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Son haftaya girdik... Seçim sonucu ne olursa olsun, hiçbir şeyin değişmeyeceğini anlamak için kahin olmak
gerekmez... Keşke seçime katılan partiler de bunu anlasalar ve artık bu seçimlere maşa olmasalardı!
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 17 Ocak 2022 Pazartesi YIL: 2 SAYI: 553 FİYATI: 7 TL (KDV dahil)
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2. sayfada

Kıbrıs'ı ve toplumumuzu da çok iyi tanıyan Ortadoğu'nun
bir numaralı uzmanı seçimlerimizi değerlendirdi...

Seçimden
sonra da
bir şey değişmez
Mahalli: 23 Ocak'ta KKTC'de sekiz partinin katılacağı parlamento seçimleri
var. Kim ne kazanırsa kazansın, adanın kuzeyinde değişen bir şey
olmayacak... 1974'ten bu yana kuzeyde 10 başkanlık, 11 meclis, 11 yerel
seçim ve 5 kez referandum yapıldı... Sonuç: Değişen hiçbir şey yok!
n "Her seferinde Ankara'nın
müdahalesi daha ağır oluyor.
Özellikle AKP döneminde.
Bu müdahalelerin en ağırı
18 Ekim 2020'de yapılan
cumhurbaşkanlığı
seçimlerinde yaşandı...
n "AKP kendi ideolojisine uygun
olarak farklı bir KKTC yaratmak
istiyor. Başarmak üzere olduğu
da bir gerçek"...
n "CTP dahil farklı
söylemlerine rağmen
partilerin tümü Ankara'nın
emir ve telkinleri dışına
çıkmıyor ve çıkamıyor"...
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VE SEÇİMLER...
Sezan Artun
n 6. Sayfada

Bağnaz İslamcılığın kurbanı...

Videoyu çekti, canına kıydı

n Türkiye'de tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara ailesinin cemaat baskısına
daha fazla dayanamayarak canına kıydığı... Çektiği videoda son sözlerini
söyleyen Kara 7. kattan atlayarak yaşamına son verdi...
3. sayfada

YUKARI
TÜKÜRSEK “HİÇ”,
AŞAĞI TÜKÜRSEK
YİNE “HİÇ”

Faize Özdemirciler

BİR GÜN...

Ali Osman

GENÇ BİR
ADAYA MEKTUP

Mehmet Levent

DEVLETİN BEKASI
VE “ŞAHIS”
Necmettin Çapa
n 8. Sayfada

‘KOLTUK’
SÖMÜRGECİNİN
İŞBİRLİKÇİLERİ
EĞİTTİĞİ BİR
ARAÇTIR
Aziz Şah

Kuzeyde 588 vaka 1 can kaybı, güneyde 1971 vaka 6 can kaybı...
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Şener Levent

Açı
Son günlerde okuduğum ve etkilendiğim iki olay, insanlık hakkında gittikçe
daha karamsar olan düşüncelerime su
serpti…
“İşte hepimiz böyle olmalıyız” dedirtti
bana…
Asıl ihtiyacımız olan şeyin bu olaylardaki hayranlık duyduğum davranışlar
olduğuna inandım bir kere daha…
Birinci olay NASA’da on yıl çalışmış
olan Dr. Neva Çiftçioğlu’nun başından
geçmiş Amerika’da…
İnternet aracılığı ile satın aldığı bir
kol saati paketten camı kırık çıkınca,
iade etmek üzere postaneye gitmiş…
Bakmış ki orada 25 kişi kadar bir
kuyruk…
Sıraya girmiş…
Sonra en az 35kişi daha dizilmiş onun
arkasına…
Sırası gelip de paketi görevliye uzatınca,
- Paketi neden bantla kapatmadınız,
diye sormuş görevli…
Neva Hanım,
- Girişte, “paketin içindekileri görmek
isteyebiliriz, lütfen paketlerinizi açık
tutun” yazıyor da ondan, demiş…
Görevli sinirlenmiş:
-Kapıda ne yazdığını iyi biliyorum.
Derhal paketinizi bantlayın!
-Rica etsem siz verebilir misiniz o
bandı?

Korkusuz
Hüsnü Mahalli
23 Ocak’ta KKTC’de
sekiz partinin katılacağı
parlamento seçimleri var.
Kim ne kazanırsa kazansın adanın kuzeyinde
değişen bir şey olmayacak.
CTP dahil farklı söylemlerine rağmen partilerin tümü Ankara’nın emir ve telkinleri
dışına çıkmıyor ve çıkamıyor.
Bazıları tümüyle Ankara’nın emirkulu.
1974 Barış Harekatı’ndan bu yana
adanın kuzeyinde 10 başkanlık, 11 meclis,
11 yerel seçim ve 5 kez referandum yapılmış.
Sonuç:
Değişen hiçbir şey yok.
Her seferinde Ankara’nın müdahalesi
daha ağır oluyor.
Özellikle AKP döneminde.
Bu müdahalelerin en ağırı 18 Ekim
2020’de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay’ın yönetiminde bir AKP’li grubun
bir ay süreyle KKTC’de karargah kurduğu ve Ersin Tatar için çalışmalar
yaptığı yazılıp çizilmişti.
Bu da yeterli olmayınca Ankara Tatar’ın
rakibi ve dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı tehdit etmişti.
Akıncı “MİT mensubu olduğunu söyleyen kişiler özel kalem müdürü aracılığıyla bana ulaşarak ‘adaylıktan çekilmemi kendim, ailem, yakınlarım ve herkes için iyi olacağını’ söylediler.
Yine aynı kişiler seçimleri kaybetmem
için her türlü tertibatın alındığını, kazansam bile görevde kalamayacağımı

BİZİM ASIL İHTİYACIMIZ OLAN ŞEY
Bu kez daha da sinirlenmiş görevli:
-Hayır, o bant bana ait, müşteri kendi
bandını kullanacak!
Sonra da paketleme servisleri için 20
dolara bant satan karşıki dükkanı işaret
ederek “gidin ordan alın” demiş…
Bunun üzerine Neva Hanım,
-15 santimetrelik bir paket için bana
o bandı aldırmanız size mantıklı geliyor
mu, diye sormuş ona…
Sinirden kıpkırmızı kesilen görevli,
-Bandı al ve derhal sıranın sonuna
geç, diye bağırmış…
Sonra da “next” diyerek diğer sıradakileri çağırmış…
Ancak sıradakilerin hiçbiri kıpırdamamış yerinden… Hatta yaşlılar bile…
Hizmet durmuş…
Sıradaki yaşlı bir bayan söze girmiş
sonra…
Demiş ki:
-76 yaşındayım ve dizlerim ağrıyor,
ama o bayanın paketini bantlayıp görevinizi yerine getirmediğiniz sürece buradan bir adım atmıyorum.
Bunun üzerine görevli sinirle Neva
hanımın elinden paketi kapıp bantlamak
zorunda kalmış…
Neredeyse ağlamak üzere olan Neva
hanım dolu dolu gözlerle sıradakilerin
hepsine teşekkür etmiş… Onlar da ayrılırken gülümseyerek el sallamışlar
ona…

Park yerine gidip arabasına bindikten
sonra sıradakilerden yaşlı bir adam yaklaşmış yanına ve şöyle demiş:
“Size yapılan bu yanlış hareket için
üzgünüm. Doğada hayvanlar, ağaçlar
ve mikroplar birbirleriyle uyum içinde
hareket ederken, biz insanlar birbirimizden çok koptuk… Yanlış anında
tespit edilerek sineye çekilmeden derhal
toplu olarak tepki gösterilmezse normalleştirilir. O hizmet eden bayan bir
dahaki sefere yanlış yaparken iki kez
düşünecek. Biz görevimizi yaptık. Kendimize veya bir başkasına yapılan haksız
bir davranış karşısında korktuğumuz
veya başka nedenlerle tepkimizi göstermediğimiz sürece yaşamımızda bizi
çok daha kötü günlerin beklediğine kesinlikle inanabiliriz”…
***
Anlatacağım diğer olay İstanbul’da
Kadıköy- Beşiktaş seferini yapan vapurda geçmiş…
Vapur kalktıktan bir süre sonra üç
genç caz müziği çalıp şarkı söylemeye
başlamış…
Bunun üzerine iriyarı bir vapur görevlisi gelip hiddetle susturmuş onları…
Gitar çalan gençlerden biri,
-Para toplamıyoruz ki, müzik ve şarkı
da mı yasak, diye sormuş…
Bunun üzerine yolculardan bir adam

fırlamış yerinden. O da “Bu da mı yasak?”diye çıkışmış o iriyarı görevliye.
Başka bir yolcu ise şöyle demiş:
-Biz şikayetçi değiliz, canımız isterse
para da veririz, sana ne?
Sonra da ilk itirazı yapan yolcu, şarkıyı
kaldığı yerden bağıra çağıra söylemeye
başlamış…
Diğer yolcular, kadınlar, erkekler de
alkışlarla hep bir ağızdan türküyü çağırmaya başlamışlar…
İriyarı görevli bu durumu görünce
şaşırmış, korkmuş ve kaçmış…
Bu destek ve dayanışmayı gören gençler o türküyü bitirip “Commandante
Che Guevara”yı çalıp söylemeye başlamış…
Bazı yolcular gençlerin yanına gidip,
“Siz istemiyorsunuz, ben veriyorum”
diyerek para vermiş onlara…
***
İşte burada, bu adada bizim asıl ihtiyacımız olan şey tam da budur…
Birlik ve dayanışma…
Kendimize olmasa bile başkasına yapılan bir kötülüğe ve haksızlığa sessiz
kalmamak…
Anında tepki göstermek…
Biz hep meydanlarda “Birlik mücadele
dayanışma” diye haykırıyoruz, ama sözde kalıyor yalnız…
Ateş burada yalnız düştüğü yeri yakarsa, işte bunun için yakar!

Külliye ve kurabiye

söylediler. Türkiye’nin KKTC Büyükelçiliği bir seçim merkezi olarak kullanıldı. Ulusal Birlik Partisi bu seçimde
neredeyse piyon niteliğine dönüştürüldü.
Esas seçim müteahhidi başkalarıydı.
UBP taşeron olarak kullanıldı. AKP iktidarı Türkiye’deki durumu adaya da
getirmek istiyor. Ankara’nın tek hakimi
konumundaki kişi olarak sayın Erdoğan,
orada kendi çevresini nasıl yönetiyorsa
burayı da öyle yönetmek istiyor” demişti.
Akıncı’nın net anlattığı bu müdahaleye
rağmen Tatar oyların % 51.74’ünü alabilmiş ve Cumhurbaşkanı seçilmişti.
Ankara’nın müdahalesi unutuldu ve
Akıncı’nın söylediği gibi UBP yeniden
dizayn edilerek seçim kararı alındı.
Ama öncesinde Erdoğan KKTC’ye
giderek Külliye müjdesi verdi.
19 Temmuz 2021’de KKTC meclisinde
konuşan Erdoğan “Bilindiği gibi KKTC
Cumhurbaşkanlığı’nın düzgün bir külliye
ve binası yok. Biz bunu KKTC’ye yakıştırmıyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanlı-

ğı’nın külliyesi ile ilgili proje çalışmaları
bitti ve inşasına yakında başlıyoruz. İstiyoruz ki bir Millet Bahçesi de yapalım.
Devlet olmanın işte ifadesi budur. Aynı
zamanda parlamento binası yapacağız.
Milletvekillerimizin kendilerini özgür
ve rahat hissedebilecekleri alanları olsun
istiyoruz” dedi.
Erdoğan’ın söylediği her cümleyi hatta
sözcüğü bir kaç kez okuyup düşünmeli!
Akıncı’nın söylemiyle Erdoğan tüm
kurumlarıyla KKTC’yi Türkiye’ye benzetmeye çalışıyor.
Yaşam biçimi itibarıyla AKP ile hiçbir
zeminde buluşması imkansız olan
KKTC’li partiler ve bu partilerin yöneticileri yalnız ve yalnız çıkarları için
Erdoğan’ın talimatlarıyla hareket ediyor.
Erdoğan ise Kıbrıslı Türkleri “dini
mazbut” bir toplum haline dönüştürmek
istiyor.
Bunun için de Kıbrıslı Türkler kendi
özgün kültür ve yaşam biçimlerinden
vazgeçmeli ve gerekirse o güzelim leh-

çelerini bile unutmalı.
Farklı versiyonlarıyla bu hikaye
1974’den bu yana 48 yıldır öyle devam
ediyor. AKP ise kendi ideolojisine uygun
olarak farklı bir KKTC yaratmak istiyor.
Başarmak üzere olduğu da bir gerçek.
Sempatik bir örnek:
23 Ocak seçimlerinde UBP’nin kazanması için tüm olanaklarını seferber
eden AKP bildik alışkanlıklarını da Kıbrıslı Türklere empoze etmeye çalışıyor.
Partiler ve adaylar seçmenlere seçim
rüşveti dağıtıyor.
Özellikle çay ve kahve.
Bazıları da kurabiye.
Başkaları da başka sadakalar.
Kıbrıslı Türklerin bilmedikleri tuhaflıklar.
AKP Ankara’da iktidarda kaldığı sürece
Kıbrıslı Türklerin işi zor.
Sağcısı da solcusu da.
Türkiye’den giderek vatandaş olanların
bazıları hariç.
Onların derdi “Kıbrıslı Türkleri adam
etmek”!
Sedat Peker onlarla ilgili bir iki detay
vermişti ama hikaye bunun çok daha
ötesinde.
Seçimin sonucu ne olursa olsun AKP
bu hikayelere devam edecektir.
Akıncı’ya oy veren Kıbrıslıların %
48.3’ü bu gerçeğin farkında ama her
nedense ortak paydada birleşemiyor.
Onlar böyle kaldığı sürece AKP’nin
işi çok daha kolay.
İşsizlik, yoksulluk ve giderek yaygınlaştırılan cehaletle birlikte karanlık ilişkilerin her türlüsü AKP ve AKP’ye
hizmet eden yerlileri mutlu ediyor.
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Adressiz yazılar

Alaşya’dan notlar

Faize Özdemirciler

Canan Sümer

YUKARI TÜKÜRSEK
“HİÇ”, AŞAĞI
TÜKÜRSEK YİNE “HİÇ”
Kazananı olmayan bir savaşın yalancı
kahramanları, sonu olmayan bir yolculuğun sahte yolcularıyız, geçip gittiğimizi
sanıyoruz zamanın içinden, oysa bütün
hayallerimizi dümdüz ederek zamandır
asıl geçen bizim içimizden ve üstümüzden...
Sorduğumuz bütün soruların cevaplarında bir adet “Hiç”...
Nereden geldik? Hiçbir yerden...
Nereye gidiyoruz? Hiçbir yere...
Neredeyiz? Hiçbir yerde...
Neyiz? Hiç...
Kimiz? Hiç kimse...
Kirli sulardan, kana, kine,
savaşa, cinâyete, komploya,
hırsızlığa, soyguna, arsızlığa,
yobazlığa, faşizme, adaletsizliğe, hukluksuzluğa bulanmış bir “AK”tan medet
umarak geçiyorlar önümüzden...
Şanlı garantördeki zifiri karanlıktan,
onunla “et ve tırnak” olmanın bir gereği
olarak bu ülkenin payına düşen ve böyle
giderse katmerlenerek düşecek olan her
türlü şiddete vandallığa baskıya gericiliğe
sefalete yoksulluğa ve yoksunluğa amenna
diyerek, her şey güllük gülistanlıkmış
gibi, tek sorun pandemiden kaynaklanan
ekonomik krizmiş gibi, onu da çözmeye
muktedirmişler gibi, yerine getiremeyecekleri sözler vererek geçiyorlar...
Şölenlerle seçime yürüyenlerle aramızda oluşan uçuruma bakakalıyoruz
hayretler içinde...
Niye hayret ettiğimize hayret ediyoruz
sonra ve anında vazgeçiyoruz, hayrete
ne hacet, mal meydanda, ne hayreti be!
Onlar sağlı sollu statükonun çarkına
yağ olanlardır, satükonun karşısına geçerlerse “Hiç” olacaklarını biliyorlar,
oysa statükonun içinde kalarak yine
“Hiç” oluyorlar, “Hiç” olmanın bilincine
varıp statükoya meydan okumaktansa,
hayali “Hep” olmanın avanta(j)larından
yararlanmayı tercih ediyorlar...
Onlar turuncudurlar yeşildirler kırmızıdırlar mavidirler, bu ülkenin gerçekleriyle zerre alakası olmayan bu ülkeye
yabancılaşmış sloganlarıyla, yaptıklarımız
yapacaklarımızın garantisidir diyorlar...
Açıktır ki, yaptıklarını yine yapacaklar,
yapmadıklarını yine yapmayacaklar...
22 Ocak 2018’de Lefkoşa’nın göbeğinde yaşanan ve tarihte bir benzeri daha
olmayan tetiği Ankara’da çekilen polis
destekli taşlı saldırıyı görmediler, bundan
sonra benzer saldırılar olursa, yine görmeyecekler...
“Afrika”ya taşlarla saldıranları, meclisin
damında tepinenleri kucakladılar, onlarla
fotoğraf çektirdiler, benzer saldırıları
olursa, saldırganları yine kucaklayacaklar,
onlarla yine fotoğraf çektirecekler, yine
pişmiş kelle gibi sırıtarak yüzümüze bakacaklar...
O saldırıda can kurtaran tek polis amirini cezalandırdılar, yine öyle bir saldırı
olursa, ve yine saldırganlara müdahale
etmeme emrine itaatsizlik eden bir polis
amiri olursa, onu yine cezalandıracaklar...
Mahkemenin hapse gönderdiği saldırganları mahkeme kararını hiçe sayarak
hükümet kararıyla iyi halden salıverdiler,
yine salıverecekler...
Güneyde bir Rum bir Türkün arabasının
camlarını kırdığında gördüler, yine kırarsa
yine görecekler; kuzeyde Türkler Türklerin camlarını kırdığında görmediler,
yine kırarsa yine görmeyecekler...
Yaptıklarını yine yapacaklar, yapmadıklarını yine yapmayacaklar...
Yok ki olmak ya da olmamak.
Yok ki “to be or not to be”.
Yok ki “question.”
Sadece “Hiç”...
Yukarı tükürsek “Hiç”, aşağı tükürsek
yine “Hiç”...

