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TC’li oylarla ipi göğüsleyenlerin gazası mübarek olsun! Karanlık da vız gelir bu halka,
zam kazıkları da! Filtresiz bacadan kansere yakalanmak da! Sen neymişsin be KKTC!
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 25 Ocak 2022 Salı YIL: 2 SAYI: 561 FİYATI: 7 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
2028’E KADAR KAPALIYIZ
n

2. sayfada

UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3, YDP 2

Davul boynumuzda
tokmak
onlarda
salter de
İşte kazananlar...

Lefkoşa
UBP: Faiz Sucuoğlu, Olgun
Amcaoğlu, Ahmet Şavaşan,
Hasan Taçoy, Alişan Şan, Sadık
Gardiyanoğlu, Zorlu Töre
CTP: Tufan Erhürman, Sıla Usar
İncirli, Doğuş Derya, Ürün
Solyalı, Devrim Barçın, Filiz
Besim
HP: Kudret Özersay
DP: Hasan Tosunoğlu
YDP: Talip Atalay

Mağusa
UBP: Dursun Oğuz, Sunat Atun,
Oğuzhan Hasipoğlu, Hakan
Dinçyürek, Resmiye Eroğlu
Canaltay ve Hüseyin Çavuş
CTP: Asım Akansoy, Teberrüken
Uluçay, Erkut Şahali, Şifa
Çolakoğlu
DP: Fikri Ataoğlu
HP: Ayşegül Baybars
YDP: Erhan Arıklı

Girne
UBP: Kutlu Evren, İzlem Gürçağ
Altuğra, Ünal Üstel, Özdemir
Berova, Hasan Küçük
CTP: Ongun Talat, Fikri Toros,
Fazilet Özdenefe,
Ceyhun Birinci
HP: Jale Refik Rogers
DP: Serhat Akpınar

Güzelyurt
UBP: Ali Pilli, Ziya Öztürkler
CTP: Armağan Candan

İskele
UBP: Nazım Çavuşoğlu,
Yasemin Öztürk, Emrah
Yeşilırmak
CTP: Biray Hamzaoğulları,
Fide Kürşat

Lefke
UBP: Fırtına Karanfil
CTP: Salahi Şahiner

Anastasiadis’te

Bir seçim de böyle geçip gitti işte… Böylelikle umutsuz yıllara bir beş yıl daha ulandı…
Kimse bir şeyin değişeceğine ve daha iyi olacağına inanmıyor. İşgal rejiminde antidemokratik seçimler ile uluslararası hukuka dahil olmayan “devlet” bir kere daha
meşrulaştırıldı… Boykotçular görevini yaptı, geriye kalanlar statükonun parçası oldu! Davul
eskisi gibi bizim boynumuzda, tokmak Ankara’da, şalter de Nikos Anastasiadis’te…
İşgal altında

İCAZETSİZ
yazılar...

COVID-19

TACAN
REYNAR
GELİYOR
AKLIMA
Faize
Özdemirciler

DÜZEY VE
DÜZEYSİZLİK

Ali Osman

YAŞASIN!

Mehmet Levent

HANGİ HALK?

Aziz Şah

Kuzeyde 442 vaka 4 can kaybı, güneyde 2815 vaka 1 can kaybı...

GÜNAHSIZ KİMSE
KALMADI,
ÇOCUKLARDAN
BAŞKA

Canan Sümer

n 2. sayfada
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Adressiz yazılar
Faize Özdemirciler

TACAN REYNAR
GELİYOR AKLIMA
Son birkaç aydır konuştuğumuz hep
seçim hep sandık, birkaç aydır başka
haber yok, hep adayların ve partilerin
kanatlı vaatleri, hep seçim hep sandık...
Seçim, sadece pandeminin önüne geçmekle kalmadı, geçim derdinin, zamların,
giderek zorlaşan hayatın da önüne geçti,
biz ise memleketin bahtıdır diyerek o
rüzgâra kapıldık bir süreliğine, uyandığımızda bundan önce hiç
görmediğimiz bir soğuk vardı
dışarıda...
Ya sıkı sıkı kapattık pencereleri perdeleri çektik, sıcak bir oda yeter de artar
dedik yaşamaya, mutlu olmaya,
ya da dolap diplerinden hiç giymediğimiz paltolarımızı çıkarıp düştük yollara...
Biz seçimi ne sandık, biz mücadeleyi
sandıktan ibaret mi sandık, açılınca kimisine zafer, kimisine yenilgi duygusu
yaşatan, bu sandıkları biz gerçekten ne
sandık?
İşte açıldı hepsi de, tiki toku sayıldı
bütün oylar, tiklediğiniz adaylar kazandı,
tiklemedikleriniz kaybetti, ya da diyelim
tiklediğiniz adaylar kaybetti, tiklemedikleriniz kazandı, yeter!
Ne dediniz, geri zekâlı boykotçular
da sandığa gitseydi sonuç partiniz için
belki iki koltuk daha mı olurdu, gerçekten
yeter! Bırakın artık bunları!
Şimdi harikalar diyarından yavaş yavaş
gerçek hayata dönme vakti...
Yendiğimizi sandıkça yeniliyoruz aslında, ne tuhaftır ki, yenilginin boyutu
büyüdükçe seçimden muzaffer çıkıldığına
dair hissiyat da büyüyor...
Oysa belki de kazanmak kaybetmek,
kaybetmek kazanmaktır, her şey kendi
kendinin tersidir belki de ve kapanmıştır
kazanmakla kaybetmek arasında olduğunu
farzettiğimiz uçurum...
Sahi, biz hayatı siyaseti sandıktan
ibaret mi sandık, peki Kıbrıslıtürklerin
kenarına getirildiği uçurumu ne sandık?
Yenmek için nelerin feda edildiğine,
mecliste koltuk sayısını artırmak için
nelerden vazgeçildiğine bakmıyoruz bile,
mecliste çoğalmak uğruna meydanlarda
ve sokaklarda azalmayı göze alanlar kazandık diyorlar, biz kazanınca siz de kazandınız diyorlar, biz de saf saf kazandıklarına ve kazandığımıza mı inanıyoruz
yoksa?
Kazanmak adına konuşulanları dinliyoruz da, kazanmak uğruna nelerin konuşulmadığı hiç mi ilgilendirmiyor bizi?
Var mısınız, seçim kampanyaları boyunca hiç kullanılmayan sözcüklerin
anılmayan konuların listesini çıkaralım
ve görelim bakalım nasıl bir dilsizliğe
tekabül eder sandıklar, bu dilsizlik bize
neyin armağanı?
Yargıcın hapse gönderdiği saldırganları
cezalarını tamamlamadan “iyi hal”den
serbest bırakan 4’lü hükümetin üç hukukçu bakanı da var kazananlar arasında,
devletlü şiddet karşısında dilini yutmanın
ödülü de diyebiliriz buna...
Seçim zaferini kutlayanlar açısından
anılacak şeyler değil bunlar şimdi, ama
22 Ocak saldırısı ve saldırının
açığa alınan vicdanlı polis komutanı
ile istifa eden vicdanlı yargıcı geçiyor
gözümün önünden...
Pencereden bakıyorum, bir çift kumru
sığınmış balkona, bir muhabbet bir muhabbet bu soğukta, baharlı çay tüten sıcacık bir odadayım, düşünüyorum, öyleyse yokum...
Tacan Reynar geliyor aklıma...
Nerededir, nasıldır, ne yapıyor, ne düşünüyor, neler okuyor neler yazıyor şimdi
acaba?

2028’E KADAR
KAPALIYIZ
Celladına aşık olmuşsan, benim
senin için yapabileceğim daha fazla
bir şey yok…
Hayatı bir kafeste geçen, ama kafesin
kapısını açtıkları zaman uçup kaçmak
istemeyen bir kuş gibisin…
Kötülükten başka bir şey görmediğin
için kötülüklere alıştın…
Sana kötülük yapanları seviyorsun…
İyilik yapanları sevmiyorsun…
Benim fikirlerim değil bunlar…
Bin yıllık fikirler…
Ve defalarca kanıtlanmış olanlar…
Bunu anlattılar hep, bu dünyadan
gelip geçen ölü şairler, ölü yazarlar,
ölü filozoflar…
Sana en çok kötülük yapanları her
seçimde sandıktan çıkarıp başına dikmekle meşhursun sen…
Senin bu halini gördükçe Kafka’nın
o sözünü hatırlarım hep:
“Bir aptal bir aptaldır…
İki aptal iki aptaldır…
On bin aptal siyasi bir partidir”…
***
Senin gibi düşünmeyenlere küfredip
duruyorsun…
Umursamıyorlar seni…
Küfürlerine küfürle karşılık vermiyorlar…
Neden biliyor musun?
Çirkefe taş atmaktan korktukları
için değil…
Kirli bir elbiseyi giymek istemedikleri için…
Sokrates gibi tıpkı…
Ne olmuş bak…
Bir gün çarşı pazar yerinde birisi
Sokrates’e küfredip duruyormuş:
-Alçak herif! Ayyaş!
Başka birisi Sokrates’in yanına yaklaşıp,
-Bu küfürlere nasıl katlanıyorsun
da cevap bile vermiyorsun, diye dürtmüş onu…
Sokrates adama,
-Benimle gel, demiş…
Onu alıp eski yıkık dökük bir kulübeye götürmüş…

Ve oradaki yırtık pırtık kirli bir elbiseyi ona uzatıp,
-Al bunu giy, demiş…
Çok şaşıran adam,
-Ben bunu giyemem, diyerek geri
çekilmiş…
-Gördün mü, demiş Sokrates, sen bunu
giyemezsen ben de giyemem… O küfürlere bunun için karşılık vermem…
***
Sen celladına aşık olmuşsan, senin
için yapabileceğim daha fazla bir şey
yok benim…
Henüz yaşıyorsun, ama ölüsün aslında…
Kendini atacağın uçurumlardan uçurum beğeniyorsun…
Kendini yakacağın ateşlerden ateş…
Ölümlerden ölüm beğeniyorsun…
Seni koruduğunu zannettiğin bir
şeytanın sığınağındasın…
Sanırsın ki kendini emniyete aldın…
Güvendesin…
Ölürse hep başkaları ölecek…
Sen kimseden önce ölmeyeceksin…
Trafik kazaları hep başkasının başından geçecek…
Araç bir yayayı basıp ezerse, sen
olmayacaksın bu…
Kansere yakalanırsa hep başkaları
yakalanacak…
Bütün evler soyulsa bile senin evin
hiç soyulmayacak…
Her gün şehirde bir bıçaklama olsa
da, kimse seni bıçaklamayacak…
Kimse seni öldürmek için tasarılar
yapmayacak…
Kapının önüne gelip seni taşlamayacak…
Yıldırım düşerse senin başına düşmeyecek…
***
Bilirim, ne yazsam, ne söylesem
boş…
Celladına nasıl aşık olduğunu anlatamam sana…
İki parti diktin başına…
Şeytan öyle buyurdu diye mi?

Şener Levent

Açı
Şeytanın dediği oldu…
Kimi istediyse yoldu, kimi istediyse
uçurdu…
Kimi istediyse koltuğa, kimi istediyse
kazığa oturttu…
Bir oyun daha bitti…
Haydi şimdi de uzun eşek oynayalım…
Ben yokum…
Yoğa yazın beni…
Şimdi onlar üste…
Siz alta!
Celladına aşık olanların kaderidir
bu…
Uzun eşek reis olduktan sonra…
Yapacak ne kalır ki başka?
***
Bu oyunun tekrarı beş yıl sonra…
Demek ki 2028’e kadar kapalıyız…
Bayrak Radyosu’nun muhterem dinleyicileri…
Bilirsiniz, Girne’den yol bağladık
Anadolu’ya…
Ve bugün Girne’den bakınca çok
net görünüyor Toroslar…
Var mı itirazı olan Dianellos fabrikasında?
O halde şimdi hafif müzik…
İki devlet…
İki devlet…
Aslan Memet…
Yürü gavurun üstüne
Kopsun kıyamet…
Şanlı ordumuz…
Sağdan topuz…
Soldan omuz…
Helal olsun sana…
Bu memleket…
***
Pencereden baktım…
Müritler toplanmış…
Uzun eşek oynuyorlar…
Ne de çok…
Ne de çok…
Davul boynumuzda…
Tokmak onlarda…
Şalter de Anastasiadis’in elinde…
Onlar üstte…
Siz altta!

COVİD-19 CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR...

1 günde 442 vaka, 4 can kaybı
Son 24 saatte yapılan test sayısı
28.461 olup, 442 pozitif vakaya rastlanmış, 4 kişi vefat etmiş, 631 kişi taburcu edilmiştir.

Sayısı: 350
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 571
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:
3651
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik
Sayısı: 117670

214 kişi Lefkoşa, 110 kişi Girne, 83
kişi Gazimağusa, 23 kişi Güzelyurt, 4
kişi İskele, 8 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
24 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Yapılan Test Sayısı: 28.461
Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 442
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 442
İyileşip Taburcu Edilen Hasta Sayısı:
631
Kaybedilen Hasta: 4
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.254.684
Toplam Vaka Sayısı: 51.036
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka
Sayısı: 45.954
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı:
4923
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı:
61

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı :
4851
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 161
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
11
Ülke Genelinde Yapılan Aşı Miktarı :
1847
Güvende Kal uygulamasına bağlı
güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik

Güneyde vakalar yüksek...
Güney Kıbrıs’ta vakalar yüksek seyrediyor! Güney Kıbrıs’ta günlük yeni
tip koronavirüs (Kovid-19) tablosu açıklandı.
Son 24 saatte yapılan 130 bin 466
testle 2 bin 815 yeni vaka belirlendi.
Ülkede 23 Ocak’ta yapılan 83 bin
323 testle bin 813 yeni vakaya rastlanmıştı. Rum haber kaynaklarına göre,
bugün 1 ölüm kaydedildi ve ölü sayısı
713’e ulaştı.
Tedavi gören hasta sayısı 221, durumu
ciddi olanların sayısı 75 olarak açıklandı.
Toplam vaka sayısı 238 bin 773’e
yükseldi.
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Alaşya’dan notlar
Canan Sümer

GÜNAHSIZ KİMSE
KALMADI,
ÇOCUKLARDAN BAŞKA

YSK BAŞKANI ŞEFİK RESMİ SEÇİM SONUÇLARINI PAYLAŞTI...

Kesin sonuçlar açıklandı

MİLLETVEKİLİ SAYILARI:
UBP 24; CTP 18; DP 3; HP 3 VE
YDP 2 MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI. ADAYLARIN İSİMLERİ
BRT’DE OKUNACAK…

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı
Narin Ferdi Şefik, resmi seçim sonuçlarını
basına açıkladı. Şefik, dün 15.15’te basına
yaptığı açıklamada, sabah açıkladığı, partilere göre milletvekili dağılımının
değişmediğini, milletvekillerinin isimlerinin
yasa gereği öncelikle devlet radyosunda
okunarak ilan edileceğini kaydetti.
Tüm sandıklardaki veri girişinin
tamamlandığını dile getiren Şefik,
sonuçlara dün 17.00’ye kadar itiraz
edilebileceğini, kendisinin bilgisine gelen
bir itirazın henüz bulunmadığını, gelecek
itirazlar için dün 17.00’ye kadar
değerlendirme yapılacağı bilgisini verdi.
Baraj rakamının 255 bin 684.20
olduğunu kaydeden Şefik, UBP, CTP, DP,
YDP ve HP’nin barajı geçen partiler
olduğunu kaydetti.
Şefik, partilerin resmi yüzdelik oranlarını

da paylaştı.
Buna göre UBP yüzde 39,61; CTP yüzde
31,91; DP yüzde 7,42; YDP yüzde 6,44;
HP yüzde 6,69 oy alarak Meclis’e girerken;
TKP’nin yüzde 1,56; BY’nin yüzde 1,94;
TDP’nin yüzde 4,40 oy alarak baraj altında
kaldığını belirtti.
Buna göre Ulusal Birlik Partisi,
Cumhuriyetçi Türk Partisi, Demokrat
Parti, Halkın Partisi ve Yeniden Doğuş
Partisi barajı geçerek 50 sandalyeli
Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilmeye
hak kazandı.
YSK’nın ilanına göre, Lefkoşa’da, Ulusal
Birlik Partisi’nden: Faiz Sucuoğlu, Olgun
Amcaoğlu, Ahmet Şavaşan, Hasan Taçoy,
Alişan Şan, Sadık Gardiyanoğlu, Zorlu
Töre; Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden:
Tufan Erhürman, Sıla Usar İncirli, Doğuş
Derya, Ürün Solyalı, Devrim Barçın, Filiz
Besim; Halkın Partisi’nden: Kudret Özersay; Demokrat Parti’den Hasan
Tosunoğlu; Yeniden Doğuş Partisi’nden:
Talip Atalay Meclis’e girdi.
Gazimağusa’da Ulusal Birlik Partisi’nden Dursun Oğuz, Sunat Atun, Oğuzhan
Hasipoğlu, Hakan Dinçyürek, Resmiye

Eroğlu Canaltay ve Hüseyin Çavuş;
Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden Asım
Akansoy, Teberrüken Uluçay, Erkut Şahali,
Şifa Çolakoğlu; Demokrat Parti’den Fikri
Ataoğlu; Halkın Partisi’nden Ayşegül Baybars; Yeniden Doğuş Partisi’nden Erhan
Arıklı milletvekili seçildi.
Girne’de Ulusal Birlik Partisi’nden:
Kutlu Evren, İzlem Gürçağ Altuğra, Ünal
Üstel, Özdemir Berova, Hasan Küçük;
Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden Ongun
Talat, Fikri Toros, Fazilet Özdenefe, Ceyhun Birinci; Halkın Partisi’nden Jale Refik
Rogers; Demokrat Parti’den Serhat Akpınar
seçilen milletvekilleri oldu.
Güzelyurt ilçesinde Ulusal Birlik Partisi’nden Ali Pilli, Ziya Öztürkler;
Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden Armağan
Candan milletvekili seçildi.
İskele ilçesinde ise milletvekilleri Ulusal
Birlik Partisi’nden Nazım Çavuşoğlu,
Yasemin Öztürk, Emrah Yeşilırmak;
Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden Biray
Hamzaoğulları ve Fide Kürşat oldu.
Lefke ilçesinde Ulusal Birlik Partisi’nden
Fırtına Karanfil ile Cumhuriyetçi Türk
Partisi’nden Salahi Şahiner Meclis’e girdi.

Sucuoğlu: 27 vekil sayısı riskli bir rakam...

UBP-DP-HP hükümeti olabilir

Sucuoğlu: 24 vekille sırtımızda
taşıdığımız yük de çok ağırlaştırdı...

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı
ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, 24 vekil
çıkaran partisinin 3 vekil çıkaran Demokrat
Parti ile hükümet kurma alternatifinin
yanında, daha güçlü bir sayı olan 30’a
ulaşmak için UBP-DP-HP hükümetinin
kurulabileceği sinyalini verdi
Sucuoğlu: 24 vekille sırtımızda
taşıdığımız yük de çok ağırlaştırdı
Özgür Web TV‘de yayınlanan Özgür
Haber Seçim Özel yayınında seçim
sonuçlarını değerlendiren Sucuoğlu, Yüksek
Seçim Kurulu’ndan kesinleşmiş seçim
sonuçlarını beklediklerini ancak bu kadar
sıkıntılı ve zor bir süreçte halkın UBP’ye
verdiği desteği çok anlamlı bulduğunu
söyledi. Sucuoğlu, “Seçim hükümeti olarak
kurduğumuz hükümette 62 gün içinde
yaşadıklarımız sıkıntılar da dâhil olmak
üzere, son 1 haftadır elektriklerin belli
noktalarda kesik olmasına, genel ekonomik
koşullara, pandeminin devam etmesine
rağmen ve özel sektörün sıkıntılarına
rağmen halkımızın UBP’de bir umut görmesi ve bana göre oldukça yüksek bir oyla

ve 24 vekille sırtımızda taşıdığımız yük
de çok ağırlaştırdı” dedi.
“27 vekil sayısı riskli bir rakam,
UBP-DP-HP hükümeti de olabilir”
Seçim yasakları olduğu için yapmak
istedikleri birçok şeyi de yapamadıklarını,
yıl sonu olması nedeniyle, mali anlamda
Bakanlıkların bütçelerinin neredeyse bitmek
üzere olduğunu kaydeden Sucuoğlu, bu
sıkıntıların
kendilerinden
kaynaklanmadığını da belirtti.
Sucuoğlu, “Halkımızın bize verdiği destek

bizleri daha da motive etti. Biz bu ülkeyi
ekonomik olarak ayakları üzerinde
durduracağız. Hükümet alternatiflerinde
UBP-DP, UBP-HP ve UBP-HP-DP alternatifi var. Farklı bir alternatif de sürpriz
olarak görülen büyük koalisyon yani UBPCTP var. Hiçbir partiye kapıyı
kapatmıyorum. 27 vekil sayısı riskli bir
rakam. Bu yüzden UBP-DP-HP hükümeti
de olabilir. Yapacağımız değerlendirmeye
göre ülke için en uygun neyse onu
yapacağız. Radikal kararları alabilmemiz
için Meclis’teki aritmetik önemli” dedi.

