24 Ocak 2022_Layout 1 23.01.2022 23:59 Page 1

Mustafa Akıncı’dan sonra Ankara Akıncı’nın partisiTDP’nin de defterini dürdü. Her zamanki gibi bu kez de
Ankara kazandı… UBP’yi harcamadı, CTP’yi de gücendirmedi. Bir beş yıl daha toplumun kayıplarına yazıldı!
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 24 Ocak 2022 Pazartesi YIL: 2 SAYI: 560 FİYATI: 7 TL (KDV dahil)
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Mustafa Akıncı
kendisine
yapılanları protesto
ederek boykotçu
olanları
umursamayarak
sandığa gidip oy
kullandı ve hayal
kırıklığı yarattı.
Akıncı’nın oy
kullandığı sandıktan
TDP’ye yalnız
3 oy çıktı...

Seçime katılım %58.23 oldu ve böylelikle
KKTC’de en düşük katılımlı seçim
yaşandı. 203 bin seçmenden yaklaşık
85 bin kişi sandığa gitmedi… 2 binden
fazla oy da geçersiz sayıldı… En yüksek
katılım %62 küsur ile İskele’de oldu...

Toplumu yeniden dizayn eden Ankara, hizmeti iki partiye emanet etti, yedek lastiği saydığı diğer partileri
küçülttü, Serdar’sız DP’ye kıyamadı… Seçimin en büyük sürprizi TDP’nin meclis dışı kalması oldu…
Cemal Özyiğit parti başkanlığından istifa edeceğini açıkladı… Yönetim yine UBP-DP’ye kalıyor…
İşgal altında
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Kuzeyde 410 vaka 2 can kaybı, güneyde 1813 vaka 3 can kaybı...
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Şener Levent

Açı
Sandığa gittiniz, partinize oy verdiniz…
Mutlu musunuz?
Değişen bir şey olacak mı?
Evet…
Olacak!
Eskisinden daha beter olacak…
Daha çekilmez olacak hayat…
Burada daha da yaşanmaz olacak!
Hiç şüpheniz olmasın bundan…
Daha çok karanlıklara gömüleceksiniz…
Daha çok yolsuzluk ve usulsüzlük
göreceksiniz…
Daha çok adam kayırma…
Daha çok torpilli iş…
Daha çok işsizlik…
Daha çok vatandaş…
Daha çok ölümlü trafik kazası…
Daha çok tavanı çöken okul…
Siz hala kim kazandı, kim kaybetti
diye hesap kitap mı yapıyorsunuz?
Boşuna kafa patlatmayın…
Ankara kazandı!
Kazandı demek yanlış aslında…
O kumar oynamıyor ki zaten…
O hep banko!
Kazanacaksınız diye hayal kuran
sizsiniz yalnız…
O değil…
***
Hayatınızdan beş yıl daha kayıp
gitti işte…

Özyiğit
istifa
kararı aldı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP)
Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Genel
Başkan olarak istifasını yetkili organlara
sunacağını açıkladı.
TDP Basın Bürosu’ndan yapılan
açıklamaya göre, TDP Genel Başkanı
Özyiğit, dün akşam seçim sonuçlarına
yönelik değerlendirmelerde bulundu.
“BEKLENTİLERİN
ALTINDA…”
Resmi olmayan ilk sonuçların beklentilerinin altında olduğunu belirten
Özyiğit, Genel Başkan olarak istifasını
yetkili organlara sunacağını, resmi
sonuçların açıklanmasının ardından da
daha geniş bir değerlendirme yapılarak
kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.

TOPLU İNTİHAR!

Partiniz oylarını artırdı diye sevinmeyin…
Partiniz kaybetti diye üzülmeyin…
Bunların sonuca bir etkisi yok!
Ankara yine istediğini yapacak…
Ne isterse yapacak…
Ve kimse engel olamayacak buna…
Oylarını artırmış olan partiniz, bir
muhalefet partisi sayılmaz…
Ankara’ya hiçbir muhalefeti yok
çünkü…
Yel değirmenleri ile çarpışmaz…
Kuklalarla çarpışır!
***
Bu seçimler meşru mu, değil mi
diye tartışmayı bırakın…
Burada devlet dediğiniz her neyse,
zaten o meşru değil…
Meşru olmayan bir devlette yapılan
seçimler mi meşru sayılır…
Bunu böyle sayarsa Amerika sayar…
Neden mi?
Burada iki devlet istediği için!
Yayınlanan son Amerikan raporunu
görmediniz mi?
Son yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerimiz de meşruymuş!
Biz meşru değil diye bağırıp çağırıyoruz ama o meşru diyor…
1974’ten sonra yapılan hiçbir seçim
meşru değildi burada…
***

Boykot etsem ve sandığa gitmesem
daha mı iyi olurdu diyorsunuz…
Evet daha iyi olurdu…
En azından yeni bir sayfa açardık
önümüze…
Bir direniş sayfası…
Bu rejimi yıkmak için bir umudumuz
olurdu hiç olmazsa…
O umut da yok şimdi…
Meşrulaştırmamanız gereken işgal
rejimini oylarınızla yine meşrulaştırdınız siz…
Sonucuna da katlanacaksınız bunun
için…
Şikayet etmeyin hiç bundan sonra…
Size bunca yıl bu kadar eziyeti çektiren iki partiye 44 sandalye armağan
ettiniz…
Onlar devlet bütçesinden daha büyük
paralar alacak…
Milletvekilleri de daha dolgun
maaş…
Siz ise bakacaksınız…
Daha da yoksullaşacaksınız…
Tepenize diktiğiniz iki partiye de
Ankara’nın hiçbir itirazı yok…
Ankara UBP’yi harcamadığı gibi,
CTP’yi de gücendirmedi…
İkisi de ona lazım çünkü…
Serdar’sız DP de lazım…
YDP de lazım…
Bunlar da tepedekilerin yedek las-

tikleri…

***
Ve Mustafa Akıncı…
Üçüncü büyük hatasını işledi…
Sandığa gidip oy kullandı…
Bir önceki seçimlerde kendisine yapılanları bir yana itti…
“Elçilik seçim karargahı” dediğini
unuttu…
Ve bu seçimlerde sanki elçilik seçim
karargahı değilmiş gibi hareket etti…
Boykotçu arkadaşlar ona yapılanlar
yüzünden boykotçu olurken, bunu bile
dikkate almadı…
Meşruluğunu çoktan kaybetmiş olan
seçimleri o da meşrulaştırdı…
Kendini sıfırla çarptı…
Birinci hatası seçim gecesi kaybettiğini öğrenince siyaseti bıraktığını
açıklamasıydı…
İkinci hatası saraya devir teslim törenine gitmesiydi…
Ve işte sonuç…
Ortada ne TKP kaldı, ne BDH, ne
TDP…
Bitti…
***
Önemli bir virajda bir treni daha
kaçırdık biz…
Ne olacak şimdi?
Beş yıl daha UBP-DP hükümeti…
Gerisi tufan!
Al biraz da sen oyalan!

Sucuoğlu: Bir bakarsınız sabaha karşı 26 ile tamamlarız
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı
Narin Ferdi Şefik, seçime katılım oranını
yüzde 58,23 olarak açıkladı. Seçime katılım
oranı yüzde 58,23 - Lefkoşa yüzde 60,07,
Mağusa yüzde 54,40, Girne yüzde 52,20,
Güzelyurt yüzde 58,30, İskele yüzde 62,24,
Lefke yüzde 62,18. Toplam 763 sandıktan
745’ü sayıldı ve yüzde 89,35’lik bir dilime
karşılık gelen oylara göre partilerin yüzdelikleri şu şekilde:
UBP: 40,46 (25 vekil)
CTP: 32,03 (19 vekil)
DP: 7,38 (3 vekil)
TKP-YG: 1,51 (0 vekil)
BY: 1,68 (0 vekil)
YDP: 6,74 (2 vekil)
HP: 6,29 (1 vekil)
TDP: 3,91 (0 vekil)
Sucuoğlu
Gayri resmi seçim sonuçlarının ortaya
çıkmasından sonra başkanlar açıklamalarda
bulundu. Faiz Sucuoğlu parti merkezinde
yaptığı açıklamada UBP'nin seçimden güçlenerek çıktığını söyledi. “74'ten bu yana
en büyük kriz. TL değer kaybı pandemi…

İki aylık bir hükümet ve beklenmedik bizle
alakası olmayan elektrik kesintileri" diye
söze başladı. Şöyle konuştu: Tüm aday arkadaşlarımızla bu başarı örgütsel seçimlere
dayanıyor. İlçe PM, kurultay ve PM’deki
aday arkadaşlarımızın çabaları… Dipkarpaz’dan Yeşilırmak’a kadar bire bir temaslarla oluşan bir başarı…Halkımızın teveccühü ile… Hep 25 artı eksi dedik… Özellikle karmalarda ciddi bir destek var. Tahminim 25 oturacağız, bakarsınız sabaha
karşı 26 ile tamamlarız. Önümüzdeki süreç
çok zorlu bir süreç… Gereğini önümüzdeki
dönemde gerçekleştireceğiz. UBP hep zor
dönemlerin partisi olmuştur... Sabır, mücadele yılmadan hedefe yürüyoruz.. 8-10
ay içinde ekonomik anlamda dönüşümü
halkımıza hissettireceğiz. Kademeli olarak
beş yılda artırarak devam edeceğiz... Mecliste iki büyük parti olmalıdır. Dünyada
böyledir. Bizde denge bozulmuştu yeniden
denge bulundu..."
Erhürman
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise
“Başarı kriterleri herkese göre değişir ama

oy oranımızı da vekil sayımızı da artırmış
durumdayız... CTP için başarı 1. parti çıkmaktır ve hükümeti kurmaktır vizyonumuz
doğrultusunda” dedi. Erhürman sert bir
muhalefet ortaya koyacaklarını belirtti...
Kudret Özersay
“Halkın iradesi bu yönde tecelli etmiştir.
Demokrasidir, saygılıyız. Öyle anlaşılıyor
ki katılım ciddi düştüğü için daha örgütlü
olan ve kendi seçmenini taşıyabilen yılların
partisi iki parti UBP-CTP daha başarılı
sonuçlar alabilmişlerdir. Ekonomik sıkıntılar
nedeniyle toplumdaki umutsuzluğun sandığa
gidişi olumsuz etkilediği de görülüyor. Seçim sonuçlarında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olduğu gibi bir polarizasyon,
kutuplaşmanın ortaya çıktığıdır.
İki kanada savrulan oylar, HP’nin gerçekçi, makul politikaları seçmenden gerekli
karşılığı görmemiştir. Vekil sayısı azalan
Güzelyurt’ta CTP-UBP dışında seçilme
şansının kaybolmasına neden olmuştur.
YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ise
“Yöneticilerimizin bir kısmının ihanetine
uğradık” dedi.
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22 Ocak lincinden kalma bir dilsizliğin
artık siyaset tarzına dönüştüğünü aşikâr
eden seçim nihayet bitti, bu demokrasi
şöleninden geriye, sokaklarda maskelerin
oluşturduğu çöp yığınlarına eklenen
koca koca afişler, broşürler, deste deste
kartvizitler kaldı, adayların cep telefonlarına yağmur gibi yağan, taciz kapsamında değerlendirilebilecek mesajlarını
saymıyorum bile...
Sayım işi de tamamlandıktan sonra,
en yüksek oyu alan parti ile
diğer partiler arasında görüşmeler başlayacak, körler
ile bakanlar bir süre de birbirini böyle ağırlayacak,
muhtemelen uzun sürecek
bu yararsız temaslardan sonra yeni bir hükümet kuracaklar, hangi hükümet kurulursa kurulsun
yeni olmayacak, ama biz yine de eski
bir dil alışkanlığıyla yeni diyeceğiz...
Atamalar başlayacak sonra, müdürlükler danışmanlıklar halledilip seçim
öncesinde her parti başkanının partililerine vadettiği makamlar dağıtılacak,
memnun olanlar olacak, memnun edimeyip avuçlarını yalamak zorunda kalanlar ise partilerine küfretmeye başlayacak...
Eski sefalara yeni sefalar eklenecek,
hurma değil ki bu, tırmalasın, adı üstünde
sefa, yukarıdakilerin sefası aşağıda bu
adaletsiz düzenin cefasını çekenlerin
çenelerini yoracak sadece...
Geçim derdi devam edecek, seçenler
homurdanacaklar kendi aralarında: ellerim kırılaydı da oy vermeyeydim bunlara, bir daha sandığa gitmem, bir daha
asla vesaire...
Ölü gözünden yaş bekleye bekleye,
seçe seçe seçile seçile geldik bu noktaya,
işgal altında demokrasi olur sana sana
yürüdük kurulan sandıklara, ne var, ne
görüyorsunuz ufukta, mesela, Toroslar
kadar net görünüyor mu ülkenin geleceği
Girne’den bakınca?
Bu topraklarda siyasetle birlikte insan
malzemesinin de çürüdüğü ortada.
Yıllardır ehven ile şer arasında tercih
yapmayı dayatmak dışında alternatif
üretemeyen, mücadelesini sömürgecinin
suspayı olarak sunduğu “kazanılmış
haklar”ı kaybetmemek üzerine kuran
bir muhalefet var burada, “kazanılmış
haklar”ın karşılığı kaybedilmiş bir ülkedir
burası, daha da kaybedilecek bundan
sonra...
Hesabı asla verilemeyecek bir ihanettir
bu demek isterdim ama biliyorum ki bu
hesabı asla sorulmayacak bir ihanettir
aynı zamanda...
“Rumlar enosis istedi adanın yarısını
kaybetti” diyenler bu laflarla daha uzun
bir süre siyaset yapmaya devam edecekler, belki de, Türklerin de taksim isteyerek adanın tamamını kaybettiklerinin
farkına bile varamayacaklar...
Bir yandan ilhaka hayır deyip, bir
yandan da “et ve tırnak” söylemini benimseyen federasyoncular “iki devletli”
çözüme yumuşak geçiş yapacaklar belki
de...
Bütün bunlara, kurtarıcı garantörün
geçirdiği büyük dönüşümü, sanatçıların
dilini kesmeyi vacip sayan Tayyiban islamını da ekleyin, ne var, ne görüyorsunuz ufukta?
Hiç mücadele etmeden kaybedilmiş
bir dava ve bol bol hava...
Bu koşullarda bir film gelir mi Lefkoşa’ya, bir güzel orman olur mu yazılarda, iklim değişir, Akdeniz olur mu
adada?

KALDIĞIMIZ YERDEN
DEVAM EDECEĞİZ

YSK BAŞKANI ŞEFİK AÇIKLADI:

SEÇİME KATILIM % 58.23
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı
Narin Ferdi Şefik, ülke genelinde seçime
katılım oranının yüzde 58.23 olduğunu
açıkladı.
Şefik, Lefkoşa’da katılımın yüzde 60,07,
Mağusa 54,40, Girne yüzde 52,20 Güzelyurt’ta 58,30, Lefke’de 62,18 İskele 62.24
olduğunu bildirdi.
Sandıkların kapanmasının ardından
basına açıklama yapan Şefik, İlk olarak
bir düzeltme yapmak istediğini belirterek,
15.30’da açıklanan İskele’deki yüzde
65.19 oranındaki katılım oranının yüzde
48 olduğunu kaydetti, karşılık için YSK
adına özür diledi.
Şefik, şu anda elektrik kesintisinden
ötürü bir sorun yaşanmadığını, Kıbtek’e

anında müdahale için teşekkür etti.
Propaganda yasakları içinde yayın yapanlardan ikaz edilenlerin paylaşımlarını
kaldırdığını ifade eden Şefik, ikaz edilip
de kaldırmayanlar hakkında soruşturma
işlemleri yapılacağını söyledi.
19.00’dan itibaren yayının serbest
olduğunu ifade eden Şefik, YSK 32’ler
gelince sonuç açıklamanın hızlanacağını
da ifade etti.
“Şefik, “Uzun bir gece olacak,
sandıklarda çalışanlara zor şartlarda görev
kabul eden herkese teşekkür ederim”
dedi.
Şefik katılımı İyi bir oran diye
değerlendirdi; "Umarım çok oy yanmaz
ve rade sandığa yansır hayırlı olsun" dedi.