EN GÜÇLÜLER
YALNIZ VE AZINLIK
OLANLARDIR

Videoyu çekti sonra canına kıydı
Aile baskısıyla cemaat
yurdunda kalan tıp öğrencisi
Enes Kara’nın intiharı büyük
yankı uyandırdı...
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 3.
sınıf öğrencisi Enes Kara, ailesinin
zoruyla kaldığı cemaat yurdunda
yaşadıklarını anlattığı bir video çektikten
sonra yaşamına son verdi. Kara, çektiği
videoda "İçinde bulunduğum durumdan
tüm yaşama hevesimi, sevincimi kaybettim” dedi.
Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi
öğrencisi 20 yaşındaki Enes Kara, cemaat yurdunda yaşadığı baskılardan ve
gelecek kaygısından dolayı intihar etti.
20 yaşındaki gencin dün sabah
arkadaşlarıyla birlikte kaldığı dairenin
bulunduğu apartmanın 7. katından
atladığı öğrenildi. Kara yaşamına son
vermeden önce yayınladığı videoda istememesine rağmen ailesinin zoruyla
cemaat yurdunda kaldığını söyledi.
BURADA KALMAYA
ZORLADILAR
– Şu an bir cemaat yurdunda
kalıyorum. Hiç kalmak istememe ve
bunu aileme defalarca söylemiş olmama
rağmen ilk üniversite kazandığım zaman
tekrar buraya geleceğim zaman böyle
söyledim ama burada kalmaya zorladılar.
Buradaki görevli abi benimle biraz
konuştu. “Ailenin zoruyla mı
kalıyorsun?” diye sordu “Evet” dedim.
Babamla konuştu, babamın beni arayıp
söylediği şey şu oldu: Oranın kurallarını
aksatma, namazlarını kıl, orada aç

kitabını oku.
PSİKOLOJİK OLARAK ÇOK
YORULUYORSUNUZ
– Böyle bir durumun içerisindeyim.
Size bir günümü anlatmak istiyorum.
Sabah 06.30’da sabah namazı için
kalkıyoruz, sonra okula gidiyorum,
sonra 16.30-17.30’a kadar okuldayım.
Zaten 17.00 gibi yemek yeniliyor. Sonra
akşam namazı var. Ondan sonra bir saat
burada kitapları okumak zorundasınız.
Ondan sonra yatsı var. Bunları yapınca
saat yaklaşık 8 oluyor ve psikolojik
olarak çok yoruluyorsunuz.
TÜM YAŞAMA SEVİNCİMİ VE
HEVESİMİ KAYBETTİM
– Zaten tüm gün okuldasınız üstüne
bir de istemeye istemeye bunları yapınca
özgürlüğünüz elinizden gitmiş gibi
hissediyorsunuz ve çok kötü bir durum.
Bir yerden sonra dayanılmıyor gerçekten.
23.00 gibi zaten yatıyorum yoksa ertesi
gün uykusuz kalıyorum.
Pazartesileri burada cemaat dersleri
var. 20.00'de geliyor cemaat 22.00'a
kadar buradalar ve ona da katılmak
zorundasınız.
– Hafta sonu yine dersmiş, kitap okuma ve temizlik var ve yine size 3-4
saat gibi belki o da kalmıyor şu an.
Tam zaman söylemek değişebiliyor.
İçinde bulunduğum durumdan gerçekten
tüm yaşama hevesimi, sevincimi kaybettim. Aileme de bunu açıkça
söyleyemiyorum korkuyorum ne
yapacaklarını hiç bilemiyorum her şey
yapma potansiyelini taşıyorlar.

588 pozitif vaka, 1 can kaybı
Son 24 saatte yapılan test sayısı 23.527
olup, 588 pozitif vakaya rastlanmış, 1
kişi vefat etmiş, 767 kişi taburcu
edilmiştir.
1 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir.
242 kişi Lefkoşa, 145 kişi Girne, 126 kişi
Gazimağusa, 34 kişi Güzelyurt, 30 kişi
İskele, 10 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
16 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu
şöyle;
Yapılan Test Sayısı: 23.527
Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 588
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Yerel Vaka Sayısı: 587
İyileşip Taburcu Edilen Hasta Sayısı:
767
Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.082.832
Toplam Vaka Sayısı: 46.704
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka
Sayısı: 40.024
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6532
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 58
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı :
6461
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 150
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13
Ülke Genelinde Yapılan Aşı Miktarı :

Güvende Kal uygulamasına bağlı
güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik
Sayısı: 423
Son 24 Saat İçerisinde Takibi
Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 564
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:
5338
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik
Sayısı: 112827
Güney Kıbrıs’ta vaka sayısı
2 binin altına düştü!
Güney Kıbrıs’ta günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosu açıklandı.
Son 24 saatte yapılan 95 bin 5 testle bin
971 yeni vaka belirlendi.
Ülkede önceki gün (15 Ocak) yapılan
95 bin 740 testle 2 bin 351 yeni vakaya
rastlanmıştı.
Rum haber kaynaklarına göre, dün 6
ölüm kaydedildi ve ölü sayısı 681’e yükseldi.
Tedavi gören hasta sayısı 270, durumu
ciddi olanların sayısı 92 olarak açıklandı.
Toplam vaka sayısı 225 bin 738’e yükseldi.

-Biz güçlüyüz…
-Nedir sizi güçlü kılan?
Çoğunluk tarafından onaylanmanız
mı?
Çoğunluk güçtür…
Çoğunluğa uyulur…
Ve çoğunluğun dediği olur…
Kimdir bu çoğunluk dediklerimiz?
Türkiye’de 1982 Darbe Anayasası’na
evet diyenler…
İtalya’da 1920’lerde Mussolini’yi…
1930’larda Almanya’da Hitler’i…
ABD seçimlerinde Donald Trump’ı…
Ve Türkiye’de Erdoğan’ı destekleyenlerdir…
Rauf Denktaş’ı yıllarca omuzlarında
taşıyan ama Ankara tarafından üstü
çizilip gücünü kaybedince bir geceden
sabaha Denktaş muhalifi olanlardır
çoğunluk…
Demokrasinin cilvesi mi tüm bunlar?
***
“Sokrates’e öğrencisi bir gün şu
soruyu sormuş:
─ Eğer demokrasi çoğunluğun kararını kabul etmekse, adil olan da
bu değil midir? Mesela yüz kişinin
oy kullandığı bir yerde elli bir kişinin
kararına mı uymak daha adil ve
doğru olur yoksa kırk dokuz kişinin
kararına uymak mı?
Sokrates de şöyle bir soru sormuş
öğrencisine:
─ Bize söyler misin bilge olmak
mı daha zordur yoksa cahil olmak
mı daha zordur?
Öğrenci:
─ Elbette ve hiç şüphesiz bilge olmak daha zordur. Bilge olmak için
çok okumak araştırmak ve yorulmak
gerekirken cahil olmak için bir şey
yapmaya gerek yoktur.
Sokrates:
─ Peki, o halde toplumlarda cahil
insanların sayısı mı çok olur yoksa
bilge insanların sayısı mı çok olur?
Öğrenci:
─ Elbette ve hiç şüphesiz cahil insanların sayısı fazla olur.
Sokrates:
─ Peki,bir gemide yüz yolcu bulunsa geminin nerede, nasıl ve hangi
yönde yelken açması gerektiğini
kaptan mı daha iyi bilir yoksa o
yüz yolcu mu?
Öğrenci:
─ Pek tabi en iyi bilen kaptandır.
Sokrates:
─ Peki, o halde kimin hangi konuda
bilgili olup olmadığını bilmeden sadece çoğunluk oldukları için kararlarını doğru bulmak adil ve doğru
olabilir mi?Hem sen de kabul ettin
ki bir toplumda cahillerin sayısı bilgelerden hep daha çok olur…”
***
HenrikIbsen'in filmi de çekilen“Bir
Halk Düşmanı” oyunundan bir replik
düştü aklıma:
"Azınlık haklı olabilir, çoğunluk
her zaman haksızdır."
Çoğunluk hep güç olarak görülse de
aslında en güçlüler yalnız ve azınlık
olanlardır…
Sürüden ayrı düşme gibi bir korkuları…
Kabul görüp onaylanma kaygıları
yoktur hiç…
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Her seçimde 3-4 bin artıyor sayımız
Ne de çok bereketli halkımız varmış böyle
Gökten vatandaş yağar şen olur sandığınız
Bunu da mı Allah yapar be hey dürzü söyle

KALAY-KALAYCI

4’LÜ HÜKÜMETİN
EN MÜHİM İCRAATI

CTP, HP, TDP ve DP’den oluşan 4’lü hükümet Kudret Özersay’ın çarketmesiyle
kısa ömürlü olmuştu. Şimdi ikide birde dörtlü hükümet döneminde yaptık yine
yaparız diyorlar. Gerçekten de mühim işler yaptılar. UBP de olsaydı onların
yaptığını yapardı. Başbakanın, Dışişleri Bakanı ve İçişleri Bakanının hukukçu
olduğu dörtlü hükümeti hiç unutmadık, unutmayacağız. İşte bu hükümet
mahkemenin hapse gönderdiği Afrika saldırganlarını iyi halden şartlı tahliye
etti. Bizi öldürmeye teşebbüs eden faşistlere iyi halden özgürlük verdiniz be!
Yaptınız, yine yaparsınız… Doğrudur..

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

BİR GÜN...

Cumartesi köyümdeydim...
Su mantarı, mandalin, portokal, domates
topladım...
Gömeci de unutmadım...
Ve de bu mevsimde ayrelli toplamak en
güzeli...
Arabamla Angolem’den Elye’ye giderken
yol kenarında arabamı durdurdum...
Yeşillikler arasında mantar topladım...
Fazla değil bir yemeklik...
Biraz limon ve portokalı da oradaki bahçelerden kesip ayrellilerin olabileceği yere
gittim...
Fazla değil, bir pişirimlik de ayrelli topladım...
Havada kapkara bulutlar...
Eh can dost Cemal’a uğramamak olmaz...
Her hafta misafiriyim Cemal’in...
Yanna gittiğimde mandrasındaki birkaç
koyunu yemlemekle meşguldü...
Bir kahve yaptım kendime oradaki ocakta...
Kumkuat ağacından bir miktar kumkuat
topladım...
Cemal domates üreticisi...
Bahçesine girip domates de kesmesem
Cemal kesip getirecek...
Bir kasa domates siparişi vardı...
Birlikte onu da hallettik...
Cemal "birer kahve daha içelim" dedi...
Zevkle kabul ettim...
Kahvelerimizi yudumlarken ortaokuldan
liseye kadar yaşantılarımızı konuştuk hep...
Günlük harçlıklarımızı, o parayla alabildiklerimizi konuştuk...
Dünle bugünü de kıyasladık...
Yaş aldı ya...
Hep geçmişi anıp dururuz...
Seksen yılında evlenmem için bana büyük
destek veren Eray Cemil’in vefat ettiğini
öğrendim bu arada...
Üzüldüm...
Çok büyük destek görmüştüm ondan...
Tüm bunlara başka bir acı daha eklendi...
Gazetede çalıştığım günlerde tanıdığım
Zübeyir Ağaoğlu’nun da vefatını öğrendim
bu arada...
Dostlar tanıdıklar, sevdiklerimiz birer birer
gidiyorlar...
Ağaoğlu ile bir resmim vardı sosyal medyada...
Elimde sigara...
Resmi paylaştığım zaman altına şöyle bir
yorum yapmıştı...
“Sigara sağlığa zararlıdır ama senin de
eline yakışıyor be Ali...”
Hiç unutmadım bunu...
Zübeyir Ağaoğlu ile anılarımız bu kadar
değil...
Yaşantımızın bir parçasıydılar...
Hepsi de içimizde bir acı bıraktı...
Askerlik günlerimde evi yakın olduğu için
istirahatlerimi teyzemin evinde geçirirdim...
Ana yarısıydı...
Geçtiğimiz hafta onu kaybettik...
Evlendiğim zaman bize sahip çıkan Eray
Cemil’in de bende yeri büyük...
Arabasını kullanımıma vermişti bir süreliğine...
Eşi de çeyizlerimize katkı yapmıştı!
Zübeyir de casusluk komplosu ile tutuklanıp
serbest bırakıldıktan sonra hep yanımızda
oldu...
Matbaadan, Web sitesi kurulmasına kadar
elinden geleni yaptı gazete için...
Söyleyecek söz yok...
Bir gün bir yerlerde buluşmak üzere...

GENÇ BİR ADAYA
MEKTUP

Atıldığı bara arabası ile daldı!
Gemikonağı’nda faaliyet gösteren
bir barda “tartışma çıkaran” ve
“öldürmek kastıyla” aracını bardaki
güvenlik görevlileri üzerine sürerek
beş kişinin yaralanmasına sebep olan
38 yaşındaki erkek şahıs aranıyor.
Polisten yapılan açıklamaya göre,
dün, saat 02.45 sıralarında
Gemikonağı’nda faaliyet gösteren
Excalibur isimli barda, müşteri olarak
bulunan G.Ç. (E-38), bar içerisinde
tartışma çıkarıp huzursuzluk yarattığı
gerekçesiyle mekândaki güvenlik
görevlileri tarafından barın dışarısına
çıkarılmasına sinirlenerek, aracı
içerisinde kanunsuz olarak muhafaza
ettiği levyeyi eline alıp tekrardan bar
içerisine girmeye çalıştığı sırada yine
güvenlik görevlileri tarafından bardan
uzaklaştırıldı. Ardından, G.Ç., aracına
binerek, güvenlik görevlilerini

öldürmek kastıyla bulundukları yere
doğru aracı sürüp söz konusu şahısları
öldürmeye teşebbüs ettikten sonra,
aracı ile barın camdan mamul kapısına
kasten çarpıp, cam kapı ve bar
içerisindeki muhtelif eşyaların kasten
kırılmasına sebep oldu.
Barda bulunan biri güvenlik
görevlisi, dördü müşteri olmak üzere
toplam beş kişi olay esnasında
muhtelif yerlerinden yaralandı.
Söz konusu şahıslar hastanede
görmüş oldukları tedavilerinin
ardından taburcu olurlarken, köprücük
kemiği kırığı teşhisi ile bir şahsın
tedavisine Lefkoşa Dr Burhan
Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde
halen devam ediliyor.
Meselede zanlı G.Ç.’nin aranmakta
olduğu ve soruşturmanın devam ettiği
belirtildi.

DEPREM ANINDA VE SONRASINDA NELER YAPILMALI?
Kıbrıs’ta 11 Ocak’ta Baf açıklarında
meydana gelen deprem, “Depreme hazır
mıyız” sorusunu bir kez daha akıllara
getirdi.
Kıbrıs’ın Alp-Himalaya deprem
kuşağında olması ve depremlerin yaklaşık
yüzde 17’sinin bu kuşakta gerçekleşmesi,
her an depremle karşı karşıya
gelebileceğimiz gerçeğini ortaya koyuyor.
Binaların depreme uygun inşa edilmesi
deprem öncesinde alınacak önlemlerin
başında gelse de deprem anında ve
sonrasında yapılması gerekenler, güvenlik
açısından büyük önem taşıyor.
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı,
deprem öncesinde alınacak önlemler,
deprem anında ve sonrasında “neler
yapmak ve yapmamak” gerektiğini
madde madde açıklıyor. Her şeyden
önce “panik yapılmaması” gerektiğine
dikkat çekiliyor. Deprem sırasında bina
içerisinde olunması durumunda “Hayat
Üçgeni” oluşturacak şekilde “Çök-Kapan-Tutun” hareketi ile baş ve boyunun
korunması çok önemli…
Depremler sonrasında ise çıkan
yangınların oldukça sık görülen ikincil
afetler olduğu biliciyle hareket edilmesi
gerekirken, yıkıntı altında mahsur
kalınmışsa hayatı riske atacak hareketlerden kaçınılması önem arz ediyor. Enerjinin kontrollü kullanılması da bir diğer
önemli detay…
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı,
Kıbrıs’ta 11 Ocak’ta meydana gelen depremin ardından toplumun afetlere
hazırlıklı olması amacıyla 2022 yılının
“Afet ve Acil Durum Uygulamalı
Eğitimleri”ne başladığını, okullarda ve
iş yerlerinde eğitimlerin yıl boyunca
süreceğini açıklamıştı.
DEPREM ANINDA BİNA
İÇERİSİNDE YAPILMASI
GEREKENLER…
TAK muhabirinin Sivil Savunma
Teşkilat Başkanlığı’ndan aldığı bilgiye
göre, deprem anında bina içerisinde

olunduğunda yapılması gerekenler şöyle:
“Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere
vb. eşyalardan uzak durulmalı.
Varsa
sağlam
sandalyelerle
desteklenmiş masa altına veya dolgun
ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu
sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya
yanına çömelerek ‘hayat üçgeni’
oluşturulmalı.
Baş iki el arasına alınarak veya bir
koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme
ile korunmalı ve sarsıntı geçene kadar
bu pozisyonda beklenmeli.
“ÇÖK, KAPAN, TUTUN”
Deprem sırasında, güvenli bir yer
bulup, diz üstü çökmeli, başı ve enseyi
koruyacak şekilde kapanmalı ve
düşmemek için sabit bir yere tutunmalı.
Merdivenlere ya da çıkışlara doğru
koşulmamalı, balkona çıkılmamalı,
balkonlardan ya da pencerelerden aşağıya
atlanmamalı, kesinlikle asansör
kullanılmamalı. Telefonlar acil durum
ve yangınları bildirmek dışında
kullanılmamalı. Kibrit, çakmak
yakılmamalı ve elektrik düğmelerine
dokunulmamalı.
Tekerlekli sandalyede olunması durumunda tekerlekler kilitlenerek, baş ve
boyun korumaya alınmalı.
Mutfak, imalathane, laboratuvar gibi
iş aletlerinin bulunduğu yerlerde; ocak,
fırın ve bu gibi cihazlar kapatılmalı,
dökülebilecek malzeme ve maddelerden
uzaklaşılmalı. Sarsıntı geçtikten sonra
elektrik, gaz ve su vanaları kapatılmalı,
soba ve ısıtıcılar söndürülmeli.
Diğer güvenlik önlemleri ve gerekli
olan eşya ve malzemeler alınarak, bina
daha önce tespit edilen yoldan derhal
terk edilip, toplanma bölgesine gidilmeli.
Okulda, sınıfta ya da büroda ise sağlam
sıra, masa altlarında veya yanında; koridorda ise duvarın yanına hayat üçgeni
oluşturacak şekilde “çök-kapan-tutun”
hareketi ile baş ve boyun korunmalı.
Pencerelerden ve camdan yapılmış
eşyalardan uzak durulmalı.”

