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İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 2 Ocak 2022 Pazar YIL: 2 SAYI: 538 FİYATI: 7 TL (KDV dahil)
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BOŞA MI GİTTİ?
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2. sayfada

Ekmek
parası
peşinde ölüm
Akıncı:

Değişim
sabır ve
zaman ister

n Mustafa Akıncı yayınladığı
yeni yıl mesajında değişimin
zor olduğunu, sabır ve zaman
istediğini, ama imkansız
olmadığını vurguladı…

n Akıncı, “Evet, zorluklarımız
büyüktür; ama hiç bir zorluk
aşılmaz değildir. Hiç bir
kötülük iyiliğin karşısında
sürdürülebilir olamaz.” dedi

2. sayfada

nAynı zamanda YDÜ
öğrencisi olan Haileu’nun
cenazesinin Etiyopya’ya
gönderilmesi için 4 bin 600
dolar gerekiyor…

Sondajı Katar’a sattı,
hala konuşuyor

n Tayyip Erdoğan Doğu
Akdeniz’de KKTC’nin meşru hak
ve menfaatlerini korumaya devam
7. sayfada
edeceğini söyledi…

nHastane morguna giden
ve Haileu’nun arkadaşı
olduğunu söyleyen bir
grup cenazenin
gönderilmesi için
sorumluluk üstlendiğini
söyledi…

nMeles Haileu 30 Aralık’ta
anayoldaki reklam
panosuna projektör monte
ederken elektriğe kapılıp
can vermişti. Olayda ihmali
bulunan 1 kişi tutuklandı…

Omicron yayılıyor...

Güneyde sert
önlemler gündemde
Birkan Uzun kayak yapmaya gittiği sırada çığ altında kalarak hayatını kaybetti 3’te

n Omicron vakalarının yüzde 60’a
ulaştığı haber veriliyor… Yeniden
kapanma da dahil, güneyde daha
sert önlemler düşünülüyor… 6’da
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Faize
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BEN DE
BÖYLE
GİRDİM YENİ
YILA...

ENSEMİZDEN
20 MİLYAR
DOLAR

Ali Osman

Mehmet Levent

SENDİKALARIN
YOKOLUŞU

Aziz Şah

Kuzeyde 326 vaka 2 can kaybı! Güneyde 2 bin 332 vaka daha!

BAŞIMIZA
GELENLER HİÇ
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Canan Sümer

n 4. Sayfada
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Adressiz yazılar
Faize Özdemirciler

KEŞKE SEÇİMLER DE
ROMANLARDAN
YAPILSA

Seçimlerde hedef kazanmaktır ve kazanmak için denenecek her yol, girilecek
her türlü ‘kirli’ ittifak mübahtır, partililer
futbol takımı tutar gibi fanatik bir şekilde
bağlı oldukları partilerinden böyle hesaplar sormadıklarından, siyasi partiler
de böyle korkular yaşamazlar...
Ağır basan seçimin kazanıldığının haberinin alınacağı o an’ı yaşama arzusudur, ki bu da,
kimileri için ömre bedeldir...
Oyu alan razı veren razıdır,
oy satın alanlarla oylarını
satanlar da razıdır sonuçta...
Başrolünde Robert Redford’un oynadığı “Aday” filminde, Bill McKay Kaliforniya’da yaşayan popüler bir avukattır.
Demokrat Parti ona adaylık teklif eder.
Başlarda istekli değildir ama sonra ısrarlara dayanamaz ve kabul eder, kısa
sürede yolun başındaki isteksizliğin
yerini muazzam bir hırs alır ve kıran
kırana bir kampanya başlar...
Seçimi kazandığı günün gecesinde,
herkes gidip de tek başına kaldığında
kara kara düşünmeye başlar ve kendi
kendine sorar senatör:
-Peki şimdi ne olacak?
Bu ülkede yıllardır ve şimdi de demografik bozgun eşliğinde, seçim sonucunu taşıma seçmenlerin belirlediği
koşullarda normal bir seçimde aday olduklarına inananların ve demokratik bir
ülkede seçme haklarını kullandıklarını
sananların, cevabından korktukları için
kendilerine hiç sormadıkları bir sorudur
bu...
22 Ocak saldırısının 4’üncü yılından
bir gün sonra, 23 Ocak’ta yapılacak
olan seçimin, bundan önceki seçimlere
benzeme ya da benzememe ihtimali
nedir, bu seçimi geçmiş seçimlerden
ayıran kenarında durduğumuz uçurum
mudur, bu uçurum oluşana kaç yıl geçmesi gerekti, kaç seçim yaşandı bu uçuruma gelene kadar, bunlar önemli değildir...
Bir salgından geçiyoruz, alıştık gazetelerde vaka sayılarının yanında, maskeli
seçim toplantılarının fotoğraflarını görmeye, ama nedense hiçbir partinin toplantısından bugüne kadar ne pozitif bir
vaka çıktı, ne de onun temaslıları! Okullarda, bir sınıfta 3 pozitif çıksa, geriye
kalan çocukların ya kendilerini ya da annelerini “kelepçeleyip” on gün evlere
hapsediyorlar, test üstüne test yaptırıyorlar,
ama çocukların başına gelen ve psikolojilerini darmadağın eden böyle durumlar,
nedense toplantıdan toplantıya koşan parti
başkanlarının ve taraftarlarının başına
gelmedi bugüne kadar, bu da herhalde
virüsün siyasi partilere kıyağı olsa gerek...
Virüsü seçim günü sandıklarda nasıl zaptedeceklerini bilmiyoruz şimdi, muhtemelen sürü bağışıklığı yöntemini uygulayacaklar, ki bunu yaparak hakikaten de
tam isabet kaydedecekler!
Portekizli yazar Jose Saramago’nun
“Görmek” isimli muhteşem romanında,
bilinmeyen bir ülkenin başkentinde seçim
günü bardaktan boşanırcasına yağmur
yağar ve sabahtan öğleye kadar kimse oy
kullanmaya gitmez. Öğleden sonra yağmur
durur, insanlar sandıklara akın ederler.
Ama gelin görün ki, sandıklar açıldığında
oyların yüzde 83’ünün boş olduğu ortaya
çıkar...
Ah ne yazık ki, romanlar hayatlardan,
hayatlar da romanlardan yapılabilir ama
seçimler romanlardan yapılamaz asla...
Keşke yapılsa! Edebi bir dönüşüm yaşardık hiç olmazsa...

YAPILAN AŞILAR
BOŞA MI GİTTİ?
Omicron kabusu ile girdik yeni
yıla...
Vaka rekorları kırılıyor...
Güneyde de...
Kuzeyde de...
Güneyde beş bini aştı...
Kuzeyde ise binin yolunu tuttu...
Vaka ne demek?
Pozitif demek...
Yani henüz hasta sayılmaz...
Durumu endişe verici olanlar hastaneye sevkediliyor, geriye kalanlar
ise ev karantinasında bileklikle kendini
izole ediyor...
Güneydeki hastanelerde tedavisi devam eden 180 kişiden 79’u ağır, 28’i
ise entübe durumunda imiş...
Omicron hızla yayılıyormuş... Yüzde
60’a ulaşmış... Daha sert önlemler
alabilirlermiş...
Ne olabilir ki daha sert?
Yeniden kapanma mı?
Yalnız Kıbrıs’ta değil tüm dünyada
böyle yeni bir panik yaşanıyor...
Bu lanet virüsten kurtulmak kolay
olmayacak anlaşılan...
Bu yıl da maskeli, mesafeli geçecek
gibi görünüyor...
Aşıların sonu yok...
Bugüne kadar yapılan aşıların Omicron varyantına karşı etkili olmadığı
söyleniyor...
Yani sil baştan...
Omicron’dan sonra başka bir varyant
daha çökebilir başımıza...
Vakaların artık aşılılar veya aşısızlar
arasında mı daha çok olduğu da açıklanmıyor...
Ancak aşılıların da virüs kapabileceği
ve başkalarına bulaştırabileceği artık
teslim ediliyor...
Kısacası şu:
Son iki yıl gibi bu yıl da Korona
yılı...
Özellikle Avrupa ve Amerika’da
alınan sert önlemlere isyan edenler
ve sokaklara dökülenler var...

Aşının zorunlu hale getirilmesine
isyan...
Birleşmiş Milletler’den yapılan açıklamada zorunlu aşıya karşı çıkıldı...
Yani kimseye zorunlu olarak aşı
yaptırılamayacağı belirtildi...
Ama bu açıklamayı dikkate alan
olmadı pek...
***
Ben ilk günlerdeki görüşümü değiştirmedim...
Büyük panik yaratıldı başlangıçta...
Ve Dünya Sağlık Örgütü salgın ilan
etmekte çok aceleci davrandı...
Hastalığın ne olduğu, nasıl anlaşıldığı
halka izah edilebilir ve herkese bundan
nasıl korunabileceği söylenebilirdi...
Durumu ağırlaşanlar da hastaneye
başvurabilirdi...
Durmadan test yapmak çok mu işe
yarıyor?
Virüsün bulaştığı pek çok insan
evinde kendini izole ederek iyileşmeyi
başardı...
Test yapmadan...
Ve hiçbir hastaneye başvurmadan...
Bu testlerin de sonu yok!
Çocuk okula gidiyor, pozitif çıkıyor,
evde onu karantinaya alıyorlar on
gün, bileklik takıyorlar, sonra negatif
çıkınca okuluna dönüyor, iki gün sonra
yeniden pozitif çıkınca tekrar on gün
daha eve kapatıyorlar...
Şimdi Omicron’a karşı etkili olmadığı söylenen bu aşılar boşuna mı yapıldı?
Ya Omicron’dan sonra başka bir
varyant daha ortaya çıkarsa, Omicron
aşıları da boşuna mı yapılmış olacak?
Aşı olanları etkilememek için aşılardan dolayı hayatını kaybedenler de
pek açıklanmıyor...
Biliyorsunuz, çok sıkı bir sansür
var bu konuda dünya basınında...
Karşıt görüşler sosyal medyada bile
yasaklanıyor...

Şener Levent

Açı
Ama şu soruya yanıt bulamıyorum
bir türlü:
Müthiş buluşların yaşandığı bilim
dünyasında insanlık şu virüsle neden
başa çıkamıyor?
Neden bu kadar uzun sürüyor?
***
Herkes kanıksadı artık...
Bundan sonra hayat böyle...
Maske...
Sosyal mesafe...
Test...
Aşı...
2030’a kadar sürecek diyenler bile
var...
***
Başlangıçta aşısızlar bulaştırıyor deniliyordu...
Ve hesapta dünya nüfusunun en az
yüzde yetmişi aşılanınca bu iş bitecekti..
Şimdi bu görüş de çöktü...
Madem bugüne kadar yapılan aşılar
Omicron’a karşı etkili değil, o halde
o aşıları hala yaptırmamış olanlar suçlanamaz değil mi?
Tabii ne zaman bunun gibi sorular
sormaya kalksak dikilirler hemen karşımıza...
Sen uzman değilsin...
Doktor değilsin...
Anlamazsın...
Onun için sus!
Sustuk!
Test yaptırdık...
Aşı olduk...
Dört beş doz yaptıranlar oldu...
Şimdi de aşı imalatçıları sil baştan
diyorlar...
Nereye kadar?
Bitene kadar mı?
Sabır dileyelim o halde herkese...
Sabır!
Boşuna mı bir sabır bitkisi koydum
odaya?

Akıncı: Değişim sabır ve zaman ister
4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 2022
yılını toplumumuzda, adamızda, bölgemizde ve dünyada barış içinde daha yaşanası bir geleceğin inşası yolunda olumlu
bir adım olmasını dileyerek, mücadeleden
vazgeçmeme mesajı verdi
Akıncı: Gerek salgından, gerekse de
ekonomik zorluklardan toplumumuz
da nasibini aldı
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akıncı, çok zor bir dönemden geçerek
yeni bir yıla daha adım atmak üzere olduğumuzu ve iki yıldır ölümcül bir virüs
Covid şu ana kadar 300 milyon insana
bulaşırken, 5.5 milyon insanı da yaşamdan
kopardığını hatırlattı. Akıncı, “Salgınla
mücadele sürerken, bir yandan da insanlık
ekonomik sorunlarla baş etmeye çalıştı.
Gerek salgından, gerekse de ekonomik
zorluklardan toplumumuz da nasibini
aldı” dedi.
Önemli giderleri dövize endeksli bir
yaşam sürdüren Kıbrıslıtürklerin, TL’nin
büyük değer kaybından fazlasıyla etkilendiğini, yeni yıla adım atarken böylesi
olumsuz koşullarda bile karamsarlığa kapılmamak ve umudumuzu canlı tutmak
zorunda olduğumuzu belirtti.
Akıncı, “Evet, zorluklarımız büyüktür;
ama hiç bir zorluk aşılmaz değildir. Hiç

bir kötülük iyiliğin karşısında sürdürülebilir olamaz. Çağ dışılık, çatışmacılık;
çağdaşlık ve uzlaşı kültürü karşısında gerilemeye; biatçı karanlık anlayış da özgürlük ışığında sönmeye mahkumdur”
dedi.
“Değişim zaman ve sabır ister”
Değişimin zor olduğunu, sabır ve zaman
istediğini ama imkansız olmadığını vur-

gulayan Akıncı, bunları unutmadan yeni
yılı olumlu düşüncelerle karşılanması gerektiğini vurguladı.
Akıncı, “Tüm halkımıza, adamız ve
dünyamız halklarına en başta sağlık, huzur
ve mutluluklar dilerim. Yine dilerim ki;
2022 toplumumuzda, adamızda, bölgemizde ve dünyada barış içinde daha yaşanası bir geleceğin inşası yolunda olumlu
bir adım olsun”
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Alaşya’dan notlar
Canan Sümer

BAŞIMIZA GELENLER
HİÇ AKLIMIZA
GELMEZDİ

Antarktika’nın en yüksek dağına KKTC bayrağını dikti

Birkan Uzun beklenmedik şekilde hayatını kaybetti
Antarktika’nın en yüksek noktası olan
Vinson Dağı’nın zirvesinde Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağını dalgalandıran Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun
hayatını kaybetti.
Birkan Uzun'un Amerika'ya dönüşünde
kayak yapmaya gittiği ve burada çığ altında
kalarak hayatını kaybettiği gelen ilk bilgiler
arasında.
Birkan Uzun için KKTC Cumhurbaşkanlığı devreye girdi.
2 hafta önce zirveye çıkmıştı
Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun, 16 Aralık'ta Antarktika’nın en yüksek noktası olan
Vinson Dağı’nın zirvesine tırmanmıştı.
Amerika’nın Washington eyaletinin Seattle
şehrinde yaşayan aslen Güzelyurtlu olan
Birkan Uzun, 4.892 metre yüksekliği ile
Antarktika’nın en yüksek noktası olan Vinson
Dağı’nın zirvesine ulaşmıştı.
28 yaşındaki Uzun, Antarktika kıtasındaki
Vinson Dağı’nın zirvesine tırmanma hedefinin, dünyanın yedi kıtasının her birinin
en yüksek dağına tırmanmayı içeren “Yedi
Zirveler” projesinin beşinci ayağını oluşturduğunu söylemişti.
Seattle’da özel bir firmada yatırım danışmanlığı yapan Birkan Uzun kendi sosyal
medya hesabı üzerinden, Vinson Dağı zirvesinden fotoğraf ve video yayımlamıştı.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN GENCİN CENAZESİNİN ÜLKESİNE
GÖNDERİLMESİ İÇİN YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDI...

İşçinin cenazesi ortada kaldı
Lefkoşa-Girne anayolu üzerindeki bir
reklam panosu üzerinde çalıştığı sırada
elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren
28 yaşındaki Meles Haileu’un cesedinin
ülkesine gönderilmesi için yardım kampanyası başlatıldı.
Sosyal medyada örgütlenen Meles Haileu’un yakınları, hayatını kaybeden Etiyopyalı gencin üniversite öğrencisi olduğu
ve cesedinin ailesine gönderilmesi için 4
bin 600 Dolar’a (Bu günkü kur ile 61 bin
400 TL’ye) ihtiyaç duyulduğunu paylaştı.
Arkadaşları tarafından yapılan yardım
çağrısında; Meles Haileu’un Yakın Doğu
Üniversitesi’nde öğrenci olduğu, cesedinin
ailesine gönderilmesi için yardım toplandığı
ifade edildi.
Yapılan çağrıda, gerek bireysel, gerek
okuldaki topluluklar gerekse arkadaşlarından yardım talep edildi.
Cesedi hala Lefkoşa Hastanesi
Morgu’nda
Lefkoşa Hastanesi üst düzey kaynaklardan elde edilen bilgide ise 30 Aralık’ta
hayatını kaybeden 28 yaşındaki Meles
Haileu’un cesedinin hala hastane morgunda
olduğu öğrenildi. Bugün hastane morguna
giden ve Meles Haileu’un arkadaşı olduğunu ifade eden bazı kişilerin cesedi ül-

kesine göndermek için sorumluluk üstlendiği de edinilen bir diğer bilgi arasında.
Neler yaşanmıştı?
Hatırlanacağı üzere; Lefkoşa Girne anayolu üzerinde bulunan bir reklam panosu
üzerinde projektör montesi yaparken elektrik akımına kapılan 28 yaşındaki genç
30 Aralık günü yaşamını yitirmiş, olayda
ihmali görülen 40 yaşındaki G.H. ise tutuklanarak mahkemeye çıkarılmıştı.
Mahkeme detaylarına yansıyan Polis
bilgisinde Meles Haileu’un çalışma izni
olmadığı öğrenilmiş, 40 yaşındaki G.H’nin
(E) gerekli emniyet tedbirlerini almadan
reklam panosu üzerine projektör aydınlatma
montesi yapmak için çalışma izinsiz olarak
yanında çalıştırmakta olduğu genci pano
üzerine çıkarttığı belirtilmişti. Olayla ilgili;
Meles Haileu’nun elinde tutmakta olduğu
3 metre uzunluğundaki profili pano üzerinden geçmekte olan elektrik tellerine temas ettirmesi sonucu akıma kapıldığı
bilgisi de paylaşılmıştı.
Tahkikatın salimen yürütülebilmesi için
tutuklanan zanlının 3 gün tutuklu kalmasına
emir verilmişti.
Agnieszka Rakoczy’nin konuyla ilgili
sosyal medya paylaşımı şöyle:
“Etiyopyalı 28 yaşındaki bir öğrenci 30

Aralık'ta yaşamını yitirdi. Başkasının
ihmali nedeniyle elektrik çarptı.
Arkadaşları cesedinin eve naklini ödemek
için para toplamaya çalışıyor. Çok pahalı
bu yüzden bağış toplamaya çalışıyorlar.
Yardım etmek isteyen varsa aşağıda iki
numara var - lütfen onları arayın ve daha
fazla detay için kontrol edin. Teşekkürler
Nazikçe yardım istiyorum miles haileu
en yakın üniversitede okuyan etiyopyalı
arkadaşlarımızdan biriydi. Bu kayıptan
dolayı derin üzüntü duyuyorum, cesedini
ailesine göndermek için 4,600usd'a ihtiyacımız vardı, bu yüzden M'yi toplamaya
çalışıyoruz. Birey bağışları okul topluluğumuz ve arkadaşlarımız lütfen herhangi
bir miktar para katkıda bulunmanız gerekiyorsa bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin teşekkürler
İletişim detayları
05428575980 feven girne
+905338675147 Lidya lefkoşa ve magusa
+905338619846 Fiona Addington karmi
28 yaşındaki arkadaşımız Meles Haileu,
Lefkoşa-Girne ana yolundaki reklam panosuna projektör monte ederken elektrik
çarptı. Maalesef yaşamını yitirdi ve olay
sırasında ihmal suçlamasıyla biri tutuklandı.

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Ali Sirmen bir
anısını anlatmıştı yıllar önce…
12 Eylül’den sonra birçok aydın gibi cezaevindeydi o da…
Bir gün televizyonda Türk filmi izliyorlarmış…Mahkûmlardan biri bağırmaya başlamış:
-Bu ne kardeşim, bu kadar da zırvalık olmaz
ki!
-Niye, ne oldu ki, diye sorulunca:
“E kardeşim görmüyor musun, adam
doktordu, kör oldu. Sokaklara düştü, alkolik
oldu, karısı terketti, bu kadar da saçmalanmaz ki!”
Ali Sirmen de şöyle demiş ona:
“Peki, abi, sen daha bir yıl önce profesör
değil miydin? Cezaevine düşmedin mi?
Karın seni terkedip çocuğunla birlikte Avrupa’ya kaçmadı mı? Sen de bundan dolayı
yataklara düşüp hasta olmadın mı?”
Susup kalmış bu filmi eleştiren...
***
Filmlerde yaşananlarla gerçek hayatı özdeşleştiremez birçok insan…
Ama o filmlerde anlatılan trajediler, felaketler
hiç ummadığımız bir zamanda gelip bulur
bizi…
Ve işte o zaman perdeye yansıyan bir iki saatlik değil çok uzun metrajlı bir trajedidir…
Hayatımızdır…
Filmlerdeki gibi bir fon müziği de yoktur
ortada…
***
Varosha’nınrefah içinde yaşayan ahalisinin
hiç aklına gelir miydi?
Başlarına bombalar yağmaya başlayınca her
şeylerini geride bırakıp canlarını kurtarmak
için kaçacakları?
Bu küçücük adada evlerinden toplanıp
tecavüz edilen, öldürülen, çukurlara gömülen
insanlar…
Böyle bir sonları olacağını tahmin edebilirler
miydi?
Dünyanın gözü önünde İŞİD’in tecavüz
edip sattığı Ezidi kadınlar…
Tır dolusu silah desteği alarak canlı canlı
insan yakan, kafa kesen mahlûklar…
Ne bir film ne de fantastik bir roman tüm
bunlar…
Yaşadığımız yüzyıl bu işte…
Ama asıl trajik olan yaşanan zalimlikleri bir
film gibi izleyip de normalleştirmek…
Tıpkı bizim yaptığımız gibi…
Öldürülen, silah zoruyla kovulan insanların
evlerine el koymadık mı?
Mallarının, topraklarının yağmalanmasına
göz yummadık mı?
Bilmez miyiz ki zulüm tarlasında sadece
zulüm biter…
Yaşar Kemal’in Yağmurcuk Kuşu romanında,
annesi ne öğütlemişti İsmail Ağa’ya:
“Benim senden dileğim, oğlum, o kasabaya
gidersen, o Ermenilerden kalma evleri, tarlaları kabul etme. Sahibi kaçmış yuvada,
öteki kuş barınamaz. Yuva bozanın yuvası
olmaz. Zulüm tarlasında zulüm biter.”
***
Sevdiklerimizi, sahip olduklarımızı bir anda
kaybedebileceğimizi düşünmeyiz, düşünmek
istemeyiz asla!
Öyle bir korkuya kapılmayız durup dururken.
Dünyanın dört bir tarafına dağılan mülteciler…
Huzurlu ve mutlu bir yaşamları varken onlar
da hiç düşünmemişlerdi mutlaka.
***
Afganistanlı Alijan…
İngiltere’de okuyan oğlumun ev arkadaşıydı… Ondan yaşadığı yeri anlatmasını istemiştim…
Kışın karlarla kaplı, yaz mevsimindeyse
yemyeşil olan dağlarını, vadilerini anlatmıştı… Büyülü Babil Bahçelerini…
Görkemli tarihi saraylarını…
Gözleri parlayarak öyle bir manzara çizmişti
ki bana, kimsenin zevk için, bir daha dönmemek
üzere evini, yurdunu bırakmayacağını öğretmişti…
Ve bir film gibi seyrettiğimiz felaketlerin
hiç ummadığımız bir zamanda, ummadığımız
bir anda bizim de başımıza gelebileceğini düşündürmüştü…
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Venedik’e gitmeye kalmadı hiçbir hacet
Bir yağmurda Venedik’ten daha Venedik olduk
Söyle Ers her “Çağdaş yapıda” olur böyle afet
Bir de gondolumuz olsa neşemizi bulurduk
Ali Osman

