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Çay, kahve, bisküvi dağıtıyorlar… Bu toplum bu kadar ucuz mu? Açın kesenin ağzını bakalım… Siz milyonları
milyarları götürürken bu toplum bir çay için size neden oy versin ki? Magarına bulli olsun hiç olmazsa!
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 16 Ocak 2022 Pazar YIL: 2 SAYI: 552 FİYATI: 7 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
FAİLİ MEÇHULLER
TARİHİ
n

2. sayfada

Seçimlere katılan partiler Kutlu Adalı cinayetini hiç gündeme taşımadı… Sedat Peker’in
ifşaatından sonra cinayetin aydınlatılabileceği umuduna kapılanların da umutları boşa çıktı…

Cinayet
dosyası
yine rafa kalktı
Kutlu Adalı

Ahmet Soyalan

Kutlu Adalı cinayetinin soruşturmasını yapan polis subayı şimdiki Polis Genel Müdürü
Ahmet Soyalan idi… Bir süre sonra emekliye ayrılacak olan Soyalan cinayetle ilgili
yeni bir soruşturma açacağına söz vermişti, ama sözünü tutmadı…

n Cinayetten sonra alması gereken
ifadeleri almayan Ahmet Soyalan,
AİHM’nin Lefkoşa’da Ledra Palace
Otel’de kurduğu mahkemeye de
ifade vermek için çağrılmıştı, ama
tatmin edici bir ifade vermemişti…
n Seçime katılan partiler, Kutlu Adalı
cinayetinin hesabını sormadıkları gibi,
22 Ocak 2018’de gazetemize yapılan
ve polisin kol-kanat gerdiği linç
saldırısından da hiç bahsetmediler…
n 22 Ocak’ta görevini yapan ve
kan dökülmesine izin vermeyen
tek Polis Komutanı Ali Savaş Altan
cezalandırıldı ve açığa alındı…
Aynı ekipteki polisler ise bir daha
terfi alamadı…

YORUMSUZ
Yıllara göre seçmen sayısı

Zübeyir
Ağaoğlu’nu
kaybettik
Bir süreden beri hasta
olan değerli
dostlarımızdan Zübeyir
Ağaoğlu dün sabah
yaşama veda etti…

Şener LEVENT yazıyor,
2. sayfada “AÇI” sütununda...

İşgal altında

İCAZETSİZ
yazılar...
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ORASI LEFKOŞA
DEĞİL ANKARA,
BURASI ANKARA
DEĞİL LEFKOŞA
Faize Özdemirciler
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BAKALIM...

Ali Osman

DÜZENE VE
DÜZENLERE
İSYANIN SESİ
ANCAK BOYKOTLA
ÇIKABİLİR
Mehmet Levent

İTEM YASASI VE
YERLEŞİMCİ
SÖMÜRGECİLİĞİ

Aziz Şah

Kuzeyde 640 vaka 1 can kaybı, güneyde 2351 vaka 1 can kaybı...

52,000
75,824
84,721
95,124
103,218
106,303
108,622
122,574
141,596
147,249
161,373
172,528
190,551
191,153
199,029
203,183
SEVME
SANATI

Canan Sümer
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Adressiz yazılar
Faize Özdemirciler

ORASI LEFKOŞA
DEĞİL ANKARA,
BURASI ANKARA
DEĞİL LEFKOŞA
Adam, Bakımsız Kuzey Kıbrıs
Türk(iye) Cumhuriyeti’nin Başbakanı,
seçime on kala, muhtaç olduğu kudreti
diktatörle çektireceği fotoğraflardan alabileceğini düşünmüş olacak ki, soluğu
Ankara’da alıyor…
Bir fotoğraf diktatörle çektiriyor, bir
fotoğraf yardımcısıyla…
Bu fotoğraflarla Kıbrıs’ın
kuzeyindeki seçmenine, Türkiye’de binlerce insanı uyduruk iddianamelerle hapse
tıkan, gençlerin varlığını tarikat yurtlarındaki sapkın din
anlayışına armağan eden tek
adam rejimiyle iyi geçindiğini kanıtlayacak, seçmeni bu fotoğrafları
istikrarın müjdesi olarak görmeye hazır
nasılsa…
Hızını alamıyor yine de, çünkü sadece
fotoğraflar yetmez, Ankara’ya gitmişken
bir şeyler de söylemek lâzım ki yaslı
gidip şen dönüldüğü anlaşılsın iyice…
İslâmcı diktatörün sadece gözüne girmek yetmiyor, gönlüne de girmek gerekiyor…
Ansızın ezan sesini duyunca yaratıcılığı
devreye giriyor ve “burası Ankara değil
Lefkoşa” diyor ve ekliyor Bakımsız Kuzey Kıbrıs Türk(iye) Cumhuriyeti’nin
Başbakanı:
-Ankara’da kendimizi her yönüyle Lefkoşa'daymışız gibi hissettik…
Nasıl yani? Çok basit! “Orada da ezan
sesi, burada da ezan sesi”, dolayısıyla
“Hiçbir farkımız yok"…
Vah ki ne vah!
Bu “et ve tırnak” söyleminden de öte.
Ezanı da sokunca devreye, kendini son
peygamber ilân eden küfürbaz diktatörü
en hassas yerinden yakaladığını düşünüyor…
Tarikat şeyhinin elini öpmüşlüğü vardı,
“Afrika” gazetesini linç etmeye kalkışanlarla tokuşa tokuşa tokalaşıp kucaklaşmışlığı fotoğraflar çektirmişliği vardı
yakın geçmişte ama unutulmuş olabilirdi,
bağlılığı bir kere daha kanıtlamak ve
güven tazelemek şarttı…
Madalyayı hak eden bir başarıydı bu
aslında.
Biz çok uzun zamandan beridir Lefkoşa’da iken kendimizi Lefkoşadaymışız
gibi hissedemiyorduk, ama adam gitmiş
Ankara’da kendini Lefkoşa’daymış gibi
hissetmiş. Hissedebilmiş yani! İnanmış
adam, hisseder sonuçta. Kitapsız değil
ki bizim gibi!
Ankara’da ezan var, e Lefkoşa’da da
ezan var, öyleyse Ankara Lefkoşa’dır,
Lefkoşa da Ankara…
Çarpık çurpuk bir mantık, ne matematiğe sığar, ne tarihe ne coğrafyaya…
Radyoda haber bülteninde başbakanın
kurduğu bu cümleler haber niyetine okunurken, ben de tam o esnada, Mağusa’dan
Aysergi’ye gitmekteydim, burası Mağusa
mı diye sorduğumu hatırlıyorum
DAÜ’nün önünden geçerken.
Uzun zamandır Mağusa gibi görünmüyordu Mağusa…
Kendimizi Mağusa’da hissedebilmemiz
için Türkiye’nin hangi şehrine gitmemiz
gerekirdi acaba? Ankara’ya mı, İstanbul’a
İzmir’e mi yoksa?
Bir yanda “Ha kuran kursu ha tenis
kursu” diyenlerin müritleri, bir yanda
“Ha Ankara ha Lefkoşa” diyenler…
KKTC’nin Türkiye ile “et ve tırnak”,
Kıbrıs’ın kuzeyinin artık Kıbrıs değil
Türkiye olduğunu söyleyerek seçim kazanmaya çalışanlar aklımızla alay ediyorlar…
Öyleyse toparlanın gitmiyoruz sandığa…
Çünkü orası Lefkoşa değil Ankara;
burası Ankara değil Lefkoşa…

Şener Levent

FAİLİ MEÇHULLER
TARİHİ
Ne çok kötülükler yaşandı bu memlekette…
Ne çok…
Ve sürüyor hala…
İyiler kötülere teslim oldukça da
sürecek…
Geçmiş kötülükler cezasız kaldığı
için sürüyor…
Yapanın yanına kalıyor…
Hatta ödüllendiriliyor…
Kötülüklerin bu nedenle sonu yok…
Bu adada kötülüğün krallığı var…
Bir de salaklığın tarihi…
Koyun gibi güdülmenin ve inek
gibi sağılmanın efsanesi…
Faili meçhul cinayetler diyorsunuz…
Neden meçhul ki?
Aramızda yaşamadılar ve yaşamıyorlar mı?
Vur emrini verenleri biliyoruz diyorsunuz…
Ama tetiği çekenleri bilmiyorsunuz…
Hiç mi merak etmiyorsunuz tetiği
çekenleri?
Yoksa onun bir önemi yok mu?
Emri verenleri bilmek yetiyor mu
size?
Tetiği çekenlerin hiç mi suçu yok?
Bunca yıl sonra kalıntılarını topraktan ve kör kuyulardan çıkardığımız
ve minicik tabutlarda yeniden toprağa
verdiğimiz sevgili ölülerimizin kimler
tarafından ve nasıl öldürüldüğünü de
söylemiyorlar size…
Onu da mı merak etmiyorsunuz?
Bilsek de ne olacak mı diyorsunuz?
Giden gitti, kalanlara selam olsun
demek mi bu?
Derviş Kavazoğlu’nu yoldaşı Mişaulis ile birlikte o arabanın içinde
kalleşçe vurup öldürenler uzun yıllar
yaşadılar aramızda…
Elini hiç kana bulamamış sade vatandaşlar gibi…
Ve kendi ecelleriyle öldüler…
Kavazoğlu hep öyle genç, öyle yakışıklı kaldı…
Ondan en az kırk yıl daha fazla ya-

Açı

şamış olan katilleri ihtiyarladı…
Onların “kahraman” olarak ismi
anılmadığı gibi, “katil” olarak da anılmadı…
Ahmet Gürkan ile Aydın Hikmet’I
öldürenler de uzun yıllar yaşadı…
Kimse hesap sormadı onlara…
Onlar da cezasız kaldı…
Biri eceliyle öldü, diğeri hala yaşıyor…
Öldürdüğü adamdan altmış yıl daha
fazla yaşayan ihtiyar…
***
Katillerini bile cezalandırmayacak
kadar hoşgörülü bir toplum muyuz
biz?
Neye yarar bu hoşgörü, yeni cinayetleri teşvik etmekten ve cesaretlendirmekten başka?
Kutlu Adalı toplumumuzun önde
gelen aydınlarından biriydi…
1996 Temmuz’unda evinin önünde
öldürüldü…
Onu da faili meçhullere yazdılar…
Oysa bu cinayet hiç de aydınlatılamayacak bir cinayet değildi…
Çok ciddi ve derin ipuçları vardı…
Örtbas ettiler…
Aydınlatmaya değil, karartmaya çalıştılar cinayeti…
Bu soruşturmayı yapan polis subayı
bugünkü Polis Genel Müdürümüz Ahmet Soyalan idi…
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Lefkoşa’da Ledra Palace Oteli’nde kurduğu mahkemeye de çağrıldı
ve ifade verdi…
Verdiği ifade 31 Aralık 2005 tarihli
AİHM kararında mevcuttur…
Dileyen alıp okuyabilir…
Cinayet sırasında alması gereken
ifadeleri bile almayan Ahmet Soyalan
örtbas etti cinayeti…
Sonra da Adalı dosyası poliste rafa
kaldırıldı…
Bundan dolayı yargılanması gereken
biridir Soyalan…
Oysa şimdi o Polis Genel Müdürü…
Vaktiyle Mustafa Akıncı da, Kutlu
Adalı cinayetinde neler yaptığını hiç

düşünmeden onun genel müdürlüğünü
onayladı…
Dedim ya, bizim burada bu gibi
suç işleyenler ödüllendiriliyorlar bir
de…
Hatırlarsınız herhalde…
Bayrak direğinde Solomu’yu vurduğu ileri sürülenlerden Erdal Emanet
de Mağusa Polis Müdürü olmuştu…
Yine aynı cinayetle suçlanan Kenan
Akın ise bakanlıkla şereflendirilmişti…
***
Bir süre önce Kutlu Adalı cinayeti
gelmişti yine gündeme…
Belki bu kez mesele aydınlanır diye
umutlanmıştı herkes…
Hatta Polis Genel Müdürlüğü’nün
önünde eylem yapılmış ve Ahmet Soyalan’dan bu dosyayı raftan indirerek
yeni bir soruşturma başlatması talep
edilmişti…
Cinayeti örtbas eden adamdan bir
talep…
Boşa gitti tabii…
Soyalan kılını kıpırdatmadı…
Bize yeni davalar dosyalamakla uğraştı…
Zaten biatçı bir polis komutanı olduğu için bu göreve getirilmişti…
Gazetemize dosyaladığı davalarla
bir kere daha ispat etti bunu…
***
22 Ocak 2018’de kapımızın önündeki linççi saldırganlare tek direnen
Polis Komutanı Ali Savaş Altan ise
poliste açığa alındı. Hayatımızı kurtardığı için cezalandırılıyor…
Onunla birlikte saldırganların gazetemize girip kan dökmesini engelleyen diğer polisler de cezalandırıldı.
O günden sonra o ekipteki hiçbir polis
terfi almadı. Öldürülmemize izin verselerdi şimdi çok yükseklerde olurlardı…
Seçime katılan partilerimizden hiçbiri bunların hesabını sormuyor…
Kutlu Adalı’yı anmıyorlar bile…
Ama oy istiyorlar…
Yetti ama…
Salaklığın tarihi buraya kadar!

Zübeyir Ağaoğlu’nu da kaybettik
Değerli dostumuz Zübeyir Ağaoğlu dün sabah hayata
gözlerini yumdu… Çeşitli aralıklarla gazetemize de uzun
yıllar emek vermiş ve bu sayfalarda yazıları yayınlanmış
olan Zübeyir kardeşimiz bir süreden beri devam eden
rahatsızlığına yenik düştü, geride de anılarını yazdığı bir
kitapla gazete arşivlerindeki yazılarını bıraktı…
Zübeyir Ağaoğlu bir dönem Radyo Mayıs’taki “Onuncu

Köy” programının katılımcılarından biri oldu ve bu programda
Şener Elcil, Şener Levent ve Önder Konuloğlu ile birlikte
yer aldı.
Zübeyir Ağaoğlu bugün Lefkoşa mezarlığında toprağa
verilecek…
Yaslı ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı
dileriz…
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Ümit İnatçı: Kıbrıslı Türklerin iradesi,
1960 yılından beri Türkiye’nin elindedir
SÖZKIBRIS / Yazar Ümit İnatçı, “Seçimlerde irademizi sandığa yansıtalım” söyleminin hedef şaşırtma ve algıdan başka bir
şey olmadığına dikkat çekerek, “Kıbrıslı
Türklerin bu adada 1960’lı yıllardan beri
iradesi miradesi yok, irade önce beylik
düzeninde, ardından sancaktar veya bayraktar gibi Türkiye’nin atadığı komutanlarda,
şimdi de Erdoğan rejiminin elindedir. İşte
biz bu iradeyi reddettiğimiz için boykot
diyoruz” şeklinde konuştu
Yazar Ümit İnatçı, Mayıs TV’de
yayınlanan “Son Nokta” programında seçimlerde “Boykotu” desteklemesinin gerekçelerini açıkladı. İnatçı, bazı partilerin seçimlerde
Kıbrıslı Türklerin “İradesine” atıfta
bulunduğunu anımsatarak, bunun bir manipülasyon olduğunu ifade etti. Ümit İnatçı,
adada 1960’lı yıllardan beri iradenin
Türkiye’nin elinde olduğunu kaydetti. İnatçı,
seçimleri boykot etme kararının, bu iradeyi
geri alma yolunda başlatılan mücadelenin
ilk evresi olduğuna dikkat çekerek, sorunun
seçimlerin hemen ardından uluslararası kamuoyu ve BM ile AB’nin gündemine
taşınacağını kaydetti. “Bunca yıl Ana-Yavru,
Ana İrade, Yavru İrade, Ana Egemen, Yavru
Egemen şeklinde bizimle oynadılar, ancak

ben ve benim gibi düşünen insanlarımız bu
oyunu artık oynamak istemiyoruz” diyen
İnatçı, boykotu bu statükoya karşı bir ısrar
ve karşı çıkış olarak değerlendirdiklerini
ifade etti.
Ülkede siyasi partilerin şirketleştiğini ve
bu mantık çerçevesinde de seçmenin bu
şirketlerin çalışanı olarak görüldüğünü anlatan İnatçı, “Bu rejim altında siyaset
yapanların tek bir derdi var o da koltuk”
şeklinde konuştu.
Ülkenin kurtuluşunun Federal bir çözüm-

den geçtiğine dikkat çeken İnatçı, bu yolda
ilgili tüm kesimlerle mücadeleyi sürdürmekte
kararlı olduklarını vurguladı. ”Artık küçük
toplum kompleksinden kurtulmalıyız”
ifadelerini kullanan İnatçı, Türkiye’nin şamar
oğlanı gibi yaşamaya son verilmesi
gerektiğini söyledi. Açıklamalarında inşa
edilmeye çalışılan Külliye konusunda da
değerlendirmelerde bulunan Ümit İnatçı,
Külliye’nin politik bir irade ve İslamizm
vurgusu olduğunu kaydetti. İnatçı, “Külliye
asimilasyonun bir adımıdır” dedi.

açıklamaların arkasındayım. Bana sırf
UBP Genel Başkanlık yarışında kaybedeyim diye kurgulanmış bir video ile siyasi
komplo kurulmuştur.

Olay ortaya çıkar çıkmaz, polise
başvurdum ve gereken şikayetleri yaptım.
Polis soruşturma başlattı ve ifadeler aldı.
Ben bu komplonun içinde olan herkesten
şikayetçiyim ve soruşturmanın neticesini,
olayın yargıya havale edilmesini sonuna
kadar takibe devam edeceğim. Kimler
bu işin içinde olduğu ve ne için bu işin
içine girdikleri de gayet açıktır.
Seçim döneminde olduğumuz için, bu
aşamada daha fazla konuşmak istemiyorum. Ama olayı asla sineye çekmeyeceğim.
Bana bu siyasi komployu yapanlar mutlaka
ortaya çıkarılmalı ve gereken cezalara
çarptırılmalıdır.”

