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Cemal Özyiğit, Mustafa Akıncı’ya kırgın olarak siyasetten çekildi, baraj altı kalmasında Akıncı’nın
büyük payı olduğunu söyledi. Oysa asıl suçlu kendileriydi. TKP ile birleşselerdi böyle olmazdı!
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 29 Ocak 2022 Cumartesi YIL: 2 SAYI: 565 FİYATI: 7 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
YAŞAYANLAR VE ÖLÜLER
n

2. sayfada

Özyiğit
faturayı
Akıncı’ya çıkardı
TDP’de parti
başkanlığı
görevinden istifa
eden ve siyasetten
emekli olan
Cemal Özyiğit,
Mustafa Akıncı’nın
kendilerine sahip
çıkmadığını
söyleyerek veda
etti…

“Biz ona sahip çıkmıştık, o da ‘iradeye sahip çıkanlara sahip çıkın’ diye topluma
bir cümlelik mesaj verseydi” diyen Cemal Özyiğit, TDP’nin barajı aşamamasında
Akıncı’nın da payı olduğunu söyleyerek kırgınlığını açığa vurdu…
n “Sayın Mustafa Akıncı’nın
sessiz kalması ve son güne
kadar ağzını açmaması etkili
oldu. Sonrasında ha sandığa
gitmiş veya gitmemiş,
mesele sandığa gidip
gitmemek değildir”…
n “Ankara Mehmet
Harmancı’ya kaybettirmek için
uğraşacak. Bunu bilip de
sessiz kalmak ne demektir?
Partinin baraj altı kalmasında
Akıncı’nın suskunluğunun payı
vardır. Konuşsaydı, ona
inanan insanlar sandığa
gidecekti”…
n “TKP ile birleşmeme kararı
birkaç kişinin değil, parti
meclisinin kararıdır”…
8. sayfada

İşgal altında

İCAZETSİZ
yazılar...

COVID-19

Vakıflar elektriği ödemiyor...

8 milyon TL borç

l El-Sen Başkanı Kubilay
Özkıraç, “Bir ay önce
elektriğini kestik, kesilen
elektrik akımını kaçak bir
şekilde bağlattı” dedi…
4. sayfada

Asgari ücret...

İşverenler yargıya
taşımaktan vazgeçti

Yaşlılar ölüme mi terkedildi?

Evrensel İnsan Hakları Derneği yaşlı bakım evlerindeki
bulaş ve ölümlerin nedenini sordu…
3. sayfada

O GÜNLERDEN
BUGÜNLERE
BEN NASILIM
BİLMEM
Faize
Özdemirciler

İŞTE ÖYLE
BİR ŞEY...

Ali Osman

SANDIKÇILAR
SIRASINI SAVDI!
ŞİMDİ SIRA
KAZIKÇILARDA!

Mehmet Levent

l Devletin prim desteğine
odaklanma kararı aldığını
açıklayan sendika hükümetle
uzlaşma yolu arayacağını
belirtti…
7. sayfada
GÖÇ YASASI
REJİMİ’NİN
DEMOKRASİ
PİYESİ

Aziz Şah

Kuzeyde 579 yeni vaka, güneyde 2587 vaka 2 can kaybı...

ŞİMDİ DEĞİL
AMA BİR GÜN
MUTLAKA

Canan Sümer

n 12. sayfada
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Şener Levent

Açı
Başından hiç trajik olaylar geçmemiş
gibi yaşayan ve gününü gün eden bir
toplumun halini, akıntıdaki bir yaprağın
haline benzeterek kararan dağlara bakıyorum bir geceyarısı yolculuğunda…
Yollar ıslak…
Yağmur çiseliyor…
-Başımı alıp ben de gidiyorum buralardan, dedi bana…
Sekseninci yaşının basamaklarını
tırmanıyordu…
-Bu vakitten sonra yeni bir hayata
başlamak için çok geç değil mi, diye
sordum…
-Hiçbir zaman geç değil, dedi…
-Yıllardır yurtdışında yaşayanlar bu
yaşa gelince, oralarda ölmek istemezler
ve ölmek için memlekete dönerler,
sen ise tersini yapıyorsun, dedim…
***
Yaşayanları ve ölüleri düşünüyorum…
Kanlı gömlekleriyle toprağa gömülenleri…
Boşuna mı öldüler?
Yaşayanlar hayatını yaşıyor…
Uyuyup uyanıyor…
Kahvaltı yapıyor…
Torunlarına masallar anlatıyor…
Baharda dağlara, kırlara gidiyor…
Serin sularda yıkanıyor yazları…
Ölenler bir daha bunların hiçbirini
yapamadan öldüler…
Öldürüldüler…
Hayatta kalmayı başaramadılar…
Başarmak da ellerinde değildi zaten…
Bir duvar dibinde kurşuna dizilenleri
kim kurtarabilir ki?
Onları kurtaramamış olmanın acısı
bir ömür yeter bize…
Masum bir insanı öldürmek bütün
insanlığı öldürmek gibidir…

Korkusuz
Hüsnü Mahalli
Her şeyin başında gaz
var.
İran’dan gaz gelmeyince sanayi bölgelerinde
işler aksadı. Türkiye; tükettiği gazın yaklaşık %
10’unu İran’dan ve %
45’ini Rusya’dan alıyor.
Başını ABD’nin çektiği
NATO’cu ülkelerin Ukrayna’yı bahane
ederek Rusya ile kavgalarında gazın özel
bir yeri var.
Moskova’yı yaptırımlarla tehdit edip
duran ABD; tükettiği gazın ortalama %
40’ını (180 milyar metreküp) ve petrolün
% 20’sini Rusya’dan karşılayan Avrupa
ülkelerine “Rusya’ya olan bağımlılıktan
kurtulun” diyormuş.
Hem de bu kış kıyamet günlerinde.
Biden’a “sen kafayı mı üşüttün” diyerek
karşı çıkan Almanya ve benzeri ülkelere
ABD “merak etmeyin açığınızı kapatabiliriz” diyormuş.
Nasıl?
Katar Emiri Temim’i Beyaz Saray’a
davet eden (Pazartesi) Başkan Biden Katarlı müttefiğinden Avrupa ülkelerine gaz
vermesini ve savaş çıkarsa biraz da para
vermesini isteyecekmiş.
Gaz önce tankerlerle sonra da İsrail’in
Hayfa limanına kadar döşenecek borularla
oradan da Avrupa’ya.

YAŞAYANLAR VE ÖLÜLER

Yaşayanlar herşeyi unutmuş ve bir
daha hiç öyle şeyler yaşamayacaklarmış
gibi yaşıyor…
-Nerden anlıyorsun bunu, diye sordu
bana…
Nerden mi anlıyorum?
Başlarına kötü adamları seçmelerinden…
Kötülükler karşısında sessiz kalmalarından…
İçlerinden birine yapılan bir kötülüğü
kendilerine yapılmış bir kötülük saymamalarından…
Kaybedeceklerinden korktukları şeyler olduğu için güçlülerin adaletsizliğine boyun eğmelerinden…
***
Yağmurlu bir geceyarısı yolculuğunda kararan dağlara bakarken düşündüklerim bir hayal alemine götürüyor beni…
Hem umutluyum…
Hem umutsuz…
Bir umut ağır basıyor, bir umutsuzluk…
Öyle bir toplumda yaşamak isterim

ki…
Oturun dediklerinde kalkalım…
Susun dediklerinde bağıralım…
İleri gitmeyin dediklerinde daha çok
ileri gidelim…
Seferberlik çağrısı yaptıklarında hiçbirimiz gitmeyelim…
Yurtsever bir kardeşimiz kurşunlandığında katili bulana kadar sokaklardan
evlerimize girmeyelim…
Dağlarımızın oyulmasına son verilene
kadar işbaşı yapmayalım…
O santral bacasına filtre takılmadan
hiçbir seçimde oy vermeyelim…
Bu hayal toplumunda hayal ettiğim
daha çok şey var…
***
Öğretilmiş çaresizlik var sanırsınız
buralarda…
Yanılıyorsunuz…
Öğretilmiş çaresizlik yok…
Çaresizliği ile başbaşa bırakılmış
bir topluluk var…
Kendisine yapılan kötülüğe kimsenin
tepki göstermediğini gören bir insan
çaresizdir…

Rejim sahiplerinin adaletsizliği ve
haksızlığı karşısında toplumun sessiz
kaldığını gören ve bu derdini yazacak
hiçbir gazete bulamayan kimse çaresizdir…
Ben bazı kayıp kalıntılarının çıkarıldığı topraklardan gelip geçerken
hep çaresizleri düşündüm…
Karşıma çıkan tarladaki kuyuya,
acaba orada da birileri var mı diye
baktım...
Kalıntılarını aradığımız birileri…
Kurşuna dizilenlerin silahlar kurulurken son nefesi geldi aklıma…
Öldürdüğü bir kimsenin kulağını bıçağıyla kesen bir asker…
Eve dönünce annesine gösterdi mi
acaba kestiği kulakları?
20 Temmuz’larda bir gazi olarak
yurdumuza gelip şereflendirdi mi soframızı?
Savaştan sonra Vietnam’dan ülkelerine dönen Amerikan askerlerinin
çoğu aklını oynattı…
20 Temmuz’dan sonra burada aklını
oynatan hiç asker olmadı mı?
***
“Bu memleket bizim” diyebilmenin
giderek daha da güçleştiği zamanlardan
gelip geçerken, dağlar ve denizlerden
başka bana aşina gelen pek bir şey
kalmadığını anlıyorum…
Tarih sizi yargılayacak demek hiç
içimden gelmiyor…
Kendi kişisel refahından başka hiçbir
şey düşünmeyenler için tarihin hiçbir
önemi yok!
Ölenler için hiçbir ebedi matemimiz
yok!
Ölüm tek başına yaşanır…
Ölüm acısı da tek başına…
Bilmem o yaşlı baba mezarlıkta hala
gün boyu kızının mezarı başında oturuyor mu?

Gazlı hikayeler
Katar’ın yıllık gaz ihracatı 143 milyar
metreküp.
Yılda 355 milyar metreküp gaz ithal
eden Çin, Katar’ın en iyi müşterisi.
Bölgedeki tüm işgal ve askeri operasyonlarını Katar’daki üslerinden yürüten
ABD müttefiği Temim üzerinden hem
Çin’i hem de Rusya’yı sıkıştırmak istiyor.
Gerekirse de İran’ı.
Eylül 2020’de BAE ve Bahreyn ile
barış anlaşması imzalayan İsrail; Suudi
Arabistan’la da yaptığı gizli görüşmelerle
bu ülkelerin ve genel olarak Körfez’in
petrol ve gazını Avrupa’ya taşımak için
bu ülkelerden Hayfa limanına borular
döşenmesini önermişti.
Hayfa’ya gelecek gaz buradan tankerlerle Avrupa ülkelerine taşınacak.
Durumu yakından takip eden Biden
kısa bir süre önce İsrail ve Kıbrıs gazını
Yunanistan ve İtalya üzerinden Avrupa’ya
taşıyacak boru hattına karşı çıkmıştı.
Batı medyasına göre Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın ABD telkiniyle İsrail, Mısır,
Suudi Arabistan ve BAE ile barışmasının
bir nedeni yine gaz.
Hatırlanırsa Ankara; İsrail, Kıbrıs, Mısır
ve daha sonra Lübnan gazını (En çok
Suriye’de var) borularla Türkiye’ye buradan da Avrupa’ya taşımak istiyordu.
Başka!

4 Eylül 2008’de Şam’a giden Başbakan
Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy
ve dönemin Katar Emiri Hamed Suriye
lideri Esad’la gaz konusunu konuşmuşlardı.
Daha sonra yazılıp anlatılanlara bakılırsa
Üçlü, Esad’a Katar ve Körfez gazının
borularla Suriye’ye buradan da Türkiye’ye
taşınmasını önermişti.
Amaç İran ve Rusya’nın Avrupa ve
Asya’daki gaz tekelini kırmaktı.
Esad “Ben dostlarıma kazık atmam”
deyince Üçlü Şam’a çok kızmıştı.
Daha sonra yazılanlara bakılırsa özellikle
Türkiye, Katar ve Fransa’nın 2011 sonrasında Suriye’ye müdahalesinin en önemli
nedeni buymuş.
Farklı bir plan ama Temmuz 2013’de
Soçi’ye giden Suudi Arabistan İstihbarat
Başkanı Bender Bin Sultan, Başkan Putin’e ‘Esad’ı desteklemekten vazgeç sana
istediğin kadar (15-40 milyar dolar arası
rakamlar konuşuldu) para verelim’ demişti.
Putin “Ben dostlarıma kazık atmam”
deyince Suudiler Obama’nın talimatıyla
OPEC’in kotalarına bağlı kalmaksızın
sürekli petrol sattılar.
Amaç petrol ve gaz ihracatçısı Rus
ekonomisini çökertmekti.
Petrolün varili 120 dolardan 35 dolara
kadar düştü ve Suudiler neredeyse batı-

yordu ama Rusya sarsılan ekonomisine
rağmen gücünü korudu.
Biraz da Erdoğan ile özel ilişkiler geliştirerek.
Bu ilişkilerle Türkiye bir dönem tükettiği
gazın % 55’ini Rusya’dan ithal ediyordu.
Şimdi % 40 gibi ama kesilirse Türkiye’nin işi çok zor olur.
Gaz; Putin’in elinde çok önemli bir
koz olarak duruyor.
Görünen o ki Ankara; dostu Moskova
ile geleneksel müttefiği Washington arasında sıkışmış durumda.
Ukrayna’da ABD ile birlikte hareket
eder gibi duran Temim’in (Rumlar’la gaz
anlaşması imzaladı) müttefiği Ankara
belki de bunun için herkesin gaz ve petrolüyle ilgilendiği Libya’dan çekilmek
istemiyor.
Yine bu nedenle batının her zaman ve
her an kullanabileceği siyasal İslam kartından vazgeçmiyor.
Bu nedenle ‘Suriye’den çekilmem’ diyor.
PYD/YPG konusu küçük bir detaydır.
Sonuçta Suriye’nin gaz ve petrolünün
yüzde 60-70’i Fırat’ın doğusunda geri
kalanı da Akdeniz’de.
Son perdesi Kazakistan’da sönük geçen
Büyük Tiyatro’nun yeni ve bol gazlı perdesine hazırlıklı olalım.
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Adressiz yazılar

Alaşya’dan notlar

Faize Özdemirciler

Canan Sümer

O GÜNLERDEN
BUGÜNLERE BEN
NASILIM BİLMEM
Bakımlı ve bereketli bahçelerden
geçtim, tepelerden aşağılara hep son
sürat koştum, hep yuvarlana yuvarlana,
düştüğüm yerler hep yumuşak çıktı,
hep ucuz atlattım, düştüm kalktım
lâle topladım, düştüm kalktım gecetüten topladım eteklerinden dağların,
kokulu gül yapraklarından kalın ve
pembe dudaklar yaptım
kendime, köprülerden geçtim ama annem beni sırtına
alıp karşı tarafa geçirmese
kesinlikle geçemezdim hırçın derelerden.
Aytotoro’da çocuk, Aysergi’de ergendim, ben galiba sadece
İstanbul’da, bir tek orada gençtim.
Şimdi neyim bilmem, nasılım onu
da bilmem...
Yazıda öfkeli hayatta sakin miyim,
yazıda kederli hayatta neşeli miyim,
yazıda karamsar hayatta iyimser miyim, yazıda mutsuz hayatta mutlu muyum, eğer öyleysem, ki sanırım öyleyim, yani en marazlı şarkı en hüzünlü
şiir beni mutlu ettiğine göre, kesinlikle
öyleyim. Hangi halim kurgu hangi
halim gerçek, ikisi de mi gerçek,
yoksa ikisi de mi kurgu, bilmem.
Ben şimdi nasılım. İçimde su sızdıran çatlak vazoda nergisler var solgun,
vazodaki çatlağı gördüğüm halde habire su koyuyorum. Su kaybolup gidiyor. Kırık bir cümbüş var içimde,
telleri kayıp, yine de içinden taksimler
şarkılar, güller ve küller fışkırır...
Ben nasıl mıyım, iyiyim desem, iyiyim ne demek diye soracaksınız, uzun
uzun anlatmak gerekecek, oysa ben
uzun cümleler yazarım ama uzun konuşan biri değilim, bu yüzden sormayın, bilmem...
Kendinde mahsur kalmış bir yabancı
gibiyim, hafif kırıklığım var bugün,
ölümcül bir virüs dolanıyor ortalıkta,
temaslı mıyım bilmem, bana da bulaştı
mı bilmem, pozitif miyim negatif miyim onu da bilmem, ayıptır söylemesi
puslu bir kırgınlığım var bir de, kendime mi kırıldım, başkalarına mı, tam
olarak çözemedim, bilmem, bildiğim
bir şey varsa o da kışın geçip gitmesini
dört gözle beklediğimdir...
Geçmiş bir yaz beni beklesin isterim
yasemin kokan verandalarda, geçmiş
bir yaz bana olan hasretinden prangalar
eskitsin, eski bir yaz yollarıma gül
döksün isterim.
Ağrı üzerine yıllar önce başladığım
kariyerimi bir yandan bitirmek isterim,
bir yandan istemem. Ağrı biterse hayat
biter, bunu bilirim, bu yüzden istemem...
Hava sıcaklığı mevsim normallerinin
çok altında, sokaklar boş. Dört yıl
önce bu zamanlarda, yağmur altında
yürüyen binlerce insan gelir aklıma.
Niçin yürüdüklerini hatırlatsam mı
onlara, hatırlamak isterler mi, yeri mi
şimdi, zamanı mı?
Pis korkulara mahkûm edilmiş bir
başkaldırı, sinirleri alınmış, öfkesi
törpülenmiş, dili bağlanmış ıslak bir
kalabalık gelir aklıma, o gece taş gibi
oturdu içime, sonra solgun bir güle
dönüştü, kurudu zamanla, rengini sormayın bilmem...
O günlerden bugünlere ben nasılım,
bilmem...

