başkanlarını yanına çağırdı. Onlara
bilgi verdi ve Meclis toplantısında oy birliği
ile Cumhuriyet ilan edildi. Meclis
toplantısından önceki gece, Denktaş Bey’in
polis, ordu ve Meclis ile irtibatını sağlayacak
telefonlar hariç, tüm telefonlar kesildi. Karar
alındığı an düğmeye basıldı ve tüm hatlar
açıldı.”
“GLAFKOS KLERİDİS VE BÜLENT
ECEVİT İLE ÇOK SAMİMİYDİ”
“He was a real humorist” (Gerçek bir
mizahçıydı) diyen Tanova, Denktaş’ın özel
zevkleri ve insan ilişkileri ile ilgili de bilgiler
verdi. Tanova, cemaatin birlik içinde hareket
etmesinin Denktaş’ı çok keyiflendirdiğini,
yapılmasını istediği işlerin aksamasının ise
üzdüğünü kaydetti.
Denktaş’ın yabancı siyasetçi ve yöneticilerle ilişkilerinden de bahseden Tanova,
“Her gelen üst düzey yönetici ile samimiyet
kurardı. İlişkilerinde gösteriş yoktu, gösteri
yoktu, samimiydi. Herkes hissederdi
samimiyetini… İnsanlar, Denktaş’ın hızlı
ve yerinde cevaplar vermesinden etkilenirdi.
Denktaş, kendisi gibi hukukçu olan Galfkos
Kleridis ile ve Bülent Ecevit ile çok samimiydi. Turgut Özal etrafında koruma ordusu ile
gelir giderdi, Denktaş Bey şaşardı.
Menderes’le Celal Bayar’la da ilişkileri
vardı” ifadelerini kullandı.
“KÖPEĞİ DEVAMLI YANINDAYDI”
Tanova, Denktaş’ın fotoğraf hobisi ve
hayvan sevgisinden de şöyle söz etti:
“Bol bol fotoğraf çekerdi. Yürüyüşlerinde,
halk arasında resimler çekerdi. O fotoğrafları
kendisi temizler, baskı yapardı. Hayvanlara
aşıktı. Köpeği devamlı yanındaydı. Kendisi
odasına girdiğinde ayaklarının arasında
yatırdı. Denktaş Bey Kıbrıs’ta olmadığında,
köpek gece Denktaş Bey’in yattığı odada
yatır, gündüz gelir Denktaş Bey’in masasının
altında yatırdı. Ben Özel Kalem olduğum
zaman bazen gelir benim ayaklarımın yanına
da yatırdı. Bir de papağanı vardı, devamlı
omzundaydı” dedi.
“İSLİM KEBABI VE MOLOHİYAYI
ÇOK SEVERDİ”
Doktorunun Denktaş’tan kilo vermesini
istediğini de söyleyen Tanova, “Güya diyet
yapardı” diyerek, Denktaş’ın yemeklerinin
diyet hazırlandığını ancak masasının çekmecesinde her zaman macun, fıstık, leblebi
gibi atıştırmalıklar bulunduğunu söyledi.
Tanova, Denktaş’ın yemek yapmayı da
sevdiğini ve güzel yemekler yaptığını belirterek, özellikle İslim Kebabı ve Molohiyayı
çok sevdiğini aktardı.
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Galatasaray’da Domenec
Torrent sahaya indi

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim ile
yolların ayrılmasının ardından takımına başına
getirilen İspanyol teknik direktör Domenec
Torrent gece geç saatlerde İstanbul'a
gelmişti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde
Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdüren sarıkırmızılılarda Torrent ilk idmanına çıktı.

Gönyeli kadroyu güçlendirdi

Futbol Süper Lig ekiplerinden
Gönyeli, daha önceden
anlaşmaya vardığı Kağan
Görneçli, Osman Erdoğan,
Şükrü Erdoğan ve Sampson
Agoha imzayı attırdı...

Süper Lig ekiplerinden Gönyeli'nin yeni
transferleri imzaladı.Kırmızı beyazlı ekibin
daha önce anlaşmaya vardığı Kağan Görneçli,
Osman Erdoğan, Şükrü Erdoğan ve Sampson
Agoha dün federasyon binasına giderek
kendilerini Gönyeli'ye bağlayan imzaları
attı. Gönyeli takımı Süper Lig’de sezonun
ilk devresini 28 puanla 5. Sırada tamamladı.
Lider Mağusa Türk Gücü’nün ise 29 puanı
bulunuyor.