Son 24 saatte 640 pozitif vaka, 1 can kaybı
Son 24 saatte yapılan test
sayısı 24.694 olup, 640
pozitif vakaya rastlanmış,1
kişi vefat etmiş, 970 kişi
taburcu edilmiştir.
291 kişi Lefkoşa, 144 kişi Girne, 114
kişi Gazimağusa, 41 kişi Güzelyurt, 21
kişi İskele, 29 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
15 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu
şöyle;
Yapılan Test Sayısı: 24.694
Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 640
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 640
İyileşip Taburcu Edilen Hasta Sayısı:
970
Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.059.305
Toplam Vaka Sayısı: 46.117
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka
Sayısı: 39.257
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı:
6713
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı:
55
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı :
6644
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 149
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:

Canan Sümer

SEVME SANATI

Saner: Bana yapılan siyasi komplonun
içinde olan herkesten şikayetçiyim
KP - UBP Gazimağusa Milletvekili
Ersan Saner, “kendisine kurgulanmış bir
video ile siyasi komplo kurulduğunu, bu
komplonun içinde olan herkesten şikayetçi
olduğunu ve soruşturmanın neticelenerek
olayın yargıya havalesini sonuna kadar
takibe devam edeceğini” belirtti.
Türkiye ve KKTC’deki bazı haber
sitelerinde söz konusu komplo olayından
şikayetçi olmadığını iddia eden bazı haberler yayınlanmasının yanlış olduğunu ifade
eden Ulusal Birlik Partisi (UBP)
Gazimağusa Milletvekili Ersan Saner
şunları kaydetti:
“Bugüne kadar yaptığım bütün

Alaşya’dan notlar

14
Ülke Genelinde Yapılan Aşı Miktarı :
314
Güvende Kal uygulamasına bağlı
güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik
Sayısı: 675
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 778
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:
6576
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik

Sayısı: 112263
GÜNEY KIBRIS’TA 2 BİN 351
YENİ VAKA, 1 CAN KAYBI
Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içinde yapılan 95 bin 740 koronavirüs testi sonucunda 2 bin 351 yeni vaka saptandı, 1
hasta hayatını kaybetti.
Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, toplam
vaka sayısının 223 bin 767'ye, toplam
can kayıplarının 673'e yükseldiğini açıkladı.
Tedavi gören hasta sayısı 270, durumu ciddi olanların sayısı 88 olarak
açıklandı.

Uzun kış gecelerinin sessizliğine kapılıp
derin düşüncelere dalarsınız bazen.
Karşı koyamadığınız duygular alır götürür sizi…
Bir ölüm haberi alırsınız…
Dalgınlaşıp mahzunlaşırsınız…
Çok hastaydı, öldü de kurtuldu, derler…
Ne kadar çok yaşarsak yaşayalım…
Ne heyecanlar, ne aşklar, ne mutluluklar
tadarsak tadalım…
Eninde sonunda ölüp de kurtulacağımız
bir hayat mı bize sunulan?
Doğum ve ölüm…
İrademiz dışında gerçekleşiyor her
ikisi de…
Arada kalan zamanda nasıl yaşarsak
yaşayalım sevilmek isteriz mutlaka…
Özlenip hatırlanmak…
Sadece insana mahsus değil ama bu
ihtiyaç…
Yakınlaşıp gözlemleyebildiğimiz birçok
canlı, yani hayvanlar da öyledir…
Yavrularını tıpkı bizim sevdiğimiz gibi
sever birçoğu…
Kafasını size uzatıp okşanmak ister
kediniz…
Sahibinden biraz ayrı kalan köpekler
heyecanla koşup kucağına atlar kavuştuğunda ona...
Yalayıp koklar doya doya…
Onların sevgisinde pek hesap kitap
yoktur ama…
Sizi sadece siz olduğunuz için severler…
Ne yaparsanız yapın…
İster günahkâr, isterse bir suçlu…
Ya da görmemezlikten gelinen, vasat,
sıradan bir insan…
Farketmez asla!
Sevgileri hep bakidir hayvanların…
Ve samimidir…
***
Başarılı, popüler, yaptıklarıyla göz kamaştıran…
Toplumda farklı bir yeri olan insanlar
vardır…
Onlar gibi olmak isteyip de olamadıkları içinkıskananlar, içten içe nefret
edenler de vardır onlardan…
Sevenleri çoktur ama…
Onların dostu, yakını olmayı kendileri
için bir ayrıcalık sayarlar…
Yani onları kendileri için severler…
Bakın bu konuda ne yazmış Dostoyevski de:
“Kimse, seni sen olduğun için sevmeyecek; herkes seni, seni sevmenin
onlara ne kadar yakışacağını düşündüğü için, yani kendileri için sevecek.
Ve bu da demek oluyor ki insan böyle
yaparak yine kendini sevecek. Sen hiç
sevilmemiş olacaksın hikâyenin sonunda.”
Hep düşündüğümüz ama ifade edemediğimiz, ruhumuzun derinliklerindekilerini yazmış Dostoyevski bu satırlarda…
***
Sevginin, aşkın ölümle özdeşleştirildiği,
“seviyordum öldürdüm” hadisesi vardır
bir de…
Sevişmek ile kirlenmeyi…
Sevgi ile paranoyaklığı…
Aşk ile acıyı özdeşleştiren, hiç de yabancısı olmadığımız arabesk eğilimli
toplumlardır bunlar…
Erkek sevdiği kadını malı gibi görür…
Çoğunlukla sevginin anlamını bile bilmeyen bu eril zihniyet, sadece o toplumun
erkeklerince değil, kadınlar tarafından
da normalleştirilip kabul görür…
***
Peki, nedir gerçek sevgi?
Ve bir insan sevdiğine ne verebilir?
Sahip olduğu en değerli şeyden, 'yaşamından' verir, der ErichFromm “Sevme
Sanatı” kitabında…
“Sevinçlerinden, ilgi duyduğu şeylerden, anlayışından, bilgisinden, mizahından, üzüntüsünden, içinde canlı
olan her şeyden…”
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Ezan sesi müslümanlık mı elhamdülillah
Beş vakit namazında niyazında olmadıkça
İstediğin kadar ezan dinle ve de Allah
Boşunadır ezanla secdeye varmadıkça

KALAY-KALAYCI

BURASI KIBRIS MI?

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu Ankara’dan
birkaç fotoğrafla döndü, en önemlisi diktatörle çektirdiği fotoğraf. Erdoğan ile
aynı kareye girmek ve bunun seçimde oya dönüşmesini beklemek. Umulan odur
ki, Türkiye’de özgürlükten barıştan yana olanlara kan kusturan bir diktatörle
fotoğrafını görünce, KKTC’nin seçmeni Sucuoğlu’na ve partisine oy verecek.
Hele Sucuoğlu’nun “Kendimizi Ankara’da Lefkoşa'daymışız gibi hissediyoruz.
Orada da ezan sesi, burada da ezan sesi. Hiçbir farkımız yok" sözlerini duyunca,
iyice koyverecek. Burası Kıbrıs mı?

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

DÜZENE VE DÜZENLERE
İSYANIN SESİ ANCAK
BOYKOTLA ÇIKABİLİR

BAKALIM...
En sonunda 2022’ye girdik ve yol almaya
başladık...
Bizdeki durum ortada...
Önümüzdeki hafta seçim var...
UBP Başkanı Ankara’ya çağrıldı veya randevu talebine olumlu yanıt verildi...
Bu bir müdahaleden başka bir şey değildir...
Düşünün buradaki TC’li nüfus yerli nüfustan fazla...
Yaklaşık beş bin kişi de bir süre önce vatandaş yapıldı...
Akıncı’nın kaç oyla ve hangi bölge sathında
kaybettiğini söylememe gerek yok...
UBP’nin “Tek başına iktidar” sloganı boşuna değildir...
Bu arada hayat pahalılığının yüzde 37’lerin
üstünde kabul edilmesi, asgari ücret meselesi
de seçime yönelik bir olaydır...
Ha, haksız mıdır çalışanlar derseniz hayır
derim..
Az biledir lütfedilen...
Türkiyeli yetkililer ile görüşen sadece
Sucuoğlu değil, birkaç hafta önce bir muhalefet partisi lideri Lefkoşa’da Muhtar Yusuf
Galeria’daki bir restorantta AKP yetkilileri
ile görüştü...
Orada neler konuştuklarını açıklarlarsa öğreneceğiz...
Belki seçimden sonra açıklarlar ama neler
görüştüklerini fazla düşünmeye gerek yok...
Mağusa’dan listeye konan bir kontenjan
adayına baktığımızda CTP’nin şövenist bir
adayla ne işi olabilir diyebilirsiniz...
Dahası eski Sağlık Bakanı Filiz Besim’in
“et ve tırnak” açıklaması da CTP’nin geldiği
noktayı ortaya koymaya yeter...
Bu yıl içerisinde Türkiye’de de bir seçim
var...
Olması lazım...
Çünkü 19 Haziran’a kadar Tayyip erken
seçime girmezse mevcut anayasa gereği aday
olamaz...
Bu durumda Tayyip’in iki şey yapması
bekleniyor...
Birincisi mecvcut anayasayı yok sayarak,
ki bunda çok meraklıdır, idareyi ele almak
ki o da bir sıkıyönetim ile olabilir...
Alman Frantfurther Alggemine gazetesi
Erdoğan’ın iktidara bir ekonomik krizle geldiğini yazdı...
Ekonomik krizle gidecek diyor da bir ilave
yapıyor...
“Türkiye’de normal bir hükümet değişikliği
olmayacak... Çünkü Erdoğan ve AKP’si çok
fazla tehlikede... Erdoğan’ın yakın çevresinin,
ailesinin mal varlığının ortaya döküleceğini”
iddia etti...
Bir yüzükle iktidara gelen Erdoğan’ın
bugün trilyonluk servetinin sorgulanacağını
da belirtti...
Bunların iktidarda kalmak için en başından
yaptıkları din ve milliyetçilik istismarlığına
devam edecklerini belirten gazete Türkiye’nin
bu yıl çok çalkantılara gebe olduğunu da
iddia etti...
Erdoğan siyaset yolculuğuna beş bin yüz
TL ile çıkmış ve tam 730 kat zenginleşmiş...
Dünya böyle görüyor olayları...
Bakalım gelecek haftadan sonra buradakiler
neler diyecekler...
Neler yapacaklar...
Kaos’tan nasıl çıkacaklar?

Petrol istasyonuna gelen müşterilerin izinsiz
kredi kartı bilgilerini aldı…

7 FARKLI KİŞİNİN KREDİ
KARTLARINDAN 336 İŞLEM YAPTI
(Kamalı Haber) – Banka
Kartları ve Kredi Kartları Yasasına
Aykırı Hareket suçlarından tutuklanan zanlı Syed Farhan Shah
mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet
veren polis memuru olguları
aktardı. Polis, zanlı Syed Farhan
Shah’ın Banka Kartları ve Kredi
Kartları Yasasına Aykırı Hareket
suçuna methaldar olduğunu belirtti.
Polis, 14.01.2021 tarihinde
alınan bir bilgide KKTC de bulunan kart hamillerinin rızası
olmaksızın kredi kartlarından internet üzerinden kendilerine ait
olmayan harcamalar yapılarak
Banka kartları ve Kredi Kartları
yasasına Aykırı hareket edildiğinin
öğrenildiğini söyledi.
Polis, yürütülen soruşturma neticesinde 24.12.2021 - 14.01.2022
tarihleri arasında Lefkoşa'da
faaliyet gösteren bir petrol istasyonunda pompacı olarak çalışan
Pakistan uyruklu Zanlı Syed
Farhan Shah’ın söz konusu petrol
istasyonuna gelen müşterilerin
akaryakıt aldıktan sonra ödeme
yapmak için kendisine verdikleri
kredi kartlarından ödemeyi aldığı
sırada kart hamillerinin bilgisi ve
rızası olmadan kredi kartı bilgilerini ve güvenlik şifrelerini temin
ettiğini anlattı.
Polis, zanlının internet üzerinden
bazı uygulamalara kredi kartı bilgilerini girip şu ana kadar ilk
tespitlere göre bir bankaya ait 7
farklı kişinin kredi kartlarından
336 işlem yapmak sureti ile toplam
405.61 USD harcama yaptığının
tespit edildiğini belirtti.
Polis, aynı gün Mali Suçlarla
Mücadele Amirliği tarafından
yapılan operasyonda zanlının

çalıştığı iş yerinde tespit edildiğini
söyledi. Polis, yine zanlının tasarrufunda bulunan cep telefonu ve
suç ile bağlantısı olduğuna
inanılan 10.115 TL ve 255 Euro’nun bulunarak emare olarak
zapt edildiğini belirtti.
Polis, aynı gün zanlının itiraf
içerikli gönüllü bir ifade verdiğini
söyleyerek, aynı gün zanlının
Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden
temin edilen derdest emri gereği
tutuklandığını anlattı.
Polis, yürütülen soruşturma neticesinde zanlıya ait henüz daha
kimlikleri tespit edilemeyen birçok
şahsa ve farklı bankalara ait kredi
kartı bilgilerinin ve sliplerinin
resimlerinin olduğunun tespit
edildiğini mahkemeye aktardı.
Polis, zanlının aleyhinde yürütülen
tahkikatın yeni başladığını ve
zanlıya ait cep telefonunda kredi
kartı bilgileri bulunan şahısların
kimliklerinin tespit edilmesine
başladığını ve bu yönde de
soruşturma yapıldığını belirtti.
Polis, zanlının kuvvetle
muhtemel aynı yöntemle konu
kredi kartı bilgilerini kullanması
sonucunda konu meblağın
artacağına inanıldığını belirtti.
Polis, zanlının vermiş olduğu
gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin
yapılması gerekmekte olup mesele
ile ilgili olarak alınması gereken
birçok ifade olduğunu söyledi.
Polis, soruşturmanın devam
ettiğini söyleyerek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının
üç gün tutuklu kalmasını talep
etti.
Huzurunda verilen şahadeti
değerlendiren Yargıç Temay Sağer,
tahkikatın salimen yürütülebilmesi
için zanlının üç gün tutuklu
kalmasına emir verdi.

GÜNEYDE KORONAVİRÜS HAPI
PAZARTESİ DOKTORLARA VERİLİYOR
MSD firması tarafından üretilen koronavirüs hapı “Merck”in
Pazartesi günü itibarıyla Güney Kıbrıs’taki doktorların kullanımına
verileceği ancak doktorların ¬hapı verebilecekleri kişilerle ilgili katı
kısıtlamalar uygulanacağı bildirildi. Fileleftheros, “Koronavirüs Hapı
Az Kişiye… Pazartesi İtibarıyla Doktorların Kullanımında – Verilmesi
Konusunda Katı Tavsiyeler” başlıklı haberinde, koronavirüs hapının
kimseye önlem amaçlı verilmeyeceğini, aşı yerine geçmeyeceğini
kaydetti. Habere göre koronavirüs hapı halen enfekte olmuş ve
semptom gösteren hastalara geniş kitlelere değil sadece 65 yaş üzeri
kişilere ve 18 yaş üzeri ciddi kronik rahatsızlığı bulunan hastalara
verilecek. Hapın çocuklara, hamilelere, emziren annelere ve üreme
çağındaki kadınlara verilmesi kesinlikle yasak olacak.

Zamanında yüzde 60’ın üstünde oyla cumhurbaşkanı
seçilen Mustafa Akıncı’ya, “Ana-yavru ilişkisi değil, kardeşlik
ilişkisi istiyoruz” dediği için…
“Ağzından çıkanı kulağın duysun” dediler, sustunuz!
“Akıncı’yı insansız hava aracıyla patlatalım” dediler sustunuz!
“Mesele Akıncı’ysa kolay. Gönderin Türkiye’den birini,
Akıncı bir kazaya kurban gitsin” dediler, gıkınız bile çıkmadı!
22 Ocak 2018’de Akıncı Meclis önünde Tayyıp Erdoğan’ın
İslamofaşist barbarlarının saldırısına uğradı, perde aralığından
seyrettiniz!
“Akıncı EOKA ağzıyla konuşuyor” dediler, sustunuz!
Hep yaptınız bunları…
Bugün olsa gene yaparsınız!
***
Ve Akıncı A’dan Z’ye kadar Türkiye tarafından dizayn
edilen göstermelik seçiminizin reklâmını ve propagandasını
yapıp halka “sandığa gidin” demediği için, fırladınız köstebek
yuvalarınızdan, aynen o İslâmofaşist barbarların yaptığı
gibi ona saldırıyorsunuz!
Kusura bakmayın ama ağzımı bozmadan yapamayacağım.
Leş kargalarından betersiniz be!
***
Anladık…
Bir çığ gibi büyüyen boykot belli ki sizi korkutuyor bu
kez…
Bugüne kadar hiç umursamamıştınız onu!
Hiç farketmemiş, olduğu tarafa göz ucuyla bile bakmamıştınız…
Oysa bugün başka değil mi?
Sözde değil özde ve örgütlü bir hareket var karşınızda.
Her geçen gün de daha çok katılımla büyüyor.
Neden biliyor musunuz?
Çünkü işgalci iktidar sahipleri ve onların buradaki biatçı
kuklaları boykottan başka seçenek bırakmadılar halka.
İnsanlar seçimleri Ankara’nın dizayn ettiğini, kimi isterse
onu sandıktan çıkardığını ve ne isterse ona yaptırdığını
yıllardır yaşayarak öğrendi.
Bundan böyle bu demokrasicilik oyununa alet ve figüran
olmak istemiyor.
Kesin olan bir şey varsa, o da buna saygı duyulması gerektiğidir.
***
Peki halkın bu tavrında yanlış olan bir şey var mı?
Seçimlerle ilgili endişelerinde, kaygılarında ve teşhislerinde
haksız ve yanlış bir şey görüyor musunuz?
TC’li nüfus yerli halkın nüfusunu en az 3’e katlamadı
mı?
KKTC’nin bu seçimlerini, yıllardır parti kurultaylarına
kadar müdahele eden Ankara dizayn etmiyor mu?
Bundan amaç KKTC’nin bağımsız ve demokrasisi işleyen
ayrı bir devlet olduğu yalanını gözünün içine baka baka
söylemek değil mi?
Kıbrıslıtürk toplumunun kendi iradesi ile kendi geleceğini
tayin hakkı Ankara’daki iktidarların iki dudağı arasına hapsedilmiş değil mi?
Yıllardır olduğu gibi bu seçimde de sandıktan çıkacak
olan irade Kıbrıslıtürk toplumunun değil, Ankara’nın iradesi
olmayacak mı?
Bu demokrasicilik oyununa alet olarak iradeye sahip çıkmanın mümkünü var mı?
İradeye sahip çıkma ve onu Ankara’dan kurtarma mücadelesinin, Ankara’nın müdahaleleriyle sarmalanmış böyle
bir seçim platformunda başarıya ulaşması mümkün mü?
Sorular böylece uzayıp gider…
***
Seçim, bu kokuşmuş, bu insan onurunun hiçe sayıldığı
düzenin devamına koltuk değneği olmaktır!
Seçim, KKTC’nin bütün sorunlarının kaynağı olan ve
çözümsüzlüğe ve bunu körükleyen işgale ve işgalciye evet
demektir.
Boykot ise bütün bunları reddetmek tükenen sabrı ve
isyanı etkili bir sesle haykırmaktır.
***
Boykotun kime yarayacağı kehanetine gelince!..
Bugüne kadar işgal altında yapılan hiçbir seçimin, Kıbrıslıtürk toplumunun geleceğine en küçük bir ışık yakmadığını
tüm dünyaya haykırmaya yarayacak.
Gün gelip de, “Bütün o rezillikler olurken siz ne yaptınız?”
diye soran çocuklarımıza, torunlarımıza “Reddettik ve isyanımızı haykırdık” deyip başımızı dik tutmamıza yarayacak…
Ya siz sandıkçılar?
Siz ne diyeceksiniz böyle bir soru karşısında?
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Onuncu köy
DİYANELLOS’A
KAPAĞI ATMAK

REJİMİN VİTRİNİ
Ülker Fahri
Türkiye'deki AKP hükümetinin
Kıbrıs'la ilgili "Siyasi, Ekonomik,
Sosyal, Kültürel" vb. politikalarını
rahatlıkla yürütebileceği, "yerli görünen" Sağ ve Sol o kadar çok "işbirlikçi"
parti ve politikacı var ki,
Rejimin vitrinini bozmamak için;
Bilinçli olarak, Türkiye kökenli partilerin büyümesine müsaade etmeyerek,
Türkiye kökenli olan "güvendikleri
kişileri" UBP DP CTP içine
yerleştirerek, hem "dengeleri" iyi tutuyor, hem de "her istediğini" rahatlıkla
hayata geçiriyor.
Apaçık yürütülen bu basit uygulamayı
bile kavrayamamış ve mensubu olduğu
parti yöneticilerinden aldığı talimatları
uygulayan ve "benim partim" dediği
"Tarikata" toz kondurmayan kişilere
şaşıyorum.
O gün geldiğinde,
Kafalarını duvarlara vuracaklar ama
içine hapsoldukları duvar değil kafaları
kırılacak.