ŞİMDİ DEĞİL AMA
BİR GÜN MUTLAKA

EVRENSEL HASTA HAKLARI DERNEĞİ, YAŞLI BAKIM
EVLERİNDEKİ BULAŞ VE ÖLÜMLERİN NEDENİNİ SORDU...

Yaşlılar ölüme mi terkedildi?

DERNEK BAŞKANI İMGE:
“SINIRÜSTÜ BAKIM EVİ İLE
KALKANLI YAŞAM EVİ’NDE
YAŞANAN İHMAL VE İSTİSMAR
AÇIKLANMALI… KONUNUN
TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”
Evrensel Hasta Hakları Derneği, Sağlık
Bakanlığı ve tüm yetkili kurumlardan
Sınırüstü Bakım Evi ile Kalkanlı Yaşam
Evi’nde yaşanan ihmal ve istismarla ilgili
açıklama talep etti.
Evrensel Hasta Hakları Derneği Başkanı
Emete İmge, Sınırüstü Bakım Evi’nde
hasta haklarının ihlal edildiğini ve vahim
koşullarda yaşadıklarını savunduğu hastalar
ile Kalkanlı Yaşam Evi’ndeki Covid-19
bulaşıyla ilgili araştırma yapılması talebiyle
Sağlık Bakanlığı’na mektup verdi ve
bakanlık önünde basın açıklaması yaptı.
Evrensel Hasta Hakları Derneği’ne, Alzaymer Derneği destek verdi.
Açıklama sırasında “Saraydan değil yaşlı
bakım evlerinden haber ver”, “Kral çıplak…
Hikaye tutmadı ahali yutmadı” yazılı
pankartlar taşındı.
“YASAL BOŞLUKLAR VAR, YILLARDIR SORUNLARA ÇÖZÜM GETİRİLEMEDİ”
İmge basına yaptığı açıklamada, huzur
evlerinin Sağlık ve Çalışma bakanlıklarına
bağlı olduğunu ve buradan kaynaklanan
yasal boşluklar sebebiyle yıllardır yaşanan
sorunlara çözüm getirilemediğini kaydetti.
Huzur evlerinde gerekli denetimin
yapılmadığını kaydeden İmge, Kalkanlı
ve Sınırüstü’ndeki yaşlı bakım evlerinden
farklı ihmal ve istismar duyumları olduğunu
bildirdi.
“UYUZ SALGINI BAŞLADI…
BİNA KAPATILMALI”
Sınırüstü’ndeki bakım evinde uyuz
salgınının başladığını ve orada belediyenin

ilaçlama dışında hiçbir şey yapmadığı
konusunda bilgi aldıklarını ifade eden
İmge, bu binanın Sosyal Hizmetler Dairesi
tarafından kapatılması gerektiği yönünde
rapor bulunduğunu dile getirdi ve bu
binanın tahliye edilerek fiziki ve idari
yönetim koşulları oluşana kadar kapatılması
gerektiğini belirtti.
Sağlık Bakanlığı’ndan derhal konunun
araştırılarak çare bulmasını talep eden
İmge, konunu takipçisi olacaklarını kaydetti.
SÖNMEZ
Alzeymet Derneği Başkanı İzlem Sönmez
de konuşmasında, Sınırüstü’nde iki alzaymer hastası olduğunu fakat sadece alzaymer değil tüm bakıma ihtiyacı olan hastalara sağlıklı koşulların yaratılması
gerektiğini kaydetti.
Ödenen vergilerin nerelere harcandığının
sorgulanması gerektiğini dile getiren Sönmez, yaşanan bu olaylara duyarsız kalan
yönetimi kınadı.
MEKTUP
Evrensel Hasta Hakları Derneği
tarafından Sağlık Bakanlığı’na verilen
mektupta, Kalkanlı Yaşam Evi’nde pandeminin başından beri koruyucu tedbirlerin
alınmadığı savunularak eleştirilerde bulunuldu.
Yenidüzen gazetesinde yayımlanan haberlere atıfta bulunulan dernek mektubunda,
yasal zemin eksikliği ve denetimsizlikten
yakınıldı.
“Yaşanan ihmaller devletin bakmakla
yükümlü olduğu hasta gruplarının yaşam
hakkını ihlal eder duruma gelmesi takdir
edersiniz ki, toplumda sağlık sistemine
olan güveni derinden sarsmaktadır” denilen
mektupta, Kalkanlı Yaşam Evi, Altın Kalpler
Yaşlı Bakım Evi ve Sınırüstü Bakım
Evi’nde pandemi, uyuz salgını ve hemşire
yetersizliği gibi konulara değinilerek
derneğin bunları yakından takip ettiği
kaydedildi.

Tanınma elbette bir gün gelecek,
diyor Ersin Tatar…
Olur mu olur…
-Elbet bir gün buluşacağız, bu böyle
yarım kalmayacak, diyor şarkılar
bile…
“Elbet bir gün buluşacağız
Bu böyle yarım kalmayacak
İkimizin de saçları ak
Öyle durup bakışacağız”
Bu yüzden yarım kalmış sevdalarınız
için de sakın üzmeyin kendinizi…
Saçlarınız ağarsa da “gavuşuklu”
bitecek bu aşk hikâyesinin sonu…
Bu can bu bedende durdukça umut
tükenmez asla…
KKTC bir gün tanınacak…
Siz çekip gitseniz de bu diyardan,
başka canlar devralacak bu bayrak
yarışını…
Ve o umutlu bekleyiş devam edip
duracak sonsuza kadar…
Bir gün mutlaka!
Bu “bir gün” diğer günlerden çok
farklı olacak…
İşte o gün tüm hayalleriniz de gerçek
olacak…
***
Sakın üzülme sana vermediler
diye…
Elbet bir gün sana da kırsal kesim
arsası verilecek…
Terfi alacaksın…
Çocukların devlet memuru olacak
senin de…
İki araban, bir yazlık bir de kışlık
evin olacak…
Bir gün mutlaka elektrik kesintileri
son bulacak…
Ve aydınlatılmış, çağdaş yollara,
kavşaklara kavuşacaksın…
Karanlık, bozuk yollarda can vermeyecek insanlar…
Ev kirası, çocukların eğitim masrafları, borç harç derdin olmayacak
bir gün…
Aldığın maaşla güle oynaya geçinip
tatil planları yapacaksın…
Şimdi değil…
Ama bir gün mutlaka…
Başındakilerin toplumu için yaptığı
fedakârlıklar gözlerini yaşartacak…
Yazdıklarından dolayı, kurşunlanıp
yargılanmayacak gazeteciler…
Hasta çocuklar ilgisizlik ve ihmalden
ölmeyecek hastanelerin acil servislerinde…
Ve Ankara’nın dayatma ve müdahalelerine sessiz kalmayacak siyasilerimiz…
Şimdi değil ama…
Bir gün mutlaka…
Ganimet ve talan düzeni sona erecek…
Bitecek bu yağma…
Bu kokuşmuşluk son bulacak…
Mutlaka ama mutlaka bir gün “Allah
belalarını versin” dediğin o günler
çok eskide kalacak…
Bir gün mutlaka birileri “bitti” diyecek ve bitecek bu korona…
Ve o zaman bambaşka şeyler konuşacağız seninle…
Geçmişi yadederken gülüp geçeceğiz…
“Bir gün mutlaka yeneceğiz, ey
eski zaman sarrafları!” diyen şairi
bir gün mutlaka haklı çıkaracağız…
Şimdi değil ama…
Bir gün mutlaka…
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Mahkeme yollarında kervanın mı var?
Avrupa’yı susturmaya fermanın mı var?
Burası cennet değil, dava cinneti
Hakkımızdan gelmeye beş rekât andın mı var?

KALAY-KALAYCI

DURUMA GÖRE YADIRGAMAK

Mustafa Akıncı, “seçim hakkında yorum
yapmak istemediğini” ifade etmiş, TDP’ye destek vermemişti.
Cemal Özyiğit TDP’nin baraj altında kalmasında “Akıncı’nın da payı
var” dedi. CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, “Akıncı’nın seçimde
konuşmak istemiyorum, demesini yadırgıyorum. TDP’nin baraj altında kalması
sadece TDP’yi ilgilendiren bir mesele mi? Ben bu durumu sevinç ile değil,
üzüntü ile karşılıyorum” dedi. Akıncı partisine neden destek vermediğini
açıklasın elbette. Ama keşke Sorakın, cumhurbaşkanlığı seçiminde Akıncı’ya
“süs bitkisi” diyen Erhürman’ı da yadırgasaydı.

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

SANDIKÇILAR SIRASINI
SAVDI! ŞİMDİ SIRA
KAZIKÇILARDA!

İŞTE ÖYLE BİR ŞEY...
Havalar soğudukça soğudu...
İnsanlar donuyorlar!
Günlerdir elektrikler kesiliyor...
Vatandaş genelde ısıtma cihazlarını elektriğe bağladığı için kesilen elektrikler nedeniyle zorluk yaşamaktadırlar...
Enerji Bakanı Atun "Cumartesi'ne kadar
tahammül ediniz" diyor...
Cumartesi'nden sonra ne olacak ki?
Güneyle yapılan anlaşmaya göre elektrik
takviyesi 28'inde son buldu.....
Yeniden bir takviye talep edilecek mi
bilmem...
Ancak Atun elektrik tüketimini vatandaşların azaltmalarını ve sabretmelerini
salık verdi...
Değişen bir şey olacağını sanmayın...
Durmadan saat başı kesilen elektrikler
nedeniye daha birçok elektrikli ev aletlerimiz, ofis aletlerimiz yanıyor, yanacak...
Tüketiciler Yasası olmadığı için de yanan
aletlerin yerine yenisinin konması da çok
zor olacak...
Anlayacağınız bir KKTC hikayesi daha...
Sosyal devlet sanmayın burasını...
Burası "öyle bir şey"dir işte...
Ben yıllar önce İngiltere'deydim...
Haftalık elektrik giderim 20 Sterlin'di...
Bir ara havalar soğudu, kar yağışı oldu...
Bir hafta sonra kapımın altından atılan
bir zarfı aldım ve açtım...
Nerden geldi diye merak etmiştim...
Daha doğrusu gelen neydi?
Zarfın içerisinde elektrik şirketi 100
Sterlin tutarında bir çek göndermişti...
Bir de küçük not...
Notta havalar soğuduğu için bizden kaynaklanmayan yani doğadan dolayı yaşanan
fazla elektrik kullanmışız diye 100 Sterlin
katkı yapıldığı yazıyordu...
Bu katkı da benim yaklaşık bir buçuk
aylık elektrik parama eşti...
Sosyal devlet budur işte...
Ki bu gönderilen çek, devletten değil,
bir elektrik şirketindendi...
Sadece bana değil herkese gönderildi...
Kar yağışı, havaların beklenenden soğuk
olması doğal afet olarak sayıldı...
Bir de bize bakın...
İşgal altında, iradenin Ankara'dan sorulduğu bir toprak parçasında, başkalarının
mallarının gaspedilerek üzerinde kurulan
ve adına bağımsız, egemen ve eşit devlet
denilen bu hilkat garibesi yapıda soğuk
hava nedeniyle insanlar zor durumda kalmalarına rağmen saat başı kesilen elektrikler
nedeniyle hayatları zındana çevrilmekte...
Ve ilgili bakan da çıkıp "Tahammül
edin" diyor...
Tahammül etseniz ne olacak?
Hiçbir şey...
Tahammüller için verilecek tarihler uzayıp gidecek...
29'una kadar yani bugüne kadar başlatılan
çalışmaların sonlandırılacağı ve elektriklerin
artık kesilmeyeceği anlatılmak istendi aslında...
İnanan inanır, ama bunlara ne kadar güvenilebilir ki...

Yoksullar bile ödüyor...

Vakıflar 8 milyon borç takıyor!

(Evrensel Kıbrıs- Rana Sarro) Ülkenin taşınmaz mallarının üçte birini
evkaf malı olarak himayesinde bulunduran; Rum zamanından kalma kiliseler,
dükkânlar, tarlaları kontrolünde tutan
ve bankada döviz arttıkça katlanan yüz
milyonu aşkın mevduatı bulunan
Vakıflar İdaresi’nin, 8 milyon TL’lik
elektrik borcunu ödemediği belirtiliyor.
Tüketilen elektrik miktarının
yoksulların, sosyal yardım alan
vatandaşların ve tüm halkın ödemek
zorunda olduğu bilinirken; tüm evkaf
mallarının gelirini alan Vakıflar İdaresi’nin elektrik borcunu ödememesi tepkiyle karşılanıyor.
Kuruma elektrik borçlarını gününde
ödemelerine rağmen, yakıtsızlık nedeniyle halkın elektriksizlik ile karşı
karşıya kaldığı bu soğuk kış günlerinde;
bankada yüz milyonlarca mevduatı bulunan ve aylık yüz milyonlarca lira
geliri bulunan Vakıflar İdaresi’nin borcunu ödememesi ve halkın karanlığa
gömülmesine mahal vermesi ciddi
şekilde eleştiriliyor.
YASADIŞI KAÇAK ELEKTRİK
İDDİASI!
Batmak üzere olan, abonelerine elektrik sağlayamama noktasına gelen,
ülkenin en önemli kurumuna olan
birikmiş borcunu, bankada yüz mily-

onlarca mevduatına rağmen ödemeyen
Vakıflar İdaresi’nin kesilen elektrik
akımını kaçak olarak bağlattığı da iddia
ediliyor.
ÖZKIRAÇ: VAKIFLAR
İDARESİ’NİN 8 MİLYON
BORCU VAR
El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç,
Vakıflar İdaresi’nin camiler de dâhil
olmak üzere elektrik borcunun 8 milyon
TL olduğunu söyledi.
Evrensel Kıbrıs’a konuşan Özkıraç,
Vakıflar İdaresi’nin 8 milyon liralık
borcundan ötürü yaklaşık bir ay önce
elektriklerini kestiklerini; Vakıflar İdaresi’nin de kesilen elektrik akımını kaçak
bir şekilde bağlattığını anlattı.
VAKIFLAR İDARESİ’NİN
ELEKTRİKLERİ KESİLDİ
Bunun üzerine El-Sen Başkanı olarak
polise suç duyurusunda bulunduklarını
belirten Özkıraç, Vakıflar İdaresi’nin
borcunu ödememesi nedeniyle elektrik
akımlarını yeniden kesmek zorunda
kaldıklarını kaydetti.
Bilindiği gibi dağıttığı ücretli reklamlarla medyada gücü elinde bulunduran
Vakıflar İdaresi, borcunu ödemek yerine;
birikmiş borçlarına rağmen elektrik
akımı kullanmaya devam etmek için
basın aracılığıyla Kıb-Tek’i yıpratmaya
çalışıyor.