Minicik parmaklarıyla cıvıldayan renk
renk kuşlar çizerdi berrak gökyüzüne…
Rüzgârda savrulan heybetli ağaçlar…
Onun çizdiği çiçekler diğer çocukların
çizdiğinden farklıydı…
-Bu nergis, derdi…
Tavşankulağı, lale, karanfil…
Doğada gözlemlediği en ince ayrıntıları…
İnsan yüzlerindeki hüzün ve mutluluğu…
Ve yaşının çok üstünde bir yeteneği
sezerdiniz onun çizdiklerine bakınca…
-Sen ressam olmalısın diyenlere “hem
doktor hem de ressam olacağım” derdi…
Yetenekli olduğu kadar da zeki ve çalışkandı…
Oldukça sessiz olduğunu hatırlıyorum
bir de…
***
-Türkan öldü, dedi telefondaki ses…
Kim olduğunu anlamadığımı farkedince
hatırlattı…
-Öğrencindi, sen çok severdin onu,
çizdiği resimlere hayrandın, dedi…
Olamaz nasıl olur, daha çok gençti,
diye anlamsızca mırıldandım kendi kendime…
-Uzun zamandır, çok hastaydı, dedi
telefondaki ses…
Onun küçücük hali geldi aklıma…
Yıllar öncesine gittim…
O köy ilkokulunda, onu tanıdığım zamanlara…
Kiremitli damına güvercinlerin yuva
yaptığı kerpiç okul binasına…
Her yağmurda akıtan sınıfımıza sıraladığımız kovaları ve çocukların bu durumdan nasıl keyif aldıklarını hatırladım…
***
Her ölüm erken ölümdür, dese de şair…
Bambaşkadır acısı gencecik yaşta kaybettiklerimizin…
O zamanlar ne demek istediğimi anlar
mıydın bilmem ama “Senin yaptığın resimler konuşuyor” derdim hep sana…
En çok da renk renk kuş resimleri yapmayı severdin…
Kanat çırpışlarını…
Ötüşlerini duyardım onların…
Hayat anlardan ibaret…
Bir an varsın bir an yoksun çocuğum…
Ama senin o küçücük yaşında çizdiğin
kuşlar hala cıvıldaşıp uçuyor…
Nergisler, laleler açıyor köyünün dağlarında…
Seni hep o küçük masum halinle…
Çizdiği resimlere dalıp giden o hayalci
çocuk olarak hatırlayacağım ben…
***
Şimdi yaşamak zamanıysa neden bu
zamansız ölümler…
Ve yaşayanlar da neden çekip gitmek
istiyor buralardan?
Ne bugünü ne de geleceği göremediğimiz bu zifiri karanlık niye?
Bir çocuğun çizdiği resimlere ilham
olan şu kekik kokulu dağlar…
Kayaları döverken ruhumuzu ürperten
dalgalar…
Dağınık ve yorgun bahçelerdeki sabah
sefaları, sardunyalar…
Çocukluk hatıralarımızı saklayan daracık sokaklar…
Artık hiçbir anlam ifade etmiyorsa
bizim için neye yarar ki yaşamak buralarda…
Sığ gündemlerle doldurduğumuz ve
adına hayat dediğimiz birillüzyon sanki
herşey…
Oysa ben doya doya koklamak, adımlamak isterdim yurdumun her köşesini…
Bir fotoğrafım olsun isterdim Baf'ın
kara üzüm bağlarında...
Hiç gitmediğim Fikardio'ya gitmek…
Karpaz’da hatıralara dalmak…
İnsanların masumluğuna, ikiyüzlü olmadıklarına inanmak isterdim…
Oysa günahsız kimse kalmadı, çocuklardan başka...
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Herkes memnun hayatından işler sütliman
Geçim derdi, pahalılık hepsi hikâye
Hepsini bırakıp sandığa koştu heman
Mesele seçim derdiymiş, geçim derdi pespaye

KALAY-KALAYCI

Normal bir toplum olsaydık, diye başlayan cümleler kurulabilecek bir
gündeyiz yine... Her zamanki seçim sonralarından birinde... Hadi başlayın,
beraber getirelim cümlenin devamını... Normal bir toplum olsaydık neler
olurdu bu seçimde, neler olmazdı... Bu yüz 70 sözcükten fazlasını
kaldırmayan köşeciğe sığdıramayız, o kadar çok ki... Kısa keselim öyleyse,
“kalay” olsun... Değişim istemeyen bir toplumun, değişim istemeyen sağlı
sollu siyasi partileri var... Bu kadar basit...

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

DÜZEY VE
DÜZEYSİZLİK

Seçimler oldu bitti...
Kazanan ve kaybedenler belli oldu...
Kaybedenler sadece halk oldu aslında...
Seçime girip kaybedenler eğer partileri
hükümete getirilirse, onlar da bir makam
sahibi olacaklar kuşkusuz...
Üçlü kararnameler günlerce yayınlanacak
gazetelerde...
Görevden alınanlar ve göreve getirilenler
diye...
Sucuoğlu, seçim öncesi partilerin düzeyli
bir seçim propagandası geçirdiğini söyledi...
Haksız da değil...
İçinde bulunduğumuz durumla ilgili hiçbir
şey söylenmedi...
Nedir içinde bulunduğumuz durum?
İşgal...
İşgalden, Türkiye'nin müdahalesinden söz
eden oldu mu?
Seçim öncesi utanma sıkılmayla cumhurbaşkanlığı seçiminde müdahale olduğunu
söyleyenler, seçimler sırasında yapılan müdahalelerden söz etmemeyi seçtiler...
Bu da neyi gösteriyor?
Beklentilerini...
Seçim propagandaları sırasındaki düzey
bugünden sonra meclise giremeyenler tarafından yükseltilecek ve söylemediklerini
söylemeye çalışacaklar ama iş işten geçmiş
olacak...
Neyse olan oldu...
Başta da dediğim gibi, seçilenler seçildi,
seçilemeyenler kaybetti!
***
Sosyal medyada bir fıkra düştü önüme...
Yıllar öncesi Amerika seçimlerinden...
"ABD Cumhurbaşkanlarından Abraham
Lincoln (1809-1865), başkanlık seçimlerinde,
rakibi Douglas ile kıyasıya mücadele etmiş.
Birbirlerinin ipliğini pazara çıkarabilmek,
seçmenin gözünden düşürebilmek için her
imkanı kullanmışlar. Bu arada en çok karşılıklı içki düşkünlükleri üzerinde durmuşlar.
Lincoln, Douglos'ı eleştirdiği bir seçim
konuşmasında şöyle demiş:
-Bay Douglas sizlere babasının mesleğinin
fıçıcılık olduğunu söylemişti. Bundan zerrece
şüphem yok. Çünkü baba Douglas şimdiye
kadar gördüğüm viski fıçılarından en iyisini
yapmış..."
***
19. yüzyılda geçen böyle bir seçim propagandasında rakipler arasında geçen bu
düzeyde bir tartışma bile geçmedi...
***
Ben de yazımın sonuna size değişik bir
fıkra yazayım...
"Bir gün Carlsberg, Tuborg ve Efes Pilsen'in müdürleri bara gitmişler.
Garson gelince siparişlerini vermişler.
Carlsber müdürü: "Ben bir Carlsberg alayım"...
Tuborg'un müdürü: "Ben de bir tuborg"...
Efes Pilsen'in müdürü ise: "Ben bir kola
alayım"...
Şaşırmışlar:
"Yahu sen neden bira içmedin?"
"Baktım hiçbiriniz bira içmiyor, ben de
size eşlik etmek istedim, demiş"
***
Seçilip meclise girenler de kürsüde bağırdıktan sonra meclis kantinine geçip çok
cüzi fiyata yeyip içecekler... Konuşup gülecekler... Partilerini de işte böyle övecekler...
Oysa hepsi de aynı... Sıranın kendilerine
geleceği talimatını bekleyecekler...

NORMAL BİR TOPLUM
OLSAYDIK...

YAŞASIN!

Çakıcı: Biat kültürüne,
acente olmaya karşı çıktık
Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni
Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı,
“Bir seçim yaşanmış ve bitmiştir.
Çok önemli bir süreçten geçiyoruz.
Kıbrıs Türk halkını çok daha zor günler beklediğinin farkındayız” dedi.
Çakıcı: Biat kültürüne, acente olmaya karşı çıktık
Çakıcı yaptığı yazılı açıklamada,
“Bu seçim içerisinde Sol’da en geniş
birliği yetkili organlarımızda oybirliği
ile benimseyip duyurduk. Biat
kültürüne, acente olmaya karşı çıktık.
Bu ülkede yeterli kaynak vardır dedik.
Kaynakları gösterdik. Üretken bir
ekonomiyi nasıl yaratacağımızı önerdik.
Demokrasinin daraltılmasına da
karşı çıktık. Genişletilmesi için öneriler
ortaya koyup çaba harcadık. Seçim
yasasının anti demokratik olduğunu,
değişmesi gerektiğini ısrarla söyledik.

Seçim sonuçlarından emekçi çevreler
adına memnun değiliz. Seçim
sonuçlarına saygılıyız.
Başarılı sonuç alan partileri kutlarız.
İki kutuplu bir toplum yaratılması
yönündeki oluşan tablonun demokrasi
açısından yararlı olmayacağı
kanaatindeyiz” dedi.
Çakıcı açıklamasının devamında
şöyle dedi:
Tüm bunlara ek olarak yinelemek
isteriz ki, toplum bu seçim sonuçlarıyla
bu haliyle bir değişim istemediğini
veya istese bile hazır olmadığını
göstermiştir. Biz görevimizi yapıp
toplum için sıkıntılı yönleri bu süreç
içerisinde söyledik. En azından Kıbrıs
Türk halkının bundan sonraki
geleceğinde önerdiğimiz bu bilgilerin
yol gösterici olacağını umuyoruz.
Kıbrıs Türk halkının yolu açık olsun.

Arıklı: Toplum tepki vermiyor, biraz daha zam
yapsalardı UBP tek başına iktidara gelebilirdi
Özgür gazete - Yeniden Doğuş
Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan
Arıklı, partisinin aldığı 6.39’luk oy
oranını ve Ulusal Birlik Partisi‘nin
(UBP) tek başına iktidara yakın bir
oy oranı (Yüzde 40) almasını ‘Yaşanan
sıkıntıları uzaylılar yaşamış’ diyerek
yorumladı
Arıklı: Vatandaş halinden çok
memnunmuş, yaşananlar da uzaylıların
sıkıntısıymış
Özgür Web TV‘de yayınlanan
Özgür Haber Seçim Özel programında
seçim sonuçlarını değerlendiren Arıklı,
UBP’nin yüzde 40 oy almasını şöyle
yorumladı; “Vatandaş halinden çok
memnunmuş. Zamlar falan vatandaşı
çok etkilemiyormuş, bunlar da
uzaylıların sıkıntısıymış. Hatta biraz
daha zam yapsalar UBP tek başına
iktidara gelebilirmiş”
“Toplum doğal tepki vermesi
gerekirken, vermiyor”
Ellerinden gelen her türlü metotla

topluma bir şeyler anlatmaya
çalıştıklarını, ‘Ey toplum, bak sen
karanlıktasın ve bak bu sıkıntılar devam ediyor’ dediklerini ancak
toplumun da ‘Hayır, ben halimden
memnunum’ demesi halinde yapacak
bir şeyleri olmadığını kaydeden Arıklı,
muhalefet partilerinin topluma, zaten
içindeki yaşadığı sıkıntıyı anlatmasının
da çok fazla bir anlamı olmadığını
söyledi.
Arıklı, “Toplum doğal tepki vermesi
gerekirken, vermiyor. Yapacak bir
şey yok. YDP, UBP tarafından sürekli
örselendi. Yani en son Türkiye’den
birkaç tane muhtar getirildi ve YDP’nin üzerine salındı. Bunları yapan
hep UBP. YDP’nin kurucusu ve Genel
Sekreteri olan arkadaşlar bile YDP’yi
içeriden vurdular. Buna rağmen YDP
halen daha 6 bin küsur oy alıyorsa
ve 2 milletvekili çıkarabiliyorsa,
gerçekten şapka çıkarmak gerekir”
dedi.

Murat Kekilli ne demişti?
“Ben bu gece ölürüm beni kimse tutamaz.”
Kıbrıs Türk halkını çok etkiledi bu sözler!
Ve 23 Ocak günü dayadı namluyu şakağına!
Ve öldü!
Onu kimse tutamadı!
***
“Son ümidim de bitti/Kuş gibi uçup gitti/Geri
kalan hep yalan/İçimde acı hicran…”
***
23 Ocak’tan önce her yer karanlıktı.
Cılız bir mum ışığı bile yoktu göz gözü görebilecek.
Şimdi yalnız geceler değil…
Gündüzler de zifirikaranlık…
Şimdi dil koparanlar da türedi!
Herkes diline mukayyet olsun!
***
Ve Kıbrıs Türk halkı şahlandı parlayan gözlerle…
Bir 23 Ocak günü geçti sandıklardan haykıran
sözlerle…
Kahrolsun federasyon!
Yaşasın ilhak!
Kahrolsun bağımsızlık!
Yaşasın vilâyetleşme!
Yaşasın Anavatana biat!
Yaşasın cihan padişahı Recep Tayyıp Erdoğan
Han hazretleri!
Yaşasın beslemelik!
Yaşasın iradesizlik!
Yaşasın kalıcı 10. Madde!
Yaşasın “Afrika” pespayesine haddini bildiren
kahramanlar!
Yaşasın polisin himayesinde KKTC Meclisinin
gerçek fatihleri ve sahipleri!
Yaşasın cumhurbaşkanı Akıncı’ya saldıran İslâmofedailer!
Yaşasın faşizm!
Kahrolsun demokrasi!
Kahrolsun Tayyıp Erdoğan’a biat etmeyenler!
Yaşasın aslan TL’miz!
Kahrolsun döviz!
Yaşasın bileşik faiz!
***
Yaşasın ışıksız yollarımız!
Yaşasın trafik kazalarımız!
Yaşasın sel baskınlarımız!
Yaşasın ilaçsızlık!
Yaşasın eğitimsizlik!
Yaşasın çocuklarımızın başına çöken okul damları!
Yaşasın 6 minareli camilerimiz!
***
Yaşasın pahalılık!
Yaşasın tüpgaz, akaryakıt ve bilumum kazıklarımız!
Yaşasın bizi düzülmekten mahrum etmeyen
büyüklerimiz!
Yaşasın yalakalık!
Yaşasın kuklalık!
Yaşasın işbirlikçilik!
Yaşasın gelen Türk giden Türk!
Kahrolsun gelentürkleri “ötekileştirenler!”
Kahrolsun “Bu memleket bizim” diyenler!
Kahrolsun Türkiye’ye “Elini yakamızdan çek”
diyenler!
Yaşasın şamar oğlanlığı!
Kahrolsun “Afrika”ya haddini bildiren 23 Ocak
kahramanlarını hapse gönderenler!
Yaşasın “Bizim çocuklar” diyerek onları hapisten
salıverenler!
Yaşasın “Afrika” pespayesini linç eden eller!
Yaşasın bu elleri azmettirenler!
***
Bir dost, “Yorumla bu seçimi” deyince, oturup
aklımdan geçenleri yazdım.
Kıbrıs Türk halkı 23 Ocak günü sandıklardan
işte bunları haykırdı!
Bu seçimin yapılacak başka ne yorumu olabilir
ki?
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Onuncu köy
KAVGA EDECEK BİR
ŞEY KALMADI
İlke Davulcu
Seçim sonuçları hayırlısı olsun. Özellikle TKP ve TDP'ye oy veren tabanın
mesajı net. Tek tek suçlu aramaya gerek
yok. Ayrıştırıcı söylem ile geldiğimiz
noktanın kimseye faydası olmadığını
ve bunda ısrarın siyasi intihar olduğunu
rakamlarla tekrar görmüş olduk. Dilerim
ki ARTIK kavga edecek bir şey
kalmadığı idrak edilir.

TÜRKİYE'DEKİ İSTİBDAT
REJİMİ İLE
HESAPLAŞACAK MIYIZ?

AVRUPA / AFRİKA

22 OCAK GİRİŞİMİ VE İŞGAL
Zeki Beşiktepeli

22 Ocak girişimi, yani Türkiye’ye aykırı
ses çıkaran Afrika’yı susturma harekatının
Türkiye tarafından örgütlendiğini bilelim.
Ancak sn. Ali Savaş polis yetkilisinin
orda bulunması ve verilen emre karşı, müdahale ettirmesiyle katliam önlendi.
Ve orda olan insanları kendinin emriyle
Afrika’nın içine girerek özellikle amaçlanan
Şener Levent’in öldürülmesi ki müdahale
etmeseydi diğer arkadaşlar da öldürülecekti.
Geçmişte de toplum bilsin ki öldürülenler
örneğin avukatları, Bayraktar camisini
bombalanması,
Atatürk
büstünü
kurşunlanması, lisedeki talebelerin
kurşunlanması ve avukatların öldürmelerine

HER PARTİNİN BİR
HALKI VARDIR

Ümit İnatçı
Her partinin bir halkı vardır; herbiri
"halk gücünü gösterecektir" diyor. Herbir
parti "memleket bizden sorulur" diyor.
Birden fazla halk ve birden fazla memleket
arasında nereye, kime inanalım? "Bu
memleket bizimdir diyenlere oy verin"
diyorlar, bu memlekete "bizim" demeyen
bir parti mi var? Her "bizim"in içinde bir
başka halk, her memlekette bir başka
"biz"... Çok kalabalık olduğumuz
yetmezmiş gibi çoklu halk ve memleket
halleri de bir başka alem. Ben halkın
neresindeyim veya hangi halkın bireyiyim
diye şaşırıyorum. Biri "geliyoruz buraya
kadar" diyor, diğeri "geliyoruz iktidar
bizim işimiz" diyor; zaten gelip gelip
durdunuz, durup durup geldiniz başka ne
yaptınız ki? Bu arada halk size destek
verdi; her birinin partisi kendi halkına
her halk kendi partisine... Evet bir "başkadır
benim memleketim" hem benimdir, hem
değil, hem memlekettir hem değil... Ve
önümüze bir sandık koyarak "iradene
sahip çık" diyorlar. İrade sandıkta mı,
sandık iradede mi? Hangi halkın iradesi,
hangi memleket için? Siz önce hangi halk
ve hangi memleket için irade istiyorsunuz
ona karar verin, biz gereğini düşünürüz
deycem ama artık çok geç... İradem
#BOYKOT

sebep olan Türkiye’de Pentagon tarafından
kurulan ve Genel Kurmaylığa bağlı, Seferberlik Tetkik Kurulu’nun emriyle olduğunu
yediden yetmişimiz bilmeliyiz.
Ki burda bugünkü işgal rejiminin ortaya
çıkmasını yaptıkları terör olaylarıyla Kıbrıs’ta
bölünmeyi sağladılar. Afrika’ya saldıran bu
insana benzeyen yaratıklar da emri Türkiye
tarafından aldıklarını bilmemiz gerekir.
Düşünün o gün özel timine ve polisine
kadar ordaydı. Heykel gibi bu güçlerin
durmasının emrinin nerden geldiğini
bilmeyen yok mu?
Tüm silahlı güçler Türkiye genel
kurmaylığına bağlı değil mi?
Kısacası toplum olarak bileceğiz ki işgale
karşı mücadele veren bu gazetenin ve

yazarları birer kahramandırlar.
Ve bu toplum bu insanlara saygı duysun
ve korusun. Çözümün gelmesi içinde elimizden geleni toplum olarak ne gerekirse
onu yapıp bu işgal rejiminden çıkmamız
gerekir.
Aksi taktirde daha kötü günler bizi bekler.
Dünya size kuzey Kıbrıs Türkiye’nin işgali
altındadır diyecek, kararlarıyla ama herşeyi
de silah zoruyla elinizde tutacaksınız ve
bunu normal kabul edeceksiniz ve partilerimiz de utanmadan toplumdan oy isteyecek.
Afrika’ya yapılan bu Türkiye devlet
terörünü kınarken ülkemizden de bir an
önce askeriyle birlikte ve işgal rejiminin
sonlanmasını talep ederken ana görevimiz
işgale karşı başkaldırmakla kurtulabiliriz.

MUSTAFA AKINCI
Alev Şensoy
Neye dokunduysa yokedip, geri çekildi! TKP'yi en güçlü partilerden biriyken devraldı,
asfalta yapıştırıp, gitti! Annan Planı döneminde BDH'yi kurdu ve o rüzgardan yararlanarak
meclise yeniden girdi! Ancak kibirli, en doğrusunu ben bilirim yaklaşımlarıyla da oluşan
ittifağın dağılmasına neden olarak 2002'de genel seçimler, 2006 yerel seçimlerde BDH'yı
asfalta çakıp ortaya çıkan harabeyi Mehmet Çakıcı'nın başına bırakıp yine gitti. Harabeye
dönmüş BDH ve TKP yeniden birleşerek TDP kuruldu! Ülkede yaşanan her olumsuzluğu
kendi adına fırsata çevirmeyi başaran bu kişinin, içinden geçtiği partilerin de kendi
özeleştirisini yapmaması ve kendi kendilerine koydukları tabularla 2015 yılında yine bu
ismin sahneye çıkmasına imkan sağladı! Bit pazarına resmen nur yağdı! Ama bu sefer de
toplumdaki "federasyon" inancını fevri açıklamalarıyla yokederek, toplumu ikiye bölen,
ayrıştıran bir misyona dönüştü! Ötekileştirme siyaseti tutmayınca yeniden evine dönen
bu kişi her zamanki gibi küserek şimdiki seçimlerde gizliden gizliye çoğunluğu kendi
müridi olan kişilerin boykot çağrılarına sessiz kalarak yeniden TDP'nin yokolmasına
sebep oldu! ÇOK ÜZÜLDÜM ve tüm bunların ceremesini CEMAL HOCA'nın ödeyecek
olmasına bir kat daha üzüldüm! Dileğim odur ki TDP'ye gönül vermiş, omuz vermiş
herkesin dokunulmaz ilan ettiği ve asla tartışmaya açmadıkları tabuları masaya yatırıp
objektif bir yaklaşımla yaşanılan süreçten ders çıkarması! Kibir, hırs ve kindarlık
kaybettiriyor! Sadece size değil... Tüm topluma!!! Bu gün gerçek bir sol iktidar
konuşabilecekken, hep birlikte yıkımı seyretmeye devam edeceğiz!

NİKOS’UN CERYANI
Mahmut Anayasa
Kyrios Anastasiades, bugün elektrikleri kaçta keseceksiniz...??? Bilelim da ona göre...
Şalter sizde olduğuna göre, “Eşit”, “Egemen” ve “Bağımsız” Kuzey Norveç halkını bilgilendirin...
Not: Sizin elektriğinizi kullandığımıza göre kahve yapıp içersek “Rumcu” olur
muyuz...??? #İkiDevletBirBiftek

Murat Kanatlı
Aslında 2003 itibarıyla birçok şey
yaşandı, yaşanır, bunca olana bakmadan,
"gitseydiniz de verseydiniz da" kısma
indirgenen "derin"(!) siyasi analizleri
anlamak imkansız, 2009'ta olanı, 2010'da
siyasal olarak herşeyden çekilmiş birinin
seçilmesini, sonrasındaki yıllarda
Türkiye iktidarı ile burda da hükümet
olanların tümünün girdiği ilişkileri analiz
etmeden 'o kutuya kağıdı atsaydınız
her şey farklı olacaktı' tadındaki analizlerle kimse bir yere varamaz,
Türkiye'deki istibdat rejimi ile
hesaplaşacak mıyız, muktedir ile
uzlaşma mı arayacağız, esas çıkışı burda
aramak gerek...
Bizden beklenti arada kalıp uzlaşma
ve gri alanlarda ilerlemecilik oynamaksa,
bunun yürümediğini 2005'te 24 vekil
ile gidilebilecek sınırları gördük deyip
cevaplanabilir, bu coğrafyada da açık
net ve gür kahrolsun istibdat demedikten
sonra, uzlaşmayı bu zemine kurmayıp
muktedir ile kol kola gidebilme ihtimaline açık siyasal hat üzerine uzlaşma
çalışması da bir yere gitmeyecek, yapabilen denemeye ve yanılmaya devam
edebilir ama vakit de daralmakta, niyet
önemli... O yüzden karar verme zamanı,
kim nerde duruyor bilinsin ki yeni
olasılıkların önü açılabilsin...

İŞGAL REJİMİNİN
KURBANLARI

Nilgün Ecvet Orhon
Bu gencin adı Umair Ahmad…
Üniversite cenneti denilen ülkemize
okumaya gelmiş 21 yaşında bir
delikanlı… Bu cennette okumak öyle
kolay değil ki…
Paketçi olarak çalışmak zorunda
kaldı… Sınav haftasında bile çalıştı…
Motosikletle paket götürürken, ülkemiz
trafiğinin yönünden habersiz ve de sorumsuz bir başka yabancı tarafından
ezildi ve o şimdi yok…
Bu çocuklar bu ülkeye okumaya geliyorlar… Kimisi okul ve kira giderleri
için iş bulursa çalışıyor, iş bulamayan
bedenini satıyor, bazıları torbacılık…
İş bulamayıp umutları tükenen bazıları
intihar ediyor… Ülkelerine bile dönemiyor bu evlatlar, üniversiteleri de sahip
çıkmıyor onlara ve biri daha işte bu
ülkenin genç soykırımına kurban gitti… Bu çocuk da evine arkadaşları para
toplayabilirse gönderilebilecek belki
de… Ya da cehennemine dönüşen bu
toprakta kimsesiz bir mezarı olacak…
Işıklarda ol evlat… Ben senden
umutlarını çalan ülkem adına özür diliyorum… Senden ve diğer hepinizden…
Bu ülke cennet falan değil, gelmeyin
be çocuklar… Günahınız o üniversite
baronlarının boynunda olsun… Hepsine
da lanet olsun umutlarınızı ve
hayatlarınızı yok ettikleri için…
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23 OCAK SEÇİMLERİNİN
DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ (1)
Göstermelik bir seçimi daha
bazı olguları çok daha net görerek geride bıraktık.
Seçim sonrası hangimiz haklı,
hangimiz haksız tartışması yapmanın zamanı değil. İlerici ve
devrimci çevreler olarak hepimizin hali meydanda. İşgal koşullarına rağmen adanın kuzeyinde yaşayan halk şimdilik politikalarımıza itibar etmiyor. Ne
seçime katılanlarımız ne de boykot edenlerimiz istediğimiz sonucu elde edemedik!
Herşeyden önce şunu anlayalım. Kıbrıs Kıbrıslılarındır politikasi iflas etmiştir. Artık malumun ilanını daha fazla geciktirmeyelim.
En azından Kuzey Kıbrıs Kıbrıslılarin değildir. Dün açılan
sandıklar bunu çok net bir şekilde bir kere daha göstermiştir.
Aslında mücadelemizin ne olduğunu yeniden tanımlamalıyız.
Amaç Kıbrıs'ın bağımsızlığı mı?
Mücadelenin özü bu mu? Kıbrıs
bağımsız olsa kim yönetecek ki
bu adayı?
Ha İngiliz emperyalist burjuvazisi, ha AB emperyalizmi, ha
işbirlikçi Türk burjuvazisi, ha
işbirlikçi yerli burjuvazi yönetmiş? Bağımsızlık işçi sınıfı hegemonyası altında gerçekleşmemişse, işçiler, emekçiler açısından değişen çok birşey olmaz.
Bizim asıl derdimiz, burjuvazinin

Sosyalist Gözlem
Mehmet Birinci

sömürü ve baskısından kurtulmaktır. Bu da kapitalist emperyalist sistemi yıkmakla mümkündür. Bunu elde etmek ancak
Marksist-Leninist düşünce çerçevesinde, bilimsel sosyalizm
ışığında yürütülecek bir mücadele ile mümkündür. Eğer bilimsel sosyalizme inanmıyorsanız, sosyalist bir Kıbrıs, hatta
sosyalist bir dünya mümkün değildir, gerçekleşemez diyorsanız,
o zaman size tavsiyem, hiç boşuna siyasetle başınızı ağrıtmayın. Köşenize çekilin, bakabildiğiniz kadar keyfinize bakın.
Yılan sizi sokmadığı sürece hayatınızı yaşamaya bakın. Çünkü
emeğin kurtuluşu için yürütülecek mücadele dışında hiçbir mücadelenin başarı şansı yoktur.
Sadece Kıbrıs'ın kuzeyinde değil,
bütün dünyada!
Kıbrıs'ın bağımsızlığını istiyorsak, onu emperyalist zincirden kurtarmak için, emperyalist
sömürü düzenini zayıflatmak
için ve emperyalist kapitalist
sistemi yıkma yolunda bir adım
atmak için istiyoruz. Bu mücadele için de işçi sınıfına dayanmak zorundayız.
İşçi sınıfını emperyalist, faşist
ideolojilerin etkisinden koparıp
tarafımıza kazanmak zorundayız.
Bu da Kıbrıs Kıbrıslılarındır diyerek olmuyor. İşte gördünüz!
Kıbrıslılar olarak adanın kuze-

yinde azınlıktayız.
Üstelik Kıbrıslıların da çoğu burjuva ideolojisinin
etkisi altında, işgalci güçlerin,
emperyalist güçlerin yanında yer almakta. Kıbrıs'ın kuzeyindeki seçmenin
önemli bir kesimi Türkiye egemenlerinin denetimi altında.
UBP’ye DP’ye YDP’ye oy veren
kitlelerden oluşuyor. Peki ya
CTP’ye oy verenler?
CTP’ye oy veren kitle içinde
Türkiye'nin kontrol ettigi seçmenler de var. Kanaatimce CTP
seçmeninin çoğu Kıbrıslı. Ama
bunlar Kıbrıs'ın işgal altında olmadığına inanan/ inandırılmış
kimseler. En radikal CTP’ci olarak bilinen Doğus Derya’nın
açıklamalarını duymayan kaldı
mı? “Ben hiçbir zaman Türkiye'nin işgalci olduğunu söylemedim” diyor!
Peki biz hangi Kıbrıslılarla
Kıbrıs'ın kuzeyini Kıbrıslıların
yapacağız? Nüfusun çoğunluğu
Türkiye'den taşıma ve Ankara'nın
denetimindeyken, Kıbrıslıların
da çoğunluğu Kıbrısın Kuzeyi
işgal altında değildir derken, ve
en kötüsü, Kıbrısın Güneyindeki
egemenler Kıbrıslı Türklerin
önemli bir kesiminin Kıbrıslılığını inkar ederken nasıl olacak
bu iş?

BOYKOT PLATFORMU YOLUNA DEVAM EDECEK
Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet
İzcan, seçimleri boykot için kurulan Boykot Platformu’nun genişletilerek faaliyetlerini sürdüreceğini belirtti.
BKP Basın Bürosu’nun açıklamasına göre İzcan,
Boykot Platformu’nun genişleyip, örgütlenerek yoluna
devam devam edeceğini kaydetti ve halkı mücadeleye
katılmaya çağırdı. İzzet İzcan, “Kavga bitmedi yeni

başlıyor” dedi.
Amaçlarının statükoyu yıkmak olduğunu belirten
İzcan, Ankara’nın “fetihçi” yaklaşım sergilediğini, bu
yaklaşıma ve iki devletli taksim önerilerine karşı
durmaya devam edeceklerini kaydetti.
Demokratik muhalefeti bir çatı altında birleşmeye
çağıran İzcan, “Birleşik bir barış ve özgürlük cephesi,
bizi hedefimize taşıyacaktır” dedi.

ŞUBAT TATİLİ 1 ŞUBAT’TA BAŞLIYOR
KOLEJ SINAVLARININ İLK
BASAMAĞI 29 OCAK’TA YAPILACAK…
Erken seçim dolayısıyla oy verme
işlemi yapılan okullarda gerekli
düzenleme ve dezenfekte işlemlerinin
yapılabilmesi için tüm okullarda
eğitim faaliyetlerine dün bir gün ara
verildi.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı
perşembe günü yaptığı açıklamada,
oy verme işlemi yapılan okullarda
oy sayım işlemlerinin ertesi güne
sarkabileceğini belirtmiş, eğitim
öğretimin
sağlıklı
şekilde
yürütülebilmesi, okullarda gerekli
düzenlemelerin ve dezenfekte
işlemlerinin yapılabilmesi için bugün
tüm okullarda eğitim faaliyetlerine
bir gün ara verileceğini duyurmuştu.
ŞUBAT TATİLİ 1 ŞUBAT’TA
BAŞLIYOR
Bu arada, İlköğretim Dairesi,
Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi
Müdürlüğü’ne bağlı okullarda Şubat
yarıyıl tatili, 1 Şubat Salı günü
başlayıp 13 Şubat tarihinde sona
erecek. 2021-2022 Öğretim Yılı
İkinci Dönemi 14 Şubat Pazartesi

günü başlayacak. İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 2021-2022
Öğretim Yılı, 20 Haziran Pazartesi
günü Karne ve Tamamlama Belgelerinin dağıtımıyla sona erecek.
Kolejlere Giriş Sınavı birinci
basamak sınavı (KGS-1) 29 Ocak
Cumartesi, Kolejlere Giriş Sınavı
ikinci basamak sınavı (KGS-2) ise
11 Haziran Cumartesi düzenlenecek.
İlköğretim Dairesi’ne bağlı kamu
ve özel 125 okulda, yaklaşık 24 bin
öğrenci eğitim alırken, ülkede 111
kamu okulu, 14 özel okul bulunuyor.
Genel Ortaöğretim Dairesi ve
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi
Müdürlüğü’ne bağlı okullarda ise
2021-2022 Öğretim Yılı 17 Haziran
Cuma günü karne dağıtımıyla sona
erecek.

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi
(BEAL) ve 20 Temmuz Fen Lisesi
Yerleştirme Sınavı 25 Haziran
Cumartesi günü yapılacak.
8. sınıfı tamamlayan öğrencilerin
Meslek Liseleri Programlarına tercih
başvuruları ise 23-27 Haziran tarihleri
arasında alınacak.
Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı
kamu ve özel 45 okulda yaklaşık
22 bin ortaokul ve lise öğrencisi
öğrenim görürken, ülkede 34 kamu
okulu ve 11 özel okul bulunuyor.
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne
bağlı 12 okulda öğrenim gören
yaklaşık 3 bin 900 meslek lisesi
öğrencisi var.
KKTC genelinde kamu ve özel
okullarda yaklaşık 5 bin 800
öğretmen görev yapıyor.

GÜNLÜK
LEB DEMEDEN LEBLEBİYİ
ANLAYAN YERLİ İŞBİRLİKÇİER

18 Ekim 2020’de AKP-MHP’nin Akıncı’ya karşı yaptığı
darbe Erdoğan’ın gazetelerinden Star’da Hilmi Daşdemir imzalı
bir yazıda detaylıca anlatılıyordu. Başlığı “Kıbrıs'ın kritik seçimleri nasıl kazanıldı?” idi: “Peki, nasıl yakalandı bu seçim
başarısı?.. Şüphesiz bunda en büyük pay Erdoğan’ın kararlı
duruşudur. Fuat Oktay’ın Kapalı Maraş, Su Projesi gibi projelerinin takipçisi olmaları etkin bir şekilde süreçlere dâhil olmasıdır. Diğer taraftan Kıbrıs’ta birçok alanda faaliyet gösteren
Ahmet Erbaş’ın özellikle 1974 sonrası adaya yerleşenler
üzerinden yürüttüğü bir çalışma vardı ki bu da oldukça etkili
oldu. MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin görevlendirmesi
ile Ahmet Erbaş tam 283 köy gezdi. Nitekim ikinci tura katılımı
en çok artanlar UBP seçmeni ve 1974 sonrası adaya yerleşenler
olmuştu… Ayrıca ilk defa bu seçimde Yeniden Doğuş Partisi
kilit bir rol üstlendi. Erhan Arıklı Tatar’ı destekledi… Bu
seçim aynı zamanda bir iletişim stratejisi başarısıdır. ‘Geleceğe
Yürüyoruz’ sloganı ile Ersin Tatar’ın kampanyasını yürüten
Mehmet Kaya’nın adadaki ‘Afrikalılar’a ve cümle Türk ve
Türkiye düşmanlarına karşı kazandığı bir başarıdır”… Akıncı’ya
karşı yapılan müdahalede Ankara’nın ‘kilit rol’ verdiği Erhan
Arıklı 23 Ocak 2022’de az kalsın sahte meclise bile giremiyordu!
Leb demeden leblebiyi anlayan gönüllü yerli işbirlikçiler
dururken göze çok batan yerleşik faşistlere ihtiyaç duymuyor
Ankara. 23 Ocak’ta MHP’liler gene sahadaydı, ancak YDP
ciddi oy kaybetti. ‘Yöneticilerimizin bir kısmının ihanetine
uğradık’ diyen Arıklı, ‘Yani en son Türkiye’den birkaç tane
muhtar getirildi ve YDP’nin üzerine salındı’ dedi!
DEĞİŞİM
TKP Genel Başkanı Mehmet
Çakıcı, “Toplum bu seçim
sonuçlarıyla bir değişim
istemediğini veya istese bile
hazır olmadığını
göstermiştir” dedi. Belki de
değişimden söz edenlere de
inanmadığı için statükoya
sarıldı...
*
ÇOCUKLAR
KKTC’de 5-11 yaş grubu
çocukların koronavirüse
karşı aşılanmasına bugün
başlandı. Aileler çocuklarının
aşılanmasını istemezse ne
olacak?
*
EĞİTİM VE SAĞLIK
KTÖS Eğitim Sekreteri
Burak Maviş “Seçim bitti…
Eğitime ve sağlığa
odaklanalım!” dedi. UBP
eğitime ve sağlığa mı
odaklanacak? Buna gülünür
işte… Yok yok ağlanır
aslında…
*
YENİ VİRÜS YENİ AŞI
DSÖ Genel Direktörü Dr.
Tedros Adhanom
Ghebreyesus, salgında sona
gelindiğini varsaymanın
tehlikeli olduğu uyarısında
bulunarak "Daha ölümcül bir
varyantın ortaya çıkma
potansiyeli var” dedi.
Yeni virüs yeni aşı
demektir…
*
DIŞ HAT
Ercan Türkiye’nin iç hat’tı
sayılırsa, Larnaka KKTC’de
yaşayan Kıbrıs Cumhuriyeti
vatandaşları için dış hat mı
sayılacak acaba?

“Tırnak”...
"Yaşlanmaya olumsuz
yaklaşanlar ilerleyen yıllarla
bedenen ve zihnen bu kafa
yapısıyla baş edemiyor ve yedi
buçuk yıl erken ölüyor. Bu
konuda benim mottom “Ölmek
Var, Yaşlanmak Yok” tur.
Önemli olan başkalarının senin
için ne düşündüğü değil, senin
kendin hakkında ne
düşündüğündür. İnsan gençliğe
ait şeyleri gençliğe bırakmalı
ama hangi yaşta olursa olsun
keyfini çıkarabildiği her şeyden
de zevk almaya devam etmeli.
Çalışabildiği kadar da çalışmalı.
Öğrenmeye ara vermemeli. Ve
ona verilen yıllar için
şükretmeli…"
Metin MÜNİR
(Diyalog)
"Meclisin birinde 30 yaşındaki
bir üye, 70 yaşındaki bir diğer
üyeye: “Burada ne işi var bu
dinozorun?” diye laf atmış.
70’liğin yanıtı: “30 yaşındaki
bir eşek 70 yaşındaki bir
insandan daha yaşlıdır. Çoğu
ömür bırakıp gitti, ya da
oturdukları yerden siyaseti
çaresizce seyrediyorlar ama
70li 80li yıllardaki hukuk, usul
ve iş yapmayı bilen yıllanmış
siyasetçileri ve meclisi sizi
bilmem ama ben yine de
arıyorum."
Cenk UZUNOĞLU
(Kıbrıs Postası)

Günün Kahramanı

CTP ve UBP

İşgal rejiminin iki resmi
partisi oldukları bir kez
daha tescillendi… Türk
Lirası’nın değer
kaybetmesi için UBP’yi,
TC Elçiliği’nin yaptığı
Kara Liste ve Erdoğan’ın
Külliye dayatması için
Tatar’ı suçlayan CTP çok
sert muhalefet yapacakmış…
UBP’ye muhalefetin hükmü yoktur!
Kuklaların kuklalarla kavgası en çok kuklacının
işine gelir... Tuvalete giderken Ankara’dan izin alan
UBP de ayakları üzerinde durduracakmış KKTC’yi…
UBP ve CTP ‘et ve tırnak’ söyleminde de birleşti.
Ankara da bu durumda ‘tırnak törpüsü’dür…
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25 Ocak 2022 Salı
dünya kazan devrim kepçe

Sosyal Medya

Aziz ŞAH

Ümit İnatçı

HANGİ HALK?
Annan Planı referandumundan sonra güneyde
‘hayır’ çıkmış, kuzeyde ‘evet’…
CTP’liler meydanda kutlama yapıyor…
Annan planı ‘kabul edilse vay, edilmese vay’
bir plandı, konumuz bu değil. Kıbrıs birleşmedi,
anlaşma reddedildi, dönemin deyişi ile ‘buzluğa
kaldırıldık’… Türkiye’nin önü açıldı, bizim
önümüz kapandı. CTP’nin istediği federasyon
kurulamadı. Peki, bu insanlar neyi kutluyordu?
CTP kendi zaferini kutluyordu…
Ne zaman CTP kazandıysa bu toplum kaybetti…
Talat Saray’a çıktığında da, CTP 24 vekil
çıkardığında da…
Meydanları dolduran insanlar bombalarla
korkutulamadı ama sandıklarla susturuldu…
Çağımızın temel sorunu bütün dünyada liderlik
sorunudur. Yoksa meydanlar dolar
dolar boşalır rakı kadehi gibi!
İçmeyi bilmezsen sandığa kusarsın,
içmeyi bilirsen en azından mutlu
ölürsün…
İktidar hedefi, planı ve programı
olmayan bir liderliğin doldurduğu
meydanlar eninde sonunda hezimesonuçlanır.
Liderliğin
tle
sorumsuzluğunun bedelini kitleler
öder!
Meydanlar sandığa kapatılmaya müsaittir her
zaman. Çünkü sandık ile sokağın matematiği
birbirini tutmaz hiçbir zaman.
‘Halk şunu dedi’ ve ‘halk bunu dedi’ diyenler
işsiz sosyal bilimciler ile politikadan anlamayan
politikacılardır. Yoksa sabah ‘halk size dersinizi
verecek’ diyenler akşam ‘halk halinden
memnunmuş’ demezdi!
Bu konuda bize hiç benzemeyen bir ülkede
yaşanmış öğretici bir örnek vardır. Sokakta ve
sınıf mücadelesi içerisinde ne kadar güçlü
olursanız olun, sandıkta yenilebileceğinizi gösterir
bu örnek:
Fransa’nın devrime en çok yaklaştığı seneydi
1968. 1917’den sonra o güne kadarki en ihtişamlı
işçi eylemleri ve grevler 1968’de gerçekleşti.
Üniversite ve fabrika işgalleri ile genel grevler
karşısında Cumhurbaşkanı De Gaulle helikopterle
Almanya’daki Amerikan üssüne sığındı. 1968’in
Mayıs-Haziran döneminde sığındığı üste kaldı…
Peki, ardından ne oldu? Topukları kıçına vurarak kaçan De Gaulle olaylar yatıştıktan sonra
döndü, sandık kurdu, tarihi bir seçim zaferi elde
etti…
Buradan, Fransızların halinden memnun olduğu
değil, ayaklanmanın liderliğinin kafasının karışık
olduğu sonucu ortaya çıkar.
Ne zaman birileri sandığa bakarak toplumu
değerlendirmeye çalışırsa, ne zaman birileri
sokak eylemlerine bakıp ahkam keserse 1968’in
bu dersi gelir aklıma…
‘Halk şunu demek istedi, halk bunu demek
istedi’ lakırdısı bir gevezeliktir. Hele ki ‘halk
halinden memnunmuş’ ve ‘her halk hak ettiği
gibi yönetilir’ diye alay etmek hiçbir şey
anlamamaktır!
Ayaklanmanın ruhunda sandık yoktur.
Ayaklananların önüne sandık koyarsanız kendilerine karşı oy verirler…
Askeri işgalin ruhunda sandık yoktur. Kafasına
silah dayanmış ahalinin önüne sandık koyarsanız
tetiği çekerler…
Sandık tam da bu yüzden vardır.
Seçimden önce ‘halk size dersinizi verecek’…
Seçimden sonra ‘halk halinden memnunmuş’…
Aynı parti liderlerinin 12 saat içinde yaptığı
iki faklı açıklama.
Yerleşik faşist ile Kıbrıslı sosyal demokrat
aynı sonuca varıyor: Halk halinden memnunmuş!
Burada esas soru şudur: Hangi halk?
Her partinin bir halkı var. Halk kelimesine
her biri başka mana yüklemiş. Hatta o kadar
geniş anlamlı ki bu ‘halk’ kavramı, Ankara’nın
verdiği dersi ve çektiği ayarı bile ‘halk’tan biliyorlar.
Her halt etmenizi ‘halk’tan bilmeyin. Önce
‘hangi halk’tan bahsettiğinize karar verin…
Her isyan ettiğinde ihanet ettiğiniz halk mı?
Yoksa azınlığa düşen Kıbrıslıların yerine hitap
ettiğiniz yerleşimci nüfus mu?

SEÇİM SONUÇLARI
NE SÖYLER?

Seçime katılım oranı %58.23’te kaldı
Son 20 sene içinde seçime katılım oranlarında yaşanan düşül sürüyor. 2003
yılında yüzde 86 oranında seçime katılım oranı bulunan Kıbrıs’ın kuzeyinde 2022
yılında bu oran yüzde 58.23’e düştü
Dün yaşanan erken genel seçimlerde 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.
Yıllara göre seçime katılım oranları şöyle: 2003 – 86.0 / 2005 – 80.82 / 2009
– 81.7 / 2013 – 69.61 / 2018 – 66.14 / 2022 – 58.23

Harmancı: Atılacak adımların
acıtacağı bir dönem olacak
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP)
MYK üyesi Mehmet Harmancı, sandığa gitmeyen seçmenin yansıttığı sonuçların
iyi okunması gerektiğini belirterek, ülkeyi çok zor bir ekonomik sürecin beklediğini
kaydetti
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Harmancı, seçim sonuçlarının tüm
ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, çok zor bir ekonomi ile atılacak adımların
acıtacağı bir dönem olacağını söyledi.
Harmancı, “Elbette geniş bir değerlendirme ile tüm sonuçların analizi yapılmalı,
sandığa giden ve sandığa gitmeyen tüm seçmenin süreç boyunca ve sandık
sonuçlarına yansıttığı mesaj iyi okunmalı. Seçimden başarılı ile çıkan partileri
kutluyorum” dedi.

Rahvancıoğlu: Emekten yana bir sınıf partisi
Kıbrıslı Türk siyasetine adını yazdırabildi
Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter
Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu,
emekçilerin sesine ses veren, doğanın
talanına direnme iradesi gösteren,
kadına yönelik şiddete ‘yeter’ diyen
ve kendilerine oy veren
iki bini aşkın (Yüzde 1.96)
insana teşekkür etti.
Seçim sonuçlarıyla ilgili
sosyal medya hesabından
açıklama
yapan
Rahvancıoğlu, bu sonuçların
her şeye sıfırdan başlayan,
neredeyse hiç bütçesi olmayan, emekten yana bir
sınıf partisinin Kıbrıslı Türk
siyasetine
adını
yazdırabildiğini gösterdiğini kaydetti.
Rahvancıoğlu, “Emekçilerin sesine
ses veren, doğanın talanına direnme
iradesi gösteren, kadına yönelik şiddete

“yeter” diyen iki bini aşkın insana
teşekkür ederiz” dedi.
“Dün yüzlerleydik, bugün binlerceyiz. Gerisini ultra zenginler
düşünsün”
Yollarının uzun ve çetrefilli bir yol olduğunu ancak
artık emekçinin bir partisi
olduğunu var ve bu yolu
yürümek için azimleri,
iradeleri, kararlılıkları,
yoldaşça
bağlılıkları,
çıkarsız dayanışmalarının
bu sonuçlarla daha da
bilendiğini söyledi.
Rahvancıoğlu, “Şimdi bu
kararlılıkla örgütlenmeye,
direnmeye, sokağı daha da ısıtmaya devam edeceğiz. Dün yüzlerleydik, bugün
binlerceyiz. Gerisini ultra zenginler
düşünsün” dedi.

Seçimlerin sonucuna baktığımızda
kusursuz bir sağ – “sol” simetrisine
doğru gidildiğini görürüz. İki parti de
koloni rejiminin demokrasi vitrininde
görmek istediği kıvamda yerlerini aldılar.
Biri güçlü bir iktidar diğeri güçlü bir
muhalefet. Yeri ve zamanı geldiğinde
ise roller değişebilir, sorun yok. CTP
“halk bize muhalefet görevi verdi” diyor;
kime neye karşı muhalefet? Elbette ki
koloni rejimine, işgale ve Beştepe’de
oturan Padişah’a karşı değil.
UBP ise daha güçlü KKTC
diyor ama ricayla sürdürülen
bir örtülü ilhak düzenini
güçlendirdiğinin de farkında.
Öyleyse seçimleri kim
kazandı? Rejim!
Boykot işte böylesi bir oluşumla
sürdürülebilir olmayan bu düzenin
pekişmesine karşı bir cepheydi. Uyarısını
yaptı, birleşme çağrısı yaptı ama parti
bencilliği ve ülkenin geleceği konusundaki ikiyüzlülük buna engel oldu. Boykot
başarısız değil, son dört yılda yapılan
12 bin vatandaşa rağmen bir varlık belirtisi gösterdi. Hiçbir çıkarın, hiçbir
yandaşlığın, hiçbir pazarlığın hesabını
yapmadan sadece gelecek kaygısıyla
yapılan bir çağrıydı boykot. Küçümsendi,
küfürlere maruz kaldı, yok sayıldı ve
şimdi sanki boykot bir yüz karasıymış
gibi parti amigolarının hedef tahtası
oldu. Maç kazanan takımlarının zaferi
onları mutlu ediyor; “zenginin parası
fakirin dilini yorar” gibi bir durum söz
konusu. KKTC hissesinden 18
milletvekilliği kadar hisse kopardılar,
yabana atılır bir ortaklık değil bu. Şirket
mantalitesiyle düşünürsen iyi bir kazanç.
Şimdi duyguları bırakıp olgulara gelelim. Seçimlere katılmayan yüzde 42’nin
sadece 15’i boykot sayılsa ve buna CTP
31.58, TDP 4.36, BY 1.90, TKP 1.54
eklense ne eder? 54.38, hadi yüzde 52
diyelim yani nerdeyse 30 milletvekiliyle
amaç değil de araç olarak kazanacağımız
bir siyasi zemini ele geçirebilirdik. Bu
da federal çözüm, barış ve özgürlük
için geniş bir cephe kurma olanağı demektir. Yani, “birleşemediniz öyleyse
boykot” diyenlerin haklı çıktığı bir tablo
var karşımızda. Bundan kaçınan CTP
güçlenmiş, diğer parti TDP de baraj altı
kalıp hava almış. Sonuçta ne oldu? Teslim oldunuz mu rejime? Sevinip duruyorlar, boykotu bir mücadele platformuna dönüştürenlere de küfrün en alası.
Başka partiler üzerine yorum
yapmayacağım. Beni ilgilendiren federal
çözüm ve işgalcisinden bağımsız, birleşik
bir Kıbrıs için vereceğim mücadeledir.
Hala birleşmenin önemini göz ardı eden,
parti ve partilerden kendine semirme
payı koparmak isteyen bireylerin bu
ülkenin geleceğine olan katkısı ortadadır;
daha fazla taksimin pekişmesi ve daha
fazla “çözümsüzlük çözümdür” zihniyetinin yerleşmesi. Bu durumun
devamında boykot kaçınılmazdır. Birleşik
bir barış ve çözüm cephesi hem bilincimizdir hem de arzumuz. Bu bilincin
vücut bulmasının önündeki engellere
karşı sesimizi kısacak halimiz yoktur.
CTP daha sert muhalefet yapmaya
hazırlanıyormuş; bu halleriyle sertlikleri
sulu muhallebiden öteye gidemez. Bu
işin de peşini bırakacak değiliz. İstedikleri
kadar küfür sallasınlar, istedikleri kadar
amigoluk yapsınlar, bizim yolumuz federal bir çözüm ve özgürlük yoludur.
Başka yol yok!
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Mavili
Müge Mavitunalı
Londra'da insanların yaşadığı bölgelere
baktığımızda, bölgelerin kökenlere göre
ayrıldığını düşünebilirsiniz? İnsanlar Britanyalı olmakta zorlandığını düşünmek
beni çok üzüyordu. Sonra sorgulamaya
başladım. Neden hep bu insanlar aynı
bölgelerde yaşamayı seçmişti? Belki de
seçmemişlerdi, yönetimler tarafından kasıtlı yapılmıştır düşüncesi oluştu beynimde...
Genelde Londra'nın kuzeyi Türk asıllı
Britanyalı insanların yaşadığı bölgelerdir.
Mesela Harringey bölgesine gittiğiniz
zaman kendinizi Türkiye'de sanırsınız.
Tüm Coffee shoplar, marketler, restoranlar, kuyumcular, manavlar, eşya satan
mağazalar, tencere, tava, yatak, yorgan,
koltuk, halı hepsi Türk ve Türkiye'nin
malarını satıyorlar. Mağazaların isimleri
de Türkçe.
Hatta devletin okullarında iş almak isteyen öğretmenlerin Türkçe konuşması
yeteneği bile talep edilir, devletin yerel
yönetimi olarak çalışan belediyeler en
yüksek vergiyi Harringey bölgesinde uygular, bunun çeşit türlü sebepleri var
bunlardan biri de örnekle açıklamam gerekirse şöyle: İki veya üç çocuklu bir
aile babanın kendi adına, bir iki restorantı
veya coffee shop'u var, offlicence var,
fakat Londra'ya yerleşmek için geldiği
zaman belediyenin evinde oturma hakkından doğan evini kaybetmemek için
ailesinden ayrı yaşadığını ve bundan doğan hakları kullanarak geliri yüksek,
kendi evini alacak gücü olduğu halde,
devlete yük olmaktan ve gerçek ihtiyacı
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KADIN ŞOFÖR
İSTEMEYEN FRANSIZ...
olan insanları hiç düşünmeden kullanıyorlar... Pek tabii ki hepsi böyledir böyle
yapıyorlar demiyorum, fakat rahatlıkla
çoğunluk böyle diyebilrim. O kadar normaleştirmişler ki bu durumu, yapmayanlar
hiçbir şey bilmiyor muamelesi görüyor,
birbirlerini bu yönde yani devletin kurumlarına gerçeği söylememeyi marifet
olarak görüyorlar.
Yasaları kuralları kılıfına göre uydurarak
hiç bir ceza almadan yaşıyorlar. Önceleri
hayretler içinde kalmıştım hiçbir ihtiyacı
olmadığı halde neden bu insanlar bunu
yapıyordu ki? Halen bu soruyu kendime
soruyorum...
Neyse ben taksicilik günlerimden bir
anıyı paylaşayım sizinle. Camden bölgesinde ı Fransız bir VIP'i kaldığı evden
alıp Heathrow'a götüreceğim, adresine
gittim... Sokak büyük kocaman ağaçlar
arasında bir yer evlerin kapı numaraları
ağaçların dallarından gözükmüyor, bir
aşağı bir yukarı gidip geliyorum, adrese
çok yakınım ama kapı numarasını görmenin mümkünü yok. Tahminle bir kapı
önünde durdum, yanılmamıştım adam
kapının önünde biraz telaşlı beni bekliyor,
ilk söylediği şey "Yukarı aşağı gidip geliyordunuz niye kapıda durmadınız geç
kalacağım!"
Cevap vermedim. "Buyrun gidelim"
dedim. "Bavulum var" ben, "onu da getirin" diye cevap verince durakladı.
"Ben kadın bir şoförle yolculuk yapmak
istemiyorum" dedi. Ben gülümsedim,
"Beyefendi şimdi şoför değiştirmeye
kalkışırsanız uçağınıza geç kalacaksınız

alın bavulunuzu gelin arabaya." Bavulunu
aldı geldi.
"Yok hayır kadın bir şoförle yolculuk
yapmak istiyorum" diye arabaya girmiyor.
Çalıştığım ofisi aradım, "Bu yolcumuz
kadın bir şoförle yolculuk yapmak istemiyor" dedim. Ofisteki görevli "Şaka
mı yapıyorsun Mugi?"
Fransız karayollarından sorumlulu müfettiş, VIP yolcum yüzüme bakıyor, ben
de cevap vermiyorum, ofisteki sorumluya
"maalesef bu bir şaka değil, beyefendiye
derhal en erken bir zamanda erkek bir
şoför gönderin yoksa uçağını kaçıracak."
Hoparlör açık telefon konuşmaları dışarıya
vuruyor, Fransız VIP konuşmaları dinliyor.
Ofisteki sorumlu "ver bakayım şu herifi
telefona" diyor... Bizim VIP bir o kadar
daha sinirleniyor. Ofisteki sorumluya
"Çok saygısızsınız, bana derhal erkek
şoför gönderin" dedi.
Ofisteki görevli "Beyefendi, saygınızda
kalın, size başka bir şoför gönderiyorum"
diye konuşmasını sonladırdı. Ben yine
"Arabaya binin gidelim uçağı kaçıracaksınız" diye son kez uyardım. Kesin adam
anlamıştır arabaya binseydi başına gelecek
olanları. "Yok kadın şoförle yolculuk
yapmayacağım" dedi... Ben de "Size bol
şans dinliyorum ayrıca bir dilekte daha
bulunacağım, umarım ve dilerim ki bineceğiniz uçağın pilotu kadındır. Ve size
bir tavsiye sakın uçaktan atlamaya da
kalkışmayın, yüksekten düşmek iyi bisey
değildir"...
Böyle işte, dünyada neler neler var...
Haftaya görüşmek üzere.

ÇOCUKLARIN COVID-19'A KARŞI AŞILANMASINA BAŞLANDI
KKTC’de 5-11 yaş grubu çocukların Covid-19’a karşı aşılanmasına
dün başlandı.
Çocukların aşılanmasında, AB destekli olarak geçtiğimiz günlerde
KKTC’ye ulaştırılan 5-11 yaş aralığı için özel olarak üretilen 2 bin
doz Pfizer-BioNTech aşısı kullanılıyor.
Sağlık Bakanlığı, kronik hastalığı olan 5-11 yaş çocuklar ve 1011 yaş grubunun tamamının aşılanacağını açıklamıştı.
Çocuklar için aşılama merkezleri şöyle: “Lefkoşa Dr. Burhan

Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Polikliniği (14.00- 18.00
saatleri arasında), Gazimağusa Devlet Hastanesi Çocuk Aşı Birimi
(09.00-14.00 saatleri arasında), Girne Akçiçek Hastanesi Çocuk
Aşı Birimi (09.00-14.00 saatleri arasında), Cengiz Topel Hastanesi
Çocuk Aşı Birimi (09.00-14.00 saatleri arasında).”
Öte yandan son dozdan sonra 3 ay süre geçen 12-18 yaş
grubundaki kişiler hatırlatma dozlarının da daha önce aşı oldukları
merkezlerde yaptırabiliyor.

GELEN YOLCULAR AŞILI OLUP OLMADIKLARINA GÖRE DEĞERLENDİRİLECEK
KKTC’ye gelen yolcular artık ülkelerin
COVİD-19’la ilgili renk kodlarına göre
değil aşılı olup olmadıklarına göre
değerlendirilecek.
Ülkelerin renk kodlarıyla ilgili uygulama
kaldırıldı. Hiçbir ülke artık COVİD-19
riskine göre, “koyu kırmızı”, “kırmızı”, “turuncu” ve “yeşil” olarak nitelendirilmeyecek.
Yolculardan hangi ülkeden geldiğine
bakılmaksızın aşılıysa 72 saat önce yapılan
PCR negatif testi talep edilecek; aşısız
kişilerse 5 gün karantinada kalacak ve 5’inci
gün PCR testi yaptıracak.
Bulaşıcı Hastalık Üst Komitesi’nin 19
Ocak tarihli kararlarına göre, artık ülkelerle

ilgili renk kodları kaldırıldı.
ANTİJEN SÜRELERİ DEĞİŞTİ
Öte yandan, KKTC’de faaliyet gösteren
sektörlerde çalışan aşılı ve aşısız kişilerden
talep edilen antijen süreleri değişti. Buna
göre, artık aşılı kişilerden 14 günde değil 7
günde bir, aşsızlardan 7 günde bir değil, 72
saat önce yapılan antijen testi talep edilecek.
Okullarda çalışanlar da bu kapsama
girdiğinden testlerini bu şekilde yapacak,
dolayısıyla bu uygulama okul öncesi velileri
için de geçerli olacak.
KARA SINIR KAPILARI
İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin aldığı;

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin
kararlarına eklediği, bugün saat 09.00’da
kara sınır kapılarında uygulanmaya başlanan
karara göre, aşılı kişilerden haftada bir
PCR/antijen testi istenmeye devam edilecek
ancak aşıları tamamlanmış kişilerin hatırlatma
dozlarının zamanı geçmişse aşısız sayılacak.
Aşısızlar için son 72 saat içinde yapılan
negatif PCR veya son 48 içinde yapılan antijen testi istenecek.
Öte yandan kara sınır kapılarında 5-11
yaş arasındaki çocuklardan test talep
edilmezken bugünden itibaren aşılı olup
olmadığına bakılmaksızın bu yaş grubundakilerden de haftalık PCR/ antijen testi
talep edilecek.

