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Şener Levent

Açı
21 Ocak Pazar sabahı…
Her sabah gibi bir sabahtı…
Sessiz sakin…
Gazetede hep birlikte kahvaltı yapmaya hazırlanıyorduk…
Birden Tayyip Erdoğan dikildi ekranda karşımıza…
Partisinin Bursa’daki kadın kollarına
kürsüde konuşma yapıyordu…
Arkasındaki panoda şöyle yazıyordu:
“Demokrasi kahramanları Türkiye’nin
kadınları”…
Şöyle diyordu:
“Kuzey Kıbrıs’ta bir pespaye gazete
ahlaksızca bugün bir başlık attı. Ben
kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki kardeşlerimizi burada tavır almaya davet
ediyorum. Ve Türk ordusunun Kıbrıs’tan sonra yeni bir işgal yaptığını
söylüyor. Bu ne ahlaksızlıktır, bu ne
edepsizliktir? Dolayısıyla ben Kuzey
Kıbrıslı kardeşlerime özellikle böyle
bir duruşu sergilemek suretiyle gereken
cevabı kuzey Kıbrıs’ta onlara vermeleri
lazım.”
Cümle bozuk, ama onun cümlesi…
Açıkça hedef gösterdi bizi…
Neydi onu böyle öfkelendiren?
Gazetemizdeki manşet:
“Türkiye’den bir işgal harekatı
daha”…
Türk ordusu Suriye’de Afrin’e giriyordu…
1974’te Kıbrıs’a girdiği gibi…
Havada yine kan ve göç ve ölüm
kokusu vardı…
Ancak toplumumuzda hiç kimse,
hiçbir parti, hiçbir sendika ve örgüt
buna karşı çıkmamıştı bizden başka…
Sonradan bizim için de “keşke onlar
da yazmasaydı” diyeceklerdi…
***
Bizi buradaki kitlesine hedef gösteren

KOLTUĞUNUZ SİZİN, ÖZGÜRLÜĞÜMÜZ BİZİM OLSUN
Erdoğan’ın tehditlerini dinledikten
sonra merak ettik…
Acaba burada buna tepki gösteren
birileri olur mu diye…
Boşuna bekledik…
Kimseden ses çıkmadı…
Cumhurbaşkanı olarak Mustafa Akıncı bir şey söyleyebilir, hatta bu tehditi
kınayabilirdi…
Ancak o da söylemeye cesaret edemedi…
Ertesi gün yine biz verdik ona cevabı…
***
22 Ocak Pazartesi sabahı…
Her sabah gibi bir sabahtı…
Güneş yine doğudan doğmuştu…
Gazeteye geldiğimde pencereden dışarıya baktım…
Meydanda bir hareketlilik vardı…
Toplanıyorlardı…
Erdoğan’ın bir gün önceki tehditlerinden endişelenen bazı arkadaşlar bize
destek için gazeteye gelmişlerdi…
17 kişi olmuştuk…
Bazı köy belediyelerinden taşınanlarla dışarıda bin kişi kadar toplanmıştı…
Polisler de geldi…
Derken ilk taş penceremizde şakladı…
Camlar kırıldı…
Taş ayağımızın dibine düştü…
Bu taştan sonra polisin müdahale
edeceğini zannettim…
Oysa yerinden bile kımıldamadı…
Ve bunun ardından taşlar yağmur
gibi yağmaya başladı…
***
Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’nu aradım…
Sekreteri,
-Bir bakayım içeride mi, dedi…
Bekledim, baktı, sonra bana döndü.

Korkusuz

-Toplantıdadır, dedi…
Ben de ona dedim ki:
-Gidin söyleyin ona… Bizi öldürmelerini mi bekliyor?
Kanlı cesetlerimizin haberini bekliyordu herhalde…
Polise talimat verdi, hiçbir saldırıya
müdahale etmesinler diye…
***
Ne yaman, ne trajik, ne ironik bir
gündü…
Garantörümüz herkesin gözü önünde
bizi linç ettiriyordu ve aynı saatlerde
de mecliste yemin töreni vardı…
Yeni vekillerimiz kürsüye çıkıp ant
içecekti…
Dışarıda bir cinayet teşebbüsü…
Devletin kanatları altında bir linç…
Mecliste ise yemin!
Kimse dışarıya çıkıp ne oluyor diye
bakmadı bile, Akıncı’dan başka…
Şimdi sizden oy isteyen o takım var
ya, hepsi de bu linç saldırısı karşısında
sinip kaldı…
Dışarıya çıkıp o kara güruhun karşısına dikilen Akıncı da az kalsın linç
edilecekti…
Orada o da Polis Genel Müdürü Manavoğlu’nu arayarak hiddetli bir sesle,
-Onları öldürmelerini mi bekliyorsunuz, diye sordu…
***
O gün görevini yapan tek polis komutanı Ali Savaş Altan ile ekibi oldu…
Dış kapıyı sıkı sıkıya tutan ekip saldırganların içeriye girmesine izin vermedi ve mutlak bir kan dökümünü
engelledi…
Ancak hiçbir tutuklama yapılamadı
o gün…
Talimat öyleydi çünkü…
Bile bile, polisin gözü önünde suç
işleyenlerin hiç tutuklanmaması tari-

himizde ilk kez görüldü…
Ali Savaş Altan kan dökümünü engellediği için poliste cezalandırıldı ve
açığa alındı, şimdi de uyduruk iddialarla
mahkemeye verildi ve halen yargılanıyor…
Saldırganların binaya girişine izin
vermeyen kapıdaki diğer polisler de
cezalandırıldı ve o günden sonra hiçbiri
terfi almadı…
***
Ve Tacan Reynar…
Sekiz yıllık kıdemli yargıç…
Görevinden istifa etti…
Neden sonra tutuklanan ve ağır ceza
mahkemesinde yargılanmaları gerekirken, alt mahkemede huzuruna getirilen altı tutukluyu çeşitli hapislik
cezalarına çarptırdıktan sonra çok ölüm
tehditleri aldı…
Yargının bu vahim durumunu gördükten sonra istifa ederek savunmada
bizim yanımıza geçti… Dünya hukuk
tarihinde bile ben bunun başka bir örneğine rastlamadım…
Tacan Reynar alıp başını gitti bu ülkeden…
Şimdi sizden oy isteyen partilerden
hiçbiri ne Ali Savaş Altan’a, ne de
Tacan Reynar’asahip çıktı…
Tacan’ın hapse gönderdiği saldırganlar ise, dörtlü hükümet tarafından
serbest bırakıldı…
***
1974’ten sonra toplumumuzda yaşadığımız en açık devlet terörüydü
bu…
Ama bizden ve birkaç kişiden başka
bir daha bundan bahseden kimse olmadı…
Bu seçimlerde lafı bile edilmedi…
İşte bunun için boykot!
Koltuğunuz sizin, özgürlüğümüz ise
bizim olsun!

Süper diplomasi

Hüsnü Mahalli
AKP yönetiminde
Ankara’nın dış politikadaki çelişkilerinin sınırı yok ve olmayacaktır.
Daha önceleri BAE,
Suudi Arabistan, Mısır
ve İsrail’le olan U dönüşlü politikalarını anlatmıştım.
Bugün de Avrupa’ya bakalım.
AKP yönetiminde Ankara’nın Avrupa
açılımlarında Macaristan’la birlikte Sırbistan’ın özel ve önemli bir yeri vardır.
Her iki ülkenin liderleri sık sık Ankara’ya gelir Cumhurbaşkanı Erdoğan
da sık sık bu iki ülkeye gider.
Avrupa’nın ortasında dikta eğilimi
Macaristan’ın Başbakanı Orban Osmanlı kökenli olmakla övünür.
Salı günü Ankara’da Erdoğan’la bir
araya gelen Vucic’in ülkesi Sırbistan
ise Bosna katliamının yani Müslüman
Bosnalıları hedef alan insanlık dışı cinayetlerin baş sorumlusu.
Hafıza’i beşer nisyan ile malül (mi)!
AKP demek çelişki demek.
Nasıl mı?
Vucic Ankara’da görüşmelerde bulunurken Bosna’daki Sırpların lideri

Milorad Dodik Müslüman Bosnalıları
tehdit edip duruyordu.
Peki bu cesareti kimden alıyor?
Sıkı durun:
Ankara dostu Vucic ve Orban’dan.
Nasıl mı?
1992-1995 yılları arasında süren kanlı
savaşın ardından, 1995’te imzalanan
Dayton Anlaşması’yla bugünkü şeklini
alan Bosna Hersek’te karmaşık bir yönetim yapısı bulunmaktadır.
Tepede Boşnak, Hırvat ve Sırp üyelerden oluşan Devlet Başkanlığı Konseyi
var. Ülke; Hırvatlarla Bosnalı Müslümanların oluşturduğu Bosna Hersek
Federasyonu ve Sırp Cumhuriyeti olarak
iki ayrı küçük devleti içeriyor. Devlet
yönetimindeki etnik ayrılık ve gerginlikler siyasi krizlerin sık sık ortaya
çıkmasına neden oluyor.
Son olarak 9 Ocak’ta Sırp bölgesinin
başkenti Banja Luka’da yapılan askeri
bir geçitte konuşan Sırpların lideri Milorad Dodik “Sırp askerlerden oluşan
bir ordu kurma” tehdidinde bulunarak
kendi bağımsız devletlerini ilan ederek
Sırbistan’a katılacaklarını söyledi.
Peki Dodik’in yanında kim duruyordu?

Macaristan Başbakanı Orban.
Dodik’in bu ve benzeri provokasyonlarına Avrupa ülkelerinden farklı
tepkiler geldi. İngiltere ve Almanya
yaptırım tehdidinde bulunurken, Erdoğan’ın yakın dostu Macaristan lideri
Viktor Orban, Dodik’e desteğini açıkladı
ve AB’nin gündemine gelecek herhangi
bir yaptırım kararını veto edeceğini
ilan etti.
Bosna, Avrupa Birliği üyeliği yönünde
adımlar atarken bir yandan Brüksel bir
yandan da Washington, Dodik’in söylemleriyle başlayan yeni krizin bir çatışmaya dönüşmesini önlemeye çalışıyor. Onlara göre Balkan bölgesini tümüyle etkileyebilecek böyle bir krizden
en çok Rusya faydalanabilir.
Yine onlara göre Bosna’nın AB’ye
ya da NATO’ya katılmasını engellemeye
çalışan Moskova, Dodik’e destek vererek batı blokunu sarsmaya çalışabilir.
Tam da Ukrayna’da krizin devam
ettiği sırada.
Başka bir çelişkinin yaşandığı yerde.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelinski ile
her alanda yoğun ve kapsamlı işbirliği

içinde olan Cumhurbaşkanı Erdoğan
Rusya lideri Putin’le Zelinski’yi barıştırmaya çalışıyormuş.
Zelinski’nin Erdoğan’la İsrail’i barıştırmaya çalışmasıyla Erdoğan’ın benzer bir çaba içine girmesi çok ilginç.
Erdoğan bir çok kez Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesini tanımadığını ve
Kırımlı Müslüman Türklere destek vereceğini açıklamış ve Ukrayna’ya İHA
ve SİHA satmıştı.
Bu ise Moskova’yı çok kızdırmıştı.
Neyse ki İsrail Cumhurbaşkanı Herzog yakında Türkiye’ye geliyormuş.
Erdoğan ise Şubat ortasında BAE ve
Suudi Arabistan’a gidiyor.
Önceki gün İran Cumhurbaşkanı
Reisi Moskova’da Putin’le “stratejik
işbirliği konularını” görüştü.
Putin ve Reisi yakında Erdoğan’la
bir araya gelecek.
Öncesinde Reisi Şam’a belki de Çin’e
gidecek.
Bakalım dostumuz Biden ne diyecek
bu olup bitenlere. Belki de yeni U dönüşlerine hazırlıklı olmalıyız.
Olursa da İsrail bağlantılı olur.
Pek yakında tüm sinema ve tiyatrolarda.
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Adressiz yazılar

Alaşya’dan notlar

Faize Özdemirciler

Canan Sümer

“AH KAVAKLAR,
AH KAVAKLAR...”

Bugün içimden yazı yazmak gelmiyor.
Bir şiir üzerinde çalışıyordum bir süredir,
22 Ocak taş gibi otursun isterdim şiirin
kalbine, olmadı, imgeler yetersiz, mecaz
gereksiz, sözcükler kifayetsiz kaldı nedense...
Güruhun dili yoktu, sözü yoktu ki,
güruh nefret ve kinle yoğrulmuş faşizmin
uğultusuydu...
Bu uğultu kuru gürültü
değildi ama faşizmin karşısında duranların sessizliği
kalben ve vicdanen kuru bir
dilsizlikti, kupkuruydu!
22 Ocak 2018 Pazartesi
günü, taşlar ardarda demir
çubuklarla birlikte önümüze düşmeye,
camlar şangır şungur kırılıp saçılmaya
başladığında, 2 Temmuz 1993’te yobazlar
tarafından kuşatılan ve ateşe verilen
Sivas Madımak Otelinin merdivenlerinde
oturmuş muhtemelen devletin müdahalesini bekleyen üç şairin son fotoğrafı
geçiyordu gözümün önünden...
Metin Altıok’un bir elinde sigara bir
elinde süpürge, Uğur Kaynar’ın önünde
yangın söndürücü vardı, Behçet Aysan
dalıp gitmişti, kimbilir belki de kızı
Eren’i bir daha görüp göremeyeceğini
düşünmekteydi...
İçimden Metin Altıok’un o katliamdan
çok önce yazdığı “Kavaklar” şiiri geçiyordu.
Beni hoyrat bir makasla eski bir fotoğraftan oymuşlardı, omuzumda bir
kesik el durmadan kanıyordu, aklıma
babam geliyordu, iyi ki bugünü görmeden
öldü diyordum içimden, sonra utanıyordum içimden geçenlerden...
Birisi aşağıda “Afrika” gazetesinin o
günkü nüshasını yakıyordu, diğerleri iştahla taş atıyordu, aralarından sıyrılan
dört beş kişi de alkışlar eşliğinde balkona
tırmanıyordu, polisler taşlayanları da
gazetenin balkonuna tırmananları da
seyrediyordu, Hünkâr “Kıbrıslı kardeşlerim o ahlâksız gazeteye haddini bildirsin” demişti, onlar da had bildiriyorlardı...
22 Ocak 2018 gününün şiirini yazabilecek miyim bilmiyorum hâlâ...
Öldürme hevesiyle tekbir getirerek
taşlarla saldıranların, onların karşısında
taş kesilenlerin şiiri hangi sözcüklerle
yazılır?
Ne yazsam eksik kalacak, hangi imgeye başvursam faşizme örtü olacak...
Geçen 4 yıl içinde, faili meşhur bir
linci, faili meçhûl kılmaya çalışanlar ve
Türkiye’de Taliban havası estiren lincin
faili partisi rejimi ve güruhuyla uzlaşmayı
vadedenler oy istiyorlar şimdi, neden,
yine taş kesilmek için olabilir mi acaba?
Bugün 22 Ocak 2022 Cumartesi...
Hünkâr, Cuma namazından çıkmış,
bir şarkısında geçen "Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" sözleri
nedeniyle Sezen Aksu’ya saldırıyor.
“Hz. Adem efendimize uzanan dilleri
koparmak görevimizdir” diyerek linç
çağrısı yapıyor.
Hava soğuk. Hava kurşun gibi ağır.
Arabayla bir tur atıyorum kar bekleyen
Lefkoşa’da. Bir şarkı bir sigara, bir şarkı
bir sigara daha...
Ne güzel bestelemiş Onno Tunç Metin
Altıok’un şiirini, Sezen Aksu’nun yorumu
ne kadar içli ne kadar kederli:
“Ah Kavaklar ah kavaklar/ Bedenim
üşür yüreğim sızlar/ Beni hoyrat bir
makasla eski bir fotoğraftan oydular/
Orda kaldı yanağımın yarısı kendini
boşlukta tamamlar...”

SİZ HATıRLAMASANıZ
dA BİZ UNUTMAdıK

Güneyden aldığımız enerji seçim
boyunca 135 megavata çıkıyor...

Tatar anastasiadis’ten
yardım istedi
Özel Haber/Pınar Barut
Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan
Ersin Tatar‘ın talimatıyla, Kıbrıs Türk
Elektrik Kurumu (Kıb-tek) yetkilileri,
Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis ve Rum Elektrik Kurumu‘yla görüşerek, güneyden aldığımız 60 megavatlık
enerjinin, seçim süreci boyunca 135 megavat çıkarılmasını talep etti
Tatar yardım istedi, güney
yönetimi onayladı
Ayrılıkçı ve iki devletli politikalarıyla
Kıbrıs’ta barış görüşmelerini baltalayan
Ersin Tatar, partisi UBP‘nin hükümette
olduğu dönemlerde Kıb-tek’e yatırım
yapmaması sebebiyle ülke genelinde yaşanan elektrik kesintilerinin seçimlerin
selametini sekteye uğratmaması için harekete geçti.

Tatar kuzeyde yaşanan elektrik krizi
konusunda, Kıb-tek yetkililerine güneyden
yardım istenmesi talimatını verdi.
Seçim boyunca
güneyden
135 megavat enerji alacağız
Kıb-tek‘te üst düzey görevde bulunan
bir yetkili önce Başkan Anastasiadis ile
görüşüp onay aldıktan sonra Rum Elektrik
Kurumu’yla da görüşerek, Tatar’ın 60
megavatlık enerji alımının 135 megavata
çıkarılması talebini iletti, Rum yetkililer
yardım talebine olumlu yanıt verdi.
Bugünden itibaren secim süreci boyunca güneyden alınan 60 megavatlık
enerji 135 megavata çıkarılacak.
Böylece oy verme ve oy sayımı işlemlerinde yaşanacak olan olası elektrik
kesintilerinin de önüne geçilmiş olacak.

Güney Kıbrıs KKTC’ye Ocak
sonuna kadar elektrik verecek
VOICE KIBRIS
Güney Kıbrıs’ın KKTC’ye 23
Aralık 2021’de itibarıyla vermekte
olduğu elektrik enerjisini, miktarını
artırarak Ocak sonuna kadar vermeye
devam edeceği bildirildi.
Alihtia’nın Rum Haber Ajansı’na
dayandırdığı haberde Kıbrıs Rum
yönetiminin elektrik üretiminde sıkıntı
yaşayan KKTC’ye 23 Aralık

2021’den beri ihtiyacının yüksek
olduğu 16.00-21.30 saatleri arasında
sağladığı elektrik enerjisini Ocak ayı
sonuna kadar 35 megavattan 60 megavata çıkararak sürdüreceği kaydedildi.
Güney Kıbrıs’ın KKTC’nin elektrik
enerjisi talebine Şubat ayı sonuna
kadar ancak verdiği elektrik enerjisi
miktarını değiştirerek devam edeceği
de kaydedildi.

Rumlara bir tehdit de Akar’dan
T.C. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,
Rum yönetiminin, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD’ye ofis açma izni vermesini
değerlendirerek, "Teröristlerle iş birliği yapıyorlar" dedi.
Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı
Hulusi Akar, 23. Piyade Tümen Komutanlığında incelemelerde bulunurken yaptığı açıklamada, Rum yönetiminin, terör örgütü
PKK’nın Suriye kolu PYD’ye ofis açma
izni vermesine ilişkin bir değerlendirme
yaptı. Akar, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi,
tarihten gelen, elindeki kana uygun bir
davranış sergiliyor. Yunanistan’ın yaptığı
Lavrion kampına benzer bir özentiyle teröristlerle iş birliği yapıyorlar. Yunanistan
benzer uygulamalarla bir yere varmaya çalıştı

ama bununla bir yere varılamayacağını
görmüş olması lazım” dedi.
“Bunların beyhude gayretler olduğunun,
bir yere varılamayacağının anlaşılması gerekiyor” diyen Akar, şöyle devam etti:
“Bunları kullanarak Kıbrıs’taki barış ortamına, istikrara, Kıbrıslı kardeşlerimize karşı
birtakım eylemler yapabileceklerini düşünüyorlarsa bunlar boş hayallerdir. Garantör
olan Türkiye Cumhuriyeti, garantörlük çerçevesinde orada bulunan TSK unsurlarının
ve KKTC’nin Güvenlik Kuvvetlerinin buna
asla müsaade etmeyeceğini, herhangi bir eyleme karşı da misliyle mukabele etmeye
hazır olduğunu tüm dünya bilsin. Böyle bir
maceraya girmesinler, sonuçlarının ağır olacağını şimdiden görsünler."