SİLİNDİR ARACIN DEVRİLMESİ SONUCU
SÜRÜCÜ YARALANDI
Gazimağusa’da kullandığı silindir aracın devrilmesi sonucunda yaralanan
Mehmet Türkmen (E-28) Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde kontrol altına
alındı. Polis açıklamasına göre kaza dün sabah 10.30 sıralarında DAÜ Güney
Kampüsü Doğa İlkokulu dahilindeki toprak yolda dikkatsizlik sonucunda
meydana geldi. Mehmet Türkmen, silindir araçla geri geri seyrederken yolun sol
dış kısmına çıktı ve bir buçuk metre derinliğindeki toprak alana giren silindir
devrildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Dereyi geçene kadar ayıya dayı dediler.
Halkın gırtlağına kadar pompaladıkları zamları kısa bir süreliğine ertelediler!
Sandıkçılar onları sırtlayıp dereyi geçirdiklerine göre, şimdi o sihirli kutuyu açıp ve
tepeden tırnağa konfetiler saçıp, inceli kalınlı,
boylu poslu zam kazıklarını dört gözle bekleyen
halka saygı ve sevgi ile sunma zamanıdır!
Halkın inayetiyle dere geçilmiş, kritik eşik
aşılmış, saltanatın devamı için beklenen kapı
açılmıştır!
Bu kadirşinaslık ve “vatani görev bilinci”
için halkı ödüllendirmekte daha fazla geç kalmamak lâzım!
İşte bu milli şuurla hareket eden hükümetin,
ilk yeni zam kazığını akaryakıtla geçirdiği haberleri geliyor!
Bu, sandıkçılara ilk teşekkür operasyonudur!
Ve arkası tüp gaz ve diğer zam kazıklarıyla
gelecektir.
Değil mi ki sandıkçılar sandığa koşa koşa
gidip onları oya boğdu, koltuk saltanatına lâyık
gördü…
Bunun altında kalacak kadar gatsot olamazlar!
Kendilerini oya boğanları, onlar da kazığa
boğacak!
Halkın hiç değilse yüzde 58’i buna köküne
kadar lâyık olduğunu 23 Ocak’ta sandığa giderek gösterdi!
Sandıkçılar sırasını savdı!
Şimdi sıra kazıkçılarda!
***
Bu iş akaryakıtla kalmaz.
Akaryakıt kazığına tüp gaz kazığı ulanabilir!
Bunun sinyalleri zaten seçimden önce veriliyordu.
Ama dediğim gibi…
Dere geçiliyordu!
Ve dereyi geçinceye kadar ayıya dayı demek
vacipti!
***
Ankara, bu seçimle federalistlerin defterini
bir bir dürdü!
Mecliste bir CTP bıraktı “Federalistim” diyen!
Ama o da “Anavatanla et ve tırnak gibiyiz”
dediğine göre onun da işi kolay!
Bugün “Federalistim” dese de yarın “ayrı
devletçi” olmayacağını kimse iddia edemez!
Ve kimse buna şaşırmaz.
Tıpkı “Anavatanla et ve tırnak gibiyiz” dediklerinde kimsenin şaşırmadığı ve CTP camiasından da buna aykırı tek ses çıkmadığı
gibi!
***
UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun ilginç ifadeleri yer aldı dünkü basında.
Yeni hükümetin oluşumuyla ilgili sinyal sayılabilecek ifadeler…
Ne diyor?
Hükümette istikrar şartmış.
Dünya görüşü Kıbrıs sorunu ve diğer konularda farklı düşüncelerde olunabilirmiş, ama
politika çözüm üretme sanatıymış…
Sanki da birileri ansızın imlâ yazdırmış gibi!
Malûm meclisin tek federalist partisi CTP…
Ama dediğim gibi, aynı zamanda et-tırnakçı!
Acaba diyorum Ankara onun federalistliğini
de törpüleyip defteri dürmek için onu hükümete
almaya çalışıyor olamaz mı?!
Tayyıp bu noktayı ne kadar zorlar bilmiyorum
ama…
CTP’nin böyle bir talimata ya da telkine
“A-a” diyecek hali mi var?!
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Onuncu köy
AVRUPA’YA YENİ
DAVA OPERASYONU

‘‘RASTGELE’’
DAVALAR

Ibrahim Büyükarslan
Artık korkudan her türlü anti
demokratik yollara baş vurup insanları
korkutacaklarını zannediyorlar.
Bu şekilde kendilerini anlayacaklarını
zannediyorlar ele geçirdikleri bir kaç
güçle. ne bilsinler ki hiçbir dayanakları
yoktur bu İŞGAL rejiminde.

DÜĞÜM DÜĞÜM
Feriha Altıok
Gözlerin iki hüzün pıhtı
şahdamarımda
anlamı kendine muamma
iki ince mısra
bilmez işte bu yüzden
neden toprağa kapanıp duruyor
karşımda şu mimoza...
istedin ya... saydım
o okyanusu da damla damla
o yumağı da çözdüm
düğüm düğüm
açılmadı sözün.
dur artık hatırlatma
unuttuğun ordaysa: yüzüm.
........
F.Altıok.

KONU İŞGAL
OLUNCA…
Mahmut Anayasa
Biz boykotçulara “Giydirecek” başka
YeniDüzen yazarı kaldı mı...???
Hayır, eksik kalmasın diye soruyorum...
Savunduklarımızın ideolojik olarak
hangisi size uygun değil, onu da söyleyin
de farkımız belli olsun, siz sosyalistsiniz
ya, o açıdan şeyettim...
“Filanca filozof, falanca beygirin binicisi öyle dediydi” gibi değil ama ha,
öyle “Dümdük”...
Hade gülüm, hercai gülüm...

IŞID YENİDEN
SAHNEDE!..
Recep Maraşlı
Suriye Demokratik Güçleri (SDG)'nin
kontrolü altındaki bölgelerde IŞID'ın
yeniden sahne aldığı görülüyor.
Geçtiğimiz hafta Haseke'de bulunan ve
IŞID tutuklularının bulunduğu Sina Hapishanesini ele geçirmek için bir saldırı
başlatılmıştı. Saldırı şiddetli çatışmalar
sonucunda SDG tarafından kontrol altına
alınabildi.
Fakat daha birkaç bölgede "uyuyan
hücreler"
adı
verilen
IŞID
yapılanmalarının yeniden saldırılara geçecek kadar kendilerine güven tazeledikleri
görülüyor.
LeMonde Diplomatique-Kurdi'nin
Aralık sayısında Irak Kürdistan Bölgesel
Yönetimi alanında ve Suriye'de IŞID'ın
yeniden canlanmakta olduğuna dair uyarı
yapan önemli bir makalenin çevirisi
yayınlanmıştı. Linki aşağıda.
Bu "yeniden canlanma"nın ardında
sömürgeci güçlerin -Rusya dahil- olduğu;
SDF yönetimini destabilize etme maçlı
olarak teşvik ve koruma gördüğünü
söyleyebiliriz.
TC sistemli biçimde başta Kobane olmak üzere stratejik ve psikolojik önem
taşıyan yerleşimlere DRONE'lerle
saldırıyor. Hem sivil halka korku ve
panik yaratmayı hem de belirlediği siyasi
kişi ve merkezleri saf dışı bırakmayı
amaçlıyor. Bunun daha kapsamlı bir
saldırının altyapısını hazırlamaya dönük
planlarının bir parçası olduğu açık.

Hüsnü Mahalli / Yandaş medya...

KONYA KARAMAN EZBERİ
Murat Kanatlı
Resmi tarih hep kurgular üzerine inşaa
ediliyor, büyük anlatı hep bolca sonradan
icat, bolca yalan, bolca manipülasyon içerir...
Konya'da bir defter varmış, Kıbrıslı Türkler
gidip o deftere bakıyormuş, ordan ailelerinin
Konya Karaman'dan geldiğini öğreniyor,
oradan da konu Yörük Türkmenlerine
bağlanıyormuş! Mubarek Osmanlı 1571
yılında e-devlete geçmiş, mükemmel nüfus
sayımları var, ileri derece kayıt sistemi mevcut ve Konya'ya giden her bir kişiye şipşak
aile ağacı verilmekte, masalların bile kurgusu
daha gerçekçi ama solcusundan sağcısına
herkesin inandığı bir yalan, yahu adada binlerce yeniçeri, sipahi kaldı, bunlar devşirme
idi soyağaçlarında hiç yeniçeri çıkan yok,
nasıl iş diye soran yok! Adadaki kuraklık,
çekirge sürüsü, yüksek vergilerden defalarca
boşaldı, sonra yeniden göçler oldu tarih
sayfalarında bu durum uzun uzun anlatılır

ama konu nüfus tartışmasına geldiğinde
hepsimiz Anadolu'dan geldik, kimimiz 1571
kimimiz 1974 denir, Kıbrıslı Rumların bile
Suriye'de, Mısır'da akrabaları varken, Kıbrıslı
Türk ahalisinde duyulmaz sesler, herkes
Konya Karaman, böylesi masallara nasıl
inanılır anlamak gerçekten güç, yahu nüfus
akışı tarih boyunca refaha doğru oldu,
bugünkü sınırları göz önüne alıp soralım
Yunanistan'dan veya Türkiye'den Balkanlar
değil de neden kuraklıkların olduğu, çeşitli
sorunların yaşadığı adaya göç olsun?
Göç olacaksa Suriye, Filistin Lübnan
coğrafyasından olduğu gerçeğini neden
kabul etmezsiniz? Yoksa Ortadoğulu olmak
işinize gelmiyor? Gelen Türk, giden Türk
dedi, güldük, kızdık, karşı çıktık ama üzücü,
geldiğimiz bu zamanlarda bir yalanı
bazılarımıza ezberleten rejimin gücü maalesef
bu, sahi Konya Karaman'ın içindendi sizin
aile?

ÇATI DA ZEMİN DE ORDA DA BURDA DA ÇÖKMÜŞTÜR
Yılmaz Parlan
Dünyanın en büyük hava limanlarından
olan birçok şey bitmeden açılan İstanbul
havaalanından yağan ilk karla birlikte çöken
hava limanından PROTESTO sesleri yükseliyor.
İnsanlar dünyanın sayılı hava limanlarından
olan bir yerde perişanları oynuyor.
Aslında çöken kargo bölümünün çatısı
değil çöken sistemin ÇATI'sı çürümüşlük
hat safhada orda da burda da tuz bile kokmuş.
İstanbul trafiği ise yağan karla birlikte
felç olmuş felç araçlar milim kıpırdamıyor!
Son olarak hava limanından yolcular
tempo tutmuş ''Tayyib istifa'' sesleri geliyor!
Ayıp çok ayıp asrın liderine bu yapılır
mı? Koskoca dünya lideri hem de 1001
tane odası olan bir sarayda yaşayan dünya
liderine!
Onu protesto edebilirsiniz ama hiç mi
kendinize bir soru sormayacaksınız?
Adam gökten zembille de düşmedi ya!
Onu siz seçtiniz buradakilerini de biz
seçiyoruz ama daha ikinci günden şikayetçi
oluyoruz.
Evet köşe başları tutulmuştur ama biz de

toplum olarak ipin dört ucunu iyice
koyverdik!
'Elektrikler akşamları kesiliyor olur mu
böyle şey'' diye hayıflanıyoruz.
''E olur mu böyle şey?''
E olur canım olur sen soru sormazsan
sorgulamazsan nüfusun değiştirildiğini bile
bile sonuç alamayacağını köşe başlarının
tutulduğunu bildiğin halde sana gözünün
içine baka baka yalan söylediklerini bildiğin
halde kuru bir slogan olan ''İktidarrrr olacağız''
diyenlerin peşinden gidip sandığın yolunu
tutarsan her akşam bu kesintilere
katlanacaksın canım kardeşim.
Yarın akaryakıt olmayacak, obür gün tüp
bulamayacak, hastane de ilaç olmayacak,
çoluk çocuğun işsiz diye ağlayacak, TL
eriyecek pahalılıktan yakınacaksın.
Rüya gibi her hatıra / Ağlama değmez
hayat bu gözyaşlarına /şarkısı da bu kez
senin için çalacak!
Hiç kimse kusura bakmasın herkes ektiğini
biçiyor!
ÇATI da ZEMİN de orda da burda da
çökmüştür yüzleşmemiz gereken gerçek
budur işte!

Hasan Ulaş Altıok
Avrupa Gazetesi’nde yayımlanan
sosyal medya paylaşımım yüzünden
“rastgele” bana da dava açılMIŞ. İleri
demokrasi, egemen devlet! Bu KKTC
gerçekten olmamış!
*
Ercan’ın ne ad altında olursa olsun
uluslararası uçuşlara açılması desteklenmelidir. Kıbrıslı Türkler için
kaçırılmaması gereken bir fırsattır bu.
Bunun için mücadele verilecekse hepimiz orda olmalıyız, olacağız da, verilmeyecekse de onu bunu suçlamaya
da ekonomik fantezilerle tatmin olmaya
da son verelim.
*
İyi ki Tatar sadece TC’ye gidebiliyor
ve TC sınırları içerisinde saçmalayabiliyor.
*
Sucuoğlu: “Hükümet senaryoları
dedikodudan ibaret!”
Söylemek istediği: Hükümetin nasıl
kurulacağı ile ilgili TC’nin son kararını
vermesini bekliyoruz.

AVRUPA’YA YENİ
DAVA CİNNETİ

Ahmet M. Ertaç
İşgale karşı mücadeleyi yükseltmezsek
ve bunu dünyaya taşıyıp işgale karşı
baskıcı
bir
mücadeleyi
gerçekleştirmezsek, bu davalar ile tüm
yurtseverler yüzleşecektir. BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA, işte tam da
bu günler içindir. Hade bakalım.

AVRUPA’YA YENİ
DAVALAR

Feral Oğuz
Baştakilerin en çok sevdiği gazete
başlıkları;
Hava durumu, spor haberleri, Covid
önlemleri, sağlık, magazin...
Peşkeş talan haksızlık yanlış yönetim
yazana dava!!!
Polyannacı olacaksınız sevgili haberciler, bu adanın kuzeyinde herşey güllük
gülistanlık herkes mutlu yazacaksınız…

BOYKOT ACISI

Tamay Osman Uzun
Kıbrıs'ın kuzeyinde batık Maliye,
batık Sosyal Sigortalar Dairesi!
Güçlü iktidar.
Güçlü muhalefet.
Haklısınız, bütün suç Boykotçularda.
Hepsini Boykotçular batırdı..

TC’DEN TALİBAN’A
YARDIM

Nuh Çetin
TALİBAN ve DİĞERLERİNE SON
BİR YILDA 8 MİLYAR DOLAR
YARDIM ETTİĞİMİZ AÇIKLANDI
VE...
- Parasızlıktan doğalgaz depolarımızın
bom boş olduğu...
- Gaz sıkıntısı yüzünden sanayinin
krize sürüklendiği,
- Üretim sıkıntısının şirket değerlerini
düşürmesi nedeniyle dün Borsa'nın
kapatılmak zorunda kalındığı...
- Bunların üç kaz gütme yeteneğinin
bile olmadığı bir daha kanıtlandı.
*
Soru şu:
Dışarıya yapılan yardımlar üzerinden,
birileri zengin olur mu?
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GÜNLÜK
TÜRKİYE KARANLIKTA KALDI,
KIB-TEK’E ŞÜKREDİN!