Cek-caklı günlerden geçiyoruz.
O kadar ki bu günlerde en rağbette olan,
cek-caklı cümleler kurmak.
Vaatlerin bini bir para!
Bu pahalılıkta uzun süre tok tutmasa da
midede kof bir şişkinlik için yeter!
Dilin kemiği yok!
Sırala cek-cakları…
At gitsin!
Kafadan mı gelir, işkembeden mi farketmez!
Nasıl olsa sandıktan çıkana kadardır bunların hükmü.
Sonrasında irtifa kaybederek zavallı TL’cik
gibi hızla düşer, hiçbir değeri kalmaz!
Vaatler yerine gelmeyince halkın ne diyeceğinden mi çekiniyorsun sevgili aday?!
Çekindiğin şeye bak!
Hele halkın ne diyeceğini hiç dert etme.
Bu işlerde kaşarlananlar var ya…
Ve üzüm üzüme baka baka kararır derler
ya…
Sen de onlara baka baka kaşarlanırsın!
Hele Dianellos’un o kadife koltucuğuna
bir kurul sandıkçılar nasip ederse…
Ocak sonunda verilecek HP ile 50 bin
TL’ye çıkacak vekil maaşcığı işlemeye başlasın…
Kaşarlanmaya alışma dönemi çabuk geçer.
Ve “Vatanın bölünmez bütünlüğü” ile
“KKTC’yi sonsuza dek yaşatıp yüceltme”
andını içtin mi…
Bir de bakmışsın Dianellos salonundaki
o mübarek kürsüde…
“Anavatanla et ve tırnak” olmuşsun!
Artık bütün cek-cakları çöpe atabilirsin!
Yani diyeceğim şu ki, vaatleri yerine getirmediğin için halkın ne diyeceğinden hiç
çekinme!
Halk bir sonraki seçime kadar onları
çoktan unutur!
Sen geceleri fırsat bulur bulmaz otur ve
kalemi kağıdı alıp, ertesi gün patlatacağın
cek-cak bombalarının listesini hazırla!
Halk ne der diye düşünme çok.
Sana bir de tiyo vereyim.
Amerika’nın KKTC’yi resmen tanıyacağını
da cek-cak listene yazabilirsin!
O bomba seni Dianellos’a taşımaya yeter!
Bak, herkese böyle tiyolar vermem!
Bilirsen bil.
İster uyar, ister uymazsın bunlara.
Ben söylerim…
Da sen istersen boykotçuyum diye bana
saldırmaya devam et!
Sen yolunu belli ettin.
Ben yüreğimin, onurumun ve vicdanımın
götürdüğü yere gideceğim.
Daha önce yürüdüğüm bütün yollar beni
hep çıkmaz sokaklara götürdü.
O çıkmaz sokaklara bir daha girmeye hiç
niyetim yok.
Sen yoluna…
Ben yoluma…
Senin yolun kararan ufkumu daha da karartmak…
Benim yolum kararttığın ufkumda bana
nefes aldırıp ışık verecek bir pencere açmak…
Bir gün sen de bu pencereye gelirsin belki.
Işığa birlikte bakarız.
Gelirsen…
Şener Levent’in dediği gibi…
Bir ıslık çal…
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Onuncu köy
NEDEN SANDIĞA
GİTMEYECEĞİM?

Senih Çavuşoğlu - Gittik, yaptık

Taçam Gökbörü
2018'de adaydık. TDP'den.
Partinin MYK'sında müthiş çalışkan insanlar
vardı. Belirgin bir ivme vardı. Birileri
(hizip) bu ivmeden rahatsız oldu. Çünkü
vakti değildi. Bu hizip MYK’yı
çalıştırmamak için elinden geleni yaptı.
Kimileri MYK toplantılarını verimsiz hale
getirmek için devamsızlık yaptı. Kimileri
PM'de
ileriye
dönük
projeleri
çalıştırmadıkları MYK ile dalga geçercesine
bıyık altı tebessümle dinler gibi yaptı.
Hüseyin Angolemli Mağusa'dan birinci
sırada olsun diye canını yedi bu hizip.
Elleri patlarcasına alkış holiganlığı yaptı
Angolemli'ye bu hizip. Çünkü "risklere"
karşı en iyi adaydı Angolemli.
Bu taktik tüm bölgelerde allahına uygulandı.
Seçim sonrası koalisyonda atanma olasılığı
gören herkes sustu. Parti kan ve can kaybetti.
Büyük yara aldı.
Bugün yine seçim var ve "riskler" artık
yok. Ve Angolemli 8inci sırada. Bu bir
mucize miydi? HAYIR
Bu hizipçilerin "risk" olarak gördüğü şey
bu partinin birinin ve hizibin kontrolünden
çıkıp hepimizin partisi olması idi.
Evet bu parti "şimdilik" sizin.
Bu yüzden size de oy yok!
Biz sizin sirk maymununuz değiliz HİZİPÇİ
yarım akıllılar! Bu parti 45 yıldır iyi ve
çalışkan insanların emeklerine rağmen bu
kafa yüzünden büyümüyor.
Aklınızı belki başınıza toplarsınız.
(TDP içindeki dürüst ve temiz ve candan
bir gurup insanı tüm kalbimle tenzih ederek)

YERLEŞİKLER VE
İŞBİRLİKÇİ
KIBRISLILAR

Mustafa Billur
"Biz buraya göçmen gelmedik. 1975'te
önce ağabeyimle birlikte gezmeye geldik.
16-17 yaşlarında, hızlı olduğumuz dönemler.
Bizim paramız bitti. Dönüş paramız bitti.
Bir kişi dönecek kadar paramız var. Birimiz
Türkiye'ye dönecek, para getirecek de geri
döneceğiz. Ağabeyim giderken sınıf
arkadaşımla karşılaştım. "haydi gel ganimete
gidelim" dedi. Ganimetin ne olduğunu
bilmiyorum. Nedir dedim? İşte dedi, kapalı
bölge Maraş (Varosha) var dedi. Gavurlar
eşyalarını bırakmış. Tamam dedim, gidelim.
3 gün gittik biz ganimete. Bu 4 gün içinde
ben 6 bin lira para yaptım. Sene 1975, 6
bin lira çok güzel bir para. Bu defa gümüşlük
aldım, hediyelik aldım. Valizi doldurdum,
Türkiye'ye hediye götüreceğim. Tam memleketimize 25km kala (ben Tatvan
doğumluyum) ağabeyime dedim şimdi soracaklar bize bu kadar parayı nerede buldunuz? Bu hediyeleri nereden getirdiniz
diyecekler. Çalıştık desek Tatvan'ın yarısı
kalkıp gelecek Kıbrıs'a. En iyisi "çalışıyoruz,
izin aldık, patron da bunları hediye verdi
diyelim dedik. Bu yalanla annemi kandırdık
getirdik buraya ve göçmen olduk. Vatandaş
ettiler bizi. O zamanlar neredeyse sokakta
kimi tutsaklar vatandaş yapıyorlardı.
İhtiyaçları vardı."
Kaynak: Kuzey Kıbrıs'ta Türkiyeli göçmenler, H. Kurtuluş, S. Purkis
***
Yazıklar olsun hepimize ki buna çanak
tutan biz olduk, bu partileri seçenler biz
olduk, ganimetten nemalananların büyük
kısmı biz olduk, yasadışı yerleşimcileri
"Türkiye kökenli Kıbrıslı Türk" ilan eden
biz olduk, TC’yi güvenli liman gören,
garantörlük isteyen, istemem yan cebime
koy deyen, beni sokmayan yılan bin yaşasın
deyen, birbirimizin çukurunu kazmaktan
hiç vazgeçmeyen, yalan söyleyen, yalana
inanan, tarihini bilmeyen, tarihini bilmek
de istemeyen, kitap okumayan ama kendini
alim ve aydın zanneden hep biz olduk...
#Müstahaktır #BeterOlalım

22 OCAK LİNÇİ ASLINDA OLMADI
Mertkan Hamit
4 yıl önce sandığa gidilip, sonucunda
gerçekleşen yemin töreni sırasında meclisin
damında meclis iradesinin üstünde hoplayıp
zıplanmadı.
Bir gazeteye kimse saldırmadı, saldırganlar
cezaları tamamlanmadan serbest bırakılmadı.
İzleyen yıllarda yapılan seçimlerde, seçime
müdahale gerçekleştirilmedi. Bu konuyla
ilgili rapor hazırlanmadı.
Sizin adınıza sizin haberiniz olmadan
yeni bir saray müjdesi mecliste verilmedi.
Seçime müdahale olursa çekiliriz kimse

demedi, seçimden 2 hafta önce bir parti
başkanı Ankaraya falan çağrılmadı.
Bunlar olmadığı için tabi ki yurttaş da
sorumluluk bilinciyle oy vermeli.
Ama olsaydı, herhalde yurttaş
sorumluluğunu hatırlatmak dışında başka
şeyleri de hatırlatmak gerekirdi.
Ama iyi ki hiçbiri olmadı...
Hiçbiri olmadı, kolektif hafızamızda hiç
kötü bir anı yok, içimiz rahat irademiz rahat
istediğimiz gibi seçip seçiliyoruz.
Bal gibi geçinip gidiyoruz.
Norveç bizi kıskanıyor... Oh be...

RAF VE KASA FİYATLARI TUTMUYOR
Ayşe Tural
NE KADAR FIRSATÇI OLDUNUZ
BU GİDİŞE KİM “DUR “ DİYECEK?
AÇGÖZLÜLÜK MARİFET OLDU
DENETİM BEKLİYORUZ
Akşam vakti…
Genellikle market alışverişimi gündüz
yaparım ama zaten sıkılmıştım.
Baktım evde süt kalmamış, kahve de bitmek üzere…
Eve yakın büyük markete gittim. Onu da
bunu da derken yine de beş altı parça oldu.
Aldığım her şeyin raftaki fiyatına mutlaka
bakarım. Kasada ne ödeyeceğimi, önceden
üç aşağı beş yukarı hesaplamak gibi bir
alışkanlığım vardır.
Kasadayım…
Hesap tam tutmadı. Sesimi çıkarmadım.
Ödedim ve fişimi aldım. Marketten çıkmadan
kontrol ediyorum.
Buzdolabı poşetinin fiyatı farklı…
Üstelik küçücük basit tomar. Kutu içinde
filan da değil…
Kıza itiraz ediyorum. Rafta bu ürün 10.40
yazıyordu kasada 14 TL olmuş. Almıyorum

diyorum.
Karşı masadaki adamı işaret ediyor.
- Lütfen oraya müracaat edin, diyor.
Alışveriş arabamı sürerek masaya
yaklaşıyorum. Adamın gözü bizde, bizi
dinlemiş. Hiçbir şey sormuyor.
Adam son derece pişkin: Yerinden kalkıyor,
kasaya gidiyor parayı bana iade ediyor.
Özür dilemesini bekliyorum. HAYIR
Anlaşıldı, benim gibi itiraz edenler oluyor
ki adam orda hazır nazır bekliyor…
Allah aşkına DENETİM bekliyoruz.
Bu kadar PAHALILIK OLMAZ.
Akşamdan sabaha her şey 4-5 lira ZAM
yemiş oluyor.
Ben çok çocuklu ailelerin ne hale geldiğini
tahmin edebiliyorum.
Bir litre süt 10.50 TL.
İki üç çocuğu olan aile sadece çocuklarının
günlük ihtiyacı olan süte ne kadar para
ayırmalı?
Bir şey daha “ Bir fincan kahvenin KIRK
YIL hatırı var ya!’’
Bence artık yıllara ekleyin; çünkü 150
gram CON kahve 20 TL.

''BEN DAHA ADİL
ARSA DAĞITACAĞIM,
BEN DAHA ADİL
VATANDAŞLIK
DAĞITACAĞIM''

Yılmaz Parlan
Kıbrıs sorununu konuşmayacaksın,
Lefkoşa'daki Mağusa ve Baf
kapılarını açma şansın varken açmayacak hükümetten gittikten sonra
manifestona alıp ''Seçilirsek Mağusa
ve Baf kapılarını açacağız'' deyip
halkla alay edeceksin evrensel
değerleri değil ama ''Ben daha adil
arsa dağıtacağım, ben daha adil
vatandaşlık dağıtacağım'' teranelerini sayıklayacaksın.
Nüfusunu bilmediğin bir yerde
seçim oyunu oynayacaksın, taşıma
nüfusa itiraz etmeyeceksin.
Dahası taşınan nüfusun güneye
geçebilmesi için politikalar üreteceksin. Bir hukukçu olarak
hukuksuzluğu kendine prensip
edineceksin.
Türkiye'nin müdahalelerini görmezden gelip ifade özgürlüğüne sahip
çıkmayacak resmi tezin dışına
çıkmayacaksın ve birinci parti
olmayı umacaksın rejim yanlıları
gibi BOYKOT'çulara yükleneceksin...
Size bir şey deyim mi, hepinizin
canı cehenneme!
Bir defa orijinali varken kimse
kopyasına oy vermez, kardeşim bu
da kulağınıza küpe olsun!
O dağıtıyor, yapıyor zaten en iyi
şekilde…
#BOYKOTÖZGÜRLÜKTÜR
*
Bir tüpü saklarlar bir benzini
kaybederler ve sırayınan zam yapmak istedikleri herşey piyasadan
kaybederler sonra da utanmadan
''BOYKOT etme gel oyunu kullan
yoksa UBP gelecek'' diye öcü
politikası ile siyaset yaptığını sanır
koca parti başkanları ve koca koca
vekil adayları.
Halbuki UBP ile her fırsatta koalisyon kuran bütün milli ve lilli
meselelerde birlikte hareket eden
yine onlar!
Tek konuştukları ''İKTİDAR
olacağız. İktidarın ortağı olacağız.
Bizsiz hükümet olmaz'' teraneleri.
Tek dertleri var bu ucube düzenin
devamı.
Ne BİLEŞİK faizi konuşuyorlar
ne de STABİL para brimi konusunda samimidirler.
ÇATI çöktü ama onlar ısrarla ''KRİZ
var'' edebiyatı yaparak ÇATI'nın
çöktüğünü saklayıp rejime örtü
oluyorlar.
Bırakın bu ülkeyi sevmeyi
insanlarını bile sevmiyorlar kötülük
tanrısı gibi ortada dolaşıp kart verip,
gönderip oy istiyorlar.
Utanma olsa konuşmayacaklar aday
dahi olmayacaklar, sokağa
çıkmayacaklar ama bu ülkede ne
utanma kaldı ne de arlanma!!!
#ÇATIdaZEMİNdeçökmüştür
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Bilinmesi gereken

BAYRAK - EZAN
VE SEÇİMLER...

Sezan Artun sartun47@yahoo.com.tr
Memleketlerin
hiçbirisinde
Başvekil, seçim sath-ı mahalline
girildiği zaman, dış ziyaret
programı yapmaz.
Bir istisna olarak, 74 işgalinden
sonra
Kıbrıs’ın
Kuzeyi’nde
oluşturulan ve adına “Devlet”
denmeye çalışılan yapıda karşınıza
çıkar.
Seçim propagandasının en yoğun
yaşandığı günlerde Başvekil Faiz,
apar topar Ana’ya bir ziyaret
peydahladı.

Faiz’in, Ana’sındaki dikta rejim
Reisinin çağrısı gereği olduğu
şüphe götürmeyen bu ziyaretin…
Bire bir talimat alma amaçlı
olduğu tartışılmaz.
Reis’in, Faiz’den hoşlanmadığı
gizli saklı değil.
Faiz, bu ziyaret vesilesi ile Reis’e
“biat ve bağlılığını” ifade etme
fırsatı elde etti.
“İşşallah, maşşallah, hayırlara
vesile olur işşallah, hayırlı
Cumalar” sözcükleri…

Doğrudan
bolayir@north-cyprus@net

Selma Bolayır

OLMAK YA DA OLMAMAK
Ülkeyi iyi yönettikleri için değil…
Faydasından çok
zararı dokundu bu
adaya ama kendilerine oy verecekleri
ömür boyu ihya ettikleri içindir….
Oy oranları hiç düşmedi UBP
nin…
Şimdi de UBP diyor ki "istikrar
istiyorsanız bizi seçin"…
Neyin istikrarıdır sözü edilen?
Bu demek midir ki biz tüm yetkilerimizi bir diktatöre devrettik…
Türkiye’yi satmış, ekonomisini
batırmış olsa da bizi, atadığı
adamlarla gayet güzel idare ediyor…
Kültürümüzde yok ama bize külliyeler yapıyor…
Mercedes'ler alıyor itibarımızdan
ödün vermemek için (!)
Çelişkiye bakın ki bize beslemeler
diyerek aşağılamaktan da çekinmiyor… Maaşın kadar konuş
dercesin İrsen Küçük’e "Maaşın
kaç para" diye utanmadan sorabiliyor… Ama biz bu durumdan
şikayetçi değiliz…
Çünkü “Varlığımızın yegane
temeli, kayıtsız şartsız böyüklere
itaattır.”
Bu istikrar için…
Bu durumun devamı için bizi
seçin diyorlar…
Bu algıya sahip insanlar hangi
kategoridendirler dersiniz…
Tesadüf bu ya …
Bu arada arabasını partisinin seçim
hizmetleri için kullandığını övünme vesilesi yapan sıradan bir
adamın arabasına geri geri
giderken çarptım…
Ben yola çıkmaya çalışırken,
çıkmamı bekleyeceğine, saygısızca
gelip arkama park etmiş ve ben
onu göremedim.
Benim tamponumdaki hasar compoundla giderilebilir cinsten…
Karşıdaki arabanın tamponunu
sigortam ödesin dedim ama tamponu görünce "Hayır, dedim,
hemen polis çağır"…
Çünkü tampon belki on yerinden
vurulmuş…
Paslanmış, kırılmış…
Araba zaten dökülüyor…
Öteki hasarlar yanında bu hiç
sayılır diyebilecek onurlu insanlar
da var ama..
"Sinekten yağ çıkarmaya
çalışıyorsanız işin fes rengi
değişir...
Senin daha önce yaptığın hasarları
sigortama ödetmeyeceğim…
Bu şerefsizliği ve adâletsizliği
yapmayacağım", dedim…