Kuzeyde Covid-19 bir can daha aldı
Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde Covid-19 tedavisi gören 64 yaşındaki Berayet
Suvar hayatını kaybetti. Covid-19 teşhisi ile Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’ne
tedavi gören Suvar’ın aşısız ve yan haslıkları olduğu öğrenildi. Berayet Suvar’ın
vefatı ile KKTC’de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15’e yükseldi.

Örgütlü cehalet ve nefret…
Aydınlığın iki büyük düşmanı…
Kolay kolay geçemezsiniz önüne…
Engelleyemezsinizyapacağı kötülüğü…
Örgütleyeni ve besleyeni yok edemedikten sonra…
Ahşap bir binada çıkan ve geç fark
edilen bir yangın gibidir…
Ne kadar su sıkarsanız sıkın herşeyi
yakıp küle çevirebilir biranda…
Yaşadığı toplumu dizayn etmek…
Kendi gibi düşünmeyeni susturmak
ister…
Bu yolda her şey mubahtır…
Baskı, şiddet, linç ve terör…
Yaşadık biz de bunu…
22 Ocak 2018…
Unutmadık ve unutturmayacağız…
Türkiye'deki zorbanın bir işaretiyle
ellerinde taş, sopa, demirler ve dillerinde
tekbir ve küfürlerle kapımıza yığılanları…
-Yakın, öldürün, diye haykıranları…
Sağcı solcu tüm siyasilerimizin oy
deposu olarak gördüğü AKP destekli
örgütleri…
Yüksek yerlerden aldığı emirle gazete
binamızı korumayıp sadece seyreden
güvenlik güçlerini…
Savaşa savaş, işgale işgal dediğimiz
için "hadlerini bildirin" talimatını veren
diktatörü unutmadık…
Ve gazete binasındaki insanlar ölümle
burun burunayken işgalingölgesindeki
mecliste devletçilik oynayanları…
Perde aralığından bakanları…
-Ne bekliyorsunuz insanları öldürmelerini mi, diyerek tek başına gazetenin
önüne gelen Cumhurbaşkanı Mustafa
Akıncı’yı unutmadık…
Saldırganları belediyesine ait otobüslerle kapımıza taşıyanları…
Bize taş atanların ellerini sıkıp kucak
kucağa fotoğraf çeken siyasileri…
Sessiz kalanları…
-Onlar da yazmasaydı, diyenleri unutmadık…
"Göstericilere müdahale yapılmayacak" emrini aldığı halde 30 adamı ile
kan dökülmesini engelleyen Polis Amiri
Ali Savaş Altan'ı…
Ve ona bunun bedelini ödetmek isteyenleri…
Suçluları iyi halden serbest bırakan
işbirlikçileri…
Görevinden istifa eden 8 yıllık Kıdemli
Yargıç TacanReynar’ı unutmadık…
Hep hatırlayacağız…
Ve hatırlatacağız…
***
Bugün 22 Ocak…
Yarın seçim var…
Ve siz ta baştan sustuğunuz gibi yarın
da susacaksınız…
Asla hatırlamayacak, anmayacaksınız
o kara günü…
Çünkü kaybetmekten korkuyorsunuz…
Dünyanın, kötülük yapanlar yüzünden
değil, seyirci kalarak hiçbir şey yapmayanlar yüzünden tehlikeli bir yer olduğunu da mı bilmiyorsunuz?
Ve bir gün sıranın size de geleceğini…
Yoksa “sessiz kalırsam kötülük bana
dokunmaz” mı diyorsunuz?
Siz hiç BertoltBrecht de mi okumadınız?
“Ey mutsuzlar!
Kardeşlerinizi boğazlıyorlar, göz
yumuyorsunuz.
Çığlıklar duyuluyor; ama siz susuyorsunuz.
Aramızda dolaşıp kurbanını seçiyor
zorbanın teki, sessiz kalırsak bize dokunmaz diyorsunuz.
Bok yiyorsunuz!”
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Zifiri karanlığın eşiğine geldik işte
koro halinde her yer karanlığı söyleyeceğiz
anlayın artık ışık yok bu gidişte
Yeter diye haykırmanın tam eşiğindeyiz

kaLaY-kaLaYCI

“AFRİKA”Yı dA BÖYLE
HEdEF GÖSTERMİŞTİ

Tayyip, şarkısında geçen “Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e”
sözleri nedeniyle tehdit edilen Sezen Aksu'yu hedef gösterdi. Cuma
namazından sonra cemaate seslenen Başgassal, ıŞİd gibi Taliban gibi
taşlamayı kafa kesmeyi dil koparmayı ibadet olarak görür. "dimdik
duracak olan sizsiniz. Hz. Adem efendimize uzanan dilleri koparmak bizim
görevimizdir. Havva validemize kimse dil uzatamaz. Onlara had bildirmek
bizim görevimizdir" diyerek kör kütük taraftarlarını Sezen Aksu’nun
üstüne saldırttı şimdi de. “Afrika”yı da öyle hedef göstermişti.

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

YALAN MÜBAHTıR BU
GÜNLERdE...

Seçime ne kaldı ki şunun şurasında...
Saatler kaldı...
Sanmasın kimse ki seçimden sonra herşey
güllük gülistanlık olacak...
Bugünden daha kötü bir ekonomik tablo
gelecek karşımıza...
Siyasi tablo da aynı olacak...
Bu coğrafyada siyasetin yalanlar üzerine
kurulduğu ve politikacılara güvenin olmadığını
burada yazmaya yahut da dillendirmeye
gerek yok...
Bir siyaset arenasına bakın...
Seçime girenler neler neler vaadediyorlar
topluma...
Oysa tüm vaatlerin belki yüzde yüzünü
yerine getirme şansları bile yoktur.
Ankara ne derse onu yapacaklar seçilenler...
Ankara meclis aritmetiğini bile şimdiden
ayarladı...
Kimlerin seçileceğini bile düşünmüşlerdir
mutlaka...
Arada bir onların istemedikleri de seçilse
bile önemli değil onlar için...
Kuralları onlar koyarlar ve o kurallara
göre oynar buradakiler...
Sosyal medyada siyasetçilerle ilgili bir
paylaşımda bulunuldu...
Tabii ki gerçek değil ama siyasetçilerin
yalan dolanlarla halkı kandırmaları üzerine
kurulmuş bir anlatım...
"Memleketin birinde milletvekilleri bir
olayla ilgili hep birlikte otobüsle bir yere gidiyorlarmış... Otobüs kaza yapmış... Bunu
haber alan yakın köylüler hemen olay yerine
gitmişler... Devrilan yani kaza yapan arabadaki
bütün milletvekillerini otobüsten çıkarıp defnetmişler... Zor koşullar altında ulaşılan bir
mevki olduğu için polis ekipleri zaman geçtikten sonra oraya ulaşabilmişler... Herkes
defnedildi ya, mecburen köylülerin ifadelerine
başvurulmuş... Polis müdürü köylülere sormuş: Bunları defnettiniz ama tümünün de
öldüğünden emin misiniz? Köylülerin cevabı
hazır: Vallahi efendim bazıları bağırıyorlardı
ama biz yine de onları gömdük... Polis müdürü: Bağırdıklarına göre canlı olmaları gerekirdi, deyince köylüler bir ağızdan: Siyasilere kim inanır ki müdür bey, biliyorsunuz
onlar devamlı yalan söylüyorlar. Biz de
onların bağırmalarına inanmadığımız için
tümünü de defnettik..."
***
Bu fıkra...
Burada anlatılmak istenen, politikacıların
halka devamlı yalan söyledikleridir...
Türkiye'ye bir bakın...
Aya dört şeritli yol yapacağını söyleyenleri
avuçları kızarırcasına alkışlayanlar yok mu?
Yakında uzayı fethedeceğini söyleyen ve
bu konuda çizgi film bile yayınlayıp halkı
kandıranlar değil midir bizim burada kaderimizle oynayanlar...
Burada seçime giren partilerin bir veya
ikisi dışındakiler meclise girme hayalleri
içerisindedirler...
Ceplerinde taşıdıkları kartları vatandaşlara
vererek meclise gireceklerini ve bakan olacaklarını söyleyenlere de rastladık...
Ekonomiyi nasıl düzelteceklerini söyleyenler de az değil...
İşgal altında söylenen yalanlar seçimin
hemen ertesinde ortaya çıkar...
İnananlar düşünsün artık...

HEPSİNİ İSTİYOR

4 yaşında çocuğu darp etmişlerdi...

Cezaevinde bekleyecekler
Çamlıbel Karakolu’nda görevli
polis memuru Uğur Karol, zanlı
Sare Konya’nın 19 Ocak saat
11.30’da eşi Cevdet Konya’nın
ilk evliliğinden olan 4 yaşındaki
erkek çocuğunu şımarıklık yaptığı gerekçesiyle ikametgahı içerisinde ciddi şekilde darp ettiğini,
eşinin ise olaya müdahale etmeyerek kayda aldığını söyledi.
Polis, aynı gün zanlı baba
Cevdet Konya’nın polise olayı
bildirip şikayetçi olduğunu söyledi. Polis, Sera ve Cevdet Konya’nın tutuklandığını, görüntünün olduğu cep telefonunun incelenmek üzere emare alındığını
belirtti.

Polis, çocuğun doktor kontrolünden geçirildiğini, darp raporu temin edildiğini söyledi.
Polis memuru, çocuğun geçmişte
darp edilip edilmediğine dair
araştırmanın süreceğini, görüntülerin emare alındığını ifade
etti.
Polis, soruşturmanın devam
ettiğini ancak zanlıların geri kalan kısmına etki edemeyeceğini,
olayın toplumda infial yarattığını
belirterek, zanlıların teminata
bağlanmasını talep etti.
Mahkeme, yaşanan olayın ciddiyetine vurgu yaparak, zanlıların
15 günü aşmayacak bir süreyle
cezaevine gönderilmelerine emir
verdi.

Fikri Ataoğlu trafik kazası geçirdi
DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu'nun trafik kazası geçirdi.
Ataoğlu'nun boynunda zedelenme olduğu öğrenildi.
Dün akşam BRT'de yayınlanacak programa da katılamayacak olan Ataoğlu'nun durumunun iyi olduğu bilgisi verildi.
DP'den yapılan açıklama şöyle:"Demokrat Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı,
Turizm Çevre Bakanı Fikri
Ataoğlu, bu akşam Güzelyurt
'ta düzenlenen parti secim çalışması sonrası Lefkoşa dönüşü
geçirdiği trafik kazası sonucu,

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu
Devlet hastanesinde müşaade
altına alınmıştır.
Hastane doktorları, ani frenden
kaynaklı Sayın Ataoglu 'nun ön
koltuğa çarpması sonucu boynunda ezilme meydana geldiği
ve multi travma geçirdiği, bu
nedenle boyunluk takıldığını
bildirmişlerdir.
Kaza, aksam saatlerinde Güzelyurt-Lefkoşa ana yolunda
vito aracın önüne aniden bir
köpeğin çıkması sonucu araç
şoförünün köpeğe çarpmamak
için ani fren yapması neticesinde
gerçekleşmiştir."

Bugün 22 Ocak. “Afrika’ya karşı düzenlenen
linç barbarlığının 4. yıldönümü.
Unutmadık… Unutturmayacağız…
***
Adı Fuat Nalcıoğlu..
KKTC Cumhurbaşkanlığı Ekonomi ve Doğal Kaynaklar Komitesi Üyesi…
UBP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı…
Ve Marketçiler Birliği Başkanı..
Maşallahı var… Bir koltukta üç karpuz.
Herkesin harcı değil.
Bu da bir hüner işi herhalde!
***C
Peki bu yazının içine girecek ne yaptı bu Nalcıoğlu
diye sorabilirsiniz şimdi.
Hemen söyleyim.
Mesele Ercan Havalimanı’nın Türkiye’nin iç hatlarına dahil edilmesi meselesi.
Fuat çok mutlu oldu bu açıklamadan.
Çok da heyecanlandı aynı zamanda.
Ve oturupbir demeç patlattı hemen.
Ne diyor bakın…
“Bir Kıbrıs Türkü olarak Kıbrıs’tan gidecek ve
Kıbrıs’a gelecek yolcuların Türkiye havalimanlarında
iç hatlardan uçağa binmeleri kararını selâmlıyorum.
Ben Kıbrıs’ın bütünüyle, Kıbrıs’ın gerçek sahibi
olan anavatan Türkiye’ye iltihak etmesini savunuyorum.” “İlhak” diyor!
Yalnız Kuzey Kıbrıs değil, bütün Kıbrıs Türkiye’ye
ilhak edilmeli diyor!
***
Cumhurbaşkanlığından derhal bir açıklama yapıldı
Fuat’ın sözleriyle ilgili olarak.
Özetle şöyle deniliyor açıklamada.
“Kıbrıs’ta olası bir anlaşmanın egemen eşit iki
devletin işbirliğini öngörmesi dışında cumhurbaşkanlığı
olarak bir başka tezimizin olamayacağı herkesin malûmudur. Herhangi bir kişinin sosyal medya paylaşımını
cumhurbaşkanlığının tüzel kişiliğiyle ilişkilendirmemek
lâzım.”
***
Ciddiyetten, devlet anlayışı ve olgunluğundan
yoksun bir açıklama.
Bir kere Fuat Nalcıoğlu herhangi bir kişi değil.
Cumhurbaşkanlığı Ekonomi ve Doğal Kaynaklar
Komitesi üyesidir.
UBP’nin Yüksek Disiplin Kurulu Başkanıdır.
Aynı zamanda da Marketçiler Birliği Başkanı’dır.
Bu sıfatlardan dolayı, “Söyledikleri bizi bağlamaz”
diyemezsiniz.
Eğer hiçbirine katılmıyor ve yaptığının bir sorumsuzluk olduğunu düşünüyorsanız…
Yapacağınız tek bir şey vardır.
Onu derhal Cumhurbaşkanlığı Ekonomi ve Doğal
Kaynaklar Komitesi üyeliğinden azletmek.
Aksi halde onun görüşlerine katılmış olursunuz!
***
Derken günün ilerleyen saatlerinde Fuat Nalcıoğlu’nun isminin Cumhurbaşkanlığı sayfasından kaldırıldığı öğrenildi.
Bu bir azil kararı olarak algılansa da, Fuat’ın
komite üyeliğine son verildiğinin de Cumhurbaşkanlığı
tarafından açıklanması gerekiyor.
***
Elbette UBP de aynı durumda.
Nalcıoğlu’nun ilhak görüşlerine katılmıyorsa, parti
meclisi derhal toplanarak onu Yüksek Disiplin
Kurulu Başkanlığından azlettiğini açıklamalıdır.
Aksi halde UBP’nin de bütün Kıbrıs’ın Türkiye’ye
ilhak edilmesini savunur durumda olduğu gözler
önüne serilmiş olacak!
***
Bana sorarsanız… Ersin Tatar’a da…
UBP’ye de bu durum uyar!
Ama mesele,”Daha zamanı gelmedi” meselesi olabilir! Yani bütün mesele, maskeleri indirip “evet be
ilhakçıyız” demelerinde!
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Onuncu köy
VİLAYET MİLAYET

Jale Aslan
Doğuş Hanım,
Mobese Kameraları ile 7/24 asker tarafından izleniyoruz zaten sizin savunduğunuz
Bilişim Yasası sayesinde…
Bundan daha güzel vilayet mi olur Kuzey
Kıbrıs’tan başka…
Bırak artık bu cesur idealist siyasetçi pozlarını…
Yok adalet bakanlığı kurdurmayız, yok
TC yargıya müdahalede bulunur, yahuuu
polis askere bağlı, soruşturmayı kim yapar?
Kim koyar delilleri yargıcın önüne…
Resmen kara cahil sanırlar insanları...
Anayasanın geçici 10. maddesi dururken
orda yargı bağımsız falan olamaz...
Bunları anlatın bize. Bir tane solcu milletvekili adayı açık açık bu konuyu konuşmaz…

22 OCAK VE BOYKOT

Feriha Altıok
22 Ocak 2018'de aldıkları talimatla Afrika
Gazetesini ve özellikle yazarlarını linç
etmeye gidenlerin yanında muhabbet dağıtanlarla, meclis penceresinden, perde aralığından o vahşeti seyretmekle huzur bulanlar,
meclisin tepesine Kayı Bayrağı dikilirken
çıkarılan sesleri, büyük bir umursamazlıkla
dinleyenler, şimdi meydanlarda, ekranlarda
oy istiyorlar.
İnsaf... Biraz yüzüne bakar insan. OY
YOK BOYKOT.
***
Etle tırnak gibi olmadığımız için, kimsenin
beslemesi olmayı asla kabul etmeyeceğimiz
için; inancımıza, eğitimimize, yönetimimize,
irademize, özgürlüğümüze ve hayatımızın
hiçbir alanına talimat kabul etmeyeceğimiz
için; parça parça yaralı bir yurt değil, barış
içinde bütün bir yurt, yani federal çözüm
istediğimiz için ve bu isteğimizden vazgeçmeyeceğimiz için; asla bir altyönetim olmayacağımız için; bütün kurumlarımıza,
kesinlikle sahip olacağımız için yani kimsenin
biatçısı olmayacağımız için şaşmayacak
bir kararla BOYKOT.
***
CTP, bizi boykottan vazgeçirmeye uğraşmaktansa önce verdiği sözde durmalı
diye düşünüyorum. Hani seçime müdahale
varsa "Seçimden çekiliriz "demişlerdi ya...
Yoksa sinek ayağı kadar müdahale yok mu?

ÇATı BAddOZ OLdU

Yılmaz Parlan
Elektrik yok, tüp yok, benzin bir var bir
yok, birçok şey yok olsa da çok pahalı,
yaşam standardı yerlerde sürünür ama yine
de ısrarla oy istiyorlar.
Tabii ÇATI'nın çöküşünden bir tek UBP'yi
sorumlu tutup işin içinden sıyrılamazsınız.
Rejimle işbirliği yapan siyasi partiler ve
vekilleri de en az onlar kadar sorumludur!
Hele elektrikte anamuhalefetin payı herkesten daha çoktur başımıza AKSA'yı saranlarda yine onlardır tıpkı nüfus taşıma da
olduğu gibi!
Ama yine de meclise kapağı atma uğruna
oy istiyorlar.
İyiden utanmayı atmışa benziyorlar.
#OYMOYyok
#BOYKOTözgürlüktür

BOYKOT

Hatice Teralı Incirli
Gerçeği görerek
Gerçeği bilerek
Söylenen yalalanlara
inanmak aptallıktır...
Yeter artık…
Buraya kadar...
Boykot…
Boykot…

BİATA KARŞı BOYKOT
Hasan Ulaş Altıok
Dörtlü hükümet döneminde elektriğe
yatırım yapılmasına karşı çıkan ve hükümeti de ikna eden ve elimizdeki en
büyük fırsatı heba eden sanki de CTP’li
bakan değilmiş gibi davrananları görünce
üzülüyor insan.
“Ama UBP de yatırım yapmadı” demeyin sakın. UBP’nin halk düşmanı, biatçı olduğunu biz sizden daha iyi biliriz.
AKSA’ya 500 milyon TL civarında
borç varmış. İyi. Bugüne kadar yaptığı
fahiş kârâ saysın.
Yapılan hatalı ve dayatma sözleşmelerle
dünyayı yediler, yıllarca hak etmedikleri
paraları aldılar. Ben bir boykotçu olarak
bu parayı asla ödemeyeceğim. Bu da
benden seçim vaadi!
Ülkedeki elektrik kesintilerinin nedeninin yatırım eksikliği olduğu artık herkes

tarafından kabul ediliyor. Sonunda! Peki
yatırım yapılmasına engel olanın bizi
tam bağımlı bir vilayet yapmak isteyen
TC talimatları, dayatma protokolleri
(2010 protokolüne bakınız) ve buradaki
biatçılar olduğunu biliyor muyuz? Bilelim.
Kesin bilgi.
***
Akıncı ile ilgili günlerdir haberler görüyorum. Boykotçu mu diye yorum yapılıyor. Vefasız diyen bile oldu. Kendisine
ve temsil ettiği topluma tarihin en büyük
darbesi yapıldı.
Darbeye karşı çıkamayanlar Akıncı’yı
eleştirerek mutlu oluyorlarsa olsunlar.
Ben Akıncı’nın seçimde ne yapacağını
bilmiyorum, kendisine destek veren birisi
olarak kendisi ile konuşmadım da. Yaşanan o kadar rezaletten sonra boykot
yaparsa haklıdır. Yapmazsa da kendisini

anlarım. Süreçleri gerçekleri dikkate
alarak değerlendirmek gerek.
***
Yaşamakta olduğumuz sorunların tespitini ve çözüm yollarını farklı değerlendiren insanlarımız farklı kararlar aldı.
Bu çok normal.
Bazıları sandığa gidecek, bazıları gitmeyecek. Çoğunun hedefi ortak. 24
Ocak’tan sonra gerçek hayatla yeniden
yüzleşeceğiz.
Zor günler olacak. Her açıdan. Birlikteliğe daha çok ihtiyacımız olacak. Ve
de mücadeleye.
Henüz bir araya gelemememiz gelmeyeceğiz anlamını taşımıyor. Gelmek zorundayız çünkü. O güne kadar da hep
birlikte dersler çıkarmaya devam. Kırmadan, dökmeden, saygı çerçevesinde.
Mücadele yeni başlıyor.