Sezan Artun
Boykotçuları en çok eleştiren, BG'li
CTP tayfası. Boykotçular, temel mücadele
Kıbrıslı iradesini elde etmek ve asimilasyona karşı kavga diyor...
BG'li ise kabuk değiştirdikten sonra
sermaye ile kol kola, Diyanollos'a kapağı
atmak diyor. Gelen Türk, giden Türk
politikasının, eskiden gizli, şimdi alenen
sözcüsü.

ET VE TIRNAK
Erkan Çavuş
CTP: Türkiye'yle et ve tırnak gibiyiz.
UBP: Bir bacağımız Ankara'da olacak.
Düzen partileri işgalciye bağlılıklarını
gösterme yarışında. Bunlardan toplumumuza bir fayda gelmeyeceği açıktır.
Faydaları olmayacağının bir kanıtı da
CTP'nin sloganında zaten; yaptılar, yine
yaparlar!

‘NORMAL’İN DIŞI
Ümit İnatçı
Her duyarlı birey içinde bulunduğu
ortamın yaşam koşullarını değerlendirip
kendi algı ve yargı dayanaklarına göre
olumsuzluklara yanıt aramak ister.
Yaşanmışlıklar, deneyimler, çıkarımlar,
başa gelmişlikler, beklentiler, hayal
kırıklıkları, yanlışlar, doğrular, gerçek
olan, yalan olan, bitmek bilmeyen sorunlar
hepsi zihnimizde dolanıp durur. Biz
toplum olarak bize hakikat diye sunulan
koca bir yalanın çekim alanından bir
türlü kurtulamıyoruz. Hakikat ve yalan
arasında tam anlamıyla bir zihin yarılması
yaşıyoruz. Bizi biz olmaktan alıkoyan
her ne varsa normalleştirip hayatımızı
ona göre düzenliyoruz ve artık kendimizi
buna o kadar kaptırdık ki bunun başka
türlü de olabileceği kanaati zayıflıyor.
Hatta birileri çıkıp bizi sarsmaya çalışsa
yine hakikati değil yalanı seçeriz, çünkü
o artık bir konfor. Sanırım içinde
yaşadığımız siyasi çıkmazın bilinçaltı
tortusu da budur... Şimdi artık normal
bir ülkede yaşarmışız gibi yaşıyoruz,
seçimlere normal bir demokrasinin
gereğiymiş gibi katılıyoruz. Kendimizi
kaptırmışken herşeyin miş gibi olması
normalin yerini alıyor. Evet hepimiz
büyük bir anomalinin normalleriyiz. Biz
normalleştik ve gerçek bize yalan gibi
geliyor ya da yalan gerçek gibi... Normalin
dışında davranmak saçma olarak
algılanıyor, yersiz ve gereksiz... Halbuki
her değişimin bir deliliğe ihtiyacı var;
içimizdeki deliyi baskılamasak, serbest
bıraksak keşke... #boykot erdemdir.

NEDEN SANDIĞA
GİTMEYECEĞİM?

Taçam Gökbörü
Kutlu Adalı'nın katledilmesine göz yuman ve azmettiren, örtbas eden, sivil
savunmaya, askere, polise ve elçiliğe
tepki vermediniz.
Tepki yürüyüşünü attığınız sms'te "anma
yürüyüşü" diye nitelendirdiniz.
Eylemleri pasifize ettiniz.
Neden?
Çünkü korkaksınız.
Siz sadece "bizim de orda olduğumuzun
görülmesi lazım" diye düşündüğünüz
için göstermelik olarak yürüyüşe
katıldınız. Sonra yine sustunuz.
Bu mudur sizin insanlık ve yaşam
hakkı duruşunuz?
CTP ve TDP.
Size oy yok!
UBP, DP, HP, size hiç oy yok...

HALA SULTAN İMAM
HATİBİNİ AĞZINA
ALAN YOK!

MASUMLAR VE SUÇLULAR... MARO DUKA
Halil Paşa
2022 yılında ilk okuduğum kitap: “MASUMLAR ve SUÇULAR”. Yazarı 1947
Girit doğumlu kadın arkeolog, Maro Duka.
Biraz kalınca bir kitap. 404 sayfa. 19’uncu
yüzyılın Girit adasının Hanya şehrinde
geçiyor olaylar.
Osmanlı’nın işgal ettiği ve adaya
yerleştirdiği Müslümanlarla, Girit’i Yunanistan’a bağlamak isteyen Ortodoks
Hristiyanların arasında evliliklerden
günümüze uzanan unutulmuş akrabalıklara,
zorunlu mübadelede Ege’den kaçan Ortodoks
nüfusun bir kısmının Girit’e, Girit’teki Müslüman nüfusun da Ege’ye göçe zorlandığı
geçmişe uzanıyor yazar.
Adadaki iki cinayet üzerine kurgulanan
bu tarihi romanda yazar, adaya köklerini
araştırmaya gelen bir Türk’ün ve Giritli
akrabası bir Yunanlının gözünden, Girit’teki
Müslüman-Hristiyan komşuluklarından
çatışmalarına, yaşanan evliliklerden doğan
akrabalıklara, fanatizmin zehirlediği ilişiklere,
dinin ve ırkçılığın kör ettiği gözlere… Pek
çok şey aktarmış.
Aşağıda başlıklar altında yazarın romandaki yorumlarını aktardım: Kıbrıs-Girit ne
kadar benzer ne kadar ayrışır. Karar sizin.
OSMANLIDA GİRİTLİ HRİSTİYANIN MÜSLÜMANA BAKIŞI
Müslümanların ticarette veya bilimde
başarısız olduklarını görmek pek hoşuna
gider Hristiyanların. Onlara göre Müslümandan ancak çiftçi olur. Hristiyanları keser,
kalbi yerinden söker, nargilesini içer ve
haremindeki kadınlarıyla mayışır. …
Halbuki yazara göre: Giritli Müslüman
siviller pek çok konuda olduğu gibi din
konusunda fanatik değillerdi. Nadiren ve
ancak maddi durumları buna müsaade ettiği
takdirde birden fazla evlilikleri olurdu. Kesip
biçen adada konuşlanmış Osmanlının
Yeniçerileriydi.

KARŞILIKLI “DİNSEL
HOŞGÖRÜ”
(Giritli Yunanlılar) sırf vatanseverlik
duyguları, dini inançları ve İsa’nın kilisesine
bağlılıklarından ilham alarak, Hünkar
Caminin minaresine çıkmışlar, hilali
koparmışlardı.
Ancak yıllar öncesinde Osmanlı’nın adayı
işgaliyle Kiliseden sökülen hacın yerine
hilal dikilirken, ne bir suçmuş ne de cezayı
hak ediyormuş.
Fakat şimdi şehirdeki Müslüman nüfusunun kalbi Hünkar Camii, Hristiyanların
saygı duyması gereken Müslüman hakları
ayaklar altına alınmadan bir Hristiyan Kilisesine nasıl dönüştürülebilirdi? Çatışma
kaçınılmaz gibiydi…
DİN DEĞİŞTİRMEK YAYGINDI
1856’da Islahat Fermanı ilan olununca
Hanya’da yüzlerce Müslüman Hristiyan
oluvermiş. Çünkü ataları öyleymiş…
“Türk değildi onlar. Giritli Müslümandı.
O yıllarda açlıktan ve kovulmaktan kurtulmak
için koskoca köyler bile, papazları en önde
Müslümanlığa geçermiş. Bu geçiş günümüz
ifadesiyle seri seri muameleye tabi tutulur,
sünnet bile edilmezlermiş. Hatta onların bir
adı varmış. Sanırım Vallahas. Bunların çoğu
Hristiyanlığa asla dönmemiş ama bazısı
1821’de dönmüş. Kerimisler, Behlülisler,
Kurmulisler gibi pek çoğu da 1856’dan
sonra topluca eski dinine dönmüşler.
… Müslüman büyükannemin ailesi eskiden
Venedikliymiş muhtemelen, imtiyazı ve
mülkiyeti kaybetmemek için İslamlaşmışlar.
Venedik egemenliğindeyken de boyun eğip
Venediklilerle işbirliği yapan çok olmuş.
Zeamet ve İmtiyazlarını muhafaza etmek
uğruna, hatta Roma egemenliği döneminde
de buna benzer şeyler olmuştur. Bunlar
olurken iki tarafın Tanrısı ne yapıyordu?
Tanrı göz de yumar, istisnalar da yapar, üç
kağıt da atar.”

Mesarya Kadınları İnisiyatifi
-BİLİMSEL VE LAİK EĞİTİM İHLAL EDİLİYOR!
-ÇOCUKLAR
İNANÇ
KİSVESİYLE İSTİSMAR EDİLİYOR!
-BAKANLIK, GERİCİ-BASKICI
EĞİTİME GÖZ YUMUYOR!
-ANLADIK, KÜLLİYE İSTEMİYORSUNUZ. PEKİ YA İLAHİYAT
KOLEJİ?
Açılışında kendini sol tanımlayan
CTP'lilerin de olduğu İlahiyat Koleji
yıllardır gerici, baskıcı, bilimsel olmayan eğitime devam ediyor. CTP
eğitimde "Tam Gün" diyor ama İlahiyat
Koleji'ni görmezden geliyor. Göz yumunca her yer güllük gülistanlık olur
sanıyorlar.
İlahiyat Koleji'nin açılışını engellemek için eğitim sendikası KTOES aylarca grev ve protesto eylemleri
gerçekleştirmişti. Nitekim, niteliksiz
ve işbirlikçi muhalefet ile siyasi partilerin arka bahçesi STK'lar her zamanki
gibi koltuk hesabıyla sendikayı yalnız
bırakmıştı.
Sonrasında 4'lü koalisyon hükümeti
döneminde eğitim bakanlığını devralan
TDP'li Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit,
"denetmenlerimiz okul içerisinde gözlem yapıp rapor çıkaracaklar"
açıklamasında bulunarak suya sabuna
dokunmayan siyasetini devam ettirmişti.
Hala Sultan İlahiyat Koleji'nde
"Namazını özenle kıl, başına gelene
sabret..." öğüdüyle öğrencilerine seslenen çoğunlukla Türkiye'den atama
öğretmenler gencecik beyinleri zehirlemeye devam ediyor.
Her geçen gün Reislerinin talimatıyla
çıtayı biraz daha yükseltiyorlar.
İlâhiyat Koleji'ni, camileri, Pandemi
Hastanesi'ni Kıbrıslılar istemeden dayatan TC Sömürge yönetiminin şimdiki
gündeminde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi var.
Sömürü dayatmaya içkindir.
Tüm mesele "Sana külliyeyi
yaptırmayacağız" yetmez "İlahiyatı
Kapatacağız" diyebilmekte!
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Şair Gözüyle
Tüge DAĞAŞAN
Yıllar
önce,
sanırım
2013
yılında (tarihten
emin değilim) yine
bir miting için
meydanlardayız.
Zaten sorsanız, gençliğimiz meydanlarda geçti sayılır; adettendir
diye mi coğrafyanın kaderinden
mi yoksa içimizdeki kederden mi
bilemem. Şu an gibi aklımda;
önümde kucağında çocuklu annebabalar, e tabi biz de çocuklu
anne-baba. Çocuklar 2-4 yaş
aralığında genelde. Ellerinde aynı
renk balonlar. Öyle sakin duruyorlar ki, mızırlık da neymiş ya da
rahat durmama. Bu tip şeyler
şimdiki çağın armağanı. Hatta
uyuyor bizimki, başını koymuş
babasının omzuna.
Biz, meydanlarda adım attık
gençliğe, meydanlarda-mitinglerde
sevdik, sevildik, âşık olduk.
Ülkemize de insanımıza da âşıktık
zaten hep. Adaya ayrı âşık.
Hatırlıyorum da sabah sabah
berelerle, eldivenlerle Mağusa Anıt
Çemberi’nde pankart açılırdı.
Güzel umutlar yeşerirdi içimizde.
Hayaller daha bir gerçeğe yakındı
o zamanlar. Hatta hiç unutmam,
bazı insanımız ki aynı görüşte
değildi bizle; tükürürdü bakarak
yüzümüze, arabada giderken işine
gücüne. İnsanımız diyorum fakat
ada insanı bu kadar büyük bir
saygısızlığı yapmaz ne olursa olsun
karşısındakine. İşte insanın insanla
yolu biraz da bu noktada ayrılır.
Sonra bir taraf ırkçı diye tanımlanır.
Oysa daha çok sevendir insanı.
Fakat ülkeler, kendi çıkarları için
halkı halka düşman etmeyi iyi
bilirler. Dostluğun başladığı yerde
ise çıkar söz konusu olamaz; bu
yüzden de dost olması istenmez
insanla insanın. Bugün baktığım
zaman; yüzüne tükürülenle, yüzüne
tüküren el ele. (Burada insan
ayrımcılığı yoktur, yaşanmış bir
olay vardır, çok iyi ifade
edilememiş olsa da; rica ederim
art niyete geçmeyin..)
Aynı yolu yürümek için yola
çıkanlar, kendi içinde bölündüğü
anda; ya aynı yolu yürümeye devam edemezler ya da o yolun sonundaki hedefe ulaşamazlar.
Çünkü yol boyu birbirleriyle
didişirler ve böylece ayrımcılık

BİR UMUT YOK

üremiş olur kendiliğinden. Benim
bilgim yetmese de ne zaman bu
ayrılığın başlamış olduğuna;
kırmızıdan yeşile dönen partide
de gördüğüm buydu, ilk kez içlerine girdiğimde. Yeşil ile Kırmızı
gruplaşması mı der buna büyüklerimiz bilemem. Fakat bu
gruplaşma, umutları da azar azar
kopardı içimizden. Tabi bu hemen
olmadı, zamanla oldu ve öldü
inandığımız her şey.
Sağ ve sol diye sorulduğunda
eskiden şöyle bir yorum yapabilirdim; sağ en azından birliktir
ne olursa olsun, fakat sol bir türlü
birlik olamıyor kendi içerisinde.
Bugün ise yorum yapacak olsam
şu cahil aklımla, ne sol görürüm
ne de sağ. Her bir taraf olmuş bîtaraf. Kim kimle, ne nedir belli
değil. Düş kırıklığı, düşlerin düş
kalacak olmasından mıdır yoksa
yıllar önce 1parti var sloganı atan
o partinin olmayışını anlamak
mıdır bilmiyorum. Bildiğim şey
ise bir umut yok.
Giderek daha net görebiliyorum
ne kadar umutsuz olduğumuzu ve
aslında ada halkı olarak asimile
olup, yok olup gideceğimizi. Değil
kültürümüzü,
mimarimizi,
insanımızı; biz bile kim
olduğumuzu hatırlamayacağız.
Üzülüyor insan tabi, bunları
düşünürken-hissederken. Gerçeğin
bu olduğunu fark ederken. Bu
yüzden de 90’lı yıllarda aldıkları
boykot kararını, bugünkü seçimlerde de almalarını isterdim; antidemokratik sistem yüzünden ve
de yok olmamak adına. Tabiî ki
ütopya benimkisi ve benim
kimliğim, cinsiyetim yoktur insan
olarak; insana karşı. Yine de bu
adanın saflığını koruyabilmesini
isterdim; insanını koruyabilmesini.
Özünü, duygularını, düşüncelerini,
yapısını, dokusunu, kokusunu,
sesini, rengini…
Her parti içersinde “düzgün”
denilen; kaliteli kişiliği, sağlam
duruşu olan kişiler olabilir. Yine
de bu, bir arkadaşımın deyişiyle
yıkılmak üzere olan evi sağlam,
pis olan evi ise temiz göstermeye
yetmez. Bu kadar bilgili ve
mantıklı insanların da demokratik
bir seçim yapılacağı inancını
taşımasına benim mantığım ermez.
Birbirleri ile girdikleri bu

münakaşa ise hiçbir mantığa
sığmaz.
Bir zamanlar umut vaat eden
bir parti için diyebileceğim şudur
ki:
Seçim zamanı geldi mi, deli bir
umut bağlar gözlerine ve en üst
duygulara, coşkuya sahip olabilir.
Boykot derken bile vazgeçip
sandığa da yönelebilir. Fakat içlerinde duruşu, çizgisi ile artık
“dur” demek isteyeni ise söz
konusu olan kişi, gönlü ne derse
desin mantığının dediğini dinler.
Durur ve düşünür; artık gerçekten
durmasını ister bu antidemokratik
seçim sisteminin. Nüfusunu
bilmediği yarım adasında, seçim
yaparken kendinden başka kimsenin söz hakkı olmasını istemez
bu konuda. Kimseyle ırkçılık
oyunu oynamaz ve gerçekten
insanı savunur, hatta insan
savunucuları yüzündendir ki bu
partiyi ya da x partiyi tutar. Fakat
tuttuğu kişiler/partiler ona “sen
olmasan da olur” derse, o an o
kişi, küser. Küsse de gönlünden
düşürmez kişiyi/partiyi ama söz
konusu kişi/parti onu kolayca siler.
İşte bu, onun için zehir zemberek
bir an demektir. Bir umudu daha
yok olur böylece.
Zaten bir bir yok olan umutları
yüzündendir ki artık güvenmez
partisine ve verilen tüm vaatlere.
Yapılacak olan 23 Ocak seçimi,
Avrupa-Afrika Avrupa gazetesine
yapılan saldırının 4.yılını
doldurması
dışında,
bazı
kişilerin/partilerin
seçimde
başarısız olması halinde; suçu
boykot edenlere atacağı bir seçim
günü olacaktır. Boykot edecek
olanların vicdanı rahattır diye
düşünüyorum fakat hâlâ daha
demokratik bir seçime katılacağını
düşünenler var ise bu da onların
kendi ütopyasıdır.
Çünkü insan gerçekten de seçime
katılırsa değişimin olacağına inanabilir. Fakat görüyorum ki “sensiz
bir eksiğiz” savunması yapan da
artık yoktur.
İnsanların,
düşüncelerini gizli gizli saçtıkları
ama sözlerini hiç düşünmeden
seçtikleri bu kalan bir haftalık zaman diliminde, her gün bir umut
daha kaybeden biri olarak,
vicdanımızın çoğalmasını diliyorum.