P eriyodik

aliosmanus@yahoo.com

BEN DE BÖYLE GİRDİM
YENİ YILA...
Değişiklik olsun dedim...
Daha farklı bir yazı denemeye çalıştım senenin
ilk köşe yazısında...
Ellerini ellerimin arasına alıp, gözlerine dikmek
istemiyorum gözlerimi...
Ellerin ellerimde hapis, hayallere dalmak istemiyorum...
Gazetenin balkonunda bir sigara yakıp gelen
geçeni seyretmek ne güzel...
Sigaradan da hoşlanmıyorsun, biliyorum...
Arabalar geçiyor çeşit çeşit...
Yaya geçidinden her renkten insanlar...
Bir çaba peşinde...
Askerler tören için Şehitler Abidesi’ni yıkıyor...
Yaya geçidine rağmen yolu arşınlayan kalçaları
oynak kızlar yolun bir ucundan diğerine geçiyorlar...
Seni onların arasında hayal etmek istiyorum...
Olmuyor ki...
Sen başkasın, bambaşka...
Edemiyorum...
Liselilerin hatıra defterlerinin arasına koydukları
gül yaprağı gibi sende kurudum, sende kaldım!
Seni kavgam kadar çok seviyorum..
Seni ülkem kadar istiyorum...
Güvercinim, sabahları ötüşünle uyandığım kekliğim...
En güzelim...
Hayatımın dönencesi...
Yık artık tabuları...
Günlerdir, gecelerdir seninle birlikte sensizim.
En sevdiğim karadutum, kumkuatım...
Bir yabanıl kuş musun alıç ağacında?
Suyun suda gölgesi misin?
Değil... Hiçbiri değil...
Sen bir cehennemin şafak öncesisin...
Kulaklarına kadar kızarma, indirme kirpiklerini
önüne...
Bilirim karanlıkta, bir gece vakti şehre inen
sislerin arasından çıkıp geleceksin.
Bilirim gelirken sırılsıklam olacaksın.
Şimdi gecedir.
Havada nem var...
Canım dehşetli seni istiyor...
Şimdi savaşmak değil, sevişmek zamanıdır...
Seni Suriyeli bir mültecinin savaştan kaçarken
denizde kaybettiği arkadaşlarını, çocuklarını, yakınlarını istediği kadar...
Seni, Iraklı bir annenin...
Afganlı babanın...
Bir Peşmerge’nin...
Filistinli bir kurtuluş savaşçısının...
Hapislere tıkılan demokrat, devrimci yoldaşların
barışı, özgürlüğü istediği kadar çok istiyorum.
Senin bohçan yok...
Benim de al atım...
Bir elbise bir nal...
Terkime atla da diyemem...
Yanıma gel, geç karşıma..
Bırak artık planları, haritaları, stratejileri...
Topla yüreğini...
Bilirim, parçalandıktan, bölündükten sonra birleşeceğiz.
Acılardan sonra sevineceğiz...
Gözyaşlarımız kaybettiklerimize değil, zaferimize akacak...
Düşmana sıkılan bir kalaşnikof mermisi gibisin...
Canımsın, ciğerimsin...
Bu ezgiye katlanmak hep senin için...
Çünkü sen benim kurtuluşumsun...
Hakkım, hukukum, adaletimsin...
Tek kelimeyle sen benim herşeyim...
Sen benim özgürlüğümsün...
***
Savaşlarla açlıkla, salgınlarla mücadele etmenin
yolu sevgiden geçer...
Aşık olalım ve dünyayla birlikte insanlığı kurtaralım..
2022’ye bu umutlarla girmek istedim...

KALAY-KALAYCI

HÜKÜMET İLE
MUHALEFETİN BENZERLİĞİ

KKTC muhalefeti, “UBP Ankara’ya meram anlatamaz”, “AKP, UBP’nin entrikacı
olduğunu çözdü para vermez” derken “Biz gelirsek Ankara ile daha iyi ilişkiler
kuracağız, parayı çatır çatır alacağız” demek ister aslında. Oysa, UBP ile AKP
arasında bizim şanlı muhalefetin iddia ettiği gibi bir sorun yoktur. Boşbakan
Faiz Sucuoğlu da bunlara cevap yetiştirir, yok "UBP ile Türkiye arasında bir
sıkıntı olduğunu iddia edenler yalan söyler”, yok “Türkiye büyük bir ülkedir bu
tür dedikodularla uğraşmaz”… Hükümetin de muhalefetin de pusulası Ankara
olmasaydı bu gemi batar mıydı?

Hatice Özezinç
ve Zehra Dikmen
Covid 19’dan
hayatını kaybetti
KKTC’de Covid-19 hastalığı can
almaya devam ediyor. 70 yaşındaki
Hatice Özezinç tedavi gördüğü Yoğun
Bakım Servisi’nde hayatını kaybetti.
Öte yandan akşam saatlerinde yoğun bakımda tedavi görmekte olan
79 yaşındaki Zehra Dikmen hayatını
kaybetti.
Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 141'e yükselmiş oldu.

Sessizliğin Sesi
Mehmet Levent

ENSEMİZDEN
20 MİLYAR DOLAR

Hatice Özezinç

Kuzeyde 326 vaka 2 can kaybı
Güneyde 2 bin 332 vaka daha!
Toplam 8485 test yapıldı, 309'u
yerel, 326 pozitif vakaya rastlandı,
1 kişi vefat etti, 129 kişi taburcu
edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı
8485 olup, 309'u yerel, 326 pozitif
vakaya rastlanmış,1 kişi hayatını
kaybetmiş, 129 kişi taburcu edilmiştir.
17 kişi daha önce tespit edilen
vakaların temaslılarıdır ve bu süre
içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 309 kişi ise yerel vakadır.
132 kişi Lefkoşa, 62 kişi Girne,
85 kişi Gazimağusa, 12 kişi Güzelyurt, 6 kişi İskele, 12 kişi Lefke
Bölgesi'ndendir.
1 Ocak 2022 Covid-19 genel
durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 8485
Bugün Saptanan Pozitif Vaka
Sayısı: 326
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı
:
Karantinada Pozitifleşen Temaslı
Vaka Sayısı: 17
Yerel Vaka Sayısı: 309
İyileşip Bugün Taburcu Edilen
Hasta Sayısı: 129
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı:
4.710.657
Toplam Vaka Sayısı: 36.309
İyileşip Toplam Taburcu Edilen
Vaka Sayısı: 33.074
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3097

Pandemi Merkezindeki Hasta
Sayısı: 35
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 3051
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı:
140
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11
Ülke Genelinde Bugün Yapılan
Aşı Miktarı :
Güvende Kal uygulamasına
bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan
Bileklik Sayısı: 404
Son 24 Saat İçerisinde Takibi
Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 152
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik
Sayısı: 6187
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 104358
Güneyde
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte
yapılan 38 bin 977 test neticesinde
2 bin 332 yeni pozitif vaka belirlendi. Can kaybı yaşanmazken toplam vaka sayısı 169 bin 159’a
yükseldi.
Türkiye'de 145 can kaybı, 36
bin 731 vaka
Türkiye'de son 24 saatte 369 bin
27 Covid-19 testi yapıldı, 36 bin
731 kişinin testi pozitif çıktı, 145
kişi yaşamını yitirdi.

Güzelyurt’ta kaza: 1 kişi yaralandı
Güzelyurt’ta İzzet Kombos Bulvarı
üzerinde 31.12.2021 tarihinde saat
06.30 raddelerinde kuzey istikametine doğru seyreden Bostancı’da
sakin Durdu ÖZKAN (K-43) yönetimindeki FP 627 plakalı Suzukı
marka salon araç sürücüsünün dikkatsizce tarafında kırmızı ışık yandığı
halde yoluna devam etmesi sonucu
o esnada Güzelyurt-Lefke Anayolu
üzerinde doğu istikametine doğru
seyreden Lefke’de sakin Hünalp
BERKANT (E-55) yönetimindeki
BU 676 plakalı Honda marka salon

aracın önünü tıkayıp çarpıştı.. Çarpmanın etkisi ile savrulan FP 627
plakalı araç yolun sağ kısmında bulunan beton duvara aracın ön kısmı
ile çarpıp durdu.
Yine çarpmanın etkisi ile savrulan
BU 676 plakalı araç yolun sol kısmından çıkarak İbrahim UYAL’a (E71) ait bahçe tellerine çarpıp durdu.
Kaza sonucu yaralanan FP 627
plakalı araç sürücüsü kaldırıldığı
Lefkoşa Devlet Hastanesinde görmüş
oldukları ilk yardım tedavisinden
sonra taburcu edildi.

20 gün kadar önce Katar Kıbrıs Cumhuriyeti
ile Akdeniz’de “Arama ve Üretim Paylaşımı
Sözleşmesi” imzaladığında…
Ne Türkiye’deki Tayyıp AKP iktidarı buna
karşı bir söz söylemiş, ne de onların buradaki
yalaka biatçı ve işbirlikçilerinden bunu kınayan bir ses yükselmişti!
Oysa Kıbrıs Cumhuriyetiyle kim herhangi
bir anlaşma imzalasa, hop oturup hop kalkardı
Tayyıp Erdoğan ve tayfası ile onların buradaki
kuklaları!
Herkes büyük bir hayretle izledi ki bu kez
kimsenin gıkı çıkmadı!
Şimdi ise bu “sin da gulle geçsin” modunun
nedeni bütün çıplaklığıyla suyüzüne çıktı.
Katar Petroleum Şirketi’nin 5. parselde
arama yapmasına Türkiye ve buradaki işbirlikçi kuklaları neden sessiz kaldılar biliyor
musunuz?
“Ben orada Kıbrıslıtürklerin haklarını koruyorum” diye tafra atan Tayyıp Erdoğan,
meğer bizim haklarımızı Katar’a satmış!
Tam 20 milyar Doları cebe indirmiş bizim
ensemizden!
Anlayacağınız…
Kıbrıs karasularındaki haklarımızı bundan
sonra Katar koruyacak!
20 milyar Dolar sus parası oldu Tayyıp
Erdoğan için!
Katar’ın Kıbrıs Cumhuriyeti ile yaptığı
anlaşmaya ses çıkarmaması için!
Katar 20 milyar Doları çatır çatır saydı
Tayyıp’ın eline!
Karşılığında da susacaksın dedi!
Kahpe Dolar nelere kadirmiş gördünüz
mü?
***
“Şaka mı ediyorsun?” diye sordu bir dostum, “Dolar bu… Anasını bile sattırır adama!”
***
Peki, Kıbrıslıtürklerin denizdeki haklarının
satılmasından elde edilen, yani toplumun
ensesinde andrez oynanarak kazanılan bu
20 milyar Dolarda bu toplumun hissesi ne?
Şaka mı ediyorsunuz?!
Ne hissesi?
Öyle bir payımız olduğunu söyleyen mi
var?!
Buradaki askerinin harcamalarını bile bize
ödeten Tayyıp Erdoğan, haklarımızın satışından elde ettiği bu gelirden bize pay mı
verecek sanıyorsunuz?!
***
Kıbrıs’ın karasularında sondaj yapmak için
KKTC’nin kendilerine ruhsat verdiği komik
yalanını yaymışlardı dünyaya!
Buna inanan olmadı tabii…
Ama ne yazık inanır gibi davrandıklarını
da gözardı etmemek lâzım!
Dünya Tayyıp Erdoğan’ın bütün şımarıklıklarına böyle göz yumdu işte.
Bu da onu daha da şımarttı!
Ve sonunda “Kıbrıs Türkünün hakları” dediğini Katar’a 20 milyar Dolara sattı!
Bu aynı zamanda “Mavi Vatan” safsatasının
da sona erdiğini gösteriyor.
Katar’ın Dolarları ne mavi vatan bıraktı…
Ne de Kıbrıs Türkünün haklarını!
Buradaki kuklalarından bir teki de çıkıp
“Kimin malını kime satıyorsun?” demedi!
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Onuncu köy
KIBRIS’IN
YARALARININ
SARILMASI

CTP’NİN DAĞITTIĞI
MİLYONLARCA DOLAR
KREDİ NE OLDU?

Mehmet Allahkerim
Diyelim ki; UBP’yi boykata katılmadık,
devirdik; değişen ne olacak?
Sözde iktidara, asılda Alt-yönetime gelenler
ülkeye girişleri sıkılaştıracak mı?
Vatandaşlık dağıtım furyası duracak mı?
Ankara’nın dini, Sunni yaşam dayatması ve
projesine karşı çıkan parti var mı?
CTP iktidara (sözde) gelmedi mi daha önce,
şimdi "yine yaparız" diyor… Göç yasasına
hayır mı dedi, İTEM yasasını kim geçirdi?
Yes be Annem deyip milleti kullanan kim?
UBP'yi gönderdik diyelim, Euro'ya mı geçeceğiz? Pahalılık mı, işsizlik, göç mü
duracak, yoksa sadece saltanat süren kitle mi
yer değiştirecek?

Feriha Altıok
Faşistler, savaş severler, sömürenler,
sömürtenler, peşkeşçiler, cümle yaşayanları ile doğa kıyıcıları, kısacası
yaşama düşman olanlar hariç, bütün
güzel insanların, en güzel olan çocukların, tüm yaşayanlarıyla doğanın,
denizlerin, denizlerdeki balıkların,
dağların, dağlarımızın, Trodos Dağımızdaki karlarımızın, cümle güzelliklerin, yaşama dair bütün iyiliklerin yeni yılını kutluyorum. Henüz
kapısından içeriye adım attığımız bu
yılın dünyamıza ve harice attıklarımın
dışında, yaşamı yaşanır kılan herkese
sağlık, mutluluk getirmesini diliyorum. Elbette en önemli dileğim, güzel
yurdumuzun yaralarının sarılması,
birliğinin, beraberliğin sağlanmasıdır
Barış, bu yılın en büyük başarısı
olsun. Onu biz yapalım. Yapacağız.

GENE YAPARLAR, BİR
İTEM, BİR BİLEŞİK FAİZ
DAHA!

Özgün Kutalmış
CTP'nin seçim sloganı "Yaptık yine yaparız"dır. Doğru söze ne denir? 1994 yılında
DP (Denktaş'larla) koalisyon yaptıklarında
İTEM Yasasında yaptıkları değişikliklerle
Rum malı tutanlara tapu verilerek Rum mallarının alınıp satılmasına yol açarak yağma
ve talanın önünü açtılar.
Yerleşiklere de 20 liraya ya beleş puan satarak ellerindeki Rum mallarını onlara da tapuladılar. Onlar da satarak, geldikleri yerlerde
köy satın alacak duruma geldiler.
Everest Bank'taki organik bağları nedeni
ile Bileşik Faiz Yasasını geçirerek banka
borçlularının başına mazbata belasını saldılar.
Göç Yasasını ilk defa CTP hazırladı.
2005 Erken seçiminden sonra 25 milletvekili
kazanmalarına rağmen Akıncı'nın şartsız desteğine rağmen yine yeniden Denktaş'larla
koalisyon kurdular. Yani geçmişte yaptıklarını
yine yapabilirler. Ben inanıyorum.

BOŞBAKAN’A MANİLER

Mesarya Kadınları İnisiyatifi
Aday oldum beglerim,
Boşbakan olmag isderim.
Yapamam deyemem ya...
"Çatlasınlar, patlasınlar" derim.
*
ATMAK SERBEST
Aday oldum beglerim,
Koltuğu çok isderim.
Soran olursa niye?
Dünyayı değil tüm gezegeni,
Düzeldecem ben derim!
*
Emekçi partisiyim derim,
İnad eddim beglerim.
Giydim gömlek, ceketi,
Vekil olmag isderim.
*
Sözde partiyim derim,
Tarikattır benim dengim.
Güzel lakırdılarla,
Koltuk, koltuk isderim.

NOEL BABA’NIN BACASI

Attila Tuygan
Bu kadar mümbit topraklarda doğup büyüdüğüm için acayip gönenç duyuyorum.
Öyle ya, gün geçmiyor ki, bi' muhterem çıkıp
hislerime tercüman olmasın, yüreğime dokunmasın... İşte bi' müftümüz çıkmış,
-"Noel baba dediğimiz şahsiyet eğer bizim
dinimize göre düzgün bir şahsiyet olsaydı
eve kapıdan girerdi, pencere, baca neyin şeytmezdi" diye dopdoğru bi' gerçeği hatırlatmış...
Hassasiyetimi bağışlayın valla..
Yok yok, gözlerime toz kaçtı ondandır gözyaşlarım...

Birkan Uzun dağcılık alanında ismini duyurmuş Kıbrıslı bir Türktü...

HESAP SORAN YOK! HESAP VEREN DE
OLMAYACAK! SIRA SİZE DE GELECEK!
Halil Karapaşaoğlu
Yeni bir yılın arifesinde herkes perişan
oldu. İnsanlar evlerine giremedi, evlerini
su basanlar, evlerinden çıkamayanlar oldu.
Ortaya çıkan felaketin sorumluları kimdir?
Bu belediyeleri yöneten kimdir? Bu koloniyi
yönetenler kimdir?
Koloni yönetimiyle 40 yıldan fazladır
işbirliği içinde olan kimlerdir? Hangi siyasi
partilerdir?
Kolonyalizm toplumun içindeki bütün
ilişkiler ağını çürütür. Kurumları çürütür.
Siyaseti çürütür. Bu halk çok yoksul bir
halktır.
Zenginlik sürdüğünüz arabalar değildir.
Bir halkın zenginliği kurumlarıdır, demokrasisidir, adaletidir. Dün birçok insan sistemin kurbanı oldu. Bu sistemi destekle-

yenler, sistemi desteklemeyenler herkes
kurban oldu. Çünkü kolonyalizm bütün
kamu kuruluşlarını yok eder.
Halkın en önemli zenginliği ve gücü
kamu kuruluşlarıdır.
Dün birçok insan celladıyla başbaşa
kaldı. Kurban oldu. Çünkü kolonyalizm
her gün kurban yaratır. Kapınızı çalar. Sizi
yoklar. Uyarılar verir. Gün gelir yarattığı
sistem canınızı alır. Bu işin içi dışı yoktur.
Dün her kurban yalnızdı.
Ellerinden tutacak mağduriyetlerini giderecek bir kamu karşılarında yoktu.
Hesap soracak ve hesap verecek biri de
yoktu. Çünkü kolonyalizm de hesap veren
olmaz. Düzen öyle kurulur. Demokrasi olmaz. Demokrasi sandığa gidip oy vermek
değildir. Hesapların sorulmasıdır. Hesapların

verilmesidir de aynı zamanda. Kolonyalizmde hesap sorulamaz. Buna izin vermez
çünkü hesap sorulmaya başlanırsa varılacak
yer bellidir. Bu düzeni yaratanlardır.
Tatar’la uğraşmak, Benli’ye laf atmak
boşunadır. Beyin TC elçiliğidir. Bu ülkede
patronları ve iş bilmez figüranları o korur.
Tam da bu yüzden özgürlük! Tam da bu
yüzden anti kolonyalist siyasal hareket...
Kendi kurultayını bile yapamayan siyasi
partilerin yaratacağı siyasal yapıdan ne
beklerdiniz? Kendi cumhurbaşkanını bile
seçemeyen siyasi yapıdan ne beklerdiniz?
Dua edin! Yeni yıl arifesinde bu rejimde
bugün de öldürülmediniz! Çünkü dün iş
cinayetinden bir işçi öldürüldü! Hesap
soran yok! Hesap veren de olmayacak!
Sıra size de gelecek!

SORUN, SİYASAL İKTİDAR ERKİ OLMAKLA İLGİLİDİR
Halil Paşa
HANGİSİ DAHA ANLAMLI: ‘NEDEN
SANDIĞA GİDEYİM?’ - ‘NEDEN SANDIĞA GİTMELİYİM?’
Denizin öte yanında sissiz-pussuz-bulutsuz-havalarda arada bir görünen Torosları
vatan hatta anavatan sayıp da, sabah-akşam
karga uçumu uzaklığında “kör gözüne parmağım” gibi duran Trodos dağlarını hısım
değil de hasım sayan hem yağcılıktan hem
de milliyetçilikten muzdarip bir zihniyet
ile Cambrdige-Ekonomi mezunu da olsa
Euro’ya geçmek elbette mümkün değildir.
Bir de şunu yazmış olayım:
Seçmenden oy isteyen meclis partileri

arasında:
‘Tek başına hükümet ve koalisyon ortağı
olsam da, işçilerin, çalışanların, memurların,
öğretmenlerin, emeklilerin yoksullaşmasının
ve ekonominin hızla belirsizliğe sürüklenmesinin önemli nedenlerinden birisi olan
Türk Lirasını geçerli para birimi olmaktan
çıkarıp, bir ay içerisinde Euro’yu resmi
para birimi yapacağım.’ diyebilen var mı?
Nasıl mı? Elindeki TL’yi ve bundan
sonra Türkiye’den borçlanacağın TL’yi
(zaten döviz olarak KKTC’ye borç kaydediliyor) gidersin Londra Borsasında bozdurursun. Avrupa Birliğine KKTC Euro
kullanabilir mi diye izin almak gerekmez

ve sormak da yalnızca birkaç formaliteden
ibarettir.
Ama sorunun çözümü tek başına hükümet
olmak ya da koalisyon hükümetinde anahtar
rol oynamakla ilgili değildir. Sorun, SİYASAL İKTİDAR ERKİ olmakla ilgilidir.
Adanın kuzeyindeki ‘yeni statüko’ ile
meclis partilerinin aldıkları oyları ‘AKP’ne
sormadan kritik karar alınmaz’ iradesine
hapsedeli epeyce zaman geçti.
Bu nedenle ‘NEDEN SANDIĞA GİDEYİM?’ sorusu, ‘NEDEN SANDIĞA GİTMELİYİM?’ sorusundan daha anlamlıdır.

İŞGAL ALTINDA DEVLETSİZLİK
Nilgün Ecvet Orhon
Erhan’ın faşist partisinin seçim reklamında
kullandığı müzik Kızıl Ordu marşı…
Gerçekten başka yerde yaşayamam…
Ölürüm be dingilistan cumhuriyeti sana…
Hep kara mizah, hayatımız trajikomik…
*
Arkadaşların çoğunun evini su bastı…
Çoğu evine ulaşamıyor… Hastaneyi su
bastı… Gardaşım su basan evine ulaşamıyor
ve elektrikleri da kesik…
Geleceğe yüzen Kakatece… Zarar gören
tüm insanlara geçmiş olsun… Ve yağmur
devam edecek… Sanırım batacayık…

*
Kermiya’dan Yenikent’e neredeyse arabanın beline kadar suyun içinde, yaklaşık
bir saatta başardım gittim ve Güzelyurt
yolunu kullanarak, Sanayiden eve varmayı
başardım…
Kafamda çakan şimşeklerden kendimi
kastım ve omuzlarıma kulunç oturdu…
Sanırım bir hafta sokağa çıkmayacağım…
Öyle gerildim… Ama yollarda hala insanlar
var evlerine ulaşamayan ve pek çok yol ve
ev sular altında… Hepimize geçmiş olsun… Ama geçmiyor…
*

Kardeşimin evini su bastı, motorla dışarı
atacak ama elektrik da yok… Aramış gelip
boşaltsınlar ve cevap… Au iki metreye
yükselmeden gelemiyoruz… Şaka bile
değil bu dingilistan devlet… Lanet olsun… İki metre olduğunda zaten boğulacaklar be drangaşalar…
*
KaKaTeCe çok konforlu bir lağım gölüdür…
Bokumuzda boğulacayık… Konforlu
konforlu…
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GÜNLÜK

Ümit İnatçı

BOYKOT NE İŞE /
KİME YARAR?