BULLİ GİBİ TİTREME, BOYKOT ET!
Mahmut Anayasa
Hava 1 derece, buz gibi...
Peki seçime girecek olan siyasilerin
elektrik kesintileri için bu halka söyleyecek
bir şeyi var mı...???
Spesifik ama ha, hem de takvimli...
“Seçilirsek şu tarihe kadar şunu, bu
tarihe kadar da bunu yapacağız” diyen
var mı...???
Yok...
O zaman neye ve niye adaysınız...???
#BOYKOT
***
“Biz seçilirsek ışın makinesini
devreye sokup seyahatleri ücretsiz yapacağız, üstüne 37 Euro da bonus ödeyeceğiz”...
“Biz seçilirsek kağıt parayı tedavülden
kaldırıp, Galaxy para birimine geçeceğiz,
herkesin kıçına çip takıp pos cihazı kullanacağız”...

“Biz seçilirsek nükleer enerjiye geçeceğiz,
elektriği bedava vereceğiz, herkese hediye
olarak da ışın kılıcı dağıtacağız”...
“Biz seçilirsek köylü gençlere Mars’tan
kırsal kesim arsası dağıtıp, 75 yıllık da
ücretsiz oksijen sağlayacağız”...
“Biz seçilirsek hastalık bitecek, kimse
ameliyat olmayacak, bütün organların
yedek parçası Lefkoşa sanayide ücretsiz
değiştirilecek”...
“Atmasyon Bizim İşimiz”
“Yıldız Savaşlarında Son Buraya Kadar”
“Şimdi UFO Zamanı”
“Muhalefete Değil Skywalker’a Talibiz”
Darth Vader
Kripton Kontenjan Adayı
Sıra No: 8 Işık Yılı
#BOYKOT
***

Bir kenara bırakın ideolojiyi, işgali, iradeyi, Ankara’yı...
Bir aydır elektrik olmayan, en soğuk
dönemde herkesin evde bulli gibi titrediği,
hem siyasi, hem fiziksel “Karanlık” bir
ülkede seçim mi olur...???
Siz hiç “Biz hükümete gelirsek elektrik
sorununu kökten halledeceğiz” diye bir
seçim kitapçığı okudunuz mu...???
YSK bile Afrika Masai yerlileri gibi
“Ateş getirin” diyor, seçim sonuçlarını da
herhalde posta güvercini ile bildirecekler,
ne sandığı, ne seçimi...
#Şşşttt
#SeçimVar
#BOYKOT
***
Eşit, egemen ve tam bağımsız Devletin(!)
yüce Meclisi... Sömürgenin sözüm ona
“Legal” kurumu, tam karşısı da Valilik...
#BOYKOT
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ERKEN GENEL SEÇİM YARIN YAPILIYOR
SEÇİM PROPAGANdASı
BUGÜN SONA ERECEK…
SEÇİM YASAKLARı SAAT
18.00’dE BAŞLAYACAK
Erken genel seçim, pazar günü
yapılıyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) ilan ettiği seçim takvimine göre bugün seçim propagandasının son günü.
Bugün saat 18.00’den sonra propaganda ve propaganda nitelikli
yayın yapılması, bu amaçla toplu
SMS atılması yasak olacak.
YSK, propaganda sürecinin tamamlanacağı bugün saat 18.00’den
sonra propaganda ve propaganda
nitelikli yayın yapılmasının yasak
olduğunu hatırlattı.
YSK duyurusuna göre, sosyal
medya ve internet üzerinden yapılan paylaşımlar, haber sitelerinde
yer alan banner yayınları ve toplu
SMS’ler yasak. Bu yasak, haber
sitelerinin toplu SMS’lerini kapsamıyor.
Bugün saat 18.00’den itibaren
siyasal partilerin ve bağımsız adayların propaganda nitelikli yayın
ve/veya bannerlerinin sitelerden
kaldırılması gerekiyor. Yasanın
187. maddesinin “Oy verme gününden önceki gün saat 18.00'den
sonra ve oy verme gününde genel
veya halka açık yerlerde seçim
propagandası için toplantı veya
propaganda yapanlar veya bu amaçla yayınlarda bulunanlar veya her

ne suretle olursa olsun seçimin
düzenini bozabilecek veya oy vermenin tam bir serbestlikle yapılmasını etkileyebilecek nitelikte
söz, yazı veya sair suretlerle propaganda yapanlar veya asılsız söylenti çıkaranlar, altı aya kadar hapis
cezasına çarptırılabilirler.” dediğine
işaret edilen duyuruda, propaganda
nitelikli yayınlara bugün saat
18.00’den sonra devam edilmesi
halinde madde 187 altında suç
oluşturacağı ve bu yasağa uymayanlar hakkında toplama, kapatma
ve erişimi engelleme dahil her
türlü tedbirin alınacağı vurgulandı.
PAZAR GÜNÜ 19.00’A
KADAR SEÇİM VE
SONUÇLARINA İLİŞKİN
HABER YAPILAMAYACAK
Seçim ve Halkoylaması Yasası
ubugünca, oy verme işleminin saat
08.00’de başlayıp18.00’de sona
ereceği pazar günü saat 19.00’a
kadar radyo ve televizyonlarla her
türlü yayın organı tarafından, seçim
ve sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin
ve yorum yapılması yasak olacak.
Seçim günü, sandık alanları içerisinde veya civarında herhangi
bir kişi tarafından aday ve/veya
siyasi parti ambleminin veya işaretinin taşınması veya aday veya
siyasi partinin propagandasını yapan renkleri çağrıştıran herhangi
bir giysi ve/veya emtia ve/veya

maske kullanılması yasak.
YSK, yasa gereğince, oy verme
gününde uyulması gereken diğer
yasaklara da işaret ederek, alkollü
içki satılması, içkili yerlerle umumi
mahallerde her çeşit alkollü içki
satılması, verilmesi ve içilmesinin
yasak olduğunu vurguladı.
Bütün umumi eğlence yerlerinin
oy verme süresince kapalı kalacağı,
eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilebileceği
ayrıca emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka
kimsenin, köy, kasaba ve şehirlerde
silâh taşıyamayacağı belirtildi.
6 İLÇEDE 763 SANDIK
KURULACAK
Son milletvekilliği seçiminin 7
Ocak 2018’de yapıldığı ülkede, 4
yıl aradan sonra yeniden erken seçime gidiliyor.
203 bin 792 kayıtlı seçmenin
bulunduğu KKTC’de, Cumhuriyet
Meclisi’nde görev yapacak 50 milletvekilini belirlemek üzere pazar
günü yapılacak seçimde, 6 ilçede
763 sandık kurulacak.
Sandık kurullarında 2 bin 289
kişi görev yapacak.
Sonuçlar, Türk Ajansı Kıbrıs
(TAK) ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) üzerinden
duyurulacak. Sandıkların kapanmasının ardından 18.00-19.00 saatleri arasında seçimle ilgili yayın
yapmak yasak olacak.

Kuzeyde 445, Güneyde 2192 vaka, 3 can kaybı
Son 24 saatte yapılan test sayısı
19.626 olup, 445 pozitif vakaya rastlanmış, 862 kişi taburcu edilmiştir.
194 kişi Lefkoşa, 102 kişi Girne,
76 kişi Gazimağusa, 35 kişi Güzelyurt, 24 kişi İskele, 14 kişi Lefke
Bölgesi'ndendir.
21 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.627
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 445
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı
:
Yerel Vaka Sayısı: 445
İyileşip Bugün Taburcu Edilen
Hasta Sayısı: 862
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı:
5.194.452
Toplam Vaka Sayısı: 49.679
İyileşip Toplam Taburcu Edilen
Vaka Sayısı: 43.988
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı:
5539
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 65
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı
: 5462
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı:
154

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12
Ülke Genelinde Bugün Yapılan
Aşı Miktarı : 1833
Güvende Kal uygulamasına bağlı
güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan
Bileklik Sayısı: 486
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 626
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 4546
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 116202
Güney Kıbrıs’ta vakalar bugün
de 2 binin üzerinde!
Güney Kıbrıs’ta günlük yeni tip
koronavirüs (Kovid-19) tablosu açıklandı.
Son 24 saatte yapılan 106 bin 444
testle 2 bin 192 yeni vaka belirlendi.
Ülkede dün (20 Ocak) yapılan
108 bin 670 testle 2 bin 282 yeni
vakaya rastlanmıştı.
Rum haber kaynaklarına göre, bugün 3 ölüm kaydedildi ve ölü sayısı
703’e ulaştı.
Tedavi gören hasta sayısı 242, du-

Sosyal Medya
Armağan Karal desem
Kıbrıs Kıbrıslılarındır demek,
"Türkiye Türklerindir" demek gibi
ırkçılıkmış, hem da iğrençmiş.!!!
Bu ne öfke böyle? Haksız olduğunu bilenlerin öfkesi gibi..
Yahu, insan ne yazdığına bir bakar. İkisi aynı şey mi?
Birinde Türk ırkı vurgulanır, ötekinde Kıbrıs adası. Türkiye sadece
Türklerin değildir, Türkiye ayni zamanda Rumların, Kürtlerin, Ermenilerin, ve diğer birçok etnik toplumlarındır..

rumu ciddi olanların sayısı 84 olarak
açıklandı.
Toplam vaka sayısı 232 bin 161
olarak kaydedildi.
Türkiye
Türkiye'de 181 can kaybı, 72 bin
555 yeni vaka
Türkiye'nin 21 Ocak 2022 günlük
corona virüs tablosu açıklandı.
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Günlük Coronavirüs Tablosu'nu paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 416 bin
453 Covid-19 testi yapıldı, 72 bin
555 kişinin testi pozitif çıktı, 181
kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin
sayısı 87 bin 192 oldu.
18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz
aşı uygulananların oranı yüzde 84,17,
birinci doz aşı yapılanların oranı
yüzde 92,36 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan
aşı miktarı 140 milyon 556 bin 373
doza yükseldi.
18 yaş ve üstü nüfusta en az iki
doz aşı yaptıranların oranı en yüksek
10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya,
Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

KıBRıS’ı SİZE BıRAKMAYACAĞıZ
TOROSLAR SİZİN

Ama, Kıbrıs Kıbrıslılarındır; çünkü Kıbrıs, Kıbrıs'ta yaşayan insanların coğrafyasıdır. Rumca konuşan
Kıbrıslıların, Türkçe konuşan Kıbrıslıların, Maronitlerin, Ermenilerin,
Latinlerin ülkesidir Kıbrıs. "Türkiye
Türklerindir" değil, "Türkiye Türkiyelilerindir" olacaktı onun doğrusu. Tıpkı "Kıbrıs Kıbrıslılarındır"
da olduğu gibi. Ikisi aynı anlama
gelmez. Sapla samanı karıştırmaktır
bunun adı.
"Türkiye Türklerindir" demek,

ırkçılıktır, çünkü Türk'ten başkasına
hayat hakkı tanımayan bir ayırımcılık vardır orda. Bunun doğrusu
"Türkiye Türkiyelilerindir" olmalıydı. Tıpkı "Kıbrıs Kıbrıslılarındır'
da olduğu gibi. Coğrafyayı vurgulamak ırkçılık olamaz.! Sizin söylediğinizin tam tersine, "Kıbrıs Kıbrıslılarındır" deyişi, anti-emperyalist
anti-faşist, anti-ulusal bir söylemdir!
Kıbrıs'ı size sömüresiniz diye bırakmayacağız demektir, emperyalizm ve işgalci uşaklarına...

GÜNLÜK
ÖZELLEŞTİRME PAHALıLıK dEMEKTİR!

Ercan’ın Türkiye’nin İç Hat’tı yapılması konusunda diğer parti
liderleri sessizliğini korurken Kudret Özersay şöyle konuştu: “Ben
bir uluslararası hukukçu olmama rağmen bu tartışmaların memlekete
zerre kadar faydası olmadığını, içi boş olduğunu düşünüyorum. Spekülasyon yaratıp seçime birkaç gün kala korkular, hissiyatlar ve belli
bazı mitler üzerinden bir yönlendirmedir yapılan çalışmalar. Bilet fiyatlarının ucuzlamasını istiyorsanız vergi ve diğer girdi maliyetlerini
aşağıya çekmek için bazı düzenlemeleri yapacağım diye konuşabilirsiniz.
Normal şartlarda iç hatlarda alınan oranlarda vergi alacağım demeniz
gerekiyor… Yazık günah ülkenin emeğine zamanına. Çok lüzumsuz,
gereksiz tartışmalar bunlar”… Uçuşlardaki bilet fiyatlarının düşürülmesi
hakkında ise şöyle dedi: “Türkiye’de havaalanı işletmeleri özelleştirilmiş
durumdadır. Ülkemizde de havaalanı özel bir şirkete verilmiştir.
Alınan vergiler ortadadır, vergilerde indirim yapacaklarsa yapsınlar
ve bıraksınlar konuşmayı hadi yapsınlar. İkincisi de fiyatlar konusunda
indirim olmasını sağlayacak en önemli unsurlardan birisi sefer
sayısının artmasıdır. Bizde maalesef charter ile turizmden uzaklaştığımız
için memlekete gidip gelenlere ayrılan koltuklar azaldığı için bu sefer
fiyatlar yükseliyor. Charter noktasında biraz güçlenirsek arz talep
dengesiyle fiyatlarda düşüş olabilir. Vergi konusunda da şirketlerle
oturup konuşmanız gerekir, devlet olarak da kar zarar hesabı yaparak
vergileri düşürebilirsiniz”… Demek ki ÖZELLEŞTİRME pahalılık
getirir. Türkiye ve Kıbrıs’ta havalimanlarının özelleştirilmesi BİLET
FİYATLARI’na zam olarak yansıdı. Ancak Halkın Partisi hem
elektrikte hem telekomünikasyonda hem Araç Muayene’de hem de
limanlarda özelleştirmeyi savunuyor! Özersay hem havalimanı özelleştirmesinin pahalılığa neden olduğunu söylüyor, hem de partisi
özelleştirmeyi savunuyor!
BAŞKA KAPıYA
22 Ocak 2018 tarihinde
Tayyip hedef gösterdi,
KKTC’deki yerleşik taraftarı
da “Afrika”ya taşlarla
saldırdı. Siyasiler ne yaptı
bu linç karşısında? Hiç.
Seçim mi var? Başka
kapıya!
*
KAFAYı YEMEK
Koronavirüs aşısı olmayan
Kanadalı bir baba, 12
yaşındaki çocuğunu görme
hakkını kaybetti. Yargıç,
babanın ziyaretlerinin
çocuğun 'çıkarlarına uygun'
olmadığına hükmetti. dünya
kafayı yedi.
*
MENdERES
CHP Sözcüsü Faik Öztrak,
“Erdoğan, Menderes’le
kendini kıyaslıyor, oysa
Menderes’in kesip attığı
tırnak olamaz" dedi.
Menderes’i asan CHP, şimdi
de Tayyip’e karşı
Menderesçi olan CHP…
*
PROFESÖR
Prof dr. Ferhat Erişir
UBP’den aday oldu.
Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi’nde yılların
Profesörü neden KKTC
meclisine girmek ister ki?
*
REKTÖR
dP milletvekili adayı Serhat
Akpınar, "Halkımızın doğru
gördüğü kişilere muhakkak
oy vermesi gerekiyor" dedi.
GAÜ Rektörü efendi,
çalışanlarının sosyal sigorta
primlerini bile yatırmamış
zamanında. Şimdi da
meclise girecek…

“Tırnak”...
"Kendi ayakları üzerinde durma
ekonomik üretkenlikle mümkün
olabilir. Öyle bir ekonomik
üretkenlik de plan program ve
bilinçli bir yönetim kabiliyetiyle
mümkün olabilir. Bütçe
öngörülerinde bile, dünya
tarihinde görülmemiş sapma
oranları tecrübe edilirken,
kalkınma planından, kendi
ayakları üzerinde durmaktan
söz etmek, hem de bunu 10
ayda başaracağız demek,
aslında ekonomik problemlerin
ne kadar anlaşılmadığını ve
yapılması gerekenlerin ne
kadar bilinmediğini gösteriyor
bizlere. "
dr. Berkan TOKAR
(Yenidüzen)
"Her şey karşıtı ile vardır: iyikötü, şans-şanssızlık,
güzel-çirkin, akıllı-aptal,
zengin-fakir, ova-dağ. Her
insan hayatını uçlar arasında
savrularak geçirir. Şikâyet
etmek, bu gerçeği ve
dolayısıyla hayatı olduğu gibi
kabul etmemektir. Ama
galiba hayat yaşamaya değse
de değmese de yaşamaya
devam etmek insanın
doğasıdır. Uzaktan veya
yakından bakınca hayatının
çekilmez olduğu kesin olan
insanların yaşamaya devam
etmesi bu yüzdendir. "
Metin MÜNİR
(diyalog)

Günün Kahramanı
KıBRıS CUMHURİYETİ

Tatar Doğu Akdeniz
konusunda, “Kimse
Türkiye’yi bu denklemin
dışına itemez” dedi… İtilen
Türkiye değil, KKTC’dir.
Çünkü yoktur! Antalya
Diplomasi Forumuna
Mevlüt Çavuşoğlu Kıbrıs
Cumhuriyeti’ni davet etti…
Doğu Akdeniz’deki diğer
muhatapları İsrail’i, Mısır’ı ve
Yunanistan’ı da davet etti… Hatta,
Azerbaycan ile savaşan Ermenistan’ı da davet
etti. Denklemin dışında olan KKTC! Kıbrıs Cumhuriyeti
Dışişleri Bakanı gider, Tatar da Toroslar’ı izler… Eee, Tatar
Anastasiadis’le ilk görüşmesinde ona, “Müzakerelerde
bütün yetki TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndadır”
demişti…
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dünya kazan devrim kepçe

22 OCAK LİNÇİNdEN ÖĞRENMEK

Aziz ŞAH
Bugün 22 Ocak 2018 linçinin dördüncü
senesi…
Eğer o gün öldürülseydik arkamızdan
ne kadar uzun susulacağını öğrendiğimiz
dördüncü sene!
Arkamızdan tek bir cümle söylenecekti:
-Onlar da yazmasaydı…
İnsanlık susan Kıbrıslılar gibi olsa,
‘onlar da yazmasaydı’
cümlesinin ardına sığabilseydi, bugün ne resim, ne
müzik, ne edebiyat, ne tiyatro, hatta mağara resimleri bile olmayacaktı!
Geçen sene şöyle yazmışım:
-‘‘Bu sene 22 Ocak’ın üçüncü senesiydi. Olaydaki polis komutanlarının
aldıkları pozisyona ve yargıya verilen
talimata dair yeni şeyler öğrendik. 5’inci
senesinde başka yeni şeyler yazılacak.
10’uncu senesinde başka. Bir gün ‘9
kayıp saldırgan’ın sırrı da çözülecek’’…
Bizim 22 Ocak’tan ilk öğrendiğimiz
bir Linç Rejimi olduğuydu.
Linççilerin Elçilik tarafından gözaltından çıkarılmasından, AKP teşkilatının
bunun için elçiliğe teşekkür etmesine,
Ağır Ceza’da yargılanması gereken linççilerin Alt Mahkeme’de yargılanmasına,
Kıdemli Yargıcın hapse attığı linç saldırganlarını Şartlı Tahliye Kurulu’nun
‘iyi hâl’den serbest bırakmasına Linç
Rejiminin gözlerini, kollarını, ayaklarını
ve en önemlisi gölgesini gördük.