TÜRKİYE’DE PCR TESTİ ZORUNLULUĞU KALDIRILDI
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA
VALİLİKLERE GÖNDERİLEN
YAZIDA, KORONAVİRÜS
BİLİM KURULUNUN
TAVSİYELERİ VE SAĞLIK
BAKANLIĞININ
DEĞERLENDİRMELERİ
DOĞRULTUSUNDA, ULAŞIM,
BAZI ETKİNLİKLER VE
OKULLARDAKİ PCR TESTİ
ZORUNLULUĞUNU
ÖNGÖREN UYGULAMALAR
KALDIRILDI...
Türkiye İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulunun
tavsiyeleri çerçevesinde Sağlık
Bakanlığının değerlendirmelerini
içeren yazı doğrultusunda, ulaşım,
bazı etkinlikler ve okullardaki PCR
testi zorunluluğunu öngören
uygulamaların kaldırılmasına ilişkin

yeni yazıyı valiliklere gönderdi.
Yazıda, Sağlık Bakanlığının
değerlendirmelerini içeren yazıda,
aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde
hastalığı geçirmemiş kişilerden, uçak,
otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım
araçlarıyla gerçekleştirecekleri
şehirler arası seyahatlerden, konser,
sinema, tiyatro gibi etkinliklere
katılmadan önce PCR testi ile tarama
yapılmasına gerek olmadığının
değerlendirildiği aktarıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı okullarında
görev yapan personele (öğretmen,
servis şoförü, temizlik personeli
vb.), tüm kamu ve özel iş yerlerinde
çalışanlara, kamu ve özel kurumlar
tarafından düzenlenen öğrenci
kamplarına katılacak kişilere de PCR
testi
uygulanmasına
gerek
olmadığının değerlendirildiği yazıda,

20 Ağustos 2021 ve 31 Ağustos
2021 tarihli genelgelerin hükümleri
ile 28 Ekim 2021 tarihli genelgenin
3. maddesinin uygulamadan
kaldırıldığı belirtildi.
Kaldırılan genelge hükümleri
kapsamında, aşısız veya aşı sürecini
tamamlamayan ve son 180 gün içinde
hastalığı geçirmemiş kişilerden, uçak,
otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım
araçlarıyla gerçekleştirecekleri
şehirler arası seyahatlerden önce,
konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce PCR testi
istenmeyecek.
Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı
okullarında görev yapmakta olan
personel, tüm kamu ve özel iş yerlerinde çalışanlar, kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci
kamplarına katılacak kişilere de PCR
testi zorunluluğu uygulanmayacak.

GÜNLÜK
PROJELER ANKARA’DAN GELİR VE
İHALELERE ANKARA’DA ÇIKILIR!
Tufan Erhürman “Kaynaklar yeni yolların yapılması ve yenilenmesi için azami oranda kullanılacak” dedi… Ah be Tufan…
Anlamadın daha konuyu… Yol yapmaya yetkisi yoktur KKTC’nin!
TC Karayolları Müdürü talimat verir, KKTC uyar… 21 Şubat’ta
kişisel twitter hesabından TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil
Karaismailoğlu bir video ile KKTC Karayolları Master Planı’nı
açıklamıştı. Anlamadınız mı konuyu… Vilayet bile değil KKTC,
ilçeden hallice!.. “Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu”nu da TC Altyapı
Bakanlığı projelendirdi… Kıbrıslı mühendislerden oluşan Trafikte
Güvenli Yaşam Derneği, gönüllü olarak beş kuruş almadan trafik
güvenliği eğitimi kitabı tercüme etti; ölümlere sebep olan kavşakların
MODERN ROUNDABOUT olarak yeniden düzenlenmesi için
projeler hazırladı… Dörtlü Hükümet’in Ulaştırma Bakanı Tolga
Atakan’a 2018’de 6 ayda 3 rapor sundular: Haspolat yaya geçidi
iyileştirme projesi, trafik sinyalizasyon tesisleri özel teknik
şartname taslağı ve sabit hız tespit kameraları için teknik uygulama
kılavuzu. Çalışmalarının hepsi “para yok” bahanesi ile çöpe gitti.
Para var ama mühendislerimizin çalışmalarını uygulayacak irade
yok!.. Çünkü projeler Ankara’dan gelir… Yollar Kıbrıs Türk
Mimar ve Mühendisler Yasası’na aykırı olarak vizesiz ve kaçak
yapılır! Tolga Atakan’ın daveti üzerine Ulaştırma Bakanlığı’nda
gönüllü olarak çalışmaya başlamıştı trafik güvenliği uzmanları ve
trafik mühendisleri… 2018’in Kasım ayında ise “beceriksiz ve
vizyonsuz politikacılar” ile işimiz olmaz diyerek Bakanlık’la olan
ilişkilerini bitirdiler. Çünkü ürettikleri bütün bilimsel projeleri
Ankara’nın uşakları halının altına süpürdü. Çünkü projeler Ankara’dan gelir ve ihalelere Ankara’da çıkılır!
TÜRK LİRASI
Parti başkanları sanki
pandemiden dolayı
ekonomik kriz yaşıyormuşuz
gibi konuşuyorlar. Sorun
Türk Lirası’dır oysa. Türk
Lirası işgaldir...
*
İMKÂNSIZ OLAN
Tatar “60 yıldan sonra iki
devletin bir araya gelmesi
mümkün değil” dedi. Asıl
mümkün olmayan Türkiye ile
“et ve tırnak” olmaktır.
*
HAMASETÇİLER
DUYMASIN
HP milletvekili adayı Erhan
Onuralp, “Güney Kıbrıs ile
ilişki kurulması, ticari ve
kültürel konularda anlaşma
olması gerekir. Bu ilişkiler
dostluk olarak başlayabilir”
dedi. Hamasetçiler
duymasın, “Rumcu” ilân
ederler seni...
*
BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU
İstanbul Büyükşehir
Belediyesi'nin, Ümraniye'de
yaptığı yeni parka verilecek
Bedri Rahmi Eyüpoğlu ismi,
AKP’li meclis üyelerinin
oylarıyla reddedildi. Bedri
Rahmi Eyüboğlu kadar taş
düşsün başınıza...
*
BOYU UZUN AKLI KISA
Sabah'ta yazan Mehmet
Barlas, muhalefet liderlerinin
Fetöcü olduklarını ima
ederek, muhalefet
partilerinin kapatılmasını
savundu... Boyu uzun aklı
kısa... Yalakalıkta bir
numara!

“Tırnak”...
"Artan asgari ücret çalışana ne
kadar zaman yeterli gelecek? Bu
ücretin altında kalan emekli
maaşıyla, sigorta maaşıyla
geçinmeye çalışanlar ne olacak?
Onların da artacak mı? Bu artan
maaşlar nereden nasıl
karşılanacak?
Her ay başı el açılmaya,
Ankara’dan randevu almaya,
borçlanmaya devam mı edilecek?
Ne zamana kadar böyle gidecek?"
Tayfun ÇAĞRA
(Yenidüzen)
"En önemlisi de Kıbrıs konusunda
hiçbir hazırlığın olmamasıdır...
Beklenmedik bir anda çözüm
kapıya dayanırsa ne olacak?.. İlk
gün, ilk saatten itibaren ne tür
gelişmeler yaşanacak?.. Kıbrıslı
Türk esnaf, ithalatçı, turizmci ne
tür sorunlarla karşılaşacak?..
Mülklerle ilgili adımlar atıldığında,
ipotekli mallar ne olacak?..
Elindeki mülkü kaybeden adamın
banka borçlarını kim ödeyecek?..
Kredilerin dönüşü olmayınca
bankalar ve mudiler ne tür
sorunlarla karşılaşacak?..
Geçimini daha çok Türk
öğrencilerden, Türk turistlerden,
hatta Türk askerinin
harcamalarından sağlayan
yüzlerce dükkan, cafe, restoran
sahipleri ne iş yapacak?.".
Reşat AKAR
(Diyalog)

Günün Kahramanı

ERSAN SANER

Kendini unutturmamaya
çalışıyor Saner…
Kendisine kurgulanmış bir
video ile siyasi komplo
kurulduğunu, bu
komplonun içinde olan
herkesten şikayetçi
olduğunu ve
soruşturmanın
neticelenerek olayın
yargıya havalesini sonuna
kadar takibe devam edeceğini
söyledi… Bırak gaileyi Faiz çeksin, ne
uğraşın! Başbakanlıktan emekli oldun, maaşcık
yerinde… Mimar ve Mühendis Odaları da Külliye
mimarına vatandaşlık verdiğin için seni mimarlıktan da
men etmeyi unuttu… Boşver Saner… Faiz çeksin gaileyi,
her ay maaş ödeyecek, kolay mı?
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Gavur imam
Oz Karahan
Kıbrıs’ın “işgal” altındaki bölgesinde
“demokrasi şölenlerine” inanmadığımı
biliyorsunuz.
Aynı zamanda işgal rejimine kayıtlı,
onun yasaları altında yaşantısını sürdüren,
yani onu legalize etmek için bir araç
olan siyasi particikler hakkında da pek
yazı yazmayı da sevmiyorum.
Bazen buna mecbur kalsam da bugün
biraz daha eğlenceli bir konuya değinelim.
İşgal bölgesindeki particiklerin gülünç
reklam kampanyaları hakkında bir iki
cümle söylemek istiyorum.
Çünkü geçtiğimiz günlerde Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin seçim şarkısına ve
reklamına denk geldim.
Topluma söyleyecek şeyleri, yaratıcılıklarının da olmadığını görmem için bu
bana yetti.
Seçim şarkısı Türkiyeli Bandista müzik
grubunun “Hiçbir Şeyin Şarkısı” adlı

GÜNEŞ, GÜNEŞ YİNE DOĞUYOR!
eseri.
Elbette şarkının sözleri değiştiriliyor
ve CTP tezahürahatı moduna getiriliyor.
Ancak ironik bir şey var.
Şarkının gerçek sözlerinde en fazla
geçen sloganvari cümle “Güneş, Güneş
yine doğuyor”.
Gazetemizi Kıbrıs dışında ikamet edip
okuyanlar için hatırlatmakta fayda var
ki güneş, Ersin Tatar’ın Ulusal Birlik
Partisi’nin sembolü ve partinin takma
adı.
“Güneş, güneş yine doğuyor” kısmının
yerine düşünülen slogan ise “buraya kadar”.
Bu slogan da geçtiğimiz aylarda Kıbrıs’ın özgür bölgelerinde “buraya kadar”ın
Yunancası olan “Os Dame” isimli büyük
protestolardan çalıntı.
Gazetemizin geçtiğimiz günlerde yan
yana koyarak herkese hatırlattığı “Yaptık,
yine yaparız” şeklindeki sloganı kullan-

mayı bıraktı artık CTP.
Hatırlattığımız şey, aynı sloganın Türkiye’deki İslamcı Yeniden Refah Partisi
ve Adalet ve Kalkınma Partisi’nin de
seçimlerde kullandığıydı.
İlginç anekdotlar, belki bazılarınız bunların bir tesadüf olduğunu düşünüyor
olabilir.
Ama ne olursa olsun bütün bunlar 23
Ocak’ta yaşanacak finali belli tiyatronun
sonucu değişmeyecek.
CTP’nin seçim şarkısının gerçek sözlerinde dediği gibi.
“Güneş, güneş yine doğuyor!”
Türkiye’nin bu topraklardaki yerleşimci
kolonyalizmine ses çıkarmadığınız için...
“Güneş, güneş yine doğuyor!”
Çocuklarınızın geleceğini ganimete ve
koltuğa sattığınız için...
“Güneş, güneş yine doğuyor!”
İşgale işgal diyemediğiniz için...
“Güneş, güneş yine doğuyor!”

UYUŞTURUCU MADDE
TASARRUFUNDAN BİR
KİŞİ TUTUKLANDI
Uyuşturucu madde tasarrufundan bir
kişi tutuklandı.
Polisten verilen bilgiye göre, önceki
gün saat 22.00 sıralarında, ErcanGaziköy anayolu üzerinde, Narkotik ve
Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu A.C’nin .(E-53)
kullanımında bulunan araçta, üzerinde
ve akabinde de kalmakta olduğu
ikametgahta yapılan aramada; tasarrufunda toplam 33 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna
inanılan madde ve içerisinde tütünle
karışık hintkeneviri türü uyuşturucu
madde olduğuna inanılan toplam üç
sarma sigara bulunarak emare olarak
alındı. A.C tutuklandı.

SOĞUK HAVA ETKİSİNİ
SÜRDÜRECEK
Meteoroloji Dairesi’nin 15 – 21 Ocak
tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölgemiz genellikle alçak
basınç sistemiyle soğuk ve nemli hava
kütlesinin etkisi altında olacak…
Hava bugün parçalı bulutlu, sabah
saatleri sağanak yağmurlu olacak.
Yarın dağlık kesimlere karla karışık
yağmur yağması da bekleniyor.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler
ve sahillerde genellikle 13 – 15 derece,
bugün ve pazartesi günü ise 10-12
derece dolaylarında seyredecek…
Rüzgar, periyodun ilk yarısı kuzeyli,
ikinci yarısında ise güneyli yönlerden
orta kuvvette zaman zaman kuvvetli,
akşam saatleri ve yarın kuzeydoğudan
kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde
esecek…

EV AÇMA VE
HIRSIZLIK

DR. FAZIL KÜÇÜK ÖLÜMÜNÜN 38. YIL DÖNÜMÜNDE ANILDI
Kıbrıs Türk Halkının Özgürlük Ve
Bağımsızlık Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl
Küçük, ölümünün 38. Yıl dönümünde dün
Hamitköy’de Anıttepe’deki anıtında düzenlenen törenle anıldı.
Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve
Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun yanı sıra, 2.
Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat,
Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali M.
Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai
Öztürk, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu
Topaloğlu, Ana Muhalefet CTP Genel
Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakanlar,
milletvekilleri, dernek, kurum, kuruluş ve
okul temsilcileri, sivil ve askeri zevat,
öğrenciler ile Küçük ailesi üyeleri katıldı.
Anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayan
törende, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı
eşliğinde bayrakların göndere çekilip yarıya
indirilmesinin ardından Cumhurbaşkanı
Tatar, anıt özel defterini imzaladı. LTL
öğrencisinin şiir okuması sonrası Fazıl
Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük konuşma
yaptı. Cumhurbaşkanı Tatar’ın konuşmasının
ardından tören sona erdi.
KORUMA POLİSLERİNİN MOTOSİKLETİ MÜZEDE SERGİLENECEK
Tören sonrası Dr. Fazıl Küçük’ün koruma

polislerince kullanılan ve Arkın Grup
tarafından restore edilen “Triumph” marka
motosiklet, Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ne
teslim edildi. Bu nedenle Dr. Küçük’ün
oğlu Mehmet Küçük, Arkın Grup Direktörü
Erbil Arkın’a teşekkür plaketi sundu.

geleceğinin Anavatan Türkiye’nin garantisi
altında bulunduğunu söyledi.
Küçük, ülkenin, Dr. Fazıl Küçük örnek
alınarak, iman, azim ve kararlılıkla yönetilmesi halinde daha güzel ve refah günlerin
geleceğine yönelik inancını da dile getirdi.

KÜÇÜK: “ÜLKE DR. KÜÇÜK
ÖRNEK ALINARAK YÖNETİLİRSE
DAHA GÜZEL GÜNLER GELECEK”
Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük
anma töreninde yaptığı konuşmada,
ölümünün 38. yılında her gün Dr. Fazıl
Küçük’ün değerinin daha da çok anlaşıldığını
kaydetti. Küçük, Dr. Fazıl Küçük’ün Kıbrıs
mücahit birliği diye hiçbir şeyi olmayan bir
topluluğu yoktan var ederek İngilizlere ve
EOKA’ya karşı mücadele verdiğini, en zor
günlerde hep Kıbrıs Türk halkının yanında
olduğunu anlattı.
Mehmet Küçük, bugün, dış siyasetteki
belirsizliklerle birlikte 38 yıl önce kurulan
KKTC’nin hak ettiği yerde olmayışının
gözlemlendiğini, Covid-19 pandemisinin
yarattığı olumsuzlukların, sağlık ve eğitim
alanında yaşanan sıkıntıların, TL para biriminin yabancı paralar karşısındaki değer
kaybının Kıbrıs Türk halkı üzerinde yarattığı
karamsarlığa rağmen, Kıbrıs Türkü’nün

TATAR: “KIBRIS’TA İKİ HALK
OLDUĞU GERÇEĞİNİN
GÖRÜLMESİNİ SAĞLADI”
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Dr. Fazıl
Küçük’ü sevgi, saygı, özlem ve rahmetle
andığını belirterek başladığı konuşmasında,
Küçük’ün kendisini Kıbrıs davasına adamış,
Ada sathında Kıbrıs Türk halkını örgütlemeye
çalışırken aynı zamanda Türkiye’de de
davanın anlaşılması için yaptığı çalışmalar
ve katıldığı mitinglerle, Kıbrıs’ta iki halkın
var olduğu gerçeğinin tüm dünya tarafından
görülmesini ve tescillenmesini sağladığını
belirtti.
Tatar, 1937’lerden başlayan milli davanın
bugün Rum-Yunan ikilisinin değişmemesi
nedeniyle halen devam ettiğini söyleyerek,
Dr. Fazıl Küçük’ün 103 köyden kovulan,
evleri yıkılıp-yakılan Kıbrıs Türklerine kendi
malından verip göçmen evlerinin yapılmasını
sağlayacak kadar da fedakâr olduğunu
aktardı.

Önceki gün Çatalköy’de meydana gelen ev açma ve hırsızlık meseleleri ile
ilgili yürütülen soruşturma
kapsamında, meselelerde zanlı olarak
görülen Y.M.A.(E-22) tespit edilerek
tutuklandı.
Yapılan ileri soruşturmada bahse konu
şahsın Çatalköy’de iki farklı ikametgahtan toplam 1750 TL nakit para ve
bir şahsa ait olup çalışır vaziyette bulunan aracı mal sahibinden izinsiz
alıkoyarak kullandıktan sonra terk
edip, aracın kontak anahtarını çaldığı
tespit edildi.

GÜNEYDE KAMU
BORCU 24,440 MİLYAR
EURO’YA ULAŞTI
Güney Kıbrıs’ın kamu borcunun
24,440 milyar Euro’ya ulaştığı bildirildi. Alithia’nın “Yeni Başkana Ağır Miras… Kamu Borcu 24,440 Milyara
Ulaştı” başlığıyla ikinci manşet verdiği
habere göre kamu borcu, dün itibarıyla
24,440 milyar Euro’ya ulaştı.
Maliye Bakanı Konstantinos Petridis,
kamu borcunun bir bölümünü yeniden
yapılandırarak yılsonuna kadar yüzde
100’ün altına, yüzde 98’e indirmeye
çalışacaklarını, önceki gün tahvil
basarak önceki gün borçlandıkları milyon 918 bin Euro’nun bu yıl geri
ödenmesi gerektiğini söyledi.
Gazete, 2023’te 1 milyar 391 milyon
Euro geri ödeme yapılması gerektiğini,
yeni hükümetin ise 2024’te önünde 2
milyar 360 milyon Euro geri ödeme
bulacağını kaydeden Petridis, “Toplam
5 yıllık görev süresi boyunca yeni
hükümetin şu veya bu şekilde 11 miyar
Euro’dan fazla geri ödeme yapması
gerekecek” ifadesini kullandı.
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İTEM YASASI VE YERLEŞİMCİ SÖMÜRGECİLİĞİ
İTEM Yasası…
1977’de yapılan İskân, Topraklandırma ve
Eşdeğer Mal Yasası…
1994’te CTP-DP tarafından yapılan değişiklikle bugün Kıbrıs’ta kör düğüm olmuş
bütün sorunların kaynağı olan İTEM Yasası…
2 Aralık 1998’de Kıbrıs FM’in Gündem
Kıbrıs programına konuk olan Mehmet Ali
Talat şöyle diyor İTEM için:
-"CTP'nin güçlenmeye en yakın parti ve
hak sahibi olduğuna inanıyorum. Biz Türkiyelileri dışlamıyoruz. Ekmeğini burada kazanan, çocuğunu burada doğuran ve belki de toplumun
en zor yaşam koşullarını yaşayan bu insanların yanındayız.
Kaldı ki bu vatandaşlarımız
için İTEM Yasası'nı biz yaptık"…
CTP İTEM Yasasını yerleşikler için yaptığını söylüyor…
İTEM Yasasında yapılan son değişikliğe
kadar Rumlardan kalan hiçbir taşınmaz mala
koçan verilemezdi, sadece tasarruf belgesi
verilirdi. Aynen bugün Kıbrıs Cumhuriyeti’nde
Türk malı tutan Rumlara koçan verilmediği
gibi…
İTEM Yasası’nda değişiklik yapabilmek
için önce Kıbrıs Türk Federe Devleti anayasasındaki, ‘‘Taşınmaz mallar üzerindeki mülkiyet hakkı saklıdır. Bu hak Anayasa’nın
herhangi bir kuralına bakılmaksızın gerçek
veya tüzel kişilere devredilemez’’ diyen
129’uncu madde ortadan kaldırıldı. Bu maddeyi kaldırmak içi KTFD’yi yıkıp KKTC’yi
kurdular…
Sonra, 1977 tarihli İTEM Yasasında 1994’te
CTP-DP tarafından bu madde değiştirilerek
koçan verilmesinin ve malların satışının önü
açıldı.
***
Birinci DP-CTP hükümeti döneminde Başbakan HAKKI ATUN, Başbakan Yardımcısı
ÖZKER ÖZGÜR’ün himayesinde İTEM Yasası meclis komitesinden OY BİRLİĞİ ile
geçerek genel kurula sevk edildi.
Bu komitenin üyeleri: Kenan Akın, Ruhsan
Tuğyan, Hakan Ataker (CTP), Gülsen Bozkurt
(TKP), Ahmet Derya (CTP), Mustafa Gökmen
ve Ertuğrul Hasipoğlu.
Yasa tasarısı, 8 Mart 1994’te meclis genel
kurulunda hiçbir vekil söz alıp itiraz etmeden,
tüm vekillerin OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.
Genel Kuruldaki CTP Milletvekilleri: Özker
Özgür, Ahmet Derya, Mehmet Civa, Vasfi
Candan, Feridun Önsav, Özkan Murat, Ferdi
Sabit Soyer, Sonay Adem, Hüseyin Celal,
Ergin Abdullah, Salih Usar, Ömer Kalyoncu,
Hakan Atakaer.
TKP Milletvekilleri: Mustafa Akıncı, Hüseyin Angolemli, Mehmet Emin Karagil, İbrahim Koreli, Gülsen Bozkurt.
***
Türkiye ve İsrail’in işgal ettikleri Kıbrıs
ve Filistin topraklarında yürüttükleri sömürgeleştirme metotlarının birbirinin aynısı olduğunu anlatan bugüne kadar onlarca yazı
yazdım…
Kıbrıs’ın taksim edilmesi için TMT ve
EOKA tarafından kontrgerilla terörü yürütüldü.
Filistin’de ise Haganah, Igun, Lehi, Stern
gibi paramiliter yapılar Filistinlileri terörize
ederek hem göçe zorladı hem de 1948 taksim
ve işgalinin koşullarını hazırladı.
Kıbrıs’ta ve Filistin’de paramiliter örgütler
klasik sömürgecilikten yeni-sömürgeciliğe
geçişte toplumları terörize ettiler, sonra kendi
toplumlarını bir bölgede toplayarak taksimin
koşullarını hazırladılar.
İsrail diye bir ‘ülke’ yoktur, KKTC diye
bir ‘ülke’ olmadığı gibi…
1947-48’de Siyonist çetelerin yürüttüğü
işgal harekâtı ile İsrail kuruldu. 1974’te
NATO operasyonu ile Kıbrıs bölünerek (1971
Lizbon NATO Dışişleri Bakanları Zirvesi’nde
alınan karardaki gibi) etnik olarak homojenleştirilmiş iki bölgeye ayrıldı.
Siyonist çeteler ise Filistinli Müslüman
ve Hristiyanlara karşı etnik temizlik yürüterek
Filistin’de korsan bir devlet kurdular.
Sonuç itibarı ile Filistin’deki 1947-48
savaşı ile Kıbrıs’taki 1974 işgali aynı yere
vardı. Başkalarına ait topraklar üzerinde ku-

rulmuş iki korsan yapı: İsrail ve KKTC.
İşgal edilen Filistin topraklarını dolduracak
nüfus olmadığı için İsrail dünyanın dört bir
tarafından Yahudileri işgal edilmiş Filistin’e
yerleşimci (yerleşik) olarak taşıdı.
İşgal edilen Kıbrıs topraklarını dolduracak
nüfus olmadığı için Türkiye de Anadolu’dan
öncelikli olarak Türkçü-İslamcı kökenli nüfusu işgal edilmiş Kıbrıs’a yerleşimci (yerleşik) olarak taşıdı.
Settler colonialism (yerleşimci sömürgeciliği) dediğimiz budur…
Şimdi gelelim İsrail’deki İTEM yasasına…
Evet, Türk ve Siyonist sömürgeciliğin
iskân yasaları da aynı!
Kıbrıs’ın işgal bölgesinde iskân yasasının
adı: İskân, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal
Yasası…
Filistin’in işgal edilmiş bölgesinde iskân
yasasının adı: Mevcut Olmayanların Mülkleri
Yasası…
‘Mevcut Olmayanlar’ tabiri 1948 işgali
ile evinden, toprağından, yurdundan zorla
sürülerek mültecileştirilen Filistin halkını
tanımlamak için kullanılıyor. Bu şekilde tanımlanan mültecilerin evlerine dönmeleri,
mülklerinin iadesi ve tazminat talebi reddediliyor. 1950’de Mevcut Olmayanların Mülkleri Yasası yürürlüğe konarak mülklerin
yağma edilmesinin yasal mevzuatı oluşturuldu.
Burada altını çizelim: Aynı ‘Mevcut Olmayanlar’ mantığıyla İTEM Yasasının öncülü
‘yabancılara ait taşınmaz malların tahsis ve
değerlendirmesini düzenleyen’ 32/1975 ile
33/1975 no’lu yasalarla, ‘yabancı’ diye tanımladıkları Rum ve Ermenilere ait taşınmaz
malların kontrol yönetim ve tahsisi Bakanlar
Kurulu’nun yetkisine verildi. Daha sonra bu
yetki İmar, İskân ve Rehabilitasyon Bakanlığı’na devredildi.
İşgal edilmiş Filistin’de Filistinliler yasa
ile ‘Mevcut Olmayan’ ilan edildi…
İşgal edilmiş Kıbrıs’ta Rum ve Ermeniler
‘yabancı’ ilan edildi…
Tıpkısının aynısı…
Kıbrıs Türk Federe Devleti’nden KKTC’ye
geçişte kaldırılan ‘‘taşınmaz mallar üzerindeki
mülkiyet hakkı saklıdır. Bu hak Anayasa'nın
herhangi bir kuralına bakılmaksızın gerçek
veya tüzel kişilere devredilemez’’ maddesinin
İTEM ile kaldırılması gibi, ‘Muhafız’ adlı
yarı gizli resmi bir yapıya Filistinli mültecilerin mülklerini Kalkınma Dairesi’ne satma
yetkisi Mevcut Olmayanların Mülkleri Yasası
ile verildi.
Kalkınma Dairesi de Filistinli mültecilerin
topraklarını ‘satın almak’ için kurulmuş bir
kurumdu. Satın aldığı toprakları da Yahudi
Ulusal Fonu’na sattı. Böylece, İTEM Yasasında yapılan değişiklikle olduğu gibi, ganimet
mülkler önce kamulaştırılıyor; ardından da
devlet mülkiyetinden çıkarılarak özel mülkiyete devrediliyor. Tazminat hakkı bile tanımadıkları Filistinlilerin mallarını bu şekilde
kamulaştırıp özelleştirdiler. (Kaynak: New
Left Review Türkiye Seçkisi 2001/2 ‘Silinenler’ yazısı, Gabriel Piterberg)
Kıbrıs’taki işgalci Türk sömürgeciliğine
ve Filistin’deki işgalci Siyonizm’e ikiz kardeş
demiyoruz boşuna…
***
Ha Mehmet Ali Talat’ın İTEM Yasası, ha
Ariel Sharon’un postalı…
Talat’ın yerleşikler için yaptık dediği İTEM
Yasası ile Rum malları milyon Sterline sa-

tılmaya, toplum çürümeye, şehirler betonlaşmaya, doğa yok edilmeye, müzakere masasında da “mülkiyet sorunu” dosyaları birikmeye başladı…
Eşdeğer puanı olmayanlara tapu verilmesinin önünü açan değişikliktir bu. Yani, Talat
yalan söylemiyor, yerleşikler için yapıldı bu
yasa derken…
Ganimet Yasası’dır yani, işgalin Tunç Kanunu’dur İTEM.
Evlerinden kovduklarınız için ‘Mevcut
Olmayanların’ malına çökme yasası…
İlhaka giden uzun yolda atılan temeldir
İTEM. Kıbrıs’ın kuzeyinin silah zoruyla
etnik olarak homojenleştirilmesinden sonra
malları silah zoru ile gasp edilen Rumların
bir daha geri dönememesini sağlamak için
toprağın talana açılmasının yasasıdır.
İTEM yasası yerleşimci sömürgeciliğin
yasal mevzuatıdır.
İTEM ‘İki Devletli Çözüm’ün yasasıdır.
Savaş suçu olarak taşınan nüfusa savaş
suçu olarak ganimet dağıtılmasıdır İTEM.
İTEM ‘tek çare federal’ çözüm diyen sahtekârların ‘federalizm’ halısının altına Kıbrıs’ın toprağı ve insanı ile bölünmez bütünlüğünü süpürmesidir.
Temel insan hakkı olan Mültecilerin Geri
Dönüş Hakkı’nı ortadan kaldırıp gasp eden
tasarlanmış bir imhâ planıdır İTEM. Geri
dönecek bir ‘ülke’ kalmayınca putlaştırdıkları
‘federal çözüm’ de un ufak olur!
İTEM savaş suçu olarak taşınan ‘emekçi’
kılıfı ile örtülen yerleşimcilerin lümpenleşmesidir.
Hiçbir emek harcamadan kucağında bulduğu ‘ganimet’i astronomik rakamlara satan
ya da ‘sahip olan’ yerleşimci nüfus ile
puan/eşdeğer karşılığı veya karşılıksız aldığı
ganimet malları satan ya da ‘sahip olan’
Kıbrıslıların lümpenleşmesidir İTEM.
Burada lümpenleşme meselesini açalım.
İTEM Yasası ile ganimetin Kıbrıs’ın işgal
bölgesinde sınıfsal yapıda oluşturduğu tabakalaşmanın adını koyalım.
İsmail Işılsoy’un Afrika’da çıkan ‘Yerleşik’
başlıklı yazısından bir bölümü aktarmak durumundayız:
‘‘…Kristal Geceleri küllendirenler, kollarına
dövülmüş holokost numaralarına rağmen,
vaat edilmiş kutsal topraklar palavrasıyla gönüllü olarak- yerleştirildiler Armageddon
yoluna.
Uçsuz bucaksız, bal ve süt kokan toprakları
işgal ettiler.
Zeytin denizine dalan körkütük baltalar
gibiydiler.
Sahra kum engereğine bile doğrultuldu
uziler.
Kendi dışında nefes alanı sokar Siyonist.
Daha dün gibidir Sabra ve Şatilla.
***
Kıbrıs adasının işgal edilen Kuzeyi, Türkiye’nin alt yönetimi olarak tanımlanır.
İsrail işgali altındaki Filistin Bölgesi olarak
tanımlanır Batı Şeria.
Türkçe konuşan Kıbrıslılar ve kadim Filistin
halkı abluka altındadır.
Bir maskaralıktan ibarettir iki işgalciye
de derhal çekilin diyen Birleşmiş Milletler.
Gerçekte ise kılını kıpırdatan olmaz yayılmacılar yasadışı nüfusu yığarken.
Kendi kontrollerindeki kapılardan geçirdikleri yerleşiklerle genişlerler.
***
Bir başkasının işlemekte olduğu toprağa
el koyup işlemeye başlayana yerleşik denir.

dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH
Bir başkasının balık tuttuğu denizde pervasızca avlanmaya başlayana da.
Kalkıp bir başkasının yaşadığı havlıya
masa kuranın adı yerleşiktir.
Havlısına masa kurulanın damına da el
koyarlar.
Damda güneşin pişirdiği samerellasına da.
Ah o keçi eti, tuz, tülümbe ile kekik.
Hatıralar işgal altındadır.
Şarkılar da.
***
Batı Şeria’da zeytin hasadı yapan Filistinliyi
taş yağmuruna tutan Yahudi yerleşikler ülkelerinin burjuvaları değil, yoksul bırakılmış
emekçi kesimlerden gelenlerdir.
22 Ocak günü, faşistlerin Afrika Gazetesi’ni
taşlattığı yerleşiklerin çoğu yoksul emekçilerdir.
18. Yüzyılın sonlarında Avustralya’da
Aborjinleri sürek avıyla katlederek topraklarına yerleşen
-Britanya hapishanelerinden taşınan- mahkûmlar emekçi sınıflardan değiller miydi?
Yerleşik sefillerin sırtına binerek palazlanır
sömürgecilik.
Ganimettir eşeğin önünde sallandırılan havuç.
Yerleşik, göçmen işçi demek değildir refik.
Sömürgecinin akıncısıdır yerleşik.
Lümpen proletaryasıdır.
Yerleşik önden gider.
Arkadan gelir.
Kapital’’…
İsmail Işılsoy, ‘lümpen proletarya’yı Engels’e başvurarak açıkladığı dipnotunda şöyle
yazıyor:
‘‘Engels’in, Köylüler Savaşı'nın önsözünde
lümpen proletaryayı tanımlamasından:
"…bütün sınıflardan gelen en bozulmuş
bireyler tortusu… Bu ayaktakımı, tamamen
satılık ve küstahtır. Bu serserileri savunucu
olarak kullanan, ya da bunlara dayanan her
işçi önderi, sadece harekete ihanet ettiğini
kanıtlar.”
Devamında ise Işılsoy şöyle diyor:
Türkiye’den getirilip Rumca konuşan Kıbrıslının yaşayageldiği toprağa çökene yerleşik
derken, Rumca konuşan Kıbrıslının yaşayageldiği toprağa çöken Türkçe konuşan Kıbrıslıya göçmen dersin. Sömürgecinin sallandırdığı aynı havucun peşine düşmüş olmayasın
refik!’’
***
‘‘Sömürgecinin akıncısıdır yerleşik’’ derken
İsmail Işılsoy tarihin imbiğinden süzülüyor
söyledikleri. Çünkü yerleşimci nüfus politikası
Osmanlı’dan mirastır. “Serhat Vatan” sınır
boyu demektir. Osmanlı, zamanında “sınır
boyu”na yerleştirdiği nüfus üzerinden yürüttü
yayılmacılığını. Bu yerleşimci nüfus politikası
“şenlendirme” politikası olarak adlandırıldı.
Düşmana ganimet akınlarına çıkması için
sınır boyuna yerleştirilir(di) nüfus…
Temmuz 2019’da Fuat Oktay Kıbrıs’a geldiğinde de Tatar’a söylettiler: “KKTC artık
‘yavru’ değil ‘Serhat Vatan’dır” diye…
Bu sebepten 1974’ten sonra Kıbrıs’a gönderilen ilk nüfus MHP kökenli ülkücü faşistlerden seçilmişti. Faşistler ‘serhat vatan’
boyunca Rumların kovulduğu köylere yerleştirildi…
Ne lümpenler ‘emekçi’dir, ne de Kıbrıs’ı
vatan bilir!
‘Kan döküp aldık’ dediği toprakta sömürgecinin akıncısıdır.
***
İsrailli yerleşimciler Filistin’in kendilerine
Allah tarafından vadedildiğine inanır…
TC’li yerleşimciler ise Kıbrıs’ı Allah yolunda şehit düşerek “kanla aldık”larına inanır…
Filistin direnişinin efsane komutanı Leyla
Halid şöyle demişti:
-“Bu topraklar bize vadedildi diyorlar.
Sanki Allah emlakçı ve kendilerine tapu dağıtıyor!”…
Tapu, puan, koçan, ganimet, “TUTULMUŞTUR” ve İTEM…
Adına ne derseniz deyin…
Kanla aldık ya da emlakçı Allah vadetti…
(KK)TC ya da İsrail…
İşgal edilmiş Kıbrıs’ta İTEM, Filistin’de
Mevcut Olmayanların Mülkleri Yasası…
Mültecilerin mülkleri üzerinde kurulan bu
sömürgeci rejimin akıncısıdır yerleşik…
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Tünel

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

BİZİM DUVAR

ARŞİV
Maðusa surlarýna dikilen bayraklarýn kaldýrýlmasý gerektiðini söyleyen Anýtlar Yüksek Kurulu
temsilcisi görevinden alýndý! Arýklý boþuna mý söyledi sandýnýz? Dokunan eller kýrýlýr!