2018'den bu yana seçmen sayısı
14 bin arttı ama katılım düştü!
KKTC 2018 seçimlerini yüzde 66,1
katılım oranı ile tamamlanmıştı.
2018'den bu yana 14 bine yakın yeni
seçmen sayısına rağmen katılım oranı
düşük...
KP - Cumhuriyet Meclisi'nin 50 yeni
üyesini belirlemek amacıyla bu sabah
08.00’de başlayan erken genel seçimde
oy verme işlemi aralıksız 10 saat sürdü.
Kayıtlı 203 bin 792 seçmenin
bulunduğu KKTC’de 6 ilçede 763 sandık
kuruldu.
Oy verme işleminin tamamlanmasının

ardından oy sayımına başlandı.
KATILIM 2018’E KIYASLA
SEÇMEN SAYISI ARTIŞINA
RAĞMEN DÜŞÜK
KKTC’de katılım oranı saat 17:30
itibariyle yüzde 58,23’te kaldı.
2018 Seçimleri yüzde 66.1 katılım
oranı ile tamamlanmıştı.
Öte yandan 2018’de resmi kayıtlı seçmen sayısı 190,553; 2021’de bu sayı
203 bin 792 oldu. Tam resmi katılım
oranının yüzde 55’i aşması, 60 bandına
dayanması bekleniyor…

Bir genel seçimi daha arkada bıraktık…
Oldu ve bitti işte…
Şimdiye kadar yaşanan en az katılımlı
seçim olduğu söyleniyor…
Ama neyi gördük?
Ne yaşarsa yaşasın…
Ve ne kadar şikâyet ederse etsin hayatından memnun insanlar yaşıyor bu toplumda…
Çoğunluk mutlu mesut diyebiliriz…
Neden mi?
Öyle olmasaydı koalisyonun büyük ortağı UBP seçimlerden birinci parti olarak
çıkamazdı…
Eğer, hem ağlarım hem de oyumu
UBP’ye veririm gibi bir durum yoksa
tabii ki…
***
Kimi, yurduna sahip çıkmak için sandığa
gidip oyunu kullandığını söyledi…
Kimi ise yurduna sahip çıkmak istediği
için seçimleri boykot etti…
Yıllardır bir nebze olsun çare oldu mu
yapılan seçimler yurdumuza sahip çıkmaya…
Elimizden uçup gitti bizim dediğimiz
ne varsa…
Kendi yurdumuzda sanki bir mülteci
gibiyiz…
Geleceğimizi biz değil bu topraklara
taşınıp da vatandaş yapılanlar belirliyor…
Onlar yeterli olmazsa uçaklarla, gemilerle misafir seçmenler getiriliyor…
***
Yüzlerce yıl önce yazılan bir dörtlükle
yorum yapılmışseçim sonuçlarıyla ilgili
sosyal medyada…
“celladına âşık olmuşsa bir millet,
ister ezan ister çan dinlet.
itiraz etmiyorsa sürü gibi illet,
müstehaktır ona her türlü zillet.”
Cellat ve mahkûm arasındaki aşk hadisesi mi?
Yoksabir sendrom mu yaşanan…
Tedavisi zor…
Tuhaf semptomlar gösteren bir hastalık…
Hani şu “Stockholm Sendromu” dedikleri gibi bir şey belki de…
Zulüm görenin zulmedene duyduğu hastalıklı sevgi…
Herkes bu hikâyeyi biliyordur ama ben
yine de anlatayım:
Bu sendroma adını veren olay 1973 yılında Stockholm'deki bir soygun girişimi
sonucu yaşanır. Bankayı soymaya kalkan
soyguncular kuşatılınca bankada bulunan
4 kişiyi rehin alır ve altı gün boyunca direnirler…
Altı günün sonunda polis operasyonu
sırasında rehineler kurtarılmaya aktif olarak direnirler...
Polisin onları kurtarmasına engel olmaya
çalışırlar…
Daha sonra ise soyguncular aleyhine
tanıklık etmeyede yanaşmazlar…
Hatta para toplayıp kendilerini rehin
alan soyguncuların savunmalarına yardımcı olurlar…
İşte bu olaydan sonra psikolojide benzer
yakınlaşmaları tanımlamak için kullanılan
bir deyim haline geldi Stockholm Sendromu…
UBP ile ona oy verenlerin arasındaki
de böyle bir aşk işte…
***
Nüfusun bilinmediği, vatandaşlıkların
golifa gibi dağıtıldığı…
Aramıza her gün yeni seçmenlerin katıldığı KKTC’de bir seçim daha yaşandı
ve bitti…
Şimdi ne mi olacak?
Hiçbir şey…
Kaldığımız yerden devam edeceğiz…
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Adem efendisiyle Havva validesine
Lâf eden dilleri koparmak göreviymiş
Dil cellâdı da yazıldı işte hanesine
Binbir ünvanına yenilerini eklemiş

KALAY-KALAYCI

TAYYİP “TEK ADAM”,
SEZEN “HERKES”

Tiyatro sanatçısı Genco Erkal, Sezen Aksu'nun bir şarkısındaki sözler
nedeniyle hedef gösterilmesi ile ilgili Twitterdan yaptığı paylaşımda, "Sezen
Aksu Avcı şiiriyle sarayı ezmiş geçmiş. Sanatın gücü her zaman iktidarların en
büyük korkusu olmuştur. Göreceğiz kim yolcu kim hancı” dedi. Tayyip “dilini
koparırım” dedi. Sezen Aksu “Sen beni sezemezsin dilimi ezemezsin. Beni
öldüremezsin. Sesim, sazım, sözüm var benim/ Ben derken ben herkesim”
diye cevap verdi. Sen “tek adam”sın Tayyip, Minik Serçe “herkes”tir…

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

SEÇİM ÖNCESİNDEN
SEÇİM SONRASI YAZISI...

Siz bu yazıyı okuduğunuz zaman günlerdir
yaşanan seçim ortamı bitmiş olacak...
Çünkü bu yazıyı seçimden önce yazıyorum...
Seçim umurumda bile değil...
İnsanların gittikçe dayanılmaz ekonomik
bunalımlarda oldukları bir dönemde hiçbir
şeyi değiştiremeyecek olduktan sonra neden
seçimle alakadar olayım ki?
Bu seçim veya bundan sonra yapılacak
seçimlerin insanların yaşamlarına, yaşantılarına olumlu tek bir etki yapmayacağını
düşünüyorum...
İnancım da budur...
Bugüne kadar yapılan seçimlerde olduğu
gibi Pazar günü yapılan seçimler de şaibelidir...
Sosyal medya, basındaki iyi niyetli yazarlar,
hala buralarda demokrasi varmış da demokrasi
zarara uğratılacakmış gibi inananların da
dillerinden düşürmediği çeşitli müdahaleler
var...
Müdahalesiz olmaz ki zaten...
İpler Anklara'da...
Ankara'ya çağrılanların dönüşlerinde sarfettikleri sözleri alıp değerlendirdiğinizde
açık açık bir müdahale olduğunu görebilirsiniz...
O nedenle bu yazıyı da peşin yazdım...
Kim kazanmış kim kazanmamış ben onun
derdinde değilim...
Toplum için birşey olmayacağına inanırım...
Ekonomik yönden değişiklik olmayacağı
hatta daha da çıkmazın derinleşeceği düşüncesindeyim.
Kullanımımızda olan Türk Lirası ezelden
ebede enflasyonist bir para...
Bir süre desteklendikten sonra insanlar rahatlar ancak Türkiye'deki yönetimin akıl
almaz hem içte hem de dış politikadaki tavırları nedeniyle...
Zaten ekonomisi de bitmiş siyaseten iflas
etmiş ve bir diktatörün iki dudağı arasına
kalmış Türkiye'den ne olacak ki parasından
da bir şey olsun...
İşte bu nedenlerle önümüzdeki dönem de
dalgalanıp duracağız, ama aşağılara doğru...
Siyaset konusunda derseniz o da bitmiştir...
Neyin siyaseti yapılabilir ki burada...
Sen göbekten Ankara'ya bağımlı olduktan
sonra onun borusundan başka bir boru ötemez
buralarda...
Tepki gösterenleri zaten buraya yığdığı
nüfusu ve işbirlikçileri ile terbiye etmeye
kalkar Ankara...
O ndenle başka bir çare düşünülmeli...
Oluşturulan boykot platformunun bundan
sonraki zamanı da iyi değerlendirmesi gerekmektedir...
BM Genel Sekreterliği'ne gönderilen mektupla kalmamalı işler...
Bu grup konuyu artık Sarayönü'nden dışarıya taşımalı...
Gerekirse yurtdışında bir Kıbrıslıtürkler
meclisi oluşturmalı...
Yapılacak düşünülecek çok şeyler var...
Değerlendirileceğine inanıyorum...
Seçim sonucu hayırlı olsun demek gelmiyor
içimden çünkü ne demokratiktir, ne de hayırlıdır...
İşgal altında, baskı ve kontrol altında Kıbrıslı Türk toplumunun iradesini yansıtmadığı
ortada değil mi?

DEDİM DEDİ

Oy pusulasının fotoğrafını çektiler...

12 kişi hakkında yasal işlem

KKTC’de dün yapılan “Milletvekilliği Erken Genel Seçimi”nde oy
verme işlemleri sırasında 12 kişinin ve bir iş yerinin yasaya aykırı hareket
ettiği saptandı; haklarında yasal işlem başlatıldı.
Polis Basın Subaylığı, 7 kişinin oyunu kullandıktan sonra tasarrufunda
bulunan cep telefonu ile oy pusulasının fotoğrafını çektiğini; 3 kişinin
Covid-19 testi pozitif olduğu halde oy kullanmak maksadıyla sandık
alanına geldiği, 2 kişinin oy kullanma işlemi sırasında oy pusulasını
yırttığını bildirdi. Ayrıca bir iş yeri de, oy verme süresince alkollü içki
satış ve servisi yapmanın yasak olduğu halde dört kişiye alkollü içki satışı
yaptığı tespit edildi. Bahse konu tüm şahıslar hakkında yasal işlem
başlatıldığı bildirildi.

410 pozitif vaka 2 can kaybı
Son 24 saatte yapılan test sayısı
14.397 olup, 410 pozitif vakaya
rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 556
kişi taburcu edilmiştir.
179 kişi Lefkoşa, 95 kişi Girne, 71
kişi Gazimağusa, 28 kişi Güzelyurt,
15 kişi İskele, 22 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
23 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Yapılan Test Sayısı: 14.397
Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 410
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 410
İyileşip Taburcu Edilen Hasta
Sayısı: 556
Kaybedilen Hasta: 2
Yapılan Toplam Test Sayısı:
5.226.223
Toplam Vaka Sayısı: 50.297
İyileşip Toplam Taburcu Edilen
Vaka Sayısı: 45.027
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı:
5115
Pandemi Merkezindeki Hasta
Sayısı: 69
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı:
5033

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı:
157
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
13
Ülke Genelinde Yapılan Aşı Miktarı:
Güvende Kal uygulamasına
bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan
Bileklik Sayısı: 307
Son 24 Saat İçerisinde Takibi
Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 394
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik
Sayısı: 4285
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 117099
Güneyde vakalar düşüşte!
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte
yapılan 83 bin 323 testle bin 813
yeni vaka belirlendi.
Rum haber kaynaklarına göre, dün
3 ölüm kaydedildi ve ölü sayısı 712’ye
ulaştı.
Tedavi gören hasta sayısı 238, durumu ciddi olanların sayısı 76 olarak
açıklandı. Toplam vaka sayısı 235
bin 958’e yükseldi.

Dedim “Ne düşünüyorsun 22 Ocak hakkında?”
Dedi “Hiçbirşey düşünmüyorum, öyleyse yokum”
Dedim ”Nasıl yani? Yok mudur hiçbir fikrin?”
Dedi “E biraz var tabii”
Dedim “Adı?”
Dedi “Onlar da yazmasaydı!”
Dedim “Bu mudur hepsi? Başka bir diyeceğin
yok mu?”
Söyledi “Yok yok yok!”
*
Dedim “Her yer karanlık”
Dedi “Bana ne?! Pür nurdur benim mevki!”
Dedim “Senin mevki dediğin?”
Dedi “Benim gecekondu”
Dedim “Ama elektrik yok, halk karanlıkta!”
Dedi “SağolsunYorgo verecek. İş biraz dişi
sıkmakta!”
Dedim “Nasıl olur? Yorgo hani senin can düşmanındı?”
Dedi “Her zaman can düşmanım. Ama sen
gene de karıştırma!”
Dedim “Daha ne kadar kör topal olacayık bu
karanlıkta?”
Dedi “Işıklar yanıyor ya dağdaki bayrakta!”
Dedim “Ama ‘her yer karanlık’ gazeli çalıyor
plâkta”
Dedi “E hade gel bir ‘yef’ çekelim”
Dedim “Vatandaş ‘of!’ diyor sen ‘yef’ diyorsun!”
Dedi “Çıkmaz tadı bu gazelin başka türlü”
Dedim “Sen saltanat içindesin. Of çekecek
halin mi var?”
Söyledi “Yok yok yok”
*
Dedim “Hani da ulaşmıştık çağdaş yapıya?”
Dedi “Reis bana yeni saray yapıyor ya…”
Dedim “Bir saray mı kaldı bu çağdaş yapıda
eksiğimiz?”
Dedi “Öyle münasip gördü reisimiz”
Dedim “Hastanelerde ilâç yok ama”
Dedi “Boş ver oişin altını kazıma”
Dedim “Çocukların başına çöküyor okul damları”
Dedi “Daha mı iyibenim başıma çökerse gecekondu damları?”
Dedim “İnsaf dinin yarısıymış, sende o da mı
yok?”
Söyledi “Yok yok yok”
*
Dedim “Aşk eski bir yalan Adem’le Havva’dan
kalan” diyorlar. Ne dersin?
Dedi “Kes sesini Adem babamla Havvavalideme
lâf söyletmem, söyleyen olursa da dilini koparmasını bilirim!”
Dedim “Neden? Kötü bir şey mi aşk? O değil
mi yaşanır yapan dünyayı?”
Dedi “Mahremiyete girer. Ama Cübbeli’ye
bir sorayım”
Dedim “Cübbeli’ye mi? O değil mi validenin
diz kapağına bile aşık olmak caizdir diyen?”
Dedi “O zaman tamam. Cübbeli, iyi bilir bu
işleri!”
Dedim “Aranızdan su sızmaz, değil mi Cübbeli’yle?”
Söyledi “Yok yok yok”
*
Dedim “Baldız”
Dedi “Sulanır ağız”
Dedim “Hoca bu nasıl hız?”
Dedi “Limitsiz!”
Dedim “Ya evdeki hatun?”
Dedi ”Boş ver idare ederiz”
Dedim “Var mı günahı vebali?”
Söyledi “Yok yok yok”
Dedim “Baldız olmazsa?”
Dedi “Teyze var, hala var…”
Dedim “Ayıp değil mi hoca?”
Dedi “Sevabı bile var bolca”
Dedim “Ahlak bunun neresinde?”
Dedi “Aman yahu boş ver sen de…”
Dedim “Bu günahlar boynuna olsun mu?”
Söyledi “Yok yokyok!”
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24 Ocak 2022 Pazartesi

Onuncu köy
22 OCAK
Mehmet Allahkerim
22 Ocak 2018 günü KARA bir GÜRUH
yakmaya kalktı AFRİKA gazetesini,
yazarlarını ve emekçilerini doğup
büyüdüğümüz topraklarda...
Böylesi bir CÜRET görülmemişti bugüne
kadar.
Aynı gün, aynı saniyeler ve dakikalar
vururken, milletin inanıp OY verdikleri
Mecliste ŞEREF - NAMUS yemini
ediyorlardı! Pencere aralığından seyretti
KARA GÜRUH'u bel ve UMUT
bağladıklarımız!
Yüzleri o zaman da kızarmamıştı,
sonrasında olup bitenlere de "YETER
ARTIK" demedi "YEEESSS BEEEE ANNEEEEM" diye NARA atmasını bilenler...
Bu ELLER nasıl MÜHÜR vurur OY
verir bu DİLSİZ korkaklara, Sarayın
şarlatanı olmaya HAZIR yüreksizlere!...
Karartmayın Ne vicdanınızı ne de Ülkenizin hali hazır da yeterince Karanlık
GELECEĞİNİ...
Sırtınızı dönün bu sahtekarlığa, bu yalana,
bu Çıkar kavgasına ve ŞANS verin UMUDA...
Yarın birlikte OMUZ OMUZA, çok da
UZAK olmayan KAVGAYA şans
VERİN...
*
BU DEFA SIÇSINLAR!
Tamay Osman Uzun
Bu defa dama çıkanlar işeyecek da, sıra
ona geldi…

OYUMU GERİ VERİN
Birtan Gökşan
Sabahleyin sandığa gittim.
Ordaki görevli: "kimliğin abi" dedi.
Kimliğimi verdim.
Bana oy pusulalarını uzattı.
Ben: "Yok abim almayım, ben oy kullanmaya gelmedim".
Görevliler birbirlerine baktılar. Bir tanesi:
"Ya ne için geldin abi" dedi.
Ben:"Geçen seçimlerde verdiğim oyu da
geri almaya geldim" dedim.
Kimisi güldü kimisi anlamsızca yüzüme
baktı. Kimliğimi alarak oradan ayrıldım.

ANLAYAN BERİ
GELSİN
Ahmet Said Sayın
Yüksek Mahkeme Başkanı Narin hanım,
ülkenin en üst düzey hukukçularından.
Televizyonda gazeteciye seçimde nasıl
oy kullanılacağını anlatıyor. Yasayı belli
ki, harfi harfine defalarca okumuş. Gazeteci çarşaf liste sisteminde nasıl oy
verileceğini anlamıyor, bir daha soruyor.
Ekrana bakarak nescafe içen ben de
anlamıyorum. Dün 90'lık komşum aradı
ne yapacayık yahu dedi, dilim döndüğünce
anlattım, o da anlamadı. Seçim Kurulu
üyesi arkadaşlarımı aradım, her biri ayrı
birşey söyledi, belli ki onlar da anlamadı.
Avukat meslektaşlarıma sordum, hepsi
de kendi anlamak istediğini anladı. Ne
yapacağım ben şimdi yahu, pazar günü
Mahkeme başkanını arayamam ki. En
güzeli akşama kadar bekleyim, belki bir
daha okur bu defa anlarım...

YERLEŞİKLER
Ciğdem Dürüst
İSKELE OLDUKÇA MANİDAR.
SEÇİME KATILIM ORANLARI: Saat
15:00 itibarıyla Lefkoşa yüzde 37.34,
Mağusa yüzde 38.8,Girne yüzde 40.6,
Güzelyurt yüzde 39.2, İskele yüzde 65.1,
Lefke yüzde 39.3

BAŞKA KIBRIS YOK

SEÇİM 2022

22 OCAK’TA AFRİKA’YI LİNÇ
EDEN ‘‘GELEN EMEKÇİ’’LER
Mesarya Kadınları İnisiyatifi
GÖZÜNÜ YUMANLAR VE DİLİNİ
YUTANLAR...
İŞGAL PERDESİNİ SIKI TUTUN,
BELKİ SEÇİLİRSİNİZ!
Gezegendeki en büyük tımarhane KKTC
olarak adlandırılabilir. Düşünsenize parası,
ekonomisi, bütçesi yok ama maliye bakanlığı
var. Esasta Türkiye ile okunmadan imzalanan
protokollerle yönetiliyor fakat anayasası,
hukuku var. KKTC bağımsız bir devlettir
deniyor fakat polisi, askeri, itfaiyesi Türkiye
Cumhuriyeti'ne bağlı. Bakanlıkları var fakat
kararlar TC Koordinasyon Ofisleriyle
yürütülüyor. E devlet dönüşümü altında
eğitim ve sağlık verilerinin tümü TC Veri
Ofisine devrediliyor. Yağmur suyu dahi
satılıyor hem de TC DSİ projeleriyle.
Türkiye’deki siyasi iktidar hayatın her
alanındaki dayatmalarını artırdıkça kimileri
perdeyi daha sıkı tutuyor işgal görünmesin
diye kimileriyse sol muhalefet yapamıyor
yerleşikleri küstürmesin diye.
KKTC bir devletmiş de yasalar yapabilen

vekilleri-meclisi varmış gibi davranan,
gözünü yuman ya da dilini yutanlar elbet
bir gün hesap verecek...
Şimdi perdeyi sıkı tutun belki seçilirsiniz!
*
KKTC DEVLET MİDİR?
KKTC ilelebet yaşasın diye yapılan
seçimin elektriği Rumdan...
Seçim yapılıyor olması KKTC'yi devlet
yapmaz. KKTC ile birlikte işgal devam
eder...
*
GELEN 'EMEKÇİ'LER
22 Ocak 2018'de Afrika-Avrupa gazetesini
taşlayan 'gelen emeçi'ler...
Fotoğraflara iyi bakın!
Zamanın başbakanı Tufan Erhürman'a
bağlı polis teşkilatı ise saldırganları serbest
bırakarak yargılamamıştı. Şimdilerde ise
sözde sol değerleri olan partiler yerleşikleri
küstürmemek için lafı dolandırıyorlar. Söylemek istediklerini dahi söyleyemiyorlar.
Aslolan 43 bin TL’lik koltuktur.
47 yıldır gelen Türk giden Kıbrıslı oldu!

İLLÜZYONUN SONU

Ümit İnatçı
Direniş için, özgürlük için, radikal
duruşlara burun kıvıran, küçümseyen kitleler
yarım yamalak duruşlarıyla düzeni
içselleştirenlerdir.
Bu bir sınavdır; ne kadarını başaracağız
değil, başarabilecek miyizdir mesele. Yol
yürümek ve yolda yürümek aynı şey değil.
Biz kendi yolumuzu mu yürüyeceğiz yoksa
bizi ıslah etmeye çalışanların yolunda mı
yürüyeceğiz? Bütün mesele bu #boykot
Seçimlerin bu haliyle sandıktan değişim
değil ne yaşadıysan, başına ne geldiyse o
çıkacak. Sandıktan kopmak süregelenden
kopmaktır. Ya yüzünü senin olana, hakkın
olana, barışa, çözüme dönersin ya da geleceğe
sırt çevirirsin. Ya besmeleyle beslemesin
ya da pahılla hür... #BOYKOT
Mühürü sihirli değnek sanıyorlar; sandıktan
ne çıkar dersiniz? Biz ne çıkacağını biliyoruz:
düzenin daha güçlü bir şekilde devamı.
Abra kadabra hallerini bırakıp gerçeğe dön-

mekte tereddüt edenler bu illüzyondan fayda
çıkarmaya devam ediyorlar. Biz hileyi gördük
bu yüzden hilesiz sandıklar kurulana kadar
oy yok oyalanma yok. #boykot
Önce nüfus hızlı ve orantısız bir şekilde
artacak, su elektrik yetmeyecek, altyapı
çökecek, sözde devlet mali yönden çökecek,
sağlık, eğitim, çalışma yaşamı planlanamayacak, yasama da yürütme de
anlamsızlaşacak... Elin mahkum "üst yönetim" Türkiye'ye avuç açacaksın...
"Şunu yapacağız bunu yapacağız" diye
oy istiyorsunuz, nasıl? Her halükarda
Türkiye'siz olmaz. Parayı veren düdüğü
çalarsa, davul bizde tokmak başkasındaysa,
ricayla yaşamak kaderse niye seçim
yapıyoruz?
Partiler ne için yarışıyor? Adaylar bu
düzeni iyileştirmeye hevesliyse aslında
hizmet edecekleri düzen ne düzenidir?
Koloni! İşte düzen bu; devam etsin dersen
git oy ver, etmesin dersen #boykot

Hasan Ulaş Altıok
Öyle ya da böyle biz kazanacağız.
Kıbrıslılar, Kıbrıs’ı evi bilenler, talimatla yönetilmeyeler, Kıbrıs’ı gerçekten sevenler, içinde hissedenler, kimsenin alt yönetimi olmayı kabul etmeyenler, ülkenin bölünmesini, parça
parça peşkeş çekilmesini ve bir vilayete
dönüştürülmesini asla kabul etmeyenler,
onurlu insanlar. Bugün sandığa gidenlerimiz de var, gitmeyenlerimiz de.
Bu şartlarda çıkacak sonuç bana göre
pek de bir şey ifade etmeyecek. Ama
inanın bana biz kazanacağız. Çünkü
başka Kıbrıs yok!
*
22 Ocak. Kıbrıslı Türklerin özgürlüklerine, iradesine ve sözde egemenliğine
yapılan en büyük saldırının yıldönümü.
Talimatı
vereni,
saldırıyı
gerçekleştirenleri, onları kutlayanları
ve olayı sadece izlemekle yetinenleri
kınarım. Mücadele tam da bu zihniyete,
bu düzene karşı cesaretle verilmelidir.
Ama bunun bu halimizle, polis gözetiminde damında işgal bayrakları dalgalanan Meclis binasında olamayacağı
da artık kesin. Ve bunu da zaman gösterdi, herkes de gördü.

TOROSLAR VE ANKARA
NET GÖZÜKÜYOR

Cenk Özdağ
Hava zehir soğuk, fırtına ortalığı kırıp
geçiriyor.
Resmen ilahi teşvik var boykota.
Sin da gal modu aktive edildi sanki
bir yerlerden.
Bu kadar müdahale yetmezmiş gibi
bir da yukarıdan müdahale var.
Dıştan müdahalelere hayır!
*
CDK Sözlük:
KARMA:
1. isim:
Karmak işi. Karıştırmak, birbirine katmak. Toz durumundaki bir şeyi sıvı
ile karıştırarak çamur veya hamur durumuna getirmek:
2. sıfat: aynı türden olan öğelerin
karıştırılmasıyla oluşmuş, muhtelit.
Karma futbol takımı.
3. isim
Hem fiziksel hem de zihinsel her türlü
eylemin sonuçlarının kaçınılmaz
olduğunu ifade eden düşündüğümüz
ya da yaptığımız her eylemin
sonuçlarının, bizi bu yaşamımızda ya
da sonraki yaşamımızda etkileyeceğini
söyleyen bir kuraldır.
4. isim:
KKTC parlamento seçimlerinde bir
oy kullanma yöntemi. Değişik partilerden ideolojik benzerliği olmayan,
veya aynı partiden, sadece çıkar birliği
olan adayların birbirine destek vermesiyle şekillenir. Rakip adayların
ayağını kaydırmak için de kullanılır.
Bkz. Gombina
Bkz. Tik
Bkz. Bayda
*
Oy pusulamı atarken aralıktan sandığa
baktım.
Hem Toroslar hem de Ankara gayet
net görünüyordu.

YERLEŞİMCİLER
Fatma Kişmir
HER DAİM İSKELE!!!
Lefkoşa’da % 37. 37, Mağusa %38.88,
Girne %40.60, Güzelyurt %39.2, İskele
%65.19 ve Lefke’de ise % 39.31
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Bilinmesi gereken
Sezan Artun sartun47@yahoo.com.tr
Temel ile Dursun, futbol
meraklısı iki canciğer dost.
Televizyonda futbol izliyorlar.
Temel, Dursun’a:
-Hade gel bu maç içun bir
bahis tutalum. Ben deyrum “A
takum” kazanacak.
Dursun’a da hali ile “B
takımı” kaldı.
Maç izlendi, sonunda “A
takımı” 2-1 galip geldi.
Dursun, cebine davranıp,

DURSUN’lar TOPLUMU

kaybettiği bahsin karşılığı parayı
Temel’e uzattı.
Temel eline tutuşturulan parayı
evirdi çevirdi sonra Durmuş’a
geri verdi ve…
-Ula uşağum. Ben bu maçun
sonucuni bileyordum. Geçen
hafta oynanmiş idu. Koy
parani cebune, dedi.
Dursun’un maç ve bahis
değerlendirmesi şöyle oldu:
-Ula uşağum, ben de bir hafta

Doğrudan
bolayir@north-cyprus@net

Selma Bolayır

İŞGALİN BİZE MEHEL GÖRDÜĞÜ HAYAT
“Ya yöneticiler filozof… Ya da filozoflar
yönetici olmalılar”
sözü…
Çok tartıştırır filozof
yöneticilerin özelliklerini…
Kimi Sokrates’e yakıştırır, kimi de
öğrencisi Platon’a yöneticiliği..…
Özü sözü bir olmalı yönetici filozofun…
Yalan söylememeli…
Cesur ve belleği güçlü olmalı..
Paraya, mala mülke ve siyasi güce
önem vermemeli…
Yasalara saygılı olmalı…
Sokrates, gençlerin aklını çeliyor
diye…
Ölüme mahkum edildiğinde …
Onu kaçırmak isteyen arkadaşlarına
karşı çıkmış…
Yasalara karşı saygılı davranmış ve
baldıran zehirini kendi eliyle içmiş…
Hayatı söz konusu olsa bile…
Kimseye boyun eğip yalvarmamış…
Ki bu özellik ideal devletin yöneticisinde olması gereken en önemli
özelliktir…
Hem İslamcı geçinenler…
Hem de parlamentomuz ne yazık,
ideal devlet olma kriterlerini henüz
yakalamış değil…
Bu gidişle seviye daha da aşağılara
düşecek Kıbrıs’ta…
Çünkü parlamentoda olabilme kriterleri…
Bilimle, aydınlanma ve barış kültürü
ile harmanlanmış aydınlık kişiliklerle
değil… Otoriteye boyun eğmeye
tenezzül eden kişinin…
Aşağılanmayı
ne
kadar
hazmedebildiği ile ilgilidir..
Parlamentoda bulunma nedenleri
boyun eğmeleri ile orantılı olsa da
filozofların tüm bu değerleri bu gün
de geçerlidir…
İnsan için en faydalı şey gene
insanlardır der Spinoza…
“Kendini bilen insandır “sözü
edilen…
Önce kendini, kendi menfaatini bilen
insan…
Kendi için istediğini diğer insanlar
için de ister…
Böylece âdil ve nâmuslu olur insan…
Olmayınca da parlamentoya…
Sözüne güvenilmez…
Bir özne değil ama bir nesne gibi…
Yalnızca o koltuklara oturmak için
uğraşan, kendi yaptıkları yasalara
da saygısı olmayanlar doluşur…
Yönetim konusunda ne bildikleri
tartışılan insanlar…
Belki de haklılar çünkü zaten
yaptıkları yasalar da halkın genel
yararı hiç düşünülmeden …
Anayasaya
uygunluğu
hiç
tartışılmadan yapılıyor…
Bu seçim sürecinde politikacı senelerdir yapamadığı, yapamadığı…

Yapması imkânsız olanın sözünü
verdi…
Yalan söyledi, işi sanki yalan
söylemekmiş gibi...
Otorite karşısında boyun eğdi…
Adanın işgal altında olduğunu…
Uyuşturucu, silah ve insan
kaçakçılığı merkezine dönüştüğü
gerçeğini dillendirmekten korktu…
Onun için de saygınlığını yitirdi…
Bu şartlarda oynanan oyun, hem
oynayanlar hem oynatanlar hem de
seyredenler için onur kırıcıdır…
İnsanlığa yakışmaz…
Pazartesi becerecek miyiz bu trajikomik perdeyi kapatmayı?
Göreceğiz…
Bu gün Pazartesi...
Söyleyin, kendi için istediğini
başkaları için de isteyen adil ve namuslu insanları mı seçtiniz?
Yoksa keşke keşke deyip
öngörüsüzlüğünüze
mi
yanıyorsunuz?
Aslında ne sağ, ne de sol var bu
adada…
Olsa olsa barıştan yana olanlarla
olmayanlar var…
Her ne isterse olsun, barıştan yana
olanlar…
Bu gün Pazartesi'nde itibaren gene
birleşecek…
İster mecliste ister sokakta…
Çünkü bu olmak veya olmamak
meselesidir artık…
Yapacak çok işimiz var, özellikle
boykotçuların…
Uzmanlarda görüş alarak…
Önce yasaların baştan sona yeniden
düzenlenmesi…
Anayasanın geçici onuncu maddesinin kaldırılması…
Euro'ya geçmek için çalışmalar…
Vatandaşlıkların, halkın iradesini
engellemeyecek şekilde düzenlenmesi…
TC Elçiliğinin saygınlığının
korunması…
Karışımcılıkların önlenmesi için de
yabancı bir ülkedeki görevinin
hatırlatılması…
Diğer Avrupa ülkelerinde olduğu
gibi ülke kurumlarına sahip
çıkılması…
Yapılan ihalelerin Kıbrıs’ta yapılması
ve yerli uzmanlaca kontrolü…
Kumarhanelerin kazançları oranında
vergilendirilmeleri…
Kuran kurslarının
kapatılıp
çocukların kara cahil hocalardan
kurtarılması…
Daha da uzayabilir liste…
Daha ne duruyorsunuz işe başlamak
için?
Henüz
seçim
sonuçlarını
öğrenmedim…
Ama işgal altında bize mehel görülen
hayat…
Ondan kurtulmak için…
Her gün çalışmamızı gerektirir…
Hep beraber…

once bu maçi görmuş idum.
Haçan bu bir hafta içunde,
yenilen
bu
uşaklarin,
mağlubiyetten ders alup farklı
bir oyin oynayacaklaruni
“umut” ettum daaa. Onun için
bahisi kabul ettum!
Fıkralar, yalnızca güldürmez.
Ağlanacak durumda olanların,
“boş umutlara” kapılan zavallı
durumlarını da gösterir.
***
Dün, Kıbrıs’ın Kuzeyi’nde
farklı bir gündü.
Mevcut çarpık sisteme hayat
suyu olması amacı için biraz taze
kan pompalamak…
Yıllardır devam eden ve
çözülmesine işgalcinin izin
vermediği sorunlara…
“Çözüm getireceği umudu”
yaratmak için millet sandığa
çağırıldı.
Şimdiye kadar Diyanellos’a
misafir olanların yürütüldüğü
yollara…
Yeni yolcular yerleştirilecek.
Milletin bir kısmı, “boruyu
daha önce öttürenlerin yerine,
yeni borazanlar gelecek, ancak
borudan
ayni
terane
çıkacak,” diyerek boykot etti
seçimleri.
Bir kısmı da Diyanellos’ta yeni
kanın “değişim” getireceği
“umudu”nda oldu.
Bu umut, tıpkı yenilenen öteki
seçimlerden beklenen…
Ve bir türlü ulaşılamayan
umudun aynisidir.
“Beklentilere ve sorunları
çözmeye”
ulaşılmayacağı
önceden belli “hayaller” bir
sonraki seçimlere “umut” olarak
yine aktarılacak.
Değişimin olmayacağı kesin
iken, bile bile “yadez” olunacak.
Tıpkı, Durmuş’un, önceden
kesin olan maç sonucundan,
farklı bir sonuç çıkacağını
umarak Temel ile bahis tutuşması
gibi.
Bir farkla.
Temel, dürüst davranarak,
bahsin bedelini almadı.
Ancak Kıbrıs’ın Kuzeyi’ndeki
hayatta, soncu belli seçimlerin
onayladığı çarpık düzen…
Kıbrıslıtürk
toplumuna
acımayacak.
Bedel, pahalılıkta, sağlıkta,
eğitimde,
sosyal
hayatta,
ekonomide ödenecek.
Ve en önemlisi, Kıbrıs’ın
birleştirilmesi
mücadelesi
yolunun önüne…
Eskisinden daha zor engeller
yerleştirilecek.
Seçimlerin sonucu önümüzdeki
birkaç gün içinde kesinleşip…
Diyanellos’un yeni misafirleri
koltuklara gömülecekler.
Ve resmileşecek bu sonuçlara
göre, kimileri “zafer” kazanmış
ve dağları yıkabilecek güce
kavuştuğunu iddia edecek.
Gerçekte ise kedinin işemek
için açtığı toprağı eşeleyecek bir
yetki ile avunacak.
“Ağlanması gereken yerde,
kahkaha ile gülen zavallı hali
gibi.”

GÜNLÜK
‘‘KIBRIS'IN KUZEYİ DÜNYADAKİ
HERHANGİ BİR YER DEĞİLDİR…’’

Bir seçim kampanyası daha bitti… Konuşulanlardan çok konuşulmayanlarla. Konuşulanlar da daha çok, parti kimliğinin
ortadan kalkıp bireysel adayların vaatleri ve duruşlarıyla öne
çıktı… Partiler ‘adalet bakanlığı açtırmayacağız’ demedi mesela,
adaylar söyledi! Laiklik konusunda partiler konuşmadı, adaylar
konuştu… CTP ve HP, iki hukukçu başkanın partileri. İkisi de
kurumsal olarak açıklama yapmadı TC Elçiliği’ne atanan Adalet
Müşaviri konusunda ama iki aday avukat Adalet Bakanlığı’na
karşı açıklama yaptı. Artık parti görüşlerini değil adayların görüşlerini biliyoruz. Siyaset bireyselleşti… Partilerin eli kolu
bağlıyken, meclisin iradesi yokken, adayların konuşması
örtüsüdür sadece iradesizliğin! Tatar’ın da sözcülüğünü yapan
HP Mağusa milletvekili adayı Berna Çelik Doğruyol şöyle konuştu: "Kıta Avrupa’sında mahkemelerde yapılan tahkikattır.
Gerçeklerin ortaya çıkarılması için... Gerçekler de ortaya taraf
avukatının dinlettiği emare, delil ve yargıcın gerekli gördüğü
alanlarda sorgulaması ile oluşur. Bizim hukuk istemimize baktığımızda evet tahkikat yapılır... Karşı tarafın avukatı da karşı
tarafı sorgulayabildiğinden gizli gerçekler de ortaya çıkar. Dolaysıyla Anglosakson adaletinde Adalet Bakanlığı tehlikelidir.
Politize imkanı vardır, bunu istemeyiz”… CTP’den Omorfo
Vekil adayı Aslı Murat ise şöyle konuştu: ‘‘Hele de bu ülkede,
bu koşullarda Adalet Bakanlığı tartışmalarını ortaya atmak,
sözde adalet müşaviri atamak, geldiğimiz kırılma noktasının
en can alıcı göstergelerinden biridir. Atamanın başka bir sebeple
gerçekleştiği, dünyanın her yerine bu tip atamaların yapıldığı
söylenebilir. Ama hepimiz biliyoruz ki, Kıbrıs'ın kuzeyi
dünyadaki herhangi bir yer değildir”…
HAYIRLI OLSUN DEMEDİ
Mustafa Akıncı oyunu
Lefkoşa’da Şehit Ertuğrul
İlkokulu’nda kullandı. Akıncı
oy kullandıktan sonra basına
açıklama yapmadı. Bir
“hayırlı olsun” deyeydi keşke.
Yoksa seçimlerin hayırlı
olacağına inanmıyor mu?
*
SEZDİ Mİ ACABA?
Erhan Arıklı, “Pandeminin en
yoğun olan döneminde
seçime gidildi. 6 bine yakın
insan elinde bilezik seçimi TV
karşısında izliyor” dedi.
Kaybedeceğini sezdi galiba
faşist…
*
DAĞ BAŞINI DUMAN ALMIŞ
Tufan Erhürman “Seçimden
sonra bizleri aydınlık bir
geleceğin beklediğine
inanıyorum” dedi. Dağ başını
duman almış yürüyelim
arkadaşlar…
*
HAYIR EDECEK ÜLKE
Eroğlu, oyunu Mağusa’da
Polat Paşa İlkokulu’nda
kullandı ve seçimlerin ülke
için hayırlı olmasını temenni
etti. Sanki hayır edecek bir
ülke bıraktınız...
*
HAKARET
CHP'li Özgür Özel
'Cumhurbaşkanına hakaret'
suçunu düzenleyen 299’uncu
maddenin yürürlükten
kaldırılması için hazırladığı
kanun teklifini bugün
TBMM’ye sunacak.
Cumhurbaşkanına hakaret
suçunu düzenleyen maddeyi
de hakaret sayarlarsa
hooooop Silivri…

“Tırnak”...
"Zehirlenmiş bünyelere
verilecek panzehir doğru bir
iletişimle, yaratıcı zekâ ile
mümkün. Yalancının mumu
yatsıya kadar yanıyor ve bunu
bilen yalancı yeni bir mum
yakıyor yatsıda. Gerçek ise ışıl
ışıl yanıp yolumuzu
aydınlatabilir.
Paralel bir evrende yaşıyor
kimileri. Yalanlarla bu dünyada
var olmadıklarından o evreni
yaratıp oradan sesleniyorlar
bize. Sahte olduğu kadar da
pırıltılı bir yer orası. Foyası
ortaya çıkabilecek ışıltılar onlar
ama… Yeter ki yılmasın,
mücadeleye devam etsin hakikat
arayıcıları."
Neşe YAŞIN
(Yenidüzen)
"Büyük olmak istiyorsanız önce
halka hizmetkâr olmayı da
öğrenmelisiniz... Halka hizmet
etme sanatını da iyi ve doğru
öğrenmelisiniz...
İnsanların hayatlarında son
derece önemli olmak
istiyorsanız, onlara başka
hiçbir yerde bulamayacakları
son derece iyi hizmetler ile
birlikte, tutkuyu ve vizyonu da
vermelisiniz... Böylece "fark"
yaratma şansınız olur... İşte
fark edilmenizi sağlayacak
şey tam da bu noktadır..."
Mert MAPOLAR
(Kıbrıs Postası)

Günün Kahramanı
KEMAL
KILIÇDAROĞLU

Akıncı’nın AKP-MHP
tarafından devrilmesini
sevinçle karşılamıştı CHP…
CHP Başkanı Kılıçdaroğlu
"Demokratik bir yarış
gerçekleşti. Sayın Ersin
Tatar cumhurbaşkanlığına
seçildi” demişti… Kürt
belediyelerine kayyum
atandığında sesleri çıkmaz…
Darbe Kıbrıslı Türklere yapılınca
sevinirler… Şimdi de Kılıçdaroğlu 23
Ocak kukla seçimini selamladı: “Tüm baskı ve
müdahalelere rağmen, Kıbrıs Türklerinin iradesinin
Cumhuriyet Meclisi’ne yansıyacağına inanıyor; seçim
heyecanı yaşayan KKTC halkına saygı ve sevgilerimi
iletiyorum”… O baskı ve müdahaleyi yapan TC devletidir;
‘Kıbrıs fatihi’ Ecevit’ten mirastır Erdoğan’a işgal rejimi…
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24 Ocak 2022 Pazartesi
dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH
Brecht ironik bir şiirinde yöneticilere kendilerine yönetmesi
daha kolay bir halk seçmesini
önerir:
‘‘Halk sorumsuzca hükümetin
güvenini yitirmiştir
Ve ancak iki misli fazla
çalışarak
Kazanabilir yeniden o güveni.
Peki ama daha kolay olmaz mıydı,
Yönetim halkı feshedip
Yeni bir halk seçse kendine?’’
***
Bu şiir çok başka bir bağlamda yazıldı.
Ancak şiirin tarihçesi değil konumuz…
Konumuz, Kıbrıslıların işgal bölgesinde seçmen nüfus içerisinde yüzde 40’a düşmüş
olması.
Yerleşik taşıma nüfus yüzde 60, Kıbrıslı
nüfus yüzde 40!
Kıbrıs’ın işgal bölgesindeki seçmen sayısı
203 bin 183.
Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı Kıbrıslı Türk
seçmen sayısı 81 bin 600.
Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olmayan seçmen sayısı 121 bin 583 kişi.
Seçmenin yüzde 40’ı Kıbrıslı, yüzde 60’ı
yerleşik!
Seçimde koltuk kazanmak için çoğunluğa
hitap edersiniz. Seçime giren 8 parti 400 vekil
de çoğunluğa oynamak zorundadır. Çünkü
sömürgeci rejimin tezgâhında başka çaresi
yoktur…
Konumuz, seçime giren partilerin azınlığa
düşürülen Kıbrıslılar yerine çoğunluk olan
yerleşimci taşıma nüfusa hitap etmesi…
Brecht’in şiirde dediği gibi, seçime giren 8
parti ‘Kendisine yeni bir halk seçmiştir, çünkü
Kıbrıslı halkına güvenlerini yitirmişlerdir’…
Bu 8 parti, taşıma nüfusun kimin topraklarını
ve evlerini gasp ve işgal ettiğini dahi unutmuştur.
Daha doğrusu umursamamaktadır, umurunda
değildir. Çünkü bu 8 parti işgal rejimi
(KK)TC’dedir, Kıbrıs’ta değil.
Kıbrıs’ın bütününü, çözümü ve barışı
düşünerek politika üretmezler. Kıbrıs’ın
bütününü düşünseler Kıbrıslıların yüzde 82’sini
oluşturan Rumları hesap ederek politika yapacaklar. Ancak seçime giren partilerin ‘ülke’si
Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’dir.
Bu sebepten inatla yazarım, sömürge meselesi
ÜLKE GERÇEĞİ meselesidir diye. Kıbrıs’ın
toprağı ve insanı ile bütününü kapsayan ÜLKE
GERÇEĞİ’ni bilincinizde yükseltmeden hiçbir
mücadele veremezsiniz.
İşgal rejiminin Birinci, İkinci ve Üçüncü
Derece Askeri Bölgelerden oluşan telli bölgesine
ülke/yurt dediğiniz sürece ister federalist olun,
ister iki devletçi, ister ilhakçı, sözünüzün zerre
hükmü olamaz.
Bu anlamda seçime giren partiler iki gruptur:

Gavur imam
Oz Karahan
Bir “sol” aktivist karakola çağırılıyor ve
“Erdoğan’a boyun eğmeyeceğiz” diyor.
Halbuki işgal bölgesindeki sözde seçim
“demokrasi şölenine” karşı duramayarak çoktan
eğilmiş.
Benzeri başka bir “sol” grup piyasaya
çıkıyor “o sarayı yaptırmayacağız”
diyor.
Halbuki meselenin bir bina olmadığını
anlayamamış, işgal makamları için yine
“demokrasi şöleni”nde yerini almış.
İşgal bölgesindeki en büyük “sol” partinin
yetkilisi kızıyor ve “Ercan’ı Türkiye’nin iç
hattı yaptırmayacağız” diyor.
Halbuki ismi “Ercan” olan o havalimanının
zaten Türkiye’nin iç hattı olduğundan habersiz,
Türkiye’nin işgal vilayetinin “demokrasi
şöleni”nde “vekil” olarak caka satıyor.
“Yaptırmayacağız”lar “ettirmeyeceğiz”ler
gerçekte olup bitenlere paravan olmaya devam
ediyor.
Bu işgal bölgesinde Timbu (Ercan)
havalimanının Türkiye’nin iç hattı olması ile
ilgili gündem de böyle birşey işte.
Hadi bu yazı ufak bir soru-cevap olsun,
sonrası da size kalsın.

KIBRISLIYI FESHEDİP YERİNE YENİ
BİR ‘HALK’ SEÇTİLER

Kıbrıs’ta ‘‘çözüm olsa da olur olmasa da’’
diyen federalistler ile Kıbrıs’ta ‘‘çözüm 1974’te
oldu’’ diyenler.
Kendine
federalist
diyenlerin
federasyonculuğu da esasında, taşıma nüfusa
AB vatandaşlığı ve gasp ettikleri mülkler
meselesine örtüdür.
‘Kan döktük aldık’ diyemedikleri için federal
çözüm söylemi, yerleşiklerin vatandaşlığı ve
Rumun malına çökenlerin mülkiyet gaspının
legalize edilmesi için bir örtü…
Malların gasp edildiği, mültecilerin
dönemediği, yerleşiklerin kaldığı, askere ve
garantilere dokunulmayan bir federal çözüm
hiçbir zaman gerçekleşmeyecek.
Kıbrıslı Türk federalistlerinin hayal ettiği,
temel insan haklarına tecavüz eden bu federasyon, işgalciliğe örtü olmanın ötesinde bir
anlam taşımaz. Hiçbir zaman kurulmayacaktır.
O zaman, ‘çözüm olsa da olur olmasa da’
havasındaki işgale federasyon örtüsü geçiren
bu partiler neden ‘‘tek çare federasyon’’ der
durur?
İşgale örtü olan federasyon söyleminden
vazgeçmemelerinin iki nedeni var:
Mustafa Akıncı’nın söylemini devralarak,
Türkiyelilerin federasyondan kazançlı çıkacağı
üzerinden oy devşirmek. Örneğin Bağımsızlık
Yolu federal çözümün en çok Türkiyelilere
yarayacağını söyledi ve TDP’den Zeki Çeler
ise KKTC vatandaşı tüm yerleşiklere AB
vatandaşlığı vadetti.
Sanki da Baf sakızı dağıtır…
Dağıttığı Kıbrıslının kimliğidir!
Federasyon söyleminin sürdürülmesinin birinci nedeni: Yerleşiklere AB/Federal Kıbrıs
kimlik tacirliği yapmak. Bunu yaparken Kıbrıslı
nüfusun yüze 82’sini oluşturan ve ‘birlikte
federasyon kuracakları’ Rumlar akıllarına bile
gelmez! Çünkü ‘Kıbrıs ülkesi’ algısını yitirdiler.
Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nde
yaşarlar…
Seçime giren partilerin federasyon söylemini
sürdürmesinin ikinci nedeni ise, azınlığa düşen
Kıbrıslı seçmenin ağzına bir parmak bal çalmak.
Ankara’nın tezi olan federasyonu savunurken
hem Ankara’ya karşı çıkar havası veriyorlar
hem de işgalin mengenesindeki Kıbrıslıyı bir
süre daha oyalıyorlar.
İşgal bölgesinde toplam seçmenin yüzde
40’ı olan Kıbrıslıların hepsinin oyunu alsa
bile 1 parti yetmeyeceği için yüzde 60’a oynuyorlar. Kaldı ki 1 parti değil 8 parti var. Bu sebepten sömürgecinin kurduğu bu tezgâhta
‘‘çözüm olsa da olur olmasa da’’ diyen federalist
partiler ile ‘‘çözüm 1974’te oldu’’ diyen taksimciler günün sonunda kendilerine azınlığı
değil, çoğunluğu seçerek yeni bir halk seçmiştir.
Tam da Brecht’in ironik şiirindeki tavsiyesidir
bu:
Kıbrıslılar azınlığa düştüğü için 8 partinin

güvenini yitirmiştir.
Bu 8 parti de bütün Kıbrıs halkının parçası
olan Kıbrıslı Türkleri feshedip yerine, çoğunluğu
oluşturan yerleşimci nüfusu ‘halk’ olarak
‘seçmiştir’…
Seçime giren 8 parti de ‘KKTC halkı’ ve
‘Kıbrıslı Türk halkı’nı eşanlamlı kullanıyor.
Bu 8 parti ‘‘Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan herkes
Kıbrıs(lı) Türk halkıdır’’ diyor.
Bağımsızlık yolu daha da ileri giderek savaş
suçu olarak taşınan nüfusa ‘Türkiye kökenli
Kıbrıslı Türk halkı’ diyor. Kıbrıs
Cumhuriyeti’nin ortağı olan Kıbrıslı Türk
kimliğini bahşediyor. 8 partinin bu konuda
birbirinden farkı yoktur. Eğer olsaydı, ses
kayıtları basında yayınlanan, Ankara’nın
UBP’ye talimatını verdiği 50.000 kişinin
vatandaş yapılması konusunda itiraz edildiğini
duyardık.
50.000 kişinin vatandaş yapılması talimatı
UBP’ye verildi. Ancak buna tek itiraz eden
gene biz olduk. Bu meseleyi haber yapan
gazeteciler de CTP’nin Özel Hayatın Gizliliğinin
Korunması yasasından yargılanmaktadır.
Duydunuz mu hiç seçim kampanyasında bu
50.000 vatandaş meselesinin açıldığını?
Duyamazsınız…
Türkiye’nin taşıma nüfus politikasıyla Kıbrıslı
Türklerin iradesini gasp ettiğini de söyleyemezler. O zaman o taşıma nüfustan oy alamazlar…
Seçime giren partiler tam da Brecht’in dediği
gibi kendisine yeni bir halk seçti.
23 Ocak 2022 seçiminin özeti budur:
Yerleşimci nüfus karşısında azınlığa düşen
Kıbrıslılara karşı partiler ‘yeni bir halk seçti’,
çünkü azınlığa güvenerek seçime giremezler!
Bu da Kıbrıslı Türk federalist partilerini
Türkçü ayrılıkçılarla beraber, Türkiye’nin
toplumumuza karşı yürüttüğü Kansız
Soykırımın suç ortağı yapar.
Kıbrıslı nüfusun yüzde 82’sinin Kıbrıslı
Rum olduğunu ve Rum toplumunun kuzeyde
bıraktığı mülkleri ve anıları unutarak politika
üreten her parti taksimci/ayrılıkçı/ilhakçı
politikanın parçasıdır.
Seçime giren partiler Kıbrıslılara karşı yeni
bir halk seçti...
Recep Tayyip Erdoğan 22 Ocak linçinin
talimatını verirken ‘Kuzey Kıbrıslı kardeşlerim
gereken cevabı verecektir’ demişti.
Erdoğan’ın ‘Kuzey Kıbrıslı kardeşlerim’
dediği nüfusa kimisi ‘Kıbrıs Türk halkı’ diyor,
kimisi ‘Türkiye kökenli Kıbrıslı Türk halkı’
diyor, kimisi de ‘KKTC halkı’…
Kıbrıslıyı yok sayan/fesheden yerleşimci
sömürgeciliğinin tanımlarıdır bunlar.
Kıbrıs halkını feshederek yerine işgalcinin
taşıma nüfusundan oluşan yerleşimci nüfusu
siz seçebilirsiniz, ancak onlar her zaman
Ankara’yı seçer!

“İÇ HATLAR” MESELESİNİN
ARKA PLANI
Birlikte bu konuyu ufakça irdelerken aslında
sorunun “bu konu” olmadığını anlatabilirim
umarım.
Konu “iç hat” meselesi.
UBP’li Faiz Sucuoğlu Türkiye’ye gidiyor
ve kiminle görüşüyor?
Binali Yıldırım.
Türkiye’de kabuğuna çekilmiş bu siyasetçinin
adını en son ne zaman duyduk?
Sedat Peker’in uyuşturucu kaçakçılığı ve
kara para aklama ile ilgili konuşmalarından.
Peki bundan sadece iki ay evvel ne olmuştu?
Hollanda devleti Binali Yıldırım’ın kara
para akladığını tespit etmiş ve sonrasında
Binali Yıldırım’ın bu ülkedeki şirketini ve
servetini başka ülkelere taşıdığı iddia edilmişti.
KKTC denilen yapıda yakın zamanda hangi
iş “resmi” hale geldi?
Bankaların küçük bir yüzdelik karşılığında
para aklaması.
Uluslararası uçuşlarda gümrük yasaları neyi
yapmanıza izin vermez?
10 bin Euro ve üzerinde bir nakit ile beyansız
seyahat etmenize.
Peki iç hat uçuşlarında böyle bir limit söz
konusu mudur?

Hayır.
Hollanda devletine göre bu işin uzmanı
olan bir şahıs, işgal bölgesindeki “resmileşmiş”
kara para aklama sektörünü daha da
hareketlendirmek için, belki de servetini
sakladığı Avrupa devletlerinin üzerine gitmeye
başladığından daha güvenli bir “kasa” yaratmak
adına bu öneride bulunması isabetli olabilir
değil mi?
Sadece birkaç makul ve güncel soruyla
geldiğimiz nokta bu işte.
Bu örnekte göstermek istediğim, sloganları
bir kenara bırakıp birazcık daha zor olanı
denemenin, yani düşünmenin, analiz etmenin
ve bütün bunları gaile ile yapmanın bizi
götürdüğü yerin daha isabetli olabildiği bu
hayatta.
Ama acaba bazılarımızın ikinci seçeneklere
uzak olduklarından mı, ikinci seçeneklerin
meşakatli olduğundan mı, yoksa ikinci
seçenekelerin üzerine gitmenin her zaman bedeli daha ağır olduğundan mı bunları
seçmediğini bilmiyorum.
Aslında bunun cevabı bugün bu topraklardaki
bütün soruların cevabından daha önemli sanki...
Ama o cevabı size bırakıyorum.