Yıllardır bu düzmece demokraside
bir öz yönetim yanılgısı içinde seçimden
seçime koştuk. Yaşam koşullarını iyileştirme ve çözümün önünü kesecek
siyasi oluşumlara karşı direnme adına
bu ayrılıkçı devlet anlayışının süregelmesine yardımcı olduk. Yaşadıklarımız
bize öğretmiştir ki, sömürge güçleriyle
yapılan işbirliği kendi toplumumuzun
hem demografik hem de siyasi irade
dengelerini bozmuş bizi bize yabancılaştırmıştır.
Gelinen noktada bir direniş odağı
oluşturmak ve sonrasında daha etkili
siyasi yollar belirleme açısından bir silkinmeye ihtiyaç vardır. Geçici yararlar
ve erteleyici iyileştirmeler yerine, radikal
bir cephe oluşturmanın artık zamanının
geldiğini söylemek ve bunu topluma
anlatmak barış ve çözüm yanlılarının
siyasi vazifesidir.
Boykot absentist (dışta kalan, devamlılığı kıran) bir tavırdır. Mevcut düzenin
dışında kalma ve devamlılık arz eden
bir sistemde kırılma anı yaşatma amacı
taşıyan absentist eğilim aynı zamanda
bizim dışımızda olagelen bir sürece de
engel olmak anlamındadır. Elimizde olmayan bir düzen akışı bizi kendimize
yabancılaşmaya ve kendi irademizden
uzaklaşmaya neden olur. Boykot bir
kendine gelme ve kendi olma tavrının
tezahürüdür.
Kendi geleceğimizi planlayamadığımız, kendi ekonomimizi ve sosyal kültürel gelişimimizi tasarlayamadığımız
bir yaşam modeliyle olsa olsa sahibinin
sesine kulak veren ve asimilasyona boyun eğen bir toplum oluruz. Gelinen
noktada seçimler işgal rejiminin ihtiyaçlarını karşılayan bir uyum sağlama
merasimine dönüşmüştür. Çözüm istediğini söyleyen partilerin bile herhangi
bir bağımsızlık refleksi ortaya koymadan
Türkiye’nin “alt yönetimi” olmaya razı
olmaları seçimleri anlamsızlaştırmıştır.
Önümüzde duran geleceğe doğru yürümek Türkiye’yle değil Türkiye’ye
rağmen olacaktır. Kendimizi bir rehine
olarak Türkiye’nin yayılmacı politikalarına alet etmek siyasi açıdan da etik
dışıdır.
Tüm bu gerekçelere dayanarak seçimleri boykot etmek yeni bir direniş
ve özgürlük platformunun inşasına öncülük yapabilir. Sonrası, uluslararası
ortamlarda Kıbrıslıtürklerin haklı mücadelesine destek aramak ve işgale son
vermeye yarayan stratejilere yer vermektir. Seçimler ancak topluca bir kurtuluş iradesiyle çözüme odaklanma iradesini yansıtırsa bir değer kazanır. Seçimler statükonun sonunu getirmeye ve
çözüm sürecini başlatmaya yönelik referandum niteliğinde bir atmosferde anlam kazanır.
KKTC Taksim’i legalize etmek için
başvurulan sinsi bir oyundu; bu oyuna
bir dur demek, bu oyunu bozmak ve
kendi kural koyucu irademizi hayata
geçirmek için boykot kaçınılmaz bir
eylem planıdır. Bu adanın tek geleceği
birleşmeden ve özgür bir ülkenin yurttaşları olarak yaşamaktan geçer. Dünyadan ayrık durdukça, kendi irademize
sahip çıkmadıkça ve kendi geleceğimiz
hakkında söz sahibi olmadıkça erimeye
ve yok olmaya mahkûmuz.
Tüm bu gerekçeler ve nedenler sıralandığı zaman boykot bir son çare başvurusudur. Kendimize gelmeye, kendimiz olmaya ve toplumsal direniş iştahını
artırmaya yönelik bir oyunbozanlıktır.
Bu oyunu bozmalıyız!
BOYKOT DİRENİŞTİR
BOYKOT ÖZSAYGIDIR
BOYKOT ÖZ İRADEDİR
BOYKOT GELECEKTİR

HEKİMLER 36 SAAT NÖBET
TUTMAYA HAZIR MI?

Rum Sağlık Bakanı:

Sert önlemler alma
ihtimali masada
Rum Sağlık Bakanı Mihalis
Hacipandelas, yeni tip koronavirüsün Omicron varyantının yayılmasını önlemek için şimdikinden çok daha sert önlemler
alma ihtimalinin masada bulunduğunu söyledi.
Hacipandelas haftalık Simerini’ye verdiği özel röportajda
mevcut önlemlerin daha da sıkılaştırılmaması ve “uzak olmasına rağmen, vakalar daha da
artarsa ihtimal dışı olmayan en
kötü senaryo” diye nitelediği
yeni kapanmaya girilmemesi için
halka uzmanların talimatlarına
ve Sağlık Bakanlığı’nın protokollerine uyma çağrısı yaptı.
Hacipandelas RİK’e yaptığı
açıklamada ise Omicron varyantının yayılım oranının yüzde
60’ı aştığına, yeni daha katı önlemler için her şeyin koronavirüs
hastalarının hastaneye yatışlarına
bağlı olacağına işaret ederek
“daha katı önlem alıp almayacağımızı salı günü göreceğiz”

ifadesini kullandı.
7 AYLIK HAMİLE,
SEZARYAN VE ENTÜBE
EDİLDİ
Haravgi, koronavirüs hastası
7 aylık hamile kadının Larnaka
Genel Hastanesi’nden Lefkoşa
Rum Genel Hastanesi’ne nakledildiğini, nakil sırasında entübe
edilen kadına Lefkoşa’da sezaryan yöntemiyle doğum yaptırıldığını bildirdi.
Habere göre aşısız olduğu kaydedilen kadın doğumdan sonra
entübe halde yoğun bakım servisinde, bebeği de Makarios
Hastanesi yenidoğan yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
Fileleftheros ise hamileliği sırasında entübe edilmek zorunda
kalınan 3 koronavirüs hastası
daha bulunduğunu, bunlardan
ikisinin entübasyon nedeniyle
bebeğini kaybettiği bilgisini aktardı.

Tarihi kilise sular altında!
Haber Kıbrıs-Özel
Paşaköy’de bulunan Eski Rum
Kilisesi sular altında kaldı.
Ülkemizi etkisi altına alan sağanak yağmurlar nedeniyle Ça-

kıllı derenin taşması sonucu
tarihi kilise sular altında kaldı.
Geçtiğimiz yıllarda da benzer
görüntülerin yaşandığı kilise restore edilmişti

EN ÇOK YAĞIŞ METREKAREYE
16 KG OLARAK ÖLÇÜLDÜ
Meteoroloji Dairesi, önceki
gün 08:00 ile dün 08:00 arası
metrekareye "en fazla 16 kg"
yağış düştüğünü belirtti.
Dairenin verilerine göre, 24
saatte metrekareye "Duç"ta 16
kg, Kozanköy ve Türkeli 10,
Selvilitepe 9, Ercan 7, Lefkoşa
ve Beyarmudu 6, Akdoğan, Al-

sancak, Boğaz, Girne ve
Kırıkkale 5, Taşpınar, Alevkaya
ve Zümrütköy 4, Yakın Doğu
Üniversitesi, Güzelyurt ve Vadili
3,
Akdeniz,
Çayönü,
Gemikonağı. Yeşilırmak ve
Lefke 2, Çamlıbel ve Kalkanlı'da
1kg, diğer bölgelerde ise 1
Kg’nin altında yağmur aldı.

Türkiye’nin buraya dayattığı Şehir Hastanesi modelinde doktorlar
kesintisiz 36 saat nöbet tutar. Bu da ayda 10 kez tekrar eder!.. Kısa
bir süre önce 36 saatlik nöbetten çıkan bir kadın doğum tabibi,
genç bir kadın doktor, uykusuzluktan ve yorgunluktan aracıyla bir
tırın altına girerek hayatını kaybetti… Yapılacağı açıklanan yeni
‘devlet hastanesi’nin bu model bir hastane olacağı belirtiliyor!..
Tabiplerimiz 36 saat nöbet tutmaya hazır mı?.. Şehir Hastaneleri’nin
alışveriş merkezi gibi, lüks otel gibi olduğunu söyleyen doktorlar
var… Sağlığın özelleştirilmesini savunuyorlar… 4 senedir mecliste
oturan CTP’li ‘muhalif’ hekimler de bu konuda tek söz söylemedi!
Ankara’nın şehir hastanesi dayatması konusunda kafalarını kuma
gömdüler… Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen, hemşireler ve ebelerin rotasyon usulü çalıştığını, yerine
göre 17 saat, 14 saat ve 7 saat görevlerini hatasız bir biçimde
yapmak durumunda olduğunu belirtti… İbrahim Özgöçmen ayrıca,
hemşirelerin görevlerini yerine getirdikleri servislerde tek bir
mutfak ve tek bir dinlenme salonu olduğunu kaydetti. Hemşirelerin
ve ebelerin “temaslı” veya “temassız” olarak ayrılabilecekleri
herhangi bir alanları bulunmadığına işaret eden Özgöçmen, bu
karar nedeniyle, “Covid-19 pozitif olması kuvvetle muhtemel
kamu sağlık çalışanlarının”, hem hastalarla hem de meslektaşları
ile temas kurmak zorunda kaldığını ifade etti… Bugün salgında
hemşirelerin durumu böyle! 14 saat nöbet tutup, ertesi gün işe geliyorlar. 36 saat nöbet tuttuğunuzu düşünün bir de… Hem pandemi
var, hem de sağlık çalışanlarının haklarına saldırı… Üstüne de Ankara’nın sağlıkta özelleştirme ve özel sektörü teşvik politikaları!..
UTANMAYI ATTILAR
Faiz Sucuoğlu “KKTC’ye
olan inanç ve anavatan
Türkiye sevgisi olmazsa
olmazımızdır. Bunların biri
eksikse UBP’li
olamazsınız” dedi.
Utanmayı attılar artık iyice!
Yurt sevgisi nedir
bilmeyen hödükler
diyarından sesleniyor
Sucuoğlu. Normaldir.
Kıbrıs’ı sevmek yok
bunların defterlerinde.
Gidin Türkiye’de yaşayın
be!
*
3’TE 1
Mağusa Belediyesi işçileri
yeni yıla beş parasız girdi.
Belediye Başkanı İsmail
Arter ise gayet pişkin,
“Çalışanların 3’te 2’si
ödendi. Geriye kalanlar
maaşlarını pazartesi
alacak” dedi. Ne yani
işçilerin 3’te 1’i almadı
maaşını almayınca,
sayılmaz mı?
*
ALÇAK DOLAR
2021 yılında Dolar
karşısında en fazla değer
kaybeden para birimi Türk
Lirası oldu. Alçak Dolar!
Alçak dış mihraklar!
*
BAY TAYYİP
CHP lideri Kemal
Kılıçdaroğlu, kendisiyle
ilgili "Kalibresi bozuk, cins
cibiliyeti bozuk, adam
değil" diyen Tayyip
Erdoğan’a "Güzelce
dinlen, ilaçlarını sakın
ihmal etme" diye seslendi.
Bay Kemal da kafaya
koydu Bay Tayyip’i
çatlatacak...

“Tırnak”...
"Çözüm istemek, dostluktan ve
barıştan yana olmak; ateşin içine
düşmeyi göze almak mıdır?.. Bile
bile intihar etmek midir?..
Değilse, sesleri yükseltelim ve
Rum çocuklarını düşmanlık
duygularıyla yetiştiren kiliseye ve
eğitim bakanlığına güçlü mesajlar
gönderelim... Amerikan elçisine,
AB üyesi ülkelerin büyükelçilerine
seslenelim... Ey demokrasi
şampiyonları... Bizleri yeniden
kapıştırmak istemiyorsanız, açın
gözünüzü ve ırkçılığı yasaklayın bu
ülkede... Kilisenin ellerini
siyasetten çektirin... Gücünüz
vardır... Bunu yapabilirsiniz... "
Reşat AKAR
(Diyalog)
"Sınavsız, sorgusuz ve liyakata
bakmadan yapılan istihdamlar bu
ülkenin kanayan yaralarından
sadece birisidir…
Gelen de giden de iktidar olmanın
faydalarını tepe tepe kullanmış ve
bundan siyasi rant elde
etmişlerdir!
Buraya kadar yazdıklarımız
aslında geçmişte çok kez
yazdığımız bir konuyu
kapsamaktadır…
Elbette yazmaya da devam
edeceğiz!
Ta ki ülke gençliği arasındaki
haksız rekabet oluşumu sona
erinceye kadar…"
Levent ÖZADAM
(Kıbrıs Postası)

Günün Kahramanı
MİMAR MÜHENDİS
ODALARI BİRLİĞİ

İşgal altında demokrasi
olmadığı gibi, mühendislik de
yapılamıyor!.. AB Kıbrıs’ın
kuzeyinde finanse ettiği
projelerde “KKTC
mevzuatı”nı tanır, Türkiye
ise tanımaz… KTMMOB
yasasına aykırıdır GirneLefkoşa yolu da, Pandemi
Hastanesi de! Yolları TC
Karayolları yapar, KTMMOB yasası, tüzük
ve mevzuatlarına uymaz! 4 gencin ölümüne sebep olan
Ciklos mevkiinin mühendisi belli değil… TC’nin projeleri hep
‘vizesiz’… Herşey mevzuata aykırı! Hesap sorabilen yok!
Mahkemeye götüren yok… Çünkü işgal altında mühendislik de
askıda! ‘Sel’in hesabını kim soracak?

2 Ocak 2022 Pazar_Layout 1 01.01.2022 23:04 Page 7

7

2 Ocak 2022 Pazar

Gavur imam

RAİF DENKTAŞ KADAR OLAMAMAK

Oz Karahan
Mustafa Billur’un herkese hatırlattığı, Aziz
Şah’ın yazılarında her zaman altını çizdiği,
Kıbrıslılar Birliği’nin 2020 yılındaki sözde
toplum liderliği seçimi öncesi “Maskaralık
seçim öncesi Raif Denktaş’ı saygıyla anmak”
başlığıyla İngilizce olarak dünya kamuoyuna
anlattığı Raif Denktaş’ın o meşhur konuşması
sanırım artık her sene bir kere hatırlanacak bu
adada.
1985 yılında Rauf Denktaş’ın oğlu Raif’in
sözde KKTC Kurucu Meclisi’nde “Dünya basınını Kıbrıs'a çağırıp ‘bu seçim maskaralıktır,
Türkiye'den getirilmiş, ithal edilmiş seçmenlerle
bu oyun oynanmaktadır’ diyeceğiz” dediği o
uzun ve efsane konuşmadan söz ediyorum.
Bu konuşmayı en son Rauf Denktaş’ın kızı
ve Raif’in kızkardeşi Ender Denktaş Vangöl
hatırlattı herkese Raif’in katledilmesinin yıldönümünde.
Evet katledilmesinin.
Hayatım boyunca bulunduğum her yerde,
yazdığım her yazıda ve Kıbrıs’taki yerleşimci
kolonyalizmine karşı dünyanın dört bir yanında
yaptığım tüm konuşmalarda Raif’in Türkiye
tarafından öldürüldüğünü hatırlatmaktayım.
Kutlu Adalı cinayeti hakkında kaleme aldığım
“Dedektifçilik oynamayın, işgale ve Denktaş’a
bakın!” başlıklı yazımda da söylediğim gibi
Kıbrıs’ta işlenen siyasi cinayetler ikiye ayrılmaktadır.
1974 yılına kadar Kıbrıslı gazeteciler, sendikacılar ve siyasetçiler, sadece üniter Kıbrıs
Cumhuriyeti’ni savunduğu için öldürülmüş ya
da baskı görmüştür.
Fazıl Önder, Ayhan Hikmet, Ahmet Muzaffer
Gürkan, Derviş Ali Kavazoğlu, İhsan Ali ve
niceleri…
1974 sonrasında öldürülenler ise sadece Tür-

kiye’nin bir savaş suçu olarak Kıbrıslıların
sonunu getiren “illegal Türk yerleşikleri” adaya
getirmesine, yani bir insanlık suçu olan demografik mühendisliğine karşı durdukları için öldürülmüştür.
Raif Denktaş ve Kutlu Adalı gibi…
Raif’in Türkiye Cumhuriyeti tarafından öldürüldüğü gerçeği toplumumuz tarafından bilinmektedir.
Artık kimsenin Raif Denktaş’ın askeri bir
araç ile otoyolda yapılmış bir kaza sonucu öldüğüne inandığını düşünmemekteyim.
Devletlerin tercih ettiği en klasik suikast
yöntemleri nelerdir?
“Hain” veya “düşman” olarak etiketleyebileceklerine kurşun, edemeyeceklerine de bir
ucunun askere, polise ya da istihbarata dayanacağı trafik kazası.
Geçtiğimiz günlerde Raif Denktaş’ın sözlerini
toplumla paylaşan Ender Denktaş Vangöl birkaç
ay önce de bu konu hakkında bizlere başka bir
şey daha söylemek “istemişti” hatırlarsanız.
Raif’in ölümüyle ilgili “Ben hiçbir zaman
kaza olduğuna inanmadım” ve “Şu an Cumhurbaşkanlığı Basın danışmanı olan o dönemlerde abimiz Raif Denktaş’ın sol kolu olan
Aydın Akkurt herşeyi biliyor” diyerek Aydın
Akkurt’u açıklamaya davet etmişti.
Açıkça Türkiye destekçisi olan siyasi cephelerin ne Raif, ne de onun katledilmesi
konusu üzerinde pek durmamasını anlayabiliriz.
En nihayetinde Raif’in babası Rauf Denktaş
bile konu hakkında ancak Türkiye tarafından
silindiği 2004 yılında konuşabilmiş ve yaşananları tam anlatmasa da Türk basınına “Oğlum
MİT yüzünden öldü” diyebilmişti.
Ancak Kıbrıs’ın işgal bölgesinde işgale

karşı bizler gibi tutarlı bir şekilde mücadele
veren kişilerin sayısının dünya ve Rumca konuşan Kıbrıslılar tarafından sorgulanıyor olmasının sebebi Türkiye’nin adadaki varlığından
rahatsız olan kişilerin cesaretinin Raif Denktaş’ınki kadar olamamasıdır.
“İşgal” altında “demokrasi” varmış gibi
davranıp işgali meşrulaştıran “çözüm düşkünleri” ve hatta boykot yapacaklarını söyleyen
federalistlerin bile işgalin gerçek adı olan
illegal yerleşikler konusunu dile getirmemeleridir.
Bu güruh, Raif Denktaş’ın Türkiye’nin Kıbrıs’taki yerleşimci kolonyalizmine karşı duruşundan değil askeri bir araç ile otoyolda
“kaza” geçirdiği için öldüğüne, Kutlu Adalı’nın
da öldürülmeden önceki son yazısı olan “Sopa
ve sıpa”da da dile getirdiği illegal yerleşiklere
karşı düşüncelerinden değil “Barnabas İncili”
safsatasından öldüğüne inanıyor gibi yapmaya
ve ne dünya üzerindeki ne de Kıbrıs’ın özgür
yarısındaki Kıbrıslıların haberi bile olmayacağı
mücadeleciklerine devam edebilirler.
Belki senede bir defa bu insanların düşüncelerini onların imzalarıyla paylaşıp kendilerini
tatmin etmek adına üstü kapalı göndermeler
yaparak...
Ama biz bunu yapmayacağız.
Siz “eğer bunu söylersem başıma ne gelir”
ya da “Türkiyeli bakkalımın, arkadaşımın,
komşumun, yeğenimin kocasının yüzüne nasıl
bakarım” diyerek Kıbrıs’a ve Kıbrıslıların geleceğine ihanet ederken, biz bedel ödeyerek
Türkiye’nin Kıbrıs’ı işgalinin en büyük projesi
olan yerleşimci kolonyalizmini gücümüz yettiğince dünyaya anlatmaya devam edeceğiz.
Raif Denktaş ve Kutlu Adalı’nın yapmak
istedikleri gibi.

Erdoğan: Türkiye ve KKTC’nin meşru hak
ve çıkarlarını korumaya devam edeceğiz
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Doğu Akdeniz’de Türkiye'nin ve
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meşru
hak ve çıkarlarını koruduklarını ve korumaya
da devam edeceklerini kaydetti.
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya
hesaplarından yaptığı paylaşımda, 2021 yılındaki çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.
Erdoğan paylaşımında, "Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak için her yıl olduğu gibi
2021 yılında da durmadık, 'Yola devam'
dedik, gece gündüz çalıştık." ifadelerini
kullandı.
"YERLİ VE MİLLİ AŞI
TURKOVAC’'IN SERİ ÜRETİMİNE
BAŞLANDI"
Yerli ve milli aşı TURKOVAC'ın seri
üretimine başlandığını belirten Erdoğan,

Türkiye'nin dünyada kendi aşısını üreten 9
ülke arasındaki yerini aldığını vurguladı.
Doğu Akdeniz’de Türkiye'nin ve Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meşru hak ve
çıkarlarını koruduklarını ve korumaya da
devam edeceklerini aktaran Erdoğan, Türk
Devletleri Teşkilatı'nın da aralarında olduğu
6 organizasyonun dönem başkanlığını aktif
bir şekilde, başarıyla yürüttüklerini bildirdi.
Türkiye’nin büyüklüğünü ve artan gücünü
yansıtan bir başyapıt olan New York’taki
yeni Türkevi'nin açılışını gerçekleştirdiklerini
vurgulayan Erdoğan, ilk imza atan ülkelerden
biri olunan Paris İklim Anlaşması'nı Meclisin
onayına sunduklarını ve yürürlüğe koyduklarını söyledi. Erdoğan, maden ihracatını
6 milyar dolar seviyesine çıkararak, tüm
zamanların rekorunu kırdıklarının altını çi-

Sosyalist Gözlem
Mehmet Birinci

Bu kararlardan vatandaş için çıkaracağımız önemli bir sonuç var!
Dövizdeki artış oranı ile, faiz oranı
arasındaki farkın devlet tarafından ödeneceği kararı, aslında mevduatların dövize endekslenmesi anlamına geliyor.
Madem ki bu mumkun, TC ve
KKTC’deki yetkililer ve onlarin ekonomi
uzmanlari niye maaş ve ücretlerin de
stabıl bir yabanci para birimine endekslenmesinin mümkün olmadığında ısrar
ediyorlar?
Eğer mevduatlar bile dovize endekslenebiliyorsa, neden ‘stabıl bir dövize
endeksli muhasebe sistemi’ne geçmenin
mümkün olmadığı’ yalanini söylüyorlar?

zerek, Türkiye’nin ilk yüzer sıvı doğal gaz
depolama ve gazlaştırma gemisi Ertuğrul
Gazi’yi devreye aldıklarını belirtti.
"4'ÜNCÜ SONDAJ GEMİMİZİ DE
FİLOMUZA DAHİL ETTİK"
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih, Yavuz
ve Kanuni'nin ardından 4'üncü sondaj gemisinin de filoya dahil edildiğine vurgu
yaptı.
Erdoğan, 2021 yılının özetinin özetini
gün boyu paylaştığını belirterek, "Milletimize
kesintisiz hizmet sunacak sayısız eser ve
icraata imza attık.
Rabbim nefes, milletimiz destek verdikçe,
ülkemize hizmet etmeyi 2022 yılında da
sürdüreceğiz.
Yeni yılın sağlık, huzur ve refah getirmesi
duasıyla…" dedi.

KUR KORUMALI TL MEVDUAT
BAHİS EKONOMİSİ (2)

Yani Türkiye’de ve zellikle de Kuzey
Kıbrıs’ta herşey dövize endeksli olacak,
devlet gelirleri dahi döviz üzerinden
hesaplanacak, ensesi kalınların mevduatları da kur korumalı sistemle dövize
endekslenecek ama işçinin, emekçinin
alınterinin karşılığı olan ücretler dövize
endekslenemeyecek!
Peki dövize endekslemeyin! Maaş ve
ücretleri de derhal kur korumalı sisteme
geçirin! Ülkeyi yöneten bürokrasi ile
içiçe geçmiş büyük sermaye milyarlarca
dolarlık dış borçlarını ödemek için
sürekli olarak para basacak; böylece
TL’nin değerini, yani bir başka deyişle
paranın satın alma gücünü düşürecekler;

ya da en gercekçi ifadeyle işçinin emekçinin maaş ve ücretlerini kesintiye uğratacaklar; zenginlerin vergi kaçırmalarına göz yumarken, servet sahiplerini
vergilendirmezken, dolaylı vergi anlamına gelen devalüasyonlarla kitlelerin
gelirinden çalarak dış borç ödeyecekler;
ama tüm bu haltları yerken de kendi
gelirleri, mevduat ve rant gelirlerine
kadar korunmuş olacak!
İşçi ve emekçilerin, sendikaların buna
karşı ayağa kalkması gerekir. Egemenlere; “Baylar, bayanlar yağma yok! Biz
işleyip aç kalacağız, siz çalıp sefa süreceksiniz! Bu düzen böyle gidemez!”
demeleri artık şart olmuştur.

Sosyal Medya
Bumin Bezmen

Yaptık, Yine
Yapacağız!

CTP nin yeni sloganı bu, yapmışlar
yine yapacaklarmış!
Kıbrıslıların tek bir isteği var, Kıbrısta bir çözümün ve barışın olması,
adamızın birleştirilmesi, dünyadan
koparılmış, rehine olarak değil, özgürce kendi iradesiyle yaşayabilmek!
Barış ve çözüm
yapamadıysanız,
hiçbirşey yapmamışsınız demektir be
baylar, bu ülkede yapılacak en büyük iş
barışı ve çözümü bir
şekilde bulabilmek,
sağlayabilmektir.
Bunu yapamadıysanız hiçbir şey
yapmamış sayılırsınız, barış ve çözümü yapamadıysanız, yaptık sözünü
başka şeyler için kullanınız.
Sahte koçanları dağıttınız, Rumların
silah zoruyla terkettiği toprakları
sahte tapularla insan haklarına aykırı
olarak başkalarına devrettiniz, babanızın malıymış gibi!
Evet işte bunu yaptınız, biliyoruz!
En çok biat edenlerin bile söyleyemediklerini söylediniz, Ankara otur
derse otururum, kalk derse kalkarım,
bunu bile söylemek size nasip olduktan sonra neyi yaptığınızı iddia
ediyorsunuz ki?
UBP nin, Denktaşın, DP nin, ve
diğerlerinin yaptığını yaptınız, bu da
hiçbirşey yapamadığınızın ispatıdır.
Gerçi ben çözüm ve barışı gerçekten
istediğinize de inanmıyorum, mış
gibi yapıp, sahte devletin kökleşmesi
için elinizden geleni yaptınız .
Devlet, hükümet, meclis, seçimler,
vekiller gibi uydurma makamlarla,
yıllarımızı çaldınız .
Evet yaptıklarınız bunlar, ama yaptık dediğiniz hiçbirşey Kıbrıslılar için
olmadı, sanırım olmayacakta!
Barış ve çözüm için birşey yapamadıktan sonra, tekrar edeyim, hiçbirşey yapmış değilsiniz, rehineliğimiz
devam ederken, irademiz çalınırken,
asimilasyona uğruyorken birşey yapamayan, konuşamayan, sessizleri
oynayan lar hiçbirşey ama hiçbirşey
yapamazlar .
Yaptıkları meydanda olanların yapacakları ancak işbirlikçilik olur, başka birşey değil!
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‘‘NE PARANI NE MEMURUNU NE ASKERİNİ NE PAKETİNİ’’DEN
‘‘TOROSLAR DA BİZİ GÖRECEK Mİ?’’YE SENDİKALARIN YOKOLUŞU
Sendikalar ağızlarından düşürmezler ‘varoluş
mücadelesi’ lafını. Peki, kendileri var mıdırlar?
Kendi kimlikleri, kendi sözleri, kendi eylemleriyle, ‘kendileri olarak’ var mıdır sendikalar?
Bugün çiğnendikçe anlamını yitiren ‘toplumsal
varoluş’ söyleminin kaynağı olan ilk Toplumsal
Varoluş Mitingi 2011 yılının 28 Ocak’ındaydı…
Miting için neden bu tarih seçilmişti?
‘27-28 Ocak 1958’ üzerinden Kıbrıs Türk
milliyetçiliği yapabilmek için…
Hem Ankara’nın kuklalarına
karşı çıkacaksınız hem de Ankara’ya şirin görünmek için Kıbrıs’ın
taksim edilmesi için örgütlenen
bir provokasyonun yıldönümünde
yapacaksınız bunu…
7 masum insan öldürüldü 2728 Ocak 1958’de İngiliz’in taksim
politikasının koşullarını oluşturmak için…
Denktaş bu yedi masum insan için “Bu ölüler
bize lazımdır. Dünyaya sesimizi bu ölülerle duyuracağız” demişti…
6-7 Eylül 1955’te İstanbul’da yaşananlara
benzer bir arka planı var 27-28 Ocak 1958’de
Lefkoşa’da yaşananların…
6-7 Eylül, Türk-Yunan hükümetleri Londra’da
pazarlık yaparken patlak verdi…
27-28 Ocak da İngiltere ile Türkiye Ankara’da
pazarlık yaparken patlak verdi…
Cami yaktıran, Türk Haberler Bürosu’nu bombalatan, halkı galeyana getirmekte ustalaşan
Kıbrıs Türk Liderliği Türk-İngiliz görüşmelerini
etkilemek için “Ya Taksim Ya Ölüm” mitingi
düzenledi…
Her provokasyon bir yalanla başlar. Kıbrıs
Türk Liderliği “İngiltere taksimi kabul etti” dedi
ahaliye Ankara’da görüşmeler sürerken…
Herkesi de mitinge katılmaya zorunlu kıldı,
kepenkler indirildi…
Karşısında silahlı İngiliz askerini gören ahali
de “bu nasıl iştir” dedi…
Asker kız öğrencileri coplamaya başladı…
İngiliz emperyalizmi, Türk yayılmacılığı ve
Kıbrıs Türk Liderliği’nin taksimin koşullarını
oluşturmak için yarattığı bir patlamaydı 27-28
Ocak…
Bu yüzden Denktaş “Bu ölüler bize lazımdır.
Dünyaya sesimizi bu ölülerle duyuracağız” demişti…
Taksimin mucidi İngiliz neden “Ya Taksim
Ya Ölüm” diyen bir ahaliyi makineli tüfeklerle
tarasın?
27 Ocak’ta Sarayönü’nde Şerife Mehmet ve
Mehmet Ahmet Bondigo landroverin altında
ezildi…
28 Ocak’ta İngiliz askerlerini taşlarken yaralanan gençlerden İbrahim Ali’yi, arkadaşları
Sermet Kanatlı ve Mustafa Ahmet hastaneye
götürürken Girne Kapısı’nda delik deşik edildiler…
28 Ocak’ta Mağusa Kapısı’nda sopalarla
İngiliz askerlerine saldıran Sefer Muharrem ve
Fuat Yusuf makineli tüfekle öldürüldüler…
27-28 Ocak 1958 emperyalizmin ve Türk milliyetçiliği ile onların yerli işbirlikçilerinin Kıbrıs’ı
bölmek için tezgâhladığı bir provokasyondu.
İşte, 2011 senesinde Sendikal Platform’un
Toplumsal Varoluş Mitingi yapmak için seçtiği
tarih bu sebepten 28 Ocak’tı. Buradaki sorun
provokasyonun yıldönümünün seçilmesi değil;
mesele provokasyonu bilerek, onun üzerinden
milliyetçi ‘sendikacılık’ yapma çabasıdır. Sonuçta
sendikalar çıkıp, ‘‘27-28 Ocak 1958 İngiliz emperyalizmi ile istirdatçı Türk milliyetçiliğinin
bir provokasyonudur, masum insanlarımızı saygı
ile anarız’’ demediler…
Aksine, ‘‘İngiliz’e nasıl direndiysek Ankara’nın
dayatma paketlerine de öyle direneceğiz’’ diyerek
27-28 Ocak 1958’de ekilen taksim tohumuna
su serptiler sadece…
Yıl 2022, sorunlarımızın nedeni Ankara! Ancak
sendikacıların ağzından düşmez ‘‘Makarios’a
nasıl direndiysek’’ narası…
Çünkü tarihlerinde sendikacılık yapıp bir sınıf
mücadelesi örgütlemediler. Bir işyerinde örgütlenmediler. Özel bir okulda örgütlenmediler.
Kendi kendine örgütlenip, Toplu İş Sözleşmesi
ve sendika hakkı için mücadele edenlere (Mesela
2017 Aralığından Martına kış boyunca soğuklarda
Elçiliğin karşısında çadır kuran CAS işçileri)
omuz vermediler…
Sendikacılık yapmadıkları için ya Kıbrıs so-

rununa ya da Kıbrıs Türk milliyetçiliğine sarılırlar…
Artık Ankara’dan hiç bahsetmiyor, sadece
UBP’ye ‘beceriksizler hükümeti’ diyor sendikacılar. Kim yasakladı sendikacılara Ankara’yı
ağızlarına almayı? TC Elçiliğinin dibinde miting
yapıp karşılarındaki Sömürge Valiliği’ni görmeyecek kadar kör olamazlar…
Erdoğan’ın ve TC Merkez Bankası’nın uyguladığı politikalar sonucunda fakirleşmemizden
dolayı sendikacılar kukla politikacılara sallayıp
duruyor…
28 Aralık 2021 mitingi de böyle bir kara mizahtı:
-Çocuklarımız göç etmesin diye tüp gaz zammına hayır, şeklinde özetleyebiliriz koca koca
sendikaların toplayamadıkları kalabalığa söylediklerini…
Kıbrıs’ın kuzeyi yerleşimci taşıma nüfusla
kolonileştirildi. Üretimden koparılarak diz çöktürüldü. Kıbrıs Lirası’ndan TL’ye geçirilerek
mevduatlarına el kondu. TC bankaları her yıl
100 milyon TL’yi Türkiye’ye kaçırıyor. TC’nin
Türk mallarını bile buraya Dövizle satması yetmedi, ‘mali esaret’ altındaki toplumumuz şimdi
de önce Erdoğan’ın TL’yi değersizleştirme politikasından şamarı yedi, ardından Dövize Çevrilebilir Mevduat politikasıyla zincire bir halka
daha eklendi.
TC sömürgeciliği kolonideki KENDİ HARCAMALARI için bizi Dolar üzerinden borçlandırırken 2020 Mali Protokolü ile tamamen bir
Düyun-u Umumiye yapısı oluşturuldu:
“Protokolün uygulanması… TC Cumhurbaşkanı Yardımcılığı uhdesindedir.” (TC- KKTC
İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması, Ek 5, madde
11)
Mali protokolün 17. Madde’sine göre
KKTC’nin tüm bakanlıklarına asgari 3 yetkiliden
oluşan “Proje Uygulama ve Takip Komisyonları”
atandı. Bu madde ile sömürge rejiminin sahte
bakanları TC’nin atadığı memurlardan emir alır
konuma geldi. Yani her “bakan”a kayyum atandı!
“Stratejik planlama, programlamanın koordinasyonu, uygulamanın izlenmesi, mali işbirliğinin
değerlendirilmesi TC Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü
uhdesindedir” diyor protokolde…
Yani KKTC yok, sadece TC Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü var: Sömürge idaresi yani!
Protokolde işlerin nasıl yürüyeceği 6 maddede
sıralanıyor. Mali İşbirliğine İlişkin Yapı’nın
omurgası şöyle:
1.Kıbrıs İşlerinden Sorumlu TC Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay.
2.TC Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü.
3.TC Teknik Heyeti.
4.TC Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi.
5.KKTC Teknik Heyeti.
6.Uygulama Birimleri.
Ankara’daki TC Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü
bir yanda, diğer yanda Lefkoşa’daki Üst Koordinasyon Kurulu (TC Elçisi ile GKK ve KTBK

komutanları)…
Kukla perdesi ‘KKTC meclisi’ önünde eylem
yapan koca koca sendikalar ise tüp gaz zammından
dolayı UBP’ye ve Ersin Tatar’a laf atmak dışında
tek kelam edemiyor.
‘Elçilik, Ankara ve işgal’ demek yasak!
Yıl 2021…
Kıbrıs’ın işgalinin 47’nci yılı…
1974’te NATO’nun darbe yaparak devirmeye
ve öldürmeye çalıştığı Makarios’a karşı sendikacılık yapıyorlar…
Akıl tutulması olamaz!
Talimat böyle…
Yukarıda yazdığım sömürge düzeninin bürokratik-hiyerarşik yapısını benden daha iyi biliyor
bu sendikacılar!
Ancak susarak ve yalan söyleyerek, Kıbrıs
halkına ihanet ediyorlar…
Trajikomik bir örnek vererek kapatalım bu
bahsi:
‘10 Aralık Uluslararası İnsan Hakları Günü’nde
Boğaz’dan Diyanellos Sigara Fabrikası’na yürüyen KTAMS’ın başkanı Güven Bengihan şöyle
dedi:
-“Şunu bilsinler; bu yaptıkları zamlarla ve
uyguladıkları ekonomi politikalarıyla, değil gençlerimize mevcut halka da göç yolları açmıştır.
Makarios’un 74’te yapamadığını bu beceriksizler
yapacak”…
Ekonomi politikalarını uygulayan Recep Tayyip
Erdoğan, TC Merkez Bankası ve Kıbrıs İşleri
Koordinatörü Fuat Oktay…
UBP’nin beceriksizliği değil, Ankara’nın politikasıdır.
15 Temmuz 1974’te Makarios’a darbe yapıldı.
Kendisi kaçaktı…
Sendikacılar konuşurken araya milliyetçi enstantaneler katacak diye TRT’nin Bir Zamanlar
Kıbrıs dizisine çevirdiler tarihi.
Peki, koca koca sendikalar neden dişe dokunur
laf edemiyor?
***
Recep Tayyip Erdoğan’la Mehmet Ali Talat’ın
ilk karşılaşması…
Erdoğan’ın Talat’a sorduğu ilk hesap:
-Mitinglerinizde Türk bayrağı taşımıyormuşsunuz…
Erdoğan’ın Talat’a sorduğu ikinci hesap:
-‘Ne paranızı ne pulunuzu’ diye bir pankart
açmışsınız…
Talat’ın cevabı ne oldu Erdoğan’a derseniz:
-‘Ne paranı ne memurunu ne askerini ne paketini’ diyenler provokatörlerdi…
Eşref Vaiz, Mete Tümerkan’a anlatıyor:
-‘‘Sayın Tayip Erdoğan bizi karşıladığında
yanında TC Dışişleri Bakanlığı’ndan bir Büyükelçi
vardı (…) Hoş geldin girişinden sonra ben söz
aldım ve dedim ki ‘Sn. başkan, Sn. Erdoğan izninizle ben başkanımdan izin aldım, 5 dakikalık
bir giriş yapmak istiyorum’…
Sn. Erdoğan şaşırdı ama buna tepki göstermedi.
Dedim ki ‘Lütfen masanızın üzerinde bulunan
bizimle ilgili dosyaları okumamış olun’… Çok

dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH
ciddi bir şaşkınlık ve hayret içinde bir masaya
baktı bir yüzüme baktı ve dedi ki, ‘Siz benim
masamın üzerindeki dosyayı nereden biliyorsunuz?’…
Cevap verdim, ‘Efenim biz gelmeden önce
size mutlaka bir bilgi dosyası vermişlerdir, çünkü
yıllardır bizim TC hükümetleri ile ana muhalefet
olarak görüşmemize izin vermiyorlar. Vermeme
gerekçeleri ise bizimle ilgili yaratılan önyargının
değişmesini, gerçeklerin ortaya çıkmasını istemiyorlar. Dolayısı ile yüksek ihtimalle size
bizimle ilgili bir dosya vermişlerdir’…
Hayretle ‘Evet böyle bir dosya var’ dedi.
‘Peki, bu dosyanın içinde yazılanlar yalan mı?’
dedi…
‘‘Dosyanın içinde ‘mitinglerinizde Türk bayrağı
taşımıyormuşsunuz’ yazıyor’’ dedi. Sayın Talat’la
kendisine KKTC’de bayrakla ilgili yasa olduğunu,
Bayrak Yasası olduğunu, Türk bayrağının ulusun
ve milletin olduğunu, hiçbir siyasi partinin tekelinde olmadığını, seçimlerde, mitinglerde ve
siyasi maksatlı toplantılarda Türk bayrağının
alet olarak kullanılmaması gerektiğini, anlattık.
Bunun üzerine Erdoğan ‘Doğru’ dedi. “‘Ne
Paranızı Ne Pulunuzu’ diye bir pankart açmışsınız”
dedi. Bu da buradaki Elçilik’in, yönetimin, istihbarat güçlerinin CTP’yi ve demokrasi güçlerini
nasıl yalan, yanlış ispiyonladıklarının bir göstergesiydi. Güzel bir fırsat yakalamışlardı ve
bunu bugüne kadar tepe tepe kullandılar ve hala
kullanıyorlar. Biz dedik ki “O pankart bizim değildi, miting birçok sivil toplum örgütünün, derneğin, sendikanın katıldığı ‘Bu Memleket Bizim
Platformu’nu mitingiydi, bu pankart ortak karar
verilen bir pankart değil, provokatif bir girişimdi.
Siz de bilirsiniz ki böylesi büyük eylemlerde
provokatörler işbaşı yapar.” (…)
Bu arada ben Sayın Erdoğan’a dedim ki, ‘Bizi
size nasıl lanse ettiler bilmiyorum ama bizim
kurucularımız Erenköy’e çıkıp savaşmıştır biz
1974’te mücahitlik yapmış, yurt için, canımız,
toprağımız için savaşmış insanlarız. Yurduna,
halkına sahip çıkan bir sol geleneğin temsilcileriyiz. Bizi Türkiye’deki marjinal sol ile karıştırmayın’…
Bunun üzerine, ‘Sizin Rumcu olduğunuz, onlarla iç içe yaşamak, onların egemenliği altında
yaşamak istediğinize dair iddialar var’ dedi. Biz
de kendisine ‘Kusura bakmayın sayın başkan
ama sizinle ilgili de şeriatı savunacaksınız diye
iddialar var’ dedik. ‘Hayır, doğru değil’ dedi. ‘O
zaman bizimle ilgili söylenenler de doğru değil’
dedik’’…
***
Eşref Vaiz’in Mete Tümerkan’a anlattıklarından
yola çıkarak bugün sendikaların neden ağzını
aç(a)madığının cevabını buluruz.
-‘Ne paranı ne memurunu ne askerini ne paketini’ diyen sendikaların provokatör olduğunu
söyledi Erdoğan’a Mehmet Ali Talat…
Seneler sonra Talat, Erdoğan tarafından sözde
cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtulduğunda Hasan Erçakıca ve Zerren Mungan ile arasında
geçen ses kaydında Ankara ile başta KTÖS
olmak üzere mücadeleci sendikaları bitirmek
için yaptıkları pazarlığı anlatıyordu…
Unuttunuz mu?
Temmuz 2000 mitinginde ahalinin attığı ‘‘General Urfa’ya’’ sloganını hazmedemedi işgalciler…
‘Ne paranı ne memurunu ne askerini ne paketini’ pankartını rapor ettiler; CTP’ye bu pankartı
açan sendikaları sustur dediler, susturdu.
Herkes bir kasabın bıçağını yalıyor…
CTP Ankara’nın bıçağını yalıyor, sendika bürokrasisi CTP’nin bıçağını yalıyor!
Hüzünle izlediğim son pahalılık mitinginde,
‘Son son son işgallere son’ diye attığımız sloganı,
‘Son son son kuklalara son’ diye çevirmiş sendika
bürokratları. Ama kendileri kimin kuklası?
Önce bu gazetenin manşet attığı, sonra miting
meydanlarında halkın attığı ‘Ankara elini yakamızdan çek’ sloganını da ‘Tatar elini yakamızdan
çek’ diye sansürlemiş sendika bürokrasisi…
Sendika bürokrasisi elini ifade özgürlüğünün
ağzından çek!
Bir gün sana da lazım olacak ‘söz hürriyeti’!
Pankart hazırlatmış sendikalar:
-‘Toroslar da bizi görecek mi?’…
Para mı dileniyorsunuz Toroslar’dan ki ‘sizi
görmesi’ni istiyorsunuz?
İfade özgürlüğü ve hürriyet cesareti olmayanlar,
‘Ne paranı ne memurunu ne askerini ne paketini’
diyemez çünkü…
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Tünel

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

BİZİM DUVAR

ARŞİV

CEHENNEME
KADAR YOLUN
VAR 2021
KISACA...
TEKERLEME
CTP seçim kampanyası boyunca hiç
Kıbrıs sorunu konuşmamakla
eleştirildi. Dahası federasyon karşıtı,
Anavatancı, Üç Devlet Tek Millet’çi
yerleşik bir adayı da Mağusa’dan
kontenjan adayı yapıncalar, CTP’nin
federasyonculuğu bile tartışılır oldu…
Bunun üzerine Tufan Erhürman,
“CTP, bu memlekette iki toplumlu iki
bölgeli siyasi eşitliğe dayalı
federasyonun adresidir”
tekerlemesine başladı…

Bizim Mandra
Ersin Tatar’ın “Çağdaş bir
yapıya ulaştı” dediği KKTC,
son yağan yağmurlarda
meydana gelen sel baskınları
nedeniyle bir kez daha sular
altında kalır. “Çağdaş” alt
yapıdaki eksiklik ve kusurlar
bir kere daha büyük bir
felâkete yol açarken yaşanan
olumsuzluklardan etkilenen
vatandaşlar da “Senin
çağdaş yapın bu mu be
Ers?” diye tepkilerini dile
getirirler. Sokaktaki adam
“Oldu olacak 5-10 tane de
gondol getirin ki ömrün şu
biten neşesi tam olsun” diye
ironiyi patlatır

DİP NOT
Son kararlara göre
koronavirüs aşısı
olmayan TC vatandaşları
Portekiz'e giremeyecek.
Tüm yolculardan negatif
PCR testi istenecek.

Devletten çekinen insan tipi övülüyor ve buna
da “Türk İslamı, Hanefi yorumu” deniyor...
Hem İslamcı hem Kemalist Türkiye-merkezciliğinin kabullerinden birisi Türklerin
Araplara göre daha ilerlemiş olduğudur.
Halbuki Arapların devrim konusunda Türklerden daha ileri siyasi bilince sahip olduğu
düşünülebilir.
Demokrasiden bahsetmiyorum. Siyasal
bilinç kavramını merkeze koyuyorum. John
Hopkins Üniversitesi’nden Ebelia Hernandez’in yaklaşımını esas alıyorum.
Buna göre siyasal bilinç, insanların protesto
ve isyan etme özellikleri anlamına geliyor.
Siyasal bilincin en üst düzeyi devrim yani
devleti/rejimi doğrudan isyan yolu ile değiştirmek olarak tanımlanabilir.
Devrimin altüst edici bir siyasal bilinç
anlamına geldiğini görmek gerekiyor.
Max Weber’in ünlü tanımında devlet, şiddeti meşru olarak kullanmaktır. Halbuki
devrimde halk şiddeti devlete karşı kullanır
ve bunun meşru kabul eder. Devrim, halkın
doğrudan devletini ‘dövmesidir.’
Bir devrim türlü sonuçlar verebilir. Önemli
olan bir toplumun devrim yapacak bilince
sahip olmasıdır.
Arap Baharı açık bir devrim denemesidir.
Araplar, Tunus’tan Yemen’e devletlerine isyan etmiş, siyasal rejimlerini kendi elleriyle
yıkmış ve yeniden kurmayı denemiştir.
Negin Nabavi International Journal of
Middle East Studies’de Arap Baharı’nı İran
devrimi ile kıyaslayarak ele almıştır.
Ben de Arap Baharını ele alan bir kitap
yazmış ve başlığını Yarım Kalan Devrim
olarak koymuştum.
Bu kitapta Arap Baharı konusunda şu
benzetmeyi yapmıştım:
“Arap İsyanları ile Tunus’ta başlayan
süreç, Ortadoğu’yu hiç olmadığı kadar
önemli bir kritik eşiğe taşımış ancak tekerlek
eşiği geçememiştir.”

VİRGÜL
DİYANELLOS’UN DUVARLARI

Kıbrıs Cumhuriyeti ile Katar doğalgaz anlaşması
imzaladı. Ankara’nın hiç sesi çıkmadı… Tatar da
sindi da kaldı. Türkiye’nin siyasi rehin olarak
tuttuğu toplumumuzun doğalgaz haklarını Katar’a
sattığı yönünde haberler çıktı. Gene ses seda yok milli
davacılardan, aynı şekilde seçime giren sözde sol
partiler de bu konuda sessiz!.. Daha doğalgaz
konusunda çıkan haberler hakkında yorum yapmaya
korkanlar, TC’nin bizi siyasi rehine olarak tutmasına
gıkını çıkaramayanlar, meclise girip muhalefet
edecekmiş Diyanellos’un duvarları arasında. Kör
kuyulara bağırın!

NORVEÇ’TE
BUGÜN…

‘‘Şimdi sosyal
devlet
zamanı…’’
TDP

Ancak buna rağmen Arap Baharı olarak
adlandırılan devrimsel süreç, siyasal bilinç
açısından Arap dünyasında önemli bir sıçrama anıdır.
Sonuçta Arap baharında insanlar, devrimsel
bir yöntemle Ben Ali, Mübarek ve Salih
gibi onlarca yıldır ülkelerini otoriter yollarla
sömüren liderleri yıkmıştır. İnsanların kendi
devletlerine göz dağı vermesinin siyasal
mirası uzun vadeli olarak önemlidir.
Devrim teorileri açısından bakarsak Türkler
bir devrimsel sürece hiç girmemiş bir millet.
Dolayısıyla, Arapların bir adım Türklerden
gelişmiş olduğunu kabul etmek gerekiyor.
Bazıları Türk demokrasisini hatırlatacaktır.
Halbuki Freedom House verilerine göre
Türkiye artık tipik otoriter bir Arap ülkesi
gibi “özgür olmayan” olarak tanımlanıyor.
Freedom House’a göre Türkiye’de özgürlük
notu 32, Irak da ise 29’dur.
Türkiye’de insanlar 1946’dan beri oy veriyor. Ancak bu, tabandan gelen mücadelenin
sonucu değildir. Yerel seçimlerde İstanbul
örneğinde olduğu gibi devlet “seçimi kabul
etmiyorum” deyince herkes evinde oturup
beklemektedir.
Yani, devletin lütfu yüzünden seçimlerin
olması politik bilinç anlamına gelmemektedir.
Devlet lütfettiği sürece bir yerde yüz yıl seçimler yapılabilir.
Türkiye’de devletten çekinen bir insan
tipi övülmekte ve buna da güya “Türk
İslam’ı yahut Hanefi yorumu” denmektedir.
Politik liderlerle mücadele etmekten çekinmeyen ve politik muhalefeti dindarlığın ölçüsü olarak gören Ebu Hanife’nin Türkiye’de
devlete itaat mezhebine dönmesi sanırım
ayrı bir garabettir.
(Bu yazı Gökhan Bacık’ın ahval’da yayımlanan “Türkler, Araplar ve Devrim”
başlıklı yazısından kısaltılmıştır...)

TARİH 1 Haziran 2021
Onları faili meçhullere yazanlar
Kutlu Adalı’yı da oraya yazdılar ve
dosyaları kapattılar… Şimdi de
“bir iddia varsa araştıralım”
diyorlar… İddia yok, itiraflar var…

Gözden kaçmayanlar...

MASALCI

Çeyrek asırlık masal geri döndü…
Tam gün eğitime geçilecekmiş!
“Birkaç yıl içinde tam gün eğitime
geçilmiş olacak. Plan program
izlenerek kademeli geçiş sağlanacak.
Biz meselelere Sol’dan bakarız” diye
konuştu Erhürman… Özel okullardan
bu yüzden mi vergi almazsınız,
Sol’dan baktığınız için… Vergi
alınmadığı gibi, bu yüzden mi teşvik
alırlar! Siz de ses etmezsiniz… 4’lü
hükümette de bu böyleydi Bay Tufan!
Tam gün eğitim için altyapıyı hangi
bütçe ile oluşturacaksınız? Çocuğuna
harçlık veremeyen ailelerden mi?

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
“Söylediklerimi yapabilmemiz
için ihtiyacımız olan şey
istikrarlı bir şekilde hükümette
olmak. Bu söylediklerimizi
yapamazsak halk bize
cezamızı kessin…”
Tufan Erhürman (CTP)

Karikatür: İsmail Kızıldoğan

2 Ocak 2022 Pazar_Layout 1 01.01.2022 23:04 Page 10

10
Sosyal Medya
Sami Özuslu
BİR ÖMRÜN YARISI… VE ARTIK
NOKTA KOYMA ZAMANI

UNITED MEDYA ailesinde 27 yılımı doldurmuş bulunuyorum. Yaşım 54 olduğuna göre, ömrümün tam yarısı bu güzide kurumda geçti demek
ki…
1994 yılında muhabir olarak başladığım Yenidüzen’de yönetim kadrolarında da görev yaptım,
1999’dan itibaren ise SİM ailesine girdim. Mesleki
anlamda en güzel yıllarım Annan Planı referandumu döneminde radyodaki bir avuç arkadaşımla
birlikte geçti. Ah, neydi o günler!..
Ve o bir avuç arkadaşımız ve yeni katılanlarla
beraber 2008’de televizyon rüyası için yola çıktık.
İlk yayının havaya verildiği an, hem çalışanlar,
hem de bu rüyaya inanan ve destek verenler gururluydu. ‘Kıbrıs’ın Çok Taraflı Haber Kanalı’
sloganı bir itirazdı, bir başkaldırı… Taraftık biz
çünkü sömürüye karşı emekten, güçlüye karşı
ezilenden, yobazlığa karşı modern yaşamdan,
savaş çığırtkanlarına karşı barıştan, ‘bir usta bir
memleket’ ve biat kültürüne karşı demokrasiden,
baskılara karşı özgürlüklerden yana… ‘Bitaraf’
deyip ‘bertaraf’ olmadık hiç... Ve parmağımızın
arkasına da saklanmadık.
Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesinde Yenidüzen ve SİM FM’in yanına bir ‘kardeş’ daha
gelmişti. Kanal SİM ezilen, sömürülen, sesi
kesilen insanların nefes borusu, toplumun umuduydu artık…
Ama özgürlük mücadelesi bedelsiz olmazdı.
Nitekim bu süreçte çok bedeller ödendi. Tıpkı
bayrağı devraldığımız büyüklerimizin çok daha
fazlasını ödediği gibi…
Kanal SİM’de hem çalışan, hem de yönetici
olarak geçirdiğim 13 yıllık süreçte yaşananları
yazmaya kalksam uzun bir roman olur mutlaka…
Acısı ve tatlısıyla, hüznü ve mutluluğuyla, sıkıntısı ve huzuruyla ama her zaman alın açıklığıyla
ve gönül rahatlığıyla…
Tepeden tırnağa her bir tarafı kirlenmiş bir ülkede temiz kalmanın, ruhunu ve kalemini satılığa
çıkaranların ve/veya kiraya verenlerin bol olduğu
bir ortamda hala özgürce barış gazeteciliği yapabilmenin verdiği onurla…
Hiç kimseye biat etmeden… Eğilmeden, bükülmeden… El etek öpmeden…
2008 yılında girdiğim odanın kapısından yanımda yalnızca ceketim, kravatlarım, kitaplarım
ve kalemimle ayrılırken, bu onuru birlikte yaşadığımız geçmişten bugüne Yenidüzen, SİM FM
ve Kanal SİM’de beraber emek verdiğim bütün
mesai arkadaşlarıma, emeğini ve maddi-manevi
katkısını esirgemeyenlere, UNITED MEDYA
gibi bir değeri bu topluma armağan eden CTP
yönetim kadrolarına, bana her zaman koşulsuz
destek veren ve güvenen yönetici arkadaşlarıma,
başka kurumlarda olsalar da her zaman dayanışma
içinde olduğumuz meslektaşlarıma, meslek ve
emek örgütlerimize ve de bizi bağrına basan
bütün okuyucu, dinleyici ve izleyicilerimize yürekten teşekkür ediyorum.
Bütün yanlışlarım, eksiklerim, hatalarım, yapamadıklarım ya da yanlış yaptıklarım için de
özür diliyorum.
Kanal SİM ve SİM FM’de yöneticilik görevlerini üstlenecek arkadaşlarımın kurumu çok
daha iyi noktalara ulaştıracaklarından şüphem
yoktur. Yeter ki sahip çıkılsın, destek verilsin,
yanında durulsun…
Her zaman yanlarında olmaya, elimden geldiğince katkı koymaya elbette devam edeceğim.
Nefesim yettiğince programlarda karşınızda
olmayı da sürdüreceğim.
UNITED MEDYA geleneğinin en yeni halkası
olan Kanal SİM güçlü kökleri, vizyonu, ilkeleri,
duruşu ve kurumsal yapısıyla toplumun hizmetindedir. Onu yaşatmak, gelişimine katkı koymak
gereklidir, önemlidir, elzemdir.
Toplumsal değerlerin birer ikişer kaybedildiği,
bizi biz yapan unsurların süratle erozyona uğradığı,
kimilerinin sosyal mühendislik çalışmalarıyla
başkalaştırma operasyonlarının her alanda daha
da ağırlaştığı bu dönemde özgür seslere sahip
çıkmak toplumun kendi kendine sahip çıkmasıyla
eş anlamlıdır.
Bu yüzden son sözüm size, herkesedir: Lütfen
bu değere var gücünüzle sahip çıkın!..
Yurdumuz, toplumumuz, çocuklarımız için…
Herkesi sevgiyle kucaklıyorum…
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GÜLE GÜLE BİR HÂL OLDUM
“SEVİNÇTEN”(!)
Islak, rüzgârlı, çamurlu, “birazcık
sulu” olsa da, nihayette 2022 yılına
girmiş bulunuyoruz…
“Şanslıymışız”(!)…
Hem de, “Konfor sahibi”(!)…
Türkiye’de birileri öyle diyor!
Cuma gün, Türkiye’nin “anlı şanlı”
televizyonlarından birinin ekranında
bizlerden,(!) onların deyişle “kendilerinin ‘Yavru Vatan’larının konforundan”(!) bahsediliyordu:
“Asgari ücret,
6 bin 90 lira…
İkramiye,
13. maaş hesaplara yatıyor…
KDV,
İlâçta vergi “0” sıfır…
Gıdanın tamamına yakını da
KDV’siz,
Bu hafta %20-30’luk ucuzluk geliyor” diyerek…
Bir uç duydular, akıllarınca birilerine hedef gösterecekler Kıbrıslıları
yine…
Katar’dan, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne
ait, -Doğu Akdeniz’deki- 5 nolu parselden çıkarılacak, hidrokarbon kaynaklarından Kıbrıslı Türklerin hakkı
olan bizlerin payından alınan, 20
milyar ABD dolarından hiçbiri bahsetmiyor nedense…
***
Anlatılan masal hakkında savunma yapacak değiliz, gereği da yoktur; yine de, doğruları anlatmak elzemdir!
Gelelim o TV ekranındaki, “haber

Rüzgara Karşı

ve reklâmı” yapılanların içeriğine…
-Asgari ücret konusunda tarafların
itirazları var daha, tam olarak sonuçlandırılmış değil…
-Geçen seneye -2021 yılına- ait
13’üncü maaşları almaya sıra gelmedi…
-KDV’yle ilgili yazılanlar da, henüz
yürürlüğe girmedi… Yakında gireceği
söylenen süre, 3 ayla kısıtlı olacak…
-İndirim işi derseniz, o tamamen
hikâye, anlatılan diğer masallar gibi!
-Kıbrıs’ın kuzeyinde genelde her
şeyin fiyatının, Türkiye’nin en az
3-4 katı daha pahalı olduğunu, birilerinin bu “zat-ı muhteremlere”
sürekli hatırlatması gerekiyor…
Gerçi hatırlatılsa ne olacak, bu
gibilerin doğruları algılayıp anlayabileceğinden emin olmak neredeyse
imkânsız!
***
Sadece Türkiye’dekiler değil,
KKTC’deki Türkiyeciler da aynı!
Başta Başnazır Sucuoğlu; yağmurlardan mıdır nedir, 13’üncü maaşın
müjdesini veremedi Cuma gün…
Boşuna üzülmeyin, başka “müjdeli” bir söylemde bulundu:
“UBP’nin, hükümette ve iktidarda
olması, KKTC halkı için büyük
şans” deyiverdi…
Anladınız mı, ne kadar “şanslı ve
konforlu” insanlar olduğumuzu…
47 yıldır uluslararası hukuk dışında,
“Süslü ipek çarşaflarla, yünlü nev-

Bülent Tümen
resimler içerisindeki aslanlı battaniyelerle örtünerek; başımızı koyduğumuz kuş tüyü yastıklarla, kabartılmış pamuk döşeklerde, onun
bunun söylemekte olduğu ‘tatlı’ ninnilerle uyutulmak, her ‘kula’ nasip
değildir!”
“Allah’ın yağdırdığı son yağmurlar” da, ne kadar şanslı olduğumuzun açık bir ifadesi değil mi?
Evleri, sokakları, caddeleri basan
su da, “bereket” in ta kendisi(!) olmalı…
İster misiniz, şimdi birileri ortaya
çıksın; evlerini, iş yerlerini su basanlara, “Ha de yine iyisiniz, berekete
boğuldunuz” deyiversin!
Baksanıza, Türkiye Dışişleri Bakanı
M. Çavuşoğlu da, “şanslı” olduğumuzu teslim etti…
Geçenlerde, girişimleri sonucu,
“uluslararası kuruluşlarda KKTC
görünür hale geldi” deyiverdiydi
ya…
Meğersam, 3 Ekim 2009’da kurulan
merkezi İstanbul’da bulunan, “Türk
Devletleri Teşkilâtı’na” -Azericesi,
Türk Dövletleri Teşkilatı- giriyormuş(!) KKTC…
Güle güle bir hâl oldum “sevinçten”(!)…
Aynikolalı dedem İbrahım Driba:
“Annad da açılıng!” derdi…
Mutlu ve sağlıklı yıllar hepinize,
Gene gonuşuruk buraşda.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası...

Üst Komite kararı mahkemelik oldu
Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) Başkanı İbrahim Özgöçmen, “Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin temaslı kamu sağlık çalışanları”
hakkındaki kararıyla ilgili yargıya müracaat
ettiklerini açıkladı.
Özgöçmen yaptığı yazılı açıklamada,
kamu sağlık çalışanı olan kişiler dışındaki
tüm kişilerin, Bulaşıcı Hastalıklar Üst
Komitesi tarafından alınan kararla karantinaya tabi olduğunu belirterek, “Bu kamu
yararı ve kamu sağlığı için doğru olandır.
Ancak kamu sağlık çalışanları söz konusu
olunca bu düzenleme, kamu yararı ve
kamu sağlığı gözetmeksizin ortadan kaldırılıyor” dedi.
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin
22 Aralık 2021 tarihinde, “Covid-19 pozitif
kişi ile temas eden tam aşılı sağlık çalışanlarının (hatırlatma dozu dahil) kişisel
koruyucu ekipmanlarını kullanarak çalışmaya devam edeceklerdir. Bu durumdaki
sağlık çalışanları sıfırıncı gün, beşinci
gün ve onuncu gün PCR testlerini yinele-

yecektir” şeklinde karar aldığını ifade
eden Özgöçmen, bu kararın Sağlık Bakanlığı tarafından 26 Aralık 2021 tarihinde
Resmi Gazete’de 10. maddenin 3. paragrafında yayımlandığını bildirdi.
İbrahim Özgöçmen bu kararın, sağlık
sorunu nedeniyle kamu sağlık kuruluşlarına
başvuran hastalara (kanser, diyabet, kardiyovasküler vb.) “temaslı” sağlık çalışanlarının müdahale etmesi, sağlık çalışanlarının “temaslı” meslektaşlarıyla birlikte çalışmaya zorlanması anlamına geldiğini kaydetti.
Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Özgöçmen, kararla ayrıca,
“temaslı” sağlık çalışanlarının Covid-19
pozitif olma endişesi yaşarken, hata payı
olmayan mesleklerini, hatasız bir biçimde
yerine getirmelerinin umulduğunu belirtti.
Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası üyelerinin kamu sağlık çalışanları
olduğunu ifade eden Özgöçmen, bu kararın
ardından pek çok üyenin sendikaya şika-

yette bulunduğunu bildirdi.
Hemşireler ve ebelerin rotasyon usulü
çalıştığını, yerine göre 17 saat, 14 saat ve
7 saat görevlerini hatasız bir biçimde yapmak durumunda olduğunu belirten İbrahim
Özgöçmen, hemşirelerin görevlerini yerine
getirdikleri servislerde tek bir mutfak ve
tek bir dinlenme salonu olduğunu kaydetti.
Hemşirelerin ve ebelerin “temaslı” veya
“temassız” olarak ayrılabilecekleri herhangi
bir alanları bulunmadığına işaret eden İbrahim Özgöçmen, bu karar nedeniyle,
“Covid-19 pozitif olması kuvvetle muhtemel kamu sağlık çalışanlarının”, hem
hastalarla hem de meslektaşları ile temas
kurmak zorunda kaldığını ifade etti.
Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Özgöçmen, bu gerekçelerle,
kamu sağlık çalışanlarının çalışma koşulları
ve halk için, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararı hakkında yargıya müracaat
ettiklerini açıkladı.

ALEKSANDRA NOVOSSELOFF:

BM BARIŞ GÜCÜ ÇÖZÜMSÜZLÜĞÜ GÜÇLENDİRİYOR
BM’nin, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü
raportörü Danimarkalı Dr. Aleksandra
Novosseloff, “BM Barış Gücü’nün varlığının Ada’ya, siyasilere Kıbrıs sorununu
çözme konusunda hiçbir baskı uygulanmamasını gündeme getirecek kadar
barış durumu sağladığı” görüşünü ortaya
koydu.
Alithia Novosseloff’un bu görüşünü,

kısa süre önce Kıbrıs’taki BM Barış
Gücü’nde görev yapmış 23 bin Danimarkalı asker hakkında röportaj yapan
“Jyllands Posten” isimli Danimarka gazetesinden alıntıladı, bugünkü sayısında
“BM Barış Gücü Çözümsüzlüğü
Güçlendiriyor” başlığıyla manşetten verdi.
“Jyllands Posten”in röportajından, BM

Barış Gücü’nün Kıbrıs sorununun çözümünde oynadığı olumsuz rolün ortaya
çıktığına dikkat çeken gazete Novosseloff’un BM Genel Sekreteri için hazırladığı Barış Gücü’nün etkinliği ile ilgili
son değerlendirme raporunu henüz tamamladığını ancak raporun öğrenilemediğini, yayınlanıp yayınlanmayacağının da bilinmediğini vurguladı.
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RUM POLİSİNDE
PERSONEL AÇIĞI

Rum Polis Teşkilatı’nda 613 boş kadro
bulunduğu, bunun da teşkilatın işleyişinde
önemli sıkıntılar yarattığı bildirildi.
Politis, Rum polisinde görev yapmakta olan
toplam polis sayısının 5 bin 529, açık kadro
sayısının da 613 olduğuna dikkat çekerek,
daha önce açılan sınavın yazılı bölümünü
geçen 99 kişi ile aday olan ancak yazılı sınavı
geçmeyen 411 kişinin alınması halinde bile
personel sıkıntısının yüzde 100
kapatılamayacağını yazdı.

YUNANİSTAN EĞİTİM BAKAN
YARDIMCISI ANGELOS
SİRİGOS İLE SÖYLEŞİ

Yunanistan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı,
Atina Milletvekili, Pantion Üniversitesi Dış
Politika ve Uluslararası Hukuk Yardımcı
Doçenti Angelos Sirigos, Fileleftheros
gazetesine verdiği söyleşide TürkiyeYunanistan ilişkilerinden de söz etti.
Fileleftheros gazetesine göre Sirigos, Türk dış
siyasetine değindiği söyleşisinde TC
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
hükümette bulunduğu ilk on yıl içerisinde,
Türk dış siyasetinin, komşularıyla sıfır sorun
olgusunu benimsediğini ancak bu
yaklaşımdan Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın
muaf tutulduğunu savundu.
Sirigos, Türkiye’nin Libya aracılığıyla Doğu
Akdeniz’e egemen olma çabalarına atıfta
bulunarak Türkiye’nin bu büyük planına
engelin Yunanistan ve dolayısıyla Elenizm
olduğunu ileri sürdü.
Sirigos, söyleşisinde Türkiye ve TC
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a
yönelik eleştirilerde de bulundu.
Sirigos güçlü ittifaklar güçlü ordu
doktrininden de bahsederek YunanistanGüney Kıbrıs eksenin, Doğu Akdeniz’in geniş
bölgesinde siyasi istikrar unsuru olarak
şekillendiğinden de söz etti.