Sosyal Medya
Bumin Bezmen

HERKES NE EKTİYSE
ONU BİÇER!
Sözde seçim yapıldı, işgal altında
demokrasicilik ne kadar yapılabilirse,
Türkiye'nin müsaade ettiği yere kadar
yapıldı.
Değişecek hiçbir şey elbette olmayacak,
47 yılda nasıl olmadıysa ayni şekilde olmamaya devam edecek, kısacası
rehineliğimiz, azınlıkta olmamız, kendi
geleceğimiz için kendimiz karar veremeyecek hallerimiz devam edecek.
Tüm bunlar biliniyorken
seçimin bir çıkış yolu
olacağını düşünebilmek
için, onun için çaba sarfetmek, saflıktan da çok
öte birşey.
Bu sözde seçimin tek
galibi var, Ankara, işgalin
üzerindeki örtüyü daha da
kalınlaştırdı, bu örtünün de daha kalın bir
şekilde örtülmesi için sözde seçime katılan
sözde siyasi partiler oldu.
Alt yönetimde seçimlerin yapılmasını,
demokrasi gereği, vatandaşlık görevi diye
adlandıran bir yığın insan var, bile bile
hiçbir şeyi değiştiremiyeceklerini bildikleri
halde, yine de bu oyuna katılmalarının en
büyük sebebi, gerçekten işgalin içlerine
işlemesi, gerçekten burda bir demokrasi
varmış, normal şartlarda yönetiliyormuş
gibi davranıyor olmalarıdır.
Bunca yıl bu rolü o kadar gerçekçi, o
kadar inanılır bir şekilde oynamasaydılar
kendimizi şimdiki gibi ümitsiz, çaresiz
ve çıkmaz bir yolun sonunda
bulmayacaktık!
Sözde seçimlerin sözde sonuçlarına
gelince, herkes ektiğini biçti, daha önceki
yazılarımda da söylediğim gibi CTP'nin,
toplum liderliği seçimlerindeki tutumuna,
aday çıkarmasına, Afrika saldırısına sessiz
kalmasına,
saldırganları
serbest
bırakmasına, Türkiye'nin iki devletli çözüm
önerisini Çavuşoğlu'nun Erhürman sağ
yanında otururken açıklamasına ve hatta
listesinde fetihçi birine yer vermesine
karşılık karşılıksız bırakacak değildi.
Karşılıksız bırakırsa annenin vefasızlığı
konuşulur olacaktı, anne vefalı çıktı, CTP'nin oylarını artırmasının en önemli
nedeni budur.
Katılımın yarıdan biraz fazla %50'nin
üzerinde olması ile CTP'nin taşıma oylarla,
oylarını çoğalttığı aşikardır.
Yoksa CTP muhalefette oldu da çözümsüzlük, pahalılık, Kıbrıslı Türklere yapılan
hakaretler, küfürler, tehditler için aşınmadık
sokak, yürünmedik yol mu bıraktı ki
oylarını artırabilsin, hem de solun bir
kısmının boykot yaptığı bir ortamda.
Açıkça CTP Türkiye tarafından bir
şekilde ödüllendirildi, belki de sözde
hükümette ortaklık bile yapabilirler, çünkü
Türkiye'nin iki devletli çözüm için desteğe
ihtiyacı var, eh CTP artık Türkiye'nin emrinde bir parti olduğu için neden olmasın?
Diğer taraftan TDP ve Akıncı, hep
söyledik ve yazdık, ne dedik, TDP ve
Akıncı toplum liderliği seçimlerinde
hiçbirşey yaşanmamış gibi davrandıkları
için ektiklerini biçtiler.
Toplum
liderliği
seçimlerinde
yaşananlara rağmen, hiçbir şey olmamış
gibi ısrarla erken seçim isteyen TDP yetkilileri ve de Akıncı'nın ısrarla seçimden
sonra konuşmaması, sessizliğini koruyup
sömürgecinin sağladığı imkanları kabul
edip köşesine çekilmesi hem TDP'nin hem
Akıncı'nın sonunu getirdi!
TDP ve başta Akıncı'nın boykot hareketinin en önünde olmaları gerektiğini hep
söyledik, yazdık, bırakın boykot yapmayı
Akıncı üstüne üstlük dün gidip oy da
kullandı, hem de boykotçuların çoğunun
toplum liderliği seçimlerinde kendisine
yapılan hakaretler, küfürler nedeniyle
boykot yaptığını bile bile!
Tüm bu oyunların, dalaverelerin, menfaat
düşkünlerinin, makam ve koltuk
sevdalılarının dışında, rejim çarkının
dışında durabilmenin gururu, sizleri bilmem
ama bugün bende her günden çok daha
fazla!
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VAZİYET

UBP’nin oyu 400 arttı. 2018'de
38,341 oy alan UBP 2022’de
38,854 aldı… DP 2018'de 8,443
oy alırken 2022’de 7,321 aldı…
YDP de 1,500 oy kaybederek
2022'de 6233 oya düştü… HP ise
2018'de aldığı oyun ancak üçte
birini alabildi. Oyunu tek artıran
CTP oldu. 2018'de aldığı 26,600
oyu 2022’de 31,433'e çıkarttı...

Bizim Mandra
Pazar günü yapılan erken
genel seçim, halkın
canındanbezdiren geçim
derdini bir günlüğüne
unutup seçim derdine
düştüğünü ortaya koyar.
A’dan Z’ye kadar yaşanan
tüm olumsuzlukların ne
yazık ki etkili bir boykot
için yeterli olmadığını
belirten vatandaşlar,
halkın derdinin geçim
değil, seçim olduğunu,
geçim derdi diye bir derdi
olmadığını belirtirken,
sokaktaki adam “Tüpgaz
250 TL, benzin de 20 TL
olsun” diye imalı imalı
söylenir.

DİP NOT
AİHM kararına rağmen halen
cezaevinde tutuklu bulunan
Selahattin Demirtaş'a, dönemin
Başbakanı Davutoğlu’na
hakaret ettiği iddiasıyla 11 ay
20 gün hapis cezası verildi.

“Eller günahkâr, diller günahkâr. Bir çağ yangını
bu, dünya günahkâr. Masum değiliz hiçbirimiz”
Önce lumpen çeteler ve tetikçi medya, ardından ak-kara troller devreye sokuluyor.
Sonra Bahçeli mâlum üslubuyla peşrev yapıyor
ve Büyük Reis sahne alıyor.
Sahne Çamlıca Tepesi'ne kondurulan cami.
Cumhurbaşkanı minberde, yanında beyaz giysileriyle din görevlisi imam. Dekor tamam.
Oyun: Sezen Aksu'nun dilini koparma tehdidi.
Sezen'in kendisine yakışan, anlayanı ezecek
o zarif ve bir o kadar da güçlü cevabı gözlerimizi yaşartırken yüreklere su serpti, cesaret
bulaşıcıdır sözünü doğruladı.
Sezen'den önce de yazan, çizen, söyleyen,
eleştiren, gerçekleri dile getiren nicelerinin
dilleri koparılmak istendi, koparıldı, koparılmaya devam ediliyor; Sedef Kabaş son örneği.
Sezen'in, o muhteşem cevabında "ben herkesim"
demesi bunu anlatıyor.
Bu türden tehditler ve tehdit düzeyinde kalmayan uygulamalar muhalifleri, Kürt siyasetçileri, azınlıkları, iktidardan farklı düşünenleri, farklı cinsel yönelimleri, farklı din,
mezhep, dil, kültür gruplarını hedef alırken
topluma suskunluk hâkimdi.
Tepki veren, konuşan, yazan, dillerinin koparılmasını göze almış bir avuç insan; ve
onlara hak verip de susan milyonlar…
Sezen'in yüreğimin derinliklerine işleyen
şarkılarından birinin sözleridir: Eller günahkâr,
diller günahkâr/ Bir çağ yangını bu, dünya
günahkâr/ Masum değiliz hiçbirimiz.
Evet; düşündüğü, yazdığı, konuştuğu, eleştirdiği, baskıya şiddete boyun eğmediği için
iktidarın saldırısına, zulmüne uğrayan, kimisi
hayatını yitiren, tutuklanan, işkence gören onbinlerce insana reva görülenlere sessiz kalanlar,
ya da sessizliklerini ama'lar, fakat'larla gerekçelendirenler, hepiniz, hepimiz günahkârız
Sezen'in şarkısında söylediği gibi.
Şimdi, rezalet ayyuka çıkıp da toplumda
tepki yükseldiğinde Sezen'i savunanların bir
bölümü on yıl önce Anayasa referandumunda

VİRGÜL

ANKARA’NIN FAŞİSTİ
‘Mış gibi’ yapanlara faşist Erhan Arıklı da katıldı. CTP
Ankara’yı eleştiremediği için UBP’ye sallar
durur. TC Elçiliğinin yaptığı Kara Liste’den
TL’nin değer kaybetmesine ve Külliye’ye kadar her
konuda UBP’yi hedefe koyar. Arıklı ise kaybettiği
1,500 oyun suçunu ahaliye kesti. YDP yerleşiklerin
partisi! MHP ve AKP’liler geldi gene her seçim
olduğu gibi. YDP’nin oyları ya UBP’ye ya CTP’ye
gitti. Arıklı ise ‘Biraz daha zam yapsaydı UBP tek
başına gelirdi’ dedi. Kızacaksan Ankara’ya kız!

TOPLUM
DEĞİL,
İŞGALCİDİR
KONUŞAN

‘‘Toplum bu seçim
sonuçlarıyla bu haliyle
bir değişim istemediğini
veya istese bile hazır
olmadığını göstermiştir’’
Mehmet Çakıcı
(TKP)

evet oyu verdiği, çözüm sürecini desteklediği
için ona etmedikleri hakareti bırakmamışlardı.
Televizyon ekranındaki utanç verici görüntüleri
hatırlıyorum: İzmir'de Sezen Aksu sokağının
levhasını indirip ayakları altında çiğneyen,
"yetmez ama evet" dediği için şarkılarını
boykot eden, "Sezen bitti" diye haykıran kadınlar… Çözüm sürecini reddedenlere söylediği
söz yüzünden ne PKK'liliğini ne vatan hainliğini
bırakanlar… Son olayda Sezen'in arkasında
dururken bile ama'yı fakat'ı dilden bırakmayanlar, dayanışmayı siyasî-ideolojik fedakârlık
gibi sunanlar...
Dil koparıcılar Sezen'e ve millete fena tosladılar. Benim sözüm kendilerini muhalif, demokrat, özgürlükçü, liberal, solcu, devrimci
sayanlara...
İnsan haklarını ve özgürlükleri "ama" demeden herkes için savunmak demektir. "Haksızlığa uğruyor ama o şuncu, buncu", dediğiniz
anda demokrat değilsinizdir.
Mesele dil koparma tehdidinin bir camide
savrulması değil. Karşı çıkarken dini değerlere,
Kitap'a atıf yapılması. Konunun dinle, îmanla
ilgisi yok. Mesele anayasasında "demokratik,
laik, hukuk devleti" yazan bir ülkede, suç sayılan bir fiilin pervasızca, alenen gerçekleştirilmiş olması. Suçsuz bir yurttaşın hedef gösterilmesi.
Hedef gösterilen ve tehdit edilenin, "Sezen
Türkiye"dir diyebileceğimiz bir kişi olması
tabii ki önemli. Ama aynı tehdide maruz bırakılan çok insan oldu bu ülkede. Camilerde,
meydanlarda, her yerde. Böyle olaylarda
suskun kalanlar, vızıldamakla, ama'lı destekle
yetinenler demokrat olabilme konusunda bir
kez daha düşünsünler, bu satırların yazarı
dâhil hepimiz kendimizi bir kez daha sorgulayalım.
(Bu yazı Oya Baydar’ın T24’te yayımlanan “Çamlıca Camisi'nin mihrabı ya da
Sezen Aksu'nun dili” başlıklı yazısından
kısaltılmıştır...)

TARİH 25 Haziran 2021
Türkiye ile yapılan anlaşmalar en çok
vatandaşlık konusunda hayata geçiriliyor…
İçişleri Bakanlığı önünde bir basın açıklaması
yapan Bu Memleket Bizim Platformu, bu
sürecin hızlandığını ve altı ay içinde 2500
kişiye vatandaşlık dağıtıldığını vurguladı.

Gözden kaçmayanlar...

İRADEYMİŞ!
Faşist MHP milletvekili Ahmet Erbaş
artık her seçimin aktörü… Akıncı’nın
devrilmesinden
sonra
Sabah
gazetesine 30 günde 69’u köy
olmak üzere 189 bölgeye gittiğini
anlatmıştı. Çalıştığı bölgelerde
Tatar’ın Akıncı’ya fark atmasıyla
övündü… Erbaş bu defa da Golden
Tulip Otel‘de karargah kurarak UBP
içinden karma oyda tik atılmasını
istediği isimlerin listesini dağıttı.
Ancak bu defa müdahaleden
şikayet eden parti yok! Ne CTP, ne
HP… Ne baraj altında kalanlar…
Listelere bile ses etmiyorlar! İradeyi
bunlar temsil ediyor…

İNCİR ÇEKİRDEĞİ

‘‘Halkın iradesi bu yönde
tecelli etmiştir.
Demokrasidir,
saygılıyız…’’
Kudret Özersay (HP)

Karikatür: İsmail Kızıldoğan
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İSTANBUL’DA KAR
Yoğun kar vardı İstanbul’da...
Ancak durup durup tekrar başlıyordu...
Sabah erken saatte yollara baktım...
Yollar temizdi...
Çok iyi gelişme...
1987 yılıydı...
Yoğun yağan karın ertesinde yollar
darmadumandı...
Bir hafta çoğu kişi arabasıyla çıkamadı
o yollara...
Ben de çıkamadım...
Araba sokakta, ben yollarda.
İhtisastaydım.
Kıbrıs’a henüz gelip
yerleşmemiştim.
Gurbette işte.
Acı gurbet.
Ayrılık acısı çoktur yabancı yerdeysen.
Ülkesiz kalmak...
Şimdiki zamanda göç
edenlere bakınca bunu üzülerek anlıyorum.
O kadar yerleşik, yabancı, çalışmak
için gelene iş var, ekmek var, bizim
gençlerimize yok.
Annem demişti..
“Oğlum o kadar kişiye var da bir sana
mı yok?”
Bunun için gelişimi erkene almıştım.
Eksik kalıyor işte.
Ne kadar kazanırsan kazan, ne kadar
iyi yaşıyorum, desen de...
Buradan ayrıysa bir yanın eksiktir.
Bir hafta evden yaya çıktım 1987 karında...
Yürüdüm, otobüse bindim...
Evde yeterli ısnınma tertibatı yoktu.
Zordu...
Dönemin belediye başkanı, “bir hafta
için o kadar alet, makine, teçhizat almaya
ne gerek var?” demişti.
İş insanları isyandaydılar.
Neticede o yıl kabusu yaşadı İstanbul.
Bu yıl aynı kabus olacak, dediler.
Olmadı.
Yağan karın hemen ardında makineler
iş başındaydılar.
Sabah asfaltı temiz görünce, kar fotoğrafı çekmek için çıkarım dedim, eve
geldim.
Evde hazırılık yaparken birden gökgürlemeleri ile sarsıldım...
“Bu ne?” dedim.
Bu neydi gerçekten
Hani yağmurda alışıktım da kar yağışı
sessiz olurdu.
Meğer böyleymiş, kar, geliyorum, dedi.
Tipi başladı.
Yarım saatte, temiz, dediğim asfalt
kara büründü.
Ve araba yokuşta kaydı.
İmkansızdı gidişim.
Ya arabayı yolda bırakıp eve dönecektim, ya da biraz durup yolun açılmasını
bekleyecektim.
Birkaç dakika geçti, geçmedi, tren gürültüsünü andıran sesle irkildim.
Ne oluyor?
Belediyenin makineleri yoldaydı.
Neticede yollar açıldı...
Kar varsa fotoğrafçı evde duramaz
çirkinlikeri örtünecek, güzellikeri ortaya
çıkacak İstanbul’da.
Elimde fotoğraf makinesi ile Süleymaniye’ye gittim.
Oradan Haliç, Boğaz, Boğaz Köprüsü,
Kız Kulesi.
Ayrıca, İstanbul’da ne kadar simgeleşmiş cami, tarihi yapı varsa.
Bir ressam oturmuş çiizyordu.
Ve turistler.
Kar, deyip de kayak merkezlerine koşanlara o anda acıdım.
Böyle güzel günde İstanbul bırakılır
mı?
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Sucuoğlu: “Karmaya itiraz kararı aldık,
tekrardan sayılmasında fayda var”

YENİDÜZEN’e konuşan Sucuoğlu, özellikle karma oyların yeniden sayılması için
itiraz kararı aldıklarını ve avukatları
aracılığıyla itirazda bulunacaklarını ifade
etti.

olan turizm ve yükseköğrenimin büyük
yaralar aldığına dikkati çeken Sucuoğlu,
"Bu tarz daralmaları biz daha önce de
yaşadık. Eminim ki önümüzdeki süre
içerisinde kuracağımız yeni hükümetle birlikte bunun da üstesinden geleceğiz."
ifadelerini kullandı.
Sucuoğlu, geçen hafta ziyarette bulunduğu
Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM
Başkanı Mustafa Şentop, Sağlık Bakanı
Fahrettin Koca ve diğer yetkililerle
görüşmeler gerçekleştirdiklerini, genel olarak
ekonomik konuların ele alındığını hatırlattı.

“Herhangi bir ön yargımız yok, tüm
partilere yakınız”
Sucuoğlu, “Karmaya itiraz kararı aldık,
tekrardan sayılmasında fayda var” dedi.
Hükümet kurma çalışmalarına hemen
başlayacaklarını anlatan Sucuoğlu, tüm
siyasi partilere eşit yakınlıkta olduklarını
belirterek, “Herhangi bir ön yargımız yok,
tüm partilere yakınız, görevi alıp hemen
parti ziyaretlerine başlayacağız.” şeklinde
konuştu.
Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP)
Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, "Bize yakın,
bizim görüşümüzü destekleyen ve ekonomik
anlamda atacağımız adımlarda bize set germeyecek bir koalisyon ortağıyla protokol
de imzalamak suretiyle önümüzdeki sürecin
haritasını çizeceğiz." dedi.
Sucuoğlu, dün yapılan erken genel seçimlerin ardından ilk özel röportajını Anadolu
Ajansı'na (AA) verirken ekonomi, Türkiye
ile ilişkiler ve atmayı planladıkları adımlarla
ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimin
ardından bu sabah açıkladığı kesin olmayan
sonuçlara göre, UBP oyların yüzde 39,54'ünü
alarak seçimi birinci parti olarak tamamladı
ve 50 sandalyelik Cumhuriyet Meclisi'nde
24 milletvekili ile temsil edilmeye hak
kazandı.
Sucuoğlu, bu sonucun demokrasinin bir
zaferi olduğunu, Kıbrıs Türkü'ne yakışır bir
şekilde yaklaşık bir aydır seçimle ilgili
yoğun toplantılar ve çalışmalar yaptıklarını
söyledi.
"Çok şükür hiçbir gerginlik ve sıkıntı
yaşanmadı. Hep söylüyorum bu da bizim
zenginliğimiz." diyen Sucuoğlu, seçim
sonuçlarının UBP'nin gücünü gösterdiğini
kaydetti. Sucuoğlu, yaşanan zor süreçte
ekonomik anlamda daralma yaşandığının
altını çizerek, pandeminin yan etkilerinin
tüm dünyada olduğu gibi KKTC'de de
hissedildiğini belirtti.
Salgın sürecinde ülkedeki hizmet sektörleri

"Biz belki iki devletiz ama tek milletiz"
Türkiye ile KKTC ilişkisine değinen
Sucuoğlu, "Türkiye, her sıkıntılı süreçte
KKTC'ye karşılıksız, hiçbir beklentisi olmadan yardım etmiştir, yardım etmeye de
devam edecektir. Çünkü küçük bir ülkeyiz,
çok hızlı bir şekilde müspet ve menfi yönde
etkilenen bir ekonomimiz var, hizmet sektörü
ağırlıklı bir ekonomi. Dolayısıyla biz bu
süre içerisinde Ankara ile ana vatan ile çok
daha yoğun mesai ayıracağız. Bu problemleri
Ankara'nın, ana vatanın yardımı, katkısı ve
tecrübesiyle kolay bir şekilde çözeceğiz."
şeklinde konuştu.
Sucuoğlu, Türkiye ile kaderlerinin ve
geleceklerinin ortak olduğunun altını çizerek,
"Biz belki iki devletiz ama tek milletiz,
hiçbir ayrı gayrımız yoktur. Kendimizi hiçbir
zaman Türk ulusundan farklı bir yere ne
koyduk ne de öyle bir düşüncemiz var. Biz
Türk ulusunun güneydeki bir parçasıyız,
yani Akdeniz'deki bekçisiyiz. Mavi Vatan'ın
tam ortasında hem KKTC'nin hem de
Türkiye'nin çıkarlarının bekçisiyiz."
değerlendirmesinde bulundu.
Faiz Sucuoğlu, UBP'nin iki olmazsa
olmazının bulunduğunu vurgulayarak, birincisinin "KKTC'ye inanmak, ikincisinin
Türkiye'ye olan bağlılık ve sevgi olduğunu"
dile getirdi. Sucuoğlu, bu iki maddenin partisinin çatısını oluşturduğunu dile getirdi.
UBP'nin her zaman ülkenin en büyük
partisi olmayı başardığını kaydeden
Sucuoğlu, "UBP olarak Türkiye ile ilişkiler
bazında da ana vatan Türkiye ile en üst seviyede ve kalitede ilişkilerimizi hep
sürdürdük ve sürdürmeye devam edeceğiz.
Biz şuna inanıyoruz, siyasette istikrar yoksa
bunu ekonomideki istikrara çevirmeniz
mümkün değildir. Birinci şart siyasi
istikrardır." dedi.
Sucuoğlu, parti olarak tek başına iktidarı
hedeflediklerini, ülkedeki küçük partilerin
barajın altında kalmasıyla Cumhuriyet

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel
Başkanı, Başbakan Faiz
Sucuoğlu, açıklanan gayri resmi
YSK sonuçlarına partisinin 25
Milletvekilinden 24 vekile
düştüğü gerekçesiyle, itirazda
bulunacaklarını belirtti...

Meclisi'nde çoğunluğu yakalayabileceklerini
ancak bu seçimde 3 partinin yüzde 5 barajını
geçtiği için en fazla 25 milletvekili
çıkarabileceklerini söyledi.
"Bize yakın, bir koalisyon ortağıyla
önümüzdeki sürecin haritasını
çizeceğiz"
Başbakan Sucuoğlu, hedeflerine ilişkin
değerlendirmede bulunurken "Bize yakın,
bizim görüşümüzü destekleyen ve ekonomik
anlamda atacağımız adımlarda bize set germeyecek bir koalisyon ortağıyla protokol
de imzalamak suretiyle önümüzdeki sürecin
haritasını çizeceğiz. Hedef, ekonomik anlamda kendi ayakları üzerinde duran bir
KKTC'yi yaratmaktır. Ekonomik olarak
kendi ayaklarınızın üzerinde durmayı
başardığımız gün, çok şeylerin ülke içerisinde
müspet yönde değişeceğinin bilindeyiz."
ifadelerini kullandı.
Ankara ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay ile de bu vizyonunu
paylaştığını hatırlatan Sucuoğlu, "Fuat Bey'e,
'seçimden ve hükümeti kurduktan sonra bir
bacağımız Lefkoşa'da ama diğer bacağımız
da Ankara olacak' dedim. Tabii ki Fuat Bey,
'memnuniyetle' ifadesini kullandı.
Önümüzdeki süreçte çok daha sıkı ve yoğun
temaslarla şu anda KKTC'nin içinde
bulunduğu ekonomik krizden halkımızı ve
ülkemizi çıkaracağız. Bizim hızlı bir şekilde
yasal bazı değişikliklerle kendi iç düzenlememizi yaparken dıştan da KKTC'ye gelecek
olan, özellikle yatırım bazında, yeni sektörel
açılımları yapmamız gerekiyor." diye
konuştu.
Seçim sonuçları
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK)
açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre,
UBP yüzde 39,54 ile seçimi ilk sırada bitirdi.
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yüzde
32,4, Demokrat Parti (DP) yüzde 7,41
Yeniden Doğuş Partisi (YDP) yüzde 6,39
Halkın Partisi (HP) yüzde 6,68 oranında oy
aldı. Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP),
Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler
(TKP-YG) ve Bağımsızlık Yolu (BY) yüzde
5 seçim barajını aşamadı.
Bu sonuçlara göre, 50 kişilik Cumhuriyet
Meclisi'nde UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3,
YDP 2 sandalye elde ediyor.
En son 7 Ocak 2018'de gerçekleştirilen
genel seçimde, UBP 21, CTP 12, HP 9,
TDP 3, DP 3, YDP 2 milletvekili çıkarmıştı.
Cumhuriyet Meclisi'ndeki 50 koltuk için
8 siyasi parti ve 3'ü bağımsız 403 milletvekili
adayı yarıştı.

OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİSİ İÇİN TEST ZORUNLU DEĞİL

n OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİSİ İÇİN
TEST ZORUNLU DEĞİL ANCAK
VELİLERİNDEN ANTİJEN TESTİ
TALEP EDİLECEK…
n OKULDA GÖREV ALAN KİŞİLER
DE ANTİJEN TESTLERİNİ
YİNELEYECEK…
n 5-11 YAŞ GRUBU ADA İÇİ
GEÇİŞLERDE, AŞISIZ LİSE
ÖĞRENCİLERİ GİBİ 7 GÜNLÜK
PCR/ANTİJEN TEST İBRAZ ETMEK
ZORUNDA…

İlköğretimde birinci sınıftan beşinci
sınıfa kadar öğrencileri her 7 günde bir
antijen testlerini yapabilirler ancak bu
öğrencilerin test yapamaması halinde aynı
evde yaşayan bir veliden aşılı olmaları
halinde her 7 günde bir, aşısız olmaları
halinde son 72 saatte bir antijen testi istenecek.
Okulda görev alan kişiler, aşılı olmaları
halinde her 7 günde bir, aşısız olmaları
halinde son 72 saatte bir antijen testlerini
yineleyecek.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu yeni
kararlarını açıkladı.
Okullarla ilgili öne çıkan bazı kararlara
göre, okul öncesi öğrenciler için tarama
testi zorunlu değil ancak bu öğrencilerle
aynı evde yaşayan bir veliden aşılı olmaları
halinde her 7 günde bir, aşısız olmaları
halinde son 72 saatte bir antijen testi talep
edilecek.

ADA İÇİ GEÇİLERE YENİ
DÜZENLEME
Ada içi epidemiyolojik durum
değerlendirmesi neticesinde geçişlerde
“Seviye 3” kurallarının uygulanmasına
devam edilecek ancak aşıya göre değişen
bazı uygulamalar getirdi.
Bugün uygulamaya giren kurallara göre,
sınır kapılarında aşılılardan 7 günlük

PCR/antijen test, aşısızlardan ise 72 saatlik
PCR test ya da 48 saatlik hızlı testi istenecek ancak aşılara getirilen “geçerlilik
sürelerine” bağlı olarak 3. doz aşısını olmayan aşılılar, aşısız muamelesi görecek.
Astra Zeneca, Moderna ya da PfizerBioNTech aşısı olan kişilerin ikinci dozunun
üzerinden 7 ay, Sinovac, Sinopharm, Sputnik ya da Johnson aşısı olan kişilerin ikinci
dozunun üzerinden 3 ay geçmesi halinde
3. dozunu yapmamış kişilerin aşıları geçersiz kabul edilecek.
Gerekli sürede üçüncü dozu yapmadığı
için aşıları geçersiz kabul edilecek kişilerle,
hiç aşılanmamış kişiler ve 12 yaş üzerindeki
kişilerin geçişlerde 72 saatlik PCR ya da
48 saatlik hızlı test ibraz etmesi gerekiyor.
5-11 yaş grubu ise bundan sonra
geçişlerde, aşısız lise öğrencileri gibi 7
günlük PCR/antijen test ibraz etmek zorunda.
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Sosyal Medya

Rüzgara Karşı

Tema Irkad

Bülent Tümen

BOYKOT SES
GETİRDİ

KAZANAN BELLİ OLDU…
Seçimlerin sonuçları, hiç de “sürpriz
olmadı”…
Beklenen oldu!
UBP ile CTP oylarını artırdı!
İlk belirlemelere göre, 50 iskemlenin en az
42’si -ki UBP’nin 25 olduğu dâhi söyleniyor- bu
iki partinin oldu…
Seçime katılan diğer partiler, beklenildiği
üzere oy kaybetti…
“Boykot başarısız oldu”
diyenlerle tartışabiliriz…
Sadece önceki genel seçimlerin
katılım oranına bakıp bir
mukayese yaparsak, o güne göre
yeteri kadar yeni “vatandaş”
yapıldığından, seçime katılım
oranının pek da bir “değişikliğe
uğramadığı” söylenebilir…
Zaten yapılmakta olan uygulamanın -yeni
“vatandaş” yapma- bir nedeni de o değil midir?
Kıbrıs’ın kuzeyinde toplum mühendisliği
yapılarak bugünün sonuçlarını hazırlamak!
Dediğimiz gibi, yine Ankara kazandı!
Birilerine göre, “önceki Cumhurreisi M.
Akıncı’nın partisi olduğu söylenen TDP’nin”
oy verme işlemi sonrası görünmez kılınmasının
sebebini boykotçularda aramayın!
M. Akıncı’yla boykotçular değil, başka
birileri kavgalıydı “oralara” bakın.
***
UBP’nin, katılan seçmenin %40’a yakınından
oy alması da hiç şaşırtıcı olmadı!
Bir
zamanlar
sosyal
medya’da
“vatandaşlıklarla” ilgili bir ses bandı
dolaşıyordu…
Orada söylendiğine göre, “Birilerinin yaptığı
program gereği, UBP tek başına ‘iktidar’
olmalıydı…”
Her gün, her akşam elektrikleri kesen,
aylardır hayatı pahalılaştıran, yıllardır
Kıbrıslıları fakirleştiren, işsiz, aşsız bırakan biz
boykotçularız demek ki(!);
Baksanıza, KKTC’nin son 20 yılında,
“iktidarda” değişe, değişe iki siyasi parti vardı:
O 20 yılın 11 yılında UBP, 9 yılında da CTP
bulundu!
Biri “iktidarın” en büyük ortağı iken, diğeri
da ana muhalefet partisi olarak bulundu.
Anladığımız kadarıyla,
Seçime katılan KKTC seçmeni demek ki,
yaşatıldıkları bu “şahane” ortamdan fazlasıyla
memnundur!
“Aynı fikirde miyiz” sevgili okurlar?
Bu KKTC seçmeninin herhangi bir şikâyeti
olsaydı, ortaya böylesi bir sonuç çıkmazdı, değil
mi?
Biz seçimi boykot edenlerin şikâyeti olsa
da…
Seçime katılanların demek ki, hiçbir
şikâyetleri yoktur!
Olsaydı, böyle davranmazlardı.
***
Şimdi n’olacak, derseniz…
Hiçbir
şey
olmayacak/değişmeyecek
diyemeyiz!
Boykotçuların mücadelesi, uluslararası
arenada yükseltilecektir!
İki
“ana
parti”
kendilerine,
biri
“Federasyoncu,” diğeri “İki devletli çözümcü”
dese de; Kıbrıs sorunu bakımından, iki
“büyük” partinin da, “Kıbrıslı” olarak
herhangi bir politikası olduğu söylenemez!
Onlar da inkâr etmiyorlar!
Bildiğiniz gibi bir de Türkçe konuşan Kıbrıslı
toplumdaki tarihsel “korku” söz konusudur!
Pazar akşamı, fikirsel olarak pek ayrı
düşmediğim bir dostum:
“Yeterli olmasa da, mademki, Kıbrıslının
maaşları düzenli ödeniyor, o zaman her şey
yolunda gidecek… Ne zamanki, maaşlar 2 ay
ödenmeyecek o zaman dananın kuyruğu
kopacak!” deyiverdi…
Hak verdim kendisine…
Örneği olan, tek bir olay yaşandı yakın
tarihte…
Anımsayacaksınız, o bankalar krizinde
parasını alamayan yurttaşlar, KKTC meclisini
basmıştı!
Yanılmıyorsam, “iktidarda” UBP-TKP
(Derviş Eroğlu ile Mustafa Akıncı) koalisyonu
vardı o dönem…
Gene gonuşuruk buraşda.

DON VE KAR BEKLENİYOR
ÇARŞAMBA GÜNÜ İÇ KESİMLERE KAR, PERŞEMBE VE CUMA
GÜNLERİ SABAH SAATLERİNDE
DON BEKLENİYOR…
Ülkede etkili olan soğuk havayla birlikte
çarşamba günü karla karışık yağmur ve
kar yağışı; perşembe ve cuma günleri
sabah saatlerinde don bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker
Buran, karın sadece dağlara değil, iç
kesimlere de düşmesinin öngörüldüğünü
belirtti.
Türk Ajansı Kıbrıs’a (T.A.K.) konuşan
Buran, soğuk ve nemli havanın etkisini
sürdürdüğünü kaydederek, “Ocak ayı
beklentilerimiz doğrultusunda yağışlı ve
soğuk geçiyor” dedi.
METEOROLOJİDEN YAĞIŞ
UYARISI
Havanın parçalı çok bulutlu olması,
sağanak veya gök gürültülü sağanak beklenen yarın dağlık kesimlerde karla karışık
yağmur öngörüldüğünü kaydeden Buran,

bu geceden itibaren yağışların yer yer
etkili olacağı konusunda vatandaş ve
yetkilileri uyardı.
Raif İlker Buran, hava sıcaklığının
perşembe gününe kadar mevsim normallerinin 6-8 derece altında kalarak 8-11,
perşembeden sonra da 4 derecelik artışla
12-15 santigrat dolaylarına seyredeceğini
söyledi.
DAĞLIK KESİMLERE KAR VE
KARLA KARIŞIK YAĞMUR
DÜŞTÜ
Buran, yağmurun etkili olmadığı dün
dağlık kesimlere kar, karla karışık yağmur
düştüğünü belirtti.
Perşembe ve cuma günleri sabah saatlerinde don beklendiğini ifade eden Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran,
25 – 31 Ocak tarihlerini kapsayan periyotta rüzgarın kuzey ve batı yönlerden
orta zaman zaman kuvvetli eseceğini de
belirtti.
Buran, 27-31 Ocak tarihleri arasında
yağış beklentisi olmadığını kaydetti.

BİR HAFTADA MEYDANA GELEN 61 TRAFİK
KAZASINDA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 10 KİŞİ YARALANDI
KKTC’de 17-23 Ocak tarihleri arasında
meydana gelen 61 trafik kazasında 1 kişi
hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.
Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan
yazılı açıklamaya göre, 1’i ölüm, 9’u
yaralanma ve 51’i de hasarla sonuçlanan
kazalarda toplam 1 milyon 189 bin 195
TL'lik hasar meydana geldi.
Trafik kazalarının 6’sının süratli araç
kullanmak, 37’sinin dikkatsiz sürüş yapmak, 3’ünün kavşakta durmamak, 3’ünün
yakın takip ve 12’sinin de diğer etkenlerden kaynaklandığı kaydedildi.
Kazaların bölgelere göre dağılımı ise
şöyle: “Lefkoşa 20, Gazimağusa 16,
Girne 12, Güzelyurt 7, İskele 6”
773 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ HAKKINDA İLERİ İŞLEME GİDİLDİ
Aynı dönem içerisinde polis ekiplerince
ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde toplam 5 bin 678 araç sürücüsü

kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen
773 araç sürücüsü hakkında ileri işleme
gidildi.
Suçların dağılımı ise şöyle:
“Sürat 138, tehlikeli sürüş 5, dikkatsiz
sürüş 18, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak 77, sürüş ehliyetsiz araç kullanmak 10, alkollü araç kullanmak 18, seyir
halinde iken cep telefonu ile konuşmak
94, emniyet kemersiz araç kullanmak
63, trafik levha ve işaretlerine uymamak
164, trafik ışıklarına uymamak 7, muayenesiz araç kullanmak 49, sigortasız veya
kapsamı dışında araç kullanmak 32, "a"
yol kullanma izinsiz araç kullanmak 4,
"b" özel işletme izinsiz araç kullanmak
1, tonajından fazla veya tehlikeli yük
taşımak 1, koruyucu miğfer başlıksız
motosiklet kullanmak 3, takside taksimetre
bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada
taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli
çalıştırmak 1 ve diğer suçlar 88.”

17-23 OCAK TARİHLERİ ARASINDA 12 YANGIN
KKTC’de 17-23 Ocak tarihleri arasında
12 yangın ve yangınların sonucunda
143 bin 500 TL tutarında hasar meydana
geldi.
Polis Genel Müdürlüğü İtfaiye
Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı
açıklamaya göre, itfaiye belirtilen süre
içerisinde 18 adet hususi olaya müdahale
etti.
Yangınların muhtemel sebeplerinin;
faal durumdaki odun sobasından çıkan
kıvılcımların halıyı tutuşturması, yanıcı
maddeler üzerine söndürülmeden dökülen
soba kömürleri ve atılan sigara izmaritleri
ile araçlarda, binalarda, konutlarda ve
trafo merkezlerinde oluşan kısa devreler
olduğu kaydedildi.
Açıklamada, hususi olayları ise şu

şekilde sıralandı:
“Kuyuya düşen kuzunun kurtarılması,
asansörde mahsur kalan şahısların
kurtarılması, ağaçlarda ve yüksek binalarda mahsur kalan kedilerin
kurtarılması, yüksekten düşüp yaralanan
şahısların ambulans ile hastaneye sevkinin
sağlanması, evinde mahsur kalan şahsın
kurtarılması, trafik kazası sonucu yol
içerisine dökülen yağların temizlenmesi,
yola devrilen ağaçların kesilerek kaldırılıp
yol ve trafik güvenliğinin sağlanması ve
hayatını kaybeden şahısların adli
soruşturma amaçlı Devlet Hastanesi
morguna sevkinin sağlanması”
Yangınların 4’ü 3’ü Gazimağus, 2’si
Girne, 1’i Güzelyurt ve 2’si İskele’de
meydana geldi.

Şimdilik ortaya çıkan tabloya göre
yorumlar yapılıyor... Görüntü CTP
nin solda lider oluşunun kabul edildiği
ve seçmenin bu isteği doğrultusunda
diğer küçük sol partiler tarafından da
artık bunun kabullenilmesi gereği
mesajı verildiği görünümü var...
Gerçekte ise şu anda CTP hanesine
yazılan 18 milletvekili ile sol mecliste
ana muhalefet olmasına rağmen maalesef hem tek başına hem de UBP, DP,
YDP ve HP çoğunluğundaki bir
mecliste bir güç olamıyacağı da başka
bir gerçeğe dönüşmüştür... UBP ile
kurulacak bir hükümet çok güçlü
olacaktır...
Buna rağmen muhalefette kalacak
olan CTP ve diğer iki partinin karşı
çıkıp halk yararına olmayacak yasaları
durdurma gücü de ortadan kalkmıştır...
Toplum mühendisleri meclisin bu
şekli ile meydana çıkmasında çok
çalışmışlardır. Akıncı'nın partisi ortadan silinecek.. Böylelikle de o kanallardan doğacak boşluk CTP'ye
aktarılırken öyle bir görünüm hasıl
olacak ki KKTC halkının güçlü sağı
karşısında tek ayakta duran CTP bir
önceki seçimlere oranla daha güçlü
ve milletvekili sayısını da artırırken
ama hükümet kurma sayısını da elde
edemezken diğer seçilmiş sağ cenah
partileri
ile
de
koalisyon
kuramayacaktır. Kursa bile küçük partilerin
boyunduruğundan
kurtulamayacaktır...
Aslında statükonun CTP'ye karşı
güveni yavaş yavaş yerine geliyor...
Şimdi bu aşamada toplum mühendislerinin nerede ve nasıl hareket edip
ne oranda oy sekmelerine müsaade
ettiği seçim sonuçları bölge bölge incelendikten sonra anlaşılacaktır.
Gerçekten çok ama çok tuhaf bir durum... Uçaklar dolusu getirilen seçmenler demek ki külliyen UBP'ye
meyillendirilmemiş silinen YDP'nin
ayakta kalmasına neden olacak bir
dağıtıma da yer verilmiştir... Tuhafı
şu ki CTP'ye yerleşiklerden de oy
çıkmıştır. Bu oy oranı önemlidir ama...
Yoksa Karpaz'da 1 olan CTP milletvekili sayısı 2'ye çıkmazdı... Ve
boykot.. Kabul edilsin ya da edilmesin
ses getirmiştir.. Bunu CTP'nin tertiplenmesi yönünde kullanmaya
çalışanlar olsa bile artan oyları ile
boykotun bu yöndeki çabası başarılı
olamamıştır... Yine de oran ne olursa
olsun solda birlik çalışmalarına engel
teşkil edenlere bir mesaj verilmiştir..
Bunu algılamak ve hem meclise giren
ve hem de meclis dışında kalan
muhalif guruplar ile boykot oranlarının
%70'ler üzerine çıktığı görülebilirse
işte bu günden sonradır ki artık mücadelenin göstermelik meclis
çalışmaları ile değil ama sokakta çok
daha başarılı olabileceği bir döneme
girdiğimizi herkes kabul edecektir....
Ve CTP toplum mühendislerinin
kendisine biçtiği gömleği giymeyi
reddedip solun lideri olduğu bilincine
vararak akıl mantık ve şefkatle varoluş
mücadelesinde tüm halkı yanına çekebilmek için yeni ve radikal politikalar
üretip değişik bir mücadele yolu
açması gerektiğini anlayacaktır...
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Günün Manisi - Emine Hür

Kavga ettim, dalaştım
Kendi halime şaştım
Fırtınalar salladı
Gene duygusallaştım

Kitap Dünyası

Özdeyişler

SUÇLUYORUM
Emile Zola
Çeviri: Tahsin
Yücel
Can Yayınları

“Alçak gönüllülük
gururun perhizidir.”
Voltaire

Tadımlık
çırılçıplak yatmalıydım
koynunda vakitli
vakitsiz açan çiçeklerin…
değişmesin aşkın anlamı
suyüzüne çıksın acının nilüferleri
Filiz Naldöven
“Ezeli uçurum” adlı şiirinden

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA
ECEGÜL ECZANESİ
Şht.Kemal Ünal Cad. N0:118 /B
Metropol Yolu Serena Butik karşısı
Taşkınköy Lefkoşa 03922255847
HARİKA OTAĞ ECZANESİ
Cebeci Sok. 25 İş Bankasi yanı Yenikent Gönyeli 0392 224 04 15
SABİHA BULDUK ECZANESİ
Şht. Ecvet Yusuf Cad. Bulduk Residence Apt Dük.3 Yenişehir (Orman Dairesi Yolu) 03922286565
GİRNE
SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ
Ecevit Cad. N0:67/B Girne YOK
YOKTUR MARKET - PAPAGENO YANI 03928152025
SHIMA ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Terkan Plaza
No:4, Karaoğlanoğlu Girne, Oğuz
Veli Ortaokulu Karșı Ҫaprazı, Boray Emlak ve Genҫ Yapı Market
Yanı. 05488220272

Fatma Girik yaşamını yitirdi
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik
79 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçı,
bir süredir hastanede tedavi görüyordu.
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik
79 yaşında dün hayatını kaybetti. Sanatçı,
bir süredir hastanede tedavi görüyordu.
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik
79 yaşında hayatını kaybetti. Muğla'nın
Bodrum ilçesinde yaşayan sanatçı, yaklaşık
altı ay önce tedavi görmek üzere İstanbul'a
gelmişti. Usta oyuncu, tedavi gördüğü özel
hastanede yoğun bakımdayken hayata veda
etti.
Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin
sosyal medya hesabından paylaşım yaparak

DÜN

haberi duyurdu.
Eski Şişli Belediye Başkanı olan Girik
için Keskin şu ifadeleri kullandı:
"Yeşilçam’ın ve Şişlimizin büyük değeri,
ilçe başkanlığı yaptığım dönemde birlikte
çalışmaktan onur duyduğum eski Şişli
Belediye Başkanımız sevgili Fatma Girik’i
kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim."
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan
sanatçı, yazın göğüs hastalıkları enfeksiyonu
teşhisi konularak tedaviye alınmış, beş gün
hastanede kalmıştı.
CÜNEYT ARKIN GÖZYAŞLARI
İÇİNDE NTV'YE KONUŞTU
NTV yayınına katılan Cüneyt Arkın,

konuşmakta güçlük çekerek, "Şu anda bağıra
bağıra ağlamak istiyorum" ifadesini kullandı
ve şunları ekledi:
"O benim can yoldaşımdı. O mavi
bakışları, ilk bakışları... En cesur insandı.
O kadar alkçakgönüllü, öylesine zarif, ince,
dünyalar güzeli bir hanımefendiydi o."
Nebil Özgentürk, NTV yayınına katılarak,
"Hem ablaydı, hem hepimizin, sinemanın
efsanevi yıldızıydı. Kucaklayıcı bir insandı.
Bir de çok büyük aşk kadınıydı. Memduh
abiyle aşkla bağlıydı. Bir kalabalığa, bir
sokğa girdiği zaman esas duruşa geçiliyordu.
Türk sinemasının dört yapraklı yoncasının
bir yaprağının kırılması, yok olması anlamına
geliyor" diye konuştu.

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

Tel:0533 864 8771

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

Tel: 0533 849 18 47

13.36 13.48

EURO
Alış Satış

15.12

15.28

S.T.G.
Alış Satış

18.05 18.23

BARIŞER ECZANESİ
Mustafa kemal bulvarı yaşam hastanesi yanı newlife apt.dükkan 1
gazımagusa 03923656040
ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ
N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka
Yolu GaziMağusa 03923669555
GÜZELYURT
UYUMSAL ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt
03927143005
İSKELE
AVİCENNA ECZANESİ
İskele boğaz anayolu -petek pastanesi yanı iskele 05428550015

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

Acil Telefon
Numaraları

KİRALIK ARAZİ

DOLAR
Alış Satış

MAĞUSA

LEFKE

ARAZİ ARANIYOR

DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖVİZ KURLARI

ZEHRA KELEBEK ECZANESİ
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta Girne
0392 821 38 88

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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KTÖS EĞİTİM SEKRETERİ MAVİŞ:

SEÇİM BİTTİ. EĞİTİME VE SAĞLIĞA ODAKLANALIM
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası
(KTÖS) Eğitim Sekreteri Burak Maviş,
Uluslararası Eğitim Günü’nde yayımladığı
mesajda, seçim bittiğini anımsatarak, eğitim
ve sağlığa odaklanma çağrısında bulundu.
Maviş, pandeminin eğitim ile sağlığın
birbiri ile koordineli şekilde gitmesi
gerektiğini, açık ve net gösterdiğini belirterek,
okullarda düzenli test yapılması, tekli oturma
düzenine geçilmesi, aşılama sürecinin
hızlanması, eğitimin planlamasının okullara
bırakılması ve okul dışı ortamların denetlenmesi, riskli aktivitelerin sınırlanmasının yüz
yüze eğitimi sürdürülebilir kılacağını kaydetti.
Maviş, Eylül-Şubat arasındaki ilk dönemden ders çıkarıp, gerekli düzenlemeleri yaparak, 2. döneme okullarda etkin salgın
yönetimi ile girilmesinin çocukların eşit ve
güvenli eğitim almasını sağlamak gerektiğini
ifade etti.
UNESCO verilerine değinen Maviş,
“Dünyada 232 milyon çocuk okula gitmiyor,
750 milyon çocuk ve yetişkin okuma yazma
bilmiyor, 18 milyon mülteci ise okul
haklarından yoksun yaşıyor. Bu gerçeklere

dikkat çekmek ve sürdürülebilir kalkınmada
eğitimin önemini vurgulamak adına 24 Ocak
günü, 2018 yılında BM tarafından
Uluslararası Eğitim Günü ilan edilmiştir.”
ifadelerini kullandı.
“EĞİTİME AYRILAN BÜTÇE
YETERSİZ….. ÖĞRENCİ BAŞINA
YAPILAN HARCAMA OECD STANDARTLARININ ÇOK ALTINDA”
KTÖS’ün de üyesi olduğu Eğitim Enternasyoneli’ne üye sendikaların, “sürdürülebilir
yüz yüze eğitim ve pandeminin çocuklar
üzerindeki etkisini iyileştirme” çağrısı ile
Uluslararası Eğitim Günü’nü kutlayacağına
işaret eden Maviş, eğitime yatırımın önemine
vurgu yapılacağını kaydetti.
Maviş, ülkede eğitime ayrılan bütçenin
yetersiz ve öğrenci başına yapılan harcamanın
da OECD standartlarının “çok altında
olduğunu” söyledi.
Kuzey Kıbrıs’ta kamusal eğitimde (ilkokul
seviyesinden lise son kademeye kadar)
öğrenci başına düşen ortalama harcamayı 2
bin 437 dolar olarak belirten Maviş, öğrenci

başına yapılan harcamalarda OECD
ortalamasının 10 bin 454 dolar olduğunu
ifade etti.
“Özel gereksinimli bireylerin, göçmen ve
mülteci çocukların eğitim hakkında da
eşitsizlikler pandemi ile birlikte ayyuka
çıkmıştır.” diyen Maviş, dijital çağda
olunmasına rağmen temel eğitimin bölgesel
faktörlerden dolayı kendi içinde fırsat
eşitsizlikleri barındırmaya devam ettiğini
belirtti.
Tüm bu sorunların giderilebilmesi için
kamusal okullara, öğretmenlere ve
öğrencilere yatırım yapılmasının elzem ve
tartışılmaz konulardan olduğunu kaydeden
Maviş, Uluslararası Eğitim Günü’nde, seçimlerin sonrasında kurulacak koalisyon hükümetine eğitime, öğretmenlere yatırım yapmaya
ve hiçbir çocuğun ücretsiz, kaliteli kamu
eğitimi haklarından mahrum bırakılmamasını
sağlamaya çağırdı.
Maviş, yeni hükümete 17 maddede
özetlenmiş Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir
Kalkınma Hedeflerine sahip çıkmaya
çağırısında bulundu.

KKTC TARİHİNİN EN DÜŞÜK KATILIMLI GENEL SEÇİMİ
OYLARINI EN FAZLA
ARTIRAN CTP, EN FAZLA
DÜŞÜREN HP OLDU...
UBP İLE CTP OYLARINI
ARTIRIRKEN HP OY
KAYBETTİ, DP İLE YDP
MİLLETVEKİLİ SAYISINI
KORUDU, TDP BARAJ ALTI
KALDI. 2003’TEN 2022’YE
SEÇMEN SAYISI 62 BİN
ARTTI. 2005’TE CTP, 2009’DA
UBP YÜZDE 40’I AŞTI…
KKTC bir genel seçimi daha geride bıraktı.
Yüzde 57.62 katılım oranı ile “KKTC tarihinin en düşük katılımlı genel seçimi” sonucunda UBP ile CTP oy yüzdeliğini artırırken;
HP, TDP, DP, YDP ve TKP oy yüzdeliğini
düşürdü. İlk kez seçime katılan Bağımsızlık
Yolu ise yüzde 1.96 oranında oy aldı.
Yüksek Seçim Kurulu’nun internet sitesindeki gayriresmî sonuçlara göre, Meclis’e 5
parti girmeye hak kazandı. UBP yüzde
39.54 oy alarak 24, CTP yüzde 32.04 oy
alarak 18, DP yüzde 7.41 oy alarak 3, HP
yüzde 6.68 oy alarak 3 ve YDP yüzde 6.39
oy alarak 2 milletvekili çıkardı. 16 milletvekili olan Lefkoşa’da UBP 7, CTP 6,
DP 1, HP 1, YDP 1; 13 milletvekili olan
Gazimağusa’da UBP 6, CTP 4, DP 1, HP 1,
YDP 1; 11 milletvekili olan Girne’de UBP
5, CTP 4, DP 1, HP 1; 3 milletvekili olan
Güzelyurt’ta UBP 2, CTP 1; 5 milletvekili
olan İskele’de UBP 3, CTP 2; 2 milletvekili
olan Lefke’de ise UBP 1, CTP 1 milletvekili
kazandı. Erken Genel Seçim sonucunda
UBP son seçimde 21 olan milletvekili
sayısını 24’e; CTP ise seçimdeki en büyük
yükselişi göstererek, 12 olan milletvekili
sayısını 18’e çıkardı. 2018 genel seçimine
kıyasla UBP oylarını yüzde 35.61’ten yüzde
39.54’e; CTP ise yüzde 20.95’ten 32.04’e
yükseltti. En fazla oy kaybeden parti ise
HP oldu. 7 Ocak 2018 seçiminde oyların
yüzde 17.07’sini alarak 9 milletvekili çıkaran
HP, dünkü seçimde oyların yüzde 6.68’ini
aldı ve milletvekili sayısını 3’e düşürdü.
DP ile YDP ise önceki seçime kıyasla oy
yüzdeliklerini yüzde 1’den az oranda
düşürerek milletvekili sayılarını korudu.
2018 seçiminde yüzde 7.82 oy oranı ile 3
milletvekili çıkaran DP, yüzde 7.41 oy oranı
ile yine 3 ve yüzde 6.99 oy oranı ile 2 milletvekili çıkaran YDP ise yüzde 6.39 ile
yine 2 milletvekili çıkardı.

LAPTA’DA ANİ ÖLÜM

Lapta’da, 70 yaşındaki Terence John
Thackrah (E) önceki sabah evinde
rahatsızlanarak hayatını kaybetti.
Ölüm sebebinin belirlenmesi için
Terence John Thackrah’a otopsi
yapılacak.
Lefkoşa’da, 20 Ocak’ta evinde ölü
bulunan 29 yaşındaki Wisdom
Onyekachukwu Nwakwanogo’ya (E)
otopsi yapıldı; ölüm sebebinin, kan ve
doku örneği tetkikleriyle tespit
edileceği belirtildi.

HASPOLAT’TA
HIRSIZLIK…
2 TUTUKLU VAR

Haspolat Sanayi Bölgesinde faaliyet
gösteren oto yedek parça satışı yapan
iş yerinden muhtelif parçalar çalındı.
Polis Basın Subaylığından verilen
bilgiye, 19 Ocak’ta saat 12.30
sıralarında meydana gelen olayda, söz
konusu iş yerinin avlusunda muhafaza
edilen 15 motor üst kapağı, 5
şanzıman, 10 araç radyatörü, 6
alüminyum jant, 1 hurda motor,
yaklaşık 1 ton bakır kablo, 3
alüminyum pencere, 1 alüminyum
kapı, 3 duş kabini ve 25 buzdolabı
motoru çalındı. Meselede zanlı olarak
görülen İ.K.(E-31) dün tutuklandı.
İleri soruşturmada F.Ş.’nin (E-42)
çalıntı olduğunu bildiği halde muhtelif
araç, alüminyum kapı ve pencere
parçalarıyla buzdolabı motorlarını
başkasına sattığı tespit edildi. F.Ş. de
tutuklandı.

DİPKARPAZ’DA YANGIN

Dipkarpaz’da, Süleymen Sünmez’e ait
evin terasının yakınına dökülen
sönmemiş közler, rüzgarın etkisiyle
alevlendi, terasın altındaki halıya
sıçradı. Önceki gün saat 10.30
sıralarında meydana gelen ve itfaiye
ekipleri tarafından söndürülen yangın
maddi zarara neden oldu.

EN ÇOK YAĞMUR
DİPKARPAZ’DA

7 Ocak 2018 seçiminde oyların yüzde
8.65’ini alarak Meclis’te 3 milletvekili ile
temsiliyet kazanan TDP ise dünkü seçimde
oyların yüzde 4.42’sini aldı ve baraj altında
kaldı. Seçimde, oyların yüzde 1.96’sını alan
Bağımsızlık Yolu ile oyların yüzde 1.54’ünü
alan TKP de barajı geçemedi.
Bu arada, YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik
resmi sonuçların açıklanması için 9 sandığın
kaldığını açıkladı. Bazı siyasi partilerin de
ilçelerdeki milletvekili sayılarına yönelik
itirazları bulunuyor.
Dünkü seçim, 2000’li yılların başından
günümüze yapılan ara seçimler de dahil
8’inci genel seçim oldu.
2003 SEÇİMİ EN YÜKSEK
KATILIMLI SEÇİM...
2000’li yılların ilk seçimi olan 14 Aralık
2003 Genel Seçimi’nde 141 bin 596 olan
kayıtlı seçmen sayısı, 62 bin 196 artışla
203 bin 792’ye çıktı. 2018’den bugüne ise
seçmen sayısının 13 bin 239 kişi arttığı gözlemlendi. 7 Ocak 2018’de yapılan Erken
Genel Seçimi’nde kayıtlı seçmen sayısı 190
bin 553 idi.
2000’li yılların en yüksek katılımlı seçimi
de 14 Aralık 2003 Genel Seçimi oldu.
Katılım oranı yüzde 86’yı bulan seçimde,
CTP yüzde 35.19 oy alarak 19 milletvekili,
UBP yüzde 32.19 oy alarak 18 milletvekili,
DP yüzde 12.95 oy alarak 7 milletvekili ve
BDH yüzde 13.20 oy alarak 6 milletvekili
çıkarmıştı.
2005’TE CTP TARİHİ BOYUNCA
ALDIĞI EN YÜKSEK OYU ALDI
20 Şubat 2005 Erken Genel Seçimi de
yüzde 80.82 ile yüksek katılımlı bir seçim
olarak tarihe geçti. CTP’nin sandıktan birinci
olarak çıktığı seçimde, CTP yüzde 44.51

oy alarak 24 milletvekili, UBP yüzde 31.67
oy alarak 19 milletvekili, DP yüzde 13.47
oy alarak 6 milletvekili ve BDH yüzde
5.84 oy alarak 1 milletvekili ile temsiliyet
kazanmıtı.
2009’DA UBP TEK BAŞINA İKTİDAR OLDU
19 Nisan 2009 Erken Genel Seçimi’nde
oyların yüzde 43.97’sini alarak 26 milletvekili
çıkaran UBP, tek başına iktidarı elde etti.
Yüzde 81.70 ile yüksek katılımın olduğu
seçimde, CTP yüzde 29.34 oy alarak 15
milletvekili, DP yüzde 10.64 oy alarak 5
milletvekili, TDP yüzde 6.87 oy alarak 2
milletvekili ve ÖRP yüzde 6.20 oy alarak 2
milletvekili çıkardı.
2013’TE CTP BİRİNCİ, UBP İKİNCİ
OLDU
28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimi’nde
seçmenin yüzde 69.41’i sandığa gitti. 2013’te
CTP yüzde 38.36 oy alarak 21 milletvekili,
UBP yüzde 27.32 oy alarak 14 milletvekili,
DP yüzde 23.15 oy alarak 12 milletvekili
ve TDP yüzde 7.40 oy alarak 3 milletvekili
çıkardı.
2018’DE UBP BİRİNCİ, CTP İKİNCİ
OLDU
7 Ocak 2018 Erken Genel Seçimi’nde
katılım oranı yüzde 66.14 olarak kayıtlara
geçti. 8 partinin yarıştığı ve 6 partinin
Meclis’te temsiliyet kazandığı seçimde,
UBP yüzde 35.61 oy alarak 21 milletvekili,
CTP yüzde 20.95 oy alarak 12 milletvekili,
HP yüzde 17.07 oy alarak 9 milletvekili,
TDP yüzde 8.65 oy alarak 3 milletvekili,
DP yüzde 7.82 oy alarak 3 milletvekili ve
YDP yüzde 6.99 oy alarak 2 milletvekili
çıkardı.

Meteoroloji Dairesi, önceki günden
dün sabaha kadar en çok yağışın
metrekareye 6 kg ile Dipkarpaz’da
kaydedildiğini bildirdi.
Dipkarpaz’ı metrekareye 5 kg ile
Beylerbeyi, Ziyamet ve Talısu;
metrekareye 4 kg ile de Yeşilırmak,
Yenierenköy, Zafer Burnu, Kaleburnu
ve Kantara takip etti.
Kalkanlı, Güzelyurt, Boğaz, Alevkaya
ve Akıncılar’ın ise metrekareye 3 kg
yağış aldığı belirlenen açıklamaya
göre, diğer yağmurlu bölgelere
metrekareye 2 kg’ın altında yağış
düştü.
Meteorloji Dairesi tarafından yapılan
yazılı açıklamada, dağlık kesimlerde
kar yağışı olduğu da ifade edildi.

GÜVENLİK KUVVETLERİ
KOMUTANLIĞINDAN
DUYURU

“SON YOKLAMALAR 1-11 ŞUBAT
TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK”
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı
(GKK) 2004 doğumlu erkek KKTC
vatandaşlarının 1 Ocak 2022
tarihinden itibaren askerlik çağına
girdiğini duyurdu ve son
yoklamalarının 1-11 Şubat tarihleri
arasında yapılacağını açıkladı.
GKK yazılı açıklama yaparak
yoklamaların 08.30-16.00 saatleri
arasında Güvenlik Kuvvetleri
Komutanlığı ASAL ve Seferberlik Şube
Müdürlüğünde (Lefkoşa) yapılacağını
kaydetti.

GÜNEYDE 3 KİLO
HİNTKENEVİRİ ELE
GEÇİRİLDİ 3 KİŞİ
TUTUKLANDI

Limasol’da polis tarafından önceki
gün düzenlenen operasyonda 3 kilo
hintkeneviri türü uyuşturucu ele
geçirildi, 3 kişi tutuklandı.
Fileleftheros ve diğer gazetelere göre,
Limasol’daki bir evde uyuşturucu alış
verişi yapılırken suçüstü yapan polis
kısa bir kovalamacanın ardından 39,
24 ve 23 yaşlarındaki 3 kişiyi yakaladı
ve 3 kilo uyuşturucu ve 20 bin Euro
nakit para ele geçirdi.
Mahkemeye çıkarılan üç kişi hakkında
8’er gün tutukluluk emri alındı.
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TATAR, PARTİLERLE GÖRÜŞÜP SUCUOĞLU’NU
HÜKÜMETİ KURMAKLA GÖREVLENDİRECEĞİNİ AÇIKLADI
“KATILIM ORANININ AZ OLMASI
PANDEMİ, HAVA ŞARTLARI VE
YURTDIŞINDA YAŞAYAN SEÇMEN
FAZLALIĞI”
“BOYKOT EDENLERİN ŞU ANDA
KONUŞMA HAKLARI YOK”
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, erken genel
seçimin ardından Meclis’e girmeye hak
kazanan partilerle görüşerek yeni hükümetin
kurulması için seçimden birinci sırada çıkan
UBP’nin Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nu
görevlendireceğini açıkladı.
Tatar, seçim sonuçlarının, Cumhurbaşkanı
olarak izlediği siyasetin halk tarafından
kabul gördüğü mesajını dünyaya ilettiğini
belirtti.
Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Ajansı Kıbrıs’a
(TAK) yapılan erken genel seçimle ilgili
değerlendirmede bulundu.
Tatar, “Demokratik olgunluk içerisinde
geçen seçim süreci ve pandemi, ekonomik
kriz ve soğuk havaya rağmen sandığa gidip
oy verdikleri için halkıma teşekkür ediyorum”
dedi.
Cumhurbaşkanı Tatar, Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) en yüksek oy alan parti
olduğu ve şimdiki hükümette ortağı olan
Demokrat Parti’nin ise oyunun azalmadığı
göz önüne alınarak, seçim sonuçlarının mevcut hükümetin siyaseten ortaya koyduğu
vizyon ve argümanların halk tarafından
kabul gördüğü olarak değerlendirilebileceğini,
dolayısıyla kabine değişikliğiyle mevcut
hükümetin devamı ya da yeni bir partinin
ortaklığa eklenebileceğini ifade etti.
SİYASİ PARTİLERLE GÖRÜŞME
VE SUCUOĞLU’NA YENİ
HÜKÜMET İÇİN GÖREVLENDİRME
Tatar, bugünden itibaren görevlendirme
süreci kapsamında siyasi partilerle görüşmeye
başlayacağını ve bu görüşmelerin ardından
UBP Başkanı ve mevcut Başbakan Faiz

Sucuoğlu’na hükümeti kurma görevini
verebileceğini açıkladı.
“YURT DIŞINDA YAŞAYIP OY
VEREMEYEN SEÇMENLERLE İLGİLİ ÇALIŞMA YAPILMASI
GEREK”
Seçime katılım oranının düşük olduğuna
da dikkat çeken Tatar, bunun nedenini, pandemi ve Omicron varyantına bağlı olarak
çok sayıda pozitif ve temaslı seçmenin
bulunmasına, havanın soğuk olmasına ve
seçmen listelerinde yer alan çok sayıda seçmenin yurt dışında yaşamasına bağladı.
Tatar, geçmiş yıllara göre yurtdışında olan
seçmen sayısında büyük bir artış olduğuna
ve bundan dolayı katılımın düşük
gözüktüğüne işaret ederek, bu konuya yasal
düzenleme çerçevesinde bakılması gerektiğini
kaydetti.
Seçimi birtakım gerekçelerle boykot edenlere de çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı
Tatar, halk iradesinin seçime yansıması için
birçok defa çağrıda bulunduğunu hatırlattı
ve “Boykot edenlerin şu anda konuşma
hakkı yok” dedi.
“BİZİ ZOR BİR SÜREÇ
BEKLİYOR”
“Bizi zor bir süreç bekliyor. Ülkede
ekonomik sıkıntılar, yapısal bozukluklar
var. Bunların düzeltilebilmesi için ciddi
kararlar alınması lazım ve Türkiye
Cumhuriyeti ile iyi ilişkiler içerisinde
ekonomik iş birliği protokolleriyle buraya
gerekli desteğin verilmesi lazım” şeklinde
konuşan Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun
bu süreçte gerekli cesarete sahip olduklarını
ifade eden açıklamalarını memnuniyetle
izlediğini ifade etti. Tatar, seçimi birincilikle
kazanan UBP’yi ve milletvekili sayısını
artırarak partisini meclise taşıyan Faiz
Sucuoğlu’nu tebrik etti.
“MUHALEFETİN

SÖYLEDİKLERİNE DE DİKKAT
EDİLMESİ GEREK”
Barajı geçen tüm siyasi partilere de
göstermiş oldukları başarıdan dolayı tebriklerini ileten Tatar, özellikle oylarını artırarak
ana muhalefet görevini sürdürecek, seçimin
en yüksek oy alan ikinci partisi CTP’yi
tebrik etti ve bu süreçte ana muhalefetin
söylediklerine de dikkat edilmesi gerektiğini
söyledi.
“BU SONUÇLAR, HER GÜN
TÜRKİYE VE TARAFIMI RAHATSIZ
EDECEK SÖYLEMLER
GELİŞTİREN MARJİNAL KESİMLERE BİR TOKATTIR”
Cumhurbaşkanı Tatar, 15 ay önce
Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortaya koyduğu
iki devletli söylemin ve Cumhurbaşkanı
olarak seçilmesinin ardından ortaya koyduğu
Kıbrıs’ta iki egemen devletin iş birliğiyle
bir anlaşmanın olacağı siyasetin halk
tarafından desteklendiğinin seçimlerde bir
kez daha teyit edildiğini ve kurulacak
Meclis’te yüzde 65’e yakın milletvekilin
bu siyaseti destekliyor olacağını belirtti.
Tatar, “Bir kez daha sağduyu galip geldi”
şeklinde konuştu.
“Her gün Türkiye’ye ve bize karşı, rahatsız
edici söylemler geliştiren marjinal kesimlere
karşı bu sandık neticeleri bana göre sert bir
tokattır”
diyen
Tatar,
yapılan
değerlendirmelerin de seçim sonuçlarının
dünyaya da bir mesaj verdiği yönünde
olduğu, Cumhurbaşkanı tarafından izlenilen
siyasetin artık daha net şekilde ortaya konuyor olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Tatar, basın ve medya
kuruluşlarına da teşekkürlerini ileterek,
“Halka herkesin mesajının gittiği, herkesin
kendi propagandasını rahatça yapabildiği
bir süreç olmuştur. Kıbrıs’ta yaşanan seçim
süreci, demokratik olgunluk içerisinde, en
ileri ülkelerdeki demokratik bir anlayışla
gerçekleştirilmiştir” dedi.

Partiler seçim sonuçlarını yetkili organlarında değerlendirecek
Seçime katılan siyasi partiler, parti
yetkili organlarında sandıktan çıkan
tabloyu ve bundan sonraki süreçte
izlenecek yol haritalarını değerlendirmeye
hazırlanıyor.
Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 23
Ocak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nin
kesin olmayan resmi sonuçları ilan etmesinin
ardından seçime katılan siyasi partiler, parti
yetkili organlarında sandıktan çıkan tabloyu
ve bundan sonraki süreçte izlenecek yol
haritalarını değerlendirmeye hazırlanıyor.
HASİPOĞLU: “İTİRAZLARIMIZIN SONUCUNU BEKLİYORUZ”
Pazar günü yapılan Milletvekilliği
Erken Seçimlerden birinci parti çıkan
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel
Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Türk
Ajansı Kıbrıs’a yaptığı açıklamada,
UBP’nin Parti Meclisi toplantısı
konusunda henüz bir karar vermediklerini söyledi.
Hasipoğlu, bugün, UBP’nin altı ilçede
karma oylarla ilgili itirazlarını Yüksek Seçim
Kurulu’na ve ilgili İlçe Seçim Kurullarına
yaptıklarını belirterek, YSK’nin itirazlarını
değerlendirerek kendilerine yanıt vermesini
ve seçim sonuçlarının netleşmesini beklendiklerini söyledi.
“HANGİ PARTİYLE KOALİSYON
KURULACAĞI
DEĞERLENDİRİLECEK”
Hasipoğlu, ilerleyen günlerde yapılması
beklenen Parti Meclisi toplantısında genel
seçimin sonuçlarını, UBP’nin seçimlerde

aldığı oy oranı ve çıkardığı milletvekili
sayısı yanında hangi partiyle koalisyon
kuracaklarına ilişkin tüm konuları
değerlendireceklerini kaydetti.
SORAKIN: “HALK CTP’YE
GÜÇLÜ MUHALEFET GÖREVİ
VERDİ”
Pazar günkü seçimlerden ikinci parti
olarak çıkan Cumhuriyetçi Türk Partisi
Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın da TAK’a
açıklamalarda bulunarak, genel seçim
sonuçlarını, partinin tüm organlarında

değerlendireceklerini söyledi.
Sorakın, “Çarşamba günü MYK’da bir
değerlendirme olacaktır. Önümüzdeki hafta
içerisinde de Parti Meclisi’nde değerlendirme
yapacağız. Bütün ilçelerimizde yaşadığımız
süreci ve seçim sonuçlarını değerlendirip,
önümüzdeki sürecin yol haritasını
belirleyeceğiz” dedi.
“Seçim sonuçlarından da görüleceği
gibi halk CTP’ye güçlü muhalefet görevi
verdi” diyen Sorakın, “Gerek Meclis’te
gerek Meclis dışındaki tüm platformlarda
halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda güçlü

bir muhalefet sergileyeceğiz” diye
konuştu.
Sorakın, CTP’nin seçimlerden birinci parti
çıkan UBP ile olası bir koalisyon hükümeti
içerisinde yer alıp almama ihtimaline ilişkin
olarak, her türlü konunun partinin yetkili
organlarınca değerlendirildiğini söyledi
ancak “Ufukta UBP-CTP koalisyonu
görülmüyor” ifadesini kullandı.
Sorakın ayrıca, CTP’nin Mağusa, Girne,
Lefkoşa ve Güzelyurt olmak üzere dört
ilçede mühür oylarına ilişkin olarak Yüksek
Seçim Kuruluna ve ilgili İlçe Seçim
Kurullarına itirazlarda bulunduğunu,
YSK’nın itirazlarını değerlendirip
kendilerine yanıt vermesini beklediklerini söyledi.
HIZAL: “ÖZYİĞİT İSTİFASINI
PERŞEMBE GÜNÜ MYK’YA
SUNACAK”
Cumhuriyet Meclisi’nde 3 milletvekiliyle temsil edilen ancak pazar günkü
yüzde 5’lik seçim barajını geçemeyen
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP)
Genel Sekreteri Halil Hızal ise TAK’a
yaptığı açıklamada, perşembe günü
genişletilmiş MYK toplantısının yapılacağını
ve ardından da Parti Meclisi’nin toplantıya
çağrılacağını söyledi.
TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’in
dün açıklamış olduğu istifa kararını perşembe
günü MYK’ya sunacağını söyleyen Hızal,
“Partinin en geniş karar organı toplanacak
ve orada görüşülecek ve ona göre parti bir
karar alacak” diye konuştu.
Öte yandan seçim sonucunda Meclis’te
temsil edilmeye hak kazanan siyasi partilerden YDP, DP ve HP’ye ulaşılamadı.

SAĞLIK BAKANI PİLLİ’NİN
KORONAVİRÜS TESTİ
POZİTİF
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Koronavirüs
test sonucunun pozitif çıktığı açıkladı.
Boğaz ağrısı, hafif öksürük ve baş
ağrısı semptomları göstermesinin
ardından PCR testi yaptırdığını aktaran
Bakan Pilli, genel durumunun iyi
olduğunu, şu anda evinde izole
olduğunu belirtti.

GEÇERSİZ OY PUSULASI
ORANI YÜZDE 9,91

Seçim sonuçlarına itirazlar için verilen
süre 17.00’de doldu. İlçe seçim kurulları
itirazları yarın 17.00’ye kadar
değerlendirecek.
BRT canlı yayınına katılan Yüksek
Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik,
geçersiz oy pusulası oranının yüzde
9,91 olduğunu kaydetti.
Bu arada BRT’ye bağlanan UBP Genel
Sekreteri Ertuğrul Hasipoğlu, ülke
genelindeki bütün sandıklara karma
oylarla ilgili itiraz dosyaladıklarını dile
getirdi.
CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın
ise Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt ilçe
seçim kurullarına mühürler bazında
itiraz ettiklerini kaydetti.

KADIN MİLLETVEKİLİ
SAYISI 11’E YÜKSELDİ

KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde kadın
milletvekili sayısı 6’sı CTP’den olmak
üzere toplamda 9'dan 11’e yükseldi.
Yeni gelen isimler Filiz Besim ve Şifa
Çolakoğlu…
Meclisin üçte birinden fazlası yenilendi.
Gayri resmi milletvekili seçimleri
sonucuna göre 18 milletvekili "ilk kez"
seçilirken kadın milletvekili sayısı da
9'dan 11'e yükseldi.
İşte resmi olmayan sonuçlara göre
Cumhuriyet Meclisindeki kadın
milletvekilleri;
CTP: Sıla Usar İncirli, Doğuş Derya,
Filiz Besim, Fazilet Özdenefe, Şifa
Çolakoğlu, Fide Kürşat
UBP: İzlem Gürçağ Altuğra, Resmiye
Canaltay, Yasemin Öztürk
HP: Jale Refik Rogers, Ayşegül Baybars

MECLİSE “İLK KEZ
SEÇİLEN” 18 YENİ
MİLLETVEKİLİ GİRDİ

Meclisin üçte birinden fazlası yenilendi.
18 milletvekili "ilk kez" seçildi.
50 milletvekili olan KKTC Cumhuriyet
meclisine 18 yeni milletvekili, "ilk kez"
seçilerek girdi. Gayri resmi milletvekili
seçimleri sonucuna göre KKTC
Meclisine “ilk kez” seçilen yeni
milletvekilleri bölgelere göre şöyle;
LEFKOŞA
UBP: Ahmet Savaşan, Alişan Şan, Sadık
Gardiyanoğlu.
CTP: Ürün Solyalı, Devrim Barçın, Filiz
Besim.
DP: Hasan Tosunoğlu.
YDP: Talip Atalay.
GİRNE
UBP: Hasan Küçük
CTP: Ongun Talat, Ceyhun Birinci
DP: Serhat Akpınar
MAĞUSA
UBP: Hüseyin Çavuş Kelle
CTP: Şifa Çolakoğlu
İSKELE
UBP: Emrah Yeşilırmak
CTP: Fide Kürşat
GÜZELYURT:
UBP: Ziya Öztürkler
LEFKE
UBP: Fırtına Karanfil

“ELPİS GİTTİ ANCAK GERİ
GELECEK”

Ülkeyi son günlerde etkisi altına alan
“Elpis” isimli kötü hava şartlarının,
etkisini yitirdiğini ancak Çarşamba
gününden itibaren yeni bir soğuk hava
dalgasının geleceği belirtildi.
Alithia gazetesi “Elpis” Bizi Bıraktı
Ancak Gene Geliyor” başlıklı haberinde
Rum Meteoroloji Dairesi’nden aldığı
bilgilere dayanarak Çarşamba günü
yeni soğuk hava dalgasının geleceğini
bunun ise Perşembe gününe kadar
etkili olacağını yazdı.
Gazete haberinde ayrıca şiddetli
rüzgarın, kar yağışı ve yer yer sağanak
yağışların dün etkili olduğunu, dün
akşamki hava sıcaklığının iç kesimlerde
“1”, sahillerde “4” ve dağlık bölgelerde
ise -7’ye kadar düştüğünü belirtti.
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Galatasaray'da DeAndre
Yedlin ile yollar ayrıldı

Galatasaray’da bir ayrılık daha gerçekleşti.
Sarı kırmızılılar, DeAndre Yedlin ile karşılıklı
anlaşarak yollarını ayırdı. Amerikalı
futbolcunun kariyerine MLS’te devam etmesi
bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Newcastle'den
transfer edilen 28 yaşındaki oyuncu,
Galatasaray'da 36 resmi maça çıktı ve 1 gol
1 asist ile mücadele etti.

Cihangir’in golcüsü kaçtı
Cihangir’de, yabancı kontenjanında yer alan
Mishali ülkemizden ayrıldı. Ligin ilk devrede
oynanan 15 maçta attığı 14 gol ile gol
krallığında ilk sırada bulunan Mishali’nin
ülkemizden ayrılması Cihangir’de tam
anlamıyla şok yaşattı...
Futbol Süper Lig takımlarından Cihangir’de, yabancı
kontenjanından kadroda bulunan Mishali ülkemizden ayrıldı. Ligin
ilk devrede oynanan 15 maçında attığı 14 gol ile gol krallığında ilk
sırada bulunan Mishali’nin ülkemizden ayrılması ile Cihangir
camiası tam anlamıyla şok yaşıyor. Ülkemizde bu sezon yabancı
sayısı 1’e düşürülmüştü ve bu hafta sonu başlayacak sezonun
ikinci devre maçları öncesi yabancı futbolcu transfer süresi de
tamamlandığından Cihangir yabancısız kaldı. Süper Lig’in bir
diğer takımı Türk Ocağı’nda da ara transferde kadroya dahil edilen
Joseph ülkemizden ayrılmıştı.

7 takım yabancı oyuncusunu değiştirdi
Futbol Federasyonu tarafından açıklanan ve Aksa liglerinin ikinci yarısı
öncesi kadroda yer alacak olan yabancı futbolcu bildirimi tamamlandı. Aksa
Süper Lig ekiplerinin yedi tanesi yabancı oyuncularını değiştirdi.

İki isim lig içine takım değişti
Ligin ilk yarısını ikinci tamamlayan, ilk
devrenin son haftalarını yabancısı Fidelis’in
ayrılığı sonrası yabancısız oynayan Merit
Alsancak Yeşilova, Girne Halk Evi’nden
Chibuzor’u kadrosuna katarak
kontenjanını doldurdu.Gönyeli ilk
yarıdaki yabancısı Sylla’yı Göçmenköy’e verirken bu oyuncunun yerine
Adanaspor’da da görev yapmış bir isim olan
Sampson Agoha’yı kadrosuna kattı. Sylla ve Chibuzor
lig içinde takım değiştiren yabancı oyuncular oldu.İlk
yarıda Moses ile maçlara çıkan Yenicami oyuncu
ile yollarını ayırarak daha önce Düzkaya forması
giymiş Keita’yı renklerine bağladı.
Ocak ve GHE’de yabancı olmayacak
Mesarya Spor Kulübü, Türk Ocağı’nın ilk
yarıdaki performansına önemli katkı koyan
Candy’i alırken yabancısı Joseph’i Türk
Ocağı’na verdi. Ancak spor kamuoyunda
Joseph’in adayı terk ettiği konuşuluyor. Girne
Halk Evi ise Chibuzor’u Yeşilova’ya verdikten
sonra bu kontenjanından yararlanamadı. İki
Girne ekibi ikinci yarıda ligde yabancısız mücadele edecek.
Yedi takım yabancısını değişmedi
Ligin diğer ekipleri Lefke, Cihangir,
Küçük Kaymaklı, Doğan Türk Birliği,
Yonpaş Dumlupınar, Baf Ülkü Yudu
ve Binatlı ilk yarıda kadrolarında yer
alan yabancılarla ikinci yarı devam
etme kararı aldı.
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Futboltenisi Federasyonu tarafından
futboltenisi yılın ilk turnuvası DAÜ Lala
Mustafa Paşa Spor Salonunda gerçekleşti.
Kadınlar ve erkekler kategorilerinde oynanan final maçlarından sonra ise Futboltenisi Federasyonunun davetlisi olarak
Güney Kıbrıs’tan FutNet Cyprus Takımı
ile Futboltenisi Federasyonu Takımı
arasında dostluk ve gösteri maçı oynandı.
DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Salonunda
oynanan maç takdir topladı.

Bayern Münih'ten
Lewandowski
açıklaması
Bayern Münih'le sözleşmesi
2023'te sona erecek Robert
Lewandowski için
Bavyere ekibinin
başkanı Herbert
Hainer, yeni
sözleşmeyi
konuşmak için
yeterli zamanları olduğunu söyledi.
Bundesliga'da kaydettiği 23 golle gol
krallığında
oturan
Robert
Lewandowski'nin Bayern Münih'teki
geleceği belirsizliğini koruyor. Alman
basınında geçtiğimiz hafta çıkan haberlerde, Bayern Münih'in maaşından indirime gitmesi şartıyla Lewandowski'yle
yeni sözleşme imzalamak istediği
belirtilmişti.
Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer
konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sportif
direktörümüz oyuncularla sürekli iletişim
halinde. Lewandowski'nin durumuyla ilgili önümüzde yeteri kadar zaman var
ve sözleşmesi 2023'e kadar devam ediyor.
Eğer kariyerini bizimle bitirirse gerçekten
mutlu olurum." ifadelerini kullandı. 33
yaşındaki yıldız oyuncu ise sözleşme
görüşmeleriyle ilgili şunları söylemişti,
"Spekülasyonlar hakkında ya da yeni
sözleşmeyle ilgili çok fazla yorum yapmak istemiyorum.
En iyi performansımı göstermeye
odaklandım. Sahada iyi performans
gösterdiğinizde hangi takım için
oynadığınızın bir önemi yok. Artık tecrübeli bir oyuncuyum ve önümde yeteri
kadar süre var. Acele etmek istemiyorum."
2014'te Borussia Dortmund'dan Bayern
Münih'e bedelsiz transfer olan Robert
Lewandowski, bu sezon çıktığı 27 maçta
34 gol ve 3 asist üretti.

MTG’den Pote hamlesi
Süper Lig’de ilk yarıyı lider tamamlayan Mağusa Türk Gücü, takımın
elde ettiği ilk devre başarısında pay sahibi olan Evanonya Kossi ile
yolları ayırdı. MTG, Türkiye’de ve Kıbrıs’ın güneyinde forma
giymiş bir yıldızı isim olan Beninli Mickael Pote’yi kadrosuna
kattı.

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

Futbolteniste Rum
ve Türk takımları
dostluk maçı yaptı
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