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Adressiz yazılar
Faize Özdemirciler

SABAH ŞERİFLERİNİZ
HAYROLSUN

Bir alamete binmedik mi yani, kıyamete
gitmiyor muyuz sanki, Adem ile Havva’yı
mı tartışacağız şimdi, aha incir yaprakları,
örtündüler de ne oldu, aha yasak elma,
yediler de ne oldu, aha kovuldukları
cennet kovuldular da ne oldu?
Başka cehennem mi arayacağız şimdi,
cehennem her yerde, içimizde dışımızda,
orada burada, başka dünyada değil bu
dünyada...
Cuma namazında “Hz.
Adem efendimize kimse dil
uzatamaz. O uzanan dilleri
koparmak bizim görevimizdir" diyen adam, bu dünyada
değil mi sanıyorsunuz, o da
bu dünyada...
Bundan daha vahşi, daha barbar bir
hedef gösterme olabilir mi, bundan daha
ölümcül bir dil olabilir mi, böyle bir
Türkçe oturabilir mi koskoca Türkiye
Cumhuriyeti’nin tepesinde?..
Bir devletin başında oturan adam bir
sanatçının dilini koparmaktan söz ediyorsa
ve çoğunluk susuyor, konuşanlar da
“ama”larını sıralamadan, devletin başı
tarafından vahşice tehdit edilen sanatçıya
destek veremiyorlarsa, o ülkede hayaller
de ateş altındadır, hayatlar da...
Mesele ne Adem’dir ne Havva, mesele
koca memleketi külliyen dilsiz bırakmaktır,
murat edilen konuşan kimse kalmasındır...
Hedef gösterene sus diyemiyorlar, hedef
gösterilenden bekliyorlar konuşup gerilen
havayı yumuşatmasını...
Dilini koparırım diyene sus diyemiyorlar,
dili koparılacak olana konuş diyorlar...
Memnun olmamışlardır, Fazıl Say’ın,
Murathan Mungan’ın, Müjde Ar’ın verdiği
destekten, Sezen Aksu’nun meydan okuyan açıklamasından ve yeni yazdığı şiirden:
“Sen beni sezemezsin/ Dilimi ezemezsin/ Nereye baksam acı/ Kim yolcu kim
hancı/ Dur bakalım/ Beni öldüremezsin/
Sesim, sazım, sözüm var benim/ Ben
derken ben herkesim...”
Sezen Aksu aslında yıllar öncesinin
şarkısıyla vermişti cevabını:
“Hadi buyurun, biz gönüllüyüz/ İple
çekiyoruz vaktimizi/ Kim en günahsızsa
gelsin/ Gelsin ilk o vursun bizi/ Kırılıp
dökülüyoruz lakin/ Direniyoruz sakin sakin/ E siz de dilinize biraz hâkim/ Hop
dedik, Hop dedik”
Dillerine hakim olamayan küfürbazlara
hop diyemeyenler, sanatçıya hop diyorlar...
Diktatöre hop diyemeyenler, gazeteciye
yazara şaire hop diyorlar...
Sezen Aksu’nun dili koparılması vacip
kişi ilân edildiği ülkede, en aydınlık insanlar kapkaranlık sabahlara uyanıyorlar
şimdi...
Günaydın demezdi, sabah şerifleriniz
hayrolsun derdi dedem...
Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde “sabah-ı şerif” olarak geçiyor ama ben yine
de dedemin söylediği gibi yazayım...
Sabah şerifleri hayrolsun Girne’den
bakınca, Torosları görüp, Tayyibanı göremeyenlerin...
Sabah şerifleri hayrolsun, hop oturup
hop kalkamayınca, hop oturup bir daha
da kalkamayanların...
Sabah şerifleri hayrolsun recmedenlerle
kucaklaşırken, recmedilenlere bilenenlerin...
Haklarını yemeyelim lakin, güzel günler
yakındır, bakın, direniyorlar sakin sakin...
Bu seçim geçip gitsin, yerleşsinler koltuklara, 22 Ocak’ta taş kesilmişlerdi ya,
hep birlikte göreceğiz, taş olarak çıkacaklar
sanatçıların dillerini koparmak isteyen
zatı muhteremin huzuruna...

ARTIK BU SOLAN BAHÇEDE
BÜLBÜLLERE YER YOK
Serin gölgelerine sığınarak ve binbir
hayale dalarak “Lucky Dream” sigarası
içtiğimiz, baharları kuş sesleri ile cıvıl
cıvıl olan o bahçe kurudu...
Hayallerimize mezar oldu...
Taşsız yazıtsız mezarlar...
Ne de çok...
Artık bu solan bahçede bülbüllere
yer yok!
***
Ölüyoruz...
Hep ölüyoruz...
Işıklar içinde uyu diyorlar arkamızdan...
Bizim ölümümüze üzülmem...
Hayallerimize acırım...
Ölen biz değiliz aslında, ölürse onlar
ölür...
Mehtaplı gecelerin, ilk yağmurların,
ilk dokunuşların hayalleri...
Birdenbire nereye kaybolurlar...
Federal düşleriniz var sizin...
Taksim düşleri...
İlhak düşleri...
Ne de çok...
Artık bu solan bahçede bülbüllere
yer yok!
***
Dereler kurutulmuş, dağlar oyulmuş
çünkü...
Derelerle dağlarla azalmışız...
Derelerle dağlarla tükenmişiz...
Toprak kan kokuyor...
Her yerde bir cinayet izi var...
Hadi gel göster bana, nerde gömülü
o kayıplar...
Unutmasın diye bir mantin bağlamış
bir taşa...
Eli ile koymuş gibi buluyor...
Tarlada bir asker botu...
Benimle konuşur gibi bakar bana...
Sen öldün...
Seni öldürenler gazi oldu...
Şimdi kadeh tokuşturur bir resepsiyonda göğsündeki madalyalarla...
Ah da gene ah...
Ahlarla oflarla geçti ömrümüz...
Mert düşmandan korkma...
Kalleş dosttan kork!

Ne de çok...
Artık bu solan bahçede bülbüllere
yer yok!
***
Eskiler gitti...
Yeniler geldi...
Ne varsa, ganimet gibi babadan evlada
geçti...
Bir şair “Ben dedemden ileri, doğacak
çocuğumdan geriyim” derdi...
Yanılmış olabilir mi?
Babasından ileri olanı göremedik...
Babası gibi oldu hepsi...
Hatta bazıları babasından da geri...
Bir ömür o bahçeye gidip geldiler...
Konuşmaları gereken zamanda sustular...
Susmaları gereken zamanda konuştular...
Öfkelenmeleri gereken şeye öfkelenmediler...
Yeminle başladılar...
Yalan dolanla bitirdiler...
Kimler kimler...
Tutulmayan sözler...
Suya yazılan vaatler...
Ne de çok...
Ne de çok...
Artık bu solan bahçede bülbüllere
yer yok!..
***
Sırtında bıçak yaşamak denir işte
buna...
Vakitsiz kaybettiğim bir okul arkadaşım gülümser bana...
Birlikte yürüdüğümüz sokaklardan
geçerim...
Birlikte dinlediğimiz şarkıları dinlerim...
Gözümün önünden gelir geçer...
Delikanlı günlerimizde tane ile satın
aldığımız sigaralar...
Bir bahçemiz vardı bizim de...
Gider tahta sıraya oturur, şiir okur,
hayal kurardık...
Benzemezdi sizin bahçenize...
Mikrofonu yoktu...
Kürsüsü yoktu...
Konuşmak için kravat şart değildi...

Şener Levent

Açı
Bütün geçmiş günlerimiz kalbimizde
bir ok...
Artık bu solan bahçede bülbüllere
yer yok!
***
Adam abdest aldı.
Namazını kıldı...
Duasını yaptı...
Günahlarının bağışlanmasını diledi
diyemem...
Bir günahı olduğuna inanmıyor çünkü...
Bu taşı ilk sen at deseler hemen
atar...
Hava soğuk, ama güneşli...
Palto giyiyordu...
Camiden çıktı....
“Dillerini koparırız” dedi...
Dilini koparmak istediği hepimizi
şarkılarıyla büyüleyen Sezen Aksu idi...
Sezen, onun bu sözlerinden sonra
oturup bir şarkı daha yazdı, şarkıyla
ona cevap verdi. Şarkının adı “AVCI”...
Sen beni üzemezsin
Zaten çok üzgünüm
Nereye baksam acı
Nereye baksam acı
Ben avım sen avcı
Vur bakalım
Sen beni sezemezsin
Dilimi ezemezsin
Nereye baksam acı
Nereye baksam acı
Kim yolcu kim hancı
Dur bakalım
Beni öldüremezsin
Sesim sazım sözüm var benim
Ben derken ben herkesim…
***
“Dillerini koparırız” diyen uzun adam
Tayyip Erdoğan’dı...
Bizim buradaki bahçeyi kurutan da
oydu...
Bülbüller mahzundu...
Ne de çok...
Artık bu solan bahçede bülbüllere
yer yok!

Erdoğan 'yılın despotu' seçildi
Index on Censorship, her yılın sonunda
gerçekleştirdiği yılın despotu oylaması
sonuçlandı. 2021'in en baskıcı despotu
tacı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oldu.
Index on Cencorship bu oylamayı son
on iki ayda manşetlerde yer alan insan
hakları savunucularına, sanatçılara ve
gazetecilere ve onlara baskı yapanlara
dikkat çekmek için yapıyor.
Bu seneki oylamada, Yılın Despotu'nu
belirlemek için takipçileri ve üyelerinin
görüşüne başvurdu. Kurum, kek çok liderin rakiplerini çökertmek için Covid19
karantinalarının örtüsünü kullanmayı tercih ettine işaret ederek liderler arasında
büyük bir rekabet yaşandığını kaydetti.
Yürümekte olan çok fazla baskıcı rejimin olduğu, yürek burkan bir rekabet
sonunda 2021'in en baskıcı despotu tacı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'a gitti.
Erdoğan'ın birinci sırayı almasının birkaç sebebini var. İki kez beraat etmesine
rağmen 2017'den beri tutuklu bulunan
sivil toplum lideri Osman Kavala'yı serbest bırakmayı reddediyor. LGBTQ+
üyelerinin, öğrencilerin tutuklamaları
devam ediyor.
Ayrıca belki de ironik bir şekilde, kadına yönelik şiddetle ilgili İstanbul Söz-

leşmesi'nden çekilen ilk Avrupa lideri
oldu. Kürtlerin de sürekli olarak ifade
özgürlüğü haklarının kısıtlandığını görürken, DEVA Partisi’nden Metin Gürcan
gibi muhalif politikacılar da cumhurbaşkanını eleştirdikleri için hapse atıldı.
Erdoğan bu yılki ankette birinci olurken, iki isim de çok oy aldı: Çin'den Xi
Jinping ikinci, Suriye'den Beşar Esad
üçüncü sırada yer aldı.
Index on Censorship ödül açıklamasında şöyle dedi:

“Aralık anketi, binlerce oy ile web sitemizde büyük miktarda trafik gördü.
Ayrıca dönem içinde sitemize yapılan
siber saldırıların sayısının iki katına çıktığını gördük, bu da ankete katılanlardan
bazılarını veya destekçilerini rahatsız
ettiğini düşündürdü.
Oy veren herkese, dünya çapında tiranları yüksek sesle eleştirmeye devam
edenlere teşekkür ediyor ve herkese
onları ve hepimizi susturmaya çalışanlara
karşı uyanık olmalarını hatırlatıyoruz.”
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ANASTASİADİS YENİDEN “MARAŞ’A KARŞILIK
ERCAN”I ÖNERMEYE HAZIRLANIYOR
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Maraş’a
karşılık Ercan Havaalanı’nın BM kontrolüne
verilmesi ana eksenindeki bir dizi Güven
Yaratıcı Önlem (GYÖ) önereceği bir mektup
göndermeye hazırlandığı ileri sürüldü.
Fileleftheros “Başkan’ın GYÖ Jesti” başlıklı haberinde bu hareketin, Anastaiadis’in,
“uluslararası unsurun GYÖ ileri götürülmesi
çağrısına olumlu cevabı” olduğunu yazdı.
Edindiği bilgilere dayanarak Anastasiadis’in önerilerinin ana eksenini Ercan Havaalanı’nın BM kontrolüne verilmesi ve
buna paralel olarak KKTC’nin, BM’nin
Maraş ile ilgili kararlarına uyması bulunuyor.
Gazete diplomatik çevrelerin, “her kararın
bir bedeli var. Şu anda istediğimiz Maraş’ı
kurtarmak. Elde edilecek kâr ile zarar kıyaslandığında Maraş’ı kurtarmak her türlü
bedelden ağır basar” yorumlarını öne çıkardı.
Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in
Perşembe gecesi RİK’e yaptığı açıklamada
AB’deki ortaklarının, Maraş’taki Türk faaliyetlerine cevap olarak GYÖ’ler ileri götürmelerini telkin ettiği açıklamasına işaret
eden gazete bu yönde ağır baskı yapan ülkelerden birinin, Türkiye’ye yaptırımlara
karşı çıkan Almanya olduğunu yazdı. Almanya’nın “krizi hafifletmek için, güven
yaratıcı önlemler gerekir” telkinini son dönemde birçok kez dile getirdiğini ekledi.
Avrupalı ortaklarının bu mesajları ve BM
Güvenlik Konseyi’nde kaydedilen benzer
tavrın Rum yönetimini etkilemiş göründüğüne dikkat çekilen habere göre Kasulidis,
perşembe akşamki açıklamasında “Başkan,
ciddi güven yaratıcı önlemleri görüşmeye
hazır olduğunu söyledi” dedi, şunları ekledi:
“Başkan, Timbu (Ercan) Havaalanı’nın
BM’nin yönetimi altına verilmesini ve buna
karşılık BM’nin kapalı Maraş ile ilgili kararlarının uygulanmasını başlangıç pozisyonu
olarak tarif etti. Bu bölge (kapalı Maraş)
yasal sakinlerinin geri dönmesi hedefiyle
BM’nin gözetimine verilmelidir. Hükümet,
bugün yasadışı olan Timbu Havaalanı
BM’nin kontrolüne verilirse ambargo dediklerinin ve dolayısıyla Kıbrıslı Türklerin
izolasyonunun kalkması demek olur.”

“BU JEST REDDEDİLMEZSE
BAŞKA ALTERNATİFLER DE VAR”
Gazete Rum yönetiminin, Anastasiadis’in
bu “jesti” reddedilmezse Kıbrıs Türk tarafıyla
görüşmek niyetinde olduğu başka hareketlere
de hazırlandığını yazdı. Kasulidis’in Anastasiadis’in atacağı GYÖ adımlarına göndermede bulunarak “alternatif öneriler de
var, bırakın şimdi değil, zamanı geldiğinde
sunalım” dediğini aktardı.
Gazeteye göre Rum yönetiminin BM
Genel Sekreterliği ve AB yetkililerinin fırsatı
yakalayıp Anastasiadis’in GYÖ önerisini
ileri götürmesini bekleyeceğini ima eden
Kasulidis önümüzdeki dönemde gerek AB
yüksek Temsilcisi Josep Borrell gerek BM
genel Sekreteri’nin yeni Kıbrıs temsilcisi
Colin Stewart ile “Anastasiadis’in jestleri
prizması altında” GYÖ’ler konusunu görüşecek.
Yoannis Kasulidis “Biz bazı hareketlerde
bulunmalı ve aynı zamanda uluslararası unsurun ve özellikle Güvenlik Konseyi’nin 5
daimi üyesinin Ankara’ya yöneldiğini görmeyi beklemeliyiz. Şartlar oluşursa (GYÖ’leri kast ederek) bu, daimi üyelerin Ankara’yı
ikna etmek için iyi niyet misyonlarını kullanmaya gelecekleri yer olacak” dedi.
Rum tarafının, KKTC’nin ayrı egemenlik

ve iki devlet çözümü tezini kabul etmesinin
söz konusu olmadığını söyleyen Kasulidis
“Türk tarafı sadece iki ayrı devlet çözümü
istediğini söylemiyor, bunu, müzakerelerin
devam etmesi için de talep ediyor” dedi.
“EASTMED’İN EKONOMİK AÇIDAN
SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMADIĞINI
LEFKOŞA DA ATİNA DA BİLİYOR”
Gazete devamla Kasulidis’in RİK’e açıklamasında EastMed doğal gaz boru hattının
ekonomik açıdan sürdürülebilir olmadığını
Rum yönetiminin de Yunanistan’ın da bildiğine işaret ederek “Bu bilgiler bizim de,
Yunan hükümetinin de elinde olan bilgilerdir,
İsrail hükümetinin de bilgisinde olması
gerek. Müdahil üç ülkenin de beklediği,
boru hattı inşaatının ekonomik açıdan kârlı
olmadığının teyit edilmesidir” dediğini aktardı.
İSRAİL BÜYÜKELÇİSİ İLE
GÖRÜŞTÜ
Kasulidis’in dün İsrail’in Güney Kıbrıs’taki
büyükelçisi Oren Anoik ile Güney Kıbrısİsrail stratejik ortaklık ilişkisi, ABD ile 3+1
oluşum, enerji inisiyatifleri ve çoklu iş
birliği mekanizmaları yanında, EastMed
boru hattı konusunu görüştüğü kaydedildi.

Seçim sonuçları 19:00’dan sonra açıklanacak
8 PARTİNİN KATILDIĞI SEÇİMDE
3’Ü BAĞIMSIZ 403 ADAY
YARIŞACAK.
SONUÇLAR TAK VE BRTK
ÜZERİNDEN DUYURULACAK
Kıbrıs Türk halkı yarın sandık başına gidiyor. 203 bin 792 kayıtlı seçmen, yarın
yapılacak seçimde, Cumhuriyet Meclisi’nde
görev yapacak 50 milletvekilini belirleyecek.
Son milletvekilliği seçiminin 7 Ocak
2018’de yapıldığı KKTC’de, 4 yıl aradan
sonra erken seçime gidiliyor. 1974’ten sonra
Kıbrıs Türk halkının 15’inci genel seçimi
olacak “23 Ocak Erken Genel Seçimi” için
propaganda süreci bugün 18.00’de tamamlanacak ve seçim yasakları başlayacak.
Seçim için yarın 6 ilçede 763 sandık kurulacak.
Oy verme işlemi saat 08.00’de başlayacak
ve oy verme işlemi 18.00’de tamamlanıp,
sandıklar kapanacak. 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.
Sandık alanlarında Covid-19’la ilgili gerekli önlemler alınacak, seçmenlere eldiven
de verilecek.
Oy pusulasındaki sıraya göre, Ulusal
Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk

Partisi (CTP), Demokrat Parti (DP), Toplumcu Kurtuluş Partisi -Yeni Güçler (TKPYG), Bağımsızlık Yolu, Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Halkın Partisi (HP) ve Toplumcu
Demokrasi Partisi (TDP) olmak üzere seçime
8 siyasi parti 400 adayla katılıyor.
MÜHÜR: BİR DEFA “EVET”
MÜHRÜ BASMAK YETERLİ…
Mühürde seçmenler destelemek istedikleri
partinin ambleminin altındaki karenin içine
bir defa “evet” mührü basacak. Her mühürle
o partinin 50 milletvekili adayına 1 oy gidecek.
Mührün bulaştığı oy pusulası geçersiz
sayılacak. Bulaş olmaması için seçmenlerin
mührü ilk önce seçim kabinde bulunan
emici kağıda basması önem arz ediyor.
MÜHÜR VE TERCİH: İLÇEDEKİ
ADAYLARIN YARISI KADAR
TERCİH YAPMA ŞARTI VAR
Mühür ve tercih kullanacak seçmenler
mühür vurdukları partinin 50 adayı arasında
kalemle tercih yapılabilecek.
Her ilçeden aday tercih etme zorunluluğu
olmayacak ancak tercih yapılacak ilçedeki
adayların yarısı kadar tercih yapma şartı
var.
Lefkoşa’da 16, Gazimağusa’da 13, Girne’de 11, Güzelyurt’ta 3, İskele’de 5, Lefke’de 2 aday olduğundan seçmenlerin Lefkoşa’da 8; Gazimağusa’da 6; Girne’de 5;
Güzelyurt’ta 1; İskele’de 2; Lefke’de 1
tercih yapma hakkı var.

KARMA: KURAL, EN AZ 23, EN
FAZLA 50 ADAYA OY VERMEK
Karmada mühür kullanılmayacak. Kalemle
oy pusulasındaki adaylar arasında seçim
yapılacak. Kural, en az 23 en fazla 50 adaya
oy vermek. Oyların en az iki parti veya bir
parti ve bir bağımsız arasında paylaştırılması
gerekiyor.
Her ilçede oy kullanma zorunluluğu yok
ancak oy kullanılacak ilçede oylar karışık
kullanılmalı ve en az aday sayısının yarısı
kadar adaya oy verilmeli veya en fazla o ilçedeki aday sayısı kadar adaya karışık
şekilde oy kullanılmalı.
Lefkoşa en az 8 en fazla 16; Gazimağusa’da en az 6 en fazla 13; Girne’de en az 5
en çok 11; Güzleyurt’ta en az 1 en çok 3;
İskele’de en 2 en fazla 5; Lefke’de en az 1
en çok 2 adaya oy verilebilecek.
SEÇMENDEN ADAPASS VEYA
COVİD-19 TEST SONUCU TALEP
EDİLMEYECEK
Oy vermek için sandığa gidecek seçmenlerden AdaPass veya Covid-19 test sonucu
talep edilmeyecek. Seçmenlerin Covid-19
kurallarına uyması, maske takması zorunlu
olacak.
TEMASLILAR
OY VEREBİLECEK
Covid-19 salgını nedeniyle “temaslı” olan
seçmenler de oy kullanabilecek. Covid-19
testi pozitif olanların ise sandık alanına gelmesi yasak olacak.