Sosyal Medya
Ahmet Said Sayın

HİÇ MERAK ETME
ABİM, O İŞİ
HALLEDECEYİK...
Normal zamanlarda siyasetçilerle
belli bir mesafeyi korurum. Seçim
zamanlarında ise beni görmemeleri
için yolumu da değişirim. Çünkü
mutlaka destek isteyeceklerdir. Ama
bazen kaçmak mümkün olmuyor,
hele ailece de tanıştığınız insanlar
ise selam vermemek ayıptır. Geçen
gün sol partilerden arkadaşım olan
bir aday, beni arabamda yakaladı,
elini uzattı, elimi sıkacak sandım,
seçim broşürü uzatıyormuş, camı kapatsam eli sıkışacak, sonra polislik
olacağız, mecburen aldım. Gülümsedim, başarılar diledim. Teşekkür etti,
seçimden sonra o işi halledeceyik
dedi. Hangi işi yahu dedim? Bir zamanlar kahve sözü vermiştim ya,
dedi. O işi işte. Peki dedim, arabayı
sürdüm.
Bu arkadaş da gerçekten 10 sene
önce kahve içelim deyip beni birkaç
kez atlatmıştı. Halbuki o zamanlar
şimdikinden daha yakışıklıydım.
Bir saat sonra, merkeze yakın bir
aday, bana selam bile vermeden
kartını uzattı, tanımadım, soğuk bir
gülümseme ile aldım, adına şanına
bakarken, merak etmeyiniz, o işi
halledeceğiz dedi. Benim bununla
ne işim olacak? Hangi işi yahu dedim… Siz avukat değil miydiniz? Bizim kurumdan size dava verelim dedi.
Tepem attı! Bana bak be herif! Ben
bugüne kadar hiçbir kurumdan dava
dilenmedim diyordum, diyemeden
yürüdü, içimde kaldı.
Uzun zamandır söz verdiğim bir
büyüğüm ve yakın bir arkadaşımla
üçümüz, yine sevdiğimiz bir dostumuza ziyarete gittik. Yenilip
içileceğinden, üstümüze dökülür eder
diyerek, yeni kıyafetler yerine dağda
bayırda giydiğim elbiseleri giymiştim.
Kısacası bir köylü gibi görünüyorduk.
Biz yer içerken kalabalık bir konvoy
köye girdi. Herkes ayağa kalktı, gelenleri karşıladı. Birkaç kişi sağdan
birkaç kişi soldan içeriye giriyorlar,
bir şeyler söylüyorlar, selam verip
selam alıyorlardı. Meğer sağdan bir
parti köye gelmiş, kapı kapı
dolaşıyormuş.
Aralarından biri bana geldi, elimi
sıktı, ben de tanıyormuş gibi
gülümsedim. Halbuki adamı ilk defa
görmüştüm. Anzarotun da etkisi ile
başarılar diledim. Adamla askerliği
beraber yapmışız gibi sarıldı öptü,
kaç kişi var deyiverdi. Ben de burada
kaç kişi var dediğini sanıp, en az 20
kişi deyiverdim.
Tamam dedi. Göz kırpıp, o işi
halledeceyik dedi. Bencde göz kırpıp,
hangi işi yahu dedim? Gene göz
kırpıp, anla yahu işte, 20 çarpı bu
kadar, gel kazanırsam halledeceyik
dedi. Ben de göz kırptım, tamam
merak etme, o işi halledeceyik dedim.
Şimdi düşündüm de, beş bin papel
eyi para. Sarhoş kafa ile yapılan
sözleşme acaba geçerli mi? Pazar
geçsin da, bu herif kazanırsa halledeceyik..
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NARİN ŞEFİK: FACEBOOK’A MÜDAHALE ŞANSIM YOK
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı
Narin Ferdi Şefik milletvekilliği genel seçimi
sonuçlarının ülkeye hayırlı olmasını diledi.
Şefik oyunu saat 12.15 civarında Şehit
Tuncer İlkokulu’ndaki 143 numaralı sandıkta
kullandı. Oyunu kullandıktan sonra basına
konuşan Şefik, ilçelere göre katılım oranlarını
da açıkladı. Şefik 11.30 itibarıyla katılım
oranlarının Lefkoşa’da 13,8, Gazimağusa’da
13,2, Girne’de 11,6, Güzelyurt’ta 12,6,
İskele de 16,6, Lefke’de 12,9 olduğunu
kaydetti. Seçim propaganda sürecinin dün
akşam 18.00’de tamamlandığını ve yasakların
bu akşam saat 18.00’e dek süreceğini
hatırlatan Şefik, Facebook’a müdahale
şansının olmamakla birlikte, propaganda
amaçlı paylaşım yapan kişilerin bu
paylaşımları kaldırmaları için uyarıldığını,
paylaşımlarını kaldırmamaları halinde ise
haklarında yasal işlem ve başlatılacağını
belirtti. Şefik, KKTC genel seçimlerinin
ülkeye hayırlı olmasını dileyerek sözlerini
tamamladı.

ESKİ CUMHURBAŞKANLARI OYLARINI KULLANDI

Eski cumhurbaşkanları Mehmet Ali Talat, Derviş Eroğlu ve Mustafa Akıncı da dün oylarını kullandı. BRT’nin haberine göre,
2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Girne 19 Mayıs Maarif Koleji’nde oyunu kullandı. Seçim sonuçlarının hayırlı olmasını
dileyen Talat, vatandaşı oy kullanmaya davet etti. 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, oyunu Gazimağusa’da Polatpaşa
İlkokulu 41 numaralı sandıkta kullandı. Eroğlu, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada seçimlerin
hayırlı olması temennisinde bulundu. 4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise oyunu Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda kullandı.
Akıncı, basın mensuplarına açıklama yapmadı.

Orhan Pamuk:

Sezen Aksu hepimizin gururudur;
sanatçısını ezen bir devlet ve
millet olmayacağız
t24 - İlk kez düzenlendiği 1901 yılından bugüne kadar dünyada
118 kişiye değer görülen Nobel Edebiyat Ödülü’nü Türkiye’den
kazanan (2006) tek isim olan Orhan Pamuk, 2017’de yayınlanan
şarkısındaki sözler nedeniyle hedef alınan Sezen Aksu’ya destek
açıklaması yaptı. “Sezen Aksu’nun yanında” olduğunu
vurgulayan Pamuk, “Sanatçısını ezen bir devlet ve millet
olmayacağız. Sezen Aksu hepimizin gururudur” dedi.
Besteleri ve şarkı sözleriyle müziğe damgasını vuran,
Türkiye’nin dünyadan da duyulan seslerinden olan
Sezen Aksu, 2017 yılında yayınlanan ‘Şahane Bir
Şey Yaşamak’ adlı parçasındaki Adem ile Havva’ya
yapılan gönderme nedeniyle, Cumhurbaşkanı ve
AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel
Başkanı Devlet Bahçeli’nin de aralarında
bulunduğu kişi ve kesimlerin ağır tepkilerine
hedef oldu. Tepkilerin ardından 22 Ocak Cuma
akşamı “Konu ben değilim, konu memleket”
sözlerini de içeren bir açıklama yapan Sezen
Aksu için, Nobel ödüllü yazar Orhan
Pamuk destek açıklaması yaptı. Orhan
Pamuk, T24 ile paylaştığı mesajında şu
ifadeleri kullandı: “Sezen Aksu hepimizin
iftihar ettiği büyük bir sanatçıdır. Onun
yanındayım. Bugün milyonlar Sezen Aksu’nun
yanındadır. Sanatçısını ezen bir devlet ve
millet olmayacağız. Sezen Aksu hepimizin gururudur.”
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Sosyal Medya
Necmettin Çapa

NE TÜRKÜLER SUSAR
NE DE UMUT ÖLÜR
HALKLARIN
BAHÇESİNDE

En insani duyguları taşıyan insanlar,
halk deyimi ile yufka yürekliler.
An gelir, içindeki canavar uyanır
ve gaddarlığı nam salar dünyaya. Kitaplara, filmlere ve isteseniz de, istemezseniz de tarihin sayfalarına konu
olurlar. İnsanlık tarihinin kara değil,
kapkara sayfalarında yerlerini alırlar, o ihtişamlı
gelişlerinden, hazin ve
rezil gidişlerine varana
dek. En dincisinden, en
sağcısına, en solcusundan, sosyalistine hatta komünistine
varana dek, yönetici liderler gördü
insanlık, o acımasızca ezilen, katledilen, sürüm sürüm sürülen insanlık.
Adolf Hitler Benito Mussolini, Nikolay Çavuşesku Muammer Kaddafi
Saddam Hüseyin, Hideki Tojo Mobutu,
Sese Seko, Pol Pot, Alfredo Stroessner,
Slobodan Milosevic, İdi Amin
Yukarıdaki isimlerin tarihçesini
okumanızı tavsiye ederim, okumayanlara. Yaşadığımız coğrafyanın tarihi
de bu kara, kapkara sayfalar ile
doludur. Kurtarıcı arama umudu,
kurtulmamıza sebeptir. En büyük
hatamız da budur aslında.
“Kurtarıcı” aramak!
Tüm canavarlaşan diktatörler, bu
sebepten dolayı tahta gelmiştir! Halklar
öz gücünü görmeyip, öz güvenini
kaybettiği gün, canavar uyanır ve o
“diktatör” dediğimiz varlık harekete
geçer. İşte o gün, halkların dünyası
yangın yerine döner. Önce ülkenin
bir yarısı hapishane, bir yarısı cinayet
tarlası ve diğer yanı da sürgün, kaçış
yolu olur.
“Giden, gider, kalan sağlar bizimdir”
derler ya, kalan sağların yaşamı cehenneme döner. Hukuk susar,
aydınlıklar, karanlığa döner. Gazeteler
susar, gazeteciler susar, sanat susar,
sanatçı susar ve artık halklar
susmuştur! Susmayanlar yok mu dersiniz?
Susmayanlar var elbette. Ölümü,
mahpusu, sürgünü göze alıp susmayan
koca yürekliler var.
Diktatöre baş kaldıran, halkların
umudunu canlı tutan kocaman yürekler.
Bedel ödeme pahasına yazarlar, çizerler, aydınlar konuşur, sanatçı
türküsünü söyler.
Bir türkü Berkin Elvan’a yakılır,
bir türkü Tahir Elçi’ye, bir türkü Ali
İsmail Korkmaz’a, bir türkü Gar
Meydanı’na, bir türkü Suruç’ta can
verenlere çalınır. Roboski’de can
verenlere ağıt yükselir, yüce dağların
ardında. Boğaziçi Üniversitesi’nin
bahçesinden bir türkü yükselir, gencecik yüreklerden “YUH, YUH”diye.
Umut canlanır cesaret saçar en ücra
köylere kadar ve celladı korku salar.
Ne türküler susar ne de umut ölür,
halkların bahçesinde.
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Tünel
BİZİM DUVAR

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

ARŞİV
Sorun KKTC’nin daha iyi yönetilip yönetilememesi mi, yoksa Türkiye’nin iþgalinden kaynaklanan
müdahalelerinden kurtulmak mý? Bundan kurtulmadýkça KKTC’nin iyi yönetilmesi mümkün mü?

SEÇİM DERDİ
BİTTİ, GEÇİM
DERDİNE
DEVAM

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Açý

senerlevent1@gmail.com

l 2. sayfada

Türkiye'nin alt yönetiminde yeni seçim hazýrlýklarýna baþlandý.
Demokrasicilik, mecliscilik ve hükümetçilik oyununa devam…

Müdahale
sürerken
bir seçim daha
Saner, bir daha düþün, dedi...

Çaðman istifasýný sundu
n Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný
Koral Çaðman dün Ersan Saner'i
ziyaret ederek istifasýný sundu. Saner,
Çaðman'ýn istifa kararýný yeniden
deðerlendirmesini istedi…
3. sayfada

KKTC'de erken seçim tarihi olarak 3 Nisan 2022 tarihi belirlendi… "Seçim tarihini
belirlemek, seçim ve halkoylamasý yasasý deðiþikliklerini hazýrlamak üzere geçici
ve özel komite" dün yaptýðý toplantýda oyçokluðuyla seçim tarihini onayladý…
n Komite Baþkaný Sunat Atun muhalefet partileri CTP, HP ve
TDP'yi komitedeki yerlerine sahip çýkmaya davet etti…

n Komitede yer alan DP Milletvekili Serdar Denktaþ erken
l 4. sayfada
seçim tarihi olarak Þubat ayýný önerdi…

Sendikalardan…

Bir skandal daha…

YÖDAK Baþkaný Avcý'nýn marifetleri

n "YÖDAK ve yolsuzluklar" konulu bir basýn
toplantýsý düzenleyen KTÖS, YÖDAK Baþkaný
Turgay Avcý'nýn Netkent Üniversitesi Genel
Sekreteri ile þirket ortaðý olduðunu açýkladý…
n Þener Elcil: ÖRP'nin eski Baþkaný Turgay Avcý
Ersin Tatar tarafýndan YÖDAK Baþkanlýðýna
atandý… Avcý'nýn Netkent Üniversitesi Mütevelli
Heyeti Genel Sekreteri Cavit Tuna ile þirket
ortaklýðý bulunuyor…

MIŞ GİBİ

Bizim Mandra
Aralık ayının son
günlerinde başlayan
yağışlı ve soğuk hava,
Ocak ayı boyunca da
fasılalarla devam eder.
Kış boyunca havaların bu
düzeyde seyretmesi
halinde, uzmanlar kuraklık
endişelerinin bir ölçüde
giderilmiş olacağını
belirterek umut verici
tahminlerde bulunurlar.
Vatandaşlar ise göletlerin
su tutması beklentilerini
dile getirirken, sokaktaki
adam “Daha çok, daha
çok yağmur lâzım” diye
kendi kendine söylenir.

DİP NOT
Pfizer CEO'su Albert
Bourla, üzerinde çalıştıkları
Omicron aşısına dair
yaptığı açıklamada
dünyanın birkaç ay içinde
normale döneceğini
söyledi.

Ýþgal altýnda
ÝCAZETSÝZ
yazýlar...

COVÝD-19

“Gazeteci Sedef Kabaş’ı sabaha karşı 02.00’de evine
baskınla gözaltına almak da şiddettin en büyüğüdür“
Şiddet, güçten ya da/ve de çaresizlikten,
korkudan, cahillikten, güvensizlikten, sevgisizlikten kaynaklanır. Aczin de farklı bir ifade
biçimidir. Baskıyla, maddi manevi güç kullanarak, karşısındakine zarar vermeyi amaçlar.
Farklı uygulama yöntemleri vardır. Zarar vermek görelidir: Aç bırakmak, hapsetmek, rehin
almak, dil koparmaktan kişiyi yok yere hapsetmeye, acı çektirmeye, kişiyi yok etmeye
hatta toplu imhaya tırmandırılabilir.
Sedef Kabaş gibi sadece işini yapan bir
gazeteciyi, karakola davet etmek yerine,
sabaha karşı 02.00’de evine baskınla gözaltına
almak da şiddettin en büyüğüdür!
Sezen Aksu’ya uygulanan şiddet, bizzat
şahsı adına Cumhurbaşkanı’nın yaptığı dil
koparma tehdit ve önerisiyle daha da tırmandırıldı.
Sezen Aksu’nun bunu önemsemediğini, içinin rahat, aklının selim olduğunu, çalışmalarına
odaklandığını, her zamanki gibi yaptığı işin
en iyisini yapmayı sürdüreceğinin farkındayım.
İşin vahameti Sezen Aksu cephesinde değil.
Ülke cephesinde...
Bir Cumhurbaşkanı ülkesinin sanatçılarına,
gelecek için ayağını denk al, yoksa dilini koparırız vaadinde bulunabiliyorsa bilmem başka
söze gerek var mı! Müjde Ar’ın isabetle vurguladığı gibi bunu bir camiden yapıyorsa o
zaman bir kez daha anayasayı çiğniyor demektir!
Hem üzerinde yaşadığımız bu toprakların
hem de dünyanın yüzyıllar boyunca, susturulmaya çalışılmış öyle çok düşünürü, yazarı,
şairi, bilim insanı, şarkıcısı var ki...
Nesimi’den Nef’i’ye, Hallac-ı Mansur’dan
Pir Sultan Abdal’a, Bedrettin’den Sabahattin
Ali’ye... Galile’den Sokrates’ten Thomas

VİRGÜL

NÜFUS ARTTIKÇA…

Dünya üzerinde biyolojik yolla çoğalmayan
tek toprak parçasıdır Kıbrıs’ın kuzeyi.
Ayrıca nüfus arttıkça seçimlere
katılımın kitlesel bir şekilde azaldığı tek
yerdir! 2018'den bu yana seçmen sayısı 14
bin civarında arttı… Seçmen 14 bin arttı ama
seçimlere katılımı bu artış dengede bile
tutamadı. 2018’de seçimlere katılım yüzde
66,1 iken 2022’de yüzde 58,23! Daha net
söylersek: 2003’te yüzde 86 olan seçime
katılım oranı 2022 yılında yüzde 58,23’e
düştü! Nüfus arttıkça katılım azaldı…

‘‘Bu ülkeyi 45 sene
öncesine
döndürdünüz...’’
Cemal Özyiğit
(TDP)

More’a...
Ama gördünüz, görüyoruz işte, en korkunç
işkencelerle onları yok edenler unutuldu ama
sesleriyle sözleriyle onlar hâlâ yaşıyor!
“O dilleri yeri geldiğinde koparmak görevimizdir...” sözlerini ilk duyduğumda benim
aklıma Victor Jara geldi. Şili’nin eşsiz besteci,
gitarist, söz yazarı, şarkıcı ve aydın insanı.
1973’te Pinochet’nin Allende’ye faşist darbesi
sırasında binlercesi gibi tutuklanıp stadyuma
götürülür. Victor Jara, Şili Ulusal Stadyumu’na
gitarıyla gelmiştir. Unidad Popular’ın “Vanceremos”unu söylemeye başlar, binlerce tutukluyla birlikte... Tutsaklar korosu, ancak
üzerlerine ateş açılarak susturulur. O, çalmaya
ve söylemeye devam eder. Önce gitarı elinden
alınmak istenir, bırakmayınca hem elleri kırılır
hem gitarı parçalanır. O, “Yeneceğiz” şarkısını
söylemeye devam eder. Başına, ağzına birkaç
dipçik. Ağzı kan içinde şarkısını sürdürür.
Sonunda makineli tüfekle o güzelim yüzü
parçalarlar.
Bitmedi. Gözdağı vermek için ellerini, bileklerinden kesip stadyumun tellerine asarlar.
Biat etmeyenlere gözdağı vermek için... Victor
Jara’nın soluğu, şarkıları, sesi, elleri hâlâ yaşıyor...
Bugün 24 Ocak. Günlerden Uğur Mumcu.
Ancakdemokratik toplumlarda, siyaset tarikat - ticaret üçgeni ile savaşılacağına
inanan, laikliğin ancak özgürlükçü demokraside
savunulacağını bilen, “Demokrasilerde çözüm
yolları yasaklarda değil, özgürlüklerde aranmalıdır” diyen Uğur Mumcu günü...
(Bu yazı Zeynep Oral’ın Cumhuriyet’te
yayımlanan “Gelecek vaadi: Dil koparmak!” başlıklı yazısından kısaltılmıştır...)

Hükümete muhtýra

n Toplu Ýþ Sözleþmesi, Grev ve
Referandum yasa tasarýlarýna
karþý çýkan 23 sendika bugün
hükümete muhtýra verecek…

Ankara yollarý...

8. sayfada

Saner Ankara'ya uçtu

n "Kýbrýs valisi" olarak bilinen Fuat
Oktay'ýn davetlisi olarak Ersan
Saner dün gece Ankara'ya gitti.
Külliyede "TC-KKTC Ýktisadi ve
Mali Ýþbirliði Anlaþmasý"
10. sayfada
görüþülecek…

10. sayfada

İÇ Hat meselesi epey karıştı.
Manipülasyon yapmak için ortaya
atıldı, Ercan’ın uçak biletleri
ucuzlasın diye TC’nin İç Hat’ı
yapılacağı. Türkiye’ye işgalci
diyemeyen CTP de çok sert karşı
çıktı. İşgale karşı çıkamayınca İç
Hat’a karşı çıkarlar. Erdoğan’ın
Külliye dayatmasına karşı
çıkamayınca Tatar’a saray
yaptırmayacağız derler. Hem
söylemiş olurlar hem söylememiş…

Þener LEVENT

AHMET KALKAN'A VE DÝÐER
AYRILANLARA SAYGILARIMLA

KISACA...

45 SENE
ÖNCE 24 BİN
YERLEŞİK
VARDI

TARÝH: 23 Haziran 2021 Çarþamba YIL: 1 SAYI: 347 FÝYATI: 5.00 TL (KDV dahil)

ÇÜNKÜ BÝR HANÇER
DAHA KALDIRMAZ
BU COÐRAFYA

ÞAKA OLSUN
DÝYE
KURULMADI
KKTC

KIÇINIZI SÝLECEK
DOLAR
BULAMAYACAKSINIZ!

KORKU

TATAR
KAYYUMLUÐU
KÖKÜNE KADAR
HAZMETTÝ

Faize Özdemirciler

Canan Sümer

Aziz Þah

Ali Osman

Mehmet Levent

Kuzeyde 39’u yerel 44 vaka, güneyde 122 vaka daha...

l 3. sayfada

TARİH 23 HAZİRAN 2021
KKTC'de erken seçim tarihi olarak 3
Nisan 2022 tarihi belirlendi… "Seçim
tarihini
belirlemek,
seçim
ve
halkoylaması yasası değişikliklerini
hazırlamak üzere geçici ve özel komite"
dün yaptığı toplantıda oyçokluğuyla
seçim tarihini onayladı...

Gözden kaçmayanlar...

SIRAYLA!
“Devlet Bahçeli’nin talimatıyla gelip
Tatar’ın seçimleri kazanmasında önemli
rol oynadım” diye övünen MHP Kütahya
Milletvekili Ahmet Erbaş’ın UBP için
yaptığı liste ortalığa saçıldı… Özgür
Gazete Lefkoşa‘da bulunan ve yeğenine
ait olduğu bilinen Golden Tulip Otel‘de
adeta karargah kurduğunu ve UBP’de
karma oyda tik atılmasını istediği isimleri
liste yaparak dağıttığını yazdı. Müdahale
olursa kıyameti koparacağız diyen CTP
lideri Tufan Erhürman ne diyecek bu
işe… Ne dese boş! Akıncı’ya yapılırken
sustular, sıra kendilerinde…

İNCİR ÇEKİRDEĞİ

“Önemli olan ne
yaptığınızdır, seçime
ramak kala ne
söylediğiniz değildir…”
Tufan Erhürman (CTP)

Karikatür: Nuhsal Işın
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Baflının Köşesi
Dr.Dolgun Dalgıçoğlu
dolgun2002@yahoo.com

Bumin Bezmen

22 OCAK...

HAVADA BULUT...
"Bak", dedi ve telefondaki bağlantıyı
gösterdi...
“O ne?” diye sordum.
"Bulutlar", dedi.
"Bulutlar mı?"
"Evet."
Öyle bir program var şimdilerde.
Meteorolojiye dair bir program…
Hangi bulut, nerden kalkmış, nereye
doğru gidiyor.
Yeşil olursa iyi yağış, kırmızı olursa acayip…
Şimdilerde durum bundan
ibaret…
Kuzeyde şimdi hava sakin...
Ovalar yeşil.
Dağlar yeşil…
Şehirler kirli.
Nasıl yapacağımızı bilemedim.
Nereden bakacağımızı da…
Dün seçimler oldu buralarda.
Bir faaliyet, bir faaliyet…
Nasıl bir çaba bu?
Desen ki o adaylara, arkadaş hem para
vereceksin, hem koşturacaksın ama seçimlerden sonra seçimlerden önceki gibi olacaksın.
Ne tuhaf ne tuhaf…
Her parti 50 aday gösterdi.
Topu topu 50 kişi seçilecek.
Diğerleri hava cıva.
Her adaydan mesajlar havada uçuştu.
Her
partide
adayları
gösterir
kitapçıklar,broşürler, kartvizitler.
Bu dönemde insan matbaacı olmak ister.
Yanıp tutuşur bu uğurda.
Bugün pazartesi.
Haftanın ilk iş günü…
Döviz ne oldu acaba?
Yine mi yükseldi, yoksa düştü mü?
Bir anda insanlar panik yaptılar.
Önlerini görmediklerinden.
Birikmiş üç beş kuruş da heba olmasın,
diye panikle gidip döviz aldılar.
Aylık TL hesaplarından gelen faizleri
yok oldu.
Döviz yükselecek, aylık faizlerinden daha
fazlası gelecek üstelik bu arada paraları sıfırla çarpılmayacak.
Ve dövizin en yüksek olduğu dönemde
tekrar TL’ye geçip faiz almaya devam edecek.
Nasıl memleket burası, nasıl bir düzen…
Paran dengeli gitmiyor.
Bankadaysa geleceği belirsiz…
Malın var ona da garanti yok.
Eğreti durduğumuz bu yerde neyimiz
doğru ki diye sormaya kalkma sakın.
Doğru yok.
Nerden bakarsan bak, ucunda sıkıntı var.
Çünkü başlangıcı böyle…
Dışarıdan birlerinin uygun gördüğü kadardır memleket.
Dün bu belirsizlik içinde 50 milletvekili
seçilip VİP olsunlar, keyif yapsınlar diye
seçim yapıldı.
Boykot çağrıları altında yapıldı.
Çıkacak sayıya göre partiler bir araya
gelerek iş yapmayacak bir hükümet kuracaklar.
Geri kalan ise iş yapmayacak muhalefet.
Sonrası malum.
Hedeften ne kadar uzak olduğumuzu söyleyecek bir kişi bile çıkmayacak seçilmişlerden.
"Bak" dedi…
Baktım, “Ne bu?” dedim.
"Bulut", dedi.
"Yani işimiz bulut mudur?"
"Bulut"...

GAÜ ÖĞRENCİLERİ DENİZ KİRLİLİĞİNE DİKKAT
ÇEKEREK SAHİLDEKİ ÇÖPLERİ TOPLADI
Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) ‘Sahil Temizleme Projesi’ çerçevesinde
GAÜ öğrencileri ve gönüllülerin katılımıyla plaj ve deniz temizliği yapıldı.
GAÜ İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nden konu ile ilgili yapılan açıklamada;
“Evrenimize Nefes Olmaya Var Mısın? ve Damlaya Damlaya Çöp Poşetlerini
Doldurmaya” sloganları ile yola çıktık. Adamızın güzel denizini daha da
güzelleştirmenin peşindeyiz. Temizlik projemiz kapsamında plaj ve deniz kirliliğini
engellemek ve dikkat çekmeyi vurguladık. Bizlerle beraber bu önemli sorumluluğu
yürüten herkese çok teşekkür ediyoruz” denildi.

EMEKLİ POLİSLER OLUŞACAK YENİ HÜKÜMETTEN
POLİS TEŞKİLATINA DESTEK İSTEDİ
KKTC Emekli Polisler Derneği (EMPOLDER), seçim sonrası oluşacak yeni
hükümetten kıt olanaklara rağmen iç
güvenlikle ilgili başarılı bir yıl geçiren
Polis Teşkilatına ivedi destek talep etti.
Emekli Polisler Derneği Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Nurettin
Çırakoğlu açıklamasında şöyle dedi:
“Emekli Polisler olarak, ülkemizdeki
iç güvenlik ile ilgili Polis Teşkilatının
yasallaşmasını beklediği ve günün
koşulları gereği ihtiyaç duyulan tüm
yasaların bir an önce ve ivedi bir şekilde
yasalaşmasının takipçisi olacağımızın
şimdiden bilinmesi gerekmektedir.
Polis Teşkilatının % 35 eksik bir kadro
ile görev yapmakta olduğu herkes
tarafından bilinmektedir. Hal böyle iken
ve tüm zorluklara rağmen 2021 yılında
Polisin üstün çabası, yönetimi ve olaylara
müdahalesi sayesinde, Polis Teşkilatının

takdire şayan görev yaptığı aşikardır.”
Ülkede kötü niyetli ve organize suç
işleyen şahısların, bilhassa uyuşturucu,
soygun, dolandırıcılık, her türlü
kaçakçılık, cinayet, kara para aklanması,
kadına şiddet, siber suçlar vb. çeşitli
ağır suçların artmasına rağmen Polisin
başarılı operasyonları sayesinde
yakalanmaları ve adalete teslim
edilmelerinin gururunu yaşamakta
olduklarını kaydeden Çıarkoğlu, “Polis
Teşkilatının personel, araç gereç
ihtiyacının yanında, bekletilmekte olan
ve İhtiyaç duyulan yasalar ile Polisin
özlük haklarının da günün şartlarına
göre düzenlenmesinin zamanının gelip
geçtiğini ve bir an önce ve geciktirilmeden
düzeltilmesini ümit eder, başta Polis
Genel Müdürü olmak üzere tüm Polis
Teşkilatı mensuplarını tebrik eder
başarılarının devamını dileriz.” dedi.

TÜRKİYE'DE 65 BİN 503 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF
ÇIKTI, 185 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Türkiye'de 24 saatte 392 bin 281
Kovid-19 testi yapıldı, 65 bin 503 kişinin
testi pozitif çıktı, 185 kişi yaşamını
yitirdi. 18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz
aşı uygulananların oranı yüzde 84,20,
birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde
92,37 oldu.
Sağlık Bakanlığı, günlük Koronavirüs
Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 392 bin 281
Kovid-19 testi yapıldı, 65 bin 503 kişinin
testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 75 bin 422
oldu.
18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı
uygulananların oranı yüzde 84,20, birinci
doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,37
oldu. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan
aşı miktarı 140 milyon 743 bin 552 doza

yükseldi.
18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz
aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il
Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla,
Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir,
Zonguldak ve Manisa oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranı
en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman,
Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin,
Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal
medya hesabındaki paylaşımda, şu
uyarılarda bulundu:
"Havalandırması yetersiz mekanlarda
uzun süre bir arada kalmayalım. Evimizde
konuk ağırlarken dikkatli olalım. Yarıyıl
tatilinde sosyal hareketliliği biraz
azaltalım. Riskli mevsim şartlarını tedbirlerle lehimize çevirelim. Omicron kolay yayılıyor ama yapılacaklar zor değil!"

Yaşımız gereği, 63 olaylarını,
64 Erenköy olaylarını, Köfünye
olaylarını ve en sonunda 74
olaylarını yaşadık, gördük.
Barikatlarda yoklandığımız günleri geçirdik, mücahitlik yaparken,
izinli olduğumuzda sivil elbiselerle Rum kesiminde, barlarda,
diskolarında fink attık, hatta
Varosha'nın güzel
kıyılarında yüzdük,
tatil yaptık.
Türk olduğumuzu
bildikleri
halde
hiçbir gün herhangi
bir Rumun tacizine küfürüne,
hakaretine veya öldürmek için
saldırısına maruz kalmadık!
Ardından esir düştük, esir
kamplarında kaldık.
Ama 22 Ocak Afrika saldırısını,
linç girişimini yapanların gözlerindeki hiddeti, kini, nefreti
hayatım boyunca ne bir İngiliz'in
ne bir Rum'un yüzünde hiç ama
hiç görmedim.
Afrika saldırganlarının yüzlerindeki nefret ve kin Kıbrıslı
Türkler için bir ilkti.
Malımız,
canımız
için
garantörlüğümüzü üstlendiğini
iddia edip, söyleyenlerin nefreti,
kini, ne İngilize, ne de Rum'unkine benziyordu!
Bunun en büyük ispatı da
toplum lideri Akıncı'nın önlerine
çıktığı anda duyduğu hakaretler,
küfürler, tehditler yüzünden
yüzünün ne hale geldiğinin açıkça
görüldüğü fotoğraftır.
O fotoğraf her evde duvara
asılmalı, linçcilerin duvarlara
tırmanıp, kırıp dökmelerini ve o
cani saldırıyı zevkle izleyenlerin
çoşkulu bağırmalarını gösteren
video film ise her gün her akşam
TV'lerde ibretlik olarak gösterilmeli.
22 Ocak Kıbrıslı Türklerin
uyanması için bir milattır, bir
başlangıçtır, unutturulmamalı, her
fırsatta hatırlanmalıdır .
Milattır çünkü ayni zamanda
sahte solcuların, sözde solcuların,
sözde barışçıların, sözde çözümcülerin de ifşa edildiği bir
gündür!.
Milattır çünkü toplum lideri
Akıncı'nın nezdinde toplumumuza
karşı duyulan nefretin, kinin,
hıncın açığa çıktığı bir gündür.
Yine milattır, Afrika'ya yapılan
saldırı ve linç girişimi ile
sömürgecilerin niyetleri ifşa
olmuş ve gerçek yurtseverlerin
bir başlangıca imza atarak
bugünkü sözde seçimleri
tanımadığı ve reddettiğinin
açıklamasını getirmiştir!
Devamı gelecektir, kimse şüphe
etmesin!
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Rüzgara Karşı
Bülent Tümen
“Oldu
da
bitti
maşallah”…
Dünkü “seçimlerden”
bahsettiğimi anladınız!
Bu yazının, seçim
başlamadan
önce
yazıldığını da söylemem
yerinde olur…
Sizler, seçim sonuçları resmi olarak
olmasa da, açıklanmaya başladıktan
bu
yazıyı
okumaya
sonra
başlayacaksınız…
Bugün, sizlere güzel şeylerden
bahsetmeyi çok istiyordum; çok
üzgünüm, güzel olan hiçbir şey
bırakmadılar ki memlekette!
Bazılarını, aldı götürdü haramiler!
Bazılarını, yıktı geçirdi “efendiler!”
“Gözle görülür, elle tutulur” bize ait
olan üç-beş küçük şey kalmışsa da, o
kalanlarla toplumun değerlerini kısa
sürede yüceltmeye ömrümüz yetmez!
İşgale örtü olarak yapılan bu
seçimlerin ne manaya geldiğini, Türkçe
konuşan Kıbrıslı toplumun on yıllar
içinde neler kaybettiğini, hâlâ daha
anlamamakta direnen, dün sandıklara
koşanlar da, pek yakında yeterince
anlamış olacaklar ne yaptıklarını?
Üzgünüm,
-Son pişmanlık para etmez!
***
Öncelikle hazırlanın okkalı elektrik
zammına, ilk etapta kilovat başına en az

EFSANELER YERİNE
GERÇEKLER

%50 civarında zam yapılacağı
söyleniyor!
Bir de, şimdilik durağan görünse da,
TL’nin yabancı paralar karşısındaki
değer kaybının tüm fiyatlara zam
olarak yansıması var…
Öyleyken, bir süre önce ithal yerli
fark etmiyor, tüm ürünlere TL’nin
değerinden dolayı yapılan fahiş fiyat
artışlarını, bir kenara bıraksak bile…
Dün yapılan seçimin masraflarından
dolayı, yapılacak yeni zamlar da
yurttaşların cebine çıkacak!
Bilirsiniz, kapitalist sistemde tüm
harcamalar, yurttaşların cebinden
yapılır!
Siyasal partilere seçim için verilen
özel destekler de öyle…
Maaşlarla harcamalarınızı mukayese
edin…
Ayağımız uzamadı ama yorgan
fazlasıyla kısaldı!
Çekti adeta!
Bu kara kışta n’apacayık?
Böyle gidersa, evde, -yastık altında- ya
da bankadaki birikimlerimiz da, yavaş
yavaş elimizden çıkacak!
“Felaket
tellalı”
olduğumu
sanmayın, değilim!
“Görünen köy kılavuz istemez!” diye
bir atasözümüzün olduğunu hatırdan
çıkarmayın!
***
Aklıma bir fıkra düştü:

-Bektaşi’nin biri, yaşadığı kasabada
her gün, “Her şey Allah’tan”, “Her şey
Allah’tan” diye diye mırıldanarak
dolaşır dururmuş. Bir gün kasabanın
serserilerinden delikanlının biri,
mırıldanarak dolaşan Bektaşi’ye
arkasından sessizce yaklaşıp, ensesine
okkalı bir tokat yapıştırmış. Canı fena
halde yanan Bektaşi’nin pür hiddet
dönüp kendisine ters ters baktığını
görünce:
-Öyle ne bakıyorsun baba erenler,
demiş, hani her şey Allah’tandı?
-Tabii demiş Bektaşi, her şey
Allah’tan da, ben hangi deyyusu aracı
koyduğuna bakıyorum!”
***
Yıllardır, dikkatli bakılmadığı için
örtünün altında duranların kimler
olduğunu “göremeyen” sadece örtünün
önündeki aracıları/bayileri gören…
Kıbrıslının ensesinde türlü cevizleri
kıranlarla, Kıbrıslıyı yarım asırdan fazla
bir süredir yolunacak kaz görüp, sadece
tüylerini
değil
derilerini
dâhi
yolanların, aynı örtünün altına
gizlenenler
olduğunu
hâlâ
öğrenemeyenlere bir sözümüz olamaz!
On yıllardır birilerinin, ağızları dola
dola anlattığı yalanları dilemekten hâlâ
usanmadınız mı?
Kıbrıslı, efsaneler yerine yaşamakta
olduğu gerçeklere inanmalı!
Gene gonuşuruk buraşda.

LİRİK ŞİİR GRUBU’NDAN 10. YIL KONSERLERİ...

NERİMAN CAHİT’E ATFEDİLECEK İLK KONSER 26 OCAK’TA

MAĞUSA’DA 5 SAAT
ELEKTRİK YOK

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KıbTek), bugün 09:00 ile 14:00 saatleri
arasında Mağusa’da bazı
bölgelere elektrik
verilemeyeceğini duyurdu.
Kıb-Tek Mağusa Bölge
Amirliği’nden yapılan açıklamaya
göre, bugün 09:00 ile 14:00
saatleri arasında, orta gerilim
elektrik şebekesinde yapılacak
proje çalışması nedeniyle İlkay
Genç Sitesi, Onlar İnşaat Sitesi,
Crystal Rocks Otel, Salamis Otel,
Karavan Kampı, Yeni Boğaziçi
Köyü’nün bir kısmı, Bedis Plajı,
Okul Yolu, Panayır Alanı, Eyva ve
Cennet Restaurant Bölgeleri,
Lions Garden, DAÜ Beach Club ve
Kültür Merkezi Bölgesine elektrik
verilemeyecek.

DAÜ’DE ÖZEL EĞİTİM
ÜZERİNE SEMİNER

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim
Bölümü öğrencilerine yönelik
“Disleksi: Erken Dönem Belirtileri
ve Müdahaleler” ile “Engelli
Hareketine Bakış” başlıklı iki
çevrim içi seminer düzenledi.
Disleksinin tanımı, bilişsel ve
dilsel faktörlerle ilişkisi, erken
dönem belirtileri, alınacak
önlemler ve müdahaleleri
kapsayan ilk semineri DAÜ Eğitim
Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berrin
Baydık; Engelli Hareketine Bakış
başlıklı ikinci semineri ise Engelli
Hakları Aktivisti ve Araştırmacı
Uzm. İdil Seda Ak verdi.

EN FAZLA YAĞIŞ ZAFER
BURNU’NA DÜŞTÜ

Ülkede dünden bu sabaha en çok
yağışın 32 kg ile Zafer Burnu’na
düştüğü açıklandı.
Meteoroloji Dairesi’nin
açıklamasına göre, 22 Ocak
8.00’den bu sabah 8.00’e kadar
kaydedilen yağışı yörelere göre
dağılımı şöyle:
“Zafer Burnu 32 kg/m²;
Gazimağusa 18 kg/m²; Alevkaya,
Esentepe 11 kg/m²;
Karaoğlanoğlu, Alayköy 10 kg/m²;
Girne, Lefkoşa 9 kg/m²; Lefke,
Değirmenlik, Boğaz, Türkeli 8
kg/m²”

“ELPİDA” KIBRIS’I
ETKİSİ ALTINA ALDI

Kıbrıs Edebiyat Derneği çatısı altında
çalışmalarını sürdüren Lirik Şiir Grubu,
Telsim ana sponsorluğunda 10’uncu yılında
yurtiçi turne programına çıkıyor.
Telsim ana sponsorluğunda, 12 ayda 12
konser olarak programlanan turne
kapsamında “Bizim Şiirlerimiz-Bizim
Şarkılarımız” adıyla Kıbrıslı Türk şairlerin
şiirlerini seslendirecek olan Lirik Şiir Grubu,
26 Ocak Çarşamba akşamı, saat 20.00’de
Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde ilk
konserini düzenleyecek.
Yıltan Taşçı, Merter Refikoğlu, Şehbal
Hamzaoğulları ve Serkan Soyalan’dan oluşan
Lirik Şiir Grubu, ilk etkinliğini de Neriman
Cahit’e atfedecek.
Etkinlik kapsamında Neriman Cahit’in
de ayrı bir bölümde şiirlerinin seslendirileceği
etkinlikte,
“Neriman
Cahit’in
Edebiyatımızdaki Yeri” başlığıyla bir de
söyleşi gerçekleştirilecek. Öğretmen, öykücü
ve şair Mehmet Kansu’nun konuşmacı olarak
yer alacağı söyleşinin yanında, Lirik Şiir
Grubu’na konuk okuyucu olarak Oya Kutsal,
piyanosuyla da Kemal Taşçı eşlik edecek.
2012 yılında “Bizim Şiirlerimiz-Bizim
Şarkılarımız” etkinliği ile ilk kez dinleyicileri
ile buluşan Lirik Şiir Grubu, 10’uncu yılında
da “Bizim Şiirlerimiz-Bizim Şarkılarımız”
adı altında 12 dinleti gerçekleştirecek.

Telsim ana sponsorluğunda Lirik Şiir
Grubu’nun turne programı şu şekilde
açıklandı: Ocak-Lefkoşa (Neriman Cahit),
Şubat-Ozanköy (Osman Türkay), MartLefke (Fikret Demirağ), Nisan-Mağusa (Fatma Akilhoca), Mayıs-Girne (Filiz Naldöven),
Haziran-İskele (Bener Hakkı Hakeri), Temmuz-Serdarlı (Kaya Çanca), Ağustos-Yeni
Erenköy (Süleyman Uluçamgil), EylülTatlısu (Yaşınlar’dan Dizeler (Mehmet YaşınNeşe Yaşın-Özker Yaşın)), Ekim-Mehmetçik
(Kamil Özay), Kasım-Geçitkale (Feriha
Altıok), Aralık-Güzelyurt (Mehmet Kansu).
Lirik Şiir Grubu’nun sahneleyeceği dinletiler ile ilgili Telsim ve Kıbrıs Edebiyat
Derneği arasında, işbirliği protokolü
imzalandı. Lefkoşa’da Rüstem Kitabevi’nde
düzenlenen imza töreninde, işbirliği protokolüne Telsim Genel Müdür Yardımcısı
Fevzi Tanpınar ve Lirik Şiir Grubu Üyesi
de olan Kıbrıs Edebiyat Derneği Başkanı
Yıltan Taşçı imza koydu.
TANPINAR: SANAT YAŞAMI
GÜZELLEŞTİRİR, İNSANA VE
ÇEVRESİNE DEĞER KATAR
İmza töreninde konuşan Telsim Genel
Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Kıbrıs
Edebiyat Derneği çatısı altında faaliyetlerine
devam eden Lirik Şiir Grubu ile böylesine

anlamlı bir projede birlikte olmaktan heyecan
duyduğunu dile getirdi.
Lirik Şiir Grubu’nun yıl içerisinde ülkenin
dört bir yanında konserler düzenleyeceğini
de söyleyen Tanpınar, “Turne, hem
sanatçılarımızı tanıtmak hem de ülkemiz
kültür ve sanatına katkı sağlamak adına çok
değerlidir. Bu konserlerin 12 farklı şairimizin
adına atfedilecek olması da bu projeye ayrı
bir anlam katıyor” dedi.
TAŞÇI: 10 YILDA 20’Yİ AŞKIN
DİNLETİ DÜZENLEDİK
Lirik Şiir Grubu Üyesi ve Kıbrıs Edebiyat
Derneği Başkanı Yıltan Taşçı da imza
töreninde yaptığı konuşmada, 10 yıl önce
tek bir dinleti yapmak için bir araya geldiklerini, ancak dinleyicilerden gelen yoğun
istekler üzerine Lirik Şiir Grubu olarak dinletilerine devam ettiklerini söyledi.
Yurt içinde ve yurt dışında 20’yi aşkın
dinletiler düzenlediklerini söyleyen Taşçı,
“İlk etkinliğimizin sonrasında, birçok bölgemizde dinletilerde sahne aldık. Şiiri merkezlerden çıkarıp, köylerimize de ulaştırdık.
İstanbul’da Kıbrıslı şairlerin şiirlerini de
okuduk, Sicilya’da Nazım Hikmet’in şiirlerini
ve şiirlerinden bestelenen şarkıları da. Tüm
bu konserleri, arkadaşlarımın da büyük
özverisi ile sahneye koyduk” dedi.

“Elpida” (bazı kaynaklarda Elpis
diye geçiyor) isimli kötü hava
şartlarının dün öğleden sonradan
itibaren Kıbrıs’ı etkilediği belirtildi.
Fileleftheros gazetesi “Elpida
Geldi, Kar ve Isırıcı Soğuk Getirdi”
başlıklı haberinde, “elpida” isimli
hava şartlarının dün öğleden
sonradan itibaren başladığını ve
bugün daha da kötüleşeceğini
yazdı.
“Elpida”nın, kar, yağmur, şiddetli
fırtına ve düşük hava sıcaklığını
beraberinde getirdiğini yazan
gazete rüzgarın şiddetinin, gerek
dağlık gerekse sahil bölgelerinde
7-8 bofor olacağını belirtti.
Gazete, Rum Meteoroloji
Dairesi’nin, yoğun yağış ve
şiddetli rüzgar için dün
yayımladığı sarı alarmın bugün
öğleden sonraya kadar geçerli
olacağını yazdı.

FIRTINA ETKİLİ
OLACAK

Ülkede önceki gece etkili olmaya
başlayan fırtınanın gece yarısına
kadar devam etmesi bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi, akşam
saatlerinden itibaren güney ve batı
yönlerden saatte 39-49 km hızla
esen rüzgarın zaman zaman 62-74
km’ye yükselmesini öngörüyor.
Yaşanabilecek olumsuzluklara
karşı tedbirli olunması tavsiye
edildi.
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Günün Manisi - Emine Hür

Günler düşlermi aldı
Aylar uğraşa saldı
Hiç hesap soramadım
Yıllar ömrümü çaldı

Özdeyişler

Tadımlık

“Demokrasi iyi kızdır, ama size
bağlı kalmasını istiyorsanız,
her gün onunla sevişmeniz
gerekir.”
Eduard Herriot

Gelmek isterdim günler sonra
İnsan yüzünün olduğu her şey
Dolaşsa da ayağıma ayrı ayrı
Bilsem ki görmeyeceğim yol boyu
Sulanırken vurulan kuşları
Abdülkadir Bulut
“Sulanırken vurulan kuşlar” adlı
şiirinden

Kitap Dünyası

MUAZZAM
MUAZZEZ
Sedef Kabaş
Asi Kitap

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA
AKDORA ECZANESİ
Mumcu tepe sokak bozhan apt. no:4
anıttepe yolu hamitköy lefkoşa
03922253355
CEVHER ECZANESİ
Mehmet Akif Cad. 101 /E Pascucci
Café karşısı Trafik Iışıkları yanı Dereboyu Lefkoşa 0392 227 72 51
ÜLKER POZAN ECZANESİ
Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 28/2 Ortaköy Lefkoşa 03922235180

Ceyhan Özyıldız'dan Sergi & Kitap Lansmanı…

“Tekrar&Tekrar” isimli deneysel foto dijital çalışmaları izleyici ile buluştu
Ceyhan Özyıldız’ın, ‘O Şey(ler)’/ ‘Tekrar ve Tekrar' başlığı altında
topladığı siyah beyaz, deneysel detay doku fotoğrafları ile renkli foto
dijital çalışmaları izleyici ile buluştu. Kıbrıs Vakıflar İdaresi desteğiyle
yayınlanan, Telsim’in iletişim ve teknoloji sponsorluğunda kitap
tanıtım lansmanı ile birleşen sergi 21 Ocak 2022 Cuma akşamı
18.30’da Rüstem’s Etkinlik alanında ziyarete açıldı.

Rüstem’s Bookshop yayınlarından‘O Şey(ler)’/ ‘Tekrar ve Tekrar’
iki ayrı kitap olarak geçtiğimiz ay yayınlanmıştı.
Özyıldız’ın kitaplarını takip eden foto-manipülasyonları Tekrar ve
Tekrar isimli sergisine sanatseverler ve halk ilgi gösterdi. İlk solo
sergisi özelliğini taşıyan gecede izleyicilerle, sanatçı ve sanatsever
konuklarla sohbet edip kitaplarını imzalatma imkanı da buldu.

ARTS OF SMALL TALK’UN KONUKLARI ALKAŞ VE ÖZOKUTAN OLDU
“Arts of Small Talk”un bu ayki konukları, oyuncu Osman Alkaş
ve yönetmen Doğuş Özokutan oldu. Kuzey Kıbrıs’ta oyuncu ve
yönetmen olmanın konuşulduğu söyleşinin moderatörlüğünü
Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar yaptı.
Söyleşide, ülkedeki sinema ve oyunculuk çalışmalarının ne
gibi zorluklarla karşı karşıya olduğu ve dünyaya açılmakla ilgili
konular hakkında konuşuldu. Kıbrıs Türk Sineması’nın nerede
olduğu, doğdu fakat emekliyor mu koşuyor mu konusunun
sorgulandığı söyleşide, gelişmesi için neler yapılması gerektiği
ve dünya sinemasının Kıbrıs Türk Sinemasına nasıl bakıyor
olduğu da ele alındı. Dünyada Kıbrıs Türk Sineması’nın bilinmesi,
ülkemizin değerlerinin sinema gibi önemli bir sanat aktivitesiyle
dünya ile bütünleşmesi ve bu tanıtımlarla turizm açısından nasıl
faydalar sağlanabilineceğiyle ilgili konulara değinen Alkaş ve
Özokutan, ülkede sanata daha çok önem verilmesi ve sanatın
yaşatılabilmesi için ortak bir vizyonla ve hep birlikte hareket
edilmesi gerektiğini ifade etti. Oyuncu Osman Alkaş ve Yönetmen
Doğuş Özokutan’ın kendi tecrübelerinden de örnekler verdikleri
söyleşide, kendi başarı öykülerini anlatarak, Kıbrıs Türk Sineması
için yaptıkları başarılı projelerinden ve ülkemize kattıkları değerli
faydalardan da söz etti.

GİRNE
ASRIN ÜMİT ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New
Castle Plaza No:2 Karaoğlanoğlu
0533 839 19 60
RIZKI ECZANESİ
NaciTalat Cad. N0:3 Foto Berkenat
yanı Girne 0392 815 34 96
TÖREN II ECZANESİ
Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 , Kombos Taksi Durağı Yanı Girne
03928151790
MAĞUSA
HALİL HAMZALAR ECZANESİ
Halıl hamza ayakkabı mağazası yanı
kalıland bölgesi 03923655594
SAKARYA ECZANESİ
Narlık Sok.Sakarya Mağusa Tıp
Merkezi Hastanesi (Cyprus Central
Hospital ) yanı GaziMağusa
03923652989
GÜZELYURT
CAMCIOĞLU ECZANESİ
Şht. Münür Dilaver Sok N0:24 C
Güzelyurt 7142 457
İSKELE
SULTAN TOPEL ECZANESİ
Makenzi Cad. Dük N0:6 Ottoman
yanı İskele 3301 720
LEFKE

DÜN

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

Tel:0533 864 8771

Acil Telefon
Numaraları

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
DOLAR
Alış Satış

13.35 13.55

EURO
Alış Satış

15.15

15.38

S.T.G.
Alış Satış

18.15 18.35

İLKSEN ECZANESİ
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke 03927278240

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

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

155
199
112
177
161
158
166
188
228 33 11
366 53 10
815 21 25
714 21 40
728 72 56
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Sosyal Medya
Taçam Gökbörü

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

SIKI TUTUN
KAÇMASIN...
Geçen seçim öncesinden bir anım...
2017 yılı, unite now cyprus hateketlenmesi henüz yoktu
Parti Meclisinde söz aldım ve bu
toplumu bu girdaptan kurtarabilecek
yegane şeyin çözüm olduğunu ve bizim
bunu sokağa çıkıp, insanları sokağa
çağırıp savunmamız gerektiğini dile getirdim.
Benim önümde olan parti meclisi
katılımcılarının sağında bir grup
arkadaşımız vardı. Genelde o kısımda
birlikte otururlardı. Sıra ile üçü söz istedi
ve ayağa kalkıp kısaca, "şu an çözüm
olma ihtimali yoktur, biz çözüm hayalini
ve olasılığını bu topluma empoze edersek,
çözüm olmayacak zaten ve hayal kırıklığı
yaratacağız. Ve partimiz oy oranında geri
gidecek" dediler.
Üçü de aynı şekilde bir tez savundu.
Hayret ettim, yerime oturdum.
UCN hareketi başladı, hemen katıldım
ve katkı koydum. Her dakikasında her
eyleminde işimden ekmeğimden
fedakarlık yaparak bulundum. Bu genç
üç arkadaşımızın ikisi de en başta oradaydı
bir hafta kadar. Sonra kayboldular. Birileri
yuvaya dönün çağrısı yapmıştı muhtemelen. Ve döndüler. Aylarca görünmediler.
UCN eylemleri süresince partinin önde
gelenlerin sürekli oraya davet ettim. Aylar
sürdü uğramaları.
Sonra Crans Montana süreci ve hayal
kırıklığı.
Derken seçim süreci geldi ve parti
manifestosunda barış ve çözüm bir kısa
paragrafla geçiştirildi.
Üzüldüm, huzursuz oldum.
Aday da oldum. Bu kısmını
anlatmayacağım.
Endek göndek dalaveralarla parti üç
çıkarsın da fazlası olmasın diyen egemen
hizibin özel gayretini de gördüm.
Derken sonuçlar çıktı. En az 5 vekil
beklerken 3 çıktı. Bir güçlü, bir özgür,
bir temiz. Güya. ..
Sonra ilk Parti Meclisinde "sandığa
gitmeyenler" konusu açıldı tabii ki...
Ve yine o üç arkadaşımız söz aldı ve
"biz bu insanları nasıl sandığa götürebiliriz
ve bize oy verebilirler" diye projeler
üretmemiz gerektiğini anlattılar bize.
İzledim tebessüm ederek...
Sandığa gitmeyen insanların neden
sandığa gitmediğinin bile farkında
değildiler. Veya farkında idiler ve başka
hesapları vardı.
Daha sonra toplanan parti meclisleri
hükumet koalisyon ortağı olma olasılığı
ve atanma bekleyen parti meclisi
üyelerinin ölüm sessizliği ile geçti. Ve
derken hükumet sürecinde PM tamamen
toplanmaz oldu.
2018 Ocak ayından itibaren 4 yıl geçti
ve parti sandığa gitmeyen insanlar için
söylem içeriğinde hiçbir artı yaratmadı.
Aksine 4'lü hükumette koltuk kaybetmemek adına koalisyon ortağı kıçı kırık
bir başka statükocu partinin koltuk değneği
oldu, UBP'nin de ekmeğine yağ sürdü
ve daha da değer kaybetti.
Ve yarın yine seçim var...
Evet beni bile sandıktan uzaklaştıran
parti içi egemen sevgili hizip, yarın sizlere
başarılar diliyorum tüm kalbimle. Sıkı
tutun partinizi gaçmasın.
Canı gönülden çaba harcayan ve bu
tabloyu bilmeyen tüm aday güzel insanlar
adına üzülerek...

SABAH AJANS
Oyların pazarlanması ve satılmasından
sorumlu Mafya Babası Kubbiddin
Sandıkoğlu, satılmaya müsait olan
12 bin kişiye eski tip, akıllı olmayan
cep telefonu hediye ettiklerini,
sandıklara gittiklerinde bunları
görevlilere teslim ettiklerini, akıllı
olanları da uçuş moduna alıp
donlarının içine yerleştirdiklerini
açıkladı. Bu şekilde oy pusulaları ile
selfi çeken satılmışların başarıya
ulaşıp, ilgili parti ve adaylardan paralarını tahsil ettiğini bildiren
Sandıkoğlu, "biz de genel toplamdan yüzde 15 komisyon alıyoruz.
mutluyuz, huzurluyuz" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

SORU KÖŞESİ
Aşağıdakilerden hangisi
Hatay ile KKTC
arasındaki farklardan
biri değildir?
A. Araba plakası
B. Balgam solüsyonu
C. Küfür farkı
D. Medeniyetsizler sofrası
E. Künefe peyniri
F. 31'ciler bariası
G. IQ seviyesi

AKŞAM AJANS

Maraş'a karşılık Ercan Havaalanı'nın direkt uçuşlara açılabileceği
konusunda adım atan Rum tarafına seslenen Büyük Reis "Maraş dedikse
Kıbrıs'taki Maraş değil. Tabii ki güneydoğudaki Kahraman Maraş. Bizde öyle
göz var mı" açıklamasını yaptı. Bu haberden sonra beyanat veren Rum Lider
Anastasiadis "Memnuniyetle dondurma diyarı Kahraman Maraşı Rum
toprağı yapmaya hazırız. Oralara el attık mı sırayla Urfa, Antep, Mardin ve
Diyarbakırı da Elenleştireceğiz. Kıbrıs'taki Maraşı da Türklerin masadaki
acemiliklerinden yine bir gün alacağız" dedi.