Mehmet Birinci
Askeriyle, elçiliğiyle, polisiyle, yargısıyla, basınıyla LİNÇ’in nasıl bir
rejim olduğunu gördük. Bizim o gün
gördüklerimizi bugün göremeyenler
var…
Linçin ellerini ‘emekçilerin elleri’
zannediyorlar!
O gün bir telefonla, yerleşimci sömürgeci nüfusun nasıl gazetenin önüne
toplandığını öğrendik mesela. ‘‘Bize
telefon geldi, ne olacağını bilmiyorduk...
Sadece oraya gitmemiz söylendi, biz
de gittik’’ diyen adamın 1 Milyon Sterline Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar
Planı bölgesinde Rum malı sattığını
öğrendik mesela. 800.000 Sterlini beğenmemiş, 1 Milyon Sterlin istemiş ısrarla!
İşte, yerleşimci sömürgeci nüfusun
profili, yerleşiklerin lümpen ellerinin
sınıf analizi…
Kıbrıslı kendini ‘yargımız bağımsızdır’ yalanıyla avuturken öğrendik ki
linççileri yargılayan Kıdemli Yargıç,
-“Söyleyin o yargıca herhangi bir
ceza verirse verdiği cezanın katbekatını
ona ödeteceğiz, karşılığını bulacak”
diye resmi ağızdan tehdit edildi…
Linç esnasında gazete binasına doğru
yürüyen ve linç edilmekten yanındaki
gazeteciler tarafından kurtarılan Mustafa
Akıncı’nın üzerine yürüyüp ‘bizim cumhurbaşkanımız değilsin’ diyen yerleşikler
18 Ekim 2020’de Akıncı’yı oturduğu
koltuktan indirdiler.
Henüz o koltukta otururken Mustafa

Akıncı’nın hayatımızı kurtaran Polis
Komutanı Ali Savaş Altan’a randevu
vermediği dördüncü senedeyiz!
Akıncı’nın Komutanın hazırladığı linç
raporunu kabul etmediği dördüncü sene…
Komutanın hayatımızı kurtardığı için
komploya kurban gittiği dördüncü sene…
Linççilere göğsünü siper eden polislerin
bir daha terfi alamadığı dördüncü sene!
İşte bunu da bu sene öğrendik…
Ve artık Akıncı da yok. Oturmuyor
dört sene önce Silihtar’da oturduğu koltukta…
Çünkü Ali Komutanın linç raporuna
yazdıklarını okumadı. 22 Ocak 2018
linçinin raporunda yüzleşmeye korktuğu
gerçekler Akıncı’yı 18 Ekim 2020 gecesi
tarihin boşluğuna süpürdü…
Dönemin iş ola ‘başbakan’ı olan, polisin kendisine bağlı olduğunu söyleyen
Tufan Erhürman da vermemişti Ali Komutana randevu. Ve dört sene boyunca
22 Ocak Linçi ile ilgili tek kelime etmedi
Bay Tufan…
Kiminin ‘emekçi’, kiminin ‘çok kültürlülüğün parçası’ saydığı yerleşimci
linççiler Devlet Bahçeli, Mevlüt Çavuşoğlu, Süleyman Soylu, Fuat Oktay ile
görüştü her fırsatta. Bir fotoğraf albümü
yaptılar onlarla!
22 Ocak’ta Avrupa-Afrika’yı linç edenler 18 Ekim’de Mustafa Akıncı’yı indirdi.
22 Ocak raporunda yazıyordu gelmekte
olan…
Her sene yeni bir şey öğretecek bize
22 Ocak!

Nijerya uyruklu Obasanje Adeola Owoyalr, okullar yolunda bir arabada ölü olarak bulunmuştu...

CİnaYETE 32 YIL HaPİSLİk

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da 1 Temmuz
tarihinden itibaren kayıp olduğu bildirilen
ve 8 Temmuz 2019 tarihinde Okullar yolu,
Şht. Ruso Ortaokulu’nun yanındaki toprak
alanda cesedine ulaşılan 33 yaşındaki Nijerya
uyruklu Obasanje Adeola Owoyalr'ın öldürülmesi olayı ile yurtdışına kaçan ve yakalanan zanlı Ehiremen Sunday Osemeahon’un aleyhindeki karar dün açıklandı.
Başkan Aksun, Taammüden adam öldürme,
adam öldürme ve soygun suçlarından itham
edilen sanık tüm suçlamaları kabul etti.
1 Temmuz’da Obasanje Adeola Owoyalr’ın öldürülmesiyle ilgili 4 Temmuz’da
yurtdışına kaçan zanlı Ehiremen Sunday
Osemeahon’un 29 Eylül’de tespit edilmişti.
Sanık 30 Eylül’de maktulü öldürdüğünü
ve maktulden tespit edilemeyen miktarda
para aldığını itiraf etmişti. Obasanje Adeola
Owoyalr’ın 1 Temmuz’da arkadaşları tarafından kayıp olduğu ihbarı gelmiş ve
cesedi Lefkoşa’da okullar yolu bölgesinde
toprak alanda kendine ait olan ML 918
plakalı Toyota marka aracın bagajında battaniyeye sarılı şekilde bulunmuştu. Owoyalr’ın kesici ve delici alet ile öldürüldüğü
belirlenmişti.
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip
ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanıkların aleyhindeki kararı Başkanı Fadıl Aksun açıkladı.
Aksun, sanığın işlemiş olduğu suçun müebbet hapis cezası öngören çok vahim bir
suç olduğuna değindi. Başkan Fadıl Aksun,
yaşam hakkının gerek Anayasamız, gerekse
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi düzleminde korunan ve en fazla değer atfedilen
hak olduğunu belirtti. Aksun, olgulara bakıldığında gerek cinayetin işleniş amacının
soyguna dayanması gerekse sanığın maktülü
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öldürürken saldırı silahı kullanması, cinayet
anında barbarca ve acımasızca yöntemlere
başvurması hatta maktülün ölümünden
sonra cansız bedenine yaptıklarının oldukça
ağırlaştırıcı faktörler olduğuna değindi.
Aksun, özetle kararda şunlara yer verdi:
“Sanık ülkemize öğrenci olarak 2015 yılında gelmiştir. Ülkemiz uzun süreden bu
yana eğitim adası olarak nitelenmektedir.
Tabidir ki, ülkemizin uluslararası alanda
tanınmamışlığına rağmen bu sıfatı taşıması
memnuniyet vericidir ve bir çok milletten
öğrenci de bu ülke insanı tarafından
KKTC’de misafir edilmektedir. Ancak öğrenci sıfatı ile ülkeye gelen kişilerin bu sıfatlarına uygun davranmaları gerekir.
Maalesef huzurumuzdaki birçok davada
sanıkların öğrenci olarak ülkeye gelen yabancı uyruklu kişilerden oluştuğunu gözlemlemeye başladık. Bu durum kaygı verici
bir hal almıştır. Öğrencilerin kendilerine
ev sahipliği yapan ülkenin kamu düzenine
saygı göstermeleri gerekir. Bu saygı sevi-

yesine erişmek alabilecekleri en temel eğitimdir. Sanık da ülkemizde bir üniversiteden
mezun olmuşsa da ülkemizde cinayet işlemiştir. Hiçbir diploma bu ayıbı örtecek değerde değildir. Sanığın işlediği suç sonucu
bir insanın hayatı elinden alınmakla birlikte
kamu düzenine de büyük bir zarar verilmektedir. Kamu düzeninin en önemli unsuru
kamunun huzurudur. Ülkemizde cinayet
işlendiğinde bu cinayetin sanığı ve maktülü
bu davada olduğu gibi yabancı dahi olsa
olayın vuku bulduğu yer ülkemizin toprakları
olduğu müddetçe bu olay bizi ilgilendirmez
diyemeyiz. Bu suç sonrasında halkın huzuru
bozulmakta ve yaşam alanlarımızın, sokaklarımızın güvenilirliği sorgulanmaktadır.
Yıllarca düşük suç oranı ve yüksek huzur
seviyesi ile övünen bu küçük ülkede böylesi
olayların yaşanması toplumun temel değerlerini yaralamaktadır. Sanığın lehine ve
aleyhine olan tüm hususlara değinen Aksun,
sanığa oybirliği ile 32 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

dİRENİŞE OY VER

23 Ocak 2022 seçimlerine katılan Kuzey
Kıbrıs’ın Burjuva partilerinin manifestoları,
seçim vaatleri ile dolu! Burjuva partiler ülkemizdeki somut koşulları hiçe sayarak halkımıza
olmayacak vaatlerde bulunuyorlar. Palavranın
bini bir para! Halkımız 23 Ocak seçimlerinde
palavralara göre değil ülkemizin gerçeklerine
göre karar vermelidir
Bu seçimlerde geçmiş yıllardakinden farklı
olarak Kıbrıs sorununa ilişkin fikir beyan
eden yok! Çünkü Kıbrıs sorununun çözümü Ankara'ya
havale edildi! O konuda irade
Ankara'da! Burjuva partilerin
hiçbirinin Ankara'nın söylediklerinin dışında söyleyecek
bir sözü yok! Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğündeki ana
unsur olan ‘garantiler‘ konusunda burjuva partiler Türkiyenin garantiler
gibi haksız ve yanlış bir uygulamada ısrarlı
olmasına itiraz etmiyorlar. Hepsi de garantilerin
devamından yana! Toplumun iradesini Ankara'ya teslim edenler şimdi de çıkmışlar “esit
egemenlik” diyerek palavra atıyorlar!
Vaadlerin başında Kuzey Kıbrıs’ta değişim
sözü var! Neredeyse tüm burjuva partiler
Kuzey Kıbrıs’ın siyasi yapısını değiştireceklerini iddia ediyorlar. Bunların değişim dedikleri
Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs için yaptığı yeni
planlardır. Türkiye Kuzey Kıbrıs’ı bir sömürge
statüsünde elinde tutmaya devam edebilmek
ve Kıbrıslı Türklerin asimilasyon sürecini
hızlandırmak için yeni planlar yapmaktadir.
Seçimlere girmeden önce ülkemizin tüm burjuva partileri Türkiye’nin bu konudaki telkinlerine onay vererek biat etmiş durumdadırlar.
Buna rağmen burjuva partiler bizlere seçimlerden sonra “daha fazla demokrasi, daha
fazla adalet, daha fazla eşitlik, daha fazla
insan hakları, daha fazla özgürlük” vaad etmekte, ‘dışa bağımlılığı azaltmak’tan bahsetmektedirler! Bu palavralara karnımız tok!
İkinci olarak. Burjuva partiler ekonomik
kalkınmadan bahsetmekte, ekonomik reformlardan söz etmektedirler. Kimisi ‘yaptık yine
yaparız’ derken kimisi de Türkiye’nin hali
hazırda Kıbrıs’ın bağımlılığını pekiştirmek
için hazırlamış olduğu bazı endüstriyel ve tarımsal projeleri kendi projesiymiş gibi yutturma
gayreti içinde girdi.
Peki vatandaş bu burjuva partilerine sormaz
mı;
1.Siz kendi mali politikalarınızı kontrol
edecek yetkiye sahip misiniz? Merkez Bankanızın kontrolu sizde mi?
2.Para olarak TL'ye bağımlı iken TL’nin
sürekli devalüe edilmesinden kaynaklanan
devalüasyonu ve gelir kaybını nasıl önleyeceksiniz?
3.Sİz Kıbrıs’ın kuzeyine egemen misiniz?
Egemenseniz nüfusumuzun ne olduğunu biliyor
musunuz? Nüfusunuzu bile bilmeden söz verdiğiniz ekonomik planlamaları nasıl yapacaksınız? Eğitim ve sağlıkta söz verdiğiniz
reformları neye göre gerçekleştireceksiniz?.
Üçüncü olarak da “dinamik ve gerçekçi dış
politika” vaadleri öne çıkıyor. Palavra!
Türkiye Cumhuriyetinin Ülkemize karşı
savaş ilanı 1974’ten beri TBMM’de duruken,
Topraklarimiz işgal altındayken, KKTC denilen alt yönetim 48 yıldır üst koordinasyon
kurulu tarafından yönetilirken, geçici 10.madde
ensemizde dururken, dış politikada nasıl bağımsız olunacağını burjuva partilerin hiçbiri
izah etmiyor.
Bu işler sadece lafla olmaz. Lafla peynir
gemisi yürümez!
Değerli emekçiler, ülkemizin sömürgeleştirilmesini ve halkımızın asimile edilmesini
sineye çekmiş, kabullenmiş ve Ankara’nın
emir ve taleplerine uyumlu politikalarla karşınıza çıkan burjuva partilerin palavralarına
kanma! Yalan vaadlere aldanma! Özgür İradene
sahip çık! Asimilasyona hayır de!
Bağımsızlık Yoluna verilecek her oy, Anglo-Amerikan emperyalistleri ile onların
Ankara ve Kıbrıs’taki işbirlikçilerine karşı
direnişinin sembolü olacaktir.
Yaşasın Egemen Kıbrıs Halkı ve Bağımsız,
Birleşik Kıbrıs!

22 Ocak 2022 Cumartesi_Layout 1 21.01.2022 23:43 Page 8

8
(Kulis)

22 Ocak 2022 Cumartesi

SEÇİM, BOYKOT VE MEMLEKET…

Asım Altıok

Ulaş Ocanoğlu
Kısa bir süreliğine memleketteydim.
Malumunuz bu hafta parlamento seçimleri
var.
Kısa süreliğine de olsa özlem gidermek
iyi geldi.
Bu süre içerisinde her kesimden insanımızla temasım oldu.
Eskiden bir volta atmam seçimin nabzını
tutmam için yeterli idi.
Lakin son dönem yapılan pek çok seçimde
artık yanılıyorum.
Tahminlerim pek de doğru çıkmıyor.
Bunun sebebini yazma gereği dahi duymuyorum artık.
Bu sebepten gözlemlerimi aktarmakla yetinip sonuçlar hakkında bir öngörüde bulunmayacağım.
Daha önceki yazılarımda da belirtiğim
gibi seçimlerin özellikle de parlamento seçimlerinin benim için pek bir önemi kalmadı.
İnancımı yitirdim diyelim, kısa keselim.
***
Memlekete varır varmaz yakın dostlarımla
artık bir ritüel haline gelen Karpaz ziyareti
ile tatil başladı.
Yeni Erenköy’de et almak için girdiğimiz
kasap dükkanında orta yaşlı bir teyze ile
kasap bayanın konuşmaları kulağıma ilişti.
Köyü ziyaret edecek bir siyasi parti olmalı
ki teyzenin söyledikleri çok manidardı:
“Kim gelecekse gelsin benim derdim geçim.
Ben hiçbirini görmek duymak istemiyorum”
dedi.
***
Temas ettiğim birçok insan karma oy kullanacağını veya sandığa gitmeyeceğini söylerken, işin ilginç yanı genelde sağ partilere
oy vermiş içinde yakın akrabalarımın da
olduğu birçok kişinin seçimleri BOYKOT
edeceğini söylemeleri bana çok manidar
geldi! Yani boykotçu insanları sosyal medyada adeta “döven” arkadaşlar dikkat!
***
Memleket çok pahalı olmuş…
Orta sınıf çok zorda…
Biraz altını siz hayal edin!
Son arıtışlarla asgari ücret 7000 brüt!
Evde yatan müşavirin en düşük 31000,

Şair Gözüyle

en yüksek 39000 TL küsur!
Evde yatan karı-koca müşavir biliyorum
nerdeyse 80000 TL cukkada!
Oh ne tatlı hayat!
Çalışamaz raporlu 4000 TL!!!
Yahu raporu var çalışamaz hesabını siz
yapın! Küçük-orta kesim işletmeler bitmiş!
Büyük şirket yöneticileri siz ayda 80000
TL evinize götürebiliyor musunuz?
Bu nasıl bir düzen?
Namusu ile çalışıp çatır çatır vergisini
ödeyen iş insanımız buna içerlenmez mi?
“Verilen hak geri alınamaz” ipi boynumuzda tam bir çirkef yatağı …
***
Geçen gazeteci bir dostum şaka ile karışık
program yapalım dedi.
“Sen gazetecisin son 2-3 yıl içinde
UBP’nin büyük ortağı olduğu hükümet hakkında kaç tane skandal derecesinde haber
yaptın?” dedim sustu ve ekledim: “Anketlere
göre en önde hangi parti var?”
Neyi konuşacaksın ne söyleyeceksin?
Normal bir düzende baraj sorunu yaşarlardı
diyelim bırakalım
***
Hiçbir partinin manifestosunda yurt dışında
yaşayan insanımız için bir açılım görmedim!
Kaçırdığım bir şey varsa beni düzeltin!
Bu körlüğün tarifi yok!
Turizm burada, asimilasyonun panzehri
burada, ekonomi burada liste uzar gider…
Kalana sahip çıkamayan bir düzenden ne
beklenir ki?
***
Geçen pırıl pırıl master apoletli bir gencimizle konuştum, göç edecek!
Sonra yine ayni apoletli bir dostumuzun
ailesi ile göç ettiğini duydum!
Fish & Chips shopta işe başlamış!
Çalışmak ayıp mı?
Asla, evde yatan adama servet, “Zümre
Cumhuriyeti” mensuplarına tatlı hayat!
Oh ne ala memleket!
***
Elektrik kurumunu özelleştirecekler!
4’lü hükümetin “bozdurulması” ile o iş
bana göre bitti…

Elektrik kesintileri sonun başlangıcı…
Keşke yanılsam…
***
Sandığa gidip direnişi parlamentoda yapalım diyenler var.
Saygım sonsuz… Mecliste mücadele edelim diyorlar…
Mücadeleyi kime karşı yapıyoruz a dostlar?
Adını bir koysaydık keşke?
Bence o treni biz çoktan kaçırdık!
Yine de seçecek misiniz?
Ben dostum Serhan Aktunç’a tik atardım
güzel adamdır.
Bana göre cesur yürek Doğuş’a, güzel
adamlar Bağımsızlık Yoluna, hatta, CTP,
TDP, TKP, HP’de güçlü düzgün adaylar
var veya inandıkları partiye mühürü vursunlar. Geçimini memlekete kazanan ve bir
şeylerin değişeceğine inanlar denesin.
Ben artık bu hakkı kendimde görmüyorum… Toplum liderliği ve LTB seçimlerinde
hakkımı saklıyorum ama parlamento seçimleri benim için bitti!
Siz deneyin ben denemekten ve yıkılmaktan usandım…
Memlekette yaşasaydım çok sıkı bir boykotçu olurdum bu da net!
Ama arada bir fark var.
Seçimleri değil DÜZENİ boykot edenlerden olurdum.
Bu düzeni BOYKOT diyen herkese Londra’dan selam olsun!
Memleket için hayırlısı ne ise o olsun.
Ya seçilip yapacakları icraatlarla bizi ters
köşe yapsınlar ya da sokakta sosyal medyada
parçaladıkları bu insanlarla birleşip kurtuluş
ateşini yaksınlar ve şunu asla unutmasınlar:
ÖZGÜR ve CESUR insanların konsensüsü
olmadan gerçek kurtuluş asla olmayacak!
Bunu lütfen unutmasınlar!
Bu konsensüs için uğraşıp o umudu yitiren
insanlara ve yıllardır bu düzeni protesto
edip milim taviz vermeyen yurtsever insanlarımızı harcamasınlar!
Buna lüzum olacak!
Yaşayıp göreceğiz…
20/01/2022
Londra

Bugünlerde Floki gibiyim

Tüge dAĞAŞAN

Hayat akıp gidiyor yanımızdan, biz ona
eşlik etsek de etmesek de. Her şeye ve
herkese rağmen de akıp gidecek. İster seyircisi olun ister oyuncusu, aynı sahneyi
paylaşarak ilerleyeceğiz şu koca evrende
ve kimse kimsenin farkında olmayacak
belki de. İstisnalar çıksa bile.
Yaşken insan, gençken, daha başındayken yani yolun; sanır ki her şeyle her
şerle mücadele edebilir. Fakat yaslandıkça
karşısındakine, anlar ki aslında yas’lanmaya da başlar. Bazen yaslandığı kişi
bazen yaslandığı olaylar onun üzerine
devrilir. İşte o zaman büyük bir yas başlatır
kendinde. Herkesle mücadeleye hazırdır,
savaşır. Hep kazanmak için. Hep doğru
kalmak için. Dik durmak ve yıkılmamak
adına, enerjisi bitse bile savaşır. Savaşın
en iyi tarafı da insanın kendini kaybetmemek için savaşması değil midir zaten?
Yas tuta tuta geçer zaman, büyür insan;
görür ki sandığından farklıdır her şey.
Görüldüğünden fazladır kötülükler. Kime
güveneceğini, kime sığınacağını bilemez
bu yüzden. Bazen yanılır, bazen sarılır.
Bazen, “benim insanım bunu yapmaz”
der. Dünyayı kasteder ama onun dünyası
zaten tanıdığı kendi coğrafyasındaki insanıdır. Başkasını bilmez önce, sonra duymaya başlar ve ardından görür. Başkaları
da vardır dünyada. Aslında kendi küçük

Sosyal Medya

dünyasından çok daha fazlasıdır dünya.
Anlar ki ülkeler vardır, ülkelerin insanları
vardır, insanların kültürleri, kültürlerin
geleneği vardır. İnsanı insandan ayıran,
insanı insan yapan değerler vardır. Kim
olduğunu anlamanı sağlayan ve sahip çıkmadığın takdirde kaybedeceğin değerler.
Günümüze bakacak olursak, yaşadığımız
şu küçücük yarım kalmış adada günbegün
yok olan değerler ve değerliler…
Birileri çıksa ve bir cümle kursa, o
cümleden bize has bir kelime olsa; hemen
alıp bağrımıza basacağız. Öyle açız kendimize. Unutulmaya yüz tutan ne kadar
güzel huyumuz varsa hepsini anıp anıp
tebessüm etmek istiyoruz. Bir çuvala biriktirmek ve saklamak istiyoruz kaybetmemek için. Yüreğimizde sımsıcak duruyor
çünkü en saf halimiz. Onu tutuyoruz ada
aklımızda. Yaşar Kemal’in dediği gibi :
“sımsıcak tutuyorum, sımsıcak tutuyorum bir şeyi”
İnandığımız, savunduğumuz, doğru kabul ettiğimiz her şey, bir gün birdenbire
değişebilir. Görmeye başlamak mıdır bu
yoksa anlamlandırmak mı bilmiyorum.
Belki de bilgi böyle bir şeydir; kişiyi değiştirir, derinleştirir, çoğaltır, anlamasını
sağlar. Bundadır ki bilinmesi gerekenleri
saklayanlar vardır. Saklarlar çünkü istemezler gözlerin görmesini. Görmenin yolu

ise bakmak değildir.
Bugünlerde Floki gibiyim. Gördüğüm
duyduğum ne varsa, aslında onlarla sınırlı
değil. İnandığım ne varsa yerinde değil.
Bir yola çıkmışım kendimle, bazen kendim
bile yanımda değil. Ne ev ne eşya, ne bir
kötü his ne de bir amaç; hiçbir adımımda
benle değil.
Hafif adımlarla geçerken yanınızdan,
tebessümüm bile artık ağır değil. Virginia
Woolf aklımda:
“Ne hoş bir güzelliği vardır; hafif adımlarla, dünyadan gülümseyerek geçenlerin,
kimseye bir kötülüğü dokunmadan yaşayanların, onurlu bir yaşamı seçenlerin...”
Seçmek, seçilmek, seçerken saçılmak
her yere… Saçılan her şeyi toparlamaya
çalıştıkça yeniden ve yeniden dökmek,
devirmek, devrilmek ama hiçbir zaman
devrimi gerçekleştirememek. Size taş
atanların elinden öpmek, saygı duyarcasına
göğsünüze kadar eğilmek ve düşüncelerinize hiçbir krampın girmemesi ne acı.
Hz İsa demiş ki “baba onları bağışla
çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar.” Dedi
mi acaba? Neden dedi ki? Ben olsam demezdim. Demiyorum. Taş atan her bir eli
ayrı ayrı affetme baba ama demek ki
insan biraz da böyle bir şey; bu seçimde,
adanın kötülüğüne oy verecek olan her
eli tek tek affet.

NEdEN BOYKOT

Ülkemiz 50-60 yıldır yabancı güçlerin
coğrafyadaki farklı çıkar çatışmasında
yürütülen ama yoluna döşedikleri ‘mayınlı’ müzakerelerle beklenen ÇÖZÜM
ve BARIş umudunu neredeyse yitirmekle
karşı karşıya bırakıldık.
Kıbrıs AB üyeliğini kazanırken (ki
Gümrük Birliği karşılığında TC hükümeti
de buna onay vermişti) Güney’de yaşayan
Rumlar yanında KIBRIS adası bütünüyle
AB toprağı kabul edildiğinden Kuzey’de
yaşayan Kıbrıslıtürklere de 1960’ta kurulmuş ortak Kıbrıs Cumhuriyeti’nden
doğan asli haklarından dolayı AB vatandaşlığı/kimliğini kazandırmıştı. Kıbrıs
Cumhuriyeti (KC) Kuruluş ve Garanti
Anlaşmalarına göre Cumhuriyetin varlığı
ile güvenliğini korumakla yükümlü
İngiltere, Türkiye ve Yunanistan buna
uymadığından süre içerisinde bugünkü
sorunu yaşamamızın başlıca nedeni olmuştur. Türkiye’de ilk başlarda demokrasi,
insan hakları ve AB üyeliği söylemiyle
milleti kandırıp iktidara gelmeyi başaran
AKP Erdoğan yönetimi bir süre sonra
gerçek yüzünü göstererek ülkesinde uyguladığı antilaik DEMOKRASİ düşmanı
şeriatçı rejimi Kuzey Kıbrıs’ta yüzyıllardır
kendine özgü kültürüyle yaşayan laik,
demokrat, aydın Kıbrıslıtürklere de (tabii
ki bölgedeki çıkarları dolayısıyla Nato,
AB ve ABD’nin göz yumması sonucu)
dayatmaktan geri kalmadı. Bunları yaparken pek tabii ki uluslararası anlaşmalar
ile hukuka aykırı olarak adaya taşıdığı
ve onlara vatandaşlık ile seçme ve seçilme
hakkı da kazandırılan çoğu eğitimsiz gerici/ırkçı nüfusun büyük rolü oluyor
(Uluslararası Muhaceret Yasalarına uygun
ve Kıbrıslı ile evlenen ve burada doğup
KC kimliğine sahip olma hakkı kazananlar
için tabiatıyla bir sorun yoktur Kİ aslında
bunların Kıbrıslılardan daha çok çözümü
istemesi gerekiyor ya)!
Taşınan nüfusun verdiği üstün siyasi
güç ve yerli işbirlikçileriyle ele geçirilen
Türkiye’nin bir alt yönetimi erki sayesinde
her yana Kıbrıslıtürklerin yaşam biçimiyle
hiç bağdaşmayan kuran kursları açılması
cami, külliye ve hatta (hastanelerinde
hastalarına ilaç bile bulunamazken ve
bu kış soğuğunda her gün sövdükleri
Rumlara muhtaç ondan elektrik alınmasına rağmen sık sık elektriklerin kesilmesinden ülke karanlığa gömülürken
bile) itibar diye SARAY yapmaya kalkışılması tam bir cehalet örneğidir. İki gün
sonra sözde ülke yönetimini belirleyecek
bir SEçİM yapılıyor…
Türkiye’de yirmi yıldır iktidarda olan
Erdoğan’ın İslamofaşist rejimi kendi ülkesini AB’den adım adım kopartırken
aynı tehlikenin Kıbrıslıtürkler için de
kapıya dayanmış olması bizleri ciddi
ciddi düşündürmelidir.
Kuzey Kıbrıs’ta kurdurulan KKTC’yi
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin
“tanınmamasına” dair aldığı karar uyarınca Türkiye dahil (çünkü TBMM’de
henüz tanıma kararı alınmadığından Kıbrıs’ta savaş ve ateş kes hali devam eder)
dünyada da hiç bir ülkenin öyle bir
devleti tanımayacağı ortada iken göstermelik seçimler yapılmasının gerek Türkiye halkını gerekse Kıbrıslıtürkleri bir
yerde oyalamak ve onları AB yolundan
tamamen saptırmak olmaktadır. Kıbrıs’ta
çözümün yapılacak seçimlerle başarılamayacağı bunca zaman bize öğretmiştir.
Ayrıca Türkiye’nin AB ve dünya hukuku
ile tanışması yolunun da Kıbrıs’ta sağlanacak bir çözüm ve barışa bağlı olduğu
açıktır.
Bu bakımdan bu tür seçimlerle boşa
kürek çekmek yerine geriye seçimi BOYKOT bir çare olarak kalıyor. Umarız
dünyaya ve Türkiye halklarına AB yolunda mücadele için bir mesaj olur!”
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Tünel
BİZİM dUVAR

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

ARŞİV

HER “TAŞ”ıN
ALTıNdA
İŞGAL VAR
KISACA...
ÇEKİLEN AYAR
Ankara YDP’yi parçalayıp UBP’ye
kattı. Arıklı şöyle dedi: “UBP bizi
arkadan hançerleyecek zayıf halka
arkadaşlarımızı tespit ediyor, YDP
üzerinde operasyon yapıyor. Önce
bölmeye çalıştı. Şimdi makam ve
mevki vaadi ile ikna ettiği bazı
arkadaşlarımızı kullanarak YDP
mühürlerini karmaya çevirmeye
çalışıyor”… YDP de CTP gibi
Ankara’ya laf söyleyemediği için
UBP’ye sallıyor!

Bizim Mandra
Kıb-Tek seçime bir gün kala şok
bir açıklama yaparak, halen
yaşanmakta olan elektrik
kesintilerinin devam edeceğini,
kesintilerin seçimden sonra
daha da artacağını belirtir.
Kesintilerin yatırım eksikliği,
arıza ve artan ihtiyaçtan
kaynaklandığı
açıklanırken,yatırım eksikliğinin
nerden kaynaklandığı ve
ihtiyacın neden arttığı
konusundan hiç bahsedilmez.
Artan ihtiyacın Türkiye’den
kontrolsüz olarak yığılan
nüfustan ileri geldiği,yetkililer
tarafından gözden kaçırılmaya
çalışılırken, sokaktaki adam
“Gerçeği balçıkla
sıvayamazsınız” diye kendi
kendine söylenir.

DİP NOT
RTÜK, müzik kanallarına,
Sezen Aksu’nun ‘Şahane Bir
Şey Yaşamak’ adlı şarkısını
yayınlarlarsa ağır
yaptırımlarla
karşılaşabilecekleri
tehdidinde bulundu.

Bu yazıyı yazmak zorunda kaldığım için utanç
duyuyorum: Şeriat geldi cihane Sezen Aksu bahane...
Böyle bir yazı kaleme almak zorunda
kaldığım için çok üzgünüm, hatta bundan
utanç duyuyorum. Dünyanın ve Türkiye’nin
önemli onlarca sorununu örtmek, halkın
açlık belasıyla boğuştuğu bir dönemde dikkatleri başka tarafa çekmek için kuyudan
beş yıl önceki bir şarkının bir dizesini çıkardılar, tartıştırıp duruyorlar. Bu kadar mı
çaresiz kaldınız?
Konuşmaları duyar gibiyim:
-Enes Kara intihar etmiş. Cemaat tarikat
yurtları gündeme geldi!
-Bahadır intihar etmiş. KHK’lılar konuşuluyor.
-Benzine yine zam gelmiş.
-Halk Ekmek kuyrukları uzayıp duruyor.
-Toplantıda adamın biri açız diye bağırmış.
-Yahu dolar yine düşmüyor.
-Aldırma bunlara sen, bir şey bulur örteriz.
-Ne bulalım abi?
-Youtube’a filan bak işte bir şey çıkar.
Abi, beş yıl önce Sezen Aksu bir şarkı
söylemiş; Adem Havva falan diyor.
Tamam oğlum. Bravo. Şimdi bizimkilere
haber ver, troller hazır olsun. Bir yükleneceğiz
ses getirecek.
Büyüksün abi.
Ne ekonomi, ne zamlar, ne Covid 19, ne
Omicron, ne Turkovac’ı Almanya’nın kabul
etmemesi, ne depodaki S400’ler, ne açlık…
Varsa yoksa Sezen Aksu ne demiş.
İlahiyat hocaları da konuşmaya başlamış.
Siyasi parti başkanları da topa girmiş.
Hakaret üstüne hakaret.
Bu ülke Taliban bataklığında debelenir
duruma gelmemeliydi.
Ahmed Arif ne diyordu ‘’Anadoluyum
Ben’’ şiirinde:
“Beşikler vermişim Nuh’a/ Salıncaklar
hamaklar/ Havva anan dünkü çocuk sayılır/

VİRGÜL
dAÜ’YE KAYYUM
Bakanlar Kurulu kararı ile TC Eğitim Bakanı
Yardımcısı ve Marmara Üniversitesi Rektörü’nün DAÜ
Vakıf Yöneticileri Kurulu’na atanması tavsiye
edildi… Resmi gazetede yayınlandı… Aylardır
DAÜ’lü hocalar Kudret Özersay ve Tufan Erhürman bu
konuda hiçbir şey söylemedi. CTP lideri Erhürman,
seçim propagandasının son günü DAÜ’nün özerkliğine
parti olarak tam destek verdiklerini açıkladı.
Ankara’dan DAÜ’ye atanan kayyumlar konusunda
yorum yok… 4’lü koalisyon döneminde DAÜ
Yasası’nda istedikleri sonuca ulaşılamadığını söyledi
Erhürman, bu dönem bu yasayı halledeceklermiş…

TEKBİİİR!
CİHAdÇı
KıVAMıNA
GELdİLER…

‘‘Zafer
inananlarındır,
zafer UBP’nindir…’’
Ünal Üstel
(UBP)

Anadoluyum ben/ Tanıyor musun”
Anadolu kaç yüz yıldır yobaza, bağnaza,
karanlığa karşı ozanını savunur.
Ben de Sezen Aksu’yu bahane ederek
bütün aydınlık kesimlere saldıranlara cevabı
yine Anadolu ozanları versin diyorum:
Sazın günah olduğunu söyleyenlere karşı
bakın ne diyor Aşık Dertli:
“Telli sazdır bunun adı/ Ne Âyet dinler,
ne kadı/ Bunu çalan anlar kendi/ Şeytan
bunun neresinde?/Ardıç ağacından kolu/
Venedik’ten gelir teli/ Be Allah’ın sersem
kulu/ Şeytan bunun neresinde?"
Neyzen Tevfik:
“Kara bir kinle taassup pusudan çıktı
yine/ Yurdu şahane cehalet yeni baştan bürüdü…”
Ya Yunus Emre:
“Bir tek gönül yıktın ise / Bu kıldığın namaz değil’’ diyen bilgeliğe bakın bir de
ondan yedi yüz yıl sonra yaşayanlara.
İyi ki bu mübarek ozanlar, çağımızın softalarının eline düşmemiş diyesi geliyor insanın.
Divan şairlerimiz de softalıktan, yobazlıktan nefret etmiş ve yüzlerce eleştiri şiiri
yazmışlar.
Çünkü ‘’yobaz-softa’’, sanattan, kültürden,
metafordan, mecazdan, cinastan anlamaz,
kaba bir mahluktur.
Bütün şairler, edipler, gerçek din adamları
yaka silkmiştir bu insanlardan.
Bir müzisyenin çalgısını yakan Taliban’ı
gözümüzün önüne getirelim ve şu soruyu
soralım:
Türkiye şeriat kapılarında mı gezinmeliydi,
küfürbazların elinde oyuncak mı olmalıydı?
Çok yazık çok.
(Bu yazı Zülfü Livaneli'nin Gazete Oksijen’de yayımlanan “Şeriat geldi cihane
Sezen Aksu bahane” başlıklı yazısından
kısaltılmıştır...)

TARİH 21 Haziran 2021
22 Ocak 2018’de gazetemiz “Afrika”ya karşı
düzenlenen organize linç saldırısında birinci
derecede sorumlu saydığımız Güvenlik
Kuvvetleri Komutanlığı ile Polis Genel
Müdürlüğü aleyhinde avukatımız Öncel Polili
vasıtasıyla mahkemede dava dosyaladık…

Gözden kaçmayanlar...
İŞGALİN ÖRTÜSÜ
Tatar Türkiye’nin etkin ve fiili
garantörlüğünün devamı ve Türk askerinin
adadaki caydırıcı güç olarak varlığı Kıbrıs
Türk halkı için önemlidir dedi… Seçime
giren sözde çözümcü partiler Tatar’dan
farklı mı düşünür?.. 2017 Ocak’ında
Cenevre’de Anastasiadis-Akıncı ve 3
Garantörün katılımı ile yapılan
müzakereden önce meclisteki CTP-TDPUBP-DP birlikte BM’ye bir mektup yazarak
Türkiye'nin "Etkin" ve "Fiili" Garantisinden
vazgeçmeyeceklerini ilettiler!.. Tatar’a
garantörlük konusunda itirazınız yok.
Asker konusunda yok! Federasyon
söyleminiz savunduğunuz işgalin
örtüsüdür!

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
‘‘TMT Mücahitler Derneği’nin
sivil toplum örgütü olarak milli
dava konusunda yürüttüğü
faaliyetler anlamlıdır…’’
Ersin Tatar
(UBP eski Başkanı)

Karikatür: İsmail Kızıldoğan
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dÜŞÜNÜN YETER

Nihayet beklenen gün geldi.
Çat kapıydı zaten.
Her yıl neredeyse bir seçim görür olduk.
Ya milletvekilliği ya cumhurbaşkanlığı.
Vay be.
Ne memelekette yaşıyoruz.
Alıştık böyle yaşamaya.
Alışır insan her şeye.
Zor yaşamlar gün gelir doğallaşır.
Esir, diye evlerimizde kaldığımız savaş
sonrası günleri hatırlarım.
Evde kalmak, esaret dediğime bakmayın.
Yine dışarıdaydık ama geçici bir süre Kasaba’yı terk etmemiz yasaklanmıştı.
Olur ya; kaçıp kuzeye gideriz.
Oysa aynı günlerde çıkanlar
çok vardı.
Dağdan kaçan arkadaşlar
mesela.
Denizden kaçmaya çalışıp yakalanan, geri
gönderilen babam.
O anlatmıştı.
Dayımla beraber karar verdiler ki denizden
açılıp Limnidi’ye gidecekler.
Babam balıkçıydı, rotaları bilirdi.
Öyle de oldu.
Bir sandalcı ile anlaştılar.
Açılacaklar, kıyı kıyı güya balık avlama
örtüsüne sığınıp kuzeye.
Olmadı.
Geri döndürüldüler.
Bir müddet sonra yine dayımla birlikte
arabalarını alarak Lefkoşa’ya gittiler.
Demek ki gidilebilirmiş.
Lefkoşa’da yakalandılar.
Nereye, diye soruldu, onlar bir şey diyemediler.
Arabalarına el konuldu, geri gönderildiler.
Bir müddet sonra babam polise giderek,
arabasız kaldık, ne yapacağız, diye sordu.
İzin kağıdı alarak Lefkoşa’ya arabalarını
almaya gittiler dayımla.
Aldılar da.
Sonra dayıma dedi ki babam, “Be Musa,
doğru kapıya gideceğiz. Ben önden sen arkadan, hiç durma ha.”
Kapıda bekleyen asker bunlara işaret etti,
gitmeyim, o taraf tehlikeli, diye.
Hzılandılar ve geçtiler.
Böyleydi dönemdeki evde kalma işi.
Esir, diye tutulduğumuz o günlere bile
alışmıştık.
Yeni bir ticaret başlamıştı örneğin...
Kuzeye gideceklerin eşyalarını satanlar
ortaya çıkmıştı.
Daha sonra evlerimizin dışındaki yaşam
başladı.
Ne alakası varsa bizler Omorfo’ya gönderildik.
Denize manzaralı evlerimizden, portokal
bahçeleri içindeki yaşama alıştık.
Bazıları başka yerlerde yaşadılar.
Şimdiki durumda ise her yıl yapılan seçimlerle yaşamak.
Sıkıcı.
Sıkıcı ama sıkıcı olan başka bir şey daha
var.
Aynı yerden yürüyerek, hedefe varılamayacağı biline biline oradan yürümeye devam
etmek.
Hatta inatla.
Buna da alıştık mı dersiniz?
İyi düşünün.
Her kanalda adaylar var ve her aday, seçilince neler yapacağını söylüyor.
İyi bakın.
Daha önce seçilenler ne yapmış, bunlar
ne yapmaya söz veriyorlar.
Düşünün yeter.
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Rüzgara Karşı
Bülent Tümen

SÜT VE ET
kratlar ve laik düşünce insanları olarak, hepimiz birlikte kazanacağız!
Ardından, önümüzdeki günlerde
nelerin yaşanacağını, birlikte görmüş
olacağız!
***
Geçtiğimiz Çarşamba gün, TÜSEDAD (Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır
Yetiştiricileri Derneği) Başkanı
Sencer Solakoğlu’nu dinledim
Türkiye’nin bir TV kanalında…
“Tarımda Türkiye uçurumdan aşağıya hızla düşüyor!”
diyen Solakoğlu:
Türkiye’de, yanlış tarım politikaları uygulandığından bahsederek,
süt ve et sıkıntısının şimdiden başladığını sözlerine ekledi…
Ayrıca, Solakoğlu, önümüzdeki aylarda çok kötü günlerin Türkiye halkını beklediğini vurgulayarak:
“Ne zaman ki turistler gelmeye başlayacak o zaman ete ve süte talep
artacak. Nisan ayı gibi et ve süt açığı
ortaya çıkacak. Tüm üreticiler müthiş
talep var deyip fiyat artırmaya başlayacaklar. Nisan Mayıs’ta fiyat artışının önü alınamayacağı için bu
sefer aynı maliyetler raflara da yansıyacak. Raftaki pastörize sütün litresini şu anda 8-9 lira, Nisan’da 1
Avro yani 15-16 lira civarında olacak.
En az %30 en kötü senaryoda %40 fi-

Bugünkü yazımıza, bir fıkrayla başlayalım:
“Adamın biri, Nasreddin Hoca’ya
dert yanıyormuş:
-Başım çok ağrıyor Hoca. Ne yapsam acaba?
-Geçenlerde benim de dişim çok
ağrıdı, demiş Hoca. Çektirmekten
başka çare bulamadım!”
***
Yarın seçimler var…
Seçimi kim kazanacak?
Ahali merak içinde…
Bu karanlık akşamlarda/gecelerde
seçimlerle ve geçimle ilgili yeteri kadar
düşünme fırsatı yakaladığınızı umuyorum…
Seçim sonrası nasıl geçinebileceğinizi, aldığınız maaşlarla ne yiyip içebileceğinizi, şimdiden hesaba kattığınızı umuyorum…
Biliyorum, belli nedenler yüzünden
kimileriniz, yarın sandıklara gidip
oy verecekseniz; öyle yaptığınız takdirde seçimin kazananı partiniz/“milletvekili” adayınız değil, seçmen yapısını ve yönlendirmesini yıllardan beridir düzenleyen, Ankara kazanmış
olacak!
Seçimin galibi partiniz olmayacak!
Eğer sandığa gitmeyip, boykotu yeteri kadar ilerletebilirsek bizler, gerçek
yurtseverler, gerçek solcular, gerçek
barışçı ve çözümcüler, gerçek demo-

Sosyal Medya

yatı artabilir.
Dolar daha da artarsa fiyat daha
da yükselir. Karkas ette 60 TL olan
fiyat, 80 liraya çıkabilir, kıyma da
120 lira olur.
Ürünler o kadar pahalı olacak ki,
insanlar alamayacak.
Evet, rafta ürün var ama fiyatlar
bazı insanlar için altın değerinde. Bu onlar için kıtlık.
Türkiye’de bir kıtlık var ve
bunun artık devam edeceğini
düşünüyoruz.
Küçük aile işletmeleri çok
hızlı yok olmaya başlayacak.
Büyük işletmeler de bu dönemde dişini sıkacaktır. Bu Türkiye
için hayırlı değil,” açıklamasında bulundu…
***
Dinlediğim açıklamanın ardından
“Facebook’ta,” Mesarya’da çiftçilik
yapan bir arkadaşımın paylaşımında
da, bu konuyla ilgili şöyle bir ileti
vardı:
“Ekinler gübresiz ekildi, inekler
karnında buzağılı kesildi, işlem tamam, çiftçinin besicinin nefesi kesildi”
O ileti da, “Facebook’ta” grup oluşturan TESÜP’ün (Türkiye Et ve Süt
Üreticileri Platformu) bir paylaşımıydı!
KTC’de, süt ve et ne durumda?
Gene gonuşuruk buraşda.

Bırakın UBP tek başına iktidar olsun

Taçam Gökbörü
* Sayım yapacaktınız yapmadınız,
ubp iktidarda değildi, ama UBP gibi
davrandınız.
* Ciklostaki katil ubp idi, ses çıkarmadınız, UBP iktidarda değildi,
ubp gibi davrandınız.
* Sahte vatandaşlıkları iptal edecektiniz etmediniz, UBP iktidarda değildi, ubp gibi davrandınız.
* Afrika gazetesi linçcileri için ses
vermediniz, UBP iktidarda değildi,
ubp gibi davrandınız.

* Kutlu Adalı'nın deşifre edilen katline ve katillerine direkt adrese teslim
eylem yapmadınız, UBP gibi davrandınız.
* Basbayağı Erdoğan müdahalesine,
iletişim eksikliğimiz var dediniz, ubp
gibi davrandınız.
* Elektrik kurumuna yatırım yapmadınız, yaptırmadınız, UBP iktidarda
değildi, UBP gibi davrandınız.
* Atanma olasılığınız için sustunuz,
ubp iktidarda değildi, UBP gibi dav-

GİRNE BELEDİYESİ İKİ İŞLETMEYİ MÜHÜRLEDİ
ÜÇ İŞLETMEYE PARA CEZASI KESTİ
Girne Belediyesi işyeri denetlemelerinde
iki işletmeye kapatma, 3 işletmeye de
para cezası verdi. Girne Belediyesinden
verilen bilgiye göre, 24 Aralık 2021 – 20
Ocak 2022 arasında Girne Belediyesi
Sağlık Şube ekipleri tarafından 106 işletmede yapılan denetimlerde iki işletme
mühürlendi. Sağlık karnesi yükümlüğünü
yerine getirmediği gerekçesiyle mühürlenen işletmelerden CMR Çiğ Köfte ile
hijyen koşulları yetersiz bulunduğundan
mühürlenen İstanbul Börek, eksiklerini
giderdikten sonra faaliyetlerine yeniden
başlamasına izin verildiği.
PCR/ Antijen Testi ve maske zorunluluğu kurallarına uymayan 2 cafe-restaurant
işletmesi ve bir berber işletmesine toplam

14 bin 910 TL para cezası kesildi, 29 iş
yerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildi,
3 işletmeye eksiklerin giderilmemesi halinde kapatma uyarısı yapıldı.
GÜNGÖRDÜ:
ÖNCELİKLİAMACIMIZ TOPLUM
SAĞLIĞININ KORUNMASI
Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü, konuyla ilgili açıklamasında “Pandeminin başından beridir Girne Belediyesi
olarak yapılan resmi kontroller aralıksız
şekilde devam ederken, öncelikli amacımız
toplum sağlığının korunmasıdır. Bu mücadele içinde esnaf ve halkımızın iştirakleri
ile kuralların uygulanması konusu da yaşamsal öneme sahiptir” dedi.

TAŞIMACILIK VE PİYASAYA OLAN CARİ ÖDEMELERİ YAPILDI
Maliye Bakanı Dursun Oğuz, taşımacılık ve piyasaya olan cari ödemelerin
bugün yapıldığını açıkladı. Bakan Oğuz yaptığı yazılı açıklamada, taşımacılık işi
yapan kişi ve firmalara 7 milyon, 277 bin, 589 TL, 89 kuruş ödeme yapıldığını
belirtti. Oğuz, bunun yanı sıra piyasaya olan cari ödemeler için de toplam 5
milyon, 236 bin, 638 TL, 58 kuruş ödeme gerçekleştiğini kaydetti.

randınız.
* Yaptıklarınızı tekrar "YAPMANIN" "ZAMANI" değil artık, bize bir
ubp yeter de artar bile!
*Bırakın UBP tek başına iktidar olsun, siz de zaten ubp'siniz!
*Aradığınız aboneye bu seçim ulaşılamıyor, lütfen gelecek seçime iktidardayken gerçekten iktidar, muhalefetteyken de gerçekten muhalefet olup
tekrar deneyiniz.

PAZAR GÜNÜ
KARLA KARıŞıK
YAĞMUR
BEKLENİYOR

Meteoroloji Dairesi, Pazar günü
havanın zamanla sağanak yağmurlu
akşam saatleri dağlık kesimlerin karla
karışık yağmurlu olacağını bildirdi.
Açıklamaya göre, 22 - 28 Ocak tarihleri arasında bölge oldukça soğuk ve
nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Hava, bugün parçalı çok bulutlu zamanla yağmurlu, Pazar parçalı bulutlu
zamanla sağanak yağmurlu akşam saatleri dağlık kesimler karla karışık
yağmurlu, hafta içi ise parçalı çok
bulutlu ve sağanak yağmurlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde
ve sahillerde Cumartesi ve Pazar günleri
12 - 15 ºC diğer günlerde ise 8-11 ºC
dolaylarında seyredecek.
Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman
kuvvetli, Pazar günü ise kuvvetli zaman
zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
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Sosyal Medya
Yaşar Ersoy
Kötülükleri görmemek, unutmak suçtur.
Unutulan, görülmeyen kötülük elini kolunu
sallaya sallaya gezer ceza almadan.
Cezalandırılmayan kötülük yaygınlaşır,
toplumu sarmalına alır.
Kötülükleri unutanlar, yaşananlardan ders
almazlar.
Ve o kötülük, unutanlara da kötülük yapar
günü gelince.
Bir kara gündü, 2018'in 22 Ocak sabahı…
O sabah Lefkoşa'nın üstüne güneş, karanlık
doğdu… Örgütlü kötülük o sabah saldırıya
geçti,
Uzun Reisleri Recep Tayyip Erdoğan’ın
emriyle.
Hem de olanca islamofaşsit, kör, kara cahil
ve vandalca bir saldırıya!..
Emir gelmişti ta Bursa’dan, dindar ve
kindar Uzun Tek Adam’dan; “Afrika denen
paçavra gazetesine ve yazarlarına haddini
bildirin” diye…
O sabah doğan güneş, o gün aydınlatmadı
Lefkoşa’yı…
Ne yapabilirdi ki doğan güneş, karanlığın
işgaline biat eden Lefkoşa’nın insanlarına?
Koyun gibi salhaneye koşan, korkak bir
karanlık içinde akrep gibi ve aynı zamanda
midye gibi kapalı ve rahat yaşayan insanlarına.
O gün kötülük kara bir güruh olarak taşlarla,
sopalarla, döner bıçaklarıyla saldırdılar uluyarak…
Kindar ve dindar bir nefret ile…
"Ya Allah Bismillah Allahuekber " diyerek!
"Savaşa Savaş" diyenleri...
"İşgale İşgal" diyenleri…
“Faşizme Faşizm” diyenleri…
Yazılmasını istemediklerini yazanları öldürmek için saldırdılar.
Düşünce ve ifade özgürlüğünü katletmek
için saldırdılar...
Afrika Gazetesi’ni ve yazarlarını linç etmek
için saldırdılar sürü halinde.
Çünkü ta Bursa’dan kötülüğün Reisi öyle
fetva vermişti, bu adada oluşturduğu faşist
kara güruhuna!..
Ve O kara güruh aldığı emirle saldırdı
Afrika Gazetesi’ne, 22 Ocak 2018’de…
O kara gün, Akdeniz güneşli; zeytinlerin,
portakalların, yaseminlerin ve aşkların adası
ülkemde, vandallığın, barbarlığın, vahşetin,
faşizmin katmerlisini yaşandı.
Taşlar yağdı, demirler yağdı gazeteye dışardan!
“Yakın!”, “Yıkın”, “Öldürün!” diye bağırıyorlardı dışardaki kötüler.
İçerde bir avuç insan.
Suçları yazmak, düşünmek olan bir avuç
insan.
Dışarda öldürmek için var gücüyle kapıyı
kırarak açmaya uğraşan yüzlerce vandal.
İçerde sevgiyle, dostlukla, dayanışmayla
birbirine kenetlenmiş 17 insan.
Düşünce ve ifade özgürlüğünü savunan
17 insan.
Dışarda tekbir ulumalarıyla RECM.
İçerde telaşlı bir savunma, dayanışma, korunma, endişe ve korku…
Dışarda devlet tarafından sırtı sıvazlanan
caniler, öldürmek için vahşice saldırıda…
İçerde yağan taşlardan, demirlerden, kırılan
camlardan hem kendilerini hem bilgisayarları
korumaya çalışan gazeteci, yazarlar, aydınlar…
Dışarda her geçen dakika öldürme histerisiyle daha da azgınlaşarak saldıran kara bir
güruh…
İçerde masaları, koltukları, sandalyeleri,
kapıları ve barikat olabilecek ne kadar eşya
varsa
girişi engellemek için, giriş kapısına yığan,
kalem tutan eller.
Dışarda polisin hiçbir şey yapmadan seyrettiği ve teşvik ettiği insan kılıklı suç ve
ölüm makinaları.
İçerde insan kalmakta direnen 17 onurlu

22 OCAK 2018 UNUTULMAZ!
UNUTTURULAMAZ!

insan…
Dışarda vahşiliğinde ne kadar kötülük
varsa ortaya çıkaran faşistler…
Binlerce, belki milyonlarca yıllık evrimleşmeden nasibini almamış yaratıklar saldırıyorlar gazeteye!..
İçeri girmek için bu kez duvardan tırmanıyorlar!
Dışarda 20 metre ilerdeki binada milletvekilleri ise yemin ediyorlar KKTC’yi yaşatacaklarına ve hukuka bağlı kalacaklarına
dair!..
Ama içerde 17 insan ölümle burun buruna,
ölüme karşı direniyorlar…
Birbirlerini koruyorlar ve birbirlerine bakıyorlar “ne yapacayık” diye. Ama aynı anda
15 metre ilerde ise yemin etmektedir milletin
vekilleri, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye
ve laikliğe bağlı kalacaklarına dair…
Ne korkunç bir kara-mizah ve ironi…
Dünyada ve tarihte örneğine rastlanmaz.
Bir linç olayı karşısında, körleşme, sağırlaşma, dilsizleşme pandemisi yaşar milletin
50 vekili. Ve o yemin binasından bir tek
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı çıkıp gelir
linç mahalline.
50 milletvekili ise seyreder pencereden,
perde aralığından linç olayını…
Öldürülmeye çalışılan 17 insanı seyrederler!..
Linç mahalline gelen Akıncı ise yuhalanır
faşist kara güruh tarafından.
Polisin sessiz, destekleyen bakışları arasında
duvara tırmanıp camları kırarak içeri girer
faşist Vandallar!..
Ve içerdeki 17 insanın cesetlerinin kanlar
içinde dışarıya çıkarıldığını bir anda hayal
eden, vicdan sahibi insan olan bir polis komutanı Ali Savaş Altan girer devreye…
Yüksek yerden gelen emri dinlemeyen,
vicdanının sesini dinleyen polis amiri Ali

Savaş Altan…
Diğer çoğunluk polislere rağmen, O, emrindeki 5-10 polisle linçi önler.
Ama üstlerinin emrini dinlemediği için
cezalandırılır.
Ve bütün bu olan barbarlık karşısında Lefkoşa’da Nazım Usta'nın dediği gibi:
"Havada konuşmamanın görmemenin kahrolası hüznü” yaşanır.
Bir Sivas Madımak provasıydı yaşanan
22 Ocak 2018’de Lefkoşa’da.
Öldürmeye gelmişlerdi ve bu öldürme girişimini polis film izler gibi izliyordu, Ali
Savaş Altan ve adamları hariç.
Çünkü emir yüksek yerdendi; kötülüğün
Uzun Reis’inden.
Afrika gazetesinin içindeki insanlar ise
yürek yüreğe, ama endişeyle korkuyla kendilerini savunmaya, korumaya çalışıyorlardı
var güçleriyle...
Ben de ordaydım, dostlarımla dayanışmak
için…
İçerdeki 17 insandan biriydim.
Dostlarımla omuz omuza islamofaşistlere
karşı direniyorduk.
Ben, işgale karşı çıkanları, düşünce ve
ifade özgürlüğünü kullananları öldürmeye
gelen faşistleri gördüm!..
Allah adıyla öldürmeye gelenlerin gözlerinde gördüm ölümü!..
Öldürmek için balkona tırmanan ve içeri
giren, gözlerini kan bürünmüş kara güruhla
göz göze geldim!..
Ve o kanlı gözlerde gördüm Kıbrıs'ın geleceğini:
“Ya biat edeceksiniz ya da öleceksiniz”
diyordu o kana susamış gözler!..
Ve 22 Ocak 2018’den başlayarak ilerleyen
zamanlarda neler yaşanmışsa ve yaşanacaksa
fitili o gün yakılmıştı.
O gün faşist vandalları kucaklayanlar, onlarla selfi çekenler, onlara destek olanlar
bugün Cumhurbaşkanı, başbakan, başbakan
yardımcısı, bakan, meclis başkanı oldular.
Bu linç olayının ardından aydınlık bir kıdemli yargıç Tacan Reynar harekete geçer
ve faşistlerin tutuklanması emrini verir. Ama
ona da ölüm tehditleri ve alacağı kararlara
müdahaleler yapılır.
Reynar, bu müdahaleleri ve tehditleri kamuoyuna açıklayarak yargıçlık görevinden
istifa eder. Hapislik cezası verdiği faşistler
ise “iyi halden” serbest bırakılır.
Bir milattır 22 Ocak 2018…
Tarihimizde unutulmaz bir milat.
Ve 4 sene sonra 22 Ocak 2022 ve halâ
"Havada konuşmamanın görmemenin kahrolası hüznü.”
Unutulmaz bir kara gündür 22 Ocak…
Unutturulmamalıdır!
Hesabı sorulmalıdır. Çünkü hesabı sorulmayan kötülük daha da azgınlaşır.
Kötülükleri unutmak, görmemek suçtur...
Unutulan, görülmeyen kötülük ise topluma
egemen olur.

TKP YENİ GÜÇLER GENEL
BAŞKANı ÇAKıCı:
“NALCıOĞLU UBP'NİN
KAFA ARKASıNdAKİ
GERÇEK NİYETİNİ ORTAYA
KOYMUŞTUR”

Toplumcu Kurtuluş Partisi- Yeni Güçler
(TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı,
iltihak açıklamasının Ulusal Birlik Partisi
(UBP'nin) esas niyeti olduğunu savundu.
Parti basın bürosunun açıklamasına göre
Çakıcı, Cumhurbaşkanlığı'nda Ekonomi
Komitesi'nde görev yapan Fuat
Nalcıoğlu'nun “Kıbrıs’ın bütünüyle,
gerçek sahibi anavatan Türkiye’ye iltihak
edilmesini savunuyorum” açıklamasıyla
ilgili, “UBP’nin kafa arkasındaki gerçek
niyetini ortaya koymuştur”
değerlendirmesinde bulundu.
Açıklamayı “KKTC'yi dahi ortadan
kaldırmayı düşünen bir zihniyet” olarak
yorumlayan Çakıcı, söz konusu zihniyetin
TKP Yeni Güçler tarafından asla kabul
edilmeyeceğini belirtti.
Kıbrıs Türk halkının geleceğinin Kıbrıs'ta
adil bir anlaşmadan geçtiğini kaydeden
Çakıcı, bu anlaşmanın iki kurucu
devletten oluşan siyasi eşitliğe dayalı
federal çözüm olduğunu belirtti.
Çakıcı "Bugün masada çözümsüzlük
yanlısı zihniyet oturmaktadır ve bu
çözümsüzlük yanlısı zihniyet yalnız
Cumhurbaşkanının kendisi değil
Cumhurbaşkanlığı'nın içerisindeki
komitelere de yansıyan bir zihniyetin
ürünüdür" dedi.

NEOFİTU’NUN
BÜYÜKELÇİLERLE
GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

dİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun
büyükelçilerle Kıbrıs sorunu konusunda
başlattığı görüşme turları çerçevesinde,
dün de Fransız Büyükelçi Salina GrenetCatalano ve Almanya Büyükelçisi Anke
Schlimm ile bir araya geldiği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Neofitu’nun
büyükelçilerle görüşmesinde Rum
tarafının Türkiye ve Kıbrıs Türk liderliğinin
sunduğu ön şartlar olmaksızın, diyaloga
yeniden başlamaya hazır olduğunu dile
getirdiğini yazdı.
Haberde, Neofitu’nun, Kıbrıs sorunun
çözüm çerçevesinin BM Güvenlik Konseyi
kararlarından ve uzlaşılmış zeminden
uzak olamayacağını vurguladığı ifade
edildi.
Gazete, Neofitu’nun ilerleyen dönemde
yurtiçi ve yurtdışındaki temaslarını
sürdüreceğini kaydetti.