Alaşya’dan notlar
Canan Sümer

KARANLIK SİZDEN
AYDINLIK GÜNEYDEN

Ne absürtlükler yaşarsak yaşayalım…
Başımıza ne gelirse gelsin…
Artık hiç şaşırmayan bir toplum mu olduk?
Alışkın olmadıklarımıza alıştık…
Gündelik, olağan haberler oldu artık,
fuhuş, uyuşturucu, kriminal olaylar ve
ölümlü trafik kazaları…
Bunlara alıştığımız gibi başaklarının bizi
idare etmesine…
Siyasi irademizin her gün biraz daha
gasbedilmesine de alıştık…
Daha doğrusu kabullendik…
Sonradan vatandaş yapılan ama anavatanı
olarak
Türkiye’yi, lider olarak da Erdoğan’ı
bilen seçmen sayısı bizim seçmen sayımızdan kat ve kat fazla…
Ama ne diyor bir arkadaş…
Bunu değiştirmek için elimizden bir şey
gelmiyorsa biz de onları kazanmaya bakmalıyız…
Karşımıza almamalıyız…
Peki, ideoloji, dünya görüşü, ortak kaygı
ve beklentiler…
Siz mi onların beklentilerine uygun kararlar üreteceksiniz?
Yoksa onlar mı sizin siyasi argümanlarınızı kabullenecekler?
Bu inandıklarınızdan ödün vermeden
olacak şey değil, dedim…
Olur olur merak etme sen, dedi…
Ve bana partilerinden kontenjan adayı
gösterdiklerinden birini örnek gösterdi…
Dünün fetihçi zihniyeti ve Anavatan
sevdalısı bugün Türkiye’nin iki devlet söylemine rağmen federal çözümü savunuyormuş...
Şaşırmadım onun bu durumu kabullenip
savunmasına…
Çünkü partisi onun için bir tapınak, kendisi de bir mürit gibiydi…
Ve parti ne karar alırsa alsın ona göre
doğruydu mutlaka…
***
Bakın Tahsin Ertuğruloğluabimiz de hiç
şaşırmamış…
Neye şaşırmamış?
Kıbrıs Cumhuriyeti’nin PYD’ye Güney
Kıbrıs’ta temsilcilik açma izni vermesine…
“Eli kanlı katillerin dayanışma içinde
olması bizi şaşırtmadı” diyor…
Eli kanlı katiller kim?
Kıbrıs Cumhuriyeti ve PKK’nın siyasi
kolu PYD…
“Eli kanlı” Kıbrıs Cumhuriyeti ile dayanışma içinde olan sadece PYD değil
ama…
Yardım istemiş onlardan Cumhurbaşkanı
Tatar da…
Elektrik kesintilerinin seçimlerin selametini sekteye uğratmaması için…
Güneyden aldığımız 60 megavatlık enerjinin, seçim süreci boyunca 135 megavata
çıkarılmasını talep etmiş…
Ve bu talebi onaylamış “eli kanlı” Kıbrıs
Cumhuriyeti de…
Oldu mu bu şimdi?
Karanlık sizden, aydınlık güneyden…
Yansın dağlardaki dev bayrak ışıl ışıl…
Şafkarsın memleket…
Bu dayanışma gözlerimizi yaşarttı doğrusu…
Bir bu olsa iyi ama…
Kıbrıs Cumhuriyeti resmi devlet televizyonu PIK, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın Kıbrıs Cumhuriyeti’ni
11-13 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek Antalya Diplomatik Formu’na davet
ettiğini duyurdu…
Beğendiniz mi bu dayanışmayı…
Ben beğendim doğrusu…
Olması gereken de bu zaten…
Benim derdim yıllardır halkı yalan ve
hamasetle uyutup karanlık bir geleceğe
mahkûm edenler…
Ayrılıkçı bölücü zihniyetleriyle oturdukları koltuklarda fosilleşenler…
Her kılığa giren, sol gösterip de hep sağ
vuranlar…
Tüm bunlar sizi hiç rahatsız etmiyor
mu?
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Padişah buyurdu “Gidin kellelerini vurun!”
Kudurmuş gibi saldırdılar 22 Ocak’ta
Gözü dönmüş İslâmofaşist barbar güruhun
Zerre kadar nasibi yoktu insanlıkta
Ali Osman

P eriyodik

aliosmanus@yahoo.com

TEZAHÜRATLARDAN…

Kim ne derse desin meraklısı çok…
Neyin meraklısı mı?
Futbolun…
Gerçi futbol, diktatörlüklerde diktatörlerin
uyku tulumunda ahalinin uyutulması için
kullanıldığı bir spor dalıdır, ancak daha
farklı amaçlarla da niyete göre kullanılabilir…
Öyle ya da böyle…
Ben bir ara takımların seyircileri tarafından
kullanılan tezahüratlara merak sarmıştım…
“Bir baba hindi hey allah/Rakibe da bindi
hey Allah/Yallah yallah”…
Sadece rakip takımlar değil, hakemler de
nasibini alırdı seyircilerden…
Hakemler için en büyük tezahürat, “Hakeme renga” idi…
Zaman geçtikçe, bu tezahüratların şekli
de değişti…
Daha ağır daha kaba tezahüratlar aldı bunların yerini…
İzmir’de bir maça gitmiştim…
Fenerbahçe-Göztepe maçı…
Didi’nin teknik direktör olduğu, Cemil’li,
Alpaslan’lı, Osman Arpacıoğlu’lu Fenerbahçe
ile Nevzat Güzelırmak, Fuji Mehmet ve
Gürsel’li Göztepe…
Maç yüz bin kişilik İzmir Atatürk Stadı’ndaydı…
Fenerbahçe’nin sanırım 7-0 galip geldiği
bir maçtı…
Bir tarafta Göztepeliler, diğer tarafta Fenerbahçeliler vardı…
Karşı karşıya…
Fenerbahçe her gol attığında tribünler hep
birlikte ayağa kalkar ve hep bir ağızdan,
“Cim cimcim, dal dal dal, Göztepe, Göztepe
al al al” diyerek kol hareketleri yaparlardı…
Galatasaray’ın tezahüratı “Cim bom
bom”du…
Eskişehir’in “Es Es Es, ki kiki, eski eski”
diye giderdi…
Türkiye’nin en muhalif kulüplerinden birisi
olan Karşıyaka’nın tezahüratı da “Kaf KafKaf,
Kin KinKin, Kaf Kin Kaf” şeklindeydi.
Ankaragücü’nün “Haydi bastır” tezahüratı
Arap ülkelerinde oynanan futbolda da örnek
tezahürat olarak seslendiriliyordu…
“Yallah tazyik” şeklinde…
Dediğim gibi zaman geçtikçe tezahüratlar
da kabalaştı ve sporun centilmenlik olduğu
unutuldu.
Bizdeki en mühim tezahürat eski yıllardan
beri söylenen ve akıllarda yer eden “Oyna
GG” tezahüratıdır…
Şimdilerde hakemlere “..ne hakem”, rakip
takımlara da “… takımın arkası merkez bankası, kımıldama …takım, giriyor kafası”
şeklindeki tezahüratlar işin boyutunu ortaya
koymaktadır…
O kadar da değil, dünyada bilhassa futbol
takımlarında fanatizm had safhadadır…
Sadece rakiple, hakemle olmuyor dertleri…
Kendi seyircileri, yöneticileri de hedef
tahtasındadır bu fanatiklerin…
Beğenmedikleri skor veya oyun sonucunda
tribünleri yakmalar mı istersiniz, sporcuların,
yöneticilerin arabalarını ters çevirip zarar
vermeleri mi?
Dahası ölümlere kadar varan kavgalar da
cabası…

KALAY-KALAYCI

Çözülemeyen en hayati sorunların temelinde nüfus vardır. Nüfusunu bilmezsen
eğitimde planlama yapamazsın, çocuklarına iyi bir eğitim veremezsin. Nüfusunu
bilmezsen sağlıkta planlama yapamazsın, sağlık merkezlerinde doğru düzgün
hizmet veremezsin, ne doktorunu memnun edebilirsin ne hemşireni ne hastane
çalışanlarını, ne de hastalarını. Nüfusunu bilmezsen bir salgını kesinlikle
yönetemezsin, kaç kişinin aşılandığını belki bilirsin ama aşılanmayanların
sayısını asla bilemezsin.. Nüfusunu bilmezsen hiçbir şey yapamazsın, bir tek
seçim yaparsın…

Kuzeyde 504 vaka, 1 can kaybı
Güneyde 1984 vaka 6 can kaybı
"Toplam 17.374 test yapıldı, 504
pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat
etti, 779 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı
17.374 olup, 504 pozitif vakaya
rastlanmış,1 kişi vefat etmiş, 779
kişi taburcu edilmiştir.
235 kişi Lefkoşa, 116 kişi Girne,
87 kişi Gazimağusa, 24 kişi Güzelyurt, 20 kişi İskele, 22 kişi Lefke
Bölgesi'ndendir.
22 Ocak 2022 Covid-19 genel
durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.374
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 504
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı
:
Yerel Vaka Sayısı: 504
İyileşip Bugün Taburcu Edilen
Hasta Sayısı: 779
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı:
5.211.826
Toplam Vaka Sayısı: 50.183
İyileşip Toplam Taburcu Edilen
Vaka Sayısı: 44.767
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı:
5263
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 67
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 5181
oplam Kaybedilen Hasta Sayısı:

155
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 15
Ülke Genelinde Bugün Yapılan
Aşı Miktarı : 273
Güvende Kal uygulamasına
bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan
Bileklik Sayısı: 329
Son 24 Saat İçerisinde Takibi
Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 503
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 4372
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 116705
GÜNEY KIBRIS’TA BUGÜN
COVID-19 NEDENİYLE 6
KİŞİ DAHA HAYATINI
KAYBETTİ
Güney Kıbrıs’ta dün 6 kişi daha
Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Rum Sağlık Bakanlığı, son 24
saat içinde 82 bin 187 test yapıldığını
ve 1984 yeni vaka tespit edildiğini
açıkladı.
Dünkü vakalarla birlikte pandeminin başından bugüne toplam 234
bin 145 vaka tespit edilirken, ölen
sayısı da 709’a yükseldi.

Hayat pahalılığı ödeneği belediye
çalışanlarına da yansıtılacak
Başbakan Faiz Sucuoğlu’ndan Belediye Çalışanlarına müjde.
Kamudan maaş çekenlerin maaşlarına yansıtılacak olan yüzde 37.26 ‘lık
hayat pahalılığı ödeneğinin belediye
çalışanlarına da yansıtılmasına ilişkin
gerekli önlemlerin alındığını ve ülkemizdeki Belediye çalışanlarının da ha-

yat pahalılığı artışlarından yararlanacağını belirtti. Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu katıldığı bir etkinlikte hayat
pahalılığı ödeneğinin Belediye Çalışanlarına da yansıtılıp yansıtılamayacağına ilişkin bir soru üzerine yaptığı
açıklamada, konuyla ilgili Belediyelerin
destekleneceğini söyledi.

Soğuk hava etkisini devam ettiriyor
Meteoroloji Dairesi, bugün 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, bugün ise kuvvetli zaman
zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ YAŞAMINI YİTİRDİ...

CinAyet Gibi KAzA!
Gemikonağı - Güzelyurt anayolunda
dün akşam meydana gelen trafik kazasında, alkollü sürücünün çarptığı
motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Polis Basın Bülteni’ne göre, çarpan
da yaşamını yitiren de 21 yaşındaydı...
Gemikonağı - Güzelyurt anayolu
üzerinde önceki gece saat 23.00 sıralarında, Muhammet Ünsal Yılmaz
(E-21), 175 mlgr alkollü içki tesiri

NÜFUSUNU BİLMEZSEN

altında, yönetimindeki EK 230 plakalı
araç ile Güzelyurt istikametine doğru
giderken, Cengizköy civarında dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçti
ve o esnada karşı şeritten gelen NZ
672 plakalı motosiklete çarptı.
Kaza sonucu motosiklet sürücüsü
Lefke'de sakin 21 yaşındaki Pakistan
uyruklu Umair Ahmad isimli şahıs
olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayla
ilgili soruşturma devam ediyor.

Sessizliğin Sesi
Mehmet Levent

AHLÂKSIZLIK VE
İKİYÜZLÜLÜK

Türkiye, tüm dünyanın tanıdığı Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanıyor mu, tanımıyor mu?
Bu soruyu sormak da artık iyice abes olmaya
başladı.
Çünkü yanıtı herkesçe bilinen bu soruyu her
olayı bahane ederek sormak artık saçmalığın
da ötesine geçti!
Türkiye Kıbrıs Cumhuriyeti’ni elbette tanıyor...
Siyasi olarak da tanıyor...
Ekonomik olarak da tanıyor...
Sosyal olarak da tanıyor....
Spor ilişkileri olarak da tanıyor...
Bu tanımanın kanıtları sayamayacağımız
kadar çok.
Bakmayın siz Kasımpaşa damarları coştuğunda “Kıbrıs diye bir ülke, Kıbrıs Cumhuriyeti
diye bir devlet yok” diye saçmalamalarına...
Bu sözler hiçbir akıl ve mantığın alamayacağı
tam bir cehalet örneğidir.
Ne devlet ciddiyetiyle bağdaşır, ne de devlet
adamlığı olgunluğuyla.
Ama hiçbir tutarlılığı olmadığını bile bile,
yüzleri hiç kızarmadan bunu yapabiliyorlar.
***
Kimbilir bugüne kadar kaç kez yok saydıkları
Kıbrıs Cumhuriyeti’ne şimdi yeni bir davet
daha gönderdiler.
Ve onu, Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı 2.
Antalya Diplomasi Forumu’na davet ettiler!
Defalarca yok saydıkları Kıbrıs Cumhuriyeti’ni
bir kere daha ev sahipliği yapacakları bir
etkinliğe çağırdılar.
***
KKTC’ye bugüne kadar hiçbir etkinlikte yer
verilmediği, Antalya’daki etkinliğe de çağrı
yapılmamasıyla bir kez daha gözler önüne serildi!
“Tanımıyoruz” dedikleri Kıbrıs Cumhuriyeti’ni
davet ettiler!..
“Tanıyoruz” dedikleri KKTC’yi davet etmediler!
***
Sen garantörü olduğun “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Yunan cunta darbesiyle bozulan anayasal
düzenini yeniden tesis etmek için” gel...
Bunu fırsat bilerek bu haklı müdahaleyi
haksız ve hukuksuz bir işgale çevirerek adanın
kuzeyini işgal et...
Bu askeri işgali sivil işgalleyerek savaş suçu
işle...
Dünyanın bütün bu hukukdışı oldubittilere
seyirci kalmasından yararlanarak bu işgali 48
yıldır sürdür...
“Uslu durun yoksa bütün Kıbrıs’ı alırım”
diye ikide birde Rumların içine korrku sal...
Hiç utanıp arlanmadan, topraklarını işgal altında bulundurduğun Kıbrıs Cumhuriyeti ile
A’dan Z’ye kadar her konuda işbirlikçi ilişkiler
içine gir!
Sonra da...
“Dünyada Kıbrıs diye bir ülke, Kıbrıs Cumhuriyeti diye bir devlet yoktur” diye işkembeden
döktür!
Ve ikide birde yok saydığın bu devleti, kaba
kuvvetini göstere göstere tehdit et!
***
KKTC’yi sözkonusu foruma davet etmediler.
Çünkü bağımsız, egemen bir devlet olarak saymıyorlar bunu!
Türkiye’nin bir vilâyeti sayıyorlar!
Hal böyle iken, dünyanın gözünün içine baka
baka KKTC’nin bağımsız, egemen bir devlet
olduğunu söylemeleri ise, A’dan Z’ye ahlâksızlık
ve ikiyüzlülüğe batmış bir siyasetten başka bir
şey değil!
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Onuncu köy
SERİ CİNAYETLER

Ayşegül Özmen Garabli
Zevk uğruna bir ana kuzusu daha koparıldı
hayattan.
Kahroldum…
Ülkesinden, evinden kilometrelerce uzakta
ekmek parası için çalışan 21 yaşındaki bir
genç, başkalarının hayatını hiçe sayacak
kadar keyfine düşkün 21 yaşındaki bir
genç tarafından öldürüldü.
21 yaşındaki Muhammet Ünsal Yılmaz,
175 mlgr alkollü içki tesiri altında, araba
kullanmaktan çekinmedi ve sorumsuzca
çıktığı yolda ters istikamete geçti ve kendi
yolunda motosikleti ile giden 21 yaşındaki
Pakistanlı Umair Ahmad'e çarparak öldürdü!
Bu bir trafik kazası değil CİNAYETTİR.
BİZE ÖNCE İNSANLIK DERSİ LAZIM!
Mekanın cennet olsun çocuk.

KIBRISLILARIN YURT
GERÇEĞİ

Maria Siakalli
Hem okuduklarımdan hem Kıbrıslı Türklerle kişisel deneyimlerimden yola çıkarak
Kıbrıslı Türk topluluğun en büyük dramasının, 1974'ten sonra onlar için yurt kavramının adanın sadece kuzeyi ile sınırlı
olması, güneyinde bıraktıkları herşeyin ve
oradaki hayatlarının ise sanki çok uzak bir
geçmişe aitmiş veya bir romanın hikayesiymiş gibi algılamaları sonucuna vardım.

İÇ HAT MASALI

Osman Belin
ERCAN TC İÇ HATLAR OLDUĞU
ZAMAN
UCUZLUK DIŞINDA YAŞAYACAKLARINIZ…
Bu olay başka birçok olayı beraberinde
getirecek şöyle ki:
1- Daha düne kadar TC’nin kendi güvenliğine tehdit olarak görüp, dış hatlardan
geri çevirdikleri ile aynı kategoride gördüklerine nasıl davranacağını sanıyorsunuz
? Çünkü artık siz İç Hatlardan gelen SINIRLAR İÇİNDE BİR ŞAHIS olacaksınız
ve sınırlar içindeki tehdit oluşturan kişiye
nasıl davranılırsa öyle muamele göreceksiniz
2- Yabancı bir ülkeye gidecekseniz önce
mecburen İç Hatlar Terminalinde inip dolayısıyla da TC’ye girmiş olup - sonra
bavulcuklarınızla beraber Dış Hatlar Terminaline giderek tekrar Gümrük - Güvenlik
ve Pasaport işlemlerinden geçmek zorunda
kalacaksınız.
3- Yurtdışından gelecekler de mecburen
Dış Hatlardan TC ye GİRİŞ YAPIP İç
Hatlar Terminaline gelip oradan gelmek
durumunda olacaklar. Yani bu karar ve
uygulama KKTC’den tüm yabancı ülkelere
gidiş ve gelişleri TC’ye giriş yapma ve
oranın iç yasalarına tabi olmaya mecbur
bırakma demektir
4 - A F İ Y E T O L S U N!

22 OCAK

Emrah Karayaprak
Tan dört yıl önce oldu faşist saldırı ve
siz bana seçimlerden, demokrasiden bahsediyorsunuz işgal altında demokrasi olmaz.
Özgürleşmek için, biat düzenini yıkmak
için, bu ülkenin gerçek sahibi olduğumuzu
göstermek için gelin örgütlenelim ve seçimleri boykot edelim. Tüm Dünya’ya bu
ülkenin sahibinin Kıbrıslılar olduğunu haykıralım.
Bu güzelim ada bölünemeyecek kadar
küçük, birlikte yaşayacak kadar büyüktür
ve Kıbrıs Kıbrıslılarındır.

İRADE VE MÜCADELE

Serdinç Maypa:
Ayıptır söylemesi, “TC ile Kıbrıs Cumhuriyet arasında ulusal
hentbol müsabakası ile egemen eşit devletçilerin yüzlerine
tükürülüyor, rezilliğin boyutu o seviyede ama maşallah bizimkiler
“ilahi yarabbi şükür aha yağmur başladı, Toroslar görünüyor”larda
oynamaya devaaaaam!

Hasan Ulaş Altıok
Anastasiadis Maraş’a karşı Ercan’ı önermeye
hazırlanıyormuş. Bence çok önemli bir konu.
Kesinlikle de kabul edilmeli. Ülkemizin bizlere
sunduğu zenginliklerden faydalanabilmenin ve
halkımızın refahını artırabilmenin en etkili
yollarından birisi Ercan ambargosunun
kaldırılmasıdır. Ve tabii ki Maraş’ın gerçek
sahiplerince açılması. Asıl konu Kıbrıslı
Türklerin böyle bir öneriye yanıt verebilecek
iradeleri var mı? Hepimiz biliyoruz ki yok.
Bize bu duruma çözüm üretebilecek birliktelik
ve mücadele yöntemleri gerek.•
Özellikle termik santrallerle ve jeneratörlerle
elektrik üretimi yapılan ülkelerde mevcut talebi
karşılayacak kurulu gücün %15-%20’si civarında
ya da en büyük santralin gücü oranında yedek
güç tutulur. Arıza veya bakım onarım dönemlerinde yedek güç devreye girer. Her hâl ve
şartta, hem ekonomik hem de politik nedenlerden
dolayı bir ülke kendi elektriğini verimli üretecek
güce sahip olmalıdır. Yani kısaca yatırım şart.
Bunu ilk söylediğimizde sene 2010’du sanırım.
Şu an hâlâ bunu söylüyor olmak çok üzücü.
Aynı yerde ve karanlık içerisinde duruyoruz.

KORKU VE YÜREK
Ülker Fahri
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, "Kıbrıslılar değişimden korkuyor,
gerçekle yüzleşmekten korktukları için"
derdi.

MARAŞ’I AÇAN KİMSE, O İKTİDARDIR
Salih Olgun Mehmet
Sömürgeci devletin başı Erdoğan, valisi, işgal ordusu generaliyle ve Mağusa
Belediye Başkanı’nın da katıldığı törenle,
canlı yayında Maraş (Varoşa)’ın açılacağını ilan ettiler!
İşbirlikçi Tatar bir kez daha gerçeği
ağzından kaçırıyor: “Ankara’ya çağrıldım ve gelip aldılar götürdüler. Maraş’ın
açılacağını 2 saat önce öğrendim!”
Dün Tatar kaçtı diyenler, eleştirilerinin
ana hedefi olarak yine işbirlikçi Tatar’ı
alıyorlar!

Eleştirileriyle de her zamanki gibi
kuzeydeki Sömürge İdaresini görünmez
kılıp, halktan gizliyor ve ikiyüzlüce
“kendi devletleri ve ordularından, özgür
iradeden, demokratik seçimlerden” söz
ediyorlar!
Siz halâ daha halkı aldatmak için
“kendi devletinizden, hukukunuzun çiğnendiğinden, kendi ordunuzdan, demokrasinizden, demokratik seçimlerinizden,
TC sömürge vatandaşlığı verilmiş yerleşik gerici, faşist, paramiliter nüfusu
da Kıbrıslı Türk olarak gördüğünüzü”

DİN MESELESİ
Attila Tuygan
Cuma namazı sırasında cemaatine dönerek "HZ. Adem
efendimize kimsenin dili uzanamaz. O dilleri yeri geldiğinde
koparmak bizim görevimizdir...
" diyen Erdoğan'a tepki niyedir
ki?
İslam'ın tek öğrettiği 'Adem'in
ilk peygamber; Muhammed'in
son peygamber ve onunla gelen
mesajın da son mesaj olduğu ve
İslam'ın tek gerçek olduğu'dur.
Diğer dinler de kendilerinin
cennete giden tek yol olduğunu
ileri sürer ancak İslam diğer dinlerin inananlarını öldürerek, zorla
din değiştirterek boyun eğdirmeye açıkça ve fiilen inanan tek
dindir. İslam’da izin verilen tek
şey İslam’dır.

İslam başka hiçbir unsura izin
vermez, çünkü içlerinde yaşayan
‘diğer unsurların’ fitne çıkarabileceklerini varsayar; bu yüzden
de fitneyle akıllarda hiçbir soru
işareti olmaması için yok etmeyi
mubah görür. Çünkü Enfâl suresi:
“Yeryüzünde fitne kalmayıncaya ve insanların Allah’ın dininin egemenliğini kabul etmelerine kadar onlarla savaşın.”
der. Kısacası, İslam’ın hoşgörü
dini olduğu iddiası sadece safsata
değil, Müslüman olmayanlar için
tehlikedir de.
Ee, lâkaplarından biri 'Mahi'
yani 'Mahvedici' olan ve “Ben
Mahiyim, Allah benimle küfrü
yok edecektir" diyen bir peygamberin müritlerinden başka
ne bekleyecektik ki?

açıklamaya ve “Kıbrıslı Türklerin iradesinin yok sayılması en başta Türkiye’ye zarar verir” diyerek AKP, Erdoğan
karşıtı olduğunuzu göstererek kendinizi
“sömürgeci TC devletine” kabul ettirmeye ve gözüne girmeye çalışın!
Bizim kavgamız işbirlikçilerin kuyruğunda, sömürgeci işgalci devlete yaranma kavgası değil!
Bizim kavgamız işgale, sömürgecilere,
emperyalizme ve sömürüye karşı sınıfsal
ve toplumsal kurtuluş, özgürlük, bağımsızlık kavgasıdır!

BİR İŞÇİ-ÖĞRENCİ CİNAYETİ DAHA
Berkan Bengihan
Umair Ahmad sınıf arkadaşımız, kendi halinde sessiz
sakin 21 yaşında bir Lefke Avrupa Üniversitesi öğrencisi.
Okumak için geldiği ülkemizde karnını doyurmak için
PAKET SERVİSÇİLİK yaparken sorumsuz devletin, karanlık
ve terk edilmiş yollarında, alkollü bir araç sürücüsü tarafından
KATLEDİLDİ...
Üstelik sınav haftasında ve pazartesi günü birlikte sınava
girmemiz gerekiyordu…
Kayıtlı mı çalışıyordu?
İşveren gerekli önlemleri alıp mı ona bu işi verdi yoksa
bu kaza ayni zamanda bir İŞ CİNAYETİ mi?
Devletin ondan haberi var mıydı?
Kazaya sebep olan ve sağ şeritte giden memleketin yollarından haberi olmayan kişi nasıl bir cezaya çarptırılacak?
Sorumlular, ülkeyi yönetenler ailesine nasıl bir açıklamada
bulunacak?
Giydiği ayakkabılara, 2 fotoğrafa çok çok iyi bakın çünkü
benim hafızamdan uzun süre çıkmayacaklar.
Umarım bu memlekette artık bir şeyler değişir!
Huzur içinde uyusun...
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“TECAVÜZ ÇETESİ”
SKANDALI GÜNEY’DE
DE BÜYÜYOR…
YUNANİSTAN’DAKİ TECAVÜZ ÇETESİ
SKANDALI İFŞAATÇISI SİGMA’YA
KONUŞTU
“KIBRIS’TA DARBEYLE DE ALAKALI
SİYASİLERİN KARIŞTIĞI BÜYÜK BİR
ÇETE VAR”
Selanikli 24 yaşındaki kadının şikâyeti
üzerine Yunanistan’da ortaya çıkan insan
ticareti ve tecavüz çetesi skandalı Güney
Kıbrıs’ı da etkiliyor. Çeteyi kamuoyuna
ifşa eden İlias Gionis isimli Yunan aktivist
dün Sigma TV’ye yaptığı açıklamada,
Rum tarafında, 1974 faşist darbesiyle de
ilgisi olan siyasilerin karıştığı büyük bir
çetenin varlığını anlattı.
Haravgi ve diğer gazetelere göre Gionis,
“Kıbrıs ayağında birçok siyasi maksat
saklı. Elimde, darbeye de karışmış,
(çeteye) dahil Kıbrıslı politikacıların
isimleri var. Veriler de var. Artık eminim
çünkü Kıbrıs’ta insan kaçakçılığı ve
muhabbet tellallığı, silah ve uyuşturucu
kaçakçılığı dışında çocuk pornosu ve
trafficking (insan kaçakçılığı) kurbanı
çocuklarla ilgili çok büyük bir tarih ve
kültür olduğunu kaynaklarımdan
doğrulattım” dedi.
Rum tarafında, Dubai ile de bağlantılı ve
tanınmış kişilerin çocuklar ile temasa
geçtiği pornografi şirketi bürosu
bulunduğunu da söyleyen Gionis
“Kıbrıs’ta, aynı Yunanistan’daki tanınmış
aile gibi, siyasi sistemde kendi insanları
olan bir aile var” dedi, ellerinde veri
bulunan ve bunları kendisine yavaş yavaş
aktaran kızlar olduğunu anlattı.
Sözünü ettiği çeteye karışmış işadamları
da olduğunu söyleyen Gionis “Elimde,
silah ve uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili
görsel malzeme de var. Kıbrıs
toplumunda tanınan bir kişi çocuk
pornosuna karıştı. Kıbrıs’ın üç yerinden,
net ve istikrarlı şekilde tekrar eden üç
isim kaydedildi. El Cezire’nin ifşa ettiği
skandala karışmış kişi de var.”
Rum Polis Basın Sözcüsü Hristos Andreu
dün, İlias Gionis ile temasa geçtiklerini ve
Gionis’in elindeki verileri gün içerisinde
kendilerine elektronik posta yolu ile
göndereceğini söyledi. Andreu Gionis’in
ifade vermek üzere Rum tarafına gitmek
niyetinde olduğunu da kaydetti.

GÜNLÜK
AFRİN İŞGALİNİN 4. YILI

Sosyal Medya
Mustafa Billur

22 Ocak 2018
Manşetleri

4 yıl önce bugün, faşistler Afrika'yı lince kalkıştı.
Toplumsal biatın, siyasal ezikliğin ve on yılların işgal politikalarının
bizi getirdiği nokta olarak Afrika'ya yapılan saldırı bir milattır.
Bu topraklarda kimin sözünün geçtiğinin, katıksız göstergesidir.
22 Ocak, Kıbrıslı Türklerin turnusol kağıdıdır.
Ya işgale karşısınız, ya da işbirlikçi.
Ya faşizme karşı omuz omuza deyip, ortak paydalarda BİRLEŞİP,
mücadele etmeyi öğreneceğiz, ya da yok olup gideceğiz, teker
teker... Sarı İnek gibi...

1. İNCE AV BAŞLADI
Bakanlar Kurulu, bugün yapılacak erken
genel seçim tarihinin, 1. İnce Av mevsimi
tarihi ile aynı güne denk gelmesi
nedeniyle normalde bugün olan avın, dün
yapılmasına karar verdi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada
şunlar kaydedildi:
“Bakanlar Kurulu, 18/2009 SAYILI Av ve
Avla ilgili Yaban Hayatını Düzenleme
Yasa’sının 4. maddesinin 1. ve 3. fıkraları
ile 18. maddesinin 1. fıkrasının verdiği
yetkiye dayanarak, 23 Ocak 2022
tarihinde yapılacak erken genel seçim
tarihinin, I. İnce Av mevsimi tarihi ile ayni
güne denk gelmesi nedeniyle 23 Ocak
2022 Pazar günü olan av tarihinin, 22
Ocak 2022 Cumartesi günü olarak
değiştirilmesini ön gören ‘Av Günleri,
Avlanacak Hayvanları ve Av Bölgeleri
(Değişiklik) Tüzüğü’nü onaylamıştır. Bu
çerçevede alınan kararla; Birinci İnce Av
Mevsimi içerisinde olan 23 Ocak 2022
tarihi, 22 Ocak 2022 Cumartesi olarak
değiştirilmiştir.”

AB YEŞİL HAT’TA ÇİT
DÖŞENMESİNE "YEŞİL
IŞIK" YAKTI
AB İçişleri bakanlarının Litvanya’nın
başkenti Vilnius’ta önceki gün
düzenledikleri AB’nin dış sınırlarının
güvenliği konulu toplantıda, Rum
Hükümeti’nin AB’ye mülteci akışının
önüne geçilmesi için Yeşil Hat’ta çit
döşenmesi ve finanse edilmesine yeşil
ışık yaktığı bildirildi.
Haravgi gazetesi, toplantıda yapılan ortak
açıklamada sınırların etkin denetimi için
tedbirler alınmasının önemine vurgu
yapıldığını ve “her ne kadar Yeşil Hat sınır
olmasa da, bu tedbirlerin Yeşil Hat için de
uygulanması gerektiğinin” belirtildiğini
yazdı.
Haberde, GKRY İçişleri Bakanı Nuris’in
toplantıda yaptığı konuşmada Güney
Kıbrıs’ın bu konudaki tezinin sunumunu
yaparak, nüfusuna göre en yüksek
uluslararası koruma talebi başvurusu
alan ülkenin Güney Kıbrıs olduğunu ve
2021’de Güney Kıbrıs’a 13 bin 235
yasadışı mültecinin gittiğini; bunlardan
yüzde 85’inin de Türkiye ve KKTC’den
Güney Kıbrıs’a ulaştığını iddia ettiği
kaydedildi.
Öte yandan Fileleftheros gazetesi de,
Nuris’in yaptığı konuşmada AB’den,
üçüncü ülkelerle mülteci akışının önüne
geçilmesi için ortak eylem belirlemesi
talebinde bulunduğunu yazdı.

Güneyde vakalar azalıyor ama
yoğun bakımlar hala sıkışık
Güney Kıbrıs’ta iki hafta önce
28 bin olan haftalık vaka sayısının bu hafta 13 bine düştüğü;
ancak yoğun bakımlardaki durumun değişmediği bildirildi.
Politis gazetesi, son 2-3 gün
içinde hastaneye yatarak tedavi
gören kişi sayısında da küçük
bir düşüş yaşandığını; ancak iki
hafta önce çıkan binlerce vaka-

nın, hastanelerde rekor sayıda
entübe edilmiş hasta olmasına
yol açtığını yazdı.
Haberde, Rum Devlet Sağlık
Hizmetleri Örgütü’nün, önümüzdeki iki haftanın zorlu geçeceği
değerlendirmesinde bulunduğu
kaydedilirken, hastanede tedavi
görenlerin yüzde 77’sinin aşısız
olduğuna vurgu yapıldı.

Tatlısu balıkçı barınağında korkutan yangın
Tatlısu balıkçı barınağında,
H.Ç. (E-39), kendisine ait teknede kaynak aleti kullanarak tamir yaptığı esnada, muhtemelen
jeneratörden çıkan kıvılcım neticesinde yangın meydana geldi.
Yangın sonucu ambar olarak
kullanılan hurda salon araç içerisinde ve etrafında bulunan bir

adet jeneratör, 1 adet spiral makinesi, 1 adet kaynak makinesi,
muhtelif balık avlama malzemeleri, 1 adet mini buzdolabı,
konu şahsa ve tekneye ait çeşitli
evraklar ile 500 TL nakit para
yandı. Yangın söz konusu şahıs
tarafından söndürülürken, soruşturma devam ediyor.

Gazetemizin ‘Bir işgal harekâtı daha’ diyerek manşete çektiği
Afrin işgalinin de 4. yılı… Yeni Yaşam Gazetesi’nin bildirdiğine
göre, Efrîn’e (Afrin) yönelik 20 Ocak 2018’de başlayan ve
uluslararası destekle 2 ay süren saldırıları takip eden gazeteci
Nazım Daştan, ‘Suriye’de bir soykırım tablosu nasıl özetlenebilir
denilirse buna Efrîn örnek verilebilir. Soykırım anlaşmalar
çerçevesinde yapıldı. Buna bölgede bulunan güçler ortak oldu’
dedi. Türkiye’nin uluslararası destekle 20 Ocak 2018’de Suriye’nin Efrîn kentine yönelik havadan ve karadan başlattığı
saldırı 18 Mart’ta kadar sürdü. Daha sonra Türkiye’de eğitilen
paramiliter grupların konulduğu kent, her gün taciz, tecavüz,
gasp, hırsızlık, insan kaçakçılığı, tarih, doğa katliamı ve etnik
temizlikle gündeme geliyor. Demokrasi, bilim, eğitim merkezi
olan kent kriminal suç bölgesine dönüştürüldüğü Birleşmiş
Milletler (BM) tarafından da kaydedildi. Selefi grupların üs
haline getirdiği kente ilişkin Efrîn İnsan Hakları Örgütü’nün
31 Aralık 2021’de açıkladığı verilere göre; 18 Mart 2018’den
bu yana 300 binden fazla sivil Efrîn’den göçertildi, farklı bölgelerden yaklaşık 400 bin kişi Efrîn’e yerleştirildi. Kürt nüfusu
yüzde 25 oranına kadar azaltıldı. 4 yıl içerisinde 8 bin 63 kişi
kaçırıldı, 84 kadın katledildi, 6 kadın intihara sürüklendi ve 70
kadın ise tecavüze maruz kaldı. Bilançoya göre 655’den fazla
yurttaş katledildi, 303’ü çocuk, 213’ü kadın olmak üzere
696’dan fazla kişi yaralandı. 333 bin 900’den fazla zeytin
ağacı ve ormanlık alanlardaki ağaç kesildi. 60’a yakın tarihi
yer tahrip edildi.
Sandıklara sahip çıkalım
yurdumuzu kurtaralım, ama
bir sorun var: sandıklar
yurdumuzdadır, yurdumuz
sandıklarda değil…
*
NANAY
Macar felsefe profesörü
Bence Nanay, adının
Türkçe’deki argo anlamı
nedeniyle sosyal medyada
alay konusu oldu. Bu arada
Nanay'ın Türkiyeli takipçi
sayısı da adından dolayı
arttı. Macar Profesör "Adım
nedeniyle tanınmak saçma.
Daha anlamlı başka bir
nedenden dolayı ünlü
olmayı tercih ederdim” dedi.
Aldırma sayın Nanay,
Türkiye’yi bir gassal
yönetiyor, Türkiye’nin işi
zaten nanay…
*
AV
İnce av bugün başlayacaktı
ama seçim nedeniyle dün
başladı. Bugün kuşları
vurmayın efendiler...
*
MİNİK SERÇE İLE BUNAK
KURT
Devlet Bahçeli, Sezen
Aksu’ya "Serçeysen
serçeliğini bil, kuzgunluğa
heves etme” dedi. Keşke
Minik Serçe başına pislese
be bunamış kurt...
*
SEN UÇTUN REİS
Erdoğan “Türkiye savunma
sanayiinde yaptığımız
atılımlarla oynanan kirli
oyunları bozduk, gözümüz
uzayda” dedi. Hah ha ha...
Sen uçtun zaten Reis...

“Tırnak”...
"1974’den sonra Kıbrıslı Türkler
kuzeyde, Rumlar da güneyde
toplandı. O dönem Kıbrıs
ekonomisinin en önemli kaynakları
kuzeyde kaldı. Otellerin neredeyse
tamamı kuzeyde idi. Kapalı Maraş
bölgesindeki 10 bin yatağı
saymasak bile bütün oteller kuzey
sahil şeridi ile Salamis bölgesinde
idi.
Lefkoşa ve Mağusa sanayi
bölgelerinin tamamı kuzeyde
kalmıştı. Narenciye üretimi
kuzeyde, Omorfo bölgesindeydi.
Ayrıca limon üretimi kuzey sahil
şeridi ile güney mesaryada
yapılıyordu."
Ünal FINDIK
(Yenidüzen)
"İnsan ve çevre arasındaki
etkileşimin vazgeçilmez nitelikte
oluşu, çevre kavramının
günümüzde kazandığı boyutlar,
çevrenin ulusal düzeyde olduğu
kadar, uluslararası düzeyde de
yeni yaklaşımlarla ele alınması
gereğini ortaya çıkardı.
Toplumumuzun büyük bir
kısmında çevre bilincinin
yeterince oluşmaması
nedeniyledir ki çevre, hâlâ
ilgilenmeye değmeyen bir konu
olarak algılanmakta. Ülkemizde
bu tür bilinçlerin yeterli
olmadığını gözlemlemek
mümkün. Sürdürülebilir
yaklaşımlarla çevreci bir toplum
yaratma yolunda çok da yol kat
ettiğimizi göremiyoruz."
Ferhat ATİK
(Kıbrıs Postası)