Bu sözümü hakaret saydı…
Tabii, yaparken şerefsizlik olmuyor
da, başkası söyleyince yapılan
şerefsizlik hakaret sayılıyor…
Bu tip olaylarda sıradan insanlar
affedilebilinir ama…
Devleti yönetenlerin çarpık
algılamaları politikada istenen “ortak iyiliğe” zarar verdiği için
affedilemez..
Anlaşılır gibi olmayan olaylar zinciri yaşıyoruz...
Bir taraftan barış isterken…
Diğer taraftan da barıştan yana
olanlarla birleşmeyi kapris yapmak…
Hem de demografik yapımızın
bilerek ve isteyerek değiştirilmiş
olmasına rağmen…
Kullandığımız TL bizim değil...
Merkez bankasını, polisi, askeri
biz yönetmiyoruz…
Anayasanın geçici onuncu maddesi
ile 1974'ten beri savaş hali
yaşıyoruz…
Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz
beyler?
Şunu yapacağız bunu yapacağız
derken..
Neden insanın erdemli bir şekilde
tüm bağımlılıklarından kurtulup
özgür kalarak…
Kendi kendine yeter bir insan
olmasını savunmuyorsunuz?
Siz istemedikçe bağımsızlığınızı
kimse size altın tepsi içinde sunmaz..
Sağcıların bunu istemediği kesin
de sözüm sol partileredir…
Özellikle ana muhalefete…
Neler oluyor?
Partinin savunması gereken
değerler bir yanda dururken….
Bilinir ve desteklenirken…
Bireysel kaprislerin öne çıkması
güvensizlik yaratıyor barışseverler
arasında…
Çünkü yöneticilerin içten
davranmadıkları hissini veriyor…
İçtenlik, dürüstlük ve ahlâki
değerler hiçe sayıldığı için de
hayâl kırıklığı yaratıyor…
Hiç sorguladı mı acaba CTP
Cumhurbaşkanlığı seçimlerini?
Erhürman’a giden oyların ikinci
turda Akıncı’ya gitmesi için
çalışsaydı, ki aslında bu bir “olmak
ya da olmamak” …
Bir varoluş mücadelesi olduğu
için ayrıca çalışmak da gerekmezdi…
Çünkü ikinci turda Akıncı’ya oy
vermek her CTP'linin sorumluluğu
ve görevi idi…
Görevi olmalıydı…
Dileyelim de seçimden sonra CTP'nin birleşmeye karşı tavrı şamar
gibi yüzümüzde patlamaz…

Atatürk Türkiye’sini, Ortaçağ
karanlığına sürükleyen şeriat
özlemcisi zihniyetin…
Yönetime gelmesi ile günlük
literatüre katıldı.
Devlet törenleri bile hacılarhocaların duaları ile başlatılıyor.
“Alt birim” kuklaları bunun
farkında olur da “önemini idrak
hayata
ederek
geçirmemeleri” mümkün mü?
Onlar da yerli yersiz sarıldılar bu
sözcüklere.
Ezan da bunlardan birisi.
Bu yüzdendir ki Faiz, Ankara’da
ezanı duyunca, Lefkoşa’da da ezan
okunduğu mesajını iletmek istedi
veli-i nimetine.
Ezan, inancın bir simgesi.
İnancın bir simgesi olan ezan, ne
yazık
ki
“siyasal-ideolojik
amaçla” kullanılıyor.
Sadece ezan değil, Ramazanlar,
namazlar da öyle.
Abdestsiz namaz kılmalar, oruç
tutmadan iftar sofralarında başköşe
tutmalar…
İnançların tümü, insan sevgisini,
hak ve adaleti, hoşgörüyü,
doğruluğu ve eşitliği temel ilkeleri
arasında tutarlar.
İnanç ilkelerinin hiçe sayıldığı bir
coğrafyada, yirmi dört saat Ezan
okutsanız, çan çalsanız, o
inanca hizmet etmiş olamazsınız.
Sadece,
inancı,
kişisel
çıkarlarınıza alet etmiş olursunuz.
Ve o inanca en büyük haksızlığı
yapmış olursunuz.
Bayraklar da böyle.
Bayrak bir toplumun-ulusun,
bağımsızlığının,
özgürlüğünün
sembolüdür.
Esaret ve işgal altında, vesayete
dayalı rejim yönetiminde istediğiniz
miktarda ve ebatta bayrak
oluşturun…
O bayrağın öz anlamına
ulaşılamaz.
İradesini yabancılara devretmiş,
onların kuklası olmayı içine
sindirenler…
Bayraklara sarılarak gizlenmeye
çalışırlar sadece.
***
Kıbrıs’ın Kuzeyi’nde bir seçim
süreci yaşanıyor.
Bu seçimlerle oluşturulmak
istenen irade, dini ve bayrağı
yorumsuz alkışlayan çoğunluğun
elinde.
Kıbrıslıyı bunların dışında
tutunuz.
Düzen partilerinin tümü, dini de
bayrağı da, taşıdığı anlamın dışına
“taşırarak” kullanıyor.
Dün Şeyh Nazım’ı sürgün eden
zihniyet…
Bugün, Şeyh Nazımgillerin elleri
öpmek için sıraya girmiş duruma
dönüştü.
İşgal
gerçeği
ile
irade
yoksunluğu, bağımlılık, büyük
bayraklarla
gizlenmeye
çalışıyorlar.
Din de, bayrak da diğer kültürel
değerler de Kıbrıslı için değil…
Sırf kişisel ve partisel çıkar elde
etmek için kullanılmaktadır.
Bu
seçimlerle
geleceği
oluşturmada
iddialı
olanlar,
alışılmış, talimatla iş yapmaktan
farklı yol ve düşünce taşımıyor.
Bu düşünceyi, Kuzey’in seçmen
yapısı nedeni ile değiştirmek
mümkün değil.
Ancak Kıbrıslı, RTE’ye bağımlı
göstermelik Diyanellos iradesinin,
oluşumuna katkı koymak zorunda
değil.
Diyanellos rejiminin oluşmasını
engelleyemez ama…
BOYKOT ile Kıbrıslıyı temsil
etmediğini kanıtlar.

GÜNLÜK
‘‘SIĞINILAN TEK LİMAN’’DAN
GELEN TARİKAT TEHDİDİ
Türkiye’de Enes Kara isimli tıp fakültesi ikinci sınıf öğrencisi bir genç, kaldığı cemaat/tarikat yurdunda uğradığı
baskılar sonucu intihar etti. Enes'in ölümünün ardından,
kendisi de uzun süre cemaat yurtlarında kalmak zorunda bırakılan bir yurttaş, bir açık mektup kaleme aldı. Sol.Org.TR’nin
aktardığı mektupta, "Kimse kusura bakmasın Enes’in bir
katili var ve bu katil tarikata cemaate karşı durmayan, tarikatlara ülkemizin renklerinden biri güzellemesi yapanlardır.
Ne dünü ne bu günü Enes’in anlattığından farklı değil tarikat
yurtlarının. Yemeği tatsız, odaları soğuk. İçinde gençliğe ve
iradeye dair zerre yok. Her yanı gri buraların…" denildi.
Mektupta şöyle deniyor: ‘‘Enes’i gördüğümde doğrudan bağ
kurdum onunla, 21 yaşında hayatının hemen başında neden
ölümü seçer ki insan? Enes veriyor cevabını çünkü ‘enerjim
kalmadı’. Ben de çok düşündüm oradayken, 15- 16 yaşlarında
köyünden, evinden yeni çıkmış kapının hemen dışı cıvıl cıvılken bir orta çağ zindanına kapanmış nasıl ve kimden
yardım isteyeceğini bilememiş bir sürü genç var bu yurtlarda.
Kiminin başı kesilerek vahşice katlediliyor, kimiyse daha
fazla dayanamıyor bu cehenneme. Belki de kendince cehennemden bu kadar korku duyulan bir yerde cehenneme gitmeyi
göze alarak kurtarıyor kendisini bizim bilmediğimiz onlarca
genç. (…) Bu bir ikna tartışma süreci değil muazzam bir
itaat ve düşünmeme süreci. İçeri giren her gencin ilk fark
edeceği şeylerden biri bu tarikatların ayrı ayrı dinleri var,
bu din evinde öğrendiğinden farklı elbette. Bununla birlikte
ortak noktalarıysa para ve iktidardan pay alma yarışı…’’
KIÇ DA ANKARA’DA
Ayşegül Garabli “Neden
kendi ayaklarımızın
üzerinde duramadığımız
belli oldu. Meğer bacak
Ankara'da kalıyormuş. Etle
tırnaklar da orada. Zavallı
ayak ne yapsın” diye
yazmış sosyal medyada.
Bu durumda kıç da
Ankara’da...
*
ÖFKE
TKP Genel Başkanı
Mehmet Çakıcı “Halktaki
öfkenin adresi biziz” dedi.
Uuuu? Seçim klibinizde hiç
da öfkeli görünmezsiniz…
*
BALE GUDALYA
23 Ocak’ta Kıbrıslıtürkler
milletvekilliği seçimi için
15’inci kez sandığa gidiyor.
Seçtiler da ne oldu? Hiç!
Okundurdum yazındırdım
bale gudalya bale
gudalya…
*
ZENGİNLERİ YEYİN
Japonların ürettiği 55 yıllık
bir viski, Çinli bir müşteri
tarafından 488 bin Euro’ya
satın alındı. Müşteri
mağazaya günün kuruyla 7
milyon 889 bin 886 TL
ödedi. Ekmek
bulamazsanız zenginleri
yeyin!
*
TAYYİP’İN İŞLERİ
Neymiş sosyal medya
üzerinden yapılan seçimle
ilgili tüm yayınları Mark
Zuckerberg kaldırıyormuş.
Hade be oraşdan siz da…
Tayyip’in işleridir bunlar…

“Tırnak”...
“Sürekli olarak aynı sahneyi
yaşatan durumlarla
karşılaştığınızda kendinize
sormanız gereken soru şudur:
"İçinde bulunduğunuz andaki,
anlamanız ve bilmeniz gereken şey
nedir?" bu ve buna benzer soruları
sormak, sizi geçmişinizle
yüzleşmenizi gerektirecektir...
Yüzleşmediğiniz sürece almak
isteyeceğiniz sonuçları hayatınızda
değiştiremezsiniz...
Tek yapmanız gereken; geçmişle
yüzleşmeniz, çözmeniz, anlam
çıkarmanız ve onları tamamen
serbest bırakmanızdır...
Mert MAPOLAR
(Kıbrıs Postası)
“En güzel mevsimler zemheride
çıkıp gelirdi yağmurların, bulutların
ve soğukların arasından.
Islak Venedik surları ve tekmil
evler, yollar ve sokaklar ipe
serilmiş çamaşırlar gibi
tepsermeye durur, işte bu
vakitlerde insanlar ne
yapacaklarını bilmeden, herhangi
bir amaçları olmadan, sadece
güneşi düşünerek ve gölgelere
basmadan güneşe yürürlerdi.
Zaman, hamalların sırtında
taşınan yük gibi ağırdı.
Yaşamak, böyle vakitlerde bir
kahvede güneş altında oturmak,
havada biraz esinti varsa
kesman bir yere çekilmek ve
ağır geçen zamanı güneşte
eritmekten ibaretti.”
Ahmet OKAN
(Havadis)/

Günün Kahramanı

AKSA

Elektrik kesintilerinin nedeni
Ankara’nın güzide
şirketlerinden AKSA!
AKP’nin de gözdesi…
2002’de geldi AKP iktidara.
2002’de imzaladı UBP-DP
AKSA ile ilk protokolü…
Sonra 2009’da AKSA ile
sözleşme CTP-ÖRP
hükümetinde Ferdi Sabit
Soyer tarafından 2024'e dek
uzatıldı… AKSA ile protokolü iptal
edebilmek için önce KIB-TEK’e gerekli kamu
yatırımları yapılmalı. 2002’den beridir yapılmadı… 2008’den
beridir çeşitli mali protokollere Ankara KIB-TEK’e kamu
yatırımı yapılmasını engelleyen madde koydu… AKSA
belası, işgal sorunudur. Ankara’nın bizi boyunduruğunda
tutma meselesidir…
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dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH
22 Ocak linçi ile 23 Ocak
‘seçim’i peşpeşe…
Olacakları haber verir
gibi…
Tarihin ironisi ve ironinin
laneti…
Tarihte tesadüf ve tekerrür
olmaz, biriken çelişkilerin
sonuçları olur.
Tarihte komedi ve trajedi olur…
22 Ocak trajediydi, 23 Ocak komedi!
22 Ocak 2018 linçi ve meclisin damına
bayrak dikilmesi, 23 Ocak 2022
‘seçim’inin de habercisi…
22 Ocak, 23 Ocak’ın arifesi…
23 Ocak 2022 ‘seçim’ kampanyasında
hiç ağza alınmayan yasaklı konular var…
Tek liste 400 vekilden oluşan ‘milli
birlik cephesi’ Hala Sultan İmam Hatibi
meselesine hiç girmedi…
Hem de Hala Sultan yönetimi gözlerine
sokar gibi öğrencilerin ve öğretmenlerin
Arapça ayetler okuduğu bir video
yayınlayarak okulun niteliğini ortaya serdi… Ayrıca Türkiye’de gündemde cemaat
yurdunda gördüğü baskılar sonucu intihar
eden tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara
vardı.
Denktaş’ın Suudi Arabistan’ın RABITA
teşkilatı ile kurduğu ilişki ile gelmiş olsa
da Siyasal İslamcılık bu topraklara, Kuran
kurslarının çığırından çıkması ve ilk imam
hatibin açılması AKP dönemindedir.
Türkiye’de gündem tarikatlar-cemaatler
ile imam hatiplerdeki eğitimken, Kıbrıs’ın
kuzeyinde Türkiye’nin işgali altında
‘demokrasi şöleni’nde sahneye çıkanların
aklına gelmiyor Siyasal İslam sorunu.
Akılına gelenlerin de dillerine kadar
ulaşamıyor!
Ders aldılar Cemal Özyiğit’in ‘Eğitim
Bakanlığı’ndan!
Hala Sultan, Çanakkale kampları, Kuran
kursları, tarikatlar gibi meseleler hakkında
atıp tuttu Cemal Özyiğit, sonra da yuttu!
Cemal Özyiğit’in bakanlığı sırasında

Gavur imam
Oz Karahan
Geçtiğimiz günlerde Bağımsızlık Yolu
yöneticilerinden biri açıkça illegal Türk
yerleşiklerini “Kıbrıslı Türk” olarak
gördüklerini söyledi.
Bu duruma bazı insanlarımız şaşırdı
ama bu grup bunu ilk defa söylemedi...
Savaş Zamanında Sivil Kişilerin
Korunmasına İlişkin 1949 tarihli 4. Cenevre
Sözleşmesi, Savaş suçlarının yargılanması
için kurulan Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin 1998 Roma Statüsü, Birleşmiş Milletler’in 1968 tarihli “Savaş Suçları ve
İnsanlığa Karşı Suçlar Bakımından Kanuni
Sınırlamaların Uygulanmayacağına Dair
Sözleşmesi” gibi uluslararası birçok
anlaşma ve yasaya göre savaş suçu ve
insanlığa karşı işlenmiş suç olarak kabul
edilen bu taşıma nüfus hakkında zaten bu
şekilde düşünüyordu bu grup.
İnsanlarımızın bir çoğunda bulunan
komik “Kıbrıslılık lisansörlüğü”nü sadece
bu grup mu yapıyor peki?
Şöyle bir arkanıza yaslanın ve etrafınızda
“O kişi Türkiyeli ama çok iyi biri, artık
Kıbrıslı” diyen kişileri bir aklınıza getirin.
Bu kimlik lisansörlüğü özellikle işgal
bölgesindeki sahte seçim zamanlarında
tüm “solcu” siyasi particik ve örgütcüklerin
başvurduğu yöntem...
Yerleşimci kolonyalizmi karşısında
sarsılmadan, net ve tutarlı bir şekilde politika yürüten tek örgüt olan Kıbrıslılar

‘KOLTUK’ SÖMÜRGECİNİN
İŞBİRLİKÇİLERİ EĞİTTİĞİ BİR ARAÇTIR

Sosyal Medya
Gürkan Haydar Kılıçarslan

TARİKAT NEDİR?

bir tarikat Namık Kemal Lisesi’nde çorba
dağıttı. Sesi çıkmadı…
Yamaçköy’de tarikatın engellemesiyle
okula gönderilmeyen çocuklar olduğunu
duyurmuştu KTÖS. Sesi çıkmadı…
Omorfo’da ilkokul öğretmenleri çocuklara askeri tören ile şehitlik kutsaması
için temsil yaptırdı. Cemal Özyiğit’in
gene haberi yoktu…
Lisi’deki cami avlusuna çocuk parkı
projesinde de arkadan geldi sözde Eğitim
Bakanlığı…
Çanakkale’de çocuklara ‘Gırtlağınızı
keseriz’ dendiğinde de…
Her vakada aynı açıklama yapıldı:
-“Bununla ilgili inceleme başlattık.
Gerekli bilgileri edinince açıklama
yapacağız”...
Bu ‘seçim’ kampanyasında hiç
konuşulmayan Hala Sultan İmam Hatibi
için Cemal Özyiğit şöyle demişti:
-“İlahiyat Koleji’nde okulun içinde ayrı
bir dershane tespit ettik. Yeni dönemde
bu dershane olmayacak”…
Okulun içinde ‘derin okul’ buldular,
ama bugün konu bile edilmiyor!
Bu seçimin yasaklı konularının başında
laiklik geliyor. Çünkü 8 parti 400 vekil

yerleşiklerden oy istiyor.
Ferdi Sabit Soyer’in itiraf ettiği gibi,
Kuran kurslarını yerleşikler için açtılar
bu topraklarda.
Ankara gözümüze Hala Sultan
medresesindeki şeriatçı eğitimi ve Sömürge
Valiliği işlevi gören TC Elçiliği’ne atanan
Adalet Müşaviri’ni soktu bu ‘seçim’
kampanyasında.
Bu mayınlı araziye giren olmadı…
Külliye’yi
(Saray-Meclis-Cami)
açtırmayacağız diyen çok, bu topraklara
açılan ilk külliye olan Hala Sultan’ı ağzına
alan yok.
Laiklik insanca yaşam için ekmek, su
ve hava gibi zorunlu ihtiyaçtır. Koltuk
için nefes almaktan vazgeçiyorlar…
Muhalefetteyken Çanakkale kamplarına,
Hala Sultan İmam Hatibine ve Kuran
kurslarına karşı olan Cemal Özyiğit, yetkisiz ‘eğitim bakanlığı’ koltuğuna oturtulunca tüm söyledikleri kendisine yutturuldu. Bundan ders alan 8 parti 400 vekil de
hep bir ağızdan laiklik gibi bir konuda
susuyor!
Koltuk da bir eğitim aracıdır…
Sömürgeci koltuğa oturtarak eğitir
işbirlikçilerini!

SAHTE SOL, İLLEGAL YERLEŞİKLER
VE KİMLİK TACİRLİĞİ
Birliği haricinde tabii.
Sermayeyi de elinde tutan sağcı partiler
Türkiyeli illegal yerleşiklere “para”
dağıtırken, o kadar kaynağı olmayan “sol
muhalefet” ise “kimlik tacirliğine”
soyunmuştur bu topraklarda her zaman.
Anlayamadıkları şey, birkaçı haricinde
illegal Türk yerleşikler için bunun hiçbir
anlamı olmadığı.
Uluslararası hukuka göre “insanlığa
karşı işlenmiş” suçların “hümanizm” diye
paketlendiği başka bir yer var mı zannediyorsunuz dünya üzerinde?
Ama söylediğim gibi bu ucuz kimlik
tacirliğini ne o illegal yerleşikler, ne
uluslararası toplum, ne dünya ilericileri,
ne de en önemlisi Kıbrıslıların nüfusunun
yüzde 82’sini oluşturan Rumca konuşan
Kıbrıslılar yiyor.
Bir zamanlar birlikte yaşadıkları Türkçe
konuşan Kıbrıslıların, evlerini, barklarını,
mallarını, anılarını, topraklarını, mülklerini,
hayallerini, geçmişlerini ve geleceklerini
gaspeden illegal yerleşikleri “Kıbrıslı”
ilan etmesini alkışlamalarını beklemiyorsunuz herhalde Rumca konuşan
Kıbrıslılardan...
Ya da bütün bu “solcu” siyasi particikler
ve örgütler istedi diye bu istilacıların
Kıbrıs Cumhuriyeti’nin özgür topraklarına
sokulacağını...
Ama ben bir çoğunuz gibi önce
Bağımsızlık Yolu’na kızmıyorum…

Bu grup en azından bu ucube
düşüncelerini açık açık dile getiriyor, manifestosuna ve bildirilerine yazıyor, tüm
üyeleri ile sesleri titremeden dile getiriyor
ve bu insanlık dışı fikirleri kendi içlerinde
tutarlı bir şekilde savunuyorlar.
Ne mi demek istiyorum?
Eğer bu barbar düşüncenin karşısında
duran tüm insanlığın vicdanını
paylaşıyorsanız önce kızmanız gerekenler
siyasi hayatları boyunca illegal yerleşikler
konusunda ağzını “net” ve “tutarlı” bir
şekilde açamamış ve bu kimlik tacirliğini
bazen bu gruptan katbekat fazla yapmaya
devam eden sözde sol, çakma hümanist
particikler ve örgütlerdir.
Bu bahsettiğim cephenin bir ortak yanı,
işgalin gerçek adı olan yerleşimci kolonyalizmi ve illegal yerleşikler hakkında net
bir tavır ortaya koymamaları, diğer ortak
yanı ise federasyon safsatası karşısındaki
1960 yılında kurduğumuz üniter Kıbrıs
Cumhuriyeti’ne dönüş fikri hakkında net
bir söyleme sahip olmamalarıdır.
Kimlerden mi söz ediyorum?
Sahte seçimlere katılan, katılmayan veya
arzuladıkları “sol” seçim ittifakı olmadığı
için boykot yapacağını açıklayan tüm
siyasi yapıların hepsinden söz etmekteyim
elbette.
Kızmaya başlayacaksanız eğer, önce
safını belli etmeyen “dilsiz şeytanlar”dan
başlayın.

Hayatı boyunca tarikatların cemaatlerin sıradan insanlarından bir tanesi
ile tanışmamış, tanıma zahmetine
katlanmamış solcu dostlarımızın
Marksizm klişeleri ile tarikat, cemaat
analizleri yapmalarına bir engel yok
elbette.
Sanki her şeyin temelinde ekonomi
yok mu dedik? Kediler bile ekonomi
derdinde yaşıyorlar gezegende.
Ancak temelin ekonomi olması
diğer katların başka disiplinlerden
oluşmadığı anlamına gelmez.
Sınıfsal kaygıların dışında hisleri
ve ihtiyaçları da var insanların.
Bir diğer kolaycı yaklaşım ise ABD'nin, NATO'nun yeşil kuşak projesi
meselesi.
Bunu söylediler mi bütün bir cemaat, tarikatlardan anlıyor bu
arkadaşlar!
Tarikatların, cemaatlerin varlığı
NATO'dan eskidir. ABD'den eskidir,
İngiltere'den eskidir, Türkiye'den eskidir, Marks'tan eskidir, Fransız devriminden eskidir, hatta Osmanlıdan
bile eskidir, Selçukludan bile eskidir.
Proletaryadan eskidir, kapitalizmden
eskidir. Uyduruk fetöden, nurculardan
bahseden yok zaten. Nakşibendilik
ve Kadirilik tarikatları Anadolu'dan
eskidir.
Anadolu Doğu Roma iken bu
tarikatlar vardı. Meseleyi sadece
Marksist klişeler ile ele almak yanlış
olur. İlla Marksist olacaksanız tarihsel
materyalizm perspektifinde bakmak
mümkün. Böyle baktığınızda
şempanzelerin çeteleşmesini bile
rahatlıkla açıklamak mümkün. Bin
yıl önce sanayi yoktu. İnsanlar geceleri
hala iki uyku yaşıyorlardı. Akşamüstü
uyuyorlar gece uyanıyorlar.
Sonra gecenin ikinci yarısı yeniden
uyuyorlardı. Bunun nedeni gece gelecek tehlikelere karşı evrimsel bir refleksti. Bazı insanlar gecelerin
ortasında zikir denilen işler ile
uğraştılar. Fazla zikir afyon, kokain
gibidir. Halüsinasyon gördürür. Bazı
tipler peygamberi, sahabeleri görürler
uyanık halde ya da yarı uyanık halde.
İşte tarikatların en çok bağımlılık
yaratan unsuru budur. Bu tür işler
yüzyıllarca sürdü. Elbette çağımızda
iş eskisi gibi değil. Ama şunu bilmekte
fayda var.
Tarikat ve cemaatlere takılan
Anadolu insanımızın hala kahir ekseriyeti bir ekonomik kaygıdan ziyade
aidiyet hissi ile katılıyor bu tür
yapılara.
Tarikat ve cemaatleri idare eden
haydut çeteleri onlara zırnık
koklatmıyor. Hatta tam tersine hem
maddi, hem manevi sömürüyor. Hatta
bedava işgücü olarak kullanıyor.
Tarikatların tüm külliye, dergah vesaire inşaat yapılarında bizzat tarikat
üyeleri, sofiler "hizmet" adı altında
bedava çalıştırılır. "Sofi" ne demek
daha bunu bilmeden ahkam kesmenin
çok anlamı yok. Bin yıldan fazla
geçmişi olan sosyal örgütlenmelere
karşı giyotin veya darağacı
kuramazsınız. Kurarsanız eskisinden
daha güçlü gelirler. Siz tarikatları cemaatleri dükkan gibi kapatmak yerine
proletarya bilinci ile meşgul olun
bence. Kendiliğinden gelecektir insanlar doğruyu gördüğünde...
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Mehmet Hasgüler, sosyal medyadaki şahsına yönelik saldırılara cevap verdi…

Hasgüler: Maraş, üç beş toprak ağasının, zenginliklerine
zenginlik katacakları bir rant kapısı değil
Demokrat Parti (DP) Mağusa Milletvekili
Adayı, Akademisyen, Araştırmacı Yazar
Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, son günlerde
sosyal medyada kendisine yapılan saldırılara
cevap vererek, “Kimse benim üzerimden
siyaset yapmaya kalkmasın! Denktaş sevgimi anavatan Türkiye sevgimi sorgulamaya
kalkmasın. Gereken yanıtı diledikleri platformda vermeye hazırım” dedi.
Özellikle milletvekili seçilmesi halinde
“Maraş Yasası” hazırlayarak meclise
sunmasıyla ilgili kendisine yapılan
eleştirileri yanıtlayan Hasgüler, Kapalı
Maraş’la ilgili 2010-2012 yıllarında 3.
Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu'nun
danışmanlığını yürüttüğü dönemde Maraş
açılımının ilk planlamalarını yapmaya
başladığını anımsattı.
Hasgüler, “Maraş’ı rant kapısı görenlere
karşı toplumsal çıkarı koruyabilmenin ilk
adımı bu konuyu yasalaştırmaktır. Maraş,
üç beş toprak ağasının, arsa spekülatörünün
zenginliklerine zenginlik katacakları bir
rant kapısı değil, Kıbrıs Türklerinin toplumsal varoluşunda dünyaya açılan bir pencere
olacaktır” dedi.
Mehmet Hasgüler, “Kamuoyuna duyuru”
başlığıyla yayınladığı açıklamada şu
görüşlere yer verdi:
“Son günlerde aleyhime ve benim üzerinden kontenjan adayı olduğum Demokrat
Parti'ye karşı bir takım çıkar çevrelerinden
yayılmaya çalışılan yanlış ve maksatlı iddialara karşı kamuoyunu bilgilendirmeyi
görev bilirim.
Halkımızın egemen iradesinin bir temsilcisi olarak Cumhuriyet Meclisi'nde görev
aldığımda ilk yapacağım şeyin bir ‘Maraş
Yasası’nı hazırlayarak genel kurula sunmak
olduğunu defalarca söyledim.
Gördüğüm kadarıyla bu yasa tasarısı,
toprak ağalığını meslek edinmiş, yıllardır
Kuzey Kıbrıs'ta bir ganimet düzeni kurarak
Rumlardan kalma gayrimenkuller üzerinden büyük zenginlik yaratmış rant
çevrelerini rahatsız etmiş. Normaldir. Bu
çevreler için Maraş toplumumuza iktisadi
ve siyasi kazanımlar sağlayacak bir ‘açılım’
değil, büyük rantlar elde etmeği hayal ettikleri bir ‘kapatma’ alanıdır. Bu çevreleri
rahatsız edebilmiş olmak, Kıbrıs
Türklerinin kamu çıkarlarını korumak için
çıktığım yolda daha şimdiden ne kadar
büyük kazanımlar elde etmeğe
başladığımızın bir delilidir.
2010-2012 yıllarında 3. Cumhurbaşkanı
Dr. Derviş Eroğlu'nun danışmanlığını
yürüttüğüm bir dönemde Maraş açılımının
ilk planlamalarını yapmaya başlamıştık.
Bugün kamuoyunda ‘Maraş açılımı’ olarak
bilinen hamleler, o dönemde küçük ancak
donanımlı bir ekibin yoğun çalışmaları
sayesine ortaya konulmuştur. Aynı dönemde
müzakere heyeti üyesi olan Serden Hoca

Sosyal Medya
Necmettin Çapa

DEVLETİN BEKASI
VE “ŞAHIS”

tarafından ise alternatif bir model
önerilmiştir. Ancak ekibimiz, Serden Bey’in
bu önerilerine ‘ulusal çıkarlardan çok arsa
spekülatörlerinin iştahlarını kabartmaya
yönelik’ olması hasebiyle şiddetle karşı
çıkmıştır.
Özü itibarıyla biz, Maraş'ın KKTC egemen toprağı olduğunu, bir bütün olarak
Foka Davası ve diğer AİHM içtihatları
dahilinde bir bütün olarak açılması
gerektiğini ve bunun daha çok bir kamu
yönetimi planlaması meselesi olduğu
şeklinde bir duruş sergilerken, Serden
Hoca ‘ev eve, mahalle mahalle’ açılım
gibi bir yaklaşım sunmuştur. Serden Bey’in
yaklaşımındaki temel sorun, KKTC
Meclisinden çıkartılacak bir yasa dahilinde
yapılmayacak bu tür ‘parçalı’ yaklaşımların
ilk etapta o arsaların satışından gelir
kazanacak arsa spekülatörlerine rant
sağlamak dışında kamu yararına hiçbir
şey kazandırmayacağı, zamana yayınlan
bu tür bir yaklaşımın sonuçta Rum lobisi
ve uluslararası camia tarafından karşı koz
olarak
kullanacağı
gerçeklerine
dayanmaktadır. Aradan geçen 10 yıl
zarfında ‘kamu menfaati’ ile ‘bireysel
çıkar’ arasındaki bu uçurum maalesef
kapatılamamıştır. Serden Bey’in yakın zamana kadar Maraş konusunda ortaya
koyduğu yaklaşımlar dikkate alındığında
savunageldiği yaklaşımın kamu menfaatine
ne kadar aykırı olduğu herkesin malumudur.
Kuzey Kıbrıs, on yıllardır ganimet
düzeninin kurbanı edilmiştir. Şahıslar
akıllara durgunluk veren ölçülerde mal
mülk zengini olurken, Kıbrıs Türk toplumu
bir bütün olarak zayıflamış, bugünkü
ekonomik kriz ortamına kadar gelinmiştir.
Maraş, bu eski ganimet düzeni ile bizim
savunduğumuz kamu yararına öncelik
veren, bireysel değil toplumsal kurtuluşa
sahip çıkan geleneğin en son ve en önemli

turnusol kâğıdı niteliğindedir. Kıbrıs
Türklerinin kamu çıkarını düşünmek, Dr.
Küçük ve Rauf Denktaş gibi toplum liderlerimizin yanı sıra, Dr. Burhan
Nalbantoğlu, Ziya Rızkı, Naci Talat gibi
büyük değerlerimizin ortak vizyonuydu.
Ben, Mehmet Hasgüler olarak yıllardır
siyasi yolumu bu değerlerin ortak paydası
olan Kıbrıs Türk toplumunun yüceltilmesi
olarak seçtim.
Bu yola yıllardır bireysel çıkarlarını milliyetçi maskeler arkasına saklayanların taş
koymaları alışık olduğum bir durumdur.
Maraş’ı rant kapısı görenlere karşı toplumsal çıkarı koruyabilmenin ilk adımı bu
konuyu yasalaştırmaktır; aksi taktide birileri
eskiden olduğu gibi kapı arkalarından
yapacakları gizli-saklı anlaşmalarla parça
parça Maraş’ı Ruma satar, sonra da milliyetçi naralar eşliğinde ah vah çeker.
Rant kapısını Maraş’tan kapatmaya
başlayacağız. Maraş, üç beş toprak ağasının,
arsa spekülatörünün zenginliklerine zenginlik katacakları bir rant kapısı değil, Kıbrıs
Türklerinin toplumsal varoluşunda dünyaya
açılan bir pencere olacaktır.
Hamiş: Kimse benim üzerimden siyaset
yapmaya kalkmasın! Denktaş sevgimi
anavatan Türkiye sevgimi sorgulamaya
kalkmasın. Gereken yanıtı diledikleri platformda vermeye hazırım. Yıllardır perde
gerisinde milliyetçilik kisvesi altında bireysel çıkarla ‘kendi’ için çalışan kimse
benim üzerimden siyaset yapmaya
kalkmasın. Siyaseti rant kapısı olarak
kavgayı da ‘Euro mu daha iyi, Türk Lirası
mı ödenelim’ şekline çeviren statüko
diyalektiğine karşı mücadelemi her şekilde
devam ettireceğim ve statüko ağalarını
her fırsatta ifşa edeceğim. Yüzü olan varsa
öyle arkadan dedikodu ile olmaz! Ayarlayın
bir televizyon, tüm bunları kamuoyu
önünde tartışalım. Kamuoyuna saygıyla
duyurulur.”

DR. FAZIL KÜÇÜK BÜSTÜ İLE DR. FAZIL KÜÇÜK EĞİTİM EVİ VE KÜTÜPHANESİ AÇILDI
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Akçay’da, Dr. Fazıl Küçük büstü
ile Dr. Fazıl Küçük Eğitim Evi ve Kütüphanesi’nin açılışını
yaptı.
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı
Ersin Tatar, dün açılış töreninde yaptığı konuşmada, böyle anlamlı
bir günde Dr. Fazıl Küçük adına hizmete açılan eğitim evi,
kütüphane ve büstün açılışını yapmaktan duyduğu gurur ve

mutluluğu dile getirdi.
Varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 38. ölüm yıl
dönümünde anıldığını, şimdi de bu güzel açılışta kendisini yad
ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Dr. Küçük’ün tıp tahsilinden
sonra ülkesine geri döndüğünde her türlü tehlikeye karşı kendini
siper edip, her türlü baskıya rağmen ada sathında bütün cemaati
örgütleyerek bir liderlik oluşturduğunu ifade etti.

Siz hiç anıları yasaklı bir kitap gibi
sakladınız mı? Yasallığın, yasadışılığı olarak
çıktı mı karşınıza anılarınız?
Düşünceleriniz, beyninizden dilinize doğru
aktığında, yutkundunuz mu? Bunları yapmayanlar hep “sakıncalı” olarak devletin
dosyalarına girer.
Eklemeler de yapılır, muhbirler habire
dosyanızı kabartır ve ne zaman o devlete
işiniz düşer ise, şap diye karşınıza çıkar.
Yasal dayanakları olmadığından, size entrika bahaneler uydurulur.
Bir defa yakanıza yapıştılar
mı, bir daha bırakmazlar.
Fişlenmişsiniz artık, o fiş
peşinizi bırakmaz.
Düşünceden suçlamışlar
sizi, ama onlara sorar iseniz,
“Devletin bekası” derler.
İşgalcisiniz dersin, “Devletin bekası”...
Sömürgecisiniz, dersin. “Devletin bekası”.
İşkencecisiniz dersin. “Devletin bekası”
Hırsızsınız, yalancısınız, kendi halkınıza
düşmansınız dersin, yine “Devletin bekası”
diye karşınıza dikilirler.
Bu saydıklarımın hepsi aslında, kendi
“Beka”larının sonucudur.
Ama gelin görün ki “Devletin bekasından”
fişlenir, tutuklanır, sürülür, gerekir ise infaz
bile edilirsiniz.
Olmadı mı bunlar?
Bal gibi de oldu.
Kaç faili “meçhul” var bu ülkede? Kaç
düşünce esiri var? Kaç fişlenmiş, kenara
itilmiş, devlet kapısını çalamayan insan var
bilir misiniz?
Her başa gelen, halkın devletini çalıp,
kendini devlet yapmıyor mu? Şahsi “bekası”
tehlikeye girince, gözünü kırpmadan yüzlerce
insanın canına kıymıyor mu?
Bunları tokat gibi yüzüne çarpan
düşünürler,
yazarlar,
gazeteciler,
akademisyenler “hain” ilan edilmiyor mu?
Kısaca şunu söyleyeyim, değerli halklar
ve o halkların bireyleri; “Tepedeki bir şahsın
bekası, “Devlet bekasına” dönüştü ise, işte
o zaman düşünürlerin, yazarların, gazetecilerin, akademisyenlerin, kısacası tüm halkın
bekası tehlikeye girmiş demektir!
“Şahsın bekası” uğruna yalakaları da
halka yapmadık eziyeti bırakmazlar. On
binlerce dolar maaş karşılığında, “Şahsın”
iti oluverirler! Hatta , o “şahsa” kıçının
kılına kurban olayım diyenler, Allah
evladımın ömründen alsın size versin diyenler
oluyor.
İnsanlığını bu denli rezil eden alçak
insanlar bile olabiliyor.
Ama “şahıs” sıkıştığında, Kürt’lere yalvarmaya başlıyor, o yaptıklarını unuturcasına!
Alevi’lerin dergahlarını ziyaret ettiriyor,
onların gönüllerini almaya çalışıyor. Roman
vatandaşlara çiçekler gönderiyor.
Ama gelin görün ki, “şahıs” Kıbrıs’ta,
Suriye’de, Irak’ta, Libya’da ve dünya
arenasında komik manşetlere mazhar oluyor.
Yalakaları saçmaladıkça, o “şahıs” saçmalığın
dibine vuruyor.
“Şahsın” sahte diplomalarının işe
yaramadığını lugatından, konuşma tarzından,
ve davranışlarından hemen anlaşılıyor.
Uzun adamın kısalmasını seyreden halk,
“90 yıllık değil, 20 yıllık reklam arasının”
bittiğini görür oluyor. Önce “şahsın”
yalakaları inceden inceye sıvışıyor, sonra
da, “şahsın” en yakınları.
Durum vahim sayın yalakalar, başınızın
çaresine bakma zamanı geldi artık. Döneklik
de marifet ister.
Hadi o marifetinizi gösterin. “Son bir dip
not düşeyim, bana ve eşime yapılan rezilliği
anlatmaktan çok, Ercan hava alanı
nezarethanesinde bulunan Sudan’lı, biri 6
yaşında, biri 9 yaşında, biri de 11 yaşında
olan çocukları kurtarın. Bu insanlık ayıbına
son verin lütfen.”
Bu insanlık ayıbına hangi “şahıs” imza
atmış?
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Tünel

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

BİZİM DUVAR

ARŞİV

ÖZGÜRLÜĞÜN
CİNSİYETİ
YOKTUR
KISACA...