KKTC’DE BİR
“AVRUPA” VAR,
AVRUPA’DA BİR
KKTC YOK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

TARÝH: 15 Haziran 2021 Salý YIL: 1 SAYI: 339 FÝYATI: 5.00 TL (KDV dahil)

Açý

senerlevent1@gmail.com

l 2. sayfada

n Biden ile Erdoðan'ýn ilk
yüzyüze görüþmesi
yalnýz 45 dakika sürdü...
Brüksel'de NATO zirvesi
sýrasýnda gerçekleþen
görüþmeden sonra ABD
Baþkaný Biden, "Erdoðan
ile çok iyi bir görüþme
yaptýk" demekle yetindi...
n Basýn toplantýsý düzenleyen
Erdoðan ise, "S-400
konusunda bizim daha
önceki görüþümüz neyse,
onu ifade ettim" dedi...
n Kýbrýs sorununu ikili
görüþmede Alman
Baþbakaný Merkel ile
konuþan Erdoðan'ýn
Biden ile konuþmasýnda
Kýbrýs gündeme
gelmedi...
n Türkiye'de insan haklarý ve
demokrasi konusunda
Erdoðan rejimini daha önce
eleþtirmiþ olan Biden'in, bu
görüþmede bu konularý
gündeme taþýyýp
taþýmadýðý öðrenilemedi...

KISACA...

3. sayfada

ANKARA KAYNAKLI

Uluslararası standartlarda ulaşım
sistemi için projeler geliştirileceğinin
altını çizdi Tufan Erhürman. Ama
burada
projeleri
Ankara’daki
mühendisler çizer… TC ile imzalanan
Karayolları Protokolü’nü iptal etmeden
kendi
projenizi
yapamazsınız!
Kaynakların ihtiyaca yönelik olarak,
yeni yolların yapılması ve yolların
yenilenmesi için kullanılacağını da
söyledi! Kaynaklar Ankara’dan…
Karayolları Protokolü yüzünden KKTC
yol bile yamayamaz.

Bizim Mandra
“Fiyatı artacak, 200
olacak” söylentileriyle
birkaç gün ortadan
kaybolan tüpgaz, “Ne artış
ne de indirim olacak”
açıklamasından sonra
yeniden piyasaya sürülür.
Vatandaşlar, gelinen
noktayı ölümü gösterip
sıtmaya razı etmek olarak
değerlendirirken, herkes
107 TL’den 180 TL’ye
uçurulan fiyata şükreder
duruma sokulur!
Sokaktaki adam “Bunların
yaptığı, eşeğini kaybettirip
buldurmaya benzedi” diye
kendi kendine söylenir...

DİP NOT
Almanya, Turkovac aşısı
olanları, hiç aşı olmamış
statüsünde sayacak ve
ülkeye girişine izin
vermeyecek...

Kamera sürprizi
Ýþgal altýnda
ÝCAZETSÝZ
yazýlar...

Akıncı, seçimlerden önce tv programında, adaylıktan
çekilmesi için tehdit edildiğini açıklamıştı...
KKTC’de siyasi kriz, kaset skandalları ve
hükümetin istifası ardından 23 Ocak’ta yapılacak milletvekili seçimleri ile Türkiye’de
de iktidar-muhalefet mücadelesi açısından
en büyük kamuoyu yoklaması ya da siyasi
test olarak görülebilir.
11 Ekim 2021'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ersin Tatar’a destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tatar’ın kampanyası
için kesenin ağzını açmıştı. İkinci turda Tatar,
oyların yüzde 51,7'sini Akıncı ise yüzde
48,26'sını aldı.
Seçim sonrası yapılan araştırma, sandık
ve seçmen listesi tespitleri ve bazı olaylara
birebir tanık olduklarını dile getiren kişilerle
yapılan mülakatlar sonrasında hazırlanan raporda seçimlere Türkiye’nin müdahale ettiği
iddialarına yer verildi.
Ersin Tatar'a oy vermeleri için binlerce
Kuzey Kıbrıslı seçmenin banka hesabına
para aktarıldığı, sosyal medya trollerinin devreye sokulduğu, muhalif gazetecilerin tutuklamayla tehdit edildiği yer aldı.
Seçimi üç puan farkla kaybeden Akıncı,
seçimlerden iki gün önce katıldığı bir televizyon programında, adaylıktan çekilmesi
için tehdit edildiğini açıklamıştı.
Akıncı ‘Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'taki seçimlere her zaman müdahale ettiğini ancak
hiçbir zaman tüm kurumlarıyla bu denli müdahil olmadığını, son seçimde Milli İstihbarat
Teşkilatı'ndan askeri varlığına, sivil bürokrasisinden kullandığı medyaya kadar baskı,
tehdit ve menfaat ile sahada olduğunu’ öne
sürmüş; cumhurbaşkanını, başbakanı Türkiye’nin belirlediğini vurgulayarak ‘Dünya bu
şartlar altında KKTC’yi bağımsız bir devlet
olarak nasıl tanısın?’ sorusunu gündeme getirmişti.
Akıncı’nın dile getirdiği eleştiriler üzerine
iktidar medyası Akıncı’yı ‘bölücü, hain, iftiracı’ başlıklarıyla sayfalarına taşıdı.
50 milletvekilinin belirleneceği seçimlere

VİRGÜL

VERGİSİZ SÖMÜRGE CENNETİ

TDP, TKP, CTP ve Bağımsızlık Yolu takmış vergi
reformu yapacak! Kimi vergide adalet
getirecek, kimi servet vergisi, kimi kayıt
dışını vergilendirecek, kimi kara parayı
vergilendirip burasını Norveç yapacak… Ama hiç
akıllarına gelmiyor… İşgal rejiminin bir sonucu,
hatta beslendiği bir kaynak olduğu bu VERGİ
CENNETİ’nin! Vergisiz sömürge cennetidir bu
diyar! Sebebi işgaldir… İşgalci ile mücadele
etmeden
vergi
reformu
yapacaklarmış
kumarhaneler düzeninde… TC’li şarkıcılar
milyonlar karşılığı konser verir, KKTC onlardan
bile vergi alamaz!

‘‘BİLEŞİK FAİZ
YASASI’NI
KALDIRACAĞIZ’’
DİYEN PARTİ
YOK!

Þener LEVENT

ERDOÐAN'A KAMERA
SÜRPRÝZÝ

‘‘Arabalarımızı,
evlerimizi, işlerimizi
banka sahiplerine
devredecek değiliz…’’
Mehmet Çakıcı (TKP)

8 parti 400 adayla katılıyor.
Hükümeti kurabilmek için en az 26 milletvekilinin gerektiği KKTC Meclisi’nde şu
anda 21 vekille en büyük parti UBP. SolSosyal Demokrat çizgideki CTP ise 12 milletvekiliyle ikinci parti konumunda. HP ise
9 sandalye ile üçüncü parti.
KKTC’de ekonominin ve devletin çarkları
Türkiye ile her yıl yenilenen mali protokol
üzerinden dönüyor. Türkiye’deki ağır ekonomik kriz koşulları ada ekonomisini de
sarstı. Türk lirasının tedavülde olduğu Kuzey
Kıbrıs’ta bazı siyasi partiler seçim kampanyalarında TL’den Euro’ya geçişi savunuyor.
Pek çok ürünün fiyatı yüzde 100 zamlandı.
Türkiye’den KKTC’ye adeta yüksek enflasyon ve ekonomik kriz, hayat pahalılığı
ihraç ediliyor.
İşsiz kalanlar çalışmak için güneye, Rum
kesimine gitmek üzere kuyruğa girmiş durumdalar.
Güneyde çalışmak için başvuranların sayısı
artarken ödenecek en az ücretin 780-900
Euro olduğu belirtiliyor. Güneye çalışmaya
gitmek isteyenlerden Kıbrıs Cumhuriyeti Vatandaşı olduklarını belgelemeleri, kimlik veya
pasaportlarını ibraz etmeleri talep ediliyor.
Türkiye’de tüm kamuoyu araştırmalarında
iktidarın ekonomiyi düzelteceğine inanmayanların oranı yüzde 77! AKP-MHP seçmeninin yüzde 60’tan fazlası iktidarın ekonomik
söylemlerine inanmıyor. Türkiye destekli
iktidardan ve uygulamalarından memnuniyetsiz KKTC seçmeninin 23 Ocak’ta sandığa
yansıtacağı tepki, Türkiye’deki siyasi tablonun
nereye varabileceği konusunda da muhtemelen
en geniş katılımlı kamuoyu yoklaması ve
siyasi test olacak.
(Bu yazı Zülfikar Doğan’ın ahval’da
yayımlanan “KKTC seçimleri, Türkiye
için ‘siyasi test laboratuvarı’ olur mu?”
başlıklı yazısından kısaltılmıştır...)

Covid-19

ÇÝRKÝN TARÝH
OLMASAYDI...

YALANA
ÝNANMAK
HÝÇTENDÝR

NATO'YA KARÞI
TEK VATAN, TEK
BAYRAK, TEK
DEVLET, TEK HALK

TETÝÐÝ ÇEKEN DE
EMRÝ VEREN
KADAR
SUÇLUDUR

Faize Özdemirciler

Ali Osman

Aziz Þah

Canan Sümer

Kuzeyde 15'i yerel 25 vaka, güneyde 57 vaka 1 can kaybý...

BAYRAÐA
DOKUNAN
ELLERÝ
KIRARMIÞ

Mehmet Levent
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Tarih 15 Haziran 2021
Biden ile Erdoğan'ın ilk yüzyüze
görüşmesi yalnız 45 dakika sürdü...
Brüksel'de NATO zirvesi sırasında
gerçekleşen görüşmeden sonra ABD
Başkanı Biden, "Erdoğan ile çok iyi
bir görüşme yaptık" demekle yetindi...

Gözden kaçmayanlar...
TANINMAMIŞLIĞIN
AVANTAJLARI

Casino İşletmecileri Birliği 34 adet casino
işletmesinden oluşan sektörde 28
işletmenin
vergilerini
ödemediğini
açıklamıştı… Ardından ruhsat ödemesi için
ricada bulundu hükümet. Ve 8000
kumarhane çalışanının maaşlarını bizim
cebimizden ödeyeceğini açıkladı… Elektrik
faturasını da biz öderiz, teşviğini de,
çalışanını da! Vergi ve ruhsat ödemez
ağalar… Ama seçime giren sözde sol
partiler bu ağaların sırtını işgale
dayadıklarını inkâr ederler! Bunlara diz
çöktürmektir mesele… Tanınmamışlığın
avantajları dedikleri işgalin kendisidir,
kanunsuzluğu!

İNCİR ÇEKİRDEĞİ

‘‘İktidara gelirsek
Gençlik ve Spor
Bakanlığı kurulacak…’’

Karikatür: İsmail Kızıldoğan

Tufan Erhürman
(CTP)
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Sosyal Medya
Bumin Bezmen

Yetmez Sn. Akıncı!

TKP GÜZELYURT ÇARŞISI'NI ZİYARET ETTİ
Toplumcu Kurtuluş Partisi- Yeni Güçler
(TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, ülke
genelinde bir ekonomik kalkınma planına
ve kaynağa ihtiyaç olduğunu belirterek,
özellikle Güzelyurt bölgesinde daha çok
yatırım ve kaynağa ihtiyaç olduğunun altını
çizdi.
TKP-YG’den verilen bilgiye göre, Güzelyurt Çarşısı'nı ziyaret ederek esnaf ve
vatandaşlarla bir araya gelen TKP-YG Genel
Başkanı Çakıcı, çalışan esnafın ve
vatandaşların sorunlarını dinleyerek, çözüm
önerilerini paylaştı. Milletvekili adaylarının
da yer aldığı ziyarette çok sayıda partili de
seçim manifestosu kitapçığını esnaf ve

alışveriş yapan vatandaşlara dağıtarak, TKPYG'nin programı hakkında bilgiler verdi.
Çakıcı, 23 Ocak seçimlerine doğru ilerlerken ülke insanının içinde bulunduğu durumla ilgili konuşarak, halk için doğruları
savunmaya devam edeceklerinin altını çizdi.
Sorunların dağ gibi büyüdüğü bir dönemde
var olmak, ya da yok olmak noktasında bir
mücadele verildiğini ifade eden Çakıcı,
yaptığı ziyaretlerde esnaf ve vatandaşın
ekonomik sorunlarının had safhaya
ulaştığının görüldüğünü kaydetti.
Bu gidişata hep birlikte dur deme
zamanının çoktan geldiğine işaret eden
Çakıcı, halkın oylarıyla geleceğini belirlerken

buna göre davranması gerektiğinin altını
çizdi. Güzelyurt halkı ve esnafının tüm
ülkede yaşanan ekonomik krizi diğer ilçelere
oranla çok daha ağır hissettiklerini de vurgulayan Çakıcı, "Ülke genelinde bir
ekonomik kalkınma planına ve kaynağa
ihtiyaç vardır. Özellikle Güzelyurt bölgesinde
daha çok yatırım ve kaynağa ihtiyaç olduğu
gün gibi ortadır" dedi. TKP-YG hükümete
geldiğinde Güzelyurt İlçesine özel önem
vereceğini söyleyen Çakıcı, kaynak yaratarak
Güzelyurt ilçesine yatırım yapacaklarının
sözü verdiklerini ifade etti. Çakıcı, “TKPYG’nin programına dayalı olarak verdiği
sözler senettir” dedi.

BAĞIMSIZLIK YOLU’NDAN MAĞUSA BELEDİYESİ’NE ÇÖPLÜK ELEŞTİRİSİ
Bağımsızlık Yolu, Gazimağusa Belediyesi’nin, Çevre Koruma
Dairesi’nin çöplükle ilgili uyarılarını uygulamayarak, üç maymunu
oynarcasına tavır takındığını ve halkın sağlığını hiçe saydığını
savundu. Çevre Koruma Dairesi’nin çöplükte inceleme yaptıktan
sonra Belediyeye 23 Kasım’da uyarı yazısı gönderdiği kaydedilen
Bağımsızlık Yolu açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
“Müdürlük; Gazimağusa Belediyesi çöp alanına giriş çıkışların
kontrol altına alınabilmesi için sınırların belirlenerek tellenmesini,
yangınları engellemek için güvenlik görevlisi veya kamera
bulundurulmasını, uçurum kısmının kullanıma kapatılmasını ve
atıkların bertarafının Güngör Düzenli Depolama Alanında yapılmasını
ivedi olarak talep etmiştir.
Bağımsızlık Yolu’nun konunun takipçisi olduğunu, elimizdeki
tüm araçlarla sonuna kadar mücadele edeceğimizi ve Mağusa

halkına reva görülen bu rezalete teslim olmayacağımızı bildirmek
isteriz.”

TDP ADAYLARI GÖNYELİ’DE ESNAFLA BULUŞTU
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları 23 Ocak’ta yapılacak
erken genel seçimlere yönelik Gönyeli’de
vatandaş ve esnafla buluştu.
TDP’den verilen bilgiye göre, milletvekili
adaylarının yanı sıra bazı üye ve
sempatizanların da katıldığı ziyaret
çerçevesinde Gönyeli Belediye Başkanı
Ahmet Benli ile de görüşüldü.
TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, sami-

mi ve dostane şeklinde gerçekleşen sohbetler
sırasında yaptığı kısa konuşmalarda, temiz
bir geçmişe sahip donanımlı bir ekiple,
daha iyi bir gelecek için yolda olduklarını
vurguladı. Ülkenin ihtiyaç duyduğu yapısal
ve köklü değişimin ancak güçlü bir kadro
ile gerçekleşebileceğini söyleyen Özyiğit,
TDP çatısı altında birleşen kadronun bunu
başarabileceğine inanç belirtti.
Ülkenin tüm bölgelerini gezdiklerini,

gittikleri her yerde samimi bir şekilde
karşılanarak destek bulduklarını ifade eden
Özyiğit, “Kamuoyu yoklamalarında da,
gezdiğimiz yerlerde de TDP’ye olan desteği
net olarak görmekteyiz. TDP’ye olan destek
her geçen gün artmaktadır. Halkımızla birlikte omuz omuza bu ülkenin geleceğini
şekillendireceğiz ve bu yeni gelecekte söz
de, yetki de, öncelik de halkımızda olacak”
diye konuştu.

Toplum eski lideri Sn.Akıncı, seçim
ve sandığa gitme veya boykot
konusunda kendisine ,ne düşündüğü
sorulunca bu konuda konuşmak
istemediğini açıkladı!
Toplumliderliği seçimlerinde size
yapılan hakaretler ,hainlik suçlamaları
,elçiliğin bir seçim merkezi haline
dönüştülmesi , TC den buraya seçime
müdahaleler yapılması
için gönderilen vekiller
gazetesi
,Afrika
saldırısı sırasında size
siz
bizim
cumhurbaşkanımız
,bizim
değilsiniz
cumhurbaşkanımız Ankaradadır
diyenler yüzünden ,sözde seçimleri
halkımızın büyük bir bölümünün
boykot etmek istemesi ,size
yapılanlara karşılık verilmesi neticesinde başlamıştır!
Seçimden sonra konuşmamayı tercih ettiniz ,şimdi ise yine
konuşmamayı tercih ediyorsunuz.
Konuşmanın tam zamanı şimdidir
Sn Akıncı, sizin seçiminize yapılan
müdahaleler yüzünden boykot kararı
almış bir çok insanımıza destek sırası
şimdi sizde.
Her türlü hakarete ,küfürlere karşı
size destek çıkmış ,arkanızda durmuş
yurtsever halkımıza bir vefa borcunuz
var.
Size sorulan soruya cevap vermek
istemeyeşiniz ,bizim için yeterli değil
Sn Akıncı, hiç de değil!
Yurtsever halkımız nasıl ki en zor
durumunuzde size destek vermişse
,bu kritik süreçte , boykotcu yurtseverlere
gelen
eleştirilere
,yakıştırmalara karşı sizin de
konuşmanız gerekir.
Yorum yapmayarak bir yerde
boykotu desteklediğiniz anlamını
çıkaranlar var,ama yine tekrar edeyim
yeterli değil!
Boykot için konuşacak ,destek
verecek,ilk kişinin sizin olmasını
beklerdik, ait olduğunuz parti TDP
nin de ayni şekilde sizinle beraber
boykotun başını çekmeniz gerekirdi!
Boykot yapacak olanlara bırakın
destek vermeyi ait olduğunuz TDP
ye ait bazı kişiler örneğin ,Zeki Çeler,
size saldırmaya yeltenen, siz bizim
cumhurbaşkanımız değilsiniz ,bizim
başkanımız Ankara’dadır diyenler
den sizin adınızı kullanarak oy
dileniyor !
Bizim bildiğimiz ,tanıdığımız ,Afrika saldırısında cesaretle meydana
inip ,saldırganların önüne geçen
Akıncı , kendisine yapılan türlü
hakaretler ,hainlik suçlamaları
karşısında , tüm desteğini aldığı ve
şimdi bunlar yüzünden boykot kararı
alan bizler için desteğini esirgeyip
konuşmıyacaksa , bizler de artık ne
diyelim Sn Akıncı?
Afrika gazetesi saldırısı sırasında
meydanda üzerinize yürüyen
,saldırganların söyledikleri gibi ,bizde
madem konuşmuyorsunuz,size
toplum liderliği seçimlerinde desteğin
hertürlüsünü vermiş kişiler olarak
bize destek vermiyorsanız,bizde çıkıp
''siz bizim cumhurbaşkanımız
değilsiniz, bizim cumhurbaşkanımız
güney Lefkoşa’dadır'' mı diyelim?
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DAHA YILAN ISIRIĞINI
TATMADILAR!
Bizden birkaç yaş küçük sevdiğim bir
arkadaş, Cuma gün yanıma uğradı…
Rengi soluk, telaşlıydı…
Yüzünü gördüğümde,
Çaresiz bir hastalığa yakalandığını
zannettim, koktum…
-Sağlığın iyi mi? diye sorunca,
-İyiyim, domuza benzerim, diyerek
konuşmaya başladı:
“Görüng ya halimizi değil?
Eskiden KKTC seçmeni, evlatlarının
geleceği için, okul bitiren evlâdını işe
yerleştirmek adına oyunu adeta satar;
askerliğini bitiren, evlenmek üzere olan
oğlu için uygun yerdeki o arsacığı
verecekler umuduyla, ‘partisinin’
yetkilisinden aldığı söze güvenerek,
kuzu kuzu sandığa gider, ‘sistem
partisine’ oy verirdi!
Şimdilerde çok şey değişti, bir naylon
‘poşet dolusu erzak’ karşılığında,
‘kendisinin ve çocuklarının geleceğini
mahvetme uğruna’ gene sandığa
gidiyor, ille sistem aşığı partisine oy
vereceğini söylüyor!” dedi, sesi
titriyordu…
Bir süre durdu, konuşmadı, ne
söyleyeceğimi
merak
edercesine
yüzüme baktı…
Ardından, “Ne hallere düştük gardaş
böyle?
Bu, fakirlikten de beter bir
durumdur! Artık bizlere buralarda
yaşam hakkı kalmadı!” deyiverdi…
Nutkum tutulmadı desem, yalan
söylemiş olurum…
Çok üzüldüm!
Bir süre durduktan sonra,
-Peki, n’apacan? dedim…
-Çocukları aradım, Londra’ya
gidersem orada bir işcik bulabilir
miyim? diye sordum, deyiverdi…
Ne git, ne de kal dedim…
Hiçbir şey söyleyemedim!
Söyleyemezdim, üzüldüm sadece…
İşte, getirildiğimiz nokta budur
maalesef…
Kimimiz,
“düşmanımızdır”(!)
dedikleri Rum tarafında, bir iş arayıp
bulma uğraşında,
Kimimiz Londra yollarını tutmakla,
el yerlerinde geçim derdinden
kurtulacağımızı zannediyoruz…
Anladığım kadarıyla arkadaşım,
Londra’daki evlatlarından medet

Rüzgara Karşı

umuyor, onlara güveniyor!
Söylediklerinde oldukça ciddiydi, bir
yerlere
gitmeye
kesin
kararlı
görünüyordu…
“Yolun açık olsun,” diyemedim…
Kimseye diyemem!
Bu yurt, tüm Kıbrıslıların da evi!
***
Bizlerin
arkadaşlarımızdan
dinlediklerimizi,
“Siyasetçiler,
adaylar,
hanımefendiler, beyefendiler;
İktidara yürüyoruz…
İktidar, bizim işimizdir…
Yaptık, yine yaparız…
Gerisi hikâye…
için
adayız,”
diyerek,
Halk
seçmenlerden oy isteyenler bilmiyor,
duymuyor olamazlar!
Duymak zorundadırlar!
Pek tabii, işlerine geldiği gibi…
Yerleşiklerin
güneye,
Kıbrıs
Cumhuriyeti idaresindeki topraklara
geçebilmeleri için “uğraşacakları”
sözünü vermesini bilenler; bu
toprakların, bu adanın insanlarının,
doğduğu topraklardan gurbet ellere
göç etmemesi için, ne yapacaklarını
söyleyemiyorlar!
Yoksa o konuda konuşmaları da mı
yasaktır?
Partilerin
ekranlardaki
seçim
reklâmlarını/spotlarını
izliyorum,
korkunç paralar döküldü saçıldı
ortalığa…
Son akşam daha da dökülecek!
Şarkılar, türküler, kadınlı erkekli
eğelenen gençler, orta yaşlılar birlikte
oynuyorlar; hepsi de alkış tutuyor,
sallanıyor, gülüyorlar!
Boyunlarında parti renklerine göre
dokunan atkıları asılı…
Kıbrıslının
boynuna
asılan
boyunduruğunu andırıyor!
Birileri “kazanacak,” Dianellos’daki
kadife koltuklara oturacak dün olduğu
gibi; ancak Kıbrıslı toplum, daha da
kaybedecek işgale örtü olan bu
sandıkçılar yüzünden!
Gerçekten “sevinçli” olduklarına
inansam, “Allah neşelerini artırsın”
diyeceğim; ancak, kendilerinden partilerindenbaşka,
kimse
umurlarında değil!
Ne Kıbrıslılar, ne de bu toprakların

Bülent Tümen
ev sahibi Kıbrıslının geleceği…
Daha yılan ısırığını tatmadılar!
İşleri, güçleri, şov yapmak…
Kimileri, şimdiden seçmene kurabiye,
çay ile bol bol vaat dağıtmaya başladı!
Bir zamanlar, önceki seçimlerdi
sanırım, çok oy aldığı söylenen bir
partinin, “güleç yüzlü” paralı bir adayı
da, “40 yıl hatırı var” düşüncesiyle,
küçük paketçiklerde kahve dağıtmıştı
kazasındaki bir kısım seçmene, ama
“yazık oldu,” seçilemedi!
Birileri istemeyinca ne isterseniz
yapın, “dikiş tutturamazsınız!”
Hele bugünlerde malûm, sürekli yeni
varyantlarıyla ortada dolanan bir
Covid-19 pandemisi var…
Pozitif sayısı da kıyamet kadar arttı!
***
Sizler de okuyorsunuz, bugün
yazdıklarımın içinde “kıyamet, gülüp
oynama,” bir de giysi olarak “atkı”
geçti ya, işte içinde tam bu sözcüklerin
geçtiği bir fıkra aklıma düştü:
“Nasreddin Hoca’nın pek sevdiği,
kendi eliyle beslediği bir kuzusu
varmış. Birkaç bıçkın Hoca’yı kandırıp
kuzuyu yemeye karar vermişler; bunun
yolunu yöntemini düşünürlermiş.
Sonunda bir oyun hazırlamışlar…
İçlerinden biri, Hoca’ya:
-Hoca efendi, demiş, müftü kıyametin
birkaç gün sonra kopacağını söyledi.
Gel, giderayak şu senin kuzuyu
püryan* edip, ağız tadıyla yiyelim.
Hoca karşı çıkmış ama ötekiler de
üsteleyince, Cuma günü mesire yerinde
kuzunun kesilmesine boyun eğmiş.
O gün eş dost toplanmış, kuzu
kesilmiş. Ateşler yakılmış… Soyunup
dökünmüşler, püryan pişene kadar
gülüp oynamışlar…
Yemek için toplandıklarında, bir de
bakmışlar ki, giysileri ateşte yanıp kül
olmuş.
-Eyvah! Şimdi ne yapacağız? Kim
yaktı?! diye bağrışırlarken Hoca
yanlarına gelmiş.
-Canım, ne diye üzülüyorsunuz?
Yakında kıyamet kopmayacak mı?
Giysiyi ne yapacaksınız!”
İyi Pazarlar hepinize,
Gene gonuşuruk buraşda.
(*) Püryan = Tavada susuz kızartılan
kuzu eti - kebap.

ADALETSİZ DÜZENE SON VERİLECEK
Toplumcu Kurtuluş Partisi -Yeni Güçler
(TKP Yeni Güçler) Genel Başkanı
Mehmet Çakıcı, insanların alım gücünü
artıracak icraatlara ihtiyaç olduğunu belirterek, vergi reformu yapılarak adaletsiz
düzene son verileceğini söyledi.
Partisinden yapılan açıklamaya göre,
seçim ziyaretleri kapsamında KKTC
Alevi Kültür Merkezi Lefke Şubesi'ni
ziyaret eden TKP Yeni Güçler Genel
Başkanı Mehmet Çakıcı ve milletvekili
adayları, hükümete gelmeleri halinde
ülke insanının hayatını kolaylaştırmak
için hayata geçirecekleri projelerle ilgili
bilgi verdi.
Ziyarette konuşan Çakıcı, hükümetin
alamadığı önlemler yüzünden alım gücü
düşen insanların ekmeğe, tüp gaza,
akaryakıta, elektriğe ve temel tüketim
maddelerine yapılan zamlar sonrasında
tükenme noktasına geldiğini ifade ederek,
orta direğin gerçek anlamda ezildiğini
kaydetti. Çakıcı, insanların alım gücünü

artıracak icraatlara ihtiyaç olduğunun
altını çizerek, piyasayı canlandıracak
ekonomik politikalara gereksinim
duyulduğunu söyledi. Bunların en başında
devletin kaynaklarını artırması için “Vergi
Reformunun” yapılması gerektiğine işaret
eden Çakıcı, sosyal adaletin sağlanması
için vergi adaletine ihtiyaç olduğunu
vurguladı. Çakıcı, "Ekmeğimize saldırı

var. Arabalarımızı, evlerimizi, işlerimizi
banka sahiplerine devredecek değiliz.
Artık yoksullar, orta direktekiler değil
zenginler ödeyecek. Vergi reformu
yapılacak, sanal bet patronları vergilerini
ödeyecek. Bu toplanan para asgari ücrete
eklenerek, akaryakıt ve temel tüketim
hammaddelerindeki kur farklılığı bunlarla
giderilecek. Artık yeter" dedi.

Sosyal Medya
Yılmaz Parlan

PARA GELMİYOR,
PARA GİDİYOR
Başbakan Ankara'ya uçarken
''Seçimi değil ekonomik konuları
konuşacağız'' demişti. Şimdi ise
''23 Ocak seçimlerini ve istikrarı
konuştuk'' diyor.
Bütün stratejiyi AKP ve
Başkan Erdoğan belirliyor.
23 Ocak sonrası onların devam
edeceği bir senaryo uygulamada.
Seçmene de sonuçlara da zerre
kadar saygıları yok!
Şimdiden hükümlerini vermiş
görünüyorlar!
Ekonomik politikalarda tam
bir uyum içinde olduklarını
açıkladılar.
Hatırlatalım bu politikalar sizi
fakirleştiren cebinizdeki parayı
enflasyon yoluyla çalan
politikalardır Türkçesi buna devam edecekler.
Ankara'nın tercihi açık buna
müdahalenin katmerlisi derler!
Tatarı
seçtirirlerken
uyguladıkları
yöntemi
uyguladılar.
Mesaj çok açık ''Parayı biz
veririz'' diğer taraf için de ''Parayı
biz alırız'' politikası devrede.
Şu anki hükümet koalisyonda
oldukları güçlü olmadıkları ve
seçime gittikleri halde bu zamları
yapıyorlar.
Bir de 23 Ocak sonrasını
düşünün!
Çok kısa bir süre sonra ''Para
geliyor'' müjdesini de verecekler
ve siz gelecek parayı beklerken
cebinizdeki parayı bu yöntemle
bir kez daha alacaklar.
Ardından verilen müjdeye
rağmen ay sonu Maliye Bakanı
konuşacak ''Kasada para yok''
Size yıllardır bunu yapıyorlar
yine yapacaklar!
23 Ocak sonrası kim seçilirse
seçilsin yağmur gibi zamlar gelecek bunu görmek için kahin olmaya da gerek yok!
Sandığa gidenler mevcut
düzenden, pahalılıktan, döviz
krizinden, yolsuzluktan, kriminal
olaylardan şikayetçi olmayacaklar çünkü sandıktan rejimin
belirlediği çerçevenin dışında
bir şey yoktur.
Sandığa atılan her oy rejime
destek olup mevcut düzenin
devamı olurken.
Sandığı reddeden seçmen ise
rejimi reddetmiş sayılacak,
barışın ve çözümün penceresini
ardına kadar aralamış olacaktır.
BOYKOT
özgürlüğün
anahtarıdır bizi dünya ile
buluşturacak politikadır.
#BOYKOTözgürlüktür
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Günün Manisi - Emine Hür

Yıllar neler gördüler
Çok defterler dürdüler
Onlarca sevdiğimizi
Giderken götürdüler

Özdeyişler

Tadımlık

“İnsanı hayvandan ayıran
şeyin ne olduğunu nihayet
öğrendim. Mali sıkıntı.”
Emerson

Hâlâ karasapan, hâlâ kağnıydı
Elindeki bütün varı halkımın
Halbuki omcalar üzüm doluydu
İyisini el yiyordu salkımın
Mehmed Kemal
“Özlemler” adlı şiirinden

Kitap Dünyası
SÖZ KONUSU
VATANSA BİLİM
TEFERRUATTIR
İsmail Beşikçi Anı
İsmail Beşikçi Vakfı
Yayınları

Nöbetçi
Eczaneler

BAŞSAĞLIĞI

LEFKOŞA
KIZILBAŞ ECZANESİ
Kemal Aksay Cad. No: 43/ 2 Taşkınköy Lefkoşa 03922253259
NİLCAN AVCIN ECZANESİ
Rauf Denktaş Cad. No:55 Dük.No:2
Göçmenköy Lefkoşa 2232333
SENAL ATAÇAĞ ECZANESİ
Atatürk Cad. Şht.Zehra Mustafa
Sk.No:5 Gönyeli 0392 223 19 97
GİRNE
AYDIN ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza
No:3 Alsancak Girne 0392 821 33
61
KÜÇÜK ECZANESİ
Canbulat Sok.No:5/C Girne
03928153626
NURÇAĞ ECZANESİ
Şht.Dursun Özsaraç Sok.No: 6/2
Girne 03928151025
MAĞUSA
ÇİSEM ECZANESİ
Halil Hamza Yolu Kaliland Bölgesi
Alasya park sitesi karşısı
0392 365 40 04

Sevgili arkadaşımız, gazetemiz yazarlarından;

Zübeyir Ağaoğlu’nun
vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik.
Yaslı ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz.

DEMET ECZANESİ
New Castle No:1 Bayraktar yolu,
Terminal Lemar Yanı Mağusa
03923663350
GÜZELYURT
AŞAR ECZANESİ GÜZELYURT
Ecevit Cad.18/B Güzelyurt
0392 714 21 93
İSKELE
AVİCENNA ECZANESİ
İskele boğaz anayolu -petek pastanesi yanı iskele 05428550015

DÜN

LEFKE

KİRALIK ARAZİ
Angolemde (Taşpınar) sulu arazi 20 dönüm, su motoruyla
birlikte kiralıktır. Ayrıca pınar suyu da mevcuttur.

Tel: 0533 849 18 47

Acil Telefon
Numaraları

ARAZİ ARANIYOR
Lefkoşa’nın Değirmenlik bölgesinin Minareliköy veya Demirhan
bölgelerinde asfalt yol üstünde, sahibinden uygun fiyata satılık
5 veya 6 dönümlük bir arazi aranmaktadır.
Tel: (0533) 8648771

DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖVİZ KURLARI
DOLAR
Alış Satış

13.40 13.65

EURO
Alış Satış

15.30

15.63

S.T.G.
Alış Satış

18.38 18.65

ALTINCI ECZANESİ
Şht.Nejdet Levent Sokak N0:4/ A
Denzili Lefke 7278 500

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

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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İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün Dünya Raporu yayınlandı...