HRİSTODULİDİS KATAR’A
GİDECEK

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, 6
Ocak’ta Katar’ın başkenti Doha’ya gideceği
belirtildi.
Simerini gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Nikos
Hristodulidis’in, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan
ettiği Münhasır Ekonomik Bölge’de ve
özellikle ExxonMobil-Qatar Petroleum’a
verilen 5’inci parseldeki enerji güvenliği
koşullarını oluşturma çabası çerçevesinde, 6
Ocak’ta Doha’ya gideceğini ve hükümet
yetkilileri ile temaslarda bulunacağını yazdı.
Güney Kıbrıs’ın, Türkiye ile Katar ilişkilerinde
“kama” nitelikli olduğunu yazan gazete,
(Güney Kıbrıs’ın) Katar’ın ABD ile birlikte,
enerji konularında Güney Kıbrıs’ın çıkarlarının
koruma kalkanına dönüşebileceğine
inandığını belirtti.
Gazete aynı haberde, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı
ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi
içerisindeki 10’un parselde, ExxonMobil ve
Qatar Petroleum tarafından yürütülen
çalışmaların mevcut aşamada devam ettiğini
yazdı.
Gazete haberinde ayrıca Rusya’nın, 10’uncu
parsele yakın bir noktada hava-deniz
tatbikatları icra etmek için deniz ve hava
sahası bölgelerini zaten bağladığını anımsattı.

İRAN LİDERİ HAMANEY:
"TRUMP DÜNYADAKİ
CİNAYETLERİNİN BEDELİNİ
ÖDEDİKTEN SONRA ÇÖP
SEPETİNDE UNUTULACAK"

İran lideri Ali Hamaney, Devrim Muhafızları
Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım
Süleymani'nin suikast emrini veren eski ABD
Başkanı Donald Trump'ın "dünyadaki
cinayetlerinin bedelini ödedikten sonra tarihin
çöp sepetinde unutulacağını" söyledi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta 3 Ocak'ta ABD'nin
hava saldırısında hayatını kaybeden
Süleymani'nin 2. ölüm yıl dönümü öncesinde
ailesiyle bir araya gelen Hamaney, burada
yaptığı konuşmada Trump'ı tehdit etti.
Kasım Süleymani'nin bölgedeki gençlerin
örnek aldığı bir kişi haline geldiğini savunan
Hamaney, "Kasım Süleymani'nin katilleri
Trump ve onun gibiler dünyadaki
cinayetlerinin bedelini ödedikten sonra tarihin
çöp sepetinde unutulacaklar." ifadelerini
kullandı.
ABD Afganistan'dan kaçtığını Irak'ta ise
danışmanlık düzeyinde asker
bulundurduğunu dile getiren Hamaney,
"Irak'taki kardeşlerimiz bu konuyu dikkatli bir
şekilde takip etmelidir. Yemen'de direniş
cephesi ilerliyor. Suriye'de de düşman
gelecekten ümitli değil. Direniş cephesi bölge
genelinde daha ümitli." görüşlerini paylaştı.

Gerçek bir hayat hikâyesi

DEDEM, LEFKARA NAKIŞI,
SULTAN VAHDEDDİN (10.BÖLÜM)
9. Bölümde, 2. Dünya savaşının
sona ermesiyle dedem, oğlu gelini ve
3 yaşındaki toruncuğunu da alarak
Kıbrıs'a gelme hazırlığında olduklarından söz etmiş, bu arada, marangoz
olan dayımın da hizmetlerinden dolayı,
Kraliçe'den “hizmet ve teşekkür plaketi” ile ödüllendirildiğinden söz etmiştim...
Benim bilmedigim bir bilgiyi de,yazılarımı takip eden ve Avustralya'da
yaşamını sürdüren dayımın oğlu, yeğenim David'den öğrenmiş oldum.
Savaş esnasında, Alman bombardımanının devam ettiği günlerde, dayım
ve birçok marangoz yıkılan binaların
çatılarına çıkarak tamirat yapıyorlarmış.
Uçaklar gelmeden tehlike sirenleri çalınca da koşarak binaları terkediyorlarmış. Dayım bir keresinde inmekte
gecikince, Almanların attığı bombanın
nasıl aşağıya süzüldüğünü çok yakından izlemiş. Bu bomba bir çeşit Böcek
bombasıymış (ne çeşit bir bomba olduğu hakkında bilgi yok)...
Evet dedem ve ailesi, 1946 yılında
Kıbrıs'a gelip, Lefkara'ya yerleşirler.
Dayımın planları içerisinde, ileride
temelli Kıbrıs'a gelip yerleşmek vardır
ve bu kısa süreyi İngiliz eşinin uyum
süresini gözlemleyerek değerlendirir.
Eşi, köy hayatını beğenir ve izlenimleri
olumlu olursa tekrar geleceklerdir...Üç
ay çok çabuk geçer ve Aile geri Londra'ya döner.
Dedem, geldikten sonra bir daha
yurt dışına çıkmaz. Artık köyde kendi
işleri ile meşgul olur. Ekonomik durumlar, 30 'lu yıllara nispeten çok
daha iyidir...Köylülerin, hemen hepsinin kendilerine yetecek ve satacak
kadar dönümlerce Zeytin, harnıp ve
üzüm bağları vardır...Hemen her evin
kapısının önünde Nakış işleyen kadınları görmek mümkündü. İşledikleri
bu nakışları gelen tüccarlara satıp,
bütçelerine katkı yapıyorlardı...
1954 Yılının son aylarına gelindiği
zaman İngiltere'den beklenen müjde
gelir. Dayım ve ailesi, yerleşmek için
Kıbrıs'a geliyorlar. Yanlarında 7 yaşındaki ikinci kızları da beraber...O
yıllar, İngiliz sömürge dönemidir ve
polislikten yeni ayrılan babam, devlet
memurluğuna atanırken tayini de Mağusa'ya çıkar. Görevi, köyleri dolaşarak,rum, türk işyerlerindeki işverenlerin,yanlarında çalıştırdıkları işçilerinin
sigorta yatırımlarını zamanında yatırıp
yatırmadıklarını kontrol etmek denetlemektir...Babamla ayni görevi yapanlara halk arasında “tahsildar “deniyordu...
Kendi arabasıyla, Mağusa'ya gitmek
için,
Larnaka'ya gelen babam, telaşla sağa
sola koşuşturan kalabalık ve ne olduğunu anlamaya çalışan polislerle karşılaşır...İngiliz komiserliğine bomba
koyan EOKA, ilk kez yer yüzüne çıkmıştı...!
Mağusa surlar içinde iki katlı bir
ev kiralayan babam ve dayımın ailesi
hep birlikte beraber yaşamaya başladık.
Ben, henüz 1,5 merhum kardeşim ise
3,5 yaşında...Tabii ben hiç bir şey hatırlamıyorum...Dayımın iş bulması zor
olmadı. İngiltere'den getirdiği referanslarla, Dikelya askeri üslerde göreve

Sosyal Medya
Şener İzmen

SEVGİLİ DAYIM'IN LONDRA'YA İLK GİTTİĞİ AYLARDA 1938 DE
LONDRA'DA ÇEKTİRDİĞİ ENDER RESİMLERDEN BİRİ...
başladı. O zamana göre iyi bir de
maaşı vardı. Görevi, üs içerisinde yapılan her türlü inşaatın denetlenmesi
ve onaylanmasıydı...Yani bir nevi Müteahhitlik. Oldukça sorumluluk isteyen
bir görevdi ama mutluydu...
Bu arada EOKA da rahat durmuyordu, adanın her tarafında, asker
olsun sivil olsun İngilizlere karşı saldırılar başlatmıştı. Tabii bu durum,
dayım ve eşinde tedirginlik yaratıyordu...Olaylar daha da tırmanınca, Kıbrıs'tan ayrılmaya karar verirler ve 6
ay sonra Ülkeyi terkederler. Bu dayımın
ülkesine son vedasıydı...1 yıl sonra
da ikiz oğlan çocukları dünyaya gelir.
(David / Martin)...
Tabii ,dayım ailesini alıp gidince,
babam da, Lefkara'ya, dedem ve neneme daha yakın olabilmek için, Larnaka 'ya tayinini ister. ve talebi kabul
görür...1956/ 63 yılları Larnaka'da geçer...1 Eylül 63'de,bu kez de Lefkoşa
yeni ikâmetkah adresimiz olur Başkent,
artık son durağımız olacaktır...
Londra'daki dayımlarla haberleşme
devam etmekte fakat mektuplar seyrekleşmektedir. Dayım böbreklerinden
rahatsızdır ve durumu ciddidir...Ne
annem, nenem ne de dedem işin vehametini bilmemektedirler...63 Ağustos'unda Köyümüzdeki harnıplarımız
toplanıp, nenem ve dedemi de artık
bizimle Lefkoşa'da yaşamak için götürme hazırlıkları yaparken, köy meydanındaki telefon çalar. Londra'dan
yengem aramaktadır. Dayımı kaybetmiştık...Dayım,hastalığının ilerlediği
günlerde babama yazdığı mektupta

“Acaba bir daha görüşebilecekmiyiz
?” diye de bir serzenişte bulunmuştu
ve henüz 47 yaşındaydı...
Babam, ne anneme nede dedem ve
neneme bu kara haberi Lefkara'da
vermemişti. Lefkoşa'ya yerleşince önce
anneme söylemiş... Annemin yıllarca
sürecek migren başağrıları o haberle
o gün başlamıştı... Nenem ve dedem
ise daha sonra haberdar edildiler...
Çaresizce kabullenmekten başka ne
yapabilirlerdi ki ? Yanımızda olmaları
onlar için de çok iyi olmuştu Ayni
evde dokuz kişiydik ve birbirimize
destek oluyorduk. Üstelik üç ay sonra
başlayan 63 hadiselerinin getirdiği
travmalar ve zor şartlar düşünüldüğü
zaman...
Bu gerçek hikâyenin baş kahramanı
dedem, hayatının 18 yılını, ABD ve
Avrupa'da geçirdi. Birçok inanılması
güç olaylarla karşılaştı...Yaşlandıkça
ölümden çok kormaya başlamıştı, kibar
bir adamdı ve birisi kendisini öptüğü
zaman “Thank you “demeyi ihmal etmezdi... Ölümünden bir kaç yıl önce,
hafızası gidip geliyordu. Bir gece
geç vakit, Can sıkıntısı nedeni ile
elinden bırakmadığı bastonu ile dolaşmaya çıkınca evin yolunu kaybetmiş,
bir sekiye oturup dinlenmeye başlamış,
gece devriyesinde olan polisler, dedemi
görünce burada ne aradığını sorunca
“New York 2 trenini bekliyorum” demiş...
Evet 10. bölümle gerçek hayat hikâyesi burada sona erdi...1882 doğumlu
olan dedem 1976'da öldüğü zaman
94 yaşındaydı...
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Kitap Dünyası

Günün Manisi - Emine Hür

Özdeyişler

NÂZIM HİKMET
İLE SERTELLER
Yıldız Sertel
Anı
Everest Yayınları

Mağusa’nın surları
Affedin kusurları
Bu yıl çok mutlu olun
Avrupa okurları

“Senden daha zeki insanları işe
alırsan onlardan daha zeki
olduğunu kanıtlamış olursun.”
R. G. Grant

ULUSLARARASI POSTER
YARIŞMASI SERGİSİ DAÜ’DE AÇILDI
Uluslararası Sahte/Yalan Haber (Fake News)
Poster Yarışması’nda sergilenmeye değer bulunan 100 eserden oluşan sergi Doğu Akdeniz
Üniversitesi (DAÜ’de) açıldı.
DAÜ’den verilen bilgiye göre, Yarışmanın
ortakları arasında DAÜ Görsel Sanatlar ve
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü de bulunuyor.
Paris Merkezli Poster for Tomorrow organizasyonuyla gerçekleştirilen serginin açılışını
DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Senih Çavuşoğlu yaptı. Prof. Dr. Çavuşoğlu,
“Kardeş kuruluşumuz olan Poster for Tomorrow yıllardır pek çok sosyal, kültürel, çevresel
ve siyasal etkinliğe başarıyla imza atmıştır.
Dünya genelinde ele aldığı (Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği, Çalışma Hakkı, İnsan Hakları, Geleceğin Gezegeni vb.) sorunları poster etkinlikleri
ve yarışmaları ile gündem yapmayı başarmıştır.
Fake News Poster/Sergisi de günümüz dijital
çağının problemlerinden farklı platformlardaki
Yalan Haber ile mücadeleye dikkat çeken bir
proje olmuştur” dedi.
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
Bölümü Sergi Platformu’nda sergilenen eserler,
112 ülkeden 6,000’den fazla eserin katıldığı
yarışmanın sonucunda belirlendi.

TARÝH: 14 Ocak 2021 Perþembe YIL: 1 SAYI: 202 FÝYATI: 5.00 TL (KDV dahil)

ASRIN ÜMİT ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New
Castle Plaza No:2 Deniz Kızı Hotel
karşısı Karaoğlanoğlu Girne
0533 839 19 60
ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ
Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B
Tosyalıses Lahmacun karşısı ,Eser
Cengiz Estate yanı Girne
0392 816 12 13

Lefkoşa’da ada içi dağıtım için 2 şoför,
2 balık temizleyici ve 1 muhasebeci aranıyor…
Tel:05338653042

Þener LEVENT

Açý

Ersin Tatar'ýn aþý konusundaki açýklamasý
herkesi hayretler içinde býraktý...

KİRALIK ARAZİ

El-Sen kararlý...

Erhan Arýklý'ya
bir ihtar daha

l "Seni ve þürekaný
zamaný geldiðinde iþgal
ettiðiniz koltuklardan
indirmesini biliriz"…
3. sayfada

Tatar reddetti
BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Temsilcisi Spehar ile görüþmeden sonra Ersin Tatar yaptýðý
açýklamada, Avrupa Birliði'nden gelecek aþý konusunu da görüþtüklerini, bu konuda BM'den
yardým istediklerini ve muhataplarýnýn Rum yönetimi deðil AB olduðunu söyledi…
n Aþýlarýn Rum yönetimi üzerinden gelebilme olasýlýðý
olduðunu belirten Tatar, ancak bunu kabul
etmeyeceklerini ve bu aþý verilecekse direkt AB
üzerinden olmasý gerektiðini kaydetti…
Covid-19...

Güneyden sadece
2 bin aþý mý?

n Tatar ayrýca müzakere masasýna ancak iki devletin
egemen eþitlik ilkesi ile oturabileceklerini söyleyerek,
bu konuda da muhataplarýnýn AB deðil, BM olduðunu
ifade etti…
l 10. sayfada

Þener Levent'e bir destek daha

n Basýn-Sen ile güneydeki Gazeteciler
Sendikasý Uluslararasý Gazeteciler
Federasyonu ile Avrupa Gazeteciler
Federasyonu'na mektup göndererek çaðrýda
bulundu…

n Ýki Toplumlu Saðlýk Komitesi'nin
Rum eþbaþkaný Kýbrýslý Türkler
için sadece 2 bin doz Pfizer aþýsý
önerdi… Bu ise ancak bin kiþiye
yeter…
n Güneyde Kýbrýs hükümeti Avrupa
Birliði'nden 1.4 milyon doz aþý
sipariþ etti…
3. sayfada

n Ali Kiþmir ile George Frangos yaptýklarý ortak
açýklamada, "Þener Levent resmi ve gayrý resmi
zulmün hedefi olmuþtur ve Türkiye'nin Kýbrýs'a
iliþkin politikalarý hakkýndaki, eleþtirel haberciliði
nedeniyle çok sayýda adli kovuþturmaya maruz
kalmýþtýr" denildi…

Teminata baðlandý...

Erkan Eðmez serbest býrakýldý

n Askeri yasak bölgeyi ihlal etmekle
suçlanan ve yargýlanan Erkan Eðmez
100'er bin TL'lik iki kefil ve 5 bin TL
nakit kefaletle serbest býrakýldý…
n Eðmez daha önce de birçok kez
askeri yasak bölgeyi ihlal etmiþ ve
suçüstü yakalanmýþtý…
4. sayfada

Ýþgal altýnda
ÝCAZETSÝZ
yazýlar...
COVÝD
19

n "Türk hükümeti Þener Levent'i Türkiye'de
yargýlamayý talep ediyor. Bu talep kabul
edilirse, meslektaþýmýz yýllarca hapis
cezasýna çarptýrýlma olasýlýðý ile karþý karþýya
kalacaktýr"…
3. sayfada

ÖNÜMÜZDEKÝ
GÜNLER…

SÝTEM ETME
HABERÝ YOK
DAÐLARIN

Ali Osman

Canan Sümer

BÝR MEZAR
KAZICISININ
PORTRESÝ
Aziz Þah

KUZULARIN
DEÐÝL
BAROLARIMIZIN
SESSÝZLÝÐÝ
Mehmet Levent

Kuzeyde 13'ü yerel 19 vaka, güneyde 227 vaka 6 ölüm...

U, (GENE)
SANDIK?
Dolgun
Dalgýçoðlu

Angolemde (Taşpınar) sulu arazi 20 dönüm, su motoruyla
birlikte kiralıktır. Ayrıca pınar suyu da mevcuttur.
Tel: 0533 849 18 47

l 3. sayfada

Tayyip Erdoðan, Türkiye’nin 2023’te Ay’a gideceðini ve oraya sert bir iniþ yapacaðýný müjdeledi... TC
Ulaþtýrma Bakaný adaya bunun için geldi herhalde... Digomo’yu uzay merkez üssü mü yapacaklar acaba?
ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

TARÝH: 11 Þubat 2021 Perþembe YIL: 1 SAYI: 229 FÝYATI: 5.00 TL (KDV dahil)

Tatar’a bakýlýrsa, ABD Baþkaný Biden Kýbrýs’ýn gerçeklerini henüz anlayabilmiþ deðilmiþ ve anlamaya da hiç
niyeti yokmuþ... Çok doðru! Tam baðýmsýz ve egemen bir devlet olduðumuzu Biden duymadý herhalde!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Þener LEVENT

TARÝH: 19 Þubat 2021 Cuma YIL: 1 SAYI: 236 FÝYATI: 5.00 TL (KDV dahil)

Açý

ANASTASÝADÝS'ÝN BABASI

DOHNÝ KATLÝAMI EMRÝNÝ KÝM VERDÝ?

l 2. sayfada

l 2. sayfada

Federasyon öldü diyen Tayyip Erdoðan'a Bu Memleket
Bizim Platformu'ndan zehir zemberek yanýt…

2023'te Ay'a
gidecekmiþ!

Siyasi
tutuklularý

Sen karar
veremezsin Basýna aþý
Kýbrýslý
Türk karar verir

n "Gökyüzüne bak, Ay'ý
gör" diyen Tayyip
Erdoðan, "2023
yýlýnda kendi milli ve
özgün hibrid
roketimizle Ay'a
ulaþarak sert bir iniþ
gerçekleþtireceðiz"
ifadesini kullandý…
15. sayfada

SERBEST BIRAK

n 411 basýn çalýþaný Gazeteciler Birliði
lokalinde aþýlandý...
n Ýlk olarak 60 yaþ üzeri, kronik
rahatsýzlýðý bulunan ve mesleðini
dýþarýda icra eden basýn
çalýþanlarýna aþý yapýldý...
3. sayfada

ABD'de 54 senatör Baþkan Joe Biden'e gönderdikleri mektupta, insan haklarý konusunda Türkiye'ye baský
yapýlmasý ve "düþünce suçu"ndan dolayý yýllardýr hapse týkýlanlarýn serbest býrakýlmasý çaðrýsýnda bulundu…

Erdoðan "iki
devlet" dedi
l "Ýki devletli çözümden baþka
çözüm yolu yok" diyen Tayyip
Erdoðan, "ister kabul edersiniz,
ister etmezsiniz, artýk
federasyon mederasyon diye bir
þey yok, geçin artýk o iþi" diye
konuþtu" diye konuþtu…
13. sayfada

Pilli'nin istifasý istendi

l Zorlu Töre, Pilli'nin istifaya
zorlandýðýný doðruladý. Töre,
"Doðru bir kaynaktan öðrendim
bunu" dedi…
l Töre: Pilli'nin istifasýnýn istenmesi, ya
da görevden alýnmasý doðru olmaz.
Ciddiyetle, dürüstlükle, doðrulukla
baðdaþan bir durum deðil…
l "Bu kadar büyük bir partinin
gitgide yanlýþlarýnýn artmasý
doðru karþýlanamaz, hoþ
deðildir"…

l Mutasyonlar nedeniyle devlet
hastaneleri Þubat sonu, Mart
baþý üçüncü dalga için hazýrlýk
yapýyor…
10. sayfada

AH YALAN DÜNYA,
YALAN DÜNYA

Ýþgal altýnda
ÝCAZETSÝZ
yazýlar...
COVÝD
19

n Türkiye'nin dýþ politikasýnýn daha kavgacý bir hale
geldiðini savunan senatörler, tüm uyarýlara raðmen
Rusya'dan alýnan S-400 füzelerini de ABD Baþkaný
Biden'e þikayet ettiler…
l 3. sayfada

Hükümetin tek çalýþan bakaný...

Güneyde yeni salgýn korkusu

Faize Özdemirciler

SÝSTEME TERS
DÜÞÜLMEZ

Ali Osman

ADI TARÝHE
ALTIN
HARFLERLE
YAZILACAK
Canan Sümer

KKTC ihya ve
inþa edilecekmiþ

n Bu Memleket Bizim Platformu adýna KTÖS Genel
Sekreteri Þener Elcil tarafýndan yapýlan
açýklamada, Türkiye'nin Kýbrýs sorununu bir kere
daha bir iç siyaset malzemesi yaptýðý vurgulandý…

n Fuat Oktay KKTC'de yaptýðý
temaslarda "harika" projelerle
adaya geldiklerini söyledi ve
"KKTC'nin ihya ve inþa
edilmesinin kararlýlýðýný ortaya
koyacaðýz" dedi…
n "Ýki devletli çözüm
müzakere edilmelidir. Halk
Tatar'ý seçerek bu iradeyi
ortaya koydu. Saygý
gösterilmezse Türkiye
olarak gerekeni yaparýz."
13. sayfada

BOÐAZÝÇÝ'NÝN
MANZARASI
DOÐU
AKDENÝZ'DÝR!
Aziz Þah

Kuzeyde 34 yeni vaka, güneyde 113 vaka 3 ölüm...

DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖVİZ KURLARI

n "Son dönemde Türkiye yetkilileri ve müdahalelerle Kýbrýs Türk
toplumunun tepesine oturtulanlar, federasyon tezinin bittiði ile ilgili
açýklamalar yapýyorlar. Bunlar görüþmelerden kaçma ve
çözümsüzlük çözümdür anlayýþýný egemen kýlma gayretidir"…

3. sayfada

Güneyde kapýlar kýsmen açýlýyor
l 1 Mart'tan itibaren yurtdýþý uçuþlara tam
olarak baþlanamayacak. Ýngiltere de
dahil, üçüncü ülkelerden gelenler zorunlu
karantinaya tabi tutulacak…

Ýþgal altýnda
ÝCAZETSÝZ
yazýlar...

Mehmet Levent

COVÝD-19

l 15. sayfada

Hiçbir özgürlük bedel ödemeden kazanýlamaz... Ayrýca kimseden talep edilmez, söke söke alýnýr özgürlük!
Tarihte hiçbir yerde iþgalcinin birine basýn özgürlüðü sunduðu görülmedi... Bizde de görülmeyecek!
ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

TARÝH: 2 Mart 2021 Salý YIL: 1 SAYI: 245 FÝYATI: 5.00 TL (KDV dahil)

Þener LEVENT

Bir zamanlar sokaklarýmýza Kenan Evren posterleri asýlmýþtý... Girne Caddesi’ne dev bir poster. Biatçýlýk ve
yalakalýk zirve yapmýþtý... Toplumumuz tarihten hiç mi ders almadý? Siz ‘Love’ deyin, biz ‘Stop’ diyoruz!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

TARÝH: 10 Mart 2021 Çarþamba YIL: 1 SAYI: 252 FÝYATI: 5.00 TL (KDV dahil)

Açý

Þener LEVENT

l 2. sayfada

4. sayfada

ÝSTEYEN ÝSTEDÝÐÝ
YERE YERLEÞTÝRSÝN
VÝRGÜLÜ

SÝLAHLANMAYA
DEÐÝL, SAÐLIÐA
BÜTÇE!

MÝSAFÝRDEN
PARA
ALINMAZ...

"AKTARILAN"
3.6 MÝLYARA
NE OLDU?

Faize Özdemirciler

Aziz Þah

Ali Osman

Mehmet Levent

TARÝH: 11 Mart 2021 Perþembe YIL: 1 SAYI: 253 FÝYATI: 5.00 TL (KDV dahil)

l 2. sayfada

l 2. sayfada

Þener LEVENT

Açý

senerlevent1@gmail.com

ÝLERÝYÝ GÖREN AT

BAÐIMSIZ BAÐLANTISIZ, ÜSLERDEN
ARINMIÞ BÝRLEÞÝK KIBRIS

Biatçýlar

BÝR DÝZÝNÝN
DÜÞÜNDÜRDÜKLERÝ

Bülent Tümen

Kuzeyde 5'i yerel 25 vaka, güneyde 107 vaka 1 ölüm...

"Love Erdoðan" sloganý ilham olmuþ burada pek çoðuna… Ne çok keramet varmýþ meðer bu sözde… Herkes
aþkýný ifade etme fýrsatý bulmuþ! Ama "Love Erdoðan"a verilecek karþýlýk "Love Cyprus" falan olamaz deðil mi?
ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Açý

senerlevent1@gmail.com

ÝÞGALCÝDEN BASIN
ÖZGÜRLÜÐÜ TALEP ETMEK

2 bin doz Astrazeneca aþýsý teslim alýndý
l AB'nin gönderdiði aþýlar
Metehan kapýsýnda Saðlýk
Bakanlýðý yetkililerine teslim
edildi…

10. sayfada

ÝÞ ÝÞTEN
GEÇTÝKTEN
SONRA

Ýþgal altýnda basýn
özgürlüðü olamaz

n Mektupta Türkiye'de hükümetin muhaliflere ve
gazetecilere yönelik baskýcý politikalar uygulandýðýna
dikkat çekilirken, Suriye'de Kürtlere Türkiye'nin yaptýðý
saldýrýlara da önlem istendi…

Þener LEVENT

Açý

SON AYAR

Amerika'daki senatörler Tayyip
Erdoðan'a karþý harekete geçtiler

l 2. sayfada

Kýbrýs'ýn iþgal bölgesinde "Love" fýrtýnasý

EN DOÐRU PANKARTLAR - Dünkü eylemde en doðru pankartlar Devrimci Komünist Birlik üyeleri tarafýndan taþýndý...

22 Ocak linç saldýrýsýný

Kimse unutturamaz
Basýn özgürlüðü için
yapýlan eylemde 22 Ocak
linç saldýrýsýný hatýrlatan
ve hesap soran yalnýz
Devrimci Komünist Birlik
eylemcileri oldu…

Ýþgal altýnda
ÝCAZETSÝZ
yazýlar...

Covid-19

New York caddelerine asýlan "Stop Erdoðan" panosundan sonra Kýbrýs'taki
Erdoðan biatçýlarý da harekete geçti ve sokaklarýmýza "Love Erdoðan" panosu
astý... Bunun kimin kararý ve hangi belediyelerin izni ile yapýldýðý bilinmiyor...
Þimdi bir de "Stop Erdoðan" yazanlar çýkarsa, onlara da izin verilecek mi?

l Þener LEVENT yazýyor, 2. sayfada, Haberi 8. sayfada...
AJANLARI
MI VAR?

ASKERÝ REJÝMÝN
DÜDÜÐÜ VE
EMNÝYET
SUPABI

HÝÇ YOKTAN
ÝYÝDÝR

ANASINA
GÖRE DANASI

Ali Osman

Aziz Þah

Canan Sümer

Mehmet Levent

Kuzeyde 38'i yerel 41 vaka, güneyde ise 302 yeni vaka...

l 3. sayfada

Ýþgal altýnda
ÝCAZETSÝZ
yazýlar...

COVÝD-19

EURO
Alış Satış

S.T.G.
Alış Satış

HAREKET

Seni sevmiyoruz!

3. sayfada

n Basýn emekçilerinin dün Lefkoþa Dereboyu'nda
düzenlediði eylemde, üç yýl önce polis
himayesinde gazetemize yapýlan linç saldýrýsýný
unutmayan bir grup eylemciye müdahale
edilmek istendi… Eylem organizatörleri, bu
grubun attýðý "Afrika'yý taþlayanlar sokaklarda
geziyorlar" þeklindeki slogana da itiraz etti ve
onlarý susturmaya çalýþtý…

PERDE ARALIÐINDAN
FAÞÝZMÝ
SEYREDECEK KADAR
ÖZGÜRSÜN

Faize Özdemirciler

DOLAR
Alış Satış

NEYDÝ BYRON'U
BEDBAHT EDEN
MELÂL?

CEHENNEM
BOÞ TÜM
ÞEYTANLAR
BURADA

KULLANIÞLI
APTALLAR

TÜM
FREKANSLAR
CIZIRDIYOR

Faize Özdemirciler

Canan Sümer

Aziz Þah

Ali Osman

Kuzeyde 7 bin 92 test 27 vaka, güneyde 4 bin 799 test 420 vaka...

EY KADIN!
BÝRÝNCÝ
VAZÝFEN ANNE
OLMAKTIR!
Mehmet Levent

l 2. sayfada

"Love Erdoðan" sloganýna karþýlýk "We don’t love you" yazan yalnýz "Sol Hareket" oldu… Ak
Parti Gazimaðusa Gençlik Kollarý “Love Erdoðan”ý Rumca olarak da yazdý... TDP Gençlik “Love
Cyprus, aþkýmýz ülkemize” yazdý... CTP Gençlik de “Love Cyprus” yazmakla yetindi... l 3. sayfada
Ýþgal altýnda
ÝCAZETSÝZ
yazýlar...
COVÝD
19

FERMAN
PADÝÞAHINSA
DAÐLAR SÝZÝNDÝR

GÜLLAÇ
GÝBÝDÝR ACI
HATIRALAR

BÝZ SENÝ
SEVMÝYORUZ
ERDOÐAN

Faize Özdemirciler

Ali Osman

Canan Sümer

"LOVE
ERDOÐAN":
ÝSTÝBDADIN
ÇIKMAZ SOKAÐI!
Aziz Þah

Kuzeyde 22'si yerel 34 vaka, güneyde 415 vaka 2 ölüm...

ARIKLI SHOW

Mehmet Levent

l 2. sayfada

13.00 13.75

14.70

15.50

GÜLOĞLU ECZANESİ
Mustafa Kemal Bulvarı Northerland
Binaları Alasya Park Sitesi Eski Kaliland karşısı Dükkan:4 Mağusa
0392 365 38 68

İSKELE
ÖZBİRTAN ECZANESİ
Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt.
N0:3 İskele
03923712224

ARANIYOR

l 2. sayfada

MAĞUSA
ÇİSE SEZEREL ECZANESİ
Ziya Gökalp Cad. N0:34 Belça yolu
Göçmen Petrol istasyonu karşısı
03923663915

GÜZELYURT
SERCAN AVCI ECZANESİ
Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt
03927144894

KALEMÝN BAÞINDAN
GEÇENLER

Rumdan aþýyý

LEFKOŞA
AYŞE BIYIKOĞLU ECZANESİ
Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:77 Dükkan 2 Gönyeli
03922236750

GİRNE
AŞAR ECZANESİ
Mustafa Çağatay Cad. Mahkemeler
yanı Garanti bankası karşısı No:32
0392 815 70 75

Siyasi eþitlik yetmedi, bir de egemen eþitlik talep ediyorlar þimdi Rumlardan... Sormazlar mý
adama? Bu egemenliði anan bile vermedi sana, düþman bellediklerin nasýl versin?
ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Nöbetçi
Eczaneler

SEZER ECZANESİ
Gaz.Hasan Tahsin Cad. Lemar Yolu
Çin Pazarı karşısı Ortaköy Lefkoşa
0392 223 70 88

kaybedenlerin sayısı ise 155 artarak 137 bin
402’ye ulaştı.
Dün, 126 bin 888 yeni vakanın görüldüğü
ülkede, vaka sayıları 20 bin kadar artış gösterdi.
İyileşenlerin sayısı ise 22 bin 579 artarak 5
milyon 87 bin 297 oldu.
Kovid-19'a karşı yaygın aşılama
kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı
ülkede şimdiye kadar 111 milyon 161 bin
728 doz aşı uygulandı.

DÜN

Bir gün tank çıkacak
Ya limanımıza doğru
Ya taşlarımıza doğru
Aydın Adamoğlu

FULDEN DONANGİL ECZANESİ
Osman Paşa Caddesi / KÖŞKLÜÇİFTLİK Lefkoşa- MARDO CAFE
Karşısı
0392 228 25 72

İTALYA'DA BİR GÜNDE 144 BİN 243 POZİTİF VAKA
İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte
144 bin 243 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, toplam
vaka sayısı 6 milyon 125 bin 683’e ulaşırken,
yoğun bakımda tedavi gören hastaların sayısı
ise 1226’ya çıktı.
Son 24 saatte 144 bin 243 kişiye Kovid-19
tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı
Şubat 2020'den bu yana ülkede "en yüksek
günlük vaka sayısı" kaydedildi.
İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını

Tadımlık

17.50 18.55

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

HATİCE SOYER ECZANESİ
Cengizköy N0:74 /A Lefke
05488655291

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

155
199
112
177
161
158
166
188
228 33 11
366 53 10
815 21 25
714 21 40
728 72 56
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Sosyal Medya
Dr. Armağan Desem
Arkadaşlar;
Her ne kadar, doğru beslenmeyle birçok
hastalıkların üstesinden gelebiliriz diye size
burada immün sistemi, yani bağışıklık sisteminizi güçlendiren, uyaran bilgiler ve tarifler verdiğim için “ bak..millet aç, o yemek
tarifi veriyor!” diye yaygarayı basan cahil
cüheylayla yüz yüze geliyorsam da bu cahillerden çekinecek ya da korkup susacak
halim yoktur. !
Bu yüzden size, özellikle yeni yayıldığı
söylenen Omicron furyasına karşı vücudunuzu koruyacak, immün sisteminizi güçlendirecek ve soğuk algınlığından sizi koruyacak bazı bilgiler vereceğim, önerilerde
bulunacağım:
1 - Herşeyden önce, vücudunuzun savunma
bariyerini düşüren beslenme, davranış ve
alışkanlıklardan kurtulun.
Vücudunuzu önce hasta etmemek, sonradan hastalıktan kurtarmaktan çok daha
yararlı ve önemlidir.
2-Lütfen bu soğuk havalarda dahi, her
gün evlerinizi havalandırıp, temiz havanın
içeri girmesine izin veriniz!
Temiz hava, yani oksijen, virüslerin içeri
girmesini önler.Gece uyurken de, pencerenizi
bir iki parmak aralık bırakın ki, odanızın
havası sürekli temizlensin!
3- Yediğiniz gıdaların vücuda girerken

OMİCRON VE TÜM VİRÜSLERE KARŞI
VÜCUT SAVUNMASINI ARTIRMAK

size zarar verici etkilerini de bilerek ve
bunlardan kaçınarak hatta ona karşı antioksidanlarla kendinizi koruyarak önlem alın.
Rafine yağlar, DANA eti, peynir gibi süt
ürünleri çok fazla toksin içerir, vücudunuzun
savunma bariyerlerini zayıflatır, bu nedenle
bu rafine gıdalardan uzak durun.
Zeytinyağı güçlü bir antioksidandır, mutlaka soğuk kullanın!
Koyun kuzu eti, köy tavuğu ve soğuk
sıkım zeytinyağı tercih edilmelidir.
4-Yoğurt, dondurma vücudu soğutucu
gıdalardır ve gribal enfeksiyonları ve diğer
virüsleri davet eder bu yüzden kışın yenmemesi gereken gıdalardır. Salata da vücudu
soğuttuğu için kış yemeği değildir. Salata
yerine, vücudu ısıtan çorbaları deneyin.
5-Kolayca bulabileceğimiz antioksidan
etkili gıdaların başında, vücudu ısıtıcı özelliği
de olan , anti viral etkili sarmısak soğan ve
mor renkteki sebze ve meyveleri tercih ediniz.
Soğan ve sarımsağın immün sistemi güçlendirmede çok önemli ve yüksek etkileri
vardır. Sarımsağı, zeytinyağı içinde ezerek
yemenizi böylece içindeki faydalı antiviral öğelerden yararlanabileceğinizi de
unutmayın.
Soğan virüslerin vücuda girmesini önler,
sarmısaksa girmiş olan virüsleri öldürür.

Sumak, güçlü bir antioksidandır, kışın
mutlaka sumak kullanın.Hatta içine Kaya
tuzu ve kekik de eklerseniz, antioksidan etkisini artırmış olursunuz!
Kuru yemişler, hurma, kayısı kara dut,
fındık fıstık incir ve ceviz vs ile birlikte yenebilecek, hem vücudu ısıtan hem de enerji
veren, güçlü antioksidanlardandır.
6- Kendinizi soğukalgınlığından korumak
için, kış aylarında giyiminize dikkat etmeli,
yünlü ve ısıtan giysiler kullanmalısınız. Polyester içeren kıyafetler vücudu soğutur ve
dıştan gelen soğuğu tolere etmenize engel
olurlar.
Kot pantolon, kış giysisi değildir!
Vücudu soğutur ve vücudun koruma refleksini kaybetmesine neden olur. Mutlaka
giyilecekse, içine pamuklu içlik giyilmelidir.
7- Kışın vücudu ısıtan gıdaların başında
gelen kelle paça ve tarhana çorbası, çaylar
ve sıcak içecekler, sınırlı kahve tüketimi
önerilenlerdir.
BÜTÜN BUNLARIN YANINDA KİŞİSEL HİJYEN, KALABALIK ORTAMLARA GİRMEME, GİRİLECEKSE DE MASKE KULLANMA İHMAL EDİLMEMESİ
GEREKEN ÖNLEMLERDİR!
Sevgilerimle, herkese sağlıklı ve mutlu
bir yeni yıl dilerim.

ANASTASİADİS’TEN YENİ YIL MESAJI: “AŞI OLUN”
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, yeni yıl mesajı çerçevesinde koronavirüse karşı aşı yaptırılması tavsiyelerinde
bulundu.
Alithia gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı
Nikos Anastasiadis’in yeni yıl mesajının
büyük bir bölümünü, tüm dünyayı etkisi
altına alan pandemi konusuna ayırdığını
yazdı.
Habere göre Anastasiadis, dünyadaki
diğer ülkeler gibi pandeminin Güney Kıbrıs’ı
da vurduğunu, bu nedenle gerek kişisel gerekse kolektif sorumluluğun gerekli olduğunu vurguladı.
Anastasiadis açıklamasında “bu nedenden
dolayı her birinize ve herkese sesleniyorum:
uzmanların talimatlarına uyun, aşılama
programını takip edin ve korunma protokollerini yerine getirin” ifadesini kullandı.
Anastasiadis, hayatların kurtarılması için
ön cephede mücadele eden çalışanlara yönelik gerek kendisinin gerekse devletin te-

şekkürlerini sundu.
Açıklamasında Kıbrıs sorunundan da söz
eden Anastasiadis, kısa bir süre önce basında
çıkan BM’ye ait Crans Montana tutanaklarının aslının, Kıbrıs sorununun çözümü için
uzun yıllardır süren müzakerelerde, zaman
zaman yaşanan çıkmazın nereden kaynaklandığını ortaya koyduğunu savundu.
Anastasiadis, Türkiye’nin kabul edilemez
taleplerine karşın, Kıbrıs sorununa yaşayabilir ve işlevsel bir çözüm bulunmasına
yönelik ısrar ve kararlılıklarında geri adım
atmayacaklarını ifade etti.
Yeni yılın(2022), başkanlık görevinin son
yılı olacağını söyleyen Anastasiadis, bu nedenden dolayı, halk ve ülke için eşit derecede
faydalı ve yaratıcı olmayı isteyeceğini belirtti.
Hedefin, aralarında yargı sisteminin, kamu
hizmetlerinin, yerel yönetimlerin çağdaşlaştırılmasının da bulunduğu bir dizi reformun tamamlanması olduğunu belirten Anas-

tasiadis, sağlık sisteminin donatılması ve
enerji programının geliştirilmesinden de
söz etti.
FİLELEFTHEROS GAZETESİNİN
MESAJI
Öte yandan Fileleftheros gazetesi, “Özgür
Kalma Hedefiyle, Köleleştirilmiş Topraklar
Düşüncesiyle” başlığı altında, bir askerin
dürbünle gözetim yaparken çekilmiş fotoğrafıyla birlikte kendisine ait yayımladığı
yeni yıl mesajında, her yeni yılın başında
insanlığın ümit ve iyimserlikle girdiğini
ancak kendilerinin aklında “işgal altındaki
toprakların” kalmaya devam ettiğini yazdı.
Gazete yeni yıl mesajında “işgalin, 48’inci
yılına girmekte oldukları, Kıbrıs meselesinin
açık bir yara olarak kalmaya devam ettiği”
şeklindeki ifadelere yer verdi.
Gazete “özgürlüğün işgal olgularının sona
ermesinden ve ülkenin üçüncülerden arınmasından geçtiğini” savundu.

BAĞIMSIZLIK YOLU MİLLETVEKİLİ ADAYI ERSOY:

“HALKIN ÇIKARI İÇİN SERVET VERGİSİ ALINMALI”
Bağımsızlık Yolu Gazimağusa Milletvekili
Adayı Umut Ersoy, halkın yüzde 2 ila 5’ini
oluşturan bir kesimden servet vergisi alınması
gerektiğini savundu.
Bağımsızlık Yolu’ndan verilen bilgiye
göre, Umut Ersoy, katıldığı bir programda
halkın çıkarı için servet vergisi alınması
gerektiğini, ekonomiye katkısı olmayan ve
toplumun sadece yüzde 2 ile 5 arasındaki
bir kesimi temsil eden kesimlere uygulanacak
vergiyle çok ciddi bir kaynak yaratılabileceğini, servet miktarına göre farklı oranlarda
uygulanması önerilen servet vergisinden
elde edilecek kaynakların ise eğitim, sağlık
ve ulaşım sektörlerine aktarılması gerektiğini
söyledi.
Zenginlerin krizin içinde daha da zenginleştiğini savunan Ersoy, krizin emekçi
halkı fakirleştirdiğini savundu.
ÖZELDE SENDİKA ŞART
Özel sektör çalışanlarının ise sendikasız
oldukları için sessiz kaldığını ifade eden

Ersoy, “Kendi hayatları ile ilgili söz söyleme
hakkı alınmış özel sektör çalışanlarının tek
çaresinin sendikalaşma olduğunu ifade etti”
dedi.
Ülkemizde yaşanan ekonomik çöküşte
asgari ücrete yapılan artışın yetersiz olduğunu
belirten Ersoy, "Asgari ücret, iş yasamıza
göre haftada 40 saat üzerinden ücretlendirilir.
Ama ülkemizde asgari ücretle çalışan insanlar
48-60 saat çalışıyor ve bu insanlar zaten
asgari ücretin altında çalıştırılmış oluyor"

dedi.
Ersoy, Bağımsızlık Yolu'nun Asgari Ücret
Tespit Komisyonunun lağvedilmesini, asgari
ücretin kamudaki en düşük maaşa endekslenmesi ve iki ayda bir hayat pahalılığı ödeneğinin yansıtılmasını savunduğunu kaydetti.
Bağımsızlık Yolu'nun partileşme ve seçime
girme sebebinin, sermaye kesimleri ve emeğe, emeği ile geçinen insanlara, kadınlara
ve doğaya karşı mücadele vermek olduğunu
söyleyen Ersoy, muhalefet programında yer
verilen alanlarında vaat değil, mücadele
sözü verdiklerini vurguladı.
Hükümetlerin emekçilerin çıkarları yerine
sermayeden yana olduklarını belirten Ersoy,
Bankaların kar oranlarını biraz azaltarak
borçların ertelenmesinin, dövize endeksli
kira ücretlerinin yasaklanmasının veya esnafın elektrik ücretlerinde indirim yapılmasının mümkün olduğunu, ancak hükümetlerin bu çözüm yollarını seçmeyi tercih
etmediklerini belirtti.

ANİ RAHATSIZLIK SONUCU
FUAT FUAT YAŞAMINI
YİTİRDİ

Lefkoşa’da sakin 87 yaşındaki Fuat Fuat
önceki gün geçirdiği ani bir rahatsızlık
sonucu yaşamını yitirdi.
Polisten verilen bilgiye göre,
ikametgahında geçirdiği rahatsızlık
sonucu yaşamını yitiren Fuat’ın ölüm
sebebi için otopsi yapılacak.

MÜSTAHDEM TARAFINDAN
HIRSIZLIK

Alsancak’taki bir restoranda
müşterilerden aldığı 3 bin 197 TL’yi
restoran muhasebesine teslim etmediği
gerekçesiyle bir kişi tutuklandı. İsminin
baş harfleri M.K.(E-24) olan şahısın söz
konusu hırsızlığı 27 Şubat ile 9 Mart
arasında yaptığı belirtildi.

ARAÇ YANGINI

Büyükkonuk’da Taşocakları Mevkii’nde
dün Tayfun Doru’nun sürdüğü araç,
elektrik arızasından dolayı alev aldı.
İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülen
yangında araç tamamen yandı.

İRAN LİDERİ HAMANEY:
"TRUMP DÜNYADAKİ
CİNAYETLERİNİN BEDELİNİ
ÖDEDİKTEN SONRA ÇÖP
SEPETİNDE
UNUTULACAK"

İran lideri Ali Hamaney, Devrim
Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü
Komutanı Kasım Süleymani'nin suikast
emrini veren eski ABD Başkanı Donald
Trump'ın "dünyadaki cinayetlerinin
bedelini ödedikten sonra tarihin çöp
sepetinde unutulacağını" söyledi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta 3 Ocak'ta
ABD'nin hava saldırısında hayatını
kaybeden Süleymani'nin 2. ölüm yıl
dönümü öncesinde ailesiyle bir araya
gelen Hamaney, burada yaptığı
konuşmada Trump'ı tehdit etti.
Kasım Süleymani'nin bölgedeki gençlerin
örnek aldığı bir kişi haline geldiğini
savunan Hamaney, "Kasım Süleymani'nin
katilleri Trump ve onun gibiler dünyadaki
cinayetlerinin bedelini ödedikten sonra
tarihin çöp sepetinde unutulacaklar."
ifadelerini kullandı.
ABD Afganistan'dan kaçtığını Irak'ta ise
danışmanlık düzeyinde asker
bulundurduğunu dile getiren Hamaney,
"Irak'taki kardeşlerimiz bu konuyu dikkatli
bir şekilde takip etmelidir. Yemen'de
direniş cephesi ilerliyor. Suriye'de de
düşman gelecekten ümitli değil. Direniş
cephesi bölge genelinde daha ümitli."
görüşlerini paylaştı.

AB DÖNEM BAŞKANLIĞI
SLOVENYA'DAN
FRANSA'YA GEÇTİ

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını 1
Ocak'tan itibaren 6 aylığına Fransa
devraldı.
Fransa'nın 6 ay boyunca önceliklerinin
başında AB'nin özerkliğinin artırılması
geliyor.
Fransız hükümeti, dönem başkanlığında
önceliklerini aktarırken Avrupa'nın
"gerçekten egemen" olması için
çalışacaklarını belirtiyor. Gerçek
egemenlik ise AB'nin çıkarlarını ve
değerlerini savunmak için dünyada "var
olma" kabiliyeti edinmek olarak
tanımlanıyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel
Macron, aralık ayında ülkesinin
önceliklerini anlatırken "Fransa'nın
başkanlığını bir cümle ile özetlemek
gerekirse, hedefimiz sınırlarımızın içinde
iş birliği yapan Avrupa'dan, dünyada
tamamen egemen, kararlarında ve
kaderinde özgür olan bir Avrupa'ya
geçmek." ifadesini kullanmıştı.
Fransa, Avrupa'nın sınırlarını kontrol
edebilmesi ve Schengen bölgesinin
yeniden düzenlenmesi gerektiğini de
savunuyor. Bunun için kriz durumlarında
harekete geçirilecek "acil sınır destek
mekanizması" kurulması hedefleniyor.
DÖNEM BAŞKANLIĞINDA SEÇİM
YAPILACAK
Fransa, AB dönem başkanlığını
yürütürken aynı zamanda seçimlere
gidecek. Fransa cumhurbaşkanı
seçiminin ilk turu 10 Nisan'da, ikinci turu
24 Nisan'da yapılacak.
Fransa'da yönetimin mart ayından nisan
sonuna kadar seçimlere odaklanması ve
en az 2 ay boyunca kendi iç
gündemleriyle meşgul olması bekleniyor.
Fransa'nın dönem başkanlığı sırasında
17-18 Şubat'ta Brüksel'de AB-Afrika
Zirvesi de düzenlenecek.
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OMİCRON VAKALARININ EN ÇOK
GÖRÜLDÜĞÜ ÜLKE İNGİLTERE OLDU
Kovid-19'un omicron varyantı Avrupa’da
birçok ülkede etkisini sürdürüyor.
Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre,
128 ülkede omicron vakası tespit edildi.
AA muhabirinin derlediği bilgiye göre,
Avrupa'nın birçok ülkesinde omicron varyantı etkisini sürdürürken, İngiltere Sağlık
Güvenliği Ajansı (UKHSA), ülkede vakaların yüzde 90'ından fazlasının omicron
varyantı kaynaklı olduğunu açıkladı.
İngiltere’de 30 Aralık'ta 19 bin 544 yeni
omicron vakası tespit edilirken, böylelikle
toplam omicron vakası sayısı 229 bin
666’ya ulaştı. Almanya'da 30 Aralık itibariyle omicron vakalarının sayısı 16 bin
748'e çıktı.
Alman Statista şirketinin verilerine göre,
21 Aralık itibarıyla İngiltere, omicron vakalarının en çok görüldüğü ülke oldu.
Danimarka'da 273, Norveç’te 197, Hollanda’da 183, Belçika’da 181, İsviçre'de
164, İrlanda'da 144, İspanya'da 141, Avusturya'da 132, Fransa’da 71, İsveç’te 66,
İtalya'da 62, Portekiz'de 52, Rusya'da 27,
Çekya’da 10, Polonya ve Romanya’da
7’şer, Slovakya, Litvanya, Finlandiya’da
3’er, Lihtenştayn, Hırvatistan, Slovenya,
Karadağ, Yunanistan’da 2’şer ve Lüksemburg’da 1 omicron vakası tespit edildi.
AA muhabirinin derlediği bilgiye göre,
Belçika’da 27 Aralık itibariyle omicron
varyantı, koronavirüs vakalarının yüzde
60,1'ini ve İsviçre'de de yüzde 57,8'ini
oluşturdu.
İstatistiksel veriler sunan "Our World
in Data" internet sitesine göre, 27 Aralık
itibarıyla omicron varyantı koronavirüs

AVRUPA’DA İSLAM
KARŞITLIĞI,
MÜSLÜMANLARA
YÖNELİK ŞİDDET
EYLEMLERİNE
DÖNÜŞTÜ
Avrupa İslamofobi Raporu, eski kıtada
insanlık dışı ırkçı ideolojilerin şiddet
eylemlerine yol açtığına, son yıllarda
Müslümanların dini kimlikleri nedeniyle
maruz kaldıkları fiziki saldırılardan ötürü
ciddi mağduriyetler yaşadığına dikkat
çekiyor.
Avrupa'da İslam karşıtlığı üzerine çalışmalar
yapan Türk-Alman Üniversitesi Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Enes Bayraklı ve Georgetown
Üniversitesinden Prof. Dr. Farid Hafez'in
hazırladığı "Avrupa İslamofobi Raporu 2020"
Avusturya'daki Leopold Weiss Enstitüsü
tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.
Çeşitli ülkelerden 37 akademisyen, uzman ve
sivil toplum aktivistinin katkıda bulunduğu
ve 31 ülkenin ele alındığı raporda Avrupa'da
İslam karşıtlığının 2020'de nasıl seyrettiği
örneklerle anlatıldı.
Uluslararası birçok kurum tarafından
desteklenen raporda, siyasetten medyaya,
sosyal yaşamın çeşitli alanlarında
Müslümanların karşı karşıya kaldığı ırkçı
saldırı ve eylemler derlendi.
Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle 2020’de
İslam karşıtlığı her ne kadar dijital
platformlara taşınsa da başta kadınlar olmak
üzere Müslümanlar fiziki saldırıların hedefi
olmayı sürdürdü.
IRKÇI ŞİDDET ALMANYA'DA 9 KİŞİNİN
CANINA MAL OLDU
Almanya’nın Hanau kentinde aşırı sağcı bir
teröristin göçmen kökenli 9 kişiyi katletmesi
geçen yıla damga vuran en önemli ırkçı
saldırı olarak kayıtlara geçti. Teröristin
özellikle göçmen kökenli kişilerin uğrak
mekanlarına yönelik araştırma yaptığı ortaya
çıktı.
Danimarka’da ise bir Müslümanı takip eden
iki kişi, mağdura "Müslüman mısın? Neden
buradasın?" şeklinde sorular yöneltti.
Mağduru evine kadar takip eden şahıslar,
zorla evine girdikleri Müslüman'ın ağır
şekilde yaralanmasına neden oldu.

vakalarının İsveç'te yüzde 51,3’ünü, Hollanda’da yüzde 46,4'ünü, İspanya’da yüzde
44,2'sini, Danimarka’da yüzde 36'sını,
Norveç'te yüzde 25,3'ünü, İrlanda’da yüzde
15'ini, İtalya'da yüzde 17,4'ünü, Çekya'da
yüzde 15,2'sini, Karadağ’da yüzde 14,6'sını,
Portekiz’de yüzde 13,6'sını, Fransa'da
yüzde 11'ini, Romanya’da yüzde 3,6'sını,
Polonya’da yüzde 3,4'ünü, Hırvatistan'da
yüzde 2,7'sini ve Litvanya’da yüzde 1,3'ünü
oluşturdu.
Öte yandan Kovid-19 vakalarının en
fazla görüldüğü ülke ABD’de omicron
varyantı oranı yüzde 40,7 oldu.

İNGİLTERE’DE 14 KİŞİ ÖLDÜ
Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) "Endişe
Verici Varyantlar" arasında sınıflandırdığı
omicron varyantından sadece İsrail, ABD
ve İngiltere'de ölenler oldu.
İngiltere Sağlık Bakan Yardımcısı Gillian
Keegan, 22 Aralık itibarıyla omicron varyantıyla bağlantılı olarak 14 kişinin hayatını
kaybettiğini kaydetti.
İsrail'de başka rahatsızlıkları da olan bir
kişinin ölmesiyle omicron kaynaklı ilk
ölümün yaşandığı, ABD’de de 20 Aralık’ta
söz konusu varyant kaynaklı bir kişinin
yaşamını yitirdiği belirtildi.
SALGININ BAŞINDAN BU YANA
288 MİLYONUN ÜZERİNDE VAKA
BİLDİRİLDİ
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, salgınının başından
bu yana dünyada vaka sayısı 288 milyon
548 bin 705’e ulaştı.

Dünya genelinde Kovid-19 salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5
milyon 453 bin 463, iyileşenlerin sayısı
da 253 milyon 779 bin 62 oldu.
En yüksek vaka sayısının görüldüğü
ABD'de 55 milyon 696 bin 500 kişi Kovid-19'a yakalandı, 846 bin 905 kişi hayatını
kaybetti.
Vaka sayıları sıralamasında ABD'yi takip
eden ülkeler şöyle:
"Hindistan (34 milyon 861 bin 579),
Brezilya (22 milyon 287 bin 521), İngiltere
(12 milyon 937 bin 886), Rusya (10 milyon
499 bin 982), Fransa (9 milyon 972 bin
800), Türkiye (9 milyon 482 bin 550), Almanya (7 milyon 176 bin 448), İspanya
(6 milyon 294 bin 745), İran (6 milyon
194 bin 401), İtalya (6 milyon 125 bin
683), Arjantin (5 milyon 654 bin 408),
Kolombiya (5 milyon 157 bin 440).”

KOVİD-19 ÖLÜMLERİNDE DE
İLK SIRADA ABD
YER ALIYOR
ABD, Kovid-19 kaynaklı ölümlerde de
dünyada ilk sırada yer almayı sürdürüyor.
ABD'nin ardından Kovid-19 nedeniyle
en fazla ölümün görüldüğü ülkeler şöyle
sıralandı:
"Brezilya (619 bin 109), Hindistan (481
bin 486), Rusya (308 bin 860), Meksika
(299 bin 428), Peru (202 bin 690), İngiltere
(148 bin 624), Endonezya (144 bin 94),
İtalya (137 bin 402), İran (131 bin 606),
Kolombiya (129 bin 942), Fransa (123
bin 741), Arjantin (117 bin 169), Almanya
(112 bin 756)."

NEW YORKLULAR YENİ
YILA KOVİD-19'UN
GÖLGESİNDE GİRDİ

New York'ta hızla artan Kovid-19'un
Omicron varyantına rağmen Times
Meydanı'nda toplanan binlerce kişi yeni
yılı kutladı.
ABD'nin en çok turist çeken eyaleti New
York'un Times Meydanı'nda Omicron
varyantı vakalarının en çok arttığı
döneme denk gelmesine rağmen binlerce
yerli ve yabancı ziyaretçinin katılımıyla
yeni yıl kutlaması yapıldı.
New York Belediye Başkanı seçilen Eric
Adams'ın da yemin ederek resmen
görevine başladığı Times Meydanı'nda
yüz binlerce New Yorklu yeni yıla
coşkuyla girdi.
Eski polis memuru 61 yaşındaki siyahi
Adams, 2022'nin ilk dakikalarında
annesinin fotoğrafıyla çıktığı platformda
yaptığı yemin konuşmasıyla belediye
başkanlığına ilk adımı attı.
New York Belediyesinin 50 bin olarak
planladığı katılımcı sayısı, Kovid-19
önlemleri çerçevesinde kısıtlanarak 15
binle sınırlandırıldı.
Rap sanatçısı ve aktör LL Cool J, Kovid19 testi pozitif çıktığı için Times
Meydanı'ndaki konserini iptal etmek
zorunda kaldı.

KUZEY KORE LİDERİ
KİM’DEN ASKERİ
KAPASİTEYİ
GÜÇLENDİRME SÖZÜ

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ülkenin
askeri kapasitesini daha da
güçlendireceklerini söyledi.
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına
(KCNA) göre, iktidardaki İşçi Partisinin
genel kurul toplantısında konuşan Kim,
uluslararası siyasetin ve Kore
Yarımadası'nda giderek “istikrarsızlaşan”
askeri ortamın kendilerini ulusal
savunmayı güçlendirmeye yönelttiğini
belirtti.
Askeri kapasitenin artırılması sözü veren
Kim, Kovid-19 ile mücadelenin de güçlü
bir şekilde sürdürülmesini istedi.
Kim, yetkililerin virüse karşı koyma
hususuna öncelik vermesi gerektiğini
vurguladı.
Kuzey Kore, Kovid-19 tedbirleri
kapsamında sınırlarını kapalı tutmaya
devam ediyor.
Sınırlarını kapatan Kuzey Kore’nin
Çin’den gelen yardımlar ile ayakta kaldığı
iddia ediliyor.

AB 2022’DE SAVUNMA,
ENERJİ, EKONOMİK
İYİLEŞME VE AŞI İHRACATI
KONULARINA
YOĞUNLAŞACAK

Son iki yıldır Kovid-19 salgınının
etkileriyle mücadele eden Avrupa Birliği
(AB) 2022’de, sağlık krizleriyle baş
edebilmek için sürdürebilir stratejiler,
aşıların üretimi ve küresel düzeyde
dağıtımının yanı sıra savunma ile
güvenlikte kendine yetebilirlik, enerji,
ekonomik iyileşme, göç ve AB sınırlarının
kontrolüne odaklanacak.
2022, AB için Fransa’nın dönem
başkanlığı ile başlayacak. 14 yılın
ardından görevi üstlenecek Fransa’nın
gündeminde iddialı maddeler mevcut.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel
Macron, 9 Aralık’ta yaptığı konuşmada
ülkesinin başkanlığı, “sağlık ve iklim
krizlerinin ortasında”, “AB’nin doğu
sınırında tansiyonun yükseldiği bir
dönemde” devraldığını söylemişti.
Kovid-19’un varyantlarının dünyada
yayılmasının hızla devam ettiği bir yılın
başlangıcında AB de nasıl bir strateji
izleneceği konusunu yoğunlukla
tartışacak.
2021'de nüfusunun üçte ikisini aşılayan
AB, hatırlatıcı doz uygulamalarına hız
verirken, dünyanın geri kalanıyla aşı
paylaşımını koordine edecek.

KUDÜS'ÜN YAHUDİ
BÖLGESİNDE YILBAŞINDA
SOKAKLAR BOŞ KALDI

Dünyanın metropolleri 2022'ye kalan
dakikaları coşku ve eğlence içinde
beklerken, Yahudi nüfusun yoğunlukta
yaşadığı Batı Kudüs'te herhangi bir
yılbaşı kutlaması yapılmıyor.
Batı Kudüs'te sosyal ve kültürel hayatın
merkezi konumundaki Yafa Caddesi'nde
"noel ağacı, süslemeler veya herhangi bir
yılbaşı izine" rastlanmıyor.
Yahudiler genel olarak kendi kültürlerinde
yer almayan geleneklere ilgi
göstermemeleriyle tanınıyor.
Özellikle bu sene, yılbaşının Yahudilerin
kutsal günü şabata denk gelmesiyle Batı
Kudüs'te sokaklar boş kaldı.
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Galatasaray'da sağ bek arayışı
Galatasaray, sezonun 2'inci devresine farklı
bir sağ bek ikilisiyle girmeyi düşünüyor. Yedlin
ile yollarını ayırmayı, Omar'ı ise kiralamayı
planlayan sarı kırmızılılar, bonservisi elinde
olan İsmail Çokçalış’ı renklerine bağlamak
istiyor. Galatasaray, Bursaspor’dan ayrılan ve
boşta olan genç futbolcu ile görüşecek.

BTM’de 3. Hafta
oynanıyor
nBTM 1. Lig'de üçüncü hafta
zamanıİktisatbank BTM 1. Lig'de
kırmızı ve beyaz grubun üçüncü
hafta maçları bugün oynanacak
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu
(KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank BTM 1.Lig'de 3. hafta bugün
oynanacak. Tamamı saat 14.00’te oynanacak olan karşılaşmaların programı
ve maçlarda görev yapacak hakemler
şöyle:
BTM 1. Lig Kırmızı Grup
Cumhuriyet Stadı SFC 1461 İskele
Trabzon – Demirerler Cons. Demirhan
Burak Mandıralı
Adem Nural Stadı Türkmenköy –
Akova Vuda: Ömer Doğru
Geçiktale Stadı Geçitkale – Vadili:
Sabriye Atikoğlu
Balıkesir Stadı Gülgün Süt Düzova
– Mehmetçik: Mehmet Volkan Çelik
Yenierenköy Stadı Yenierenköy –
Serdarlı: Şakir Azizoğlu
BTM 1. Lig Beyaz Grup
Dr. Fazıl Küçük Stadı Dikmen Gücü
– Yılmazköy: Olgun Canik
Emek StadıDoğancı – Lapta: Abdullah
Genç
Şht. Şevket Kadir Stadı Sadrazam
Kayalar – Denizli: Fatih Baradakçıoğlu
Orhan Dural Stadı Karaoğlanoğlu –
Tatlısu: Ferhat Tuna
M. Özkayım Stadı Ozanköy – Tüfekçi
Ortaköy: Hüseyin Özaşık

City seriyi 11
maça taşıdı
nİngiltere Premier Ligi'nde
Manchester City, geriye düştüğü
maçta deplasmanda Arsenal'i
Rodri'nin 90+3. dakikada attığı
golle 2-1 mağlup etti.
Premier Lig'de Arsenal, Manchester
City'yi konuk etti.
Emirates Stadyumu'ndaki mücadele,
2-1'lik Manchester City üstünlüğüyle
noktalandı.
İlk yarıda oyun olarak baskın gözüken
Arsenal, soyunma odasında Saka'nın
31. dakikada attığı golle 1-0 önde girdi.
Maçta dakikalar 57'yi gösterirken kazanılan penaltıda topu ağlarla buluşturan
Mahrez durumu dengeledi. Bu golden
2 dakika sonra Arsenal'da Gabriel, ikinci
sarı kart ve ardından kırmızı kartla
oyundan ihraç edildi.
Mücadelede duraklama anları oynanırken, De Bruyne'nin yükselttiği top
sonrası oluşan karambolde Rodri'nin
yaptığı vuruş skoru tayin etti: 1-2.
Bu sonuçla üst üste 11. zaferini elde
eden lider Manchester City puanını
53'e yükseltirken, 35 puanlı Arsenal 4.
sırada kaldı.

Kıbrıslı Türk Birkan Uzun Amerika’da yaşamını yitirdi...

Hepimizin gururu olmuştu!
nDağcılık sporu ile uğraşan ve çok
kısa süre önce Antarktika'nın en
yüksek noktası olan 4 bin 892 metre
yüksekliğindeki Vinson Dağı'nın
zirvesine çıkarak KKTC bayrağını
diken Birkan Uzun ismini tüm
dünyaya duyurmuştu
nÜlkemizin tanınmış
eğitimcilerinden Cengiz Uzun’un
oğlu Birkan Uzun’un Amerika’da çığ
altında kaldığı ve hayatını kaybettiği
öğrenildi. Genç ve başarılı isim
Birkan Uzun’un vefatı tüm ülkeyi
yasa boğdu
Ülkemizin gurur kaynağı, dağcılık sporu
ile adını dünyaya duyurmayı başaran Birkan
Uzun, Amerika'da geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi. Birkan Uzun’un çığ altında
kaldığı ve hayatını kaybettiği öğrenildi.
ABD'de yaşayan ve aslen Güzelyurtlu olan
Uzun, 16 Aralık'ta 4 bin 892 metre yüksekliği
ile Antarktika'nın en yüksek noktası olan
Vinson Dağı'nın zirvesine çıkarak KKTC
bayrağını dikmişti.
Bu ana ilişkin fotoğrafı Facebook hesabından bir mesajla paylaşan Uzun, buraya
tırmanan ilk Kıbrıs Türkü olmanın gururunu
yaşadığını belirtmişti.
Ülkemizin tanınmış eğitimcilerinden Cengiz
Topel Uzun’un oğlu Birkan Uzun, kısa süre
önce bu gururu yaşadığında dünyaya şu
mesajı vermişti. KKTC'yi dünyaya tanıtmaya
çalıştığını ifade ederek, "Bizim uzun yıllardır
ambargolar altında yaşadığımızı biliyorsunuz.
Ben bunu değiştirmeye çalışıyorum. Bayrağımızı dünyanın en yüksek zirvelerinde dalgalandırmak istiyorum." demişti.
"7 kıta 7 zirve" hedefiyle yola çıkan Uzun,
tırmanışların ilk olarak Afrika'da Kirimanjaro
ile başladığını, sonra Rusya'da Elbruz Dağı,
Güney Amerika'da Aconcagua ile devam ettiğini söylemişti.
Uzun'un hedefindeki zirveler ise Endonezya'daki Karstens Piramidi ve Asya'daki

Everest Dağı'ydı.
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan taziye
Birkan Uzun'un vefatıyla ilgili KKTC
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da bir paylaşım
yaptı.
Tatar, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Başımız sağ olsun… Acımız büyük… Elde
ettiği başarılarla hepimize büyük onur yaşatan
Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun’un Amerika’da geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunmaktayım.
'7 kıta 7 zirve' hedefiyle büyük başarılara

imza atarak Kıbrıs Türkü’nün egemenliğinin
ve bağımsızlığının nişanesi KKTC bayrağını
dünyanın birçok zirvesinde dalgalandırarak
gurur kaynağımız olan Birkan evladımıza
Allah’tan rahmet, tüm ailesine ve sevenlerine
sabır dilerim.
Büyük özveri, çaba ve zorlu yolculuklarla
elde ettiği başarılarının, cesaretinin, çalışkanlığının ve tüm dünyaya sergilediği vatanseverliğinin, birçok gencimiz için esin
kaynağı olacağına inancım tamdır. Vatanına
ve milletine büyük bir aşkla bağlı Birkan’ımız,
her daim kalplerimizin en özel yerinde yaşayacaktır."

Dakar Rallisi Suudi
Arabistan'da başlayacak
nDünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı
olarak kabul edilen Dakar Rallisi'nde
heyecan bugün başlayacak.
Kazanmak kadar tamamlamanın dahi zor
olduğu ralliye üst üste üçüncü kez Suudi Arabistan
ev sahipliği yapacak.
Bu yıl 44. kez düzenlenen ralli, Ha'il şehrindeki
ilk etapla başlayacak ve Cidde'de 14 Ocak'ta
gerçekleştirilecek 12. etapla sona erecek.
Son olarak sürücüler klasmanında Fransız
Stephane Peterhansel, motosiklet sınıfında Arjantinli Kevin Benavides'in kazandığı rallide
katılımcılar, 4 bin kilometreden fazla yol katedecek.
Yarışlarda bugüne kadar 31 sürücü çeşitli
kazalarda hayatını kaybetmişti.
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