Günün Kahramanı
Nikos Anastasiadis
İşgal altında seçim olmaz
hem demografik hem
demokratik açıdan dedik…
Ama bu defa elektrik sorunu
da çıktı! Seçimin koşulları
elektrik açısından da yok!
Tatar da Anastasiadis’ten
yardım istedi KKTC’yi
ilelebet yaşatabilmek için…
Güneyden elektrik alınmasına
rağmen yetmiyordu, kesinti
yapılmak zorunda kalınıyordu.
KKTC’yi ilelebet yaşatmak için yapılan
seçimlerde elektrik kesintisi olmasın diye Tatar
Anastasiadis’ten yardım istedi. Güneyden alınan 60
megavatlık enerji seçim sürecinde 135 megavata çıkarıldı…
Şimdi KKTC’yi Kıbrıs Cumhuriyeti’nin elektriği ile yaşatmak için
seçim yapabilirsiniz…
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Gavur imam
Oz Karahan
Sevdiğim bir dostum ve Kıbrıslıların
tanıdığı bir isim geçtiğimiz günlerde benden bir ricada bulundu.
Konuşmamızın ortasında “Oz, federal
çözüm diye birşeyin olamayacağını bir
kere de insanlarımıza “Bilal’e anlatır gibi”
anlatır mısın?” dedi.
Ama bunu “Rumca konuşan Kıbrıslıların
üniter Kıbrıs Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğünü sonlandıracak ‘iki bölgelilik’
tezini asla kabul etmeyeceği” ya da “illegal
Türk yerleşiklerin iradelerini ellerinden
almalarına ses çıkarmayan Türkçe konuşan
Kıbrıslıların bugün anlaşma masasındaki
iradesinin ‘iki devletlilik’ olduğu” gerçeklerine değinmeden anlatmamı istedi
benden.
Muhtemelen bunun altını çizmesinin
sebebi “görüşmeler Crans Montana’da
kaldığı yerden devam etmeli” diyen paralel
evrende yaşayan federalistlerimizi Kıbrıs’ta
tek çözümün 1960 yılında kurduğumuz
üniter Kıbrıs Cumhuriyeti’ne dönüşe ikna
edecek bir yazı beklemesi benden.
Bu insanlarımıza federal çözümün, ya
da Türkiye’nin olduğu herhangi bir masada
bir çözüm olamayacağını size bir kelime
ile anlatabilirim aslında:
Garantiler.
Geçtiğimiz aylarda Crans Montana’daki
görüşme tutanakları yayınlanmış ve tüm
gerçekler gün yüzüne çıkmıştı.
Bu tutanakları “Ortalığı karıştıran Crans
Montana belgeleri” ve “Sığınacak liman
– Crans Montana – Adı konulmamış
ilhak” başlıklı yazılarımda da değerlendirmiştim.
Tutanaklarda açıkça ortaya çıkan şeyi
bir kere daha hatırlatmam gerekirse,
Mevlüt Çavuşoğlu “garantiler ve adadaki
askeri varlığı” konusunda geri adım atmamış ve bu konunun anlaşma olursa 15
yıl sonra belki görüşülebileceğini söylemiş,
toplantıdaki Mustafa Akıncı da bu fikre
destek vermişti.
Crans Montana görüşmeleri sadece bu
sebepten son bulmuştu.
Şimdi biz özet geçelim.
Rumca konuşan Kıbrıslılar Türkçe konuşan Kıbrıslılarla ortak bir gelecek arzuluyor olsalar bile bugünkü kamuoyu
araştırmalarına göre hala 2004 yılındaki
gibi küçücük vatanlarının toprak bütünlüğünü tartışma konusu yapmıyor, tüm
Kıbrıslıların tek ve bütün bir Kıbrıs’ta
yaşaması gerektiğine inanıyor ve kesinlikle
Kıbrıs’ı bugünkü durumuna sürükleyen
sömürgeci Garanti Anlaşması’nın devamını
istemiyor.
Halkının iradesine rağmen stratejik olarak ve menfaat sağladıkları statükonun
devamı için “federal Kıbrıs” tezini masada

Sosyal Medya
Aki Kişmir

Bugün 22 Ocak!..
Tam 4 yıl önce bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin AKP’li Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın yönlendirmesiyle ifade
özgürlüğüne kara bir leke sürüldü!..
Afrika Gazetesi çalışanları tüm toplumun
gözleri önünde linç edilmek istendi!..
Tıpkı 1993 yılında Madımak Otel’de,
canlı canlı yakılan ve katledilen aydınlar
gibi!..
Aynı cehalet!..
“Bu topraklarda yaşanmaz” dediğimiz
her şeyi yaşatıyorlar bizlere…
Üstelik bunların yaşanmasına aracı olan-

NEDEN FEDERAL KIBRIS OLAMAZ
(BİLAL’E ANLATIR GİBİ)
destekliyormuş gibi görünen siyasi elit,
DİSİ ve AKEL parti yönetimleri ise iki
bölgeliliğe yeşil ışık yakıyor olsa bile
Garantiler konusunda kırmızı çizgilerini
tartışmaya açmıyor.
AKEL’in resmi açıklamalarından direkt
olarak alıntılamam gerekirse “Türk işgal
birliklerinin geri çekilmesi, 1960 tarihli
anakronik garanti sisteminin kaldırılması
ve her türlü tek taraflı müdahale hakkının
kaldırılması” konusunun partinin tartışılamaz kırmızı çizgisi olduğunu belirtmekteler.
Bu partinin belki de tek “kırmızı çizgi”
olarak betimlediği bu konu hakkında,
işgal bölgesindeki Türkçe konuşan Kıbrıslı
kardeş parti ve örgütlerinin, yani “sol
muhalefet”in bile aynı fikirde olmadığını
biliyoruz.
DİSİ lideri Averof Neofytou ise henüz
geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmasında
garantilerin devam ettiği ve Türk askerinin
adada kaldığı herhangi bir anlaşmanın
konuşulmasının bile mümkün olmadığını
söylemişti.
Rumca konuşan Kıbrıslıların, onların
vatansever siyasi cephelerinin ve hatta
başka şansları olmadığı için siyasi elitlerinin net söylediği şey “garanti ve yabancı
askeri varlığının olmadığı bir Kıbrıs” kısacası.
Rumca konuşan Kıbrıslıları temsil eden
bütün siyasi partilerin oluşturduğu “Ulusal
Konsey”in 1989 ve 2009 yılında konu ile
ilgili oybirliği ile aldığı karar da bizlere
resmi olarak bunu söylemekte.
Ne istediğini bilmeyen Türkçe konuşan
Kıbrıslıların konu ile ilgili referans alabileceğim ve analiz yapabileceğim bir net
ve tutarlı duruşu ne yazık ki bulunmadığı
için konu hakkında derinlemesine bir şey
yazamayacağım.
Kıbrıs ile ilgili tüm konularda olduğu
gibi Kıbrıslılar Birliği haricinde bu konu
hakkında da net bir tavrı olan başka bir
toplumsal hareket bulunmamakta ne yazık
ki.
Bu konu ile ilgili dünyanın Türkçe konuşan Kıbrıslıların düşüncelerini analiz
etmek adına veri olarak kullanabileceği
tek bir şey var.
O da ister Rauf Denktaş dönemi olsun,
ister Mehmet Ali Talat, ister Derviş Eroğlu
dönemi olsun, ister Crans Montana’nın
tutanakları ve çöküş nedeninin bize gösterdiği gibi Mustafa Akıncı dönemi, isterse
de Ersin Tatar dönemi…
Her tarihi dönemde Türkçe konuşan
Kıbrıslıların “iradesi” gibi görünen kişilerin
Türkiye’nin çizdiği çizgi doğrultusunda
hareket etmesi.
Henüz yeni gerçekleşen sözde toplum

liderliği seçimlerinde anlaşma masasını
Türkiye’nin adadaki askeri varlığı için
dağıtan Akıncı’ya arka çıkan kişilerin bugün “görüşmeler Crans Montana’da kaldığı
yerden devam etmeli” diye bildiri dağıtması
trajikomik bile değil artık.
Burada bu yazıyı yazmamı benden rica
eden o dostumun bana sorduğu çok önemli
bir soruyu daha cevaplamak istiyorum.
Bu konu hakkında konuşurken bana,
“Oz, sen 1960 anayasasına ve üniter
Kıbrıs Cumhuriyeti’ne dönüşü savunuyorsun, geçtiğimiz aylarda Anastasiadis
de bu teklifi masaya getirdi ancak 1960
anlaşmalarında garantiler ve 650 Türk
askerinin adadaki varlığı gibi bölümler
olması bu teklifin samimi olmadığını bize
göstermez mi” şeklinde güzel bir soru
sordu...
Bu soruya kısa cevap “hayır”.
Nedeni ise, 1960 anayasasına ve üniter
Kıbrıs Cumhuriyeti’ne dönüş ile Rumca
konuşan Kıbrıslı toplumu için en önemli
olan konu cumhuriyetin toprak bütünlüğü
korunmaktadır ve bu insanlarımızın doğal
olarak kendilerini güvende hissetmeme
sebebi olan Türk askerlerinin sayısı 650
ile sınırlanmaktadır.
Öteki taraftan masada Türkiye ve Mustafa Akıncı Rumca konuşan Kıbrıslılardan
hem toprak bütünlüğünden hem de güvenliklerinden feragat etmelerini istemekteydi.
Bu ikisi de kaybedildikten sonra geriye
ne kalıyor zaten Kıbrıslı için, bu soruya
bir cevap da siz düşünün.
Ancak bu soruya cevap bulamadığınızda
“bunları kabul etmiyorsalar Türkiye ile
komşu olacaklar ve çekecekler” gibi çok
bilmiş bir tavır içine girmemenizi tavsiye
ederim.
Çünkü herkes Türkçe konuşan Kıbrıslılar
gibi “esareti” “ölümün” yerine tercih etmeyebiliyor.
Konuyu dallandırıp budaklandırmak istemediğimden kesiyorum.
Uzun lafın kısası, her yolun Roma’ya
çıkması gibi, Kıbrıslılar için her yolun
sonu da 1960 anayasasına ve Kıbrıs Cumhuriyeti’ne dönüşe çıkmaktadır.
Yasal olan budur ve mevcut “anlaşma
masası” yapısında tüm Kıbrıslıların kabul
edebileceği bir çözüm yapısına ulaşılması
mümkün değildir.
Kıbrıs sorununa çözüm konusunda kafanız karıştığı zaman veya üniter
Kıbrıs Cumhuriyeti’ne dönüşün bu adadaki
varlığınıza devam edebilmenizin tek yolu
olduğu konusunda tereddüte düştüğünüzde
kendinize hatırlatabileceğiniz üç anahtar
kelime ile yazımı bitiriyorum:
Garantiler, illegal yerleşikler ve işgal.

KARA LEKE
lar da var içimizde!..
Mesela şu anda Başbakan olan Faiz
Sucuoğlu değil miydi linç girişimi yapanlarla o gün mecliste “Gurur” fotoğrafı
çektiren?
Yine aynı Sucuoğlu değil mi, o gün
linç girişiminin başını çeken faşist Mehmet
İpek’i bugün yanından ayırmayan?
Erdoğan’ın talimatı, Sucuoğlu ve diğerlerinin katkılarıyla 22 Ocak bizler için
kara bir gün oldu!..
O günkü nefreti hatırladıkça memleketim
adına korkuyorum!..
Çünkü bu nefret dolu faşizmi kusan biz

değildik!..
İthal gelen bir nefret ve o kültürden doğan bir faşizmdi yaşanan!..
Kıbrıslıya hiç ama hiç yakışmayan!..
Onlar nefret saldıkça, biz sevgimizle
bu toprakları yeşertmeliyiz!..
Nefretlerinden daha fazla sevgi beslemeliyiz!..
Ancak yeri geldiğinde onlar vurdukça
birleşmeli, nefret kustukça memleketimiz
için öfkelenmeliyiz!..
Hem de öyle bir öfkelenmeliyiz ki, yaşadığımız bu topraklar bizimle gurur duysun!..

Sosyal Medya
Mertkan Hamit

22 OCAK KOPUŞTUR!

Dört yıl önce bugün siyasette büyük
bir kopuş yaşandı.
Bir önceki seçimle belirlenen meclisin yemin töreninin olduğu gün,
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir
işareti ile başlayan provokatif eylemler, Kıbrıs'ı kendine yurt belleyenler ile Kıbrıs'ı kontrol etmek için
her türlü eylemi gerçekleştirenler
arasında yaşanan en derin yarıklardan
biri oluştu.
Muhtemelen bugün boykot tavrında
olmamın en büyük sebeplerinden
biri dört yıl önce yaşananlar sonrası
takınıla(ma)n tavır ve sessizlik ile
doğrudan ilişkilidir.
O gün yaşananlar sadece iki grup
arasındaki en kötü günlerden biri
değildi. O gün yaşanılanlar aslında
bundan sonra yaşanacakların da habercisiydi.
Dörtlü koalisyon ile yaşanılan olayların kolektif hafızanın dışına atma
çabası ile organize ettiği "makul"
eylem, saldırganların şartlı tahliye
ile vaktinden erken serbest bırakılması, dörtlü koalisyonun yerine üçlü
koalisyonun kurulması, cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki şaibelerle
TC'nin desteklediği adayın seçtirilmesi, UBP'de başkanlık seçiminin
tekrarlanması, Ersan Saner'in kayyum
olarak ikili azınlık hükümetine atanması gibi onlarca olayların ardından
hiçbirşey olmamış gibi...
Adeta, 4 yıl önce gerçekleştirilen
saldırının yıl dönümü kutlaması gibi
bir "demokrasi şöleni" düzenleniyor.
Hafızamızla hiç bu kadar açık dalga
geçilmemiştir.
Bugün sol adına 4 partinin yarıştığı
seçimde hiçbirini alternatif olarak
görülmüyor olmasına rağmen, ısrarla
alternatif olarak sunma çabaları sola
dair etraflı bir yüzleşmeyi gerekli
kılıyor.
Ancak yüzleşmek yerine %25 üzerinde oy alan siyasi partilerin "mağlup", %5'in altında oy alan siyasi
partilerin "galip" olduğu duyurulacak.
Seçime katılan sol partilerin dördünü de toplasan %50'ye ulaşamamış
olmasını mağlubiyet olarak görmeyeceğiz, sol partilerin oluşan yeni
koşullardan bugüne kadar zayıflamasını, gerilemesini konuşmayacağız.
Hatta, kesenler ile kesilenler arasındaki kan davası, solun geleceğine
dair tartışmalardan daha ilgi çekici
olacak.
Dört yıl önce bildiğimiz anlamda
bize ait olan yurdumuzu kaybettiğimizi fark edememiş olan siyasi seçkinlerin bunca zaman süren sessizliği;
şimdi seçim kaybetme korkusunu
gündemine alıyor. Dört yıl önce yaşananlarda ağzını açmayanlar, şimdi
vilayetleşme korkusunu vererek mücadele verme ihtimalinin sözünü veriyorlar.
Haysiyet arayışını idealizm olarak
görüyorlar.
Farklı irade beyanını radikalizm
olarak anlıyorlar...
Ve bütün bunlar defalarca yarı
yolda kaldığı partiye sorgusuz sualsiz
mühür vuran ve karma listesiyle devrim yapanların yaşadığı olmayan
devlette oluyor...
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22 OCAK: BİR YANDA KIBRISLILAR,
DİĞER YANDA ÜLKÜCÜLER
22 Ocak 2018 linçinin dördüncü senesindeyiz…
Erdoğan’ın Kıbrıs’taki yerleşimci sömürgeci nüfusa yaptığı çağrı ile gerçekleşti bu
linç.
Erdoğan’ın ‘‘Kuzey Kıbrıslı kardeşlerim’’
diye çağrı yaptığı yerleşiklerin hemşeri dernekleri ve Ülkü Ocakları harekete geçti.
Faşizmin paramiliter terörü konusunda
teoride bildiklerimiz pratikte doğrulandı o
gün.
İşgal edilmiş Filistin’de yerleşimci İsrailli sömürgecilerin
yerli Filistinlilere olan terörünü
o gün Kıbrıs’taki Türkiyeli
yerleşiklerden gördük yerli
Kıbrıslılar olarak.
O gün ilk kez sahada AKPMHP ittifakını gördük, bir yanda Bozkurt
işareti, diğer yanda Rabia vardı, ‘‘Kıbrıs
Türk’tür Türk kalacak’’ sloganı ile Tekbir
bütünleşmişti…
Erdoğan çağırdı, Ülkücüler meydana indi.
22 Ocak Türkiye’den önce Kıbrıs’ta test
edilmesiydi bu Kızıl Elma Koalisyonunun…
O günden sonra başta Kemal Kılıçdaroğlu’na olmak üzere birçok linç ve linç girişimi
gerçekleşti Türkiye’de…
Erdoğan, 7 Haziran 2015’de aldığı büyük
seçim yenilgisinden sonra politikasını değiştirerek MHP’yle ittifaka yöneldi. 15 Temmuz 2016 askeri darbe girişiminden sonra
da İslamcı hareketten gelen AKP ile Turancı
hareketin partisi MHP açıkça ittifak kurdu.
Bu mesele basit bir oy meselesi değildi.
Kendisine sokak gücü yaratmaya çalışan
AKP, MHP’nin Ülkü Ocakları’nı yedeğine
almaya ve massetmeye girişti.
İşte 22 Ocak linçi de bu Kızıl Elma ittifakının ispat-ı vücududur.
Erdoğan çağırdı, ülkücüler göreve koştu.
Bu da ilk kez Kıbrıs’ta oldu!
22 Ocak’ın akşamını hatırlayın…
22 Ocak gecesi Avrupa-Afrika gazetesinin
önünde Kıbrıslılar vardı, onların karşısında
Ülkücüler. Ortada da Çevik Kuvvet!
***
AKP-MHP’nin Kıbrıslı aydınlara karşı
yürüttüğü linç harekâtı bumerang gibi CHPİYİ-DEVA-SAADET-GELECEK koalisyonunu da vurdu…
Önce Kemal Kılıçdaroğlu saldırıya uğradı,
Meral Akşener birçok şehirde linçin soğuk
yüzünü gördü, AKP’den kopan DEVA ve
GELECEK üyeleri saldırıya uğradı, MHP’den
kopanlar saldırıya uğradı, faşist Alparslan
Türkeş’in anmasını diğer faşistler bastı…
22 Ocak’tan sonra en az İslamcılar kadar
Kemalistlerden de küfür, hakaret ve tehdit
geliyordu gazeteye.
Çünkü biz savaşa karşı çıkmıştık…
Türkiye’nin Afrin’e karşı yürüttüğü işgal
harekâtına.
Linçin sebebi savaşa karşı çıkmamızdı…
Kemalist-Laik kesim de Erdoğan’ın bu
ikbal savaşını destekliyordu.
İşte bu sebepten, gazeteye Uğur Mumcu
ve Atatürk profil fotoğrafıyla gelen hakaretleri
unutmam…
-‘Az bile yaptılar size’, diyorlardı…
Bize ‘az yapanlar’, Kemal Kılıçdaroğlu’nu
da Ankara’da şehit cenazesinde linç ettiler.
Linçten kaçıp sığındığı evi yakıyorlardı…
Bize ‘az yapanlar’ İstanbul’un göbeğinde
Halk TV’nin önünde Levent Gültekin’i linç
ettiler…
Bize ‘az yapanlar’ Berlin’de yaşayan
sürgün gazeteci Erk Acarer’in peşine ekip
takıp evinin avlusunda linç ettiler…
Bize ‘az yapanlar’, size de az yapmadı!
***
22 Ocak 2018 bir kalk borusuydu. Söz
hürriyetini korumak için bir kalk borusu…
Çünkü söz hürriyetini koruyamayan hiçbir
şeyi savunamaz.
Öncesi de vardır 22 Ocak’ın:
-22 Ocak’tan bir süre önce Utku Karsu’nun

karikatürlerinden dolayı Kıbrıs gazetesinin
kapısına dayanmıştı yerleşiklerin hemşeri
dernekleri ile faşist Yeniden Doğuş Partisi.
İşte 22 Ocak linçinin bir kolu bu derneklerdi…
-22 Ocak’tan bir süre önce Ülkü Ocakları,
KTÖS’ün yayınladığı ‘Yeni Yıl Ajandası’nda
Rum ve Türk Kıbrıslıların ortak acılarına
yer verilmesini bahane ederek sendikanın
kapısına dayanmıştı.
İşte 22 Ocak linçinin diğer bir kolu da Ülkücülerdi…
Biz ne Utku Karsu’ya karşı linç örgütlenirken ne KTÖS hedefe konduğunda yalnız
bıraktık. Gelmekte olanın adını koyarak ‘faşizm’ diyerek, faşizmi de ‘paramiliter kitle
terörü’ olarak tanımlayarak ısrarla anti-faşist
bir seferberlik çağrısı yaptık.
Bahane her zaman vardır: Bir karikatür,
ajandada yazan bir cümle, bir manşet, bir
şarkı sözü, tiyatroda bir ifade, bir kahkaha
ya da bir sendika bildirisi…
İfade özgürlüğü o ‘an geldiği’nde savunulmadığı takdirde bütün hürriyetler ortadan
kalkar.
Bu sebepten 22 Ocak’tan önce, Utku Karsu
karikatürlerine karşı faşistler seferber olduğunda da, KTÖS ajandasından dolayı sendikanın kapısına dayandıklarında da savunduk.
AB, ABD, Alman, Norveç ve Stelios Vakfı
finansmanıyla düşünen ve konuşan liberallerin
hedefe konan Utku Karsu’ya ‘ama’ ve ‘fakat’
çekmesine de şaşırmamıştık. Biz de ısrarla
savunmuştuk, çünkü birimizi verirsek hepimizi alacaklarını biliyorduk. Faşizm karşısında
liberal amaların ve oportünist fakatların yeri
yoktur!
Aynı şekilde KTÖS’ün hedefe konması
sırasında da, ‘Yapay ajanda sorunundan
dolayı toplumsal muhalefet bölünmesin’ diyerek taraf olmamıştı KKTC’ci sol!
Toplumsal muhalefetmiş! KTÖS’süz toplumsal muhalefet mi olur!..
Sendikamızı ‘KTÖS savunması yurt savunmasıdır!’ diye, Utku üstadı ise ‘‘Utku
Karsu’nun çizgileri kırmızı çizgilerimizdir’’
diyerek savunmuştuk!
Söz hürriyeti devrim meselesidir. Rusya’da
1905 devrimi sırasında kurulan Sovyet’in
sözcüsü olan genç Trotskiy, Sovyet’i savunurken, Çarlık istibdadının Sovyet liderlerinin
bazılarını tutukladığı koşullarda haykırır:
“Söz hürriyetini koruyun! Söz hürriyeti
işçiler için ekmek ve hava kadar gereklidir.
Hükümet bu özgürlükten keskin bir bıçaktan
korkar gibi korkmaktadır.”
22 Ocak’tan önce Utku Karsu ve KTÖS
vakalarıyla bağıra bağıra gelen, 22 Ocak’tan
sonra hayati bir zorunluluk olan TC sömürgeciliği karşısında anti-faşist seferberlik en
başta SÖZ HÜRRİYETİ’ni korumak için
gerekliydi.
***
Ender Öndeş linç hakkında şöyle yazar:
‘‘Linç eylemine kalkışanlar, beyin ve yüreklerini değil, daha çok burunlarını kullanır.
İyi koku alır onların burnu. Bir 'linç edici',
kendini 'vazifesine' ne kadar kaptırmış olursa

olsun, soğuk bir hesapçıdır aslında. En heyecanlı anlarda bile, bir gözüyle mutlaka
genel durumu ve resmi güçlerin pozisyonunu
kollar. Bir adım fazla öne çıktıysa... Hemen
kendini ayarlar! Yani, 'cinnet', 'kitle psikolojisi'
gibi lafların hepsi yalandır. Ortada cinnet
filan yoktur, bal gibi hesap vardır. Linç
eylemi, ister fiziki, isterse entelektüel anlamda
yapılsın, devletin ya da genel toplumsal biçimlenişin onayını almadan gerçekleştirilmez.
Bir riyakârlık yuvası olarak kasaba, herkesin
bildiği sırları herkesten özenle saklayan
sıkıcı ortamıyla linç eyleminin en verimli
toprağıdır. Tavuk kesemeyecek adamları bir
anda elinde baltayla haykırırken görürsünüz,
karınca incitemeyenler elde benzin bidonuyla
dolanırlar ortalıkta; şaşırıp kalırsınız! Şaşırıp
kalacak bir şey de yok aslında; 'milli şuur'
dediğimiz şey, zaten her zaman 'şuurunu yitirmiş' kalabalıklardan yaratılmaz mi? 'kalabalık, insanlardan oluşmaz'dan kasıt da
tam bu değil midir?’’…
Çünkü Özel Harp Dairesi cinnet geçirmez,
psikolojik harp yönetmenliklerine göre hareket
eder…
Kıbrıs tarihine yön veren iki önemli linç
var: 6-7 Eylül 1955 ve 22 Ocak 2018 linç harekâtları…
Nasıl ki “Kıbrıs’ta cami bile yaktık” diyen
Orgeneral Sabri Yirmibeşoğlu, “6-7 Eylül de
bir Özel Harp işiydi. Ve muhteşem bir örgütlenmeydi. Amaca da ulaştı. Sorarım size, bu
muhteşem bir örgütlenme değil miydi?” demişti.
22 Ocak da bir özel harp işiydi. Başarılı
olsaydı, yani hedeflenen kan aksaydı yıllar
sonra bir general çıkıp, “22 Ocak muhteşem
bir örgütlenmeydi ve amacına ulaştı. Sorarım
size başarısız mı?” diyecekti.
6-7 Eylül’de de, 22 Ocak’ta da ahali gürûhlaştırıldı ve silah olarak kullanıldı. Kimse
cinnet geçirmedi…
6-7 Eylül’de topuklu ayakkabılı, modern
giyinmiş kadınları görürsünüz; 22 Ocak’ta
parçalanmış Avrupa gazetesi tabelası üzerinde
tepinen çocukları görürsünüz.
Çünkü gürûh bir örgütlenme ve sosyalizasyon biçimidir. İçine girersiniz, içinde varolursunuz, talimatı içinden verirsiniz. Gürûh
dışardan talimat almaz. Verilen emre körü
körüne itaat etmez, emrin dışına da çıkar.
Olayın akışına bakar, ganimet fırsatı bulursa
ganimetler, tecavüz şansı geçerse eline tecavüz
eder. (22 Ocak’ta “Doğuş Derya’yı bize verin”
sloganını bu yüzden atıyorlardı… 22 Ocak
2018’den beri susup, linç hakkında tek bir
cümle kurmamış olsa da Derya, gürûhun
attığı o slogan unutulmaması gereken bir gerçek! Derya gibilerin susturulması da linçin
amacıydı, onlar da susup linççilere istediklerini
verdiler…) Çünkü gürûhun doğası, gürûhun
şiddetinin sosyolojisi bunu gerektirir. En
gaddar askeri şiddetle gürûhu birbirine karıştırmayın. Asker aldığı emirle hareket eder.
Gürûh ise emir alsa bile emri duygularıyla
işler. Gürûhun şiddeti tam da gürûhun kalbinden gelir. Bir enerji boşalması, bir öfke
patlamasıyla yasaları çiğnemenin doyumuna
ulaşır.

dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH
Şiddet sosyolojisi uzmanı Wolfgang Sofsky
şöyle yazar:
“Gürûhun ritüeli çarpışma anlarıdır, düellolardır; şan ve şöhret için, intikam adına
ifratın keyfini sürmek uğruna düzenlenen
ayinlerdir. Henüz bir merkezi iktidarın cop
kullanma hakkı üzerinde tekel iddia etmediği
o eski zamanlardan kalma aşiret savaşlarını
andırırlar.”
Evet, gürûh bir Ortaçağ örgütlenmesidir.
6-7 Eylül de, 22 Ocak da Ortaçağ’dan sahnelerdir...
***
Bütün linçler birbirine benzer. Çünkü ‘kendiliğinden’ olmaz...
22 Ocak linçi Erdoğan’ın 21 Ocak 2018’de
Bursa’dan yaptığı çağrı ile başladı:
-‘‘Kuzey Kıbrıs’ta bir pespaye gazete ahlaksızca bugün bir başlık atmış. Ben Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki kardeşlerimi
de 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’’…
Ankara’nın Çubuk ilçesinde Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik linç girişimi de Süleyman
Soylu’nun CHP’lilerin şehit cenazelerine gidemeyeceğini söylemesiyle başladı:
-‘‘Onların gideceği bir adres var. O adresi
de göstereceğiz. PKK mensuplarının cenazeleri
var. Biz onları çok kısıtlı kaldırtıyoruz. Onlara
bir kişilik kontenjan ayıracağız. Sandıkta beraberlerse cenazede de olacaklar’’…
Linçlerin sonlanma şekli de birbirine benziyor:
Kılıçdaroğlu’na yönelik linç girişimi sırasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
gürûha megafonla şöyle seslenmişti:
-‘‘Arkadaşlarım, şehidin mekanı cennet olsun. Allah anasına, babasına, silahlı kuvvetlere,
sizlere sabır versin. Şu ana kadar mesajlarınızı
verdiniz, tepkilerinizi verdiniz. Şimdi sükûnetle
Yener'in evine gidiyoruz. Annesine, babasına
taziyelerimizi bildirmek üzere burayı boşaltıyoruz’’…
22 Ocak’ta ise gazetenin girişindeki basamaklarda Erhan Arıklı gürûha hitaben konuşma
yapmıştı. Hulusi Akar’a benzer sözcüklerle
‘tepkinizi verdiniz’ dedi. Ardından gürûh
meclisin önüne yöneldi…
***
22 Ocak polisin sivile bağlı olup olmaması
ya da yargının bağımsızmış gibi yapması
veya işbirlikçi düzen partilerinin linççileri
hapisten çıkarması meselesi değildir…
22 Ocak işgal düzeninin Linç Rejimi’dir.
1974’ten beridir taşınan sömürgeci yerleşimci
nüfusun paramiliter karakterinin ayyuka çıkmasıdır. TC Devleti’nin gölgesinde Ülkü
Ocakları, hemşeri dernekleri ve AKP teşkilatları
altındaki yerleşimci nüfus sömürgeciliğinin
aynasıdır 22 Ocak.
22 Ocak bir faşizm sorunudur.
22 Ocak’ın fotoğrafı buydu ve hâlâ budur:
Bir yanda Ülkücü Yerleşikler vardı, diğer
yanda Kıbrıslılar.
22 Ocak’ta Kıbrıs’ta politikanın ana fayı
kırıldı. Ancak işgal yokmuş gibi yapanlar,
22 Ocak olmamış gibi yapmaya devam etti.
O gün de anti-faşist seferberliğe ihtiyaç
vardı, kulak arkası edildi. Bugün de antifaşist seferberliğe ihtiyaç var.
22 Ocak’ın gecesi “Kıbrıs Türk’tür Türk
kalacak” sloganı atarak gazeteye doğru yürüyüşe geçen Ülkücülerin karşısına “Kıbrıs
faşizme mezar olacak” diye dikilen Kıbrıslı
gençliğe ihtiyaç var…
22 Ocak İtalya’nın büyük Marksist’i Antonio Gramsci’nin de doğum günü. Tam da
bugünün adını koymuştu Mussolini’nin zindanında yazdığı Hapishane Defterleri’nde:
“Eski dünya ölüyor, yeni dünya doğmak
için mücadele ediyor: Şimdi canavarlar zamanı...”
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Tünel

Posta... Posta... Posta...

BİZİM DUVAR

ALINTI

ARŞİV
Türk yönetimi altýnda açýlacaðý ilan edilen Maraþ’a geri dönmek için yalnýz 28 Rum baþvurdu... Daha önce baþvuranlarla
birlikte 344 kiþi! Demek Türk yönetimi altýnda bunu reddediyorlar! Biz bile yaþayamýyoruz da onlar nasýl yaþayacaklar?
ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

YAŞASIN BAKIMSIZ
KUZEY KIBRIS
“MUM”
CUMHURİYETİ

TARÝH: 22 Haziran 2021 Salý YIL: 1 SAYI: 346 FÝYATI: 5.00 TL (KDV dahil)

Þener LEVENT

Açý

senerlevent1@gmail.com

MARAÞ DAVETÝYESÝ
l 2. sayfada

Özersay'dan hükümete Alaattin Çakýcý sorularý

Polis
otelde
pusuya yattý
Maraþ'a baþvuru...

Tatar 3 bin dedi
Sadece 28 kiþi

l Maraþ'ýn Türk yönetimi altýnda
açýlacaðýnýn ilanýndan sonra,
ölü kentteki mallarýna dönmek
için baþvuran Rumlarýn sayýsý
sadece 28…
l 2006'dan bugüne kadar ise
toplam 344…

Þener Levent yazýyor, 2. sayfada "AÇI" sütununda

KISACA...

Alaattin Çakýcý'nýn Kýbrýs'a yerleþeceði ile ilgili iddialar ciddi boyutlar kazanýrken, Özersay hükümete ne yapmayý
düþündüðünü sordu. Özersay Kýbrýs'taki bir otelde polisin pusuya yattýðýný ve Alaattin Çakýcý'yý beklediðini söyledi…
n Özersay: Ülkemizde bir otelle ilgili olarak otelde polisin
pusuya yattýðý biliniyor. Dedikodu ötesinde bir zemin
olduðu belli…

KURTARICI

Gazetemizin 22 Ocak 2018’de linç
edilmesine neden olan Afrin işgali 4.
senesinde…
Afrin İnsan Hakları Örgütü’nün 17
Ocak 2022’de paylaştığı bilgiye göre
sadece bu yıl, 2022 yılında işlenen
suçlara dair bilançoya göre, Afrin’e
bağlı köy ve ilçelerde yaşayan 25
yurttaş kaçırıldı, yaklaşık 900 zeytin
ağacı kesildi…

Bizim Mandra
Afrika gazetesi ve yazarlarını
katletmek amacı ve Tayyıp
Erdoğan’ın azmettirmesiyle
düzenlenen İslâmofaşist barbar
linç saldırısının 4. yıldönümü,
irade, çözüm, barış ve gelecek
için direnen tüm yurtsever
Kıbrıslıtürkler tarafından nefret
ve lânetle anılır. 22 Ocak 2018’in
KKTC tarihine en kara gün
olarak yazıldığını belirten
vatandaşlar, bunun basın,
düşünce ve ifade özgürlüğüne
indirilen en barbar ve en hayasız
darbe olduğunu ve Kıbrıs’ın
tarihine bir milat olarak geçtiğini
savunurken, sokaktaki adam
“Kurtaran, isterse öldürür de! İşte
ispatı” diye kendi kendine
söylenir.

DİP NOT
Avusturya
Parlamentosu
koronavirüsüne karşı aşı
zorunluluğunu kabul etti.
Aşı olmayana 3 bin 600
euro ceza kesilecek.

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra,
Türk idarecileri, Kürt milletinin varlığını inkâr etti”
Nazım Hikmet 120. doğum yıldönümü
vesilesiyle anılıyor. Halkların yüreğinde yer
etmiş bir şair olarak Nazım Hikmet'in Kürt
sorununa bakış açısını konu etmek istedim..
Nazım Hikmet‘le Kürt aydın ve dilbilimcisi Kamuran Bedirxan'ın uzun yıllara
dayalı dostlukları olmuştur. Bu dostluk İstanbul'da başlamış, Bedirxan'ın Sorbon Üniversitesi'nde Ortadoğu dilleri üzerine öğretim
görevlisi olarak çalıştığı yıllarda da devam
etmiş ve Nazım’ın öldüğü 1963 yılına
kadar sürmüştür.
1983 yılında Paris Kürt Enstitüsü'nün
yayın organı olan "Hêvî" dergisi, enstitüye
bağışlanan Kamuran Bedirxan'ın arşivinde
bulunan, Nazım Hikmet tarafından Kamuran
Bedirxan'a yazılmış 1961 tarihli bir mektubu
orijinaliyle birlikte yayınladı. Bu mektupta
Nazım Hikmet'in Kürt sorununa ilişkin
genel yaklaşımını bulmak mümkündür.
Nazım mektubunda Kürt sorununu tüm
yakıcılığıyla, tarihsel ve kültürel boyutlarıyla
ortaya koymakta, verdikleri mücadeleyi
"can ve gönülden" desteklemektedir.
Bu mektup şöyle:
“Kökleri yüzyılların derinliklerine dalan,
tarihiyle, kültürüyle, Kürt milletinin önemli
bir çoğunluğu Anadolu’nun bir parçasında
yaşar. Anadolu’nun öbür parçalarında yaşayan Türk milletini Kürt milleti kardeşi
sayar. Her iki millet, bütün imparatorluklar
gibi, halkların zindanı olan Osmanlı İmparatorluğu’nda, Türk ve Kürt derebeylerinin,
Osmanlı İmparatorluk idaresinin ağır zincirlerine vurulmuşlardır.
Osmanlı İmparatorluğu yıkıldıktan sonra
her iki millet emperyalizme karşı tek bir
cephe kurup çarpışmışlardır. Anadolu milli
kurtuluş hareketi yalnız Türkler için değil,
Kürtler için de tarihlerinin en şerefli sayfalarından biridir. O dövüş yıllarının sonradan

VİRGÜL

22-23 OCAK

Tarih adeta alay ediyor… 22 Ocak 2018’de linç
esnasında 50 tane vekil yemin etti. Meclisin 20
metre ötesindeki gazete binası taşlanırken…
Meclisin damına Kayı bayrağı dikilirken. Bilmem
kaç senedir meclisteyim dama nasıl çıkılır bilmem
demişti Serdar Denktaş. Ama taşıma nüfustan
yerleşikler Serdar’ın bilmediğini biliyordu. Dama nasıl
çıkılacağını biliyor. Merdiven bile bulmuştu… Şimdi
ise 23 Ocak’ta, 22 Ocak’ın ertesi günü seçim
yapılıyor! Meclisin damına bayrak dikildiği, Afrika
gazetesinin linç edildiğinin ertesi günü…

EKSİK
OLAN
CERYANDIR

“1974’te adaya
barış geldi. Eksik
olan bir
antlaşmadır…”
Ersin Tatar

Türk idarecilerince yasak edilen en unutulmaz
türkülerinden biri, ‘Vurun Kürt uşağı namus
günüdür’ diye başlar.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan
sonra, Türk idarecileri, Kürt hareketine vaat
ettikleri millet ve insan haklarını tanımadı.
Hatta işi Kürt milletinin varlığını bile inkâra
kadar götürdü.
Bu dönem, Türk idarecilerinin ve egemen
sınıflarının emperyalizmle uzlaşmaya başlaması dönemidir. Bu inkârla, bu uzlaşmamanın aynı dönemde baş göstermesi sadece
bir rastlaşma değildir.
Bugün Türkiye Cumhuriyeti’ni Orta ve
Yakın Doğu’da emperyalizmin kalelerinden
biri haline getiren Türk politikacıları Kürt
milletinin varlığını inkârda ısrar ediyor ve
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde öteki
azınlıklarına tanıdığı hakları bile Kürt milletine tanımıyor.
Gerçek Türk yurtseverleri Kürt kardeşlerinin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde
milli haklarına kavuşmak için yaptığı kavgayı
can ve gönülden nasıl destekliyorsa, gerçek
Kürt yurtseverleri de Türk halkının demokrasi
ve milli bağımsızlık için yaptığı kavgayı
öylece destekliyor."
(Nazım Hikmet -1961)
Bugün bu görüşler içeriği itibariyle sınırlı
görülebilir. Ancak yazıldığı tarih itibariyle
Kürt halkının ulusal varlığının inkar edilmesine tavır almış olması, prensip olarak
özgür ve eşit haklara vurgu yapılmış olması
oldukça önemlidir.
"Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir
orman gibi kardeşçesine" diyen Nazım'ı
120. doğum yıldönümünde kavgası, hasreti
ve sevdasıyla, saygıyla anıyoruz.
(Bu yazı Hicri İzgören’in Yeni Özgür
Politika’da yayımlanan “Dosttan dosta
bir mektup” başlıklı yazısından kısaltılmıştır...)

Kýbrýs'a yerleþtiði iddialarý üzerine mafya lideri
Alaattin Çakýcý yazýlý açýklama yaptý...

n "Casino ve benzeri faaliyetlerle ilgili adý þaný olan bazý isimlerin
memlekete girme ve bu alanlara çökme ihtimali karþýsýnda ne yapmayý
düþünüyorsunuz?
l 3. sayfada

Akaryakýta yine zam

Ýstediðim yere giderim

n Çakýcý: Ben þu an özgür bir vatandaþým… Kýbrýs'a da, dünyanýn her yerine
de gidebilirim… Bu kimsenin sorunu deðilken, niye bu kadar sorun ediliyor?
Sabahattin Önkibar isimli gazeteci yayýnladýðý videoda 'Alaattin Çakýcý'ya eroin
baronu olmasý teklif ediliyor' diyor… Ona ve herkese þunu söylerim ki, böyle
bir teklifi bana kim yaparsa yapsýn, 'git karýný kerhaneye býrak' derim…
3. sayfada

Ýþgal altýnda
ÝCAZETSÝZ
yazýlar...

Covid-19

n Peþpeþe akaryakýt zammý
halký bezdirdi... En son 7 ve
28 Mayýs’ta zam yapýlmýþtý...

3. sayfada

El-Sen: Bu ihale
derhal iptal edilmeli

n 36 bin tonluk alýmýn hemen
iptal edilmesini talep eden
baþkan Kubilay Özkýraç
usulsüz ve ihalesiz yakýt
alýmýna son verilmesini
istedi...
3. sayfada

KARIÞIK BÝR
KAFANIN
KARIÞIK YAZISI

ÝÞKENCECÝLER

GEÇÝTKALE
"JOE BÝDEN
HAVAALANI"

TÜNELÝN
SONUNDA
MUTLAKA BÝR
IÞIK BULUNUR

Faize Özdemirciler

Ali Osman

Aziz Þah

Canan Sümer

Kuzeyde 10 yerel pozitif vaka, güneyde 67 pozitif vaka daha...

BAÞÇERÝ'DEN
"BESLEMELERE"
EKONOMÝ
DERSLERÝ!
Mehmet Levent

l 2. sayfada

TARİH 22 Haziran 2021
Alaattin Çakıcı'nın Kıbrıs'a
yerleşeceği ile ilgili iddialar ciddi
boyutlar kazanırken, Özersay
hükümete ne yapmayı
düşündüğünü sordu.

Gözden kaçmayanlar...
YARGI BAĞIMSIZLIĞI
Ölüm tehditleri alan ve 22 Ocak
linççilerini buna rağmen hapse atan
Kıdemli Yargıç Tacan Reynar,
linççiler 4’lü Hükümet tarafından
serbest bırakılınca, istifa edip
avukatlığa döndü, sonra da Kıbrıs’ı
terk edip uzak diyarlara gitti. Yargıç
istifa etti, Yüksek Mahkeme
‘neticelendirdiği davalarla istifası
arasında alaka kurulamaz’ dedi…
Tufan Erhürman “İstifası yargıcın
kişisel meselesidir” dedi. “Söyleyin o
yargıca herhangi bir ceza verirse
verdiği cezanın kat be katını ona
ödeteceğiz, karşılığını bulacak” diye
resmi ağızdan tehdit edildi…

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
‘‘Türkiye'ye destek vermesi
gereken Yunanistan'ın, NATO
içerisindeki dayanışmaya
zarar verdiği kanaatindeyim…’’
Hulusi Akar
(TC Savunma Bakanı)

Karikatür: İsmail Kızıldoğan
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ALKIŞLARLAR, OLUR BİTER!