MAĞUSA’DA TRAFİK KAZASI…

ARACIYLA VİTRİN CAMINDAN MAĞAZAYA GİRDİ
Gazimağusa’da dün meydana gelen trafik kazasında
direksiyon hakimiyetini kaybeden 71 yaşındaki Mustafa
Ersoy Özbilen, aracıyla Sakarya Lemar AVM içindeki
Beko Beyaz Eşya Mağazası’nın vitrininden mağazaya
girdi.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün

saat 11.30 sıralarında meydana gelen kazada, çarpmanın
etkisiyle kontrolsüzce ileri doğru savrulan araç mağaza
içerisindeki muhtelif beyaz eşyalara çarptı.
Kaza sonucu yaralanan olmazken, iş yerinde hasar
meydana geldi.
Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

GÜNEYDE KIBRISLI TÜRKLERİN ÖDENMEMİŞ
TRAFİK CEZALARI İÇİN ÖNLEM ALINIYOR
Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’ta işledikleri trafik
ihlalleri sebebiyle aldıkları para cezalarının Kıbrıslı
Türklere iletilmesi konusunda sorunlar yaşandığı, bu
sorununun cezaların sınır kapılarında geçişlerde teslim
edilmesi yoluyla çözülmesinin öngörüldüğü bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Kıbrıslı Türklerin Güney
Kıbrıs’ta işlemiş oldukları trafik ihlallerinin cezalarının,
Kıbrıslı Türklere iletilememesi sebebiyle büyük oranda
mahkemeye gittiğini, buna rağmen Kıbrıslı Türklerin
sınır kapılarından sorunsuzca geçmeye devam ettiklerini
yazdı.
Gazete, Kıbrıslı Türklerin trafik cezalarının bundan
böyle sınır kapılarında ibraz edilmesi yoluna gidileceğini
belirtirken 2017-2020 yılları arasında ödenmemiş ceza
miktarının 48 bin 214 Euro olduğunu vurguladı.

Haberde, bu cezaların tahsil edilebilmesi adına alınan
önlemlerden bazılarının, Kıbrıslı Türklerin cezalarının,
trafik cezalarını gösteren mini bilgisayarlara işlenmesi,
havaalanlarında çıkış sırasında kontrol gerçekleştirilmesi
ve herhangi bir belge talebinde bulunulduğunda polis
tarafından kontrol yapılması olduğu belirtildi.
Hız ve diğer kameraların kayıtlarına takılan Kıbrıslı
Türklerin tespit edilebilmesi için ise araç plakasının
otomatik olarak tanınmasını sağlayacak bilgisayar
programının oluşturulmasına onay verildiğini de aktaran
gazete, cezası bulunan Kıbrıslı Türklerin, KKTC ile
Güney Kıbrıs arasındaki sınır kapılarından geçiş
yaptıklarında tespit edilebilmeleri adına Rum polisinin
ek öneriler hazırlayarak ilgili bakanlığa sunacağının da
altı çizildi.

OKULLARDAKİ GÜNCEL KORONAVİRÜS VAKALARI AÇIKLANDI:

828 ÖĞRENCİ, 105 ÖĞRETMEN 18 PERSONEL POZİTİF
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı okullardaki güncel
vaka sayılarını açıkladı. Buna göre 828 öğrenci, 105
öğrenci ve 18 personelin Kovid-19 testi pozitif
çıktı. 49 sınıf kapandı.
İlköğretim Dairesine bağlı okullarda 372 öğrenci,
64 öğretmen ve 11 personelin testi pozitif çıkarken,
1021 öğrenci, 25 öğretmen ve 6 peronel temaslı oldu.
Genel Ortaöğretim Dairesinde ise 396 öğrenci 35

öğretmen ve 7 personel pozitif. 11 öğrenci, 22
öğretmen ve temaslı durumunda.
Mesleki Teknik Öğretim Dairesinde de 60 öğrenci
ve 6 öğretmenin testi pozitif çıkarken, 183 öğrenci,
ve 10 öğretmen temaslı oldu.
59 bin öğrenci öğretmen ve personel sayısına göre
okullarda pozitifleşme oranı yüzde 1.61 arak
gerçekleşti.

ÖZYİĞİT: CEMAL HOCA SİYASETTEN EMEKLİ OLDU
Toplumcu Demokrasi Partisi
(TDP) Genel Başkanı Cemal
Özyiğit, “Cemal hoca artık
gerçekten emekli oldu, siyasetten
de...” dedi.
Türk Ajansı Kıbrıs (TAK)
muhabirine konuşan Özyiğit,
istifasını, partisinin önceki
akşamki genişletilmiş merkez
yönetim kurulu toplantısında
sunduğunu ifade etti.
TDP Parti Meclisinin Salı
akşamı toplanacağını ve yeni
yol haritasını çizeceğini ifade
eden Özyiğit, 17 Kasım 2013’ten
beridir sürdürdüğü parti başkanlığını
bırakacağını, kararının kesin

olduğunu söyledi.
Parti meclisinin bundan sonraki
süreci belirleyeceğini ve sadece

başkanlık veya tüm yetkili
organların yeniden oluşması
için genel kurula gitme kararı
alabileceğini ifade eden Özyiğit,
“Cemal hoca artık gerçekten
tamamen emekli oluyor. 2010
yılında öğretmenlikten emekli
olmuştum, şimdi de siyasetten…” dedi.
TDP, 3 milletvekili ile
katıldığı
23
Ocak’ta
gerçekleştirilen erken genel
seçimde, yüzde 4.40 oy oranıyla
baraj altında kalmış ve
Cumhuriyet
Meclisi'ne
girememişti. Cemal Özyiğit, seçim
gecesi istifa edeceğini açıklamıştı.

KIB-TEK’e kamu yatırımı yapılmasını engelleyen Türkiye’de
elektrikler kesik… Kablo ile Türkiye’de çok ucuza elektrik
gelecek masalları anlatılırken, Türkiye’de sanayiye elektrik verilemiyor, üretim durdu. Yeni Yaşam gazetesinden Yusuf Gürsucu’nun
haberine göre, doğalgaz kesintisiyle ortaya çıkan enerji krizi, senelerdir kurulan santrallerin foyasını da ortaya çıkardı. ‘‘İran’ın
20 Ocak günü doğalgaz sevkiyatını arıza nedeniyle durdurduğu
iddialarının ardına saklanan AKP iktidarı, süren ekonomik krizi
içinden çıkılamaz boyuta taşıdı. 320 Organize Sanayi Bölgesi’nde,
50 binin üzerinde fabrikada üretim durdu. Nedeni ise fabrikaları
çalıştıracak enerjinin olmaması. Ay sonuna kadar süreceği anlaşılan
enerji krizinde ortaya çıkacak olan zararın büyüklüğünün ise on
milyarlarca doları bulabileceği belirtiliyor. Ancak veriler enerji
krizinin İran’ın uyguladığı enerji kesintisinden dolayı yaşanamayacağına işaret ediyor. BOTAŞ, İran’dan alınan gaz miktarının
17 Ocak itibarıyla üçte bir seviyesine düştüğünü, 20 Ocak
itibarıyla da sıfırlandığını duyurmuştu. Gaz kesintisini arıza
nedenine bağlayan BOTAŞ’ın yaptığı açıklamalar ise inandırıcı
bulunmazken, Türkiye’nin İran’a vadesi geçen doğalgaz paralarını
ödemediği ve bu nedenle gazı kestiği iddiaları ciddiyetini koruyor.
Organize sanayi bölgelerinde çarşamba gününe kadar süreceği
belirtilen sorunun ay sonuna kadar uzayabileceği yine yetkililer
tarafından belirtilirken, sanayici bu duruma tepkili. İlk olarak
fabrikaların doğalgaz kullanımının yüzde 40 oranında kısıtlandığının
duyurulmasının hemen ardından alınan kararla 24 Ocak Pazartesi
saat 00.00’dan itibaren Türkiye’deki tüm OSB’lere elektrik
kısıntısı uygulanması yapılacağı ve OSB dışındaki tesislerde de
aynı kısıntının uygulanacağı vurgulanarak uygulama başlatıldı’’… TC elektriksizlikten üretimi sanayide durdurdu, ama bizim
KIB-TEK’imize kamu yatırımı yapılmasını engeller…
YEYİCİ KUVVETLER
Zeki Beşiktepeli şöyle yazdı:
“170 bin Rumu güneye don
gömlekle sürdük, şimdi
Rumlardan elektrik satın
alıyoruz. 200 milyar dolarlık
zenginlıği kuzeyde bırakan
bu insanlar sorunlarını nasıl
çözdüler, onlar ne yaptı biz
ne yaptık?” Hade cevap
verin KKTC’nin yeyici
kuvvetleri!
*
YAMA OLMAZ DİKİŞ
TUTMAZ
Ercan’a karşı Maraş
önerisini değerlendiren
Ersin Tatar, “Maraş’ı açtık,
geri vermeye niyetimiz yok.
KKTC egemen bir devlettir.
Rum’a yama olmayacağız”
dedi. Yama bile olamaz
senin KKTC dediğin ucube,
dikiş tutmaz, o kadar
dökülüyor…
*
ZAM
Elektrikler sürekli kesiliyor.
Elektrikli eşyaları
kullanmayın ki kesilmesin.
Tuvalet kağıdına zam geldi.
Çok yemek yemeyin ki
sıçmayasınız.
*
SON KARAR
Sucuoğlu “Hükümet
senaryoları dedikodudan
ibaret!” dedi. TC son
kararını vermedi daha.
*
BELALIM
Erdoğan, “dillerinin
koparılması” sözü için
“Benim hitabımın muhatabı
Sezen Aksu değildi. Sezen
Aksu Türk müziğinin önemli
bir ismidir” dedi. Bunun
üstüne bir “Belalım” şarkısı
gider şimdi...

“Tırnak”...
"Şimdi önümüzdeki günlerde
mazbatalarını alan vekillerin
bazıları bakanlık yarışına
girecekler. UBP yanına alacağı DP
veya HP veya her ikisiyle de bir
hükümet kuracak. Belki üçlü
olacaksa koalisyonda YDP yer
alacak. UBP açısından sadece DP
ile kuracağı hükümette kendi
vekillerine daha fazla bakanlık
dağıtabilme olanağı olduğu için
böyle bir modeli daha çok
isteyecektir ancak DP’nin fazla
isteklerini kesebilmek için “üçlü
koalisyon da olabilir” söylemiyle
öne çıktı Sucuoğlu."
Tayfun ÇAĞRA
(Yenidüzen)
"Açgözlülükten ve bencillikten
uzak olan, diğer canlılarla uyum
içinde yaşayan bir akıl, yıkıcı
olamaz. Bunun kanıtı çevremizde
mevcuttur. Yeryüzünde var olan
milyarlarca canlı türü içinde
açgözlülük, bencillik ve diğer
canlılarla uyum içinde
yaşayamama özelliklerine sahip
tek yaratık insandır . Bir başka
gerçek daha var: Yeryüzünde
homo sapiens olarak var olduğu
250,000-350,000 yıl içinde insan
değişikti ve o şekilde kalsa idi,
yok olmanın eşiğinde olmak
yerine, gezegende ebediyen var
olabilirdi."
Metin MÜNİR
(Diyalog)

Günün Kahramanı

CEMAL ÖZYİĞİT

Hayali olan Eğitim
Bakanlığı koltuğuna
oturduktan sonra, yaşanan
Çanakkale kampları
rezaleti, Akdoğan’da cami
avlusuna çocuk parkı,
tarikatların okullarda
çorba dağıtması, Kuran
kursları, AKP’nin
düzenlediği ideolojik
kamplar, Karpaz’da şeriat
kampı, tarikat yurtları, çocuklara
yaptırılan askeri şehitlik törenleri gibi
konularda sesi çıkmayan TDP Başkanı Cemal Özyiğit,
“Cemal hoca artık gerçekten emekli oldu, siyasetten de”
dedi… Çanakkale’de çocuklara söylenen ‘‘Gırtlağınızı
keserim lan’’ sözü karşısındaki sessizliği ile hatırlanacak
Cemal hoca!

29 Ocak 2022s_Layout 1 28.01.2022 23:00 Page 7

7

29 Ocak 2022 Cumartesi
dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH

GÖÇ YASASI REJİMİ’NİN
DEMOKRASİ PİYESİ
Sömürgedeki tebaa Kıbrıslı göç edecek ülke
listesi yapar…
Sömürgeci anakarada ise Kıbrıslılara karşı yasak
listesi yapar asker-sivil bürokrasi…
Her gün göç etmeyi aklından geçirenleri ya da
göç edenleri duydukça önce hüzünleniyorum, sonra
öfkeleniyorum.
Şair’in dediği gibi hüznüm isyan
olur.
Bütün dünyanın ırkçılık-kapitalist
kriz-ekolojik felaketler-militarizm
sarmalında olmasının önemi yok
giden için. ‘Nereye gitsem buradan
iyidir’ diye bakar…
Çünkü askeri işgal altında, kendisine dayatılan değersiz bir para
birimi ile yaşamak zorunda kaldığı,
ırkçı ve mezhepçi eğitim sistemi ile çocuklarına
‘hiç’ olmayı öğreten bir sömürge idaresinden nereye
giderse gitsin, buradan iyidir diye düşünür.
Gideceği hiçbir yerde kimse ona ‘hoş geldin’
demeyecek. Çünkü batı proletaryası ödediği vergilerin göçmenlere-mültecilere sosyal yardım olarak
ödenmesinden rahatsız. Göçen şanslıysa gittiği ülkenin Nazileriyle tanışmaz, şanslı değilse kendi
ülkesinde vermediği anti-faşist mücadeleyi orada
vermek zorunda kalacak…
‘‘Gelen de Türk giden de, beğenmeyen çeksin
gitsin’’ diyenlerin düzeninden ‘‘Auslaender Raus’’
diyenlerin meçhulüne yol bağlayacak.
Diasporadaki insanın ülkesine turist olarak gelmesinden daha hüzün veren ne olabilir ki…
-Burada Kıbrıs için uğraşıp bir şey yapamamakla,
orada vazgeçmek çok başka şeyler, suçluluk duygusu
farklı oluyor, dedi bir dost.
Gidecek olanın aklına gelmiyor yurdunun diğer
yarısı; Kıbrıs’ın diğer yarısına yerleşmek ve orada
çalışmak. Kıta değiştirmeyi göze alan Kıbrıslının
adanın diğer yarısında yaşamayı gözü yemiyor!
Amerika ve Avrupa yakın, ama Leymosun, Baf,
Larnaka uzak geliyor…
Hep yazıp durduğum, ‘sömürge meselesi ÜLKE
GERÇEĞİ meselesidir’ hususu tam da budur. Trodoslar’ın öte tarafını görmeyi engelliyor sömürge
bilinci.
Güneyde çocukları Amerikan, İngiliz, Fransız,
İtalyan okullarında devlet katkısı ile okuyabilecekken, kıta değiştirmek daha kolay geliyor çoğunluğa…
Kimseyi yargılamıyorum, sadece tarih boyunca
bağımsız olamamış bu adanın haline öfkeleniyorum.
Kıbrıslı göç edecek ülke listesi yaparken işgalci
de kalanlara yasak listesi yapıyor.
Türkiye’ye girişi yasak Kıbrıslıların ‘kara listesi’ni
dünya alem duydu…
TC Elçiliğine girişi -şimdilik- yasaklanan partilerin
ve eski ‘toplum liderleri’nin kara listesi de 29
Ekim resepsiyonunda ortaya çıktı. 29 Ekim ambargosu Tayyip Erdoğan 19 Temmuz 2021’de işgal
meclisinde konuşurken boykot edenlere verilen
bir dersti. İşgal rejimini içselleştirip ‘‘İrade Lefkoşa’dadır’’ zırvasını okuyanlara, ‘‘İrade Ankara’dadır’’
dediler 29 Ekim resepsiyonu ile.
Türkiye’ye girişi yasak Kıbrıslılar ile TC Elçiliği’ne giremeyen partilerden sonra bir ders de
BRT’de vermiş sömürgeci efendi tebaalarına!
Seçim maskaralığında BRT’ye davet edilen parti
temsilcilerine ne konuşup ne konuşamayacakları
tembihlenmiş. Kendilerine otosansür uygulayacakları
alan gösterilmiş.
Seçimlere ‘devrimci propaganda’ için giriyorsanız,
sizin devrimci propagandanızın çerçevesini BRT
belirliyor!
-Burası Bayrak Radyosu…
Bu sansür/otosansür mekanizmasına çomak sokulsaydı program yarıda kesilirdi. İşgal rejimi demokrasi piyesi oynattı, onlar da oynadı.
İşgal rejiminin kukla seçiminde yerleşiklerin
oyuna talip olan partilerin değil ekranda sömürgeci
rejimle mücadele etmek, karnından konuşarak
AKP’yi eleştirme lüksü yoktur. Küser sonra taşıma
nüfus…
Biz ‘meselemiz AKP-MHP ile değil, işgal rejimi
iledir’ dedikçe seçime giren partiler AKP’yi dahi
ağzına alamaz oldu. Bu yüzden laiklik ve Hala
Sultan imam hatibi konuşulamadı; Ankara’nın dayatması ekonomi-enerji politikaları UBP’nin beceriksizliği olarak sunuldu.
Bir yanda sessiz sedasız göç edenler, diğer yanda
Göç Yasası Rejimi’nin demokrasi piyesi…
Midesi kaldırıp oynayanlara helal olsun!