ANKARA TALİMATI

Faiz Sucuoğlu ‘tanınmamışlığın
avantajlarını kullanalım’ dediğinde
tepki almıştı ama UBP bunu pek
umursamadı. Bu söylemi sürdürüyor.
Belli ki Ankara’dan talimat var. "Yeni
dönemde gümrük uygulamaları başta
olmak üzere tanınmamışlığın verdiği
avantajları da kullanarak katma
değer yaratıcı yeni ekonomik alanları
ülkemize kazandırmak için
çalışacağız" dedi UBP vekil adayı
Ahmet Savaşan…

Bizim Mandra
CTP Genel Başkanı Tufan
Erhürman’ın “Gözümüzün
gördüğü şekilde iradeye
müdahaleyi kabul
etmeyiz” sözünü
hatırlayan vatandaşlar
“Sucuoğlu’nun Ankara
ziyareti ve “Bu ziyarette
Tayyıp Erdoğan’la seçimi
de konuştuk, demesi,
iradeye bal gibi de
müdahale değilse nedir?”
diye sormaktan kendilerini
alamazlar. Sokaktaki
adam “Yoksa gözünüz bu
şekilde bir müdahaleyi
görmüyor mu?” diye kendi
kendine söylenir.

DİP NOT
Oxfam'ın raporuna göre
pandemi döneminde
dünyanın en zengin
10 insanının serveti
1,5 trilyon dolara çıktı.
160 milyon kişi yoksulluğa
sürüklendi.

TARİH 16 HAZİRAN 2021

“Enes Kara’nın videosu içimi çok yaktı ama
babasının o son tümcesi beni mahvetti”
Yandaş Tüp-Gaz-Teci:
“2001’de ABD’de enflasyon şu kadar, Almanya’da bu kadar, Fransa’da o kadar, bizde
ne kadar. Gördünüz mü Türkiye’de çok yüksek,
Erdoğan oradan buraya geldi, şimdi şuraya
gidiyor, siz nereye gidiyorsunuz.”
Yandaş Akademiyen:
“Benzin fiyatlarına bakın, Almanya 2 euroya
yakın, Fransa 1,5’tan fazla, Danimarka ikisinin
arasında ama Türkiye’de daha 1 euro bile değil.”
BBP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Namık Akdoğan:
“Bir velet öldü diye cemaatleri mi kapatacağız? Bir ayyaş öldü diye meyhaneleri mi
kapatacağız? O zaman ÇYDD, Atatürkçü Düşünce Derneği, lions, bu gibi yerler de kapatılsın.”
AKP milletvekili Mustafa Levent Karahocagil:
“Kumar oynayan, içkici bir aileden onlarca
oluyor. Onlar hiç gündeme gelmiyor ama burada Enes Kara üzerinden müslümanlara
vurma gayreti içerisindeler. Biz, ‘Dış güçler’
deyince de zorlarına gidiyor ama bu bir
gerçek. Dış güçlerin ülkemiz içindeki oyunları.”
Cinci Hoca'ya giden ve hocanın yönlendirmesi ile cin çıkartma seansı uygulanan Özge
Nur Tekin hayatını kaybetti. Cini çıkarmak
için Özge Nur Tekin'in sırtına eşi Selçuk
Tekin tarafından oklavayla 100 kez vurulduğu
öğrenildi. Şüpheliler, adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
Başkanımsı Başgan Recep Tayyip Erdoğan şöyle dedi:
“Edirne'deki, en büyük hesabı İmralı'dakine
verecek. Onların da kendi içlerinde ayrı bir

VİRGÜL

TANINMAMIŞLIĞIN
AVANTAJLARI

Hasan Taçoy seçim havasına girilmediği
günlerde “İllegal bet yasallaşsın” demişti…
Erhan Arıklı ise “Casino’lu otellerin sorunları
bir an önce çözülmeli” demişti… Faiz
Sucuoğlu’nun ‘‘Artık tanınmamışlığın avantajlarını
da yaşamanın zamanıdır. Beni Avrupa Birliği
yasaları çok ilgilendirmez. Ben Avrupa Birliği
üyesi değilim. Dolayısıyla ben kendi yasalarımı
hazırlayıp kendi ülkeme avantajlar sağlayabilirim,
onun
peşindeyim’’
dediği
de
buydu…
‘Kumarhaneler kapatılsın’ diyen de yok seçime
giren partiler içinde. Kumarhane vergisi ile Norveç
olunacağını söyleyenler var…

ANKARA’DAN
İZİN
ALDIN MI?

‘‘Güzelyurt
hastanesinin
tamamlanması
önceliğimizdir…’’
Fikri Ataoğlu (DP)

hesaplaşmaları var. Ve bu hesaplaşmayı da
yapacaklar.”
İşledikleri cinayetleri bile Allah’ın üzerine
atan ve doların yükselişini dahi Allah’a bağlayan insanlara söyleyecek fazla laf bulamıyorum.
Din inancının nasıl bişey olduğunu çözmek
çok zor. Enes Kara intihar ettikten sonra
babası oğlunun naaşını almak için gidiyor ve
“Olaydan sonra durumunu daha iyi anladık”
diyor.
Şimdi, empati kurmaya çalışın, kendinizi
intihar eden Enes’in yerine koyun, arka planda
da yukarıdaki lafları edenleri doğduğunuzdan
beri size akıl veren insanlar olarak canlandırın
kafanızda. Bu insanların hepsi, sizi (Yani
Enes’i) öldükten sonra anlayan babanızın
çevresi ve babanızdan çok dinlemeniz, önem
vermeniz ve dediklerini doğru kabul etmeniz
gereken insanlar.
Enes Kara’nın videosu içimi çok yaktı ama
babasının o son tümcesi beni mahvetti. Sizi o
yaşınıza kadar hiç anlamayan bir babanız var
ve ilerisi için de bir umudunuz yok, Enes farkında. Büyük olasılıkla eşinin sözünden çıkmayan bir anne var ve onun da sizi anlama
olasılığı sıfır. İntihar ederek kendi yaşadıklarını
kızkardeşinin yaşamamasını istiyor...
Onlar çocuklarının canını Allah’ın verdiğini
ve Allah’ın aldığını düşünecekler, yani benim
kadar üzülmeyecekler. Ya cinci hocaya telefon
ederler ya da yukarıdaki salakları dinleyip,
kendileriyle birlikte ülkeyi de biraz daha uçuruma sürüklemek için oy verirler.
(Bu yazı Ahmet Nesin’in
artıgerçek’te yayımlanan
“İntiharın kıstasını yapan salaklar”
başlıklı yazısından kısaltılmıştır...)

Türkiye’nin en tehlikeli iki mafya
babasından biri olan Alaattin Çakıcı’yı
Türkiye bize gönderiyor! Sedat Peker’in
açıklamalarından sonra Çakıcı’ya “sus
ve ortadan kaybol” demişler! Arka
bahçeye yeni konuk...

Gözden kaçmayanlar...

UMUT TACİRLİĞİ
Seçime giren UBP dışındaki bütün
partiler vergi reformundan bahsediyor.
Dolar milyoneri ve milyarderleri tir tir
titresin… UBP dışındaki partiler bir araya
gelip bir reform yaparsa zenginler
kaçacak delik arayacak. Ama Dolar
Milyarderleri tir tir titremiyor… Çünkü
biliyorlar partilerin seçimden sonra
kendilerine teşvik sağlayacağını! KKTC
vergi kaçakçılığı için kurulmuş bir işgal
rejimi… Bunu inkâr edenler ahaliye
yalan söyleyerek umut tacirliği yapıyor!
Peki, Bileşik Faiz’i kaldıracaklarını
kaldıramayacaklarını bildiklerinden mi
söylemiyorlar?

İNCİR ÇEKİRDEĞİ

‘‘Hükümetteyken de iyi
niyetle bir şeyler
yapmaya çalıştık…’’
Kudret Özersay (HP)

Karikatür: İsmail Kızıldoğan
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Dr.Dolgun Dalgıçoğlu
dolgun2002@yahoo.com

DEĞİŞİM
Ne güzel günlerdeyiz böyle.
Ne tatlı havalarda…
Tadına doyamadığımız günlere girdik.
İyice keyiflendik.
Sabah kalkınca, bugün acaba ne gibi bir
yeniliğimiz oldu, diyerek başlıyoruz güne.
Daha gün başlamadan henüz…
Karanlık ama aydınlık gelmeden haberleri
geliyor yeniliklerimizin.
Ne kurtarılmaydı be.
Hala tüylerim diken diken oluyor düşününce.
“Devriye gezerdik babanla,” dedi bir yakınım.
“Vikla’dan çıkıp, önce baruthaneye, sonra Mavrali’ye
doğru giderdik.
Dönüşte oturup çorba içerdik. Zaten çorba ile birlikte
sabah olur, nöbeti devrederdik.”
Öyle günlerimiz vardı bizim.
Bilmezdik bugünlerde yaşadıklarımızın
çoğunu.
TRT dizisine bakınca, meğer bizim mücadelemiz boşmuş.
Ankaralıyı izleyince bir başka oluyor keyfim.
Olmazsa olmazımız Ankaralı…
Bir de karısı var, doktor.
O da Ankara’dan.
Zırt pırt Kıbrıs’a gelip, Lefkoşa’daki hastanede hüküm süren, emirler veren doktor…
Bizde doktor yoktu çünkü o dönemler.
Doktoru bıraktım.
Hani Ankara’dan vasıfsız birisi de gelse…
Neticede oradan kim gelirse gelsin bizim
işimizde emir verir duruma gelir görüntüsündeler.
Alışmış olmalıyız böyle emir altına girmeyi.
Seçilmişlere bakarak bunu anlamak kolay…
O günlerden bugünlere kolay gelmedik.
Değişim yavaş yavaş yaşandı.
Değişimi anlamadan yaşarsan, sen bile
değiştiğini anlayamazsın.
Şimdi kahvelerde, lokantalarda, ince belli
bardaklarda çay verilmesi nasıl artık doğal
gibi geliyorsa çok kişiye…
İmam nikâhlı adamların aramızda dolanmaları da o kadar doğal gelecek.
Kurtarıldıktan sonra hayatımız daha da
neşelendi.
Renklendi bir bakıma.
Haberlere her gün bakınca karşılaşıyorum
yeniliklerimizle.
Ne günlere kaldık, dememeli.
Şükretmeli…
Bir de yeni moda var ağızlarımızda şimdi.
“Allaha emanet ol.”
Hep aynı doğrultuda ilerliyoruz.
Hep aynı yöne…
Ve değişim istikrarlı bir şekilde devam
ediyor.
Arabaların içinde bir şey bırakmayın, İstanbul’da olduğu gibi camı kırarlar, diye
bir uyarı geldi geçenlerde.
Kıbrıs havaları diye boşuna tutturmuşuz.
Kıbrıs’ın havaları eskisi gibi esmiyor.
Bir kara bulut, bir hortum.
İkisinin ortası kalmadı.
Ne güzel günlerdeyiz böyle.
Ne tatlı havalarda…
Tadına doyamadığımız günlere girdik.
İyice keyiflendik.
Bilmediğimiz daha nelerin içinde kendimiz
bulacağız…
“Bu nereden çıktı” bile diyemeyeceğiz.
Çünkü değişim istedikleri yönde ilerlemeye
devam ediyor ve biz hala bakıyoruz.
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KADIKÖY BEŞİKTAŞ
VAPURU...
Geçen Çarşamba günü KadıköyBeşiktaş seferini yapan 15:15 vapuruna
bindim. Alt arka salon yolcuları
arasındaydım. Vapur kalktıktan kısa bir
süre sonra, üç gencin oturduğu köşeden
caz notaları yükseldi.
Delikanlının biri gitar, öteki saksofon,
genç kız ise mızıka çalıyordu. Ankara’nın
Bağları türküsünü, başarılı bir caz yorumuyla çalıp söylemeye başladılar. Keyifle dinliyorduk.
Ansızın ızbandut gibi bir çımacı girdi
içeri. Hiddetli adımlarla gençlerin yanına
gidip, bir şeyler söyledi. Gençler müziği
kesti, ama kütük yasakçılara da şerbetli
görünüyorlardı. Gitar çalanın, “Para
toplamıyoruz ki, müzik ve şarkı da mı
yasak?” diye sorduğunu duydum.
Ansızın bir erkek yolcu fırladı kalktı
yerinden. “Bu da mı yasak?” diye sordu,
çam yarması vapur görevlisine. “Bu da
mı?..” Bir başka yolcu, oturduğu yerden,
“Biz şikâyetçi değiliz, canımız isterse
para da veririz, sana ne?” diye bağırdı,
kendisinden iki kat iri çımacıya.
***
Derken, inanılmaz bir şey oldu, itiraz
eden ilk yolcu, türküyü kaldığı yerden
alıp, avazı çıktığı kadar bağıra bağıra
söylemeye başladı:
“Ankara’nın bağları da
Büklüm büklüm yolları
Ne zaman sarhoş oldun da
Kaldıramıyon kolları!...”
O ana kadar sessiz kalan kadınlar,
erkekler, türküyü alkışlar eşliğinde, hep
bir ağızdan söylemeye başlamasın mı?
Yer yerinden oynuyordu.
İçeri girerken afrından tafrından
geçilmeyen çımacı, epeyce şaşkın ve
ürkmüş, çıkıp gitti. Yolcuların, “Çalın
çocuklar, çalın!” diye teşvik ettikleri
genç müzisyenler, Ankara’nın Bağları’nı
bitirip, Commandante Che Guevara
ağıtına geçtiler.
Salona, dokunanı çarpacak bir öfke
egemendi.
Kimi sözlerini bilmediği şarkıya “nını,
nını” diye eşlik edip el çırparken, kimileri
de yüksek sesle verip veriştiriyordu:
“Mevlüt okusalar yasak değil tabii!”,
“Suriyeli dilencilerin para toplamasına
ses çıkarmazlar ama!..” nidalarıyla.
***
Bazıları gençlerin yanına gidip, “Siz

Cumhuriyet
Mine Gökçe Kırıkkanat

istemiyorsunuz, ben veriyorum!” diye
ceplerine para tıkıştırdı. Beşiktaş’a
yaklaşmıştık. Enstrümanlar kılıflandı.
Müzisyenlerden
gitarist
olanı,
“Desteğinize teşekkür ederiz”dedi. “Ama
şimdi zabıtayı çağırmıştır bunlar, bizi
iskeleden alacaklar. Birlikte çıkalım,
belki bir şansımız olur...”
Vapur iskeleye yanaşıyordu. Gerçekten
de dört zabıta bekliyordu çıkışta, lumbozlardan görüyorduk. Yolcular ayağa
kalkıp gençleri ortalarına alarak çıkışa

Gençliğe özgü aldırmazlıkla durumu
çok eğlenceli buluyor, kıkır kıkır
gülüyorlardı. Oysa onlara sahip çıkanlar,
kavgayı göze almışlığın sessiz ciddiyeti
içindeydiler.
Korumaya aldığımız gençlerin
göremediği o vahim kararlılığı, onları
bekleyen dört zabıta sezdi. Donup
kaldılar. Gözlerinin içine baka baka, önlerinden geçip gittik, hep birlikte. Yola
çıktığımızda, müzik aletlerini teslim alan
gençler “Sağol abla, sağol abi!” cıvıltıları

doğru yürüdü.
Küçük kızının elini tutan bir baba,
müzisyenlere “Sizin eli boş çıkmanız
daha doğru olur” dedi. “Verin bakayım
şu gitarı bana!”
Tüm gerçek cesurlar gibi, ufak tefek,
kendi halinde bir adamdı. Aldı gitarı,
bir elinde kızı, bir elinde gitar, ilerledi
kapıya. Bir başka yolcu, saksofonu alıp
astı omzuna.
Genç kıza, mızıkayı cebine sokup, önden gitmesi söylendi. Eh, artık benim
de bir şey yapmam gerekiyordu. Müzik
üçlüsünün lideri olduğu anlaşılan gitariste
yaklaşıp koluna girdim, “Sen benim
oğlumsun, ben de senin annen, yürüyelim!” dedim.
***
Müzisyenler, yolcuların nasıl gergin
ve her birinin yaptığı her hareketin bir
karar olduğunun, pek farkında değildi.

arasında uzaklaşırken, biz erişkinler aynı
gergin sessizlik ve ciddiyet içinde
dağıldık.
***
Hava kurşun gibi ağır, sevgili
okurlarım. Bu ülkede, azgın bir azınlığın
sürekli tekmelediği mutsuz çoğunluğun
öfkesi artıyor.
Türkiye fokur fokur kaynayan bir
kazan. Kapak henüz atmadı, çünkü itici
gücüne henüz ulaşmadı.
Bu çoğunluğa yön vermesi gereken
muhalefet partileri, ne kaynayan öfkenin
farkında, ne kendilerinden kesilen
umutların...
Sabır tenceresi ne zaman taşar, kapak
nerede, nasıl bir gerekçeyle atar bilemem.
Ama ufukta, hem iktidarın, hem de
muhalefet partilerinin boyunu aşacak,
atıllaşan siyasal arenayı basacak bir
öfkeselinin boğuk uğultusu büyüyor.