Raporda, Türkiye’nin uluslararası
hukuku ihlal ettiği belirtildi
Özgür gazete - İnsan Hakları İzleme
Örgütü’nün 32.’sini yayınladığı 752 sayfalık
Dünya Raporunun Türkiye bölümünde,
‘ifade özgürlüğü, kadın hakları, işkence ve
adam kaçırma, mülteciler ve muhalefete
baskı’ gibi başlıklar altında Türkiye’ye ağır
eleştiriler yöneltildi
Raporda Türkiye’nin uluslararası
hukuku ihlal ettiği belirtildi
Ankara’nın geçtiğimiz yıl İstanbul
Sözleşmesi’nden çekildiği hatırlatılan raporda, Fethullah Gülen ile bağlantılı olduğu
iddia edilen insanların dünyanın farklı
noktalarından kaçırılmaya devam ettiği belirtildi.
Türkiye’nin uluslararası hukuku ihlal ettiği
belirtilen raporda, “Recep Tayyip Erdoğan’ın
otoriter ve oldukça merkezileşmiş
cumhurbaşkanlığı yönetimi, hükümeti
eleştirenleri ve siyasi muhalifleri hedef
alarak, yargının bağımsızlığını derinden baltalayarak ve demokratik kurumların içini
boşaltarak Türkiye’nin insan hakları sicilini
onlarca yıl geriye götürdü.” ifadelerine yer
verildi.
İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün 32.’sini
yayınladığı 752 sayfalık Dünya Raporu
2022’de yaklaşık 100 ülkedeki insan hakları
uygulamaları değerlendirildi.
İnsan Hakları İzleme Örgütü Avrupa ve
Orta Asya Direktörü Hugh Williamson,
“Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz yıl
Türkiye’yi uluslararası insan hakları hukukunun sunduğu çerçevenin dışına çıkaran bir
rota izledi” dedi.
Türkiye’de “medya, insan hakları
savunucuları, LGBT topluluğu, Kürt siyasal
aktivistler ve hükümetçe muhalif olarak
algılanan diğer kişiler açısından kısıtlayıcı
bir ortamın hüküm sürdüğü belirtilen raporda,
“Mecliste yer alan, muhalif Halkların
Demokratik Partisi’nin (HDP) önde gelen
eski siyasetçileri beş yıldan beri tutuklu
olarak cezaevinde bulunuyorlar, partinin
tamamı hakkında ise Anayasa Mahkemesi’nde açılmış bir kapatma davası var.
Mahkemeler üzerinde tesis edilmiş siyasi
kontrol, Türkiye’de hukukun üstünlüğü
ilkesinin uğradığı derin erozyonunun
merkezinde yer alıyor. Kolluk güçlerinin
faili olduğu hak ihlali ve zorla kaybetme
vakalarında, hala bir cezasızlık kültürü
hüküm sürüyor.” denildi.
“58 gazeteci hapiste”
Türkiye’deki haber kuruluşlarının çoğunun
‘hükümetle yakın bağlantıları olan şirketere

ait’ olduğu belirtilen raporda, “Türkiye’deki
bağımsız medya, esas olarak çevrimiçi platformlar üzerinden faaliyet gösteriyor, ancak
düzey
hükümet
isimlerini,
üst
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı veya aile üyelerini
eleştiren haberler nedeniyle kovuşturmaya
tabi tutuluyor.” denildi.
Türkiye’de 58 gazetecinin ‘gazetecilik
çalışmaları veya medyayla ilişkileri nedeniyle
hapiste olduğu” veya terör suçlarından
hüküm giydiği” kaydedildi.
Ankara’nın, Akdeniz’deki orman
yangınları sonrası “sosyal medya aracılığıyla
dezenformasyonu iki ila beş arasında hapis
cezasıyla cezalandırılabilecek suç haline
getirerek” sosyal medya üzerindeki
kısıtlamaları daha da sıkılaştırma planlarının
sinyalini verdiği dile getirildi.
Raporda, “Her yıl binlerce kişi, genellikle
karalama, cumhurbaşkanına hakaret veya
terör propagandası yapmakla suçlanan sosyal
medya paylaşımları nedeniyle tutuklanıyor
ve yargılanıyor.” denildi.
Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi’ndeki rektör
protestoları hatırlatılarak, öğrenci, işçi,
LGBT üyeleri, insan hakları aktivistlerinin
protesto girişimlerinin “Covid-19 bahanesiyle
yasaklandığı” ifade edildi.
İşkence ve adam kaçırma
Savcıların son beş yılda polis nezaretinde
ve hapishanede artan işkence ve kötü
muamele iddialarını soruşturmada ilerleme
kaydettiğini gösteren çok az kanıt olduğu
belirtilen raporda, “Bu tür iddiaların çok
azı güvenlik güçlerinin yargılanmasıyla
sonuçlanıyor ve yaygın bir cezasızlık kültürü
varlığını sürdürüyor.” ifadesi kullanıldı.
Kaçırma ve ‘zorla kaybetmelerin’ rapor
edildiği ve ‘olayların gerektiği gibi
soruşturulmadığı’ belirtilen raporda,
2016’daki darbe girişimi sonrası Gülen
grubuyla bağlantılı olduğu iddia edilen
kişilerin ‘kaçırılmalarına’ örnekler verildi:
“Eski bir memur olan Hüseyin Galip
Küçüközyiğit, 29 Aralık 2020’de Ankara’da
kayboldu. Yetkililer, 14 Temmuz 2020’de
ailesine onun tutuklu yargılandığını bildirdi.
Yedi aydır nerede olduğu hakkında hiçbir
bilgi yoktu. Eski bir memur olan Yusuf
Bilge Tunç’tan Ağustos 2019’dan sonra
haber alınamadı”
Türkiye’nin iade taleplerine uyan bazı
ülkelerin “yasal prosedürleri ve yargı denetimini atlayarak adam kaçırma, zorla kaybetme ve yasa dışı kişi transferinde gizli
anlaşma yaptığı” ifade edilen raporda, Orhan
İnandı ve Selahaddin Gülen örnekleri verildi:

“2021’de Kırgızistan’daki okulların müdürü
Orhan İnandı 31 Mayıs’ta kaçırıldı ve
Kırgızistan’dan Türkiye’ye iade edildi; 31
Mayıs’ta Kenya’da kayıtlı bir sığınmacı
olan Türk uyruklu Selahaddin Gülen,
Türkiye’ye teslim edildi”
“HDP’ye karşı kampanya yoğunlaştı”
Halkların Demokratik Partisi (HDP)
üyelerinin “şiddet içermeyen meşru siyasi
faaliyetleri, konuşmaları ve sosyal medya
paylaşımları nedeniyle terör suçlarından
hüküm giydiği” belirtilen raporda, “Ankara,
HDP’nin meşru siyasi faaliyetlerini suç saymak için devam eden kampanyasını
yoğunlaştırdı.” denildi.
HDP’nin eski eş genel başkanları Selahattin
Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da
bulunduğu onlarca kişinin yargılamasına
devam edildiği hatırlatılan raporda, Anayasa
Mahkemesi’nde geçtiğimiz haziran ayında
HDP’nin kapatılmasıyla ilgili açılan davanın
devam ettiği kaydedildi.
Raporda, HDP Milletvekili Ömer Faruk
Gergerlioğlu’nun bir sosyal medya paylaşımı
nedeniyle mahkum edilmesi ve sonrasında
hak ihlali kararı verilerek vekillik görevine
geri döndüğü de hatırlatıldı.
Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki
askeri operasyonlarına dikkat çekilen raporda,
“Türkiye, toprak işgal etmeye devam ediyor.
Suriye vatandaşlarını, ömür boyu hapis
cezasına yol açabilecek terör suçlamalarıyla
yargılanmak üzere yasadışı bir şekilde
Türkiye’ye nakletti.” ifadelerine yer verildi.
Osman Kavala davası
Osman Kavala davasına da değinilen raporda, “Türkiye’nin aralık ayında insan
hakları savunucusu Osman Kavala’yı serbest
bırakmayı reddetmesi üzerine, Avrupa Konseyi hükümetin Kavala’nın serbest
bırakılmasını gerektiren bağlayıcı Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi kararını ısrarla
hiçe saymasına karşı yaptırım sürecini
başlattı. Avrupa Konseyi tarihinde böyle
bir yaptırım süreciyle karşı karşıya kalan
ikinci ülke Türkiye oldu.” denildi.
İnsan Hakları İzleme Örgütü Avrupa ve
Orta Asya Direktörü Hugh Williamson,
“Osman Kavala’nın keyfi ve hukuka aykırı
tutukluluk haline son vererek onu serbest
bırakmaktansa, Avrupa Konseyi tarafından
yaptırıma tabi tutulmayı tercih etmek ise,
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne
itaatsizliğin açık bir göstergesidir,” şeklinde
konuştu. Kaynak: Euronews Türkçe

GÜNEYDE OKUL
BİNALARINA GÜNEŞ
ENERJİSİ SİSTEMİ
Rum Elektrik İdaresi’nin (AİK) 405
okulun bulunduğu program
çerçevesinde şu ana kadar 115 okula
güneş enerjisi sistemi monte ettiği
bildirildi.
Fileleftheros’un haberine göre AİK
okullara, her biri 4,2 megavat enerji
üretme kapasiteli güneş enerjisi
sistemi kurma programını yaz
sezonuna kadar tamamlayacak.
Okul binalarının ısıtma ve yalıtımını
da kapsayan bu proje için 9,6 milyon
Euro harcanacağı ve bu paranın
Eğitim Bakanlığı’ndan 20 yıllık sürede
tahsil edileceği kaydedildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI
SENFONİ ORKESTRASI,
KÜÇÜK VE DENKTAŞ
ANISINA KONSER VERDİ
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
önceki akşam Özgürlük Mücadelesi
Lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu
Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş
anısına konser verdi.
Konseri, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
ve eşi Sibel Tatar da izledi.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan
açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı
Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, dün
akşam KKTC Cumhurbaşkanlığı
Senfoni Orkestrası’nın, milli
mücadele lideri Dr. Fazıl Küçük’ün
ölümünün 38’inci ve Kurucu
Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın
ise 10’uncu yıl dönümü dolayısıyla
verdiği konsere katıldı.
Yakın Doğu Üniversitesi AKKM’de yer
alan konseri, şef Can Okan yönetti.
KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni
Orkestrası’nın konser programında;
W.A.Mozart Don Giovanni operası
uvertürü, K 527, L.V. Beethoven 4.
Senfoni Si bemol majör Op. 60
eserleri yer aldı.

DAÜ SİVİL HAVACILIK
KABİN HİZMETLERİ
ÖĞRENCİLERİ SEMİNERE
KATILDI
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
Turizm Fakültesi, Sivil Havacılık
Kabin Hizmetleri bölümü öğrencileri,
uluslararası havayolları
işletmelerinde yöneticilik ve
danışmanlık görevlerinde bulunan
Nevzat Arshan tarafından verilen
“Havacılık Endüstrisinde Kariyer
Yolculuğu: Karadan Havaya” başlıklı
seminere katıldı.
DAÜ’den yapılan açıklamaya göre,
sivil havacılık endüstrisindeki kariyer
fırsatlarını öğrencilere aktaran
Arshan, DAÜ Sivil Havacılık Kabin
Hizmetleri öğrencilerine tecrübelerini
aktararak, onlara kariyer
yolculuklarında dikkat etmeleri
gereken kritik konular hakkında
bilgiler verdi. Havacılık
endüstrisindeki kariyer olanaklarını
anlatan Arshan, havacılık
endüstrisinin teknik doğası, ciddi
güvenlik ve maliyet etkileri nedeniyle
yüksek düzeyde yeterlilik
gerektirdiğini, bu nedenle iletişim, dil
ve teknoloji ile diğer teknik
becerilerin havacılık endüstrisinde
başarılı bir kariyer yapmada büyük
öneme sahip olduğunu vurguladı.

HLORAKA’DA YAŞAYAN
600 CİVARINDA SURİYELİ,
SUSUZ BIRAKILDI

TATAR, KIBRIS ÖZEL ETNOGRAGRAFYA MÜZESİ’Nİ ZİYARET ETTİ - Cumhurbaşkanı Ersin
Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Kıbrıs Özel Etnografya Müzesi’ni ziyaret ederek müzede yer alan eserler hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanlığı’ndan
yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs’ta son 150 yılda günlük yaşamda kullanılan ülkeye özgü eşyaların sergilendiği Lefkoşa’daki Kıbrıs
Özel Etnografya Müzesi’ni ziyaret eden Sibel Tatar burada yaptığı konuşmada, müzede Kıbrıs’ın tarihi ve kültürel yapısını yansıtan
birçok eserin sergilenmesini takdir ettiğini belirtti. Müzenin kurucusu Ergün Pektaş’ın, ülkeye müzecilik bağlamında büyük katkı
koyduğunu belirten Sibel Tatar, müzenin tarih ve kültür hakkında daha geniş bilgi sahibi olmak için herkes tarafından ziyaret edilmesi
gerektiğini sözlerine ekledi. Müzenin kurucusu Ergün Pektaş ise, Tatar’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti.

Baf’ın Hloraka köyündeki Ayios
Nikoaos sitesinde yaşayan 600
civarında Suriyeli’nin susuz
bırakıldığı bildirildi. Fileleftheros,
“Suriyeli Mültecileri Susuz Bıraktılar”
başlıklı haberinde Sağlık
Bakanlığı’nın, site sahibi şirketin
suyu Hloraka su şebekesinden değil,
tescili olmayan yasa dışı bir
kaynaktan aldığı ve suyun insan
tüketimine uygun olmadığı
gerekçesiyle sitenin suyunu kesti.
Şirkete 3 gün itiraz süresi verdi.
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Tottenham-Arsenal
maçı ertelendi

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Tottenham ile
Arsenal arasında yarın oynanması planlanan
karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle
ertelendi. Ligde bu hafta yapılması gereken BurnleyLeicester City maçı da aynı gerekçeyle tehir edilmişti.
Bu arada Premier Lig'de bu sezon Kovid-19 yüzünden
ertelenen maç sayısı 21'e yükseldi.

Pape Gueye transferi Marsilya'ya pahalıya patladı!

UEFA’dan 2 yıl transfer yasağı
FIFA, Pape Gueye transferi nedeniyle Marsilya'ya iki dönem
transfer yasağı getirdi. Fransız ekibi, 2.5 milyon avro da tazminat
ödeyecek. Gueye, 2020'nin yaz
aylarında Le Havre ile biten
sözleşmesi sonrası Marsilya'ya
transfer olmuştu. Fakat transfer
öncesinde Senegalli oyuncunun,
Watford ile ön anlaşma imzalaması
sürecin dava konusu haline gelmesine neden oldu. FIFA, Marsilya'ya
transfer yasağının yanısıra, Watford'a 2.5 milyon avro tazminat
ödemesi cezası verdi. 22 yaşındaki
orta saha oyuncusu Gueye'in de
lisansı 4 ay askıya alındı.

Yıldız ve gençlerin Türkiye heyecanı başlıyor

Cimnastik Federasyonu vize semineri
düzenleyecek. Bugün başlayacak olan
seminer, online platformdan yapılacak.
22 Ocak tarihinde devam edecek olan
seminer ise 14.00 – 16.00 saatleri arasında
yüz yüze yapılacak. Vize işlemleri için
gerekli evraklar ve ödeme ise KKTC
Cimnastik Federasyonunda görevli Sena
Çetinkaya’ya 20 Ocak Perşembe gününe
kadar iletilebilecek.

U14 Erkekler’de Ahmet Dağer, U16 Erkekler’de
Ayhan Birsel, U18 Erkekler’de Hasan Kasap yanında
U18 Kadınlar’da Cafer Muhtarlıoğlu ve Fatih Seyitler’in
yer aldığı toplantı son derece verimli geçerken, karmaların
belirlenmesi ile birlikte kafilelerin katılacakları organizasyonlarla ilgili detaylı bir çalışma daha yapılacağı
ifade edildi.

Trabzonspor,
Sivas'a takıldı

Dörtyol 2. devre kampına girdi

4 Günlük kamp
Acapulco Resort Convention Spa Hotel’de
4 günlük kampa başlayan SFC Dörtyol
kafilesinde Asbaşkan Kağan Taşer kafile
başkanlığında, sporcu sorumlusu Mendo
Şengül, Buğray Yiğen, teknik direktör Ahmet
Ogan, yardımcı antrenör Korhan Kotbaş,
kaleci antrenörü Mustafa Özkaraman, malzemeci Gürsel Gök ve 25 futbolcu yer alıyor.

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

Koronavirüs salgınından dolayı gerekli önlemler alınarak başlatılan kamp çalışmaları
devam ediyor. SFC Dörtyol teknik direktörü
Ahmet Ogan yönetiminde kamp süresi
boyunca sabah ve akşam olmak üzere günde
çift idman yapan SFC Dörtyol takımı toplam
beş antrenman, bir hazırlık maçı ile
çalışmalarına devam edecek. Antrenman
programı oldukça yoğun olduğu kamp
çalışmalarında çabuk kuvvet, dayanıklılık,
toplu çalışmaların yanı sıra teknik, taktik

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

Hentbol Federasyonu başlayacak olan
büyükler ligi öncesi hakemlere ara seminer
düzenledi. Futbol Federasyonu Ahmet
Sami Topcan salonunda gerçekleşen seminerde bilgiler tazelenirken, mevcut kurallar
yeniden irdelendi. Federasyon Genel
Sekreteri ve MHK Başkanı Ediz Arıkan’ın
nezaretinde yapılan semineri Hentbol
Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan’da
yerinde takip etti. Sezon boyunca hakemlere yönelik eğitimlerin devam edeceği
Hentbol Federasyonu’nda Şubat ayında
Türkiye Hentbol Federasyonu MHK’nın
da katılımı ile yeni bir seminer
gerçekleştirilecek.

Cimnastik seminer
zamanı

Türkiye’de düzenlenecek bölge şampiyonalarında yer
alacak alt yapı karmaları konusunda Basketbol Federasyonu
tarafından bir çalışma toplantısı düzenlendi. Toplantıda
federasyon yönetimi tarafından belirlenen U14, U16, U18
karmalarının koçları koçlar katılırken, organizasyonların
detayları ve kafilelerin durumları masaya yatırıldı.

Futbol Aksa 1.Lig’de ilk devreyi lider
tamamlayan SFC Dörtyol’da 2.hazırlık dönemi kamp çalışmaları ile devam ediyor.
Mesarya’nın yeşil beyazlı ekibi SFC Dörtyol,
ligin ikinci devresi öncesinde 2.hazırlık
dönemi yoğun bir şekilde çalışmalar devem
ederken, hazırlık maçlarıyla birlikte,
hazırlıklara kamp çalışmaları ile devam
ediliyor. Aksa 1.lig temsilcisi
3
Ocak’tan beri ikinci devre 2. hazırlık dönemi
çalışmaları aralıksız olarak sürdüren yeşil
beyazlı ekibi SFC Dörtyol, 14-17 Ocak tarihleri arasında Acapulco Resort Convention
Spa Hotel’da kamp çalışmaları başladı.

Hentbol’da bilgiler
tazelendi

çalışmalarında yer alacağı belirtildi. SFC
Dörtyol’da ligin ikinci devresine yönelik
olarak devam eden kamp çalışmaları 17
Ocak Pazartesi öğlen tamamlanacak.
Hazırlık Maçı
SFC Dörtyol’da 4 gün sürecek olan kamp
çalışmalarında tek hazırlık maçı yapılacak.
SFC Dörtyol hazırlık maçında Aksa süper
lig ekiplerinden Lefke ile bugün Acapulco
sahasında karşı karşıya gelecek.

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

Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor, 21. hafta maçında deplasmanda
Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya
geldi
Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 20.
dakikasında ev sahibi ekip Leke James'in
kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Bordo mavili ekip bu gole 24. dakikada
Abdülkadir Ömür ile karşılık verdi ve
kısa süre içerisinde beraberliği yakaladı.
Müsabakanın kalan süresinde başka
gol sesi çıkmadı ve lider Trabzonspor,
zorlu Sivas deplasmanından 1 puanla
ayrıldı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah
Avcı, karşılaşmanın 90. dakikasında saha
içerisine girdiği için kırmızı kartla oyun
dışında kaldı.
Bu sonucun ardından puanını 50'ye
çıkaran Fırtına, maç fazlasıyla en yakın
takipçisi Konyaspor'un 11 puan önünde
liderliğini sürdürdü.
Sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere
kalan Demir Grup Sivasspor ise 30 puan,
maç fazlası ve averajla 9. sırada yer aldı.
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