SFC Dörtyol’da 2. devre hazırlıkları devam ediyor
Aksa 1.ligde tarihinde ikinci kez mücedele
eden Mesarya’nın yeşil beyazlı ekibi SFC
Dörtyol ilk devreyi gol averajı ile tarihinde
ilk kez lider tamamlayarak önemli bir başarı
elde etti. Oynanan sezonda (2019-2020)
ligi başarılı bir şekilde tamamlayan SFC
Dörtyol’da Erhan Öztürk başkanlığındaki
yönetim kurulu almış olduğu kararla teknik
direktör Ahmet Ogan yönetiminde yardımcı
antrenör Korhan Kotbaş, kaleci antrenör
Mustafa Özkaraman ile yeni sezona devam
etme kararı aldı. Ligde 15.haftalık ilk devre
sonunda 32 puanla gol averajı ile lider
tamamlayan SFC Dörtyol’da 2.hazılık dönemi hazırlıkları devam ediyor.
Erken Başlangıç
Ligde başarılı bir performans ve istikrarlı
bir çizgi yakalayan SFC SFC Dörtyol,
oynadığı karşılaşmalardan 9 galibiyet, 5
beraberlik, 1 mağlubiyetle topladığı 32
puanla ilk devreyi gol averajı ile lider
tamamladı. Ligde atmış olduğu 43 golle en
çok gol atan, kalesinde gördüğü 15 golle
en az gol gören üç takımdan biri olarak
dikkat çekiyor.
2.Hazırlık Dönemi
Ligin ilk devresini tarihinde ilk kez lider

bitiren SFC Dörtyol ligin ikinci devresinde
aynı başarıyı sürdürebilmek için 2.hazırlık
dönemi çalışmalarına başladı. 2.Hazırlık
döneminde teknik direkötr Ahmet Ogan,
yardımcı antrenör Korhan Kotbaş, kaleci
antrenörü Mustafa Özkaraman yönetiminde
3 Ocak’ta başlayan SFC Dörtyol’da program
oldukça yoğun olarak devam ediyor.
2.Hazırlık döneminde 17 antrenman,
Mesarya, İncirli, Çanakkale olmak üzere 3
hazırlık maçı ile hazırlanacak olan SFC
Dörtyol ikinci devreye en iyi ve hazır bir
şekilde girmek istiyor.

Kamp
Ligin ikinci devresi için yapılan ikinci
hazırlık dönemi çalışmaların ardından
Girne’de Acapulco Resort Convention Spa
Hotel yapılacak kamp çalışmaları ile
hazırlıklar tüm sürati ile devam edecek SFC
Dörtyol’da 14-17 Ocak tarihleri arasında 4
günlük yapılacak olan Kamp çalışmaları
boyunca 5 antrenman 1 hazırlık maçı
yapılarak kampı tamamlayacak. 19 Ocak
Çarşamba’dan itibaren çalışmalarına kendi
tesislerinde devam edecek olan SFC Dörtyol’da 24 Ocak’ta 2.müsabaka dönemi
çalışmalarına devam ederek, ligin ikinci
devresi ilk maçı olan Çetinkaya maçı
hazırlıklarına tesislerinde devam edecek.
İkinci Devreye Hazır Girmek İstiyoruz
“Sezon öncesi zirveyi zorlayabilecek SFC
Dörtyol olarak konulan hedef doğrultusunda
devam ederek, amaçlarının ligin ikinci devresinde de başarılı olarak sezon sonunda
aynı başarıyı yakalama düşüncesinde
oldukların söyleyen Ahmet Ogan, bugüne
kadar her türlü maddi ve manevi desteği
sağlayan başkan Erhan Öztürk, yönetime,
sponsorlarımıza, her zaman yanımızda destek
olan etkileyici taraftarlarımıza çok teşekkür
ederim”dedi.
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Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

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

Fenerbahçe'de
İsmail Kartal
dönemi
Fenerbahçe, sezonun geri kalan
bölümü için teknik direktör İsmail
Kartal ile anlaşma sağladı. Kartal
geçici olarak göreve getirilirken;
önümüzdeki sezon takımın başında
olmayacak. Sarı Lacivertliler, gelecek
sezon için teknik direktörün
belirleneceğine vurgu yaptı.
Fenerbahçe, sezonun geri kalan
bölümü için teknik direktör İsmail
Kartal ile anlaşmaya vardı. Kulüp konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Bir önceki Teknik Direktörümüz Vitor Pereira’nın takımımızdan ayrılması
ile birlikte 2021-22 sezonunun kalan
dönemi ve yeni sezon yapılanmamız
kapsamında çalışmalarımıza derhal
başlanmış, listemizde belirlediğimiz
teknik direktör adayları ile görüşmelere
ivedilikle başlanmıştır.
Bu çalışmalar süresince öncelikli tercihimiz, önümüzdeki sezonda takımımızı
çalıştıracak Teknik Direktörümüzün,
2021-2022 sezonunun geri kalan
kısmında da A Takımımızın başında
yer almasıydı. İstişare süreçlerimiz devam ederken teknik direktör adaylarımız,
sezon ortasında göreve başlamak yerine
yeni sezon itibariyle başlamayı tercih
ettiklerini bildirmişlerdir.
2022-2023 sezonunda takımımızın
teknik direktörü olarak belirleyeceğimiz
ismin; 2021-22 sezonunun kalan bölümü
de dahil olmak üzere tüm dikkati ve
çalışmalarını, yeni sezon kadro
yapılanmamıza,
uzun
vadeli
oluşturulacak futbol sistemimize, A
takım-altyapı koordinasyonuna tam konsantrasyon ile yoğunlaşması hedeflenmektedir.
Bu konudaki açıklamalar da
önümüzdeki dönemde yapılacaktır.
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