AB ÜYESİ DEVLETLER TÜRKİYE’YE YAPTIRIM YERİNE
GÜVEN YARATICI ÖNLEMLER ÖNGÖRÜYOR

AB üyesi devletlerin, Türkiye’ye Maraş
konusunda yaptırım uygulanması yerine
Güven Yaratıcı Önlemler öngördüğü ve
böylelikle çıkış yolu bulunup, Kıbrıs sorununun çözüm sürecinin yeniden başlaması
için gereken koşulların oluşturulabileceğini
düşündükleri bildirildi.
Kathimerini gazetesi, elde ettiği bilgilere
dayanarak 12 Ocak’ta gerçekleştirilen AB
Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER)
toplantısında, Rum Yönetimi’nin
“ortaklarının” Türkiye aleyhinde siyasi
tedbirler alınmasına karşı çıktıklarını ve
yalnızca, bazı ön koşullar çerçevesindeki
bir hukuki yaptırım çerçevesi olasılığını
açık bıraktıklarını yazdı. Gazete, hukuki
yaptırım çerçevesinin, ancak ikinci seneden
sonra ve yeni bir kararla, Maraş’taki
yasadışı faaliyetlerde rol oynayan gerçek
ve tüzel kişilerle doldurulabilecek “boş
liste” tarzında olduğunu kaydederek, bu
listenin “yasadışı eylemlerin failleri, yani
Türkiye ve Erdoğan rejimi üzerinde” hiçbir
etkisi olmayacağını yazdı.
Bu gelişmenin Rum Yönetimi’ni harekete
geçirdiğini ve AB Konseyi’nin “Relex”
Çalışma Grubu’nun, “boş liste” ile ilgili

hukuki metinleri hazırlamaya başlaması
için talepte bulunulduğunu kaydeden
gazete, Almanya ile Bulgaristan’ın bu
talebi “şimdi bunun zamanı olmadığı”
gerekçesiyle
reddederek
“etki
değerlendirmesi”ne ve Güven Yaratıcı
Önlemler’e atıfta bulunduğunu yazdı.
Gazete, aynı bilgilere dayanarak
COREPER toplantısından şu sonuçların
çıktığını aktardı:
1- ΑΒ Dış İlişkiler Servisi (EİED) ve
Almanya da dahil üye devletler, Güven
Yaratıcı Önlemler’i gündeme getirdi, ancak
bunu somutlaştırmaktan kaçındı. Gazeteye
bilgi veren AB kaynakları, isminin mahfuz
tutulmasını şart koşarak, Rum Yönetimi
Başkanı Nikos Anastasiadis’in Maraş ile
ilgili önerisi ve EİED’in hazırladığı
“Seçenekler Belgesi”nin 13’üncü
paragrafında bulunan “kabul edilemez”
öneri de dahil, tüm olası güven yaratıcı
araçların masada bulunduğunu ifade eti
ve hidrokarbon yataklarının paylaşımına
atıfta bulundu. Öte yandan şu anda AB
Dönem Başkanı olan Fransa da, Anastasiadis’in Maraş önerisine atıfta bulunarak
Güven Yaratıcı Önlemler’e vurgu yaptı.

Ancak Almanya, her ne kadar COREPER
toplantısında hangi tür Güven Yaratıcı
Önlem’i ileri götürdüğünü netleştirmese
de, bir önceki görüşmede (Siyasi Güvenlik
Komitesi toplantısında) EİED’in önerisine
gönderme yaptı. Aynı AB kaynağı ayrıca,
tüm bunların olası Güven Yaratıcı Önlem
olarak görüşme masasında bulunduğunu
belirtti.
2- Türkiye’ye, AB Dış İlişkiler Yüksek
Temsilcisi Josep Borrell’in “Seçenekler
Belgesi” zeminindeki yaptırımların
uygulanması başlığı kapanıyor. Bu belgede
yer alan, Avrupa Yatırım Bankası’nın
Türkiye’ye verdiği kredilerin dondurulması
ile AB üyeliği öncesi Avrupa
programlarının dondurulması meseleleri
gündem dışı kalıyor ve reddedilmiş
sayılıyor.
3- Yukarıda da bahsedildiği gibi, “boş
liste” konusu masada bulunuyor ve ancak
Almanya ile Bulgaristan şu an bunun
zamanının olmadığını ifade ediyor.
Almanya’nın Daimi Temsilcisi, İtalya’nın
da onayıyla “etki değerlendirmesi” talep
etti ve konunun “Relex” Çalışma Grubu’na
gönderilmesi önerildi.
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Rüzgara Karşı
Bülent Tümen
“Facebook” denilen,
insanların
arkadaşlarıyla iletişim
kurmasını ve bilgi,
fotoğraf, video vb.
iletileri paylaşmalarını
amaçlayan, sosyal
medya “web” sitesinde her şey var!
İyi ki da var…
KKTC’nin haberlerini, yaşanan
kriminal olayları, artık oradan
öğreniyoruz!
Okuduklarımızın içinde, “yalan
haber” olma ihtimali olanlar da var
kuşkusuz; ancak, ince eleyip sık
dokuyoruz:
-Birisi, çalıştığı iş yerini soymuş…
Neden acaba?
zimmetine
geçirmiş
-Diğeri,
topladığı parayı…
Neden acaba?
Doğru mu, yalan mı, henüz teyidini
alamadık… Üstelik Türkiye’deki bir
köşe yazarı, konuyu köşesinde
duyurdu…
Konu, KKTC ile ilgili!
-KKTC’deki bir kurumun ihalesi,
iki katı fiyata, aynı yabancı bir
firmanın
imal
ettiği
-ürettiğicihazların, farklı iki teklif üzerinden,
iki katı fiyata satın alınmasıyla
sonuçlandırılmış!
Neden acaba?
Bir husus daha,
-Aynı kurumda, o ihale öncesinde,
ihalesiz olarak başka girişimler de
yapılmış;
ancak
“sonuca”
ulaşılamamış!
Neden acaba?

NEDEN ACABA?

-Bu kış kıyamette ayazda, yağmurlu
havalarda yapılan elektrik kesintileri,
KKTC tarihinde hiç görülmediği kadar
uzun saatler sürüyor!
Sadece anayollarla dar ve tenha
sokaklar,
armatürleri
söndürüldüğünden olacak, karanlıkta
kalmış değil; bölge, bölge, büyük
yerleşim yerlerinde de, elektrik
kesintileri yüzünden, karanlıklar
hüküm sürüyor!
Neden acaba?
-Eğer
şanslıysanız,
özellikle
yağmurlu
havalarda
ve
gece
karanlığında,
otomobilinizle
yollardaki
çukurlardan
birine
düşerseniz, hem arabanıza hasar
verirsiniz, hem de kaza yapmanıza
ramak kalır…
Şansınız tükenmişse, tahtalıköye
bilet kesenler, ellerindeki yalnız gidiş
biletiyle, oralarda sizleri bekliyor
olabilirler…
Neden acaba?
İlk sırada yazmamız gerekeni şimdi,
son sırada yazıyoruz…
-Hastanelerimizde, sıradan ilaçların
yokluğunu,
bizi
yönetenler
önemsemese de ki, biz önemsiyoruz; en
azından o ilaçları, özel eczanelerden
bulabiliriz belki… Ancak, kronik
hastaların zorunlu ihtiyacı olan ilaçlar,
hiçbir yerde bulunmuyor!
Neden acaba?
***
Türk Lirası cinsinden ödenen
maaşların,
döviz
karşısındaki
değerinin eridiğini “unutsak”(!) da,
yurttaşın gıda ihtiyaçlarını dahi

karşılayamadığını,
sağduyulu
insanımız yüksek sesle dillendirmese
de… Mutfaklardaki yangın, yakında
memleketi yakacak şekilde büyüyor!
Neden acaba?
-Bir
süre
önce,
akaryakıt
istasyonlarında otomobilinize koyacak
yakıt bulamıyordunuz…
Neden acaba?
-Düne kadar, 10 kilogramlık gaz
tüpünün, 180 TL’ye satıldığı halde;
evinize,
mutfaktaki
ocağınıza,
odadaki sobanıza koyacak dolu bir gaz
tüpünü dâhi, bulamadığınız günler
oldu…
Neden acaba?
-Okullarımızda,(!) sınıfların tavan
sıvaları, öğrencilerimiz dersteyken
yanlarına,
neredeyse
başlarına
düşerken, tamiri için maliyenin parası
yok…
Neden acaba?
-Bu salgın günlerinde, mesafenin
korunması gereken bir dönemde,
Merkezi Cezaevi’nde kapasitesinin
üzerinde, normalin 3 katı insan
barındırılıyor; yeni inşa edilen cezaevi
da, boş duruyor!
Neden acaba?
Daha konu çok, yazmaya kalksak
bize ayrılan yer sığmaz!
Sevgili okurlar, yazdıklarımızın
tümünün nedeni tektir, aynıdır!
KKTC niçin kuruldu?
“Yavruyu, kurtarmak…” İşgal
altında,
ateşkes
koşullarında,
uluslararası hukuk dışındaki Alt
Yönetim’de, yaşatmak için!
Gene gonuşuruk buraşda.

62.

BÜYÜK İKRAMİYE
LEFKOŞA’YA İSABET
ETTİ

Piyangolar Birimi tarafından
gerçekleştirilen Devlet Piyangosu
“15 Ocak Özel Çekilişi”nde 500
Bin TL'lik büyük ikramiye,
Lefkoşa’da satılan “24661”
numaralı bilete isabet etti.
Piyangolar Birimi'nden verilen
bilgiye göre, bilet Serdar Kumru
tarafından satıldı. Bir sonraki
çekiliş 30 Ocak 2022 tarihinde,
büyük ödül olan 500 Bin TL çıkana
kadar yapılacak.

ÇAĞ-SEN ÖZEL BİR
ŞİRKETLE TOPLU İŞ
SÖZLEŞMESİ YAPTI

Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları
Sendikası (ÇAĞ-SEN) ile Mehmet
Salih Havalı Ticaret Ltd. arasında
Toplu İş Sözleşmesine ek protokol
imzalandı. Çağ-Sen’den verilen
bilgiye göre, ek protokolde,
üyelerin alacağı doğum, evlilik
yardımı ücretlerinde iyileştirmelere
gidildi, risk, kaza tazminatı ve
sorumluluk ödeneği, yıl sonu
ikramiyesi, 1 Mayıs ve bayram
ödeneği, maaş ve primlerde günün
koşullarına göre düzenlemelere
gidildi.

EN FAZLA YAĞIŞ LEFKOŞA,
KOZANKÖY, MALLIDAĞ VE
TÜRKELİ’DE KAYDEDİLDİ

Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte
ülke genelinde kaydedilen yağış
miktarlarını açıkladı.
Buna göre, önceki sabah 08.00 ile
dün sabah 08.00 saatleri arasında
en fazla yağış metrekareye 3
kilogram ile Kozanköy, Mallıdağ ve
Türkeli’de kaydedildi. Alayköy ve
Girne’de metrekareye 2 kilogram;
İskele, Esentepe, Ercan,
Beylerbeyi, Selvilitepe, Boğaz,
Vadili, Yakındoğu Ünv.,
Değirmenlik ve Kalkanlı’da ise
metrekareye 1 kilogram yağış
kaydedildi.
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Özdeyişler

Tadımlık

“Bana herkes haklı olduğumu
söylediği zaman tek soru
sorarım. Yine ne hata yaptım?”
Oscar Wilde

Oturmuş yazıcılar
Fermanım yazar
N’olur gel
Ay karanlık
Ahmed ARİF
“Ay Karanlık” adlı şiirinden

Kitap Dünyası

Günün Manisi - Emine Hür

Soluduğumuz havadır
Güzel sözler devadır
Dile geleni söyle
Dilekler bedavadır

ZORAKİ SOL
Edilgenliğin
Retoriği
Ümit İnatçı
Işık Kitabevi

Sosyal Medya
Bülent Dizdarlı
“Para var huzur ver” derler
ya, aynen öyle bir dönem
yaşıyorduk. Artan aidatlarla
faaliyet yapma olanağı
yakalamıştık. Hami abi
“Arkadaşlarımız bize bu
parayı bankalara yatıralım da
bankacılara sermaye sağlayalım diye vermiyor, iş yapalım verdikleri para onlara
hizmet olarak geri dönmeli. Verdikleri paranın
kıymetle kullanıldığını hissetmeliler. Bu
sayede Birliğe olan aidiyetleri de oluşup
artacaktır” diyordu.
Bu nedenle proje yapan yönetim kurulu
üyesi, başkan ve yönetimden onay aldıktan
sonra gerekli maddi katkıyı alıp organizasyona girişiyordu. Hami Bey bu durumlarda
bir adım geride bekliyor, yönetim kurulu
üyesinin işini sahiplenip yapmasını izleyip
denetliyordu. Bu yönetim tarzı hepimizi
motive ediyordu.
Türkiye Tabipler Birliğiyle iyi ilişkiler
üzerinden ciddi bir eğitim programı
yapılmıştı. Nerdeyse her ay bir bilimsel
etkinlik yapılıyordu. Bir yandan meslek içi
eğitim katkısı sağlanırken bir yandan da
kamuoyuna bilgi aktarımı yapılıyordu.
Türkiye’den gelen çok değerli hocalar
yazılı ve görsel basınla buluşturuluyor, bu
sayede topluma sağlıkla ilgili en doğru ve
yeni bilgileri iletebiliyorduk. Onlarca benzer
etkinlikten iki tanesi benim için çok
anlamlıydı.
Hacetepe Tıp Fakültesi Halk Sağlığı
Uzmanı Prof. Dr. Nacmi Bilir 1993'te ülkemize ilk çağırdığımız hocamızdı. O sıralarda
ülke gündeminde asbest boru ve çatı
kullanımı gündemdeydi. Dönemin Sağlık
Bakanlığı Barış ve Ruh hastanesinin çatısını
asbestle kapatmayı planlayınca olay medyada
da bayağı tartışılır olmuştu. Türkiye’den
gelen hocamızın, “Asbest boru ve çatıların
sağlığa etkisi” konusunda yaptığı açıklamalar
ve verdiği konferanslar nerdeyse tüm radyo
televizyon ve gazeteleri bir hafta meşgul
etmişti. Bu Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nin

DÜN

BAŞKAN: Dr. Mustafa Hami (3)
de toplum tarafından bilinirliğini artırmıştı.
Yine aynı yıl Salamıs Bay Otelde, Türk
Tabipler Birliği, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği
ve TC Turist Sağlığı Derneği tarafından
birlikte organize edilen TURİST SAĞLIĞI
kongresiydi. Bu kongre sonunda zamanın
Başbakan yardımcısı ve Turizm Bakanı
Özker Özgür Bey ve müsteşarı Sayın Hasan
Erçakıcı’nın, Hami Bey’e gelerek bizzat
teşekkür etmesi hiç aklımdan çıkmaz.
Teşekkür sebebi sadece hakikaten muhteşem
bir kongre düzenlenmiş olması değildi.
Cumhuriyetçi Türk Partisi ilk kez küçük
ortak olarak iktidardaydı. Ankara, belli ki o
zamanlar Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne karşı
önyargılıydı. Bir türlü Türkiye Turizm
Bakanlığıyla temas kurulamıyordu. Söz
konusu kongreye Türkiye Turizm Bakanlığı
müsteşarı da katılmıştı. Bu sayede ilk
tanışmanın yapılmasına vesile olunmuştu.
Dr. Mustafa Hami, 14 Mart'ları çok önemserdi. Ancak 14 Mart'ın bir gün bir bayram
olarak kutlanmasından ziyade sorunların
tartışıldığı bir haftaya dönüştürülmesi
arzusundaydı. Bu arzusunu hemen ilk 14
Mart
döneminde
gerçekleştirdi.
Sonrasındaysa gelenekselleşti
Onun dönemindeki 14 Mart'lar arasından
bir tanesi gerçekten çok özeldi. 1994 yılının
ilk toplantısında “Geçen sürede üyemiz bizi
kabullendi. Şimdi öyle bir 14 Mart
yaşatmalıyız ki farkımız ortaya çıksın” dedi
ve hepimize ayrı görevler verdi.
Görevi alan direkt Dr. Hami Bey’le istişare
ediyor, bu sayede seri hareket etme özelliğine
sahip oluyordu.
Ben Tıp Bayramı törenini görevini
almıştım. Tabipler Birliğinin, tıp
bayramlarında verdiği, şimdi geleneksel
olan basın ödülü ve kurumsallaşma ödüllerini
ilk kez 1994 yılında vermeye başladık.
Tören salonunu dolduran “Sağlıktan ve
Demokrasiden Tasarruf olmaz”, “ Dinazorlar
örgütsüzdü bu nedenle yok oldular”
sloganlarıyla işlenmiş afişler artık Tabipler
Birliğinin kabuk değiştirdiğinin nişanı gibiydi.

Dr. Ahmet Gülle o dönem kurulmakta olan
Teknecik Santralının, ülke sağlığına etkisini
ele alan bir panel organize etti. (Bu panelde
özellikle filtresiz santralin ne büyük sorunlara
yol açabileceği irdelenmişti) Dr. Erol
Şeherlioğlu “Sağlık ve Emek” panelinin sorumlusuydu. Balo ise Dr. Alper Baydar’ın
sorumluluğundaydı. Türkiye’den bir sanatçı
getirmek istediğini söylediğinde hepimiz
mutlu olmuştuk. Doğal olarak hepimizin
kafasında farklı biri vardı. Rahmetli Alper’in
tercihiyse Fedon’du. Camiadan bazı itirazlar
gelse de Hami Bey’in de ağırlığını
koymasıyla Fedon’lu Balo, Dome Hotel ‘de
gerçekleşti. Tarihin en kalabalık Tıp Balosu
gerçekleştirildi. Fedon’da hakkını verdi.
Katılımcılar sabahın ilk saatlerine kadar
eğlendi. O gerçekten en kalabalık ve en
uzun balo oldu.
Hemen sonrasında Dr.Mustafa Hami “Tıp
ahlak ve reklam tüzüğünü” hazırladı. Özellikle reklam ve bir hekimin kendini yaptığı
işi tanıtması konusunda ciddi kural ve
yaptırımlar getiren bu tüzüğe en çok bazı
kadın doğum uzmanları karşı çıktı. Bazı
gazeteler de onlara destek veriyordu. Onlar
belki kendilerince haklıydılar zira her gün
çıkan onlarca doğum ilanının maddi
gelirinden yoksun kalmışlardı. Ama iş gerçekten rezalet boyutundaydı.
Daha kliniğini yeni açtığını duyuran
arkadaşımızın ertesi gün iki doğum teşekkürü
çıkmıştı. Cerrah bir arkadaşımız da bir süre
direndi. Reklamı yapıyor, daha onur kurulunda yargılanmadan tüzükte yazan para
cezasını gönderiyordu. Ben “bu adam çok
inatçı” dediğimde Hami abi “biz hem haklı
hem inatçı” diyordu. Nitekim, doğru galip
gelmiş o arkadaşımızda bir süre sonra
inadından vaz geçmişti.
Hami Bey yayın organımız olması
gerektiğini düşünmüş bir dergi çıkarmamızı
istemişti. Tüm arkadaşlarla birlikte buna
yoğunlaştığımızı “ HEKİMCE” isimli dergiyi
3 ayda bir çıkarmaya başladık.
DEVAM EDECEK

ARAZİ ARANIYOR
Alayköy bölgesinde, asfalt yol üstünde, sahibinden uygun
fiyata satılık 8-10 dönümlük bir arazi aranmaktadır .