Rüzgara Karşı

Ulus Baker

UMUT VE KORKU

Devlet, kendini destekleyenleri umutla, diğerlerini ise korkuyla yönetir.
Her iktidar insanlarda duygular ve tutkular
uyandırarak çalışır. Umut ile korku bu duyguların en belirginleridirler. Ama iktidar
bunları “kederli” duygular haline dönüştüren,
yani insanların, bendeler olarak güçlerini ve
kudretlerini azaltmaya, azımsamaya yarayan
temel unsurdur.
Devlet, korkusuz ve umutsuz yapamaz…
İnsanlar, kendilerine boyun eğdirebilecek
kesin ve belirli yasalar bulunmadığında, böyle
bir yasal düzeni kendileri de üretmiş olmadıklarında, umutla korku arasında salınıp dururlar. Önünde sonunda tarihe şöyle kabaca
bir göz atmak bile, siyasal rejimlerin çoğunun
bu iki duygunun kitleselleşmesine dayandığını
gösterecektir: Tebalara verilen umut ya da
yüreklere salınan korku… Umut taşıyan günlerinde insanlar mümkün olduğunca küstahtırlar; kalkıp işlerin pek de o kadar kolay olmadığını, bu umutlarının gerçekleşmesinin
pekâlâ olanaksız olduğunu onlara söylemeye
kalkışırsanız sizi hiç takmazlar, hatta hakaret
ederler… Ama gün gelip talih döndüğünde
ve gelecekleri konusunda kuşkuya, hatta korkuya kapıldıklarında, en saçma sapan nasihat
bile onlar için, içinde bulundukları kötü durumdan kendilerini kurtaracak bir sihirli
değnek haline gelir.
Sürekli varyasyon hali, özellikle korku ile
umut kutupları arasında bir salınma görünümünde olduğunda siyasal yetke sorunu açısından ne anlama geliyor? Umut ile korku
karşılıklı olarak birbirlerini çağıran, biri
ötekini mutlaka içeren duygulardır –belirsizce
bir korku duyulmaksızın umut yoktur; belli
belirsiz bir umudu içinde taşımayan mutlak
bir korku ya da tasa yoktur. Bir varyasyon ya
da salınma hali ise, zorunlu olarak, birbirlerine
korku ile umut türünden bağlı olan tutkular
ve duygular arasında mümkündür.
Umut insan topluluklarının tarihinde pek
çok yerde, birçok farklı biçimde kurumlaştırılmış ve hizmete sunulmuş durumdadır.
Umut tacirlerinin yer almadığı toplum yok
gibidir –rahip kastları, modern toplumlarda
medyatik kurumlar, hatta muhalif partiler
hep insan umutlarını işleyerek ve kullanarak
serpilip gelişirler. Dinsel yaşam, mesihçilik
ve genel olarak kurtuluş öğretileri, insanlara
umut aşılamaya çalışırlar. Ya da insanlarda
umut duyguları uyandırarak iş görürler. Ama
iktidar işleri ve kurumları yalnızca umutla
yürütülemez. Dolayısıyla iktidarlar biraz da
korkuya ve korkutmaya, yüreklere korku salmaya ihtiyaç duyarlar. Gelecek konusunda
belirsizlikler hep bu iki duyguya yol açtıklarından, insanların gelecekleriyle, kaderleriyle
ilgili beklentilerinin bu iki duygu modeline
indirgenmesi kaçınılmaz bir hale gelir –devletler genellikle hem korku hem de umut
duygularını güçlendirerek kurulurlar ve ayakta
kalırlar.
Devlet, korkusuz ve umutsuz yapamaz…
Birbirlerini içlerinde taşıyor olmaları, umutla
korkunun hiçbir zaman saf bir halde bulunamayacaklarını gösterir. Dolayısıyla, salt korku
üzerine inşa edilen bir devlet yaşayamaz.
Aynı şekilde salt umut vermek üzere inşa
edilmiş bir devlet de öyledir.
Herhangi bir iktidar, bendelerinde (kullarında) herhangi bir duygu uyandırmaksızın
kendini var edemez.
Önemli olan, iktidarın etkileri arasında en
temelli ve belirgin olan şeyin insanlarda bazı
duygular uyandırmak olmasıdır. Her iktidar
insanlarda duygular ve tutkular uyandırarak
çalışır. Umut ile korku bu duyguların en belirginleridirler. Ama iktidar bunları “kederli”
duygular haline dönüştüren, yani insanların,
bendeler olarak güçlerini ve kudretlerini azaltmaya, azımsamaya yarayan temel unsurdur.

Bülent Tümen
Yurttaş geçim derdindeyken,
Bugün “seçim” var…
Merak etmeyin, oylar sayılırkana elektrikler kesilmeyecek!
Trafonun birine, herhangi bir kediciğin
girip girmeyeceğini şimdiden bilemeyiz!
Son günlerdeki elektrik kesintilerini göz
önüne alırsak, “bu iş nasıl olacak?” dediğinizi, duyar gibiyim…
Nasıl olacağını anlatalım o zaman:
Enerji açığımızı komşumuz Kıbrıs Cumhuriyeti’nden alacağımız elektrik enerjisiyle kapatacağız!
Nerden mi biliyorum?
Sizler de gördünüz! “Facebook’ta” boy
boy, üstelik futuraflı gülen Kıbrıslı liderlerle ilgili iletiler dolaşıyordu ya Cuma
mubarek gün…
İşte o iletiden öğrendim!
Eski günlerden kalma olsa da, hayli
dikkat çekiciydi o futurafcık…
Bizim(!) lider Sunni Müslüman, komşularımızın lideri Ortodoks Hristiyan;
ancak ikisi da birbirlerine karşı samimi
ve da anlayışlı davranıyor!
Futurafta gördünüz, her şey yolunda,
gat gravat içinde ikisi da; sanki hiçbir
dertleri yok, gülüyorlardı o futurafçık
çekilirkana…
İletinin içeriğine geçmeden meselenin
“özünü” anlatsaydık, kimse anlamayacaktı!
Meselenin “özü” neymiş bilir misiniz?
Elektrik kesintileriyle ilgili, Kıbrıs Cumhuriyeti’nden almakta olduğumuz, ilk
günlerde 20 Megawat’lık (MW); hafta
içinde 65 MW’a yükseltilen elektrik enerji
açığının, seçim boyunca 135 MW’a çıkarılmasında anlaşmaya varılmış…
İşte Kıbrıs’ta, “iki eşit ve da egemen
devlet”(!) anlaşınca, her sorun çözülmüş
oluyor!
“Kıb-tek yetkilileri” ile Kıbrıs Elektrik

Kurumu, (İngilizcesi, Electricity Authority
of Cyprus- EAC) yetkilileri görüşüp meseleyi, -Kıbrıslı liderlerin talimatı doğrultusunda- karara bağlamışlar…
KKTC Cumhurreisi E. Tatar’ın, Kıbrıs
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı N. Anastasiadis’ten “rica ettiği” elektrik enerjisi
takviyesi o görüşme sonrası onaylanmış…
KKTC’de seçim süresinde, 135 MW
enerji alacakmışız “düşmanımızdır” dedikleri Kıbrıslı Elenlerin ürettiği elektrik
enerjisinden…
Bazı “Vatandaş’lar” merak ediyor nasıl
oldu acaba bu iş?
Anımsayacaksınız, Covid-19 küresel salgını başladığında, yanılmıyorsam 17 Nisan
2020’de Urum’un ilaçlarını kabul etmeyen
zamanın Başnazırı E. Tatar, önceki Cumhurreisi M. Akıncı’nın girişimleri ve Lefkoşa Belediye Başkanı M. Harmancı’nın
araç yardımı neticesinde, “düşmanımızdır” dedikleri “Rum kesiminden”
KKTC’ye Covid-19 ile mücadele kapsamında ilaç getirilmesiyle ilgili bir süre polemik yaşadığı bilinendir…
Ayrıca, bu topraklarda doğmayan bir
UBP “milletvekili” da, “Rum’dan gönderilen ilaçların kabul edilmemesi gerektiğini” söylüyordu; o vekil şimdi ne diyecek
acaba bu işe?
Bilirsiniz, yaklaşık 10 yıl önce, -Eylül
2012’de- büyük bir patlamayla yerle yeksan olan Leymosun Kazası’na bağlı
Moni’deki güç santrali enerji üretemediği
dönem, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne KKTC’den
“Türk elektriği” verdiklerini, ağızları
dola dola söyleyen/anlatan bazı yabancı
siyasiler vardı!
O birileri, şimdi KKTC’ye “Urum elektriği” aldıklarını, söyleyebilecekler mi?
Kesinlikle söyleyemeyecekler!
***
Türkiye, “tanımadığını” söylediği Kıbrıs

Cumhuriyeti siyasi yetkililerini, 11-13
Mart 2022 tarihleri arasında yapılacak İkinci
Antalya Diplomasi Forumu’na davet etti…
Antalya Diplomasi Forumu, Türkiye
Cumhurbaşkanı R. T. Erdoğan’ın himayelerinde ve TC Dışişleri Bakanı M. Çavuşoğlu’nun ev sahipliğinde yapılacak!
KKTC’den ya da, Türkçe konuşan Kıbrıslı toplumdan herhangi birisinin/bir kurumun bu foruma davet edildiğini duymadık!
Lefkoşa’nın güneyindeki Kıbrıs Radyo
Yayın Kurumu (RIK) sitesinde duyurmasa,
Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayanlar olarak bu
konudan haberdar olamayacaktık!
Bu haber KKTC’de duyulunca, ardından
TC Dışişleri Bakanı M. Çavuşoğlu,
PKK/PYD’ye ofis açma izni veren Kıbrıs
Cumhuriyeti yetkililerine, “Kuzeye saldırı
olursa bedelini ödetiriz” dedi…
TC’den ve KKTC’den başka siyasilerin
da, sadece bu konuyla ilgili demeçleri basında yer alırken…
Önceki konudan, İkinci Antalya Diplomasi Forumu’yla ilgili toplantıdan bahseden kimse çıkmadı aralarından!
Kıbrıs’ta, “Egemen Eşit İki Devlet”
şiarını savunanlar nerede?
Aynı merkezden duyurulan, Kıbrıs
Cumhuriyeti’yle ilgili bir konuya ses verenler, içeriği farklı olan ikinci konuyu
öğrendikleri halde, gündem değiştirenlere
yol açmak adına daima olduğu gibi yine
sustular!
Kıbrıs Cumhuriyeti spor takımlarıyla
yapılan müsabakaları, seyrettiklerinde
susup alkışladıkları gibi…
Yarın, 11-13 Mart’ta, Diplomasi Forumu’na katılan Kıbrıs Cumhuriyeti siyasi
yetkililerini da alkışlarlar, olur biter!
İyi Pazarlar hepinize,
Gene gonuşuruk buraşda.

KTTB ailelere 5-11 yaş aralığındaki çocuklarını aşılatma çağrısında bulundu
Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB) Biontech-Pfizer aşısı çocuk dozu ile aşılanan
çocuklarda herhangi bir orta veya ağır yan
etki gözlenmediğini, uygun doz aşıların 511 yaş grubu için güvenli olduğu vurguladı
ve ailelere 5-11 yaş aralığındaki çocuklarını
aşılatma çağrısında bulundu.
Çocukların COVID-19 ile enfekte olma
olasılığının yetişkinler kadar olduğuna, son
yaşanan vaka artışlarının vakaların %30’unun
çocuk yaş grubunda olduğunu gösterdiğine
dikkat çeken KTTB, çocukların Covid-19’a
karşı mutlaka aşılanması gerektiğini vurguladı.
KTTB tarafından yapılan yazılı açıklamada,
5 yaş üstü çocukların aşılanması ile Covid19 enfeksiyonu geçirme ihtimallerinin ciddi
oranda düşeceği de ifade edildi.
Açıklamada, ABD’nin Ekim 2021, Avrupa
Birliği ülkelerinin ise Kasım 2021’den beri
5-11 yaş grubu çocuklara Biontech-Pfizer
aşısı çocuk dozu yapmaya başladığı kaydedilen açıklamada, KKTC’deki çocukların
da bu aşıya erişimlerinin olmasının pandemi
ile mücadele açısından çok önemli olduğuna
işaret edildi.
Pandeminin bu döneminde, KKTC’de ve
tüm dünyada özellikle Omicron varyantın
hakim olması ile vaka sayılarında ciddi artış
görüldüğü ifade edilen açıklamada, “Aşısız
insanlarımızın kaybedilmesini üzülerek takip
etmekteyiz. Kayıplarımızı azaltmak ve hayata
devam edebilmemizin yolunun maske, mesafe, hijyen, bulunduğumuz ortamların havalandırılması, aşılama ve artık enfekte kişilerin zamanında tedavisi olduğu açıktır”
denildi.
“5-11 YAŞ GRUBU ÇOCUKLAR
AŞILANMALI MI”?
Pandeminin başından beri dünyada milyonlarca 3-11 yaş aralığındaki çocukta COVID-19 enfeksiyonu görüldüğü ve genellikle

hafif enfeksiyona neden olsa da, çocuklarda
da ağır enfeksiyon, hastaneye yatış ve kayıp
görülebildiği ifade edildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Çocuklar da COVID-19 nedeni ile hasta olabilir.COVID-19 hastalığı nedeni ile kısa dönemde solunum sıkıntısı, uzun dönemde bilinen MIS-C ve bilinmeyen birçok ciddi
sağlık sorunları yaşayabilir. COVID-19 pozitif
olduktan sonra evde, okulda veya kreşte arkadaşları ve yüksek riskli akrabalarına bulaştırabilirler. Pozitif olmaları nedeni ile hem
eğitim hem de sosyal yaşamdan izole olmanın
ciddi sorunları ile karşılaşabilirler. Çocuklarda
da hayati risk oluşturmaktadır”.
Açıklamada, “Multisistem İnflamatuar
Sendrom’un (MIS-C) COVID-19 ile enfeksiyonundan 2-4 hafta sonra, çocuklarda,
kalp, akciğer, böbrek, beyin, cilt, göz veya
mide-bağırsak dahil olmak üzere farklı vücut
bölümlerinin iltihaplandığı ve hayati tehlike
oluşturabilen ciddi bir sorun” olduğu bilgisi
yer aldı ve “MIS-C vaklarının %20’sinin
hayatını kaybettiği bildirilmektedir.
ÇOCUĞUNUZU VE KENDİNİZİ
AŞILAYARAK, AİLENİZİ VE
TOPLUMU KORUMAYA YARDIMCI
OLUN!
5 yaş üstü çocukların aşılanması ile Covid-19 enfeksiyonu geçirme ihtimallerinin
ciddi oranda düşeceği ifade edilen açıklamada,
şunlar kaydedildi:
“5 yaş üstü çocukların aşılanması, ile aşı
için uygun olmayan 5 yaş altı kardeş ve enfekte olma durumunda ağır hastalık geçirme
riski olan aile bireylerinin korunmasına yardımcı olacaktır. Aşı, çocukların COVID19’a bağlı ağır hastalık geçirmelerini önleyecektir. 5 yaş ve üzeri çocukların aşılanması,
onların eğitimlerine ve sosyal etkinliklerine
devam etmelerini sağlayacaktır. Bu da sür-

dürebilir yüz yüze eğitim, çocukların sosyal
gelişimi, yani gelecekleri için hayati derecede
önemlidir.”
“COVID-19 AŞILARI 5-11 YAŞ
GRUBU İÇİN GÜVENLİDİR”
Çocuk dozu m-RNA aşıları rutin kullanma
girmeden önce yapılan çalışmada 3109 çocuğun aşılandığı anlatılan KTTB açıklamasında, herhangi bir orta veya ağır yan etki
gözlenmediği belirtildi.
Açıklamada şu bilgiler verildi:
“3 Kasım -19 Aralık 2021 arasında ABD’de
5-11 yaşa toplam 8.7 milyon doz Pfizer-BioNTech COVID-19 aşısı uygulanmıştır.
4,249 yan etki bildirilmiş ve bunların 4,149
(%97.6) u ciddi olmayan lokal şişlik, ağrı,
kızarıklık baş ağrısı vb yönündedir. Esas
mRNA aşıları ile ilgili korkulan nadir fakat
ciddi yan etki miyokardit (kalp kasının iltihabı) ve perikardit (kalbin dış zarının iltihaplanması) dir. 5-11 yaş grubu için ABD’de
yapılan 8 milyon dozda sadece 11 vakada
gösterilmiştir. Bu sonuçlar, bu ciddi yan
etkinin bu yaş grubunda oldukça nadir olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. İddiaların
aksine, Covid 19 mRNA aşılarının kısırlık
yaptığına yönelik herhangi bir bilimsel veri
yoktur. Bu sadece kanıtlanmamış bir iddiadır”.
“AŞI HER ÇOCUĞUN HAKKIDIR”!
COVİD-19, SARS-Cov-2 enfeksiyonunun
hem erişkinlerde hem de çocuklarda ciddi,
ağır hastalığa, hayati risk oluşturan sonuçlara
neden olabildiğine dikkat çekilen açıklamada
bu nedenle çocukların aşılanması çağrısı yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “5-11
yaş için ilgili 2 doz (10 μg, 0.2mL) 3 hafta
ara ile uygulanması önerilmektedir. Aşı
sonrası kolda ağrı, kızarıklık ve şişme gözlenebilir.
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ABD’NİN “GEORGIA” ADLI
NÜKLEER DENİZALTISI 15
OCAK’TA LİMASOL’DA KISA
BİR DURAKLAMA YAPTI

ABD’nin “Georgia” adlı nükleer
denizaltısının 15 Ocak’ta Limasol’da,
personeli için kısa bir duraklama yaptığı
bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, nükleer
denizaltının “gösterisinin” Ukrayna
sorunu ile alakalı olduğunu; ancak diğer
taraftan da dostlara ve düşmanlara
“Baylar, biz buradayız” mesajını verdiğini
yazdı.

KÜRESEL PİYASALAR
FED'İN KARARLARINA
ODAKLANDI
Küresel pay piyasalarında, şahinleşen
merkez bankaları ve artan jeopolitik
risklerle oynaklık artarken, gelecek hafta
gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed)
para politikası kararlarına çevrildi.
Tahvil piyasaları artan enflasyon sonrası
şahinleşen Fed'in yıl sonuna kadar en az
dört faiz artışına gideceğini fiyatlarken,
Rusya ile Ukrayna arasında artan
tansiyon da risk iştahının önemli ölçüde
düşmesinde etkili oldu.
Fed'in bu toplantıda faiz artışına gitmesi
beklenmezken, tahvil piyasalarında 25
baz puan artış beklenen marttaki
toplantıya ilişkin yönlendirmeleri ve varlık
alımlarının azaltımına yönelik tutumu
yatırımcıların odağına yerleşti.
Hafta içinde, Rusya'nın Ukrayna sınırına
yakın bölgelere askeri yığınak
yapmasının ardından Rus ordusunun
Ukrayna'ya gireceği kaygıları artarken,
bölgede hareketlilik etkinliğini koruyor.
ABD basınında yetkililere dayandırılan
haberlerde, ABD yönetiminin, Letonya,
Litvanya ve Estonya'ya, ellerindeki ABD
menşeli silahları Ukrayna'ya destek
amacıyla göndermelerine izni verdiği
belirtildi.
ABD Başkanı Joe Biden da Rus askeri
birliklerinin Ukrayna sınırından herhangi
bir şekilde geçmesinin işgal anlamına
geleceğini ve bu durumda Rusya'nın ağır
bedel ödeyeceğini söyledi. Avrupa Birliği
(AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der
Leyen ise Ukrayna'ya saldırması halinde
Rusya'ya çok ağır ekonomik ve mali
yaptırımlar uygulayacaklarını bildirdi.

ESKİ YUNAN BAKAN:
EASTMED BAŞINDAN
BERİ SİYASİ
NİTELİKTEYDİ
ABD'nin Eastmed projesinden çekilme
kararı Yunanistan gündeminden
düşmüyor. Konuyu bu kez, bir dönem
Dışişleri Bakanlığı da yapan Evangelos
Venizelos değerlendirdi ve "EastMed boru
hattı projesi baştan beri siyasi
nitelikteydi" yorumunu yaptı.
EastMed eleştirisi bu sefer, 2013-2015
yılları arasında Başbakan Yardımcılığı ve
Dışişleri bakanlığı görevlerini yürüten
Yunan siyasetçi Evangelos Venizelos'tan
geldi.
Yunan siyasetçi, "EastMed boru hattı ve
yeni uluslararası bağlamlar" başlığı ile
makale kaleme aldı ve projenin, en
başından beri siyasi nitelikte olduğunu
vurguladı.
Venizelos, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi,
İtalya ve İsrail ile varılan anlaşmanın
Mayıs 2020’de Yunan meclisinde büyük
çoğunlukla onaylandığını hatırlattı,
şaşırtıcı bir noktaya da dikkati çekti.
"İtalya anlaşmayı imzalamadı
Anlaşmayı gönderdiği mektupla
desteklediğini belirten İtalya'nın, metinde
adı geçmesine karşın imza atmamış
olmasını ilginç olarak niteledi.
Eski Yunan Bakan "Projenin
uygulanabilmesi için kritik aktörler
tarafından siyasi açıdan kabul edilebilir
olması gerekir" ifadesini kullandı.
EastMed'in hayata geçirilebilmesinin kıta
sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge
sınırlandırılmasına da bağlı olduğunu
belirten Venizelos, "Türkiye-Yunanistan
ilişkilerindeki hamlelerimizin yer aldığı
stratejik çerçeveyi acilen yeniden
düşünmemiz gerekiyor." uyarısını yaptı.
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Sosyal Medya
Tacan Reynar

Uğultu duyuluyordu ama duyulmuyordu,
Taş atılıyor, camlar kırılıyor, nefret söylemleri havada uçuşuyordu,
Ama, bir yandan da bir şey atılmıyor,
kırılmıyor, havada uçuşan o nefreti içine
çeken bu toprak susuyordu.
Sonra mahkemeye geldiler, Sn.Akıncı
o dönemki Polis Genel Müdürü’nden
izahat istemese geleceği de yoktu ya,
polis o kadar suskun, o kadar tutuktu.
Aldığı talimatlara harfiyen uyuyor, kendi
insanını korumuyor,
bu cenazesi çoktan kalkmış düzenin
kendisine dönüşerek adeta sırtını kolluyordu.
Emir yüksek yerdendi.
O kadar yüksek ki,
“söyleyin o yargıca herhangi bir ceza
verirse verdiği cezanın kat be katını ona
ödeteceğiz, karşılığını bulacak” diyen
“resmi” seslerin, mahkeme telefonlarını
meşgul edeceği kadar, yüksek !
İsim bilsem açıklarım.
Sadece biliyoruz ki ceza verildikten
sonra dahi kollandı bu linç hareketi.
Tahkikatı yürüten polis mahkemede yeminli şahadetinde 9 kişi daha var aradığımız
dedi, onlar hiç bulunamadılar.
Asker mensubu oldukları duyumu geldi,
ancak teyit ne mümkün!
Sonrasında halen kayıp 9 aranan şahıs.
O günlerde yazdığım gibi hiçbir zaman
da bulunamayacaklar.
Kapandı o iş.
Emir yüksek yerden.
Parmaklarını çıtlatanlar, Kıbrıslıların
üzerine taş yağdırttı o gün.
22 Ocak 2018.
Savcılık mahkemeden, suç ağır cezalık,
hatta ömür boyu hapislik öngören suç deyip, serbest yargılanmalarını istedi zanlıların.
İthamın ağırlığı bu ise nasıl serbest bırakılacaktı zanlılar?
Sonrasında cezaevi emrini vermemle
birlikte hedef tahtası oldu mahkeme, veya
ben, artık çok da bir önemi yok.
Sonra, sen misin kollananları cezaevine
gönderen?
Hemen alel acele dosya düzenlendi, 1
hafta olmadan zanlılar ağır cezaya havale

edilecek dosya ile ilk tahkikatı yapacak
olan yargıcın huzuruna çıktılar. Dava ağır
ceza mahkemesi yetkisinden çıkarılıp,
bazı davalar ayıklanıp, ceza mahkemesi
huzuruna, yine benim görev yaptığım
mahkemeye getirildi. Amaç ceza usulünü
kullanıp daha az ceza almalarını sağlamaktı.
Tarafların uzlaştığı ve suçlarını kabul
edecekleri söyleniyordu.
Ama, bir şartla, Afrika Gazetesi içinden
bir el hareketi onları kızdırmıştı, tahrik
etmişti !
Bunun duruşmasını yapıldı, bu da “el
hareketi duruşması” olarak kayıtlara geçti.
El hareketini duruşmada gösteren sanıklar, gülüyordu.
Sonra ceza verildi, ve sonra o cezayı
dahi çekmeden “o ilk ses”in talimatıyla
olsa gerek mahkumlar Şartlı Tahliye Kurulu
tarafından tam cezalarını çekmeden tahliye
edildiler.
Mahkemenin verdiği cezayı devletin
memurları azaltmıştı.
İstifa ettim, sosyal medyadan da açıkladım.
Yargı içinde dün takdir edenler bugün
istifa açıklamamda “kurulu düzeni” eleştirdiğim için öfkeliydiler.
Son kez cübbeyi giyerek salona girip
mesai arkadaşlarıma veda ettim. Anahtarları
aynı gün içinde teslim etmem ve odayı
mesai sonuna kadar boşaltmam istendi.
Yargıçlık cübbesi Dr.Fazıl Küçük fotoğrafının yanında artık asılı duruyordu.
Ne olursa olsun, ne yaşanmış ve ne
söylenmişse hakedenlere halen saygım
bakidir.
Biliyorum bu durum alışık olunan bir
durum değil çünkü bu ülkede.
Ama olsun.
Belki bir gün herkes alışır, herkes dilinin
altına sakladıklarını, boğazına takılıp söyleyemediklerini söyleyebilir, belki el pençe
divan durup “sayın” dediklerimizin kimler
olduğunu öğreniriz, belki bir gün önümüzü
iliklediğimiz ve bu toplumu yokeden karanlık odaklara bir el kaldırır itiraz ederiz.
Açık açık ve bağıra çağıra, bu memleket
de bizim, bu oturduğunuz koltuklar, da-

yandığınız o sandıklar, size haketmediğiniz
itibarı gösterdiğimiz için de tevazu sahibi
olan bile bizleriz deriz!
İstifadan sonra mahkum ettiğim ve
hapse gönderdiğim mahkumlardan biri
tahliye olunca bir yazı gönderdi bana.
Benden özür diliyordu, pişmandı, böyle
olmasını istememişti, ama vatan millet
önemliydi, yaptıklarından dolayı üzgündü.
Ve kendisi ile birlikte diğer arkadaşlarının
da çok merak ettiğini yazdığı bir soruyu
soruyordu:
Neden tüm duruşma boyunca kendilerinin yüzlerine bakmadığımı merak ediyordu.
Ben bakmıştım oysa ki, onlar görmemişti
ama herşeyden önce orada duranların
değil kendilerine o emri verenlerin olması
gerektiğini bilerek bakmıştım sanık kutusunun içindekilere.
Onlar yasalarda yazan suçları işlemişlerdi.
Orada, onların sorumlu tutulamayacağı
bir de yasalarda yazmayan suçlar vardı.
Onları suça teşvik edenler, suçu koruyanlar
ve kollayanlar ise sanık kutusunda yoktu.
O yargılamada ben aslında bu topluma
22 Ocak saldırıları emrini veren, saldırganları kollayan, o zihniyeti bu topluma
yaşatan ve alkışlayanlara bakmıştım en
çok, kendime dair karar verirken.
Bakmıştım ve görmüştüm.
22 Ocak sonun başlangıcıydı.
Kristal kale aslında yanılgıydı, kral anadan üryan geziyordu, azı görüyor ama
çoğu alkışlıyordu, kuklalar sandıklardan
çıkıyor, gölgeler iktidar oluyor, dört ayaklı
tahtadan koltuk için taklalar atılıyor, suspus
olasıcalar memleket yönetiyordu.
Ahali birbirini yiyor, ak koyun kimde,
kara koyun kaça satılacak onun kavgasını
veriyordu.
Belki de esas mesele buydu.
Beni sokmayan yılan bin yaşasın diyenlerin utanma meselesi ile ne olursa
olsun bedel ödemeden insan kalınmaz diyenlerin vicdan muhasebesi arasındaki
mesafededir bu ülkenin geleceği.
22 Ocak saldırılarının yıldönümünde
halen susanlara...

TÜRKİYE HENTBOL
MİLLİLERİ RUM
YÖNETİMİNDEN VİZE
ALMAK ZORUNDA KALDI

KASULiDiS’ten bAŞKAnLIK
SeÇiMine DAiR AÇIKLAMALAR
Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Güney Kıbrıs’ta gelen sene yapılacak
olan Başkanlık seçimi için DİSİ içerisinde
Averof Neofitu’nun mu, yoksa Nikos
Hristodulidis’in mi tercih edileceği tartışmaları yaşanması halinde, seçimi kaybedeceklerini söyledi. Alithia gazetesi,
Kasulidis’in bir televizyon programında
yaptığı açıklamalarda, tartışmaların Neofitu ile Hristodulidis’in dile getirdiği
siyasi tezlere değil, “podyum kriterlerine”
dayalı olduğunu kaydettiğini yazdı.
Habere göre Kasulidis, partinin çıkaracağı adayı demokratik ve kurumsallaşmış prosedürlerle seçmesi gerektiğini
ifade ederek, Hristodulidis’in, Neofitu’nun

parti tabanının katılımıyla seçim yapılması
konusundaki önerisine karşı çıktığını belirtti.
BAŞKANLIK SEÇİMİ İÇİN
PERDE GERİSİNDE AKEL-DİKO
FLÖRTÜ
Öte yandan Fileleftheros gazetesi de,
Başkanlık seçimi için AKEL-DİKO flörtünün perde gerisinde başladığını yazdı.
Haberde, Şubat ayının ilk 10 günü içerisinde, siyasi sahnenin nasıl şekilleneceğini belirleyen gelişmeler yaşanmasının
beklendiği ve gelen hafta da, AKEL Merkez Komitesi’nde önemli bir toplantı yapılacağı kaydedildi.

Türkiye Hentbol Millî Takımı'nın, Euro
2024 elemeleri çerçevesinde Rum hentbol
milli takımı ile rövanş maçına katılabilmek
için Güney Kıbrıs’ın Atina’daki
büyükelçiliğinden vize almak zorunda
kaldığı bildirildi.
Alithia “Türkiye Milli Takımı
Cumhuriyet’in Vizesi İle” başlıklı
haberinde Türkiye Hentbol Millî takımının
İstanbul’da 35-28 yendiği Rum rakipleri
ile bu akşam saat 22.00’de Rum tarafında
rövanş maçına çıkacağını yazdı.
Türk takımının Rum tarafına gidebilmek
için Atina’daki “Kıbrıs Cumhuriyeti”
Büyükelçiliği’nden vize almak zorunda
kaldığını belirten gazete şunları da ekledi:
“Türk ekibin Tasos Papadopulos
Eleftheria’da rövanş maçı için Kıbrıs
topraklarına gelebilmek için Atina’daki
büyükelçiliğimizden vize almak zorunda
kaldı. Larnaka Havaalanı’ndaki
kontrollerden geçebilmeleri için
pasaportlarında Kıbrıs Cumhuriyeti
mührünü taşıyan vize olması şart. Elbette
bütün heyet üyelerinden, maliyetini
kendilerinin karşılayacağı negatif sonuçlu
PCR testi de isteniyor.”

KALKANLI’DA ANİ ÖLÜM
Kalkanlı Yaşam Evi’nde kalmakta olan
Nefise Aşaroğlu (K-67) aniden
rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Polis
Basın Bülteni’ne göre, soruşturma devam
ediyor.
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Günün Manisi - Emine Hür

Kitap Dünyası

Özdeyişler

MUTLAK GERİ
TEPME
Slavoj Zizek
Çeviri: Ergin Barış
Aksoy
Encore Yayınları

Taşımazsın hiçbir iz
Sende ferahlarız biz
Bu mani sana gitsin
Öfkelisin Akdeniz
GÜNEY'DE BAF
TARHANASINA PATENT
ALMAK İÇİN ÇABA
GÖSTERİLİYOR

Baf tarhanasının menşe korumalı ürün
kütüğüne girebilmesi için çaba gösterildiği
bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, “Baf Afrodit Kalkınma
Şirketi”nin Baf tarhanasına patent almak için
girişim başlattığını ve tarhananın, Avrupa
Gastronomi Programı’nın bir ürünü
olduğunu yazdı.

PİYASADA “MENŞE İSMİ
KORUMALI ÜRÜN” İBARELİ
HELLİM YOK

Hellim dosyasının 1 Ekim 2021 itibarıyla
yürürlüğe konulmasına rağmen, Güney'de,
piyasada; “Menşe İsmi Korumalı Ürün”
ibareli hellimlerin bulunmadığı bildirildi.
Haravgi gazetesi, marketlerde dolaşan
kişilerin, henüz peynir üreticileri tarafından
“Menşe İsmi Korumalı Ürün” ibareli hellim
üretilmemiş olduğunu görebileceğini yazdı.
Haberde, Rum Tarım Bakanlığı’ndaki
kaynaklara dayanılarak, ilgili yasa uyarınca
üreticinin mevcut ticari marka
standartlarında hellim üretebileceği ve
Menşe İsmi Korumalı Ürün standartlarıyla
aralarında büyük farklar olmadığı kaydedildi.
Gazete, Peynir Üreticileri Birliği Başkanı
Yorgos Petru’nun da henüz “Menşe İsmi
Korumalı Ürün” ibareli hellim üretmediklerini
kabul ettiğini ve talep ettikleri değişiklikler
yerine getirildiği zaman, bu türdeki hellim
üretimine başlanacağını söylediğini yazdı.
Haberde, hellim dosyasıyla ilgili değişiklik
prosedürünün (13 değişiklik) şu anda son
aşamasında bulunduğu ve kısa bir süre
sonra AB’ye sunulacağı ifade edildi.

LNG İTHALİNDEKİ GECİKME
SARAY’DA MASAYA
YATIRILDI

Elektrik üretiminde kullanılmak üzere
sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithali için
Vasiliko bölgesinde kabul ve depolama tesis
ve altyapılarının tamamlanmasında ve LNG
ithalinde yaşanan gecikme dün Rum
Başkanlık Sarayı’nda ele alındı.
Haravgi ve diğer gazetelere göre toplantıya
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis,
Devlet Doğal Gaz İşletmesi (DEFA) yeni
Yönetim Kurulu Başkanı Nikos Kastellanis,
Enerji Bakanı Nataşa Pilidu ve Maliye Bakanı
Konstantinos Petridis katıldı. Anastasiadis
sıvılaştırılmış doğal gaz ithali ve Vasiliko’da
kurulmakta olan tesisle ilgili prosedürlerin
hızlandırılmasını, kendisine de belirli
aralıklarla doğrudan bilgi verilmesini istedi.

DÜN

“Koltuk kişiyi değil, kişi
koltuğu yüceltir.”
Machiavelli

Aksu: 47 yıldır yazıyorum,
yazmaya da devam edeceğim
Gerici kurum ve yayın organları tarafından hedef alınan Sezen Aksu konuya
ilişkin ilk defa açıklama yaptı. Aksu,
"Konu ben değilim, konu memleket"
derken dün yazdığı 'Avcı' isimli şarkısının
sözlerini de paylaştı. Aksu'nun yeni şarkısı
"Beni öldüremezsin / Sesim, sazım, sözüm
var benim / Ben derken ben herkesim" dizelerini taşıyor.
Aksu "Sonuç olarak 47 yıldır yazıyorum,
Yazmaya da devam edeceğim" dedi.
Sezen Aksu, 2017’de yaptığı bir şarkıda
geçen "Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz
kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva
ile Adem’e..." sözleri nedeniyle Diyanet
İşleri Başkanlığı ve yandaşlar tarafından
hedef gösterilmişti.
Dün, Büyük Çamlıca Camisi'nde Erdoğan, namazın ardından, "Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin
o cahil Havva ile Adem’e..." sözleri nedeniyle Aksu'yu hedef almış ve "Hakaretlerin bini bir para. Bütün bunların karşısında
dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hz.
Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz.
O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak
bizim görevimizdir. Havva validemize
kimsenin dili uzanamaz. Onlara da had
bildirmek bizim görevimizdir" demişti.
Sezen Aksu, yaptığı açıklamada, "Malumunuz olduğu üzere konu ben değilim,
konu memleket. Kendimi bildim bileli çeşitli insanlık hallerini gözlemliyor ve söze
döküyorum biliyorsunuz" dedi.
Aksu açıklamasında dün (21 Ocak) yazdığı 'Avcı' isimli şarkısının sözlerini de
paylaştı ve "Sonuç olarak 47 yıldır yazıyorum…. Yazmaya da devam edeceğim"
ifadelerini kullandı.
Sezen Aksu'nun açıklamasının tamamı
şöyle:
"Öncelikle bireysel veya kurumsal olarak,
ayrıca TV kanallarındaki açık oturumlarda,
sağduyulu açıklamalarıyla farklı açılardan

ele alıp konunun anlaşılmasına çalışan,
destek mesajları veren, arayan soran, tanıdığım tanımadığım tüm dostlarıma teşekkür ederim.
Malumunuz olduğu üzere konu ben değilim, konu memleket.
Kendimi bildim bileli çeşitli insanlık
hallerini gözlemliyor ve söze döküyorum
biliyorsunuz.
Aşağıdakini de dün gece (21 Ocak 2022)
yazdım.
AVCI
Sen beni üzemezsin
Zaten çok üzgünüm
Nereye baksam acı
Nereye baksam acı
Ben avım sen avcı
Vur bakalım….
*
Sen beni sezemezsin
Dilimi ezemezsin
Nereye baksam acı
Nereye baksam acı
Kim yolcu kim hancı
Dur bakalım…
*
Beni öldüremezsin
Sesim, sazım, sözüm var benim
Ben derken ben herkesim
Sonuç olarak 47 yıldır yazıyorum….
Yazmaya da devam edeceğim.

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

DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖVİZ KURLARI

13.37 13.50

15.17

15.32

Nöbetçi
Eczaneler

ORHAN BERKE ECZANESİ
Yeni Ateş kuruyemiş tarafı, BTMK
arkası ara sokağı, Öğretmenler Cad.
Mustafa HacıAli Sitesi ,3. Etap apartman arkası ,Ortaköy , Belça market
arkası Eczacılar Birliği yanı
03922233121

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

EURO
Alış Satış

Tanklar geçti kapımızın önünden
sen geçmedin
tutsaklar geçti
günler aylar geçti
sen geçmedin
Mehmet Yaşın

LEFKOŞA
HÜSEYİN SAKALLI ECZANESİ
Şht.yzb.tekin yurdabak cad yeni yüzyıl anaokulu , mardo göçmenköy
yanı ortaköy lefkoşa
0392 228 46 00

ARANIYOR

DOLAR
Alış Satış

Tadımlık

S.T.G.
Alış Satış

18.15 18.31

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

SAFİYE ÇAĞANSEL ECZANESİ
Şht. İsmail Beyoğlu Cad.52A eski
Zips market yolu, K.Kaymaklı Lefkoşa
03922277676
GİRNE
ÖZGE ÖZÇINAR ECZANESİ
Mete Adanır Cad. Cyprus Pools
Apt.No:28 C Sulu Çember Karşısı
0392 815 90 90
SETENAY BENGİSU ECZANESİ
Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler
İş Merkezi N0:3 Doğanköy
0392 816 00 82
TOKAY VARIŞ ECZANESİ
Ankara Cad. ARD. Plaza B BLOK
Dük. No:1 Cenap Restorant Çaprazı
Alsancak Girne
0542 855 31 14
MAĞUSA
İNEM MİMAR ECZANESİ
Hasan Barbaçolli Sok. Uuzn 11 Apt.
Dük. No:2 YENİ LEMAR ARKA
YOLU,Burçin Bestami Kuaför Salonu karşısı Sakarya Mağusa
05488422795
ÖZGE KALE ECZANESİ
China Bazaar yanı,Günay Taksi Durağı sırası,Akun market yolu
üzeri,Ayluga Bölgesi/Mağusa
0392 366 88 66
GÜZELYURT
KIVANÇ UFUK ECZANESİ
Şht.Hasan Cafer Sok. NO: B 12 Güzelyurt Gunna İletişim Karşısı
0392 714 18 94
İSKELE
SELİN ECZANESİ
Şht..Mustafa Orhan Cad.. NO: 5
0392 371 28 56
LEFKE
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
Fuat Yakup Sok.Denizli N0:1/1
05338419578

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

155
199
112
177
161
158
166
188
228 33 11
366 53 10
815 21 25
714 21 40
728 72 56
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TÜRKİYE’DE TÜKETİCİ
GÜVENİ OCAK’TA YÜKSELDİ
TÜİK verilerine göre tüketici güveni Ocak’ta
73.2’ye yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına
ilişkin Tüketici Güven Endeksi verilerini
açıkladı.
TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası iş birliğiyle yürütülen “Tüketici
Eğilim Anketi” sonuçlarından hesaplanan
mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici
güven endeksi, Ocak’ta 2021’in Aralık ayına
göre yüzde 6,2 arttı. Aralıkta 68,9
seviyesinde olan endeks, ocakta 73,2’ye
yükseldi.
Geçen 12 aylık döneme göre mevcut
dönemde hanenin maddi durumu endeksi
2021 Aralık’ta 54,1 iken 2022 Ocak’ta yüzde
3,6 artışla 56,1’e çıktı.
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin
maddi durumu beklentisi endeksi 65,2’den
71,3’e yükseldi. Söz konusu dönemler
itibarıyla bu endeksteki artış oranı yüzde 9,3
oldu.
Aralık’ta 66,7 olan gelecek 12 aylık döneme
ilişkin genel ekonomik durum beklentisi
endeksi, ocakta yüzde 11,8 artışla 74,5
olarak gerçekleşti.
Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12
aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına
harcama yapma düşüncesi endeksi aralıkta
89,6 iken bu ay yüzde 1,4 artışla 90,9
değerini aldı.