KıBRıSLı TÜRKLERE
AVRUPA dİJİTAL COVİd
SERTİFİKASı PROSEdÜRÜ

Rum Araştırma, İnovasyon ve dijital
Politika Müsteşarlığı, hatırlatıcı doz
aşılarını ekleyerek Avrupa dijital Covid
Sertifikası (EUdCC) almak isteyen Kıbrıslı
Türklerin izlemesi gereken prosedürle
ilgili izahatta bulundu.
Haravgi’nin Rum Enformasyon dairesi
kaynaklı haberine göre Müsteşarlık,
seyahat için Avrupa dijital Covid
Sertifikası için daha önce başvuru
yapmamış ve şimdi başvuru yapmak
isteyen kişiler için prosedürde herhangi
bir değişiklik olmadığını açıkladı.
Açıklamada, daha önce başvuruda
bulunmuş ve seyahat amaçlı hatırlatma
dozları (booster dose) da dahil
sertifikalarının yeniden verilmesini
isteyen kişilerin “
https://edvc.moh.gov.cy” sitesine giriş
yaparak sadece hatırlatma aşılarını
girmelerinin yeterli olacağı, ilk kez
başvuracak olanların da aynı prosedürü
izleyeceği belirtildi.

YEŞİL HAT, AB dıŞİŞLERİ
BAKANLARıNıN
MÜLTECİLERLE İLGİLİ
ORTAK AÇıKLAMASıNA
GİRdİ

AB dışişleri bakanlarının Litvanya’nın
başkenti Vilnius’ta dün düzenledikleri
AB’nin dış sınırlarının güvenliği konulu
dünkü konferansında benimsediği ve
bugün açıklanacak mülteci meselesini
göğüslenmesiyle ilgili 10 maddelik bir
ortak açıklamada Kıbrıs’taki Yeşil Hat’a da
özel atıf yapıldığı bildirildi.
Fileleftheros “Yeşil Hat’tın Korunmasını
İstiyorlar” başlıklı haberinde Rum İçişleri
Bakanı Nikos Nuris’in çabaları üzerine
ortak açıklamada “Yeşil Hat AB’nin dış
sınırı değildir”, “mülteci baskısı altında
kalan ülkelere destek verilmesi gerekir”
ve “üçüncü taraflarca kaçak mülteciliğin
siyasi bir araç haline getirilmesi
ihtimalinden kaçınılması için yaptırımlar”
ifadelerine yer verildiğini yazdı.
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Günün Manisi - Emine Hür

“Bu değil budur” dedim
“Geçemezsin dur” dedim
“Tek başına savaşma
Yerine otur” dedim
Sosyal Medya
Ülker Fahri

YÜREK

Bir Hint masalına göre, kedi
korkusundan devamlı endişe içinde yaşayan bir fare vardır.
Büyücünün biri fareye acır ve
onu bir kediye dönüştürür.
Fare, kedi olmaktan son derece
mutlu olacağı yerde bu kez de
köpekten korkmaya başlar.
Büyücü bu kez onu bir kaplana
dönüştürür.
Kaplan olan fare, sevineceği
yerde avcıdan korkmaya başlar.
Büyücü bakar ki, ne yaparsa
yapsın farenin korkusunu yenmeye imkan yok.
Onu eski haline döndürür. Ve
der ki: "Sen cesaretsiz ve korkak
birisin. Sende sadece bir farenin
yüreği var.
O yüzden ben sana yardım
edemem."
*Shakespeare, bu konuda söyle
diyor: İnsanların çoğu, Sevmekten korkuyor, kaybetmekten korktuğu için.
Düşünmekten korkuyor, sorumluluk getireceği için.
Konuşmaktan korkuyor, eleştirilmekten korktuğu için.
Yaşlanmaktan korkuyor, gençliğin kıymetini bilmediği için.
Unutulmaktan korkuyor, dünyaya
iyi bir şey vermediği için.
Ve...
Ölmekten korkuyor, aslında
yaşamayı bilmediği için.
*Shakespeare, bugün yaşamış
olsaydı, herhalde, "Kıbrıslı'lar
değişimden korkuyor, gerçekle
yüzleşmekten korktukları için"
derdi.

DÜN

Kitap dünyası

Özdeyişler

SON DERECE
TUHAF BİR
DURUM
Henry James
Çeviri: Dost Körpe
Can Yayınları

“Korku suçu suç
cezayı doğurur.”
Voltaire

İŞGALİN ÖRTÜSÜ KALKACAK!

Ahmet M. Ertaç
Bu sabah SİM Kanal'da TKP - YG Gnl Bşk Sn Mehmet Çakıcı, Sami Özuslu'nun konuğu idi ve
sayın Çakıcı, Federal Kıbrıs Hareketi'nin iş birliği, güç birliği konusunda, ziyaretlerini, çabalarını
eksik da olsa dürüstçe Sami Özuslu arkadaşıma anlattı, hakkını yemek istemiyorum Sol Hareketin
de çabalarını anlattığını belirtmeden geçmek istemiyorum. Sn Çakıcı tüm bu gerçekleri anlatırken,
çok önemli bir gerçeği daha ortaya koydu, tüm bu çabalar karşısında Erhürman'nın sessiz kaldığını
söyledi. Sn Çakıcı'nın bu gerçekleri ortaya geç koymuş olmasına rağmen kendisine çok teşekkür
ederim. Federal Kıbrıs Hareketi olarak biz bu temasları yaparken gizli yapmadık kamuoyu ile hep
paylaştık, toplantı saatlerini ilan ettik, bu temaslarımıza maalesef ne Yeni Düzen gazetesi ne de
SİM Kanal hiç yer vermedi, gönül arzu ederdi ki yıllarca karşılıksız olarak bu medya kuruluşuna
emek veren bizlerin, çabalarını, çalışmalarını birinci ağızdan öğrenmek için, derin devletçilerin,
faşistlerin, liberallerin konuk edildiği kanala davet alalım ve anlatalım, tabii ki ben bunları
söylerken kesinlikle Sami ve Cenk arkadaşlarımı suçlamak için söylemiyorum, onların ne kadar
hoşgörülü ve her fikre karşı iyi niyetle yaklaştıklarını ve fikir özgürlüğüne inandıklarını biliyorum
ancak CTP'yi yöneten anlayışın SİM'e ve YENİDÜZEN'e de hakim olduğunu en iyi bilenlerdenim.
Aslında bu ilahlar da çok iyi biliyorlar ki FEDERAL KIBRIS HAREKETİ'nin kadrosu kendi yönetimleri gibi değildir. İdeolojik performansı, siyasi bilgi ve tercübesi ve en önemlisi de kendilerini
çok iyi tanımamız onları korkutmaktadır. Çünkü bizlerin onların yılladır işgali görmezden gelip,
yaşanan sorunların, işgalin sonuçları olduğunu gizlediklerini ve yanlış adres göstererek, işgale
çanak tuttuklarını bildiğimiz için ve federal çözümün önündeki en önemli engel olan işgali onlar
gibi gizlemeyip dünyaya taşıyacağımızı bildiklerinden korkuyorlar ancak korkunun ecele faydası
yoktur. Dünya gerçekleri öğrenecek ve sizler buna engel olamayacaksınız be beyler.

KÜS dEĞİL, dİRENİŞÇİYİZ

Nilgün Ecvet Orhon
Boykot platformu küskünlerin oluşturduğu bir platform değil… Seçimle barışa ve özgürlüğe
ulaşamayacağımızı anlayanların oluşturduğu yurtsever bir platformdur… Ülkemizin işgalini dillendirmekten korkanların muhalefet ya da hükümet olmalarının hiçbir önemi olmadığını
kavrayanların oluşturduğu bir platformdur… 48 yıl geçti ve her geçen gün yurdumuzu daha çok
böldü, daha çok karanlığa itti ve biz buna dur diyeceğiz… İşgalcinin izin verdiği şekliyle
oluşturulacak meclis-hükümet Kıbrıslıya değil işgalciye hizmet edecek her zamanki gibi… Geç
kaldık aslında ama zararın neresinden dönsek kardır… Biz küs falan değiliz, biz sadece işgal
gerçeğini gören ve bundan kurtulmanın her yolunu denemeyi kafasına koymuş, yüreğine yerleştirmiş
yurtseverleriz… Artık yalanı bırakın ve bence geç olmadan, hala vakit varken çekilin o seçimden
ve yurtsever saflarda yer alın… Yurdumuz ve özgürlüğümüz Dianellos koltuklarındaki sayılarınızdan
daha önemli çünkü…
***
Bizi kararımızdan vaz geçmeye ve sandığa davet eden sol partilerin adaylarına yanıtım ve tekrar
davetimdir… Kararınızdan vaz geçin ve seçimden çekilin… Bu işbirlikçi meclisle bir yere ve en
önemlisi barışa varamayacağımız gerçeğini görün ve boykotçulara katılın. Yurdumuzu işgalden
hep beraber kurtaralım yoksa ne tarih ne de bu halk sizi affetmeyecek…
***
Eşel-mobil, İTEM yasası derim…
Toplumun çıkarlarını korumak bu muydu derim…
Yaptıkları da yapacaklarının birebir habercisidir o yüzden da #Boykot derim…
Güney elektrik verir ve yine kesmek zorundasınız… Ya vermeseydi nolacaydı?
***
Bu yurdu sevenlerin çağrısı da BOYKOT…
İşbirlikçilere kulak vermeyecek gerçek yurtseverler…
Yurdumuza sahip çıkabilmek için #Boykot…

KAYıP dİPLOMA
2004-2005 öğretim yılında Türk Maarif Koleji’nden aldığım
diplomamı kaybettim. Hükümsüzdür.

İndzhihan Kadir İbryam

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

DOLAR
Alış Satış

13.37 13.50

EURO
Alış Satış

15.17

15.32

S.T.G.
Alış Satış

18.15 18.31

Karanlık kış günü akşamüstü
Dost diye sokaklarda kendini ara
Sevdalı kimsesiz sarhoşlar gibi
Sarıl gizlice ağaçlara.
Cahit Külebi

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA
ENVER ALİBABA ECZANESİ
Atatürk öğretmen akademisi karsısı.
fikriye hüseyin sokak.no:1 a küçük
kaymaklı lefkoşa
03922271311
GİZEM BEHLÜL ECZANESİ
N0:29 Saykal Apt. Atatürk Cad. Zorba Petrol İlerisi Deniz Shop karşısı
Gönyeli
0392 223 45 75
SONUÇ ECZANESİ
Atatürk Cad. No: 7/ B Binbir Çeşit
Mağazaları yanı Yenişehir Lefkoşa
03922273270
GİRNE
MARYAM ECZANESİ
Ankara Cad. No:155 Lotus Park Sitesi A Blok Dük.1 Alsancak Girne
0533 842 36 37
ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. N0:181 (33)
Girne (Lastikçi Cahit yanı) Karaoğlanoğlu
0392 822 41 42
SERTAÇ ECZANESİ
Osman Örek Cad. Yılmaz Sami Apt.
No:1/ B Girne
0392 815 90 67
MAĞUSA
KUNTER GÜVEN ECZANESİ
Karakız Sok.N0:2 Kunter Güven
Hastanesi karşısı Mağusa
03923661909
ÖZNERGİS ECZANESİ
Salamis Yolu Şık Prenses ve Halk
Bankası Karşısı Kaya Telefon yanı
Mağusa
0392 365 24 92
GÜZELYURT
RESMİYE ESE ECZANESİ
ECEVİT CAD.NO: 75/1 ZİRAAT
BANKASI ÇAPRAZI
03927144518
İSKELE
ÖZBİRTAN ECZANESİ
Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt.
N0:3 İskele
03923712224
LEFKE
ULUS ECZANESİ
Ecevit cad. N0:11 Lefke
03927277649

Acil Telefon
Numaraları

KİRALıK ARAZİ

dÜNKÜ SERBEST PİYASA
dÖVİZ KURLARı

Tadımlık

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

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

155
199
112
177
161
158
166
188
228 33 11
366 53 10
815 21 25
714 21 40
728 72 56
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Almanya Turkovac aşısı olanları hiç aşı olmamış sayacak ve girişe izin vermeyecekmiş.
Gene kızdıracaklar “Reisi!” Onu savunacak bir Merkel bacısı da yok artık!
Bizim duvar

Kes bir döner!
BOYKOT’lu
olsun!

Gıdı Gıdı
Mehmet Levent

MUHABBETLİLER
GEL SENİ BİR
GUCAGLAYıM

-Hoş geldin be canım… Ne
ama?!...
-Gaç Raziye, gaç önümden da
gaçırıyorumnerdeysa!
-Neyi gaçırıyon yahu? Nedir telâşın?
-Sorma!..
-U… Galiba irsal oldu adam…
-….!
-Bişeytokundu
heralde sana… Ne
yedin be canım öğlen?
-Boşver… Bişeyim yok! Bazan
böyle rasgelir. Bişeytokunmazsa
tuvaleti gelmez mi yani adamın?
İlle bişeytokunacak? Sen nabdın
onu söyle…
-Napayım… Biraz tarana çorbası
yabdım aha…Bu soğukdaeyi gider… Biraz da badadezgavırdımyumurtaynan.
-Ataydın içine o
taze soğancıglarınyabraklarını da…
-Addım!
-Yumurtaları da gıraydın içine bol.
-Gırdım…
Ma sen unuddun galiba yumurtanın 24 lira olduğunu.
-Napalım be Razi?
Yumurtayı da çıkaralım lisdeden?!
Taranaya hellim da gavırdın ya…
-Gavırdım bir-ikidilim…
-Bir-iki dilim?
Yandık!
-Esgi zaman değil ya şu alırdın
7-8 liraya bir galıp hellimi! Şimdi
alın 25 lira! Neyisa…
Başga bir emriniz var mı Kemal
efendi?
-Yok. Gel seni bir gucaglayım…
-Nerden çıgdı bu şimdi? Bayram
değil, seyran değil.
-İşde öylesiniz siz gadınnar. Gucaglaşmak sanki da bayramda olur
yalnız.
Daha geçen gün yazardıgazedda.
Günde ne bileyim kaç defa gucaklaşmak ne bileyim kaç sene
uzadırmış ömrü…
-U… Eyi yahu… Yörüyüp durup
gucaglaşalımöyleysa… Da goronayınapacayık?
-Boşvergoronaya…
Ben uzmannara bakarım!...

Asmaaltı konuşmaları
-Tufan da şaşırddı artık. Başladı şey
maytabına almaya bizi eyiden…
-Noldu be gene? Ne dedi?
-TC kaynakları yolların yapılması ve
yenilenmesi için kullanılacakmış!
-Eyi ya… Ne güzel!
-Be gardaş… Be iki gözüm… Eyidiynedin, annadın ne dediğini, yogsa?!
-TC kaynakları yolların yapımı ve
tamiri için kullanılacak demedin?

-Aynen öyle.
-E… Ne yannış var bunda?
-Sorayım sana öyleysa… TC kaynaklı
bütün kalemler Erdoğan’ın talimatıyla
saraylı külliye yapımına aktarılmadı
mı?
-…..?!
-Noldu, cevap vermedin?
- Ne deyim sana, haglısın… Ben
unuddum o rezaleti! Zaneddim da para
durur o galemlerde!!
-Neyi? Zırnık bragmadılar bütün alt
yapı kalemlerinde! Tufan sanki bilmez
mi bunu? Bütün o kalemlerin saray
işine agdarıldığını? Sana kalem mi
galdı da gullanacan yollara?!
-Dalga geçer biziminan!

Haftanın Gıdıgıdısı
Faiz Sucuoğlu’nun “Biz bu yola ölümüne çıktık. Ya KKTC’yi
ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde durduracağız, ya da
durduracağız” şeklindeki sözleri kargaları bile güldüren içeriği
nedeniyle bu haftanın gıdıgıdısı seçilmeye lâyık görülmüştür.

KARİKATÜR

FIKRA...

BAŞKA BİRİ
Birbirlerine deli gibi aşıktırlar. Genç
adam bir gün sevgilisine:
-Dün gece seni rüyamda doya doya
öptüm.
Genç kız öfkelenir:
-Terbiyesiz.

Genç adam kızın öfkelenmesi karşısında şaşırır:
-Bunda kızacak ne var?
-Bir de kızacak ne var diyorsun!
Ben hiçbir şey hissetmedim. Sen mutlak başka birini öpmüşsündür.

Pano
Sandığın
sebebi 1,
BOYKOT’un
sebebi
1001!

FİKRİNİN FİKRİ
FUAT’A BAK! HEPSİNİ
İSTİYOR!

Erhürman TC kaynaklarının yolların
yapılması ve yenilenmesi için kullanılacağını söylemiş.
-TC kaynaklı bütün kalemlerinTayyıp’ın talimatıyla Tatar’a saraylı külliye
yapımına aktarıldığından haberi yok galiba…
*
Almanya, Turkovac aşısı olanları hiç
aşı olmamış sayacak ve ülkeye girişine
izin vermeyecekmiş.
-Gene kızdıracaklar Tayyıp’ı. Onu savunacak bir Merkel bacısı da yok artık!
*
İnsan Hakları İzleme Örgütünün Dünya
Raporu’nda Türkiye’nin uluslararası hukuku ihlâl etiği belirtilmiş.
-Ee… Bu ihlâle seyirci kalan dünyaya
söyleyecek lâfınız yok mu?!
*
Milletvekili maaşı 43 bin olurken, asgari ücretliye 6 bin lira reva görülmüş.
-Allah varsa bildiği gibi yapsın sizi
be!
*
Miçotakis “Türkiye’nin tavrında büyük
değişiklik yok” demiş.
-Küçük değişikliği bul da öp alnına
koy! Tayyıp o koltukta oturduğu sürece
zırnık değişiklik göremezsiniz!
*
Güney elektrik vermeye devam edecekmiş.
-İyi ki güney var da KKTC’nin zifiri
karanlığından biraz olsun kurtuluyoruz.
*
Faiz Sucuoğlu, “Bazı konularda adım
atacaksak, bazısı diplomatik, bazı diplomatik değil, beni ilgilendirmez” demiş.
-Bu nasıl bir Türkçe kardeşim? Bir
şey anladıysam arap olayım!
*
Elektrik kesintilerinin ülke genelinde
süreceği açıklanmış.
-Ersin Tatar “Çağdaş yapıya ulaştık”
dedi ya! Herhalde çağdaş yapılarda elektrik diye bir şey yoktur da biz bilmiyoruz!
*
Türkiye Kıbrıs Cumhuriyetini 2. Antalya Diplomasi Forumu’na davet ederken
KKTC’yi davet etmemiş.
-KKTC de ne oluyor?! Kalın barsaklarıyla uğraşacak halleri mi var heriflerin?!
*
Kıbrıs’ın hepsini isteyen Fuat Nalcıoğlu’nun ismi cumhurbaşkanlığı sayfasından kaldırılmış.
-Yetmez ama evet…
*
Türkiye’de öksürük şurubu ve antibiyotikte bile sıkıntı varmış.
-Sıkıntı olmayan tek yer varsa, o da
diktatörün 1000 odalı sarayı herhalde!

Türkiye, 2. Antalya diplomasi Forumuna Kıbrıs Cumhuriyeti’ni davet etmiş, KKTC’yi
etmemiş. KKTC de ne oluyor? Kalın barsakla uğraşacak halleri mi var adamların?!
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Türk kolonyalizmi’nin kıbrıs’ın kuzeyinde Sivil Hayata Yaptığı Saldırılar
Halil Karapaşaoğlu önemli bir çıkış gerçekleştirir (Denktaş,

1987, syf. 250-251). Türkiye’den Kıbrıs’ın
kuzeyine getirilen yerleşiklerin vatandaş
yapılmasına karşı çıkar. Bu çıkış başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere bir çok
çevreyi öfkelendirir. 23 Aralık 1985 yılında
Mağusa’dan evine dönerken karşısına askeri
bir araç çıkar. Büyük bir kaza gerçekleşir.
Raif Denktaş Türkiye’nin kuzey Kıbrıs’ta
uyguladığı politikalara karşı sert bir duruş
sergilemesine rağmen ağır yaralı olarak
askeri bir uçakla Ankara’ya götürülür. 26
Aralık 1985 yılında hayatını kaybeder.
1989
1. 3 Ekim 1989 tarihinde Cumhuriyetçi
Türk Partisi Genel merkezine bomba yerleştirilir ancak bomba patlamaz (Yenidüzen,
2011).
2. 1989 yılında Yeni Kıbrıs Partisi Genel
Başkanı Alpay Durduran’ın evinin olduğu
sokakta bomba patlatılır (Yenidüzen, 2011).
3. 1989 yılında Özker Özgür’ün TC pasaportu yazdığı yazıdan dolayı TC kurumları
tarafından elinden alınır (Şah, 2021).
1990
1. 23 Nisan 1990 tarihli Yenidüzen Gazetesi, 22 Nisan 1990 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini Denktaş’ın kazanmasıyla, TRT’nin ve TC Elçiliği’nin seçimlere müdahale ettiği, bunun yanında İş

Şener Levent ve Ali Osman Tabak casusluk
davasından tutuklanır.
4. Kasım 2000 tarihinde Avrupa Gazetesi’nin matbaası bombalanır. (Yenidüzen,
2020).
2001
1. Mayıs 2001 tarihinde Avrupa Gazetesi
ikinci kez bombalanır (Yenidüzen, 2020).
2. 4 Mayıs 2001 yılında Ulusal Birlik
Partisi Başkanı Dervis Eroğlu’nun Lefkoşa’daki başbakanlık konutu bombalanır (Yenidüzen, 2020).
3. Aralık 2001 Afrika Gazetesine haciz
başlatılır.
2002
1. Ağustos 2002 Afrika Gazetesi yazarları
Şener Levent ve Memduh Ener tutuklanır.
2004
1. 18 Şubat 2004 akşamı Başbakan Mehmet Ali Talat’ın evi bombalanır (Yenidüzen,
2020).
2. 6 Mayıs 2004 tarihinde Kıbrıs Gazetesi
bombalanır. (Yenidüzen, 2020).
2005
1. 20 Nisan 2005 Mehmet Ali Talat Cumhurbaşkanı seçilmeden önce dönemin Türkiye
Başbakanı Recep Tayyip Erdoğanla telefon
görüşmesi yapar. Bu görüşme daha sonra
kamuoyuna sızdırılır. Tahminen bu görüşme
24 Nisan 2004 Annan Planı Referandumu

insanı Asil Nadir’in ise Denktaş’ın seçilmesi
için büyük miktarda seçmenlere para dağıttığı
manşetiyle yayınlanır (Yenidüzen, 2020).
2. 1990 yılında CTP milletvekili Fadıl
Çağda’nın evi bombalanır (Yenidüzen, 2011).
1991
1. 1991 yılında Alpay Durduran’ın arabası
havaya uçurulur (Yenidüzen, 2011).
1992
1. 11 Kasım 1992 Yeni Kıbrıs Partisi kurşunlanır.
1994
1. 1994 yılında Başbakan Yardımcılığı
müsteşarı Hasan Erçakıca bombalanır (Yenidüzen, 2020).
1996
1. 2 Mayıs 1996 CTP Lefkoşa ilçe örgüt
binası bombalanır (Yenidüzen, 2020).
2. 1 Haziran 1996 yılında Demokrat Parti
binası iki kez bombalanır (Yenidüzen, 2020).
3. Temmuz 1996 tarihinde CTP molotofkokteyli saldırısına maruz kalır (Yenidüzen,
2011).
4. 6 Temmuz 1996 yılında Gazeteci Kutlu
Adalı evinin önünde öldürülür.
2000
1. Yeni Kıbrıs Partisi kundaklanmaya çalışılır.
2. 15 Nisan 2000 tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura kalan Dr.
Derviş Eroğlu Denktaş karşısında ikinci
turda seçime iki gün kala geri çektirildi.
Denktaş ikinci tur seçimlerine girmeden
Cumhurbaşkanı olur. (Yenidüzen, 2020)
3. Temmuz 2000 Avrupa Gazetesi yazarları

sonrasıdır. Çünkü Talat ve Erdoğan arasındaki
görüşmede Talat’ın referandum sonuçlarını
değerlendirmek için Avrupa Parlementosuna
davet edildiğini söylemektedir. O görüşmede
Erdoğan Talat’a Denktaşla ilgili endişelenmemesi gerektiğini söyler. Onun artık hiçbir
gücünün kalmadığının altını çizer. Erdoğan
AB vizyonu çerçevesinde CTP Genel başkanı
Talat’ı destekler. Türkiye bu kez Denktaş
lehine karar almaz. Denktaş bir daha seçimlerde aday olmaz. Türkiye 2005 seçimlerine
bu şekilde müdahale etmiş olur. Mehmet
Ali Talat Cumhurbaşkanı olarak Türkiye tarafından seçtirilmiş olur (Türktöresi Com,
2012). 2012 yılında ölen Denktaş’ın mezarının
10 yıl geçmesine rağmen Türk elçiliği tarafından bitirilmesi için hiçbir çaba gösterilmez.
Hiçbir bütçe ayrılmaz. Bu da Kıbrıslıtürk liderliğine bir saldırı olarak yorumlanabilir.
Türkiye’ye rağmen siyaset yaparsanız Denktaş
bile olsanız fark etmez mezarınızı bile bitirtmezler.
2006
1. Türkiye Cumhuriyeti tarafından UBP
milletvekili Turgay Avcı UBP’den istifa ettirilir ve Avcı liderliğinde Özgürlük ve
Reform Partisi kurulur. Sonrasında CTP ile
hükümet kurarlar. Kurdukları hükümet 2009
yılına kadar sürer.
2008
1. Kuzey Kıbrıs’taki 400 çocuk TC elçiliğinin girişimiyle bir aylığına din eğitimi
almak için Bursa ve İstanbul’a gönderilir
(Düzgün, 2016).
2009

Çok kısa bir süre sonra yeni bir seçimle
karşı karşıyayız. Oy verdiğimiz siyasiler
özgür müdür? Kolonileştirilmiş bir ülkede
oy verdiğiniz siyasiler özgür olabilir mi?
Koloni politikalarından bağımsız eğitim,
ekonomik, turizm, sağlık, tarım, spor ve
kültür politikalarını ortaya koymak mümkün
mü? Yani seçime seçim deme koşulları var
mıdır? Seçim koşulları ortadan kaldırılmışsa,
siyasiler özgürlüklerini tamamen kaybetmişse
bu ortamda politika üretebilir miyiz? Aşağıda
yaptığım kısa derlemenin eksiği vardır fazlası
yoktur. Bu derleme, koloni rejiminde seçim
koşullarının nasıl ortadan kaldırıldığıyla
ilgili, siyasi liderlerin nasıl yok edilmeye
çalışıldığıyla ilgili ve bazı siyasi partilerin
kendi içlerinde oto sansür mekanizmalarını
nasıl ürettiği ile ilgili kısa bir bilgi verecektir.
Bu derlemede aynı zamanda Cumhuriyetçi
Türk Partisi’nin geçmişteki çizgisinden
şimdi olduğu çizgiye neden savrulduğunu,
nasıl savrulduğunu da okuyucu görebilecektir.
1968
1. 1968 yılında düzenlenen ilk seçimlerde
Hakim Mehmet Zeka Bey Dr. Fazıl Küçük
ile Cumhurbaşkanlığı Muavinliği seçimlerinde aday oldur. Dönemin TC elçisi Zeka
Beyi uyarır ve seçimlerden geri çekilmesi
istenir. Zeka Bey seçimlerden geri çekilir
(Hasgüler, 1995).
1970
1. 1970 yılında Cumhuriyetçi Türk Partisi
(CTP)’nin kurulması için kurucu kadrolar
Ankara’ya gider. Ankara’nın onayını aldıktan
sonra CTP’yi kurarlar. (Hasgüler 1995).
1973
1. 1973 Cumhurbaşkanlığı Muavinliği seçimlerine gelindiğinde Rauf Raif Denktaş,
Dr. Fazıl Küçük ve Avukat Mithat Berberoğlu
aday olur. Dr. Küçük Ankara’ya gider Ankara’daki hükümet tarafından tehdit edilir.
Berberoğlu, Kıbrıs’ta TC elçiliği tarafından
tehdit edilir. Dr. Küçük ve CTP adayı Berberoğlu seçimlerden çekilmek zorunda kalır.
Seçimleri seçim yapılmadan Denktaş kazanır
(Hasgüler 1995).
1976
1. 1976 yılından bugüne Türkiye’den buraya getirilen binlerce insana Türk elçiliğinin
baskısıyla vatandaşlık verilir. Getirilen bütün
bu insanlar seçimlerde oy kullanır. Türkiye
Cumhuriyeti gerek yardım heyeti aracılığıyla
gerek hemşeri dernekleri aracılığıyla bu
nüfus üzerinde hegemonya kurmaktadır. TC
kolonyalizmi bu nüfusu seçim dönemlerinde
kendi çıkarları doğrultusunda istediği yöne
45 yıldır kaydırmaktadır. Yıllar içinde bu
nüfus akışı kesintisiz bir şekilde devam etmiştir.
1981
1. Mecliste temsiliyeti olan parti temsilcileri
seçim öncesi Ankara’ya çağrılırlar. Askeri
yetkililer tarafından tehdit edilirler (Hasgüler,
1995).
2. 1981 seçimlerinde Denktaş’ın partisi
azınlığa düşer, Bülent Ecevit’in müdahalesiyle bazı milletvekilleri istifa eder. Çoğunluğu yakalayan üç sol partiye ise hükümet
kurma görevi verilmez (Tahsin, 2000).
3. 1981 seçimleri sonrası Ulusal Birlik
Partisi’nin kurultayına Türkiye müdahale
eder ve Dr. Derviş Eroğlu UBP başkan
adaylığından geri çekilir (Hasgüler, 1995).
1983
1. Türk elçiliği ve Ankara’nın gücünü arkasına alan Denktaş, dönemin milletvekillerinin KKTC’nin ilanına olumlu yönde oy
kullanmaları için baskı yapar ve onları tehdit
eder. Muhalif milletvekilleri kendilerinin
ve sevdiklerinin can güvenliği için olumlu
oy kullanmak zorunda kalırlar (Öksüz, Mutluyakalı, 2018).
1985
1. 22 Şubat 1985 yılında mecliste yurttaşlık
yasası üzerine Raif Denktaş çok ciddi bir
konuşma yapar. “Seçimlerin maskaralık olduğu söyler, Türkiye’den getirilmiş seçmenlerle bu oyun oynanmaktadır” diye

1. Din Dersleri okullarda Ankara’nın baskılarıyla zorunlu hale getirilir.
2. 10 Ağustos 2009 Işık Kitabevi kundaklanır (Bianet, 2009).
2011
1. Temmuz 2011 Afrika Gazetesi kurşunlanır.
2012
1. 9 Kasım 2012 tarihinde Baraka Kültür
Merkezine ses bombası atılır (Tokay, 2012).
2013
1. Hala Sultan İlahiyat Koleji Temel atma
töreni Ankara’nın dönemin hükümeti CTP
ve DP’ye yaptığı baskılar sonucu yapılır.
Sonrasında Kuzey Kıbrıs’ın ilk ilahiyat okulu
açılmış olur. Dönemin Başbakanı CTP Başkanı Özkan Yorgancıoğlu ve Dönemin Başbakan Yardımcısı Demokrat Parti Başkanı
Serdar Denktaştır (Kıbrıs Postası, 2013).
2018
1. 22 Ocak 2018 tarihinde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Afrika
gazetesine saldırı düzenlenir.
2. Mayıs 2018 tarihinde Afrika Gazetesine
yapılan saldırılar sonucunda yargılanan zanlıların davasına bakan Yargıç Tacan Reynar’ın
suçlulara verdiği hapis cezası Ankara’nın
mahkemelere yaptığı baskıyla yürürlüğe geçmez. Üstüne ölüm tehditleri alır. Yargıç
Tacan Reynar bütün bunların üzerine görevinden istifa eder (Saygılı 2020).
3. Temmuz 2018 tarihinde Ankara Başsavcılığı tarafından Afrika gazetesi yazarları
Şener Levent ve Ali Osman Tabak’a Ankara’da iki dava açar (Kıbrıs Gazetesi, 2018).
2020
1. 18 Ekim 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura Mustafa Akıncı ve
Ersin Tatar kalır. Adalet ve Kalkınma Partisi
milletvekilleri ve Milliyetçi Hareket Partisi
milletvekilleri köy köy dolaşıp Tatar lehine
Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs’a aktardığı nüfus
üzerine baskı yapar. Türkiye Milli İstikbarat
Teşkilatı Akıncı’nın çalışma arkadaşlarını
tehdit eder. Ersin Tatar için AKP seçim ekibi
gönderir. Günün sonunda Ersin Tatar Cumhurbaşkanı seçtirilir.
2. Kasım 2020 Ulusal Birlik Partisi’nin
kurultayı Türkiye’nin müdahalesiyle ikinci
tura kalan Dr. Faiz Sucuoğlu ve Hasan Taçoy
arasında gerçekleşemez. Her iki aday seçimden geri çektirilir. Parti Genel Sekreteri
Ersan Saner parti başkanı yaptırılır.
2021
1. 7 Temmuz 2021 tarihinde 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Basın ve İletişim
Koordinatör’ü Ali Bizden Akıncı’ya olan
yakınlığından dolayı Milli Güvenliği tehdit
ettiği gerekçesiyle Türkiye’ye girişi yasaklanır.
Türkiye’ye alınmaz (Havadis 2021).
2. 11 Temmuz 2021 tarihinde Türkiye’nin
işgaline karşı muhalif duruşu olan araştırmacı,
yazar Ahmet Cavit An Milli Güvenliği tehdit
ettiği gerekçesiyle Türkiye’ye girişi yasaklanır.
Türkiye’ye alınmaz (Haber Kıbrıs 2021).
3. 6 Ekim 2021 tarihinde Kıbrıs Türk
Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven
Bengihan İçişleri Bakanı Kutlu Evren’in
yaklaşık altı ay içinde 10.000 kişiye vatandaşlık verildiğini belirtir (KTAMS, 2021).
4. 10 Ekim 2021 tarihinde Türk işgaline
karşı muhalif duruşu olan ve 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Mustafa Akıncı’yı
destekleyen Basın-Sen başkanı Ali Kişmir
Milli Güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle
Türkiye’ye girişi yasaklanır. Türkiye’ye alınmaz. (Özgür Gazete, 2021).
2022
1. Ocak 2022 tarihinde Ankara Türk Elçiliğine Adalet müşaviri atamasını gerçekleştirir.
Bazı çevrelerin iddialarına göre KKTC bakanlar kurulunun gölge kabinesi TC Elçiliğinde konuşlandırılmıştır (Yenidüzen, 2022).
Adalet müşaviri ise KKTC’de Adalet Bakanlığı’nın kurulmasına yönelik adalet mekanizmasına yapılmak istenen müdahale olarak yorumlanır.
(Gaile Dergisi’nin son sayısında yayımlanan Halil Karapaşaoğlu’nun bu yazısı
gazetemizde kısaltılarak yayınlandı.)
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Son şampiyon veda etti
Sezonun ilk grand slam turnuvası olan
avustralya açık'ın 5. gününde sürpriz
yaşandı.avustralya açık'ta geçtiğimiz yıl tek
kadınlarda şampiyon olan naomi osaka, 3.
turda amanda anisimova'ya elenerek
turnuvaya veda etti. Klasmanın 60. sırasında
bulunan 20 yaşındaki anisimova, son
şampiyon osaka önünde 4-6, 6-3 ve 7-6'lık
setlerle 2-1 galip geldi.

kupada final gibi maçlar var

Açılış Kupası’nda
finalin adı belli oldu

kupada koop
-gaü finali

Basketbol Federasyonu tarafından Büyük
Erkekler Ligi’ne hazırlık amaçlı organize
edilen Açılış Kupası’nda finalin adı Koopspor
– Girne Amerikan Üniversitesi oldu. Önceki
gün yarı final ilk maçında Çetinkaya’yı 9755 mağlup ederek finale yükselen Koopspor’un ardından Soyer Hacıganimler’i 7263 yenen GAÜ finale yükselen son ekip
oldu.
GAÜ ile Soyer, Atatürk Spor Salonu’nda
kupada finale yükselebilmek için karşı karşıya geldi. GAÜ rakibini 17-20, 34-32, 5246 ve 72-63 yenerek final vizesi aldı.
GAÜ’de Emir Can Mercan 20 sayı ile
maçın en skorer oyuncusu olarak takımının
finale yükselmesine katkı koydu. Soyer’den
Chijindu Ayomikun Omah’ın 14 sayı 12 ribauntluk performansı ise takımının galip
gelmesine yeterli olmadı.
Açılış Kupası’nda final karşılaşması 24
Ocak 2021 pazartesi günü saat 19.00’da
Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.

Kaymaklı ve Çetinkaya
Ali Conkbayır anısına
oynayacaklar

Küçük Kaymaklı Forest’in efsane taraftarlarından olan Merhum Ali Conkbayır
anısına futbol karşılaşması düzenleniyor.
Küçük Kaymaklı ve Çetinkaya takımları
arasında gerçekleşecek olan Ali Conkbayır
Anı Maçı bugün saat 14.00’de Şht. Hüseyin
Ruso Stadı’nda oynanacak.

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

n Futbolda Nicosia Group Kıbrıs
Kupası 2.Tur kura çekimi yapıldı.
Tek maça eleme sistemine gore
oynanacak olan 2. Tur maçlarında
Gönyeli-Cihangir, doğan Türk
Bİrliği-M.A.Yeşilova, Kaymaklı-TOL
gibi eşleşmeler oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF)
tarafından organize edilen Nicosia Group
Kıbrıs Kupası’nda 2.tur kuraları çekildi.
9 Şubat 2022 Çarşamba günü oynanacak
maçlar tek maç eliminasyon sistemine göre
oynanacak. 2.tur eşleşmeleri şöyle:
Küçük Kaymaklı – Türk Ocağı Limasol

Girne Halk Evi – Lefke
Yenicami – CB Gençlik Gücü
Y.Dumlupınar – Göçmenköy
Doğan Türk Birliği – MA Yeşilova
Baf Ülkü Yurdu – Mağusa Türk Gücü
Mesarya– M.Değirmenlik
Gönyeli – Cihangir

Voleybolda U14 kızlar ve U15 erkekler final serisi başlıyor
Voleybol Federasyonu tarafından
düzenlenen 2021-2022 sezonu içerisinde yer alan U14 Kızlar ve U15
Erkekler Liglerinde final serisi müsabakaları başlıyor.
U14 Kızlarda Çamlıkspor ile MSA
, U15 erkeklerde ise DAÜ ile Çamlıkspor 2021-2022 Sezonu Lig Şampiyonluğu için karşı karşıya gelecek
Final Serisi karşılaşmaları kazanılmış
iki maç esasına göre oynanacak.
Seride 1-1 eşitlik olması halinde
şampiyonu belirleyecek olan 3. karşılaşmalar oynanacak.
Final serisi müsabakalarına gelecek
olan izleyicilerin 24 saatlik antijen
veya PCR zorunluluğu getirildi.
Final sersisi müsabakaları boyunca
müsabakaları izlemeye gelmek isteyen izleyicilerden 24 saatlik Antijen
veya PCR testi yaptırmaları ve bu
hususa dikkat etmeleri duyuruldu.

Sertoğlu milletvekili adaylarına başarılar diledi
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF)
Başkanı Hasan Sertoğlu, 23 Ocak 2022'de
yapılacak milletvekilliği seçimi öncesinde
KTFF'yi ziyaret eden tüm siyasi parti ve
milletvekili adaylarına teşekkür ederek,
seçime katılacak tüm kesimlere başarılar
diledi.
Sertoğlu'nun açıklaması şöyle;

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
direktör
ALİ OSMAN TABAK

"Ülkemizde 23 Ocak 2022 tarihinde
yapılacak olan milletvekilliği seçimi
öncesinde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nu (KTFF) birçok siyasi parti ve milletvekili adayı ziyaret etmiştir. Ülkemizin
zor bir dönemden geçtiği bu günlerde
yapılacak olan seçim ülkemizin geleceği
için büyük önem arz etmektedir.

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

Bu bağlamda bizleri ziyaret eden; fikirlerimizi ve düşüncelerimizi dinleyen, plan
ve projelerimizi aktarma şansı bulduğumuz
tüm siyasi partilerimize ve milletvekili
adaylarımıza teşekkürlerimizi sunarız.
Gerçekleşecek olan seçime katılacak tüm
kesimlere şahsım ve yönetim kurulum
adına başarılar dilerim."
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