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

Tel: 0533 849 18 47





DOLAR
Alış Satış


13.40 13.65

EURO
Alış Satış

15.30

15.63

S.T.G.
Alış Satış

18.38 18.65

BAHAR NURLUÖZ ECZANESİ
Hacet sok.8/c din sitesi karşısı iş
bankası yanı hamitköy
03922256161
DİLEK ECZANESİ
Şht.Evcet Yusuf Cad. N0:37/A Kermeoğlu Kebap Çaprazı 20 Temmuz
Kahve yanı Kızılbaş 03922281867
GÖNYELİ ECZANESİ
Ünveren Sok.Ahmet Dereli Apt.
No:13 Concorde Tower Otel Karşısı
Yenikent Gönyeli 05338566444
GİRNE
EMİN ECZANESİGirne
Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı
No:1 Alsancak Girne
0533 870 19 46
MELİS UZUN ECZANESİ
Işıl Sokak Uzun apt. no. 4 / Kamiloğlu Hastanesi yanı 03928159777
RIZKI II ECZANESİ
Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne
03928245606
MAĞUSA
FAYDALI ECZANESİ
Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik
yanı Mağusa 03923656922
ADA ECZANESİ
İsmet İnönü Bulvarı, Salamis Yolu
No:3 Gazimağusa 03923653130
GÜZELYURT
GİLANLI ECZANESİ
Ecevit Cad. N0:112 Güzelyurt
03927144790
İSKELE
GÖKBERK ALP YAKAR
ECZANESİ
Makenzi Cad. Cevizli Royal Sun
Residence No:3 Doktorlar Sitesi Arkası İskele 05391099577

SADİYE TAŞAR ECZANESİ
Atatürk Cad. 26/A Lefke
0392 728 83 12

Acil Telefon
Numaraları

KİRALIK ARAZİ

DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖVİZ KURLARI

LEFKOŞA

LEFKE

Tel:0533 864 8771



Nöbetçi
Eczaneler

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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17 Ocak 2022 Pazartesi
MAĞUSA’DA
UYUŞTURUCUDAN 4
KİŞİ TUTUKLANDI
Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı
Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından
gerçekleştirilen operasyonda 25 gram
uyuşturucu ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı.
Polis Basın Bülteni’ne göre, operasyon
sırasında A.H. (E-25), polisi farketmesi üzerine tasarrufunda bulunan yaklaşık 10
gram ağırlığındaki hintkeneviri türü
uyuşturucu ile bir adet hassas teraziyi çöp
kutusuna attı ve olay yerinden koşarak
kaçtığı esnada alıkonularak tutuklandı.
Akabinde A.H.’nin (E-25) ikametgahında
yapılan aramada, yaklaşık 15 gram
ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu
madde bulunarak emare olarak alındı.
Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı
olduğuna inanılan S.A. (E-24), O.S. (E21) ve H.S.H.R. (E-23) tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor.

YEDİDALGA’DA
HIRSIZLIK
Yedidalga’da, bir ikametgahın bahçesi
içerisinde bulunan bin 400 TL değerindeki
yaklaşık 70 kg kolokasın, F.D. (E-41), M.D.
(K-38) ve G.T. (K-60) tarafından torbalara
doldurulup, araca yükleyerek çaldıkları
tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor.

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

SABAH AJANS
Seçime bir hafta kala son turlarını
yapan vekil adayları, değişen seçim
sistemi doğrultusunda her bölgeye
gitmek zorunda kaldılar. Lefke'deki
adayın Karpaz'da oy toplama
çabası, İskele'deki adayın
Yeşilırmak'ta dolanması gibi
saçmalıkların yaşandığı ortamda,
tuvalet bulabilmek zorken ,bazı
vekil adayları aşırı sıkışmalarından
dolayı hem gaz kaçırdı hem de
konuştukları esnada üstlerine işediler. Bu durumu farkeden köylüler
"İşte halk adamları ve şeffaf yöneticiler böyle olur.İçlerini ve dışlarını
bize gösterdiler. Oylarımız onlaradır" diyerek boklu adayları alkışladılar.

SORU KÖŞESİ
Aşağıdakilerden
hangisi KKTC'de
sorgulanamaz?

A. Faili meçhul cinayetler
B. Afrika Gazetesi linç
olayları
C. Devlet vurgunları
D. Siyasi yolsuzluklar
E. Kumarhane patronları
F. Mikilmiş kıçın sorgusu
olmaz

AKŞAM AJANS

DAÜ’DE “GASTRODAÜ
SEMİNERLERİ”
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal
ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü, Öğrenci
Kulüpleri Birimine bağlı Gastrodaü Kulübü
tarafından Turizm Fakültesi, Gastronomi
ve Mutfak Sanatları Programı öğrencilerine
yönelik bir dizi seminer düzenlendi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre,
DAÜ Turizm Fakültesi’nde yapılan seminerde alanında uzman kişiler öğrenciler ile
bir araya gelerek çeşitli konularda bilgiler
verdiler.
Bir hafta boyunca devam eden seminerler
dizisi kapsamında Ayşe Demir “Kıbrıs
Mutfağı ve Garavolli”, Habib Demir “ Yenilebilir Böcekler” ve Buğçe Cesur “Kıbrıs’ta
Yetişen Mantarlar ve Otlar” konularında
sunumlar yaptı. Gastronomi ve Mutfak
Sanatları programı öğrencilerinin yoğun
ilgi gösterdiği sunumlar sonunda öğrenciler
merak ettikleri konularda soru sorma fırsatı
da yakaladılar.
DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Hasan Kılıç, konuyla ilgili yaptığı
açıklamada, alanında uzman kişilerin
öğrenciler ile bir araya gelmesinin Kıbrıs
mutfağının tanıtılmasında “son derece önemli” olduğuna dikkat çekerek, bu tarz etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

ASENA: POLİS SİVİLE
BAĞLANMALI
Bağımsızlık Yolu Parti Meclisi Üyesi,
Lefkoşa milletvekili adayı Sunalp Asena
polis emekçilerinin sıkıntılarına değinen
bir açıklama yaptı.
Asena, “Polisler, Kıbrıs’ın kuzeyinde
emekçi haklarına yönelik her türlü saldırıda
diğer emekçilerle aynı mağduriyetleri
yaşayan fakat, yasal durumdan ötürü sesini
çıkaramayan bir emekçi grubudur. Ek mesaiye zorlanıp, ek mesailerini alamamakta,
angarya çalıştırılmaktan ve iş yerinde
uğradıkları çeşitli baskılar karşısında
haklarını arayamamaktadırlar” dedi.
Polisin sivil otoriteye bağlı olmamasından
dolayı, polis emekçilerinin haklarını savunacak sendikalarını oluşturamadıklarını,
siyasi baskılar karşısında seslerini
çıkaramadıklarını savunan Asena, “Polis
sivile bağlanmalı ve polis emekçileri için
de sendika hakkı güvence altına alınmalıdır”
ifadelerini kullandı.

Sonunda muradına eren Başbakan Sermaye Tankeroğlu, Ankara'da Reis'le
görüştü. Seçimi kazanabilmek için geriye dönük ne kadar ödeme varsa yapmak için kolları sıvayan Tankeroğlu , görüşmede hiç kelime eksiği olmadan
ezbere Kuran-ı Kerim'i okudu. Buna şaşıran ve sonrasında alkışlayan Reis,
talimat vererek KKTC'ye 500 milyon TL aktarılmasını sağladı. Adaya mutlulukla dönen Tankeroğlu "İktidar da yalakalık da bizim işimiz" sloganlarıyla
Ercan'da, devlet töreni ile karşılandı.

HAFTANIN SÖZÜ

Doktora gittim, "Ağrı nerede?" dedi. "Doğu
Anadolu’da" dedim.Yedi garnıma girdi...
BURAM BURAM KIBRIS
TAMAM
Bir gün Nasreddin hoca rüyasında bir adamla
konuşuyormuş.
Adam: "9 akçe" diyormuş.
Nasreddin hoca da: "10 akçe" diyormuş.
Nasreddin hoca rüyadan uyanmış bakmış
ellerinde hiç akçe yok. Geri uykuya dalmış
-"Tamam 9 akçe olsun" demiş.

ŞİİR KÖŞESİ
Kokain doldu ada
Çek babam drada
Bulut ülkesi olduk,
Ne var aceb sırada
xxx
Bozuldu bizim kültür
İbnelikdir bir tür
Karma lahana olduk,
Bir eksikti tesettür
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KAPALI ZARF USULÜ İLE SATIŞ İLANI

17 Ocak 2022s_Layout 1 16.01.2022 22:24 Page 16

Futbolteniste yılın ilk
turnuvası Mağusa’da
Futboltenisi Federasyonu yılın ilk turnuvasını
'Island Cup' 22 Ocak Cumartesi günü Lala
Mustafa Paşa Spor Salonu DAÜ Mağusa'da
gerçekleştiriyor. Erkekler ve kadınlar üçlü
kategorilerinde gerçekleştirilecek olan para
ödüllü turnuva 16 takım ile sınırlandırıldı.
Futboltenisi Island Cup'ın kayıtları için son gün
21 Ocak Cuma saat 18.00 olarak açıklandı.

Potanın yeni takımı

Gençler Birliği

Basketbol Federasyonu’nun takım
sayısını artırmaya yönelik
çalışmaları meyvelerini veriyor...
Basketbol Federasyonu, Büyük Erkekler Ligi’ndeki takım
sayısını artırmak ve basketbolu daha fazla bölgeye yayarak
heyecanı yükseltme adına çalışmalarına devam ediyor.
Bu çerçevede bir süredir atılan adımlar meyvelerini vermeye
başladı, Büyük Erkekler Ligi’nin yeni ekibi İskele bölgesinden
Larnaka Gençler Birliği oldu.
Federasyonun girişimleri sonucunda gerekli çalışmalar
yapılırken, Larnaka Gençler Birliği yeni sezonda Büyük Erkekler
Ligi’nde mücadele edebilmek için hazırlıklarını tamamladı.
İskele ekibi kadrosunu oluşturarak lige renk katması beklenen
ekipler arasında yer aldı.
Yılmabaşar: Camia olarak çok heyecanlıyız
Larnaka Gençler Birliği kulübü Basketbol Şube Sorumlusu
Erkut Yılmabaşar, Büyük Erkekler Ligi’ne katılacakları için
camia olarak çok heyecanlı olduklarını ifade etti.
Larnaka Gençler Birliği’nin 1934 yılında kurulan çok köklü
bir spor kulübü olduğunun altını çizen Yılmabaşar, “Futbol
branşının yanında bu yıl yüzme branşını da hayata geçirdik.
Şimdi basketbola giriyoruz. Çok heyecanlıyız. Karar yönetim
kurulumuzdan oybirliği ile geçti” şeklinde konuştu.
Kadrolarını oluşturduklarını, bu hafta çalışmalara başlayacaklarını,
federasyonun lige katılmaları adına gösterdiği çabadan dolayı

teşekkür ettiklerini söyleyen Yılmabaşar, “Maçlarımızı İskele
Spor Salonu’nda oynayacağız. Bu güzel bir olay. Bir an evvel
ligin başlamasını bekliyoruz.
Bu sezon girelim, diğer sezon çıkalım gibi bir düşüncemiz
yok. Basketbolda kalıcı bir kulüp olma hedefindeyiz” ifadelerini
kullandı.
“Önce altyapıyı kurarak adım adım gittik”
Kulüp olarak tesisleşme yönünden de ciddi adımlar attıklarını,
bu tesisler sayesinde sporcu da yetiştirmek istediklerinin altını
çizen Erkut Yılmabaşar, “Basketbolda altyapımızı oluşturduk.
Üç aydır 25 çocuğumuz orada eğitim görüyor. Sadece lige
katılmıyoruz. Önce altyapıyı kurarak adım adım gittik. Umarım
daha da geliştireceğiz. Uzun vadeli düşünüyoruz. Branşları
artırıyoruz çünkü biz bir spor kulübüyüz. Bu adımlarla beraber
sportif başarı da gelirse çok seviniriz” dedi.

SFC Dörtyol hazırlıkları sürdürüyor
Futbol 1.Lig’de ilk devreyi lider tamamlayan SFC Dörtyol’da 2.hazırlık dönemi
kamp çalışmalar yoğun ve aralıksız bir
şekilde devam ediyor. SFC Dörtyol’da 1417 Ocak tarihleri arasında Acapulco Resort
Convention Spa Hotel’de başlayan kamp
çalışmaları oldukça güzel ortamda verimli
bir şekilde geçiyor. Mesarya’nın yeşil beyazlı
ekibi ligin ikinci devresi öncesinde 2.hazırlık
dönemi kamp çalışmalarına 3 Ocak’tan beri
sürdürüyor.
Kamp Yakın Takipte
Acapulco’da kamp çalışmaları sürdüren
SFC Dörtyol’da başkan Erhan Öztürk ve
isim sponsoru SFC sahibi Rifat Berkel, direktörü Birol Şöför’ün kampı ziyaret ederek
çalışmalar yakından takip edildi. Kafile
başkanı As başkan Kağan Taşer, 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 aldığı kamp çalışmaları
hakkında bilgiler alan başkan Erhan Öztürk,
Rifat Berkel, direktör Birol Şöför’ün ziyaretleri moralleri oldukça yükseltti.

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

BTM 1’de sonuçlar
İktisatbank BTM 1. Ligi'nde sonuçlar:
Kırmızı Grup
SFC 1461 İskele Trabzon – Vadili: 3-2
Türkmenköy – Mehmetçik:
3-0
Yenierenköy – Akova Vuda:
2-0
Geçitkale – Gülgün Süt Düzova: 2-2
Demirerler Cons. Demirhan – Serdarlı:0-0
İktisatbank BTM 1. Lig
Beyaz Grup
Dikmen Gücü – Denizli:
2-0
3-1
Yılmazköy – Tüfekçi Ortaköy:
Doğancı – Tatlısu:
1-2
Sadrazam Kayalar – Karaoğlanoğlu: 0-3
1-2
Ozanköy – Lapta:

Eskrim’de
büyükler yarıştı
Eskrim Federasyonu tarafından organize
edilen Büyükler KKTC Şampiyonası
önceki gün gerçekleştirildi.
Girne Amerikan Üniversitesi Spor Salonunda gerçekleştirilen Büyükler KKTC
Şampiyonası oldukça çekişmeli geçerken
şampiyonada dereceye girenlere ödülleri
düzenlenen törenle verildi.
Dereceye giren sporculara madalyaları,
federasyon genel sekreteri Ömer Aydın
ve merkez hakem kurulu üyesi Müslüm
Bulanık tarafından takdim edildi.
Kadın Flöre
1. Aybüke Aksoy (GAU Spor Kulübü)
2. İrem Kesim (GAU Spor Kulübü)
3. Tülay Kuruçolak (GAU Spor Kulübü)
3. Esma Nur Börekçi (Anafartalar Lisesi
Eğitim ve Spor Kulübü)
Erkek Flöre
1. Mehmet Efe Yılmaz (GAU Spor
Kulübü)
2. Cemal Ege Lort (GAU Spor Kulübü)
3. Oğuzhan Beyoğlu (Şahlan Spor Kulübü)
3. Barış Asit (GAU Spor Kulübü)

Hentbolda U16
maçları devam ediyor

Teknik direktör Ahmet Ogan, yardımcı
antrenör Korhan Kotbaş, kaleci antrenörü
Mustafa Özkaraman yönetiminde kamp
süresi boyunca sabah ve akşam olmak üzere
günde çift idman yapan SFC Dörtyol’da
antrenman temposunun her geçen gün artarken antrenmanların dışında Hotel içerisinde
yönetici, teknik kadro ve futbolcuların çok
iyi diyalog kurmaları, birliktelik ve arkadaşlık
bağlarını geliştirmeleri moral motivasyonu
yükseltti. Takımda mevcut kadroya yapılan
transferler ile futbolcuların takım içi uyumu
sağlandığı görülürken Aksa süper lig ekiplerinden Lefke ile oynanan hazırlık maçında

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

yeni transferler Eren Aktaş, Rifat Kanıöz,
Yaşar Solel, kaleci Fatih Şimşek’e teknik
kadro tarafından görev verildi. Başkan Erhan
Öztürk, Lefke ile oynanan hazırlık maçını
yakından takip ederken, kampta akşam
yemeği ve yapılan sporcu toplantısına da
katılarak moral motivasyonu arttırırken,
sporcu toplantısında ikinci devre strateji de
belirlenmiş oldu. Kamp boyunca kafile
başkanı As başkan Kağan Taşer, sporcu sorumlusu Mendo Şengül, Buğray Yiğen’in
de futbolcular ve teknik kadro ile yakından
ilgilenmesi moral motivasyonu üst seviyeye
çıkardı.

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

Hentbol U16 liglerinde mücadele tüm
hızıyla devam ediyor. Dün 4
karşılaşmanın
oynandığı U16’da
kadınlarda 2,
erkeklerde yine 2
karşılaşma
oynandı. Kadınlar
karşılaşmaları
Lefkoşa’da erkekler karşılaşmaları
ise Mağusa’da
oynandı. Sonuçlar
şöyle:
Kadınlar
ŞAHLAN:7- OZANKÖY:30
DİGEM:21-UKÜ:19
Erkekler:
YÜKSELİŞ:22-MGA:20
ALAYKÖY:7-UKÜ:24

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