BİTCOİN’DE SERT DÜŞÜŞ

Bitcoin, ABD’de teknoloji hisselerinde
yaşanan düşüşü takip ederek cuma günü
sert bir gerileme yaşadı. Yaşanan bu
düşüşle birlikte Bitcoin önemli bir destek
seviyesi olan ve sonbahar rallisinin
başladığı 39 bin 500 doların da altını görmüş
oldu.
Bitcoin, piyasalarda risk iştahının azalması
ve teknoloji hisselerindeki düşüşle 43 bin
dolar civarından 38 bin 200 dolar seviyesine
kadar geriledikten sonra bir miktar toparladı.
Ethereum ise 3 bin doların altına indi.
Kripto para piyasalarında yaşanan düşüşte
Bitcoin’in Nasdaq hisseleriyle artan
korelasyonu ve teknoloji hisselerinde
yaşanan düşüş etkili oldu. Nasdaq günü
yükselişle açtıktan sonra bir anda gün içi
kayba dönerken, Netflix’in bilançosunun
beklenenden kötü gelmesiyle vadeli
piyasalarda da kayıplarını artırdı.

SİVİL TOPLUM İNİSİYATİFİ
DERNEĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği’nin, 23 Ocak
2022 tarihinde gerçekleştirilecek erken
genel seçim öncesi, sivil toplumun daha
şeffaf, demokratik ve katılımcı bir ortamda
çalışabilmesi için hazırlanan
“Yükümlülüklere Bağlılık Bildirgesi”,
#kazanansivilTOPLUMolsun adıyla sosyal
medya kampanyasına dönüştürüldü.
Toplam 28 örgütün imzacı olduğu
“öncelikler metni” ile siyasi parti
temsilcileriyle görüşülmüş ve örgütlerin
ortak talepleri siyasi parti temsilcilerine
sunularak, bu taleplerin seçimlerden sonra
ilgili yasa ve politikaları düzenleyerek
yürürlüğe girmesini sağlamaları için
taahhütte bulunmaları talep edilmişti.
Dernekten yapılan açıklamada, sivil
toplumun toplum hayatına yaptığı katkının
göz ardı edildiği mevcut koşulların ivedilikle
dönüştürülmesi için taahhütte bulunan ve
bulunamayan tüm siyasi parti adaylarının,
seçimden sonra da takipçisi olunacağı
hatırlatıldı.
Başlatılan kampanyaya şu ana kadar, Akova
Kadınlar Derneği, Alzheimer Derneği,
Avrupa Akdeniz Sanat Derneği (EMAA),
Engelli Aileleri Dayanışma Derneği,
Evrensel Hasta Hakları Derneği, Fransız
Kültür Derneği, İnsan Kaynakları Yönetimi
Derneği, Folk-Der, Global Politikalar
Merkezi, Kadından Yaşama Destek Derneği
(KAYAD), Kıbrıs İki Dillilik İnisiyatifi, Kıbrıs
Kadın Sağlığı Araştırma Derneği, Kıbrıs Türk
Diyabet Derneği, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları
Vakfı, Kıbrıs Türk Yöneticiler Derneği, KUIR
Kıbrıs Derneği, Kuşları ve Doğayı Koruma
Derneği (Kuşkor), Mağusa Gençlik Birliği
Derneği, Mağusa Kadın Merkezi Derneği
(Makamer), Mağusa Kültür Derneği (MKD),
Mülteci Hakları Derneği, Lefke Turizm
Derneği, Pozitif Düşün İnisiyatifi, Sivil
Toplum İnisiyatifi Derneği, SOS Çocuk Köyü
Derneği, Üçüncü Toplum Forumu,
Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği ve Yeşil Barış
Hareketi olmak üzere toplam yirmi sekiz
örgüt imza vermişti.
Yapılan açıklamada, sivil toplum örgütleri
için yasal bağlamda elverişli ortamın
geliştirilmesi, sivil toplum ve karar vericiler
arasında diyalog ve iş birliği, demokrasi ve
etkin temsiliyet için sivil toplumun karar
mekanizmalarının her seviyesine katılımı
sağlanması gerektiği ve sivil toplumun
finansmana erişimini sağlamak için
altyapının geliştirilerek, bireysel ve
kurumsal bağış desteklenmesi gerektiği
belirtildi.

Sezen Aksu’nun dilini koparmak

Gazete Duvar
Ümit Kıvanç

Artık konuşacak, tartışacak halleri, bizzat
kendi korkunç pratiklerine ilişkin sorulara
verecek cevapları kalmadığı için de, görebildikleri tek çare, kimsenin konuşmaması. Bu yüzden başkalarının dillerini
koparmak istiyorlar.
Aman kimse görmesin
Odadaki filleri
Kimseler anlatmasın
Koparalım dilleri
Beş bin köyün yolu kardan kapanmış
olsa tek semtine kar serpiştirdiğinde daha
büyük yaygara koparılan İstanbul’umuz
“İzlanda kışı”nı beklerken, hâlihazırdaki
Türkiye siyaset ortamının bugününü tasvir
eden, yakın geleceğini tekinsizlik ve belirsizlik mağarasının derinliklerine sürükleyen sözler edildi. Hayır, “İzlanda’nın
kışını değil de ilmini, fennini alsaydık”
muhabbetini kastetmiyorum. Zaten o durumda ahlâkı ne olacaktı, onu da almalı
mıydık, bu kısmı açıkça kalıyordu.
Sözler herhangi bir şeyi oradan oraya
sürükler mi? Sürükler. Zaten sürükler de,
bizim kulağımıza, yanağımıza, alnımıza,
artık neremize isabet ederse, bol virüslü
tükürük misali yayılan dünkü sözler, tabancaya bıçağa dönüşme kabiliyetine
sahip taarruz unsurlarıydı.
Gün, sinesinde barındırdığı İzlanda tehdidiyle bağdaşmayacak şekilde, yumuşak
başladı. Bir ara okkalı yağmur indirdi,
ama akşamüstüne gelmeden, bırakın İzlanda’yı bizim ıslak İstanbul soğuğundan
bile sözedilemezdi. Sonra hava dönmeye,
caddeler dolmaya başladı. Kar da, trafik
polisleri ve TV muhabirlerinin dillerinden
düşürmedikleri o deyişle, giriş yaptı. Öğrenebildiğime göre, girişi Silivri’den yapmış. Sembolizmi arşa çıkan böyle bir gün
için şaşırtıcı değil.
Köşe yazarınız şu okuduğunuz satırları
kaleme almaya giriştiği sıralarda iki söz
ve ifadesi oldukları iki tavır, güne damgalarını vurmuşlardı. Biri en yüksek resmî
yerden geldiği ve sahneyi kapladığı için,
öbürünün damgası gözükmüyor olabilir.
Lâkin onun da mürekkebi sabit. Şimdilik
silik kalsa bile, hafızalarda hiç mi hiç
silik olmayan o kadar çok şeyi hatırlatıyor
ki…
Neymiş bu iki laf?
'Sİ'
İlki, muhalefetin birinci kemanı İYİP’in
genel sekreterine ait. TV100’deki “Sağlı
Sollu” programına katılan genel sekreter
Uğur Poyraz, “Partiniz HDP’nin kapatılması konusunda ne düşünüyor?” sorusuna
şöyle cevap verdi: “HDP’nin kapatılması
sürecinde, terör ile irtibat ve iltisakına
ilişkin süreçler yargıya intikal etmiş, yargı
en doğru kararı verecek. Kapatılması gerekiyorsa ki bana göre HDP’nin kapatılması gerekir…”
“Güçlendirilmiş parlamenter sistem”
sloganında içerilen demokrasi, hukuk ve
güçler ayrılığına dönüşten, üstelik bunların
eski entipüften haline değil, “güçlendirilmiş” bir hale geçişten muhalefetin ikinci
büyük partisinin ne anladığına dair ölçü
saymak istemeyiz herhalde, genel sekreterinin dilinden dökülmüş bu sözleri.
“HDP’nin kapatılması” gibi devâsâ meseleyi bu hafiflikle ortaya sürüp, üstüne
üstlük böyle bir adımın henüz uzaklarda,
ufacık gözüken demokrasi ve hukuk zerreciklerini şimdiden dağıtmak ve onlardan
vazgeçmek anlamına geldiğini ya idrak
edememek -şuursuzluk- ya da umursamamak -alışılagelmiş faşistlik-, İYİP’in
“demokrasi cephesi”ne nasıl bir katkıda
bulunacağını anlamayı çok zorlaştırıyor.
Veya aksine, fazlasıyla kolaylaştırıyor.

Ama ikinci şıkta, ortada demokrasi cephesi
falan kalmıyor.
Gerçi “Demokrasi Cephesi”ne bir vakitler MHP’nin de iştiyakla davet edildiği
ve katılmadığı için Devlet Bahçeli’ye küsüldüğü, yaşlı gözlerle sitemler edildiği
hatırlanacak olursa, şu demokrasi cephesi
lafının ciddîye alınabilir tek kısmının sondaki iyelik eki olduğu söylenebilir. Si’yi
alıp nota diye tek başına kullanmak mümkün en azından. Bemolü var, ondan da
katar, tatlandırırsınız…
Herhangi bir demokrasi-hukuk cephesini
gülünçleştirmek bakımından İYİP’in Bahçeli MHP’sinden pek farkının olmayacağı
anlaşılıyor. Zira 5-6 milyon arası oy alabilen bir parti için “bence kapatılmalı”
rahatlığında konuşabilen genel sekreter,
“yüce Türk adaleti”nin bugünkü hali hakkında daha da sinir bozucu rahatlık içerisinde. Uğur Bey, “HDP’nin kapatılması
sürecinde,” diyor, “terör ile irtibat ve iltisakına ilişkin süreçler yargıya intikal
etmiş, yargı en doğru kararı verecek.”
Kim neyi verecekmiş? Yargı karar verecekmiş. Hem de en doğrusunu. En doğrusu da, Uğur Bey’e göre, öğrendik ki,
HDP’nin kapatılması! İYİP’in en üst
düzey yetkililerinden birinin Türkiye’nin
şu anki mahkemelerinden siyasete uzanan
hat üzerinde kurduğu denklem bu.
Böyle bir laf duyulduğu anda, haydi,
diyelim isim anmadan, genel olarak “parti
kapatmaya karşıyız” yollu bir cevabî çıkışı
dahi yapmayan -göze alamayan, gerek
görmeyen, umursamayan…- öbür muhalefet unsurları -özellikle CHP-, HDP kapatılırsa oylarının kendilerine paylaştırılacağını mı umuyorlar? HDP seçmeninin
oyu olmaksızın seçim kazanmaları gibi
bir ihtimalin varolmadığının farkında mı
değiller? Yoksa HDP’nin kapatılmasını
gerektiren devlet politikalarının yürütülmesi
için yolları açma ve temizleme işlemlerinin
sekteye uğramaması, güçlendirilmiş parlamenter sistem, güçler ayrılığı, hukuk
devleti vs.’den daha mı önemli?
DİL KOPARMA
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu
hafta Cuma namazını Büyük Çamlıca Tepesi’ne yapılan kudret abidesi dev camide
kıldı ve namaz sonrasında cemaate konuştu.
Cumhurbaşkanı, “Hazreti Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz,” diye girişti.
“O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak
bizim görevimizdir. Havva validemize
kimsenin dili uzanamaz. Onlara da had
bildirmek bizim görevimizdir.”
Açık ki, dilini koparmayı görev kabul
etmek gereken somut kişi, Sezen Aksu’ydu.
Biliyorsunuz, kendilerine Milli Bekâ Hareketi ismini koymuş birileri, Sezen Aksu
hakkında, “dini değerlere hakaret ve tahrik
veya aşağılama” iddiasıyla suç duyuru-

sunda bulunmuş, Sezen Aksu’nun malvarlığına elkonmasını talep etmişlerdi.
Bunlar gidip Sezen Aksu’nun evinin dibinde gösteri de yaptılar. Planlı sözde infiale yolaçan, Aksu’nun dört-beş yıl önce
yaptığı şarkıda Adem ile Havva’ya “cahil”
demiş olmasıydı.
Bütün bir dinler âleminde aşağı yukarı
aynı şekilde anlatılan Adem-Havva öyküsünün başlıbaşına, öyküdeki bu ilk kadınla ilk erkeğin o sıradaki bilmezliğine,
bu yüzden işledikleri ilk günaha dayanıyor
oluşu, haydi, tamamen gözardı edilmişti.
Aklın, mantık zincirinin, bütünlük duygusunun âdetâ yasaklanmış olduğu bir
eğitim sistemine sahip ülkede bunu garipsemiyoruz. Fakat parça yapılalı da dörtbeş sene geçmişti! Yani birden ayağa fırlayıp tepki gösterilecek vesile bile yoktu
ortada. Demek ki, birileri aramış, bulmuş,
“Gençler, alın, bunun üzerinde tepinin!”
diye Sezen Aksu’nun şarkı sözlerini kurbanlık kılmıştı.
Ancak cumhurbaşkanının, cumhurbaşkanı sıfatıyla, birilerini birilerinin dillerini
koparmaya sevk etmesi, bunu görev ilan
ederek, yerine getirilmemesi ihtimalini
devreden çıkarması, pek öyle olağan karşılanacak cinsten hadise değil. Yöneticilerin
her türlü yargılanma tehdidinden ırak,
bize her türlü tehdidi savurabilmelerini
sineye çekmeli miyiz?
Peki ya AKP-MHP destekçisi kitle içerisinde, Sezen Aksu’nun dilinin koparılmasını isteyecek olanlar sahiden ezici çoğunluk mudur?
Ve şu soru: Burada önerilen, basit bir
haddini bildirme eylemi mi? Yoksa, topluca
kalkışılacak şiddet içermesi nedeniyle arz
ettiği toplumsal tehlikenin yanısıra, bir
büyük sembolizmin de ifadesi mi? Çünkü
şarkı söyleyen birinin dilini koparmak,
onun kolunu bacağını kırmaktan veya
küfreden bir muhalifin dilini koparmaktan
çok farklı. Ayrıca Sezen Aksu gibi popüler
sanatçılar genellikle toplumun her kesiminden insanların gönlüne yerleşir, yüreğine dokunurlar. Dolayısıyla, onun dili
koparılası münafık-hain ilan edilmesi, zihinlerden sonra gönüllere de devlet eliyle
set çekilmesi anlamına gelir. Bundan
böyle, hayatında yer tutmuş Sezen Aksu
parçasını mırıldanan, dili koparılası günahkârla saf tutmuş sayılacak, ve bakalım,
şarkıyı mırıldanmaktan mı, kafasının içinde
bir yerlerde döndüre döndüre dinlemekten
mi vazgeçecek yoksa başka şeylerden
mi?
İkinci ihtimalin ağır basacağı, ilkininse
ancak zorla, baskıyla sürdürülebileceği,
Anadolu ve Rumeli Talibanı yaratmaya,
din istismarcıları ve müteahhitlerin kitle
partisiyle devletin vazifeli faşist teşkilatının
asabiyelerinin yetmeyeceği görülecektir.
Cumhuriyet tarihinin özel koşulları, siyasî
hasımlarının temelde kendileriyle çok
önemli suçları ve sırları paylaşıyor oluşu,
karşılarına sahici alternatif dünya görüşü
ve kültürün konamamış oluşu gibi sebeplerle iktidarı ele geçirebilen Türk-İslâmcı,
kendisini var etmiş toprağı napalmle yakıp
mutlak bereketsiz hale getirmeye devam
ediyor.
Ha, bu arada dibe gömülürken bize
eziyet etmeyi sürdüreceklerdir. Eziyet ede
ede batacaklardır.
Artık konuşacak, tartışacak halleri, bizzat
kendi korkunç pratiklerine ilişkin sorulara
verecek cevapları kalmadığı için de, görebildikleri tek çare, kimsenin konuşmaması.
Bu yüzden başkalarının dillerini koparmak istiyorlar
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Mancini Balotelli'yi istiyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana
Demirspor forması giyen Mario
Balotelli, iddialara göre formasını
giydiği İtalya Milli Takımı'ndan uzun bir
aranın ardından davet almak üzere.
Mario Balotelli'nin İtalya Milli
Takımı'na çağırılacağı iddia edildi.

türkiye hentbol
milli takımı vize
alıp Atina üzerinden
Larnaka’ya indi

Türkiye Hentbol Milli Takımı’nın, Euro
2024 elemeleri çerçevesinde Kıbrıs Cumhuriyeti Hentbol Milli Takımı ile rövanş
maçına katılabilmek için Güney Kıbrıs’ın
Atina’daki büyükelçiliğinden vize almak
zorunda kaldığı bildirildi. Alithia “Türkiye
Milli Takımı Cumhuriyet’in Vizesi İle” başlıklı haberinde Türkiye Hentbol Millî takımının İstanbul’da 35-28 yendiği Rum rakipleri ile dün akşam saat 22.00’de Rum
tarafında rövanş maçına çıktı.
Türk takımının Rum tarafına gidebilmek
için Atina’daki “Kıbrıs Cumhuriyeti” Büyükelçiliği’nden vize almak zorunda kaldığını
belirten gazete şunları da ekledi:
“Türk ekibin Tasos Papadopulos Eleftheria’da rövanş maçı için Kıbrıs topraklarına
gelebilmek için Atina’daki büyükelçiliğimizden vize almak zorunda kaldı. Larnaka
Havaalanı’ndaki kontrollerden geçebilmeleri
için pasaportlarında Kıbrıs Cumhuriyeti
mührünü taşıyan vize olması şart. Elbette
bütün heyet üyelerinden, maliyetini kendilerinin karşılayacağı negatif sonuçlu PCR
testi de isteniyor.” baberi yapıldı.

GalatasarayTrabzon
karşılaşacak

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23.
haftasında bugün sahasında lider Trabzonspor
ile karşılaşacak. Türkiye Süper Lig’de geride
kalan 22 haftada 7 galibiyet, 6 beraberlik
ve 9 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım,
27 puan topladı. Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, haftaya
liderin 24 puan gerisinde 13. sırada girdi.
Bordo-mavili takım ise 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgiyle 51 puan topladı. İki
takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı. Nef Stadı'nda bugün saat 19.00'da
başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Galatasaray'ın muhtemel
ilk 11'i: İsmail; Yedlin, Nelsson, Marcao,
Ömer; Berkan, van Aanholt; Emre, Cicaldau,
Kerem; Halil Trabzonspor'un muhtemel ilk
11'i: Uğurcan; Dorukhan, Hugo, Denswil,
Puchacz; Berat, Hamsik; Visca, Bakasetas,
Nwakaeme; Cornelius

Fenerbahçe ve Beşiktaş
puan kayıpları yaşadı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında
Demir Grup Sivasspor, kendi sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Karşılaşmada öne geçen
taraf Fenerbahçe olmasına rağmen iki ekip
1-1'lik beraberlikle sahadan ayrıldı. Süper
Lig'in 23. haftasında Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar 61'de Alex Teixeira'nın golüyle
öne geçti. Ev sahibi takım ise 84'te Adem
Büyük'ün penaltı golüyle karşılık verdi.

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

UKÜ ve GG Şampiyon
nHentbolda Derviş
Mişon turnuvasında
kupayı kadınlarda UKÜ,
erkeklerde ise Gençlik
Gücü müzesine
götürdü

Hentbolda hafta başı başlayan Derviş Mişon turnuvası,
önceki akşam oynanan final
karşılaşmaları ile tamamlandı.
Kadınlarda UKÜ-DAÜ, erkeklerde ise GG-UKÜ maçlarının oynandığı final gecesinde, kadınlarda UKÜ, erkeklerde ise GG kupayı müzesine götürdü. Gecenin ilk
maçında kadınlarda UKÜDAÜ takımları karşı karşıya
geldi. İlk devresi 15-15 eşitlikle son eren karşılaşmayı
UKÜ 32-26 kazanarak kupanın sahibi oldu. UKÜ Aysel
13 golle karşılaşmada ön plana çıkan isim olurken,
DAÜ’de Aysu 9 golle takımının en golcü ismi oldu.
Kadınlar finalinin ardından
ise erkekler finalinde GGUKÜ takımları karşı karşıya
geldi. İlk devresini rakibi
UKÜ önünde 10-6 önde kapatan GG, ikinci yarıda da
iyi oyununu sürdürerek sahadan 23-17 galibiyetle ayrıldı. GG’de Arda 6 golle takımına en fazla katkı sağlayan
isim olurken, UKÜ’de Faik
ve Mam 5’er golle oynayan
isimler oldu.

Tekvando
Ligi başladı

Lefkoşa Cimnastik antrenörleri
Antalya'da eğitimde
Cimnastik Federasyonunun, Türkiye Cimnastik Federasyonu (TCF) tarafından Antalya'da düzenlenen
hakem ve antrenör vize seminerlerine katılanlar arasında
Lefkoşa Cimnastik Kulübü antrenörleri de yer aldı.
Lefkoşa Cimnastik Kulübü antrenörleri Hasan Aksoy
ile Türkay Özata, çocuklara daha sağlıklı gelecek
sağlama adına kendilerini geliştirme adına Antalya'da
düzenlenen hakem ve antrenör vize seminerlerine katıldılar. Hasan Aksoy ile Türkay Özata, bu seminer
sonrasında Türkiye Cimnastik Federasyonu düzenleyeceği
yarışmalarda görev yapma hakkı kazanacaklar.

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

Taekwondo Judo
Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen 10 Takımlı Taekwondo liginin ilk hafta müsabakaları önceki gün
yapıldı.
Avrasya Taekwondo
Merkezi’nde yapılan
müsabakalarda dereceye sporculara ödüllerini federasyon Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen, Federasyon, Bölge ve kulüp temsilcileri verirken müsabakaları uluslararası kokartlı hakemler ile federasyon, bölge ve
namzet hakemleri yönettiler.
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