HAFTANIN SÖZÜ

Hayattaki en güzel şeyler ya kanundışı, ya
ahlakdışı ya da kilo aldırıcıdır.
BURAM BURAM KIBRIS
Adamın biri doktorun karşısına çıkmış:
-Aman doktor bey, yaman doktor bey;
bende bir sorun var ki sormayın...
Şimdi bende feci bir gaz sorunu var
affedersin... Oturuyorum osuruyorum,
kalkıyorum osuruyorum, yatıyorum
osuruyorum... İşin tuhaf yanı, gaz ne
kokuyor ne de duyuluyor. Yani kimse
durumu çakmıyor, Allah'tan da,
diyeceğim, bende yarattığı rahatsızlık
öyle böyle değil! derdime bir çare...
Doktor sessizce başını sallamış ve
hemen bir reçete yazıp hastanın eline

tutuşturmuş:
-Bu ilacı al, bir ay sonra beni yine
gör...
Bir ay geçmiş, aynı adam girmiş
kapıdan, burnundan soluyor:
-Ulan doktor ben senin ağzına
sıçayım! Gazım var dedik, duyulmuyor
dedik; sen bize bir ilaç verdin. Hala
aynı gaz var, üstelik şimdi ses de
çıkarıyor!
Doktor gülümsemiş:
-Oo iyi, kulakları açmışız demek; şimdi
sıra burnunda!

ŞİİR KÖŞESİ
Haydi dostum sandığa
Ülke döndü bataklığa
Kimi seçsen hikaye ,
Gerdiler bizi çarmığa
xxx
Kötünün iyisini seç
Bu ayakları geç
Statüko değişmezse,
Yiyeceyik kokoreç
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ABD’NİN EASTMED’TEN DESTEĞİNİ ÇEKME SEBEBİ “SİYASİ”
Alithia ABD Dışişleri Bakanlığı’nın,
Washington’un Doğu Akdeniz doğal gazını
İsrail Güney Kıbrıs ve Yunanistan üzerinden
AB’ye taşıyacak projeyi artık destek
vermediğine dair, müdahil ülke Dışişleri
bakanlıklarına “non paper” (belge olmayan
belge) göndererek EastMed projesine yaptığı
müdahalenin “öncelikle siyasi” olduğu
görüşünü paylaştı.
Gazete “ABD Türkiye’yi Enerji İttifakına
İlerletiyor” başlığıyla manşete çektiği analiz
haberinde, ekonomik ve çevresel meselelerinin ABD’nin EastMed projesine destek
vermesinden önce de var olduğuna dikkat
çekti.
Gazeteye göre Amerikalıların birincil
hedefi, 7 Doğu Akdeniz ülkesinin (Güney
Kıbrıs, Yunanistan, İsrail, Mısır, İtalya,
Ürdün, Filistin) enerji projesinin dışında
bırakılan Türkiye’yi bu durumdan çıkarmak,
onu East Medeterranean Gas Forum’una
sokmak ve doğal gazın geliştirilmesi ve
Avrupa’ya nakli prosedürüne dahil etmek.
Amerikalıların Türkiye’yi, Rusya’ya
enerji (ve dolayısıyla ekonomik ve siyasi)
bağımlılığından kurtarmaya çalıştığı görüşü
de paylaşılan haberde, Amerikalı
diplomatların ABD’nin gözlemci olarak
atıldığı Doğu Akdeniz Gaz Forumu da
dahil diyalog kapısını Türkiye’ye açık
bırakacağını açıkça söylediğine işaret etti
özetle şunları yazdı:
“Amerikalılar Kıbrıs ve Yunanistan’ın
İsrail ve Mısır başta olmak üzere komşu
ülkelerle ittifaklarını destekliyor ve Doğu
Akdeniz’ hidrokarbonlarının geliştirilmesine

(ExxonMobil aracılığıyla) doğrudan
katılmakta tereddüt etmiyor. 3+1 oluşuma
(Kıbrıs, Yunanistan, İsrail + ABD) katılması
da tesadüf değil. Ancak Doğu Akdeniz
enerji projelerine Türkiye’yi katma niyetini
de gizlemiyor. EastMed Türkiye’yi Avrupa’ya doğal gaz nakletme prosedüründen
dışlıyor, Amerikalılar da buna karşı çıkıyor.
Amerikalılar ekonomik, teknik, çevresel
ama öncelikle de siyasi sebeplerle doğal
gazın, daha ekonomik ve kârlı güzergâh
olan Türkiye üzerinden geçmesinden
yanadır.”
“GAZZE MODELİ”
Haftalık Simerini ise “Doğal Gazı Gazze
Modelinde ‘Dondurma’” başlığıyla manşete
çektiği haberinde, ABD’nin EastMed projesinden desteğini çekmesi ile yaşanan

gelişmelerden sonra Rum yönetiminin en
büyük sorununun artık EastMed’in inşa
edilip edilmeyeceği olmadığına işaret etti.
Rum Yönetiminin en büyük sorununun
artık, sözde “MEB’inde” bulunan doğal
gazı kullanıp kullanamayacağı veya nasıl
kullanacağı olduğuna işaret eden gazete,
son gelişmelerin, diplomatlar ve enerji
şirketlerinin hukuk danışmanları tarafından
ortaya konulan, “Kıbrıs’ta Gazze Modeli
(Gaza Maritime) uygulanması” ihtimalinin
açık
olduğu
algısının
gittikçe
sağlamlaşmakta olduğunu vurguladı, şu
izahı aktardı: “Yani vurguladıkları üzere
Kıbrıs doğal gazının tamamen veya kısmen
gömülü, diğer bir deyişle Kıbrıs MEB’i
dibinde kalması tehlikesi var. Tıpkı Filistin’in 1999’da keşfedilen enerji yataklarına
olduğu gibi.”

Türk milli hentbolcu Rum
tarafında Covid-19’a yakalandı

Kuzeye
geçme talebi
reddedildi
Kıbrıs Cumhuriyeti ile uluslararası
hentbol karşılaşmasında buluşan
Türkiye hwntbol milli takımında bir
sporcunun covid-19 testinin pozitif
çıkması üzerine KKTC'ye
getirilmesine izin verilmedi. Çünkü
Türkiye takımı Kıbrtıs’a Atina
üzerinden Larnaka’ya vizeli
gelmişti. KKTC Dışişleri Bakanlığı
tarafından yapılan yazılı
açıklamada, Kıbrıs Rum tarafında
bulunan Türkiye A Milli Erkek
Hentbol Takımı'nda bir oyuncunun
Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının
ardından oyuncunun KKTC'ye
getirilmesine izin verilmediğini
bildirdi. Açıklamada, Türkiye
Hentbol Milli Takım yetkilileri ile
oyuncunun isteğine rağmen Türk
oyuncunun KKTC'ye güvenli bir
şekilde getirilmesine müsaade
etmeyen Rum yönetiminin kararının
siyasi olduğu vurgulandı. Türk
hentbol oyuncusu Alperen
Arabacı'nın KKTC'ye getirilmesinde
kolaylaştırıcı rolüne başvurulan
Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün
(BMBG) Rum tarafı nezdinde etkisiz
olduğunun bir kez daha
kanıtlandığı belirtilen açıklamada
şunlar kaydedildi: "BMBG’nin, barış
operasyonlarının en temel
unsurlarından biri olan tarafsızlık
ilkesinden uzaklaşarak Rum
tarafının menfaatine hizmet eden
mevcut durumun sembolü haline
dönüştüğü görülmektedir. İnsani
konuları dahi siyasileştirmekten
geri kalmayan Rum tarafının bu
kararını şiddetle kınıyoruz. İnsanlık
dışı bu kararın mutlaka birtakım
neticeleri olması kaçınılmazdır."
Türkiye Hentbol Federasyonundan
yapılan açıklamada, "Kıbrıs Rum
Milli takımı ile oynanan maç için bu
ülkeye giden A Milli Takımı'mızın
oyuncusu Alperen Arabacı, yapılan
Kovid-19 testi pozitif çıkması
nedeniyle kendisi için kiralanan
evde 10 gün boyunca
konaklayacak. Türkiye'ye geri
getirecek olan ambulans uçağa,
Güney Kıbrıs Rum Kesimi yetkilileri
tarafından izin verilmemesi
nedeniyle bu ülkede kalan
oyuncumuzun, yasal izolasyon
süresi 31 Ocak'ta dolacak."
ifadeleri kullanılmıştı.

MARAŞ-ERCAN
ÖNERİSİ “TEMCİT
PİLAVI”

29.

Fileleftheros Rum Yönetiminin,
Rum Yönetimi Başkanı nikos
Anastasiadis’in, Cumhurbaşkanı
Ersin Tatar’a mektupla sunmaya
niyetlendiği Maraş’a karşılık Ercan
ana eksenli Güven Yaratıcı Önlem
(GYÖ) önerisinin içeriğine dair
detaylar aktardı.
Gazetenin “Maraş’la İlgili Bütün
Paket… Lefkoşa Maraş, Timbu
(Ercan) ve Limanı Bağdaştıran
GYÖ’yü Yeniden Gündeme
Getiriyor” başlıklı manşet haberine
göre bu öneri aslında yeni değil,
Rum Yönetimi’nin Tasos
Papadopulos zamanından beridir
var ve müzakereler çıkmaza
girdiğinde veya yeniden başlama
zorluğu yaşadığında, “perde
gerisinde veya önünde temcit pilavı
gibi tekrar tekrar servis ediliyor.”
Rum Dışişleri Bakanı Yoannis
Kasulidis Atina ziyareti sırasında
Yunanistan Başbakanı Kiriakos
Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos
Dendias’a Rum Yönetiminin bu
niyeti hakkında bilgi verdi, detaylı
olmasa da AB’ye (AB Yüksek
Temsilcisi Borrell’e) de bildirdi.
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Hull City, Acun Ilıcalı
ile 2'de 2 yaptı

Türk televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı'nın
sahibi olduğu İngiltere Championship Ligi
takımı Hull City, lig ikincisi Bournemouth'u
deplasmanda 1-0 yendi. Hull, Ilıcalı'nın
satın aldıktan sonraki ikinci maçını da
kazandı. Hull City, bu galibiyetle 24 takımlı
ligde 19. sıraya yükseldi.

Basketbolda final heyecanı

Atatürk Spor Salonu’nda
Açılış Kupası finalinde
Koopspor ile Girne Amerikan
Üniversitesi karşı karşıya
gelecek. Karşılaşma saat
19.00’da başlayacak

Basketbol Federasyonu tarafından Büyük
Erkekler Ligi öncesinde düzenlenen Açılış
Kupası’nda gözler bu akşam oynanacak
final maçına çevrildi.
Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda Koopspor ile Girne Amerikan Üniversitesi’ni
(GAÜ) karşı karşıya getirecek ve saat
19.00’da başlayacak maç öncesinde her iki
takım yanında Basketbol Federasyonu da
hazırlıklarını devam ettiriyor.
Kapılar 18.00’de açılacak, maç
19.00’da başlayacak
Federasyondan yapılan açıklamada saat
19.00’da başlayacak maç için kapıların saat
18.00 itibarı ile açılacağı, seyircilerin adapass
ve son 7 günde yapılmış antijen/PCR testi
ile salona kabul edileceği belirtildi.
Açıklamada tüm seyircilerden maske ve
sosyal mesafeye özen göstermeleri de rica
edildi.
İlk kez geçtiğimiz yıl düzenlenen ve ligin
ön hazırlık turnuvası niteliğindeki turnuvanın
ilk finalinde Koopspor rakibi YDÜ’yü 7252 mağlup ederek kupayı kazanmıştı.
Koopspor bu yıl da yarı finalde
Çetinkaya’yı eleyerek finale adını
yazdırırken, diğer finalist Hacıganimler Soyer’i mağlup eden GAÜ olmuştu.
Güven: Hedefimiz bu kupayı ikinci
kez kaldırmaktır
Zorlu maç öncesinde görüşlerini aldığımız
Koopspor Koçu Emrah Güven, final için
hazır olduklarını, her zamanki gibi hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek,
bu yıl da Açılış Kupası’nı kazanıp lige
moralli başlamak istediklerini belirtti.
GAÜ’nün ligin güçlü ekiplerinden Soyerspor’u iyi oyunla yenerek finalist olduğuna
dikkat çeken Güven, rakiplerinin iyi bir

Cimnastik antrenörleri,
Antalya'da bilgi tazeledi

takım olduklarını düşündüğünü, çok iyi
uzuna sahip olduklarını söyledi.
Emrah Güven, zorlu ve çekişmeli geçmesini bekledikleri maçı savunmada atletik olup
kolay baskete izin vermeyerek ve ribauntları
da kontrol ederek kazanmayı planladıklarını
belirterek, basketbol severleri mücadeleyi
izlemeye davet etti.
Alp: Birbirini tamamlayan ve seven
oyunculardan kuruluyuz
GAÜ Koçu Ahmet Gürel Alp ise 2 yıl
içinde mevcut kadrolarında bulunan
oyuncuları geliştirmeye özen gösterdiklerini
ve geldikleri noktada bu oyuncuların yıldız

statüsündeki isimlerin performanslarının üzerine çıktığını belirtti.
Homojen, iyi bir kadroya sahip ve birbirlerini tamamlayan ve seven oyunculardan
kurulu olduklarını, bunu da şampiyonluğun
olmazsa olması olarak gördüğünü dile getiren
deneyimli koç, “Bu takımdaşlığa güveniyorum ve oyuncularımın çıkıp bu maçı
kazanacaklarını düşünüyorum” dedi.
Alp, rakipleri Koopspor’un geniş bir
kadroya sahip, çok tehlikeli bir takım
olduğunu, onların güçlü taraflarını kapayarak
kendilerinin iyi taraflarını ortaya çıkarmayı
amaçlayacaklarını söyledi.

Cimnastik Federasyonu tarafından
sağlanan olanaklarla Antalya'da seminere
katılan hakem ve antrenörlerimiz, Türkiye
Cimnastik
Federasyonunun
gerçekleştireceği yarışmalara katılıp görev
alma hakkı elde ettiler.
Cimnastik Federasyonu, çocukların
gelişimlerini daha da üst seviyeye çekebilmek adına antrenör ve hakemlerin
eğitimlerine verdiği önem neticesinde
çalışmalarını sürdürüyor.
KKTC Cimnastik Federasyonu, her zaman
çocukların ve antrenörlerin yanında olma
ve onları geliştirme hedefi doğrultusunda
bu kez de hakem ve antrenörleri, Türkiye
Cimnastik Federasyonu (TCF) tarafından
Antalya'da düzenlenen hakem ve antrenör
vize seminerlerine gönderdi. Hasan Aksoy,
Mustafa Erbulut, Ulaş Azer, Türkay Özata,
Ayten Kasap, Bilgin Diker, Berk Aydoğan
ve Arzu Sencer, Antalya'da yoğun katılımla
gerçekleştirilen seminerde bilgi dağarcıklarını
genişlettiler. Türkiye Cimnastik Federasyonu
başkanı Suat Çelen’in de katılıp konuşma
yaptığı seminerlerde, KKTC Cimnastik
Federasyonu kafilesinden 1 kişi kız kategorisi
hakem, 1 kişi erkek kategorisi hakem, 3
kişi artistik cimnastik kız takımları antrenörü,
3 kişi ise artistik cimnastik erkek takımları
antrenörü kategorilerinde eğitim aldılar.
KKTC Cimnastik Federasyonu tarafından
sağlanan olanaklarla seminere katılan hakem
ve antrenörlerimiz, Türkiye Cimnastik Federasyonunun gerçekleştireceği yarışmalara
katılıp görev alma hakkı elde etmiş de oldular.

Badminton hakemlik ve antrenörlük kursları tamamlandı
Badminton Federasyonu tarafından organize edilen Badminton Hakemlik ve
Antrenörlük kursları tamamlandı.
Geçtiğimiz hafta verilen teorik derslerin
ardından, Türkiye Badminton Federasyonu
tarafından görevlendirilen eğitmenlerle
gerçekleştirilen uygulamalı derslerle kurslar
sona erdi.
Hakemlik Kursu için adamıza gelen
Türkiye Badminton Federasyonu MHK
Başkanı Mustafa Yaşar ile Antrenörlük kursu
için ülkemize gelen TC Milli Takım Antrenörleri Seyit Ali Yazgan ve Sinan Er tarafından
yürütülen eğitimler 22 Ocak 2022 tarihinde
tamamlandı.
Kursun bitiminde konuşan Federasyon
Başkanı Fırat Deniz, pandemi dönemi
olmasına rağmen düzenledikleri kursa
katılımın çok iyi olduğunu, kurslar süresince
eğitim veren akademisyenler ile birlikte

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

Forest Ali Conkbayır’ı
unutmadı

Türkiyeden adamıza gelen eğitimcilere
verdikleri emekler için teşekkür etti.
Başkan Deniz, kursun gayet verimli
geçtiğini, bu bağlamda kurslara katılan
Antrenör ve hakem adaylarının kurslara
gösterdikleri ilgiden dolayı menun olduğunu,
ayrıca kurs için verdiği desteklerden dolayı
TC Badminton Federasyonu Başkanı Murat

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

Özmekik'e teşekkür ederken, ekibine de
teşekkür plaketi takdim etti. MHK Başkanı
Mustafa Yaşar ise, yaptığı kısa konuşmada,
Kıbrısta her geçen gün Badminton Sporunun
geliştiğini ve yaygınlaştığını, bu nedenle
KKTC Badminton Federasyonu Başkanı
Fırat Deniz ve yönetim kurulunu tebrik
ettiğini söyledi.

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

Küçük Kaymaklı’nın unutulmaz
taraftarlarından Merhum Ali Conkbayır anı
maçı ile hatırlatıldı. Küçük Kaymaklı’da
Akay Aşina başkanlığındaki yönetim kurulunun, kulübün merhum taraftarı ve amigosu Ali Conkbayır anısına düzenlenen turnuvada Kaymaklı ve Çetinkaya karşılaştı.
Şehit Hüseyin Ruso Stadında oynanan ve
Fehim Dayı’nın yönettiği 1. Ali Conkbayır
Anı Maçını Çetinkaya 2 – 0 kazanmıştı.
Maçtan sonra düzenlenen ödül töreninde
hakemlere ve takımlara ödüllerini Merhum
Ali Conkbayır’ın ailesi takdim etti. Küçük
Kaymaklı kulüp başkanı Akay Aşina ise
merhum Ali Conkbayır’ın eşi Ayşe
Conkbayır’a plaket takdiminde bulunarak
aileyi onure etti.
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