23 OCAK SEÇİMLERİNİN
DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ... (2)
Önümüzde bir tek secenek vardir.
Bilinç seviyesi ne kadar geri olursa
olsun işçi sınıfına güvenmek. Geleceğin
belirleyicisi olarak işçi sınıfının devrimci karakterini anlamak ve kabul
etmek!
Etnik kökeni ne olursa olsun Kıbrıs
topraklarında yaşayan tüm milliyetlerden işçilerin çıkarlarının bir olduğunu
onlara anlatmak, onların her
sıkıntılarının yanında yer alarak, yaşam
kalitelerini yükseltmek, ekonomik ve
demokratik haklarını elde etmek için
mücadele etmek.
Daha fazla demokrasi, doğrudan
demokrasi talep ederek, hem ülke
yönetiminde hem işyerlerinin yönetiminde
şeffaflaşma
ve
demokratikleşmeyi elde ederek, burjuvazinin yalanlarının işçiler tarafından
görülmesini, anlaşılmasını sağlayarak
işçileri burjuvazinin etkisinden , kurtarmak için mücadele etmek. Güç

birliği yapacaksak işçi sınıfının
kurtuluşu, emperyalist kapitalist sistemin yıkılması için yapmalıyız.
Bu mücadelenin başarısı için başta
Güney Kıbrıs, Türkiye ve Yunanistan
olmak üzere tüm bölge halkları ve
işçi sınıflarının destek ve dayanışmasını
elde etmek için de mücadele etmeliyiz.
Bizi emperyalist kapitalist sistemden
koparacak olan uluslararası anti embirleşik
cephenin
peryalist
oluşturulması için mücadele etmeliyiz.
Bu arada yeri gelmişken AKEL’in
tavrına da değinmek isterim.
Kıbrıs Komünist Partisi’nin mirasını
hovardaca harcayan AKEL, adamıza
emperyalizmin dayattığı statükonun
koruyuculuğunu yapmaktadır.
AKEL’in Kıbrısın kuzeyinde kendisine en yakın müttefik olarak
gördüğü, barıştan yana olduğunu

Sosyalist Gözlem
Mehmet Birinci
varsaydığı partinin
CTP olması
statükoculuğunun en
açık kanıtlarından
biridir.
Çünkü CTP, Kıbrısın
bağımsızlığından ve
barıştan yana bir parti değildir. İşgali
onaylayan ve işgalcilerle işbirliği yapan
bir partidir.
AKEL ve CTP tabanlarında emeğe
ve sosyalizme sempati duyan geniş
bir taraftar kitlesi vardır.
Bu partiler kitleleri devrimci mücadeleden saptırmakta, mücadeleyi
köreltmektedirler.
Ülkemiz işçilerini burjuvazinin etkisinden kurtarmak için mücadele etmemiz aynı zamanda onları AKEL ve
CTP’nin etkisinden, kurtarmamız,
statükonun bu iki önemli partisinin
yörüngesinden koparmamız demektir!

Nur Nadir’in yargılandığı hakaret davası sonuçlandı...

Nur Nadir 15 bin lira tazminat ödeyecek

Sosyal medya hesaplarından gazetecilere yönelik iftira hakaret
içeren video yayınlayan Kıbrıs Gazetesi Kurucu Başkan Yardımcısı
Neriman Nur Nadir Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargılandı
ve dava masrafları dahil 15 bin Türk Lirası ödemesine hükmedildi.
Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla huzurunda
görülen davanın kararı açıklandı.
Mahkeme, ilgili videoda davacı Başaran Düzgün’ün adının
farklı şekilde söylenmiş olmasına rağmen makul bir insanın bu
videoyu izlediğinde bahsedilenin
davacı olduğunu
anlayabileceğini belirtti.
Yargıç Hacımulla Nur Nadir’in Avukatı Seyhan Yıldırımbora’nın
yaptığı savunma atıfta bulundu ve tüm müdafaa sebepleri
değerlendirildiği zaman herhangi haklı bir müdafaa sebebin
olmadığına bulgu yaptı.
Videoda üç gazetecinin adını farklı şekilde söyleyerek tehlikeli,
bulaş riski olan ve akıl hastası olduklarına ilişkin beyanları
bulunan Nur Nadir’in sözlerinin zem ve kadih (hakaret ve

iftira) içerdiğini ve davacıya 10,000 lira tazminat ve 5,000 lira
dava masrafı ödemesi hususunda karar üretti.

İşverenler, devletin vereceği prim desteğine odaklanıyor...

Asgari ücret yargıya taşınmıyor

İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı
Metin Arhun, işverenlerin, brüt 7 bin TL,
net 6 bin 90 TL’lik asgari ücreti yargıya
taşımaktan vazgeçtiklerini, devletin prim
desteğine odaklanma kararı aldıklarını
açıkladı.
Havadis WEB TV’de Damla Dabis
Özel’in sorularını yanıtlayan Arhun,

“Sanayi odası toplandı. Bu aşamadan
sonra yeni asgari ücretin kanıksandığı
görüşü ortaya çıktı. Devlet desteğinin
peşinden koşmanın daha doğru olduğu
görüşü çıktı. Ticaret Odası'nda da benzer
görüş çıktı. Müteahhitler Birliği de
açıklamasında asgari ücrete itirazdan çok
farklı yapısal sorunlara dikkat çekti” dedi.

Asgari ücrete itirazdan çok, prim desteği
konusuna odaklanma görüşünün hakim
olduğunu belirten Arhun, “KTEZO'nun
durumu daha farklı. Yeni hükümette
işverene destek noktasında olacağız.
Hakkımız saklı kalmak koşulu işe şu anda
yargıya başvurmayı doğru bulmuyoruz”
ifadelerini kullandı.

Maraş ile ilgili bir müracaatta Vakıflar taraf olacak
Taşınmaz Mal Komisyonu, Maraş’ın
kapalı kısmındaki bazı taşınmazlarla ilgili
başvuruda, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri
Dairesi’nin ilgili taraf olmak için yapmış
olduğu başvuruyu kabul etti.
TMK huzurundaki davada, 1732/2011
başvuru numaralı dosya altında Maraş’ın
kapalı kısmındaki (Varosha) bazı
taşınmazlarla ilgili başvuruda, Vakıflar
Örgütü ve Din İşleri Dairesi’nin ilgili
taraf olmak için yapmış olduğu başvuru
Komisyon tarafından kabul edildi.
TMK, 28 Ocak tarihinde vermiş olduğu
gerekçeli kararla, Vakıflar Örgütü, Din
İşleri Dairesi ve Abdullah Paşa Vakfı’nın
mülkiyet iddialarının mevcut olduğunu,
ilgili müracaattaki hususların Vakfın olası
mülkiyet haklarını veya menfaatini
ilgilendirebileceğini ve bu nedenle, huzurundaki başvuruya ilgili şahıs olarak dahil

edilmesinin ve Vakıflar Örgütü ile Din
İşleri Dairesinin de ilgili müracaatta söz
hakkı verilmesinin daha uygun ve adil
olacağına karar verdi.
Vakıflar ve Din İşleri’nin, Kapalı Maraş

bölgesinde mülkiyet haklarına dair yapmış
olduğu iddiaları açısından önemli bir adım
olarak kabul edilen kararla ilgili, detaylı
olarak incelendikten sonra kamuoyuna
daha kapsamlı bilgi verileceği ifade edildi.
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Cemal Özyiğit:

Akıncı ‘İradeye sahip çıkanlara sahip çıkın’ demeliydi

n “Yıllardır siyaset
sahnesinde olan bir partinin
benim başkanlığımda baraj
altı kalmasının vebali
ağırdır…”
n “Harmancı’nın partiyi ayağa
kaldırabileceğine yürekten
inancım var…”
n “Ankara Harmancı’yı
kaybettirmek için uğraşacak.
Bunu bilip de sessiz kalmak
ne demektir?”

Özgür gazete - Toplumcu Demokrasi
Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit,
partisinin 23 Ocak seçimlerinde baraj altı
kalmasını değerlendirdi, özeleştiri yaptı,
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı
Mehmet Harmancı‘nın alacağı pozisyonu
ve 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı‘nın
seçimlerdeki sessizliği konusunda konuştu
Özgür Web TV‘de Pınar Barut‘un
sorularını yanıtlayan Özyiğit, partisinin 23
Ocak seçimlerinde baraj altı kalmasını
değerlendirdi, özeleştiri yaptı.
Seçimlerden bu yana fiziksel olarak
dinlendiğini ancak moral olarak dinlenmelerinin mümkün olmadığını söyleyen
Özyiğit, “Öyle bir noktaya geldik ki, yıllardır
siyaset sahnesinde olan bir partinin benim
Başkanlığımda baraj altı kalmasının vebali
ağırdır. Bunu idrak edenlerdenim ben, böyle
bir erke sahibiz” dedi.
“İnsanların sağlığını riske atmamak
isterken, insanlar bizde uzak durdu”
Seçim süreci boyunca ülkede ayak
basmadık
yer
bırakmadıklarını,
Yeşilırmak’tan Dipkarpaz’a, Lapta’dan Beyarmudu’na kadar her tarafa gittiklerini ve
sürekli olarak halkın içinde olduklarını
kaydeden Özyiğit, bu ziyaretleri de pandemi
koşullarını önemseyerek, halkın sağlığını
riske atmayarak yaptıklarını belirtti.
“Ama sanırım burada da hata yaptık
çünkü diğer partiler kalabalık toplantılar
yaptılar ve onlara çok rağbet edildi” diyen
Özyiğit, kendilerinin insanların sağlığını
riske atmamak isterken, insanların herhalde
kendilerinden uzak durduğunu söyledi.
Özyiğit, “Örneğin ben öğretmenim ve
çok az okula 1-2 arkadaşımla gidip birkaç
öğretmene seslenip çıktım. Yani okulları
dolaşamadık, kamu dairelerine gidemedik.
Sivil toplum örgütlerini ziyaret ettik,
halkımızla açık alanda buluştuk ve ekranlar
ve sosyal medya aracılığıyla buluşmaya
çalıştık. Özellikle görüş ve düşüncelerimizi,
bakış açılarımızı anlatmaya çalıştık” dedi.
“TDP ilk defa ete kemiğe bürünen
ekonomik öneriler ortaya koydu”
Ekonomi konusunda hükümetin önerisinin
ne olduğunu sorgulayan Özyiğit, ilginç
olan bir başka noktanın da; TDP’nin daha
önceki hiçbir döneminde olmadığı kadar,
ilk defa bu kez ete kemiğe bürünen, maddi
kaynak yaratacak, devlet hazinesini
güçlendirecek ekonomik öneriler ortaya
koyduğu halde baraj altı kalması olduğunu
kaydetti.
Özyiğit, “Dedik ki, biz gelince o ultra
zenginlerden servet vergisi alacağız. Kısa
sürede bunun yasasını yapıp gerekeni de
yapacağız. İlk defa dedik ki; sanal bet var,
milyonlar, milyarlar konuşuluyor bu ülkenin
üstünde, bunu vergilendireceğiz. Devlet
hakkını alacak ve bu parayı kasaya koyacak
dedik. İlk defa dedik ki; güneyde AB
destekli yapılan bir Cannabis bitkisi ekimi
var, bunu AB ile görüşerek devreye
sokacağız ve endüstriyel olarak, kanser
hastalarının tedavisinde işe yarayan bu
bitkiyi üretip satacağız ve bundan bir gelir
elde edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı
Mehmet Harmancı‘yı işaret ederek
‘Kardeşim Harmancı’ ifadesini kullanan
Özyiğit, “Harmancı kardeşim LTB’de,
Ziraat Mühendisleri Odası ile birlikte Haspolat’ta ürettiği soya fasulyesi gibi ekimleri
yaygınlaştırıp hem yurt dışına dövizin
gitmesini önleyeceğiz, yeterinden fazla
üretilirse onu da satıp yeni bir gelir elde
edeceğiz dedi. Devlete, ilk defa açık ve
net, herkesin anlayacağı gibi ekonomik
öneriler sunduk” dedi.
“Gün gelecek sigortalar ödeyemez
halde gelecek”
Devletin kasında para olmadığını, şimdi
Sosyal Sigortalar‘ın borçlanmaya
gidileceğinin konuşulduğunu aktaran
Özyiğit, sigortaların ya batırılmaya
çalışıldığını ya da çoktan batırıldığını söyledi.
“Yarın sizlerin emekliliği, sigorta
emekliliği zora girecek. Gün gelecek sigortalar ödeyemez halde gelecek” diyen
Özyiğit, vatandaşın yıllarca çalışarak
yatırdığı primler varken, sigortaların ödeme
güçlüğüne gireceğini ve borçlandırarak

konusundaki görüşlerini, Türkiye’deki tek
adam rejiminin buraya bakış açısını
eleştirdiklerinde, söylemlerinin altına küfür
yazanları görmek olduğunu belirten Özyiğit,
onun dışında genel çerçevede söylediklerini
alkışlayanların da çok olduğunu söyledi.
“Bizim dışımızdaki partilerden aday olan
insanlar bile, ‘bravo, siz de olmasanız
bunları kim söyleyecek, bizimkiler zaten
söyleyemez’ falan derdiler” diyen Özyiğit,
Türkiyeli siyasetçi Osman Bölükbaşı’nın
tarihe geçen şu söylemini hatırlattı; “Alkışlar
bize, oylar başkasına”. Özyiğit, “Bizim
işimiz de biraz ona benzedi” dedi.
“Bu konuda Parti Meclisi kararı var,
Cemal Özyiğit’in kişisel kararı değil”
Özyiğit, TKP’nin ayrılma ve TDP’nin
‘birleşmeme’ kararına da değinerek, TDP’nin birkaç kişiyle karar almadığını, bunun
bir Parti Meclisi kararı olduğu vurguladı.
Özyiğit, “Sanki biz yaptık. Hep söyledim;
bir defa da kendinize sorun neden ayrıldınız
bu partiden diye. Mehmet Çakıcı’ya da bir
kere sorun. Sormadılar. Bu insanlar bu
partiye en ağır küfürlerle saldırdılar.
Yapmadıkları rezillik kalmadı ve ayrılıp

“Türkiye’deki hükümetin hem kendi
halkına hem buraya bakış açısına
itirazımız var”
Türkiye’ye karşı sevgilerinin her zaman
baki olduğunu ancak Türkiye’deki
hükümetin de, hem kendi halkına hem buraya bakış açısına itirazları olduğunu vurgulayan Özyiğit, bunu da her yerde açık
yüreklilikle söylediklerini hatırlattı.
Özyiğit, “Buraya gelmiyor bu para,
gelmeyecek de. Hazırlanın, akaryakıta zam
geldi, tütün ürünlerine de zam geldi.
Akaryakıta zam demek, zincirleme her
şeye zamdır. İlerde de tüp, gaza gelecek.
Biz seçim döneminde dolaştık, bir tüp gaz
dolum tesisi bize dedi ki, “Hocam 192
liraya mal ediyoruz 10 kiloluk bir tüpü
ama 180 liraya satıyoruz”, yani zam
kaçınılmazdır. Yani hazırlanın, tüpe de,
elektriğe de gelecek. Çünkü Elektrik Kurumu zamanında yatırım yapılmayarak
batırıldı, ülke elektriksiz. Yeniden 1970
yıllarına gidiyor toplum” dedi.

gittiler. Bize zarar vermek için 2018’de
başkalarıyla birleştiler. 2018’de de vardı
bu parti ve yanlarında rahmetli Sonay
Adem de vardı, Tözün Tunalı da, İzzet
İzcan da. Yüzde 2.7’ye yakın bir oy
almışlardı. 23 Ocak’ta ise yüzde 1.4 oy
aldılar. Yani o da yarı yarıya oy kaybetti.
Ona rağmen geçen seçimlerde TDP’nin
oyu 8.68’e çıkmıştı” dedi.
Solda birlik konusunda Mehmet Çakıcı
ile görüşmediklerini ama Bağımsızlık
Yolu’yla günlerce görüştük, kendilerine
görüş ve düşüncelerini de defalarca
anlattıklarını söyleyen Özyiğit, “YKP Genel
Sekreteri Murat Kanatlı’yla görüştüm Sol
Hareket‘le görüştüm ama olmadı. Neden
ille Çakıcı ile görüşmedim? Bu konuda
Parti Meclisi kararı vardır, Cemal Özyiğit’in
kişisel kararı değildir” ifadelerini kullandı.
Özyiğit açıklamalarına şöyle devam etti;
“Cemal Özyiğit’in ne egosu ne de biriyle
kişisel kavgası vardı. Biz böyle bir disipline
sahibiz. Ben de kenara çekiliyorum zaten,
belki onlar da bir yola çıkarlar. Çünkü
onlara inanıp da giden bir kitle var. Bu
kitlenin bir kısmı geri döndü. Bu birleşmeme
meselesi, bizim örgütümüzün içinde de
bazı bölgelerde günlerce tartışıldı, seçim
döneminde bile.
Demokratik merkeziyetçilik diye bir şey
vardır. Ben o disiplinden geldim. Ben
KTÖS Genel Sekreterliği yaptım. KTÖS
gibi bir örgütün en başındaki kişiydim.
Belki benim bazı ilçe örgütlerinde, kongrelere müdahale etmem, bazı şeyleri kestirip atmam gerekirdi. Bu da kendi
özeleştirimdir.

“Bölükbaşı’nın da dediği gibi:
Alkışlar bize, oylar başkasına”
En acısının da çıktıkları her programda,
yaptıkları her konuşmada ve görüşmede,
irade konusunda buradaki yapıyı ve Kıbrıs

“Karma oy en çok bize yarar dediler”
İlçe örgütlerinin çoğu ciddi şekilde
çalışmadı. Bu da bizim örgütsel
zafiyetimizdir. Adaylara da yetkili organlara
da hep şunu söyledim, bilirsiniz ben karma

daha zor badirelere sokulacağını kaydetti.
Özyiğit, “Böyle bir bakış açısı nasıl olabilir? Bunu anlamak çok zor. Öte yandan
devletin bildiği tek şey; zam. Kaldı ki,
halkımız hazır olsun, bu kaynak yaratamayan hükümetin, Ankara’dan umdukları
dağlara da kar yağacak. Birileri Ankara’ya
şirin görünme çabasında. Cemal Hoca veya
TDP neden kaybetti? Ankara’ya dil uzatırdı
çünkü birileri bundan hoşlanmadı ve şimdi
de mutlu oldular. Yani TDP ve Cemal Hoca
Meclis dışında kalınca kim dil uzatacak?
Göreceğiz bakalım” ifadelerini kullandı.

oya karşıyım. Hatta partideki bazı arkadaşlar
‘Başkan neden bunu daha yüksek sesle
söylemedin’ dedi.
Çünkü seçime ramak kala geldi bu karma
oyu kaldırma işi. Bazı arkadaşların iddiası,
geçen seçimlerde karma oyun partimize
katkısı olmuş. Karma oy en çok bize yarar
dediler. Ama bize yaramadı.
“TDP ilk defa baraj sorunu olmadan
bir seçime girdi ve baraj altı kaldı”
Bütün adayları çağırdım, bizim ihtiyacımız
olan mühürdür dedim. Ve ne kadar ilginçtir
ki, daha önceki seçimlerde baraj sorunu
vardır diye, hep birlikte işi sıkı tuttuk. Bu
defa TDP ilk defa baraj sorunu olmadan
bir seçime girdi ve baraj altı kaldı.
“Akıncı bir cümle söylemeliydi”
Sayın Mustafa Akıncı’nın sessiz kalması,
son güne kadar ağzını açmaması etkili
oldu. Sonrasında ha sandığa gitmiş veya
gitmemiş, mesele sandığa gidip gitmeme
değildir.
Ben hep söyledim Sayın Akıncı bize
göre iradeyi temsil eden bir kişiliktir ve
ona yapılan, onun seçimine yapılan, onun
şahsına yapılan müdahale, bu toplumun
iradesine saygısızlıktır. Akıncı ile en son
bu olaylar başlamadan önce görüşmüştük
ve bağımsız görüşünü koruyacağını
söylemişti.
Seçimlerden kısa bir süre önce bir arkadaş
Sayın Akıncı’yı ziyarete gideceğini söyledi
ve ben de selamımı yollayarak sadece bir
cümle söylemesini istedim. Biz onun
şahsında iradeye sahip çıktık, bunu Meclis’e
de taşıdık ve bağıra bağıra bu topluma
müdahale var dedik.
“Biz sahip çıkmıştık, Akıncı da ‘iradeye sahip çıkanlara sahip çıkın’ diye
topluma bir cümlelik mesaj verseydi”
Bu müdahaleyi kayıt altına alalım, Meclis
araştırsın dedik. İktidarın parmak
hesaplarıyla reddedildi ama dedik ki Sayın
Akıncı da ‘iradeye sahip çıkanlara sahip
çıkın’ diye topluma bir cümlelik mesaj
versin.
Akıncı daha çok, bağımsızlıkçı, ben
Cumhurbaşkanlığı
yaptım
diyor.
Anlaşamadığımız ve farklı düştüğümüz
nokta şudur; TDP’nin önünü aç, katkı sağla
demedik. Ama Cumhurbaşkanı değil şu
an. Kaldı ki Sayın Eroğlu, Sayın Talat
Cumhurbaşkanıyken de partilerine çalışıp,
partilerini örgütlediler.
“Ankara Harmancı’yı kaybettirmek
için uğraşacak. Bunu bilip de sessiz
kalmak ne demektir?”
Biz onu da istemedik. Ama en azından
sana yapılan, senin partin diye de bilinen
ve Ankara’nın da böyle bildi. Senden da
Haziran’daki seçimlere aday olursa sayın
Harmancı’yı kaybettirmek için uğraşacak.
Bunu bilip de sessiz kalmak ne demektir?
Partinin baraj altı kalmasında Akıncı’nın
suskunluğunun payı vardır. Konuşsaydı
ona inananın insanlar sandığa gidecekti.
“Harmancı’nın bu işi toparlayabilecek öncelikli kişilerden olduğunu
düşünüyorum”
Genişletilmiş MYK toplantısını dün
akşam yaptık. Ben yazılı olarak istifamı
kendilerine ilettim. Salı akşamı da parti
meclisi toplanıp artık nasıl yol izleyeceklerini konuşacaklar.
Harmancı’nın bu işi toparlayabilecek
öncelikli kişilerden olduğunu düşünüyorum.
Görev alıp, bir ekip oluşturup Harmancı’nın
bu partiyi ayağa kaldırabileceğine yürekten
inancım var. O bütün bunların
değerlendirmesini yapıyor şu an. LTB’nin
geleceği ne olacak belli değil. Bu da
değerlendirecek”
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BİZİM DUVAR
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YAMA OL
HAYATINI
YAŞA
KISACA...
KABAK DOĞRAMA

Tatar, “Kıbrıs Cumhuriyeti, Rum
Cumhuriyetidir. Bizi asla temsil
etmez. Bunu kabul etmemiz
mümkün değil” dedi Kayseri’de… TC
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
Antalya’da yapılacak olan Diplomasi
Forumu’na Kıbrıs Cumhuriyeti’ni
davet etti… KKTC dış kapının
mandalı… Kayseride pastırma değil,
kabak doğrar Tatar… Kıbrıs
Cumhuriyeti Antalya’ya,
Tatar Mersin 10 Turkey’e!

Bizim Mandra
Geçtiğimiz günlerde açılan 6
davadan sonra Avrupa
gazetesi ve yazarlarına polis
tarafından 3 yeni dava daha
okunması vatandaşlar
tarafından büyük tepki ile
karşılanır. Davaların tümü
de Avrupa gazetesini
susturmaya yönelik maksatlı
bir operasyon olarak
değerlendirilirken, basın ve
ifade özgürlüğünün de,
egemen güçlerin baskı ve
tehdidi altında olduğu bir
kez daha gözler önüne
serilir. Sokaktaki adam
“Basının sustuğu yerde
baskı ve zulüm başlar” diye
kendi kendine söylenir…

DİP NOT
Twitter, Ocak-Haziran 2021
arasında içeriklerin
kaldırılması için 6 ülkeden
toplam 43 bin 387 talep
aldı. Türkiye’den giden
talep sayısı 5 bin 454...

“Kendini demokrasinin abidesi sayan
Norveç, Taliban’ı otellerde ağırlıyor”
Tamana Zaryabi Paryani, geçtiğimiz hafta
Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir grup kadınla eşit haklar için eylem gerçekleştirdi.
Eylemci grup, kadınların eğitim ve çalışma
hakkının Taliban tarafından gasp edilmesini
protesto etti. Ellerinde dövizler ve pankartlarla
yürüyen grubu silahlı güçler durdurdu ancak
genç kadınlar slogan atmaya devam etti. Bunun üzerine Taliban, biber gazıyla kadınlara
saldırdı.
Birkaç gün sonra internete bir video düştü.
Videoda Tamana Zaryabi Paryani, Taliban
güçlerinin kız kardeşleriyle yaşadığı evin
kapısına dayandığını kamuoyu ile paylaştı.
Video yardım çığlıklarıyla kesiliyor. O geceden beri kendisinden ve eylem arkadaşı
Parawana İbrahimkhel’den haber alınamıyor.
Tamana ve Parawana’nın evlerinden zorla
götürüldüğü vakitlerde 15 kişilik Taliban
heyeti özel jet uçağı ile Norveç’e gitmeye
hazırlanıyordu. Norveç hükümeti, ‘insani
yardım’ adı altında Taliban heyeti, Batı devletleri ve Afgan sivil toplum kuruluşları arasında 3 günlük görüşmelere ev sahipliği etti.
Taliban ile görüşmeye gelen Batı güçleri;
AB, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve
İtalya.
Batı, Afgan demokrasi güçlerinin on yıllardır direndiği Taliban’ı halka rağmen iktidar
koltuğuna oturttu. Kendini demokrasinin abidesi sayan Norveç, darbeci Taliban’ı özet
jetlerle getirtip otellerde ağırlıyor. Başta direnişçi Afgan kadınları olmak üzere halkı
aptal yerine koyup Taliban’ı sözde Afgan
kadın ve sivil toplum örgüt temsilcileri ile
biraraya getiriyor! Sırf ABD ve Avrupa dev-

VİRGÜL

EVKAF’IN HESABI
Evkaf tarım üreticisine su satar, aylık tıkır tıkır
parasını alır. Üretici bir ay ödemese anında
kesilir… Yoktan da anlamaz, krizden de…
Bahçesi kurusun üreticinin. Her ay tıkır tıkır
toplanan bu paralar faize mi yatırılır ki Evkaf KIBTEK’e olan borcunu ödemez… Evkaf KIB-TEK’ten
elektrik alır, o elektrikler motoru çalıştırıp üreticiye
su satar! Suyun parasını peşin alır… Evkaf’ın 8
Milyon TL elektrik borcu olduğunu açıkladı sendika.
Üreticinin bir kuruş su borcu olsa, evkaf gözünün
yaşına bakmaz…

ALİ PİLLİ
İÇİN
HERŞEY
NORMAL…

‘‘Bir an önce hem Kalkanlı
Yaşam Evi’nde yaşanan
bulaş ve ölümlerin
nedenini toplumla
paylaşmanızı talep
ederiz…’’
Evrensel Hasta Hakları
Derneği

letleri tarafından dondurulan banka hesaplarına erişim için şov yapan Taliban’ın karşısına bir grup gazeteci ve aktivist oturtarak
Norveç Afgan kadınlarının ve halklarının
direnişine en büyük hakareti yapmış oldu.
Ağustos’tan berş Kabil’de Taliban iktidarına
karşı eylemlerde yerini alan Wahida Amiri,
Norveç’in teröristlerle masaya oturması ve
anlaşmalar yapması büyük ayıp olduğunu
belirtip, Taliban’a kapıları açanların utanması
gerektiğini vurguladı.
Afgan toplumunun yoğun tepkisiyle karşı
karşıya olan Norveç hükümeti adına dış işleri
bakanı Anniken Huitfeldt bu görüşmelerin
Taliban’ın tanınması anlamına gelmediğini
iddia etti. Oslo zirvesi ile Norveç hükümeti
Batı devlet güçlerinin Taliban’ın barbar rejimini tanımasının zeminini oluşturuyor.
Kadın katillerinin yargılanmasını sağlamak
yerine onları özel uçaklarla VIP otellerde
ağırlayanlar, bir de utanmadan kadın haklarından söz ediyor...
Norveç dış işleri bakanı, tepkiler karşısında
bu daveti savunmaya çalışırken "Siyasi durumun çok daha kötü bir insani felakete yol
açmasına izin veremeyiz" diye konuştu. Dünya çapında demokratik kamuoyunda büyük
öfke yaratan bu faşist çetenin iktidar gaspına
meşruluk kazandırmaya çalışırken Batı devletleri, Rojava ve Kuzeydoğu Suriye gibi
son derece meşru demokratik toplum yönetimlerini ise kriminalize etme politikalarını
derinleştirerek sürdürüyor.
(Bu yazı Meral Çiçek’in Yeni Özgür Politika’da yayımlanan “Oslo’da yeni perde:
Taliban’a meşruluk, kadınlara ihanet”
başlıklı yazısından kısaltılmıştır...)

TARİH 29 Haziran 2021
Son seçimlerde Ersin Tatar’ın büyük
destekçilerinden biri olan Türkiye’nin
önde gelen siyasi gözlemcilerinden Erol
Mütercimler fikir değiştirdi ve UBP’lileri
çok kızdırdı...

Gözden kaçmayanlar...

LAİKLİK
Muhalefetteyken Çanakkale kamplarına
karşı çıkan, Eğitim Bakanı olduğunda
Çanakkale kamplarını kendisi organize
eden, eleştirdiği herşeyi savunan, Eğitim
Şura’sında alınan laik eğitim, Hala Sultan
imam hatibinin kapatılması ve ‘Türküm
doğruyum çalışkanım’ diye başlayan
Andımızın
kaldırılması
kararlarını
uygulamayan
Cemal
Özyiğit
parti
başkanlığını bıraktı… “Akıncı sayesinde
baraj altı kaldık” dedi… Laikliği bile
savunmaktan aciz olduğunuyz için olmasın
TDP’ye oy verilmemesi! Muhalefetteyken
laikliği savunup, hükümete gelince İslam
İşbirliği Teşkilatı’na bile selam duran TDP
biraz aynaya baksın…

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
“Tanınma elbette bir gün
gelecek. Dünya bu
gerçeğe gözlerini
kapayamaz…”

Ersin Tatar
(Kayseri’de bir gezgin)

Karikatür: İsmail Kızıldoğan
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Sosyal Medya

Baflının Köşesi
Dr.Dolgun Dalgıçoğlu
dolgun2002@yahoo.com

Tema Irkad

ÖNGÖRÜLER...

YERİMİZDE OLMAK
EN DOĞRUSU
Yarın nereye uyanacak bu beden, diye
yatıyoruz her gece.
“Başka ülkelerde de böyle mi? diye çok
merak ediyorum.
Düz, monoton hayatı çok özledik milelt
olarak.
Klasikleşmiş bir düzeni.
Savaş vardı eski yıllarda.
Doğrusu savaşçık.
Hiç rahat durmadık.
“İlk kimi vurdular?” diye sordu yakınım.
Eski TMT’ci biri.
Ne bileyim ben?
Cemaliye mi?
Yok.
Baf’ta adı Mehmet’ti ama
soyadını unuttum.
Oydu ilk vurulan.
1955 idi.
İngiliz devriydi.
İngilizde çalışırdı...
Milliyetçiydi ama.
Milliyetçi, deyince durdum...
Düşündüm...
Hangi ülkenin milliyetçisi?
Kıbrısın ise neden İngilize çalışır.
Değilse ne?
Neyse ne.
Oradan mı başladı bu macera?
Onu da bilmeyiz.
Önceleri kimi, hangi kuyuya öldürüp de
attılar?
Onu da bilemeyiz.
Koca bası(otobüs) içindekilerle kaybetmişse bu ülke.
Bugün yaşananlara bakınca, az bile, diyesim gelir de bu gemide biz de varız.
Bizden sonra gelen nesil de var...
Kimin ne suçu var ki eskilerin yaptıklarını
çekerler?
Tuhaf bir durum bu.
O zaman başlayan sıkıntılar giderek hızlandı.
1974 yılına kadar yuvarlanarak geldi ve
orada durur gibi oldu.
Ama durmak mıdır bu?
Uçuruma yuvarlanıp, bir ağacın dalına
tutunmuş adam gibiyiz şimdi.
Hala iş bitmemiş.
Kurtulduk ama tepedeyiz.
Böyle bir sıkıntı var.
Biran evvel oradan inip düzlükte yürümeliyiz.
Ki oh be, diyelim.
Fakat olmuyor.
Bir sene depremlerle uğraş.
Bir sene fırtınalarla.
Birkaç sene kuraklık.
Sonra kıtlık, sonra açlık, sonra parasızlık.
Bu coğrafyada yaşamak acaba keyifli de
biz mi almasını bilmiyoruz?
Onun da cevabı yoktur.
Şimdilerde moda korona ve bitecek denildiği anlarda yeni bir varyasyonun hikayeleri.
Sonra rengi gri midir beyaz mıdır denilen
aşılar.
Faydası var mıdır, yok mudur?
Derken elimzideki paranın her gün değer
kaybetmesi ve pahalılık.
Artmayan maaşlar, gelmeyen huzur.
Nasıl etsek bilemiyorum.
Hani eskilerin yaptıkları gibi başka ülkelere gidip yerlşşek...
Olmaz.
Taş bile kendi yerinde ağırdır.
Yani.
Oraya gittiğin zaman vatandaşı bile olsan
olanın, oralı olamazsın.
Kendi yerimizde sıkıntılıda olsa yaşamak
en doğrusu...

Narin Ferdi Şefik:

Milletvekilleri pazartesi günü
mazbatalarını alacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, seçim sonuçlarına
ilişkin yapılan itirazların değerlendirildiğini, sonuçları değiştirecek herhangi bir
şey saptanmadığını kaydetti. Şefik, Türk Ajansı Kıbrıs muhabirine verdiği bilgide,
sonuçların bugün Resmi Gazete’de yayınlanacağını, milletvekillerinin mazbatalarını
pazartesi günü alacağını dile getirdi.

GIDA ANALİZ SONUÇLARI AÇIKLANDI
İTHALDE 2, YERLİDE 1 ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ VE TAVSİYE DIŞI
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNE RASTLANDI…
Tarım Dairesi’nin rutin gıda analizlerinde ithalde 2 üründe limit üstü, yerlide 1
üründe tavsiye dışı bitki koruma ürününe rastlandı. Tarım Dairesi’nin, 21-27 Ocak
tarihlerini kapsayan gıda denetimlerinde, ithal ürünlerden 24’ü temiz çıkarken,
İşleyen Kardeşler Ltd’e ait elmada (golden) limit üstü bitki koruma ürünü tespit
edildiğinden dolayı ürün menşeine iade edildi. Onbaşı İşl. Ltd.’e ait elma da aynı
nedenlerle menşeine geri gönderildi. Yerli ürünlerden 9 numuneden 8 numune
temiz olup tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen Gazimağusa sakinlerinden
Tahsin Dağlı’ya ait dolmalık biber imha edildi.

BAŞÇERİ SEÇİM KARARGAHINDAN ÇIKARAK
KARPAZ’DAKİ ÇALIŞMALARI İNCELEDİ
Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa
Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, büyükelçilik koordinasyonundaki çalışmaları inceleme kapsamında İTÜ-KKTC Yenierenköy Yerleşkesi’ni ve Karpaz Tütün
Kooperatifi’ni ziyaret etti.
KEİ Ofisi’nden verilen bilgiye göre
İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ),
KKTC’de yükseköğrenim kalite ve kapasitesiyle öğrenci sayısını artırma hedefi
doğrultusunda kurmayı öngördüğü ikinci
yerleşke Yenierenköy Yerleşkesi’nin,
projelendirme aşamalarının ardından
başlayan tel çit çekme çalışmalarını
yerinde inceleyen Büyükelçi Başçeri’ye
İTÜ-KKTC Rektörü Prof. Dr. Cumali
Kınacı eşlik etti.
Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC
arasında her alanda mevcut iş birliği ve
dayanışma çerçevesinde düzenlenen protokol kapsamında hayat bulan İTÜKKTC Yenierenköy Yerleşkesi’nin
haritalandırma, jeolojik zemin etüdü
çalışmaları, stratejik ve kentsel planlama
projeleri tamamlandı.
Arazide bulunan ağaçların korunması
prensibi ile planlanan yerleşkede,
başlangıçta rektörlük binası, idari birimler,
öğrenci merkezi, kafeterya, çarşı, misafirhane ve 1. etap altyapı proje

çalışmalarının başlatılması hedefleniyor.
Yaklaşık 7 bin öğrenci kapasiteli olması
planlanan Yenierenköy Yerleşkesi’nin
ana kampüs olması planlanıyor.
BAŞÇERİ, KARPAZ TÜTÜN KOOPERATİFİ’Nİ DE ZİYARET ETTİ
Büyükelçi Başçeri, Karpaz bölgesinde
faaliyet gösteren, Karpaz köylülerinin
kurduğu Tütün Kooperatifi’ne ait
fabrikanın çalışma koşullarının
iyileştirilmesine yönelik çalışmaları da
inceledi.
Lefkoşa Büyükelçiliği KEİ Ofisi koordinasyonunda ilerleyen çalışmalarda
TİKA, kooperatif üyelerinin iş gücünü
hafifletme amacıyla 12 tütün dizme
makinası aldı, Kıbrıs Türk Tütün
Endüstrisi ve Yenierenköy Belediyesi
ise mevcut binanın tadilat işlerini yüklendi.
Yetiştirdikleri Sarı Yaprak İsli Pipo
Tütünü’nü yurt dışına pazarlayan Karpaz
Tütün Kooperatifi üyelerinin faaliyetlerini
yakından takip eden Büyükelçi Başçeri,
bölgedeki kadınların ve gençlerin
ekonomik ve sosyal hayata girmelerine
yönelik proje ve adımları KEİ Ofisi
tarafından desteklenmeye devam
edeceğini belirtti.

Bazı arkadaşlar beni hep komplo teorileri üzerine kafa yorduğuma dair
eleştiriyor. Haklıdırlar.... Bir öngörüdür
diyorum ben de...
Ancak seçimlerden önce yaptığım
analizlerin büyük oranlık bir kısmının
gerçekleştiğini yazılarımı okuyanlar
umarım bana hak vermiştir...
Aha söylediklerim oldu noktasında
değilim... Hele de konu Kıbrıs iç siyasetinin şekillenmesi itibarı ile halkın
verdiği oyların her defasında meclisin
oluşumuna nasıl etkili olduğunu
tartışmaya açarsak işte o zaman Toplum
Mühendisliğini de tartışmamız gerekiyor...
İşte bu nedenledir ki bazı
arkadaşlarımızın olaya matematiksel
olarak yaklaştıklarında ortaya koyduğu
rakamlar birebir tuttuğunu gördüğümüz
zaman şaşkınlığa uğramamız kendi
çevremiz dışına çıkmadan dışarıdaki
hareketlerin nereye göre nasıl ne zaman
ve kimler tarafından yönlendirildiğini
bilmiyor ve habersizsek seçimlerin kendi
başına bir değer taşımadığını da
anlamayız..
Evet her seçim dönemi mutlaka müdahaleler oldu... Kendi siyasi
şekillenmemiz ekseninde yer aldığımız
partilerin yönetim kadroları mutlaka
seçimin nasıl sonuçlanacağına dair önceden bilgi sahibidirler. Hatta malum
çevreler tarafından bilgilendirirler de.
Eğer siz bu düzenin işlerliğini kabul
eder ve seçimlerine de katılırsanız önceden ya da her defasında size biçilen
gömleği giymek mecburiyetindesiniz....
İŞGAL kadroları TC'nin siyaseti gereği
şekillenmiş ya da şekillenecek konjonktür
neyse KKTC'de hem iktidarı hem de
muhalefeti sayısı ve rakamları ile yüzdelik oranlarını gılı gılına tutturarak işe
girişir be baylar...
Hatta şu anda hükümete girecek olan
partilerdeki milletvekillerinin kimler
olacağı dahi belirlenir. UBP'deki tüm
oyun ve entrikalar bu günkü şekli ile
işte o zamandan bu zamana hep hesaplı
ve kitaplıdır...
Ve bakın şu anda UBP ile CTP
dışındaki küçük particikler daima ve
her defasında kaygan bir zemine
otutulmuştur... CTP hariç mecliste tam
32 milletvekili var ki hepsi de federasyon
karşıtı..
Neden? Çünkü Türkiye öyle istiyor...
Ancak CTP de diğer tüm sol muhalefet
partilerini de silip süpürerek mecliste
18 milletvekili ile gerçekten güçlü bir
muhalefet partisi görünümünde. İşte bu
dönemdir ki İŞGAL hem KKTC de
hem de dış dünyada siyaseten bazı
değişikliklere elini uzatırken halkı en
iyi hareketlendirebilecek yığınsal mitinglere taşıyabilecek bir CTP'yi de bu
dönem böyle yaratmıştır...
Hayır CTP bir hükümet modelini şu
anda gerçekleştiremez ama eğer
aklımdaki deli sorulara verilecek cevaplar
doğrultusunda
hareketlenmeler
şekillenirse ya bu dönemin ortalarında
ya da çok erken bir zamanda CTP'nin
de içerisinde olacak bir hükümet modelinde dış siyasette AKP ile Tayyıbın
elinin güçlendiirilmesinde maşacık
olunacağına yine şahit olacağız...
Evet yanlış anlamadınız eşit egemen
iki devlet zırvalığından kurtularak
yeniden
federasyon
söylemine
geçeceğimiz günler çok yakındır....
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Rüzgara Karşı

HANİ DA EGEMENDİK?

Bülent Tümen
-Gözün aydın, dedi bir
dostum bizi köydeki
bakkalın önünde
görünca…
-Aydınlıkta ol,
dedim…
Meraklandım, “iyi bir
şey oldu demek ki,” dedim içimden…
Bekledim bir süre, o anda bakkalın
kapısı önüne gelen ortak tanıdığımız
bir köylümüze da:
-Gözün aydın, deyinca, konunun
sadece benimle alâkalı olmadığını
anladım…
Ortak tanıdığımız:
-N’oldu be gardaş da gözüm aydın
olsun deding?
-Bir ufacık zamcık daha yaptılar
benzine, ondan; deyiverdi…
İkimiz da güldük!
-E, olacak o kadar, niye seçtiydik
adamları, baksana Bülent Bey
boykotçu, sandığa da gitmedi! Biz
gittik, müstahakkımız değil mi?
-İster gitsin, ister gitmesin; o, düşük
fiyata mı alacak benzini?
-Ben benzin almıyorum, benimki
dizel, deyinca; bir kez daha güldük!
Bu sefer, bizlere “gözün aydın” diyen
dostumuz da güldü!
***
Türkçe konuşan Kıbrıslı toplum
olarak, gerçekten duyarsız olduk!
Bu kadar çok yalanın yaşanmakta
olduğu bu coğrafyada, bugünkü halimiz
iyi bile!
Perşembe
gün
Facebook’ta

rastladığım ileti, içerik olarak tam da
bizlerin durumunu anlatıyor…
Menderes Samancılar’a ait 12 dizelik
o şiiri sizlerle paylaşmak istedim:
“Bize bizden yakın olanlar lazım,
Selamsız sabahsız geçenler değil…
Bize sevgi dolu yürekler lâzım,
İnsanı insandan seçenler değil…
Bize altın başaklı buğdaylar lâzım,
Ambarı tüketen sıçanlar değil…
Bize kardeş sevgisini sunanlar
lâzım,
Kurşunu sıkıp kaçanlar değil…
Bize deniz gibi dalgalar lâzım,
Sandalı dağılmış kürekler değil…
Bize yarınları yazanlar lâzım,
Halkın emeğini çalanlar değil…”
***
47 Yılda getirildiğimiz noktadan
memnun muyuz, değil miyiz?
siyasetçiler,
Seçtiğimiz(!)
düzelteceklermiş…
Neyi düzelteceklersa?!
Hâlâ, “Rumlar kadar egemeniz!”
diyen siyasiler var, başımızda…
Egemenlik kim, biz kim?
-Siyasi konularda mı egemeniz?
-Kıbrıs
sorununa
çözüm
arama/bulma uğraşında mı?
-Eğitim konusunda mı egemeniz?
Kıbrıs coğrafyasına/tarihine ait
konuları müfredatımıza alamazken mi
egemeniz?
-Yoksa mali konularda mı?
-İdare olarak, istediğimiz yere,
istediğimiz harcamayı/binayı yapabilir
miyiz?

-Siyasi parti başkanı seçebilmek için
dâhi, bir yerlerden icazet gerekli!
-Başnazır, “Kabine” kurarken
egemen mi?
-KKTC Kabinesinin nazırları,
kurumlarına, istedikleri üst düzey
yöneticiyi/bürokratı serbestçe ataya bilir
mi?
Hâlâ, “İzolasyonlar, ambargolar”
yalanını diline dolayanlar var!
Birileri, devlet üstüne devlet
kurdurdu bizlere…
-Hangi konuda egemeniz?
-Neye sahibiz ki?
Yönetebileceğimiz
hiçbir
müessesemiz kalmadı!
-Kıbrıs’ın kuzey yarısına sahip miyiz
gerçekten?
-Elimizin altında ne kaldı?
-Neyi büyüttük? Neyi yaşattık?
Her şeyi yok etmekten başka…
Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
N. Anastasiadis’in önerisini;
Kapalı “Maraş’ın” 1974 öncesi
sakinlerinin kullanımı için, Birleşmiş
Milletlere iadesine; karşılığında da,
Mağusa Limanı ile Ercan (Timbu)
Hava Limanı’nın Avrupalılar Birliği ve
Birleşmiş
Milletler
kontrolünde
uluslararası trafiğe -direkt gidiş gelişaçılmasının, Güven Yaratıcı Önlem
(GYÖ)
paketi
olarak
hayata
geçirilmesine, neden hayır diyor bizim
adımıza konuşanlar?
Hani da, KKTC olarak biz
egemendik?
Gene gonuşuruk buraşda.

“KLEOPATRA’NIN NİYETİ NEYDİ?” ARUCAD ART SPACE’TE AÇILDI
‘Kleopatra’nın Niyeti Neydi?’ adlı sergi Lefkoşa’daki ARUCAD Art Space’te açıldı. Sergide; Andaç Arslan, Dize Kükrer, Elçin
Şener, Emin Çizenel, Eser Keçeci, Hayati Evren, Hee (Ju) Im, Heeyun Im, Hüseyin Özinal, Sofia Iva, Vedia Okutan ve Yağmur
Bayhanlı’nın çalışmaları yer alıyor. ‘Fluxus Hareketi’ sanatçıları ile öne çıkan ‘posta sanatını’ sunan sergi, temasını Alexxa
Gotthadrdt’ın, Mısır’ın son firavunu olan Kleopatra’nın bir halı içerisine saklanıp gizlice Jül Sezar’ın odasına gelerek ittifak kurmayı
amaçladığı, ‘A Brief History of Mail Art, from Cleopatra to Miranda July’ isimli makalesinden alıyor. Eserler ayrıca gerçek kartpostal
boyutunda tasarlanarak, sergi süresince orijinal eserlerle birlikte satışa sunuluyor.

“GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİR PROJESİ” TAMAMLANIYOR
“Geleceğini Şekillendir Projesi” eğitimleri tamamlanıyor. SOS Çocukköyü çatısı altındaki Girne Gelişim Gençlik Merkezi (GİGEM)
ve Cyprus Codes ile Telsim sponsorluğunda sürdürülen “Robotik Kodlama” eğitimleri ile 7-11 yaş grubu, toplamda 48 çocuğun,
geleceğin en temel becerilerinden biri olan programlamayla tanışmaları sağlandı. GİGEM’den verilen bilgiye göre, Girne ve Mağusa’nın
ardından son olarak Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi ev sahipliğindeki Güzelyurt eğitimleri ile “Geleceğini Şekillendir”
projesi tamamlanıyor. Güzelyurt oturumları öncesinde açıklama yapan GİGEM Koordinatörü Övgü İnce, çocuklara sağlanan eğitimleri
başarıyla tamamlıyor olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti, Güzelyurt oturumlarına ev sahipliği yapan Kıbrıs Sağlık ve Toplum
Bilimleri Üniversitesi’ne teşekkür etti.

Sosyal Medya
Bumin Bezmen

KONUŞMAK İÇİN
MALZEME!
Hade gene Kıbrıslıca söyleyelim,
ongarıldık!
Neden ongarıldık, söyleyim, zamlar
3'üncü günde geldi, daha hayat
pahalılığının ilave edildiği maaşı alamayanlar, verilen cebe girmeden alındı.
Zamların yükünü halk çekecek, ama
bu işten en karlı çıkacak olan seçimci
CTP.
Alın size 3'cü günden malzeme, bol
bol konuşma, atma tutma programlarda
vakit geçirme, laf kalabalığı ile eleştiri
yapma.
Sanki
sözde
hükümette UBP değil de
CTP olsaydı, zam
yapmayacaktı, yaptırmıyacaktı.
Ne diyordu CTP yöneticileri, sandığa gidin,
oyunuzu kullanın, vatandaşlık
görevinizi yapın, gidin istediğiniz partiye oy verin, oy verme demokrasinin
gereğidir diyorlardı!
Buna inananlar gitti oy kullandı,
istediği partiye oyunu verdi.
Sözde seçimde en fazla oy alan UBP
oldu, zamları da pek tabii ki onlar
yapacaktı.
CTP olsaydı farklı birşey mi
yapacaktı, kesinlikle ayni yolu izleyecekti.
İşte şimdi CTP için malzeme, eleştiri
konusu gırla, Tatar'a, sözde hükümete,
eleştiri üzerine eleştiri, istemediğin
kadar!
CTP eleştiri yapacak, buz dağının
üstündeki son halleri konuşacak,
şöyleydi da, böyle olması lazımdı gibi
eleştiriler günlerce gidecek.
Boykot yapıp sandığa gitmeyenler,
bunun böyle olacağını, hiçbir şeyin
değişmeyeceğini bildiklerinden dolayı
boykot dediler.
Sandığa gidilmesi çağrısı yapan CTP'liler bunun böyle olacağını bilmiyorlar mıydı, elbette biliyorlardı.
Her şeçim sonucunda birşeylerin
değişmeyeceğini bilmek için bu ülkede
kahin olmak gerekmez, bunu CTP de,
UBP de biliyordu, diğer partiler de.
Değişmeyecek herhangi bir şey için
bu ülkede seçim yapmanın, seçime
gitmenin kuyruklu bir yalandan ibaret
olduğu 3'cü günden belli oldu işte.
Buz
dağının
üstündekiler
konuşulacak, ama esas konular yine
hasır altı edilecek, işgal, nüfus taşıma,
rehinelik, çözümsüzlük, dünyadan
kopuk yaşam devam edecek!
En önemlisi de kendi geleceğimiz
için karar veremiyecek bir halde olma
hallerimiz yine devam edecek!
Öyleyse seçim bizim neyimize ya
ey CTP'liler, ey UBP'liler!
Peki o TDP'ye ne demeli, toplum
liderliği seçimleri de hiç ders olmamış,
Akıncı'dan sonra sıra onlardaydı,
bilmiyorlar mıydı?!
Crans-Montana'da garantörsüz olmaz
belgesine TDP de imza atmıştı, garantör
istiyordu, garantörlü seçimler işte
böyle!
Yeni senaryoda rol yok, halbuki bir
düşünün boykot yapacakların en
önünde olaydılar, boykotu desteklemiş
olsalardı Akıncı gibi yok olmayıp,
yıldızı parlayan, gelecek için en
azından, çözüm ve barış yolunda umut
olabilirlerdi.
Zaman rejimi reddedip, boykot
yapanları hep haklı çıkaracak!
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Günün Manisi - Emine Hür

Kendini sanma yüce
Tüm sol birleşsin önce
Bak halk dağıttı sizi
Küçüldün bölündükçe

Kitap Dünyası

Tadımlık

Özdeyişler

KİTAPLARDAN
KORKAN ÇOCUK
Susanna
Tamaro
Can Yayınları

“Yeryüzünde gün ışığına lâyık
olmayan nice insan vardır. Ama
güneş her gün yeniden doğar.”
Seneca

Koyun gibisin kardeşim
gocuklu celep kaldırınca sopasını
sürüyekatılıverirsin
ve adeta mağrur,
koşarsın salhaneye
Nazım Hikmet

ÇATININ ÇÖKMESİ SONUCU
İKİ METRE YÜKSEKLİKTEN
BETON ZEMİNE DÜŞEREK
AĞIR ŞEKİLDE YARALANDI

Nöbetçi
Eczaneler

Bostancı’da Mehmet Akbulut (E-51), işçi
evinin çatısını tamir ettiği sırada çatının
çökmesi sonucu iki metre yükseklikten
beton zemine düşerek ağır şekilde yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre, Akbulut,
kaldırıldığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu
Devlet Hastanesi yoğum bakım servisinde
müşahede altına alındı.

LEFKOŞA
EDA ATAÇAĞ 2 ECZANESİ
Şht.Mustafa Mehmet Sok. NO:4 A
Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve
Eziç karşısı Lefkoşa 0548 845 88
47
SEROL ECZANESİ
Mustafa Ruso Cad. Muhtar Yusuf
Galeria K.Kaymaklı 03922272064

KIBRIS’IN KUZEY BATISI’NDA
4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE
DEPREM MEYDANA GELDİ
Lefkoşa Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık
128 km uzaklıkta , 4.3 büyüklüğünde deprem
meydana geldi.
Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü Sismoloji
Servisi’nden verilen bilgiye göre, dün sabah
05.57’de meydana gelen depremin merkez
üssünün 35.09 Kuzey ve 31.93 Doğu
Koordinatlarında, yaklaşık 8.9 km
derinliğinde Kıbrıs’ın Kuzey Batısında
denizde olduğu saptandı.

HAVA SOĞUK VE YAĞMURLU
GEÇECEK

KKTC’de havanın önümüzdeki hafta boyunca
oldukça soğuk ve yağmurlu olması; yarın
sabah saatlerinde ise don olayı bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 29 Ocak- 4 Şubat
tarihlerini kapsayan raporuna göre, ülke
periyod süresince alçak basınç sistemi ile
oldukça soğuk ve nemli hava kütlesinin
etkisi altında kalacak.
Hafta boyunca en yüksek hava sıcaklığı iç
kesimlerde ve sahillerde 13 – 16 derece
dolaylarında seyredecek; rüzgar ise
genellikle Güney ve Doğu yönlerden orta
kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak
esecek.

GÜNEYDE İNGİLİZCENİN
RESMİ DİL OLMASI İÇİN
ÖNERİ SUNULDU

Rum Adalet Bakanlığı’nın, İngilizcenin resmi
dil olması için Rum Meclisi’ne öneri sunduğu
bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, hedefin, yeni
kurulacak olan Deniz Hukuku Mahkemesi ile
Ticari Mahkeme ile uluslararası alanda
anlaşmazlıklar yaşayan yabancıları çekmek
ve taleplerin İngiliz dilinde dinlenebilmesi
olduğunu yazdı.
Haberde, mahkeme kararlarının şu anda
taraflar Rum ise Rumca, Türk ise Türkçe, her
ikisi ise her iki dilde hazırlandığı ifade edildi.

DÜN

TÜRKAN ŞENTİP ECZANESİ
Belediye Bulvarı Yenikent Gönyeli
Alpet Petrol çaprazı 0392 223 93
40
GİRNE

579 pozitif vaka daha

Son 24 saatte toplam 18 bin 726
test yapıldı, 579 pozitif vakaya
rastlandı, 578 kişi taburcu edildi.

249 kişi Lefkoşa, 135 kişi Girne, 108 kişi
Gazimağusa, 50 kişi Güzelyurt, 22 kişi İskele,
15 kişi Lefke bölgesindendir.
28 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu
şöyle;
Yapılan Test Sayısı: 18.726
Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 579
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 579
İyileşip Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 578
Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.330.419
Toplam Vaka Sayısı: 53.027
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı:
48.439
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5001
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 56
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 4931
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 167

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 14
Ülke Genelinde Yapılan Aşı Miktarı : 1636
Güvende Kal uygulamasına
bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik
Sayısı: 376
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan
Bileklik Sayısı: 351
Güvende Kal
Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3459
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı:
119365
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 2 bin 587
yeni vaka tespit edildi
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte toplam 110
bin 201 Koronavirüs testi yapıldı, 2 bin 587
yeni vaka tespit edildi, dün ayrıca 2 kişi yaşamını yitirdi.
Pandeminin başından bugüne toplam 248
bin 941 vaka tespit edilirken, ölü sayısı da
726’ya yükseldi.

52336140486no’lu TC kimlik kartımı
kaybettim. Hükümsüzdür.
Ebru Çakıcı

ARAZİ ARANIYOR
Lefkoşa’nın Değirmenlik bölgesinin Minareliköy veya Demirhan
bölgelerinde asfalt yol üstünde, sahibinden uygun fiyata satılık
5 veya 6 dönümlük bir arazi aranmaktadır.
Tel: (0533) 8648771

DOLAR
Alış Satış

13.52 13.65

EURO
Alış Satış

15.07

15.23

S.T.G.
Alış Satış

18.15 18.35

GÜNAY VARIŞ ECZANESİ
Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum
03928152585
PINAR KEKLİK ECZANESİ
ALSANCAK LEMAR KARŞISI,
TEKNOGOLD YANI ALSANCAK/GİRNE 0533 857 54 94
MAĞUSA
ECE ECZANESİ
Mustafa Kemal Bulvarı Özel Yaşam Hastanesi yanı Gazimağusa
03923663846
RANA YONTAR ECZANESİ
Belediye Kreşi Karşısı , Sakızcıoğlu Spor Salonuna Gelmeden Sağda ,
Sharaf Store yanı 03923661919
GÜZELYURT
İNCİRLİ ECZANESİ
Büyük Ada Sok.N0:22 Güzelyurt
03927142874
İSKELE
NALAN ECZANESİ
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele 03923714006
LEFKE

KAYIP KİMLİK

DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖVİZ KURLARI

ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Dük. No:160/3
Starlux Sinema yanı Karaoğlanoğlu
Girne 05488708442

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
Şht. fuat yakup sokak n0:7 denizli
lefke 7278 565

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

155
199
112
177
161
158
166
188
228 33 11
366 53 10
815 21 25
714 21 40
728 72 56
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Çakıcı “Biat kültürüne acente olmaya karşı çıktık” diyor!
Yapma be hoca! Keşke seçime girmeden karşı çıksaydınız!
Bizim Duvar

Yırttın perdeyi
eyledin viran!

GıDı GıDı
Mehmet Levent

MUHABBETLİLER
ÇORBA ŞAHANE
-Agşam en soğuk geceydi galiba…
Hiç gızmadıayaglarım be Razi… Sağa
dönerim olmaz sola dönerim olmaz…
Sürterim biribirine belki gızallar biraz… Ma neyi? Buz… Buz!..
-Al benden da o gadar be canım.
Sanki da buz galıbıydıguduzlar! E
beni bilin… Ayaglarımgızmazsa uyuyamam!
-E ben uyuyabilir
miyim zaneddin?
-Halbuki senin
ayagların sıcacık
olurdu hep… E ağsam tokunayım belki sıcağı geçer bana da dedim. Ma
neyi? Sanki da betona basdım…
-Bilmem Razi… Acaba çorap geyelim da yatalım bu gecelerde…
-Ben deneycem bu agsam… Ne den
be canım? Yaşlanıyoruk acaba?
-Ne yaşlanması?.. Gençler bile üşür
bu havada. Ayaglarımızgızmadı bir
gece diye yaşlanıyoruk? Bu memleketin
gışı ne soğuğu ne? İki gece garladı
diye oturup gara gara düşünelim mi
şimdi? Gışdır asından. Garlaycak da,
esecek da, yağacak, gürüleyecek, çakacak da!
Üşüyeceyik ki annayalımgış olduğunu…
Arada bir ayaglarımgızmadı diye şikâyet
edsek da, ben gene da
yazı hiç aramam. Neyisa… Yapabildin bişey? Ne yeyceyik?
-Aha gaynaddım o
tavuk gurguralarını. Yabdım bir mercimek çorbası. Didigledim sıyırdım
gurguraları da içine…
-Yaşşa… Böyle gecede başgabişeygidmez zaten. Yapayım birkaç dilim
da gabira… Sıcagsıcag süreyim üsdlerine zeytini bol bol…
-Haticanım turunç verdiydi geçen
gün. Bir tanıdığı getirmiş gendine
turunç macunu yabsın diye…
-E…
-Birkaç dane da bana verdi. Bilir şu
çorbada çogseverik… Görsen ama ne
sulu turunçlar. Yarım sıg çorbanın içine
tamamdır.
-E hade gak gurtar da oturalım. O
televizyonu da ya kapat, ya da sesini
kıs. Da ne haberlerini isderimbunnarın,
ne da gendilerini görmek! Övünsünnerdursunnar Ankara’nın seçimini gazandılar diye!.. Aha dün seçim oldu,
bugün benzine oturttular! Bana sorarsan
oh olsun derim… Arkası gelsin! Kimsenin şikâyet edecek hali yok!.. Oh
be! Eline sağlık be canım… Çorba şahane… 2-3 çanak içerim artık.
-Afiyet olsun canım…

Asmaaltı konuşmaları
Kudret Özersay ne demiş duydun?
-Ma bizim Gudri?
-Ha yahu… Ben söyleyim sen
ağna.
-Neymiş?
-Halkın iradesi bu yönde tecelli
eddi demiş.

-Yani demek isden Kudret buna
halkın iradesi der?
-E sen başga ne annan bu sözden?
-E be gardaş, hâlâ annamadı mı
bunnar iradenin Ankara’da olduğunu?
O gadarokundurdukyazındırdıkgendilerini… Da “bale gudalya bale gudalya?”
-E bilmez min sen o şu Ankara’ya
lâf söyleyemez bunnar! Duyan da
zanneder burada irade sahibi bir
halk vardır da böyle tecelli eddirdi
iradeyi! Ha dese bana, boykodçuların
iradesi bu gadara yeddi annarım!..
Ama o da sıkmaz!

Haftanın Gıdıgıdısı
TKP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı’nın “Biat
kültürüne acente olmaya karşı çıktık” şeklindeki
sözleri, kargaları bile gülmekten kırıp geçiren
içeriği nedeniyle bu haftanın en komik gıdıgıdısı
olmaya lâyık görülmüştür.

KARİKATÜR

FIKRA...
İKİ FUTBOLCU

Temel ile Cemal iyi eski iki arkadaştır. İkisi
de büyük bir takımda oynayan futbolculardı.
Ancak Cemal bir trafik kazasında ölür. Sağ
kalan arkadaşı Temel, onu gerçekten çok özler.
Nitekim bir akşam rüyasına girer. Karşılıklı
hal hatır sorarlar. Öbür taraftaki Cemal der
ki:
“Ben seni buradan izliyorum. Beni sorarsan,
eh fena değilim. Hatta sana bir iyi ve bir de

kötü haberim var.”
Temel merakla “Sen iyiden başla!..” der.
Cemal anlatır:
“Geçtiğimiz Cumartesi cehennemle yaptığımız
maçı 3-0 kazandık. İkinci golü de ben attım!”
Temel’in merakı daha da artar:
“Çok sevindim seni tebrik ederim, peki kötü
haberin ne?”
“Bu Cumartesi günkü maç için seni de kadroya
aldılar, hazır ol!”

Pano
Hade
başla!
“Onlar
da
yazmasaydı!”

FİKRİNİN FİKRİ
PARÇALANMAYIN
BİRLEŞİN DEDİK
DİNLEMEDİNİZ
TKP Genel Başkanı Çakıcı, “Biat kültürüne acente olmaya karşı çıktık” demiş.
-Yapma be hoca… Madem ki karşı
çıkacaktın niye girdin bu seçime? Hade
girdin diyelim… Ankara’ya biat etmeyeceğini niye açıklamadın bu süreçte?
Da tiyatro bitince açıkladın?!
*
Kudret Özersay “Halkın iradesi bu
yönde tecelli etmiştir” demiş.
-Tecelli eden halkın iradesi değil be
hoca..Tayyıp’ın iradesidir! Yani sizi de
okundurdukyazındırdık “balegudalya
balegudalya!” Bu kadarı da olmaz ki!
*
Kadın milletvekili sayısı 11’e yükselmiş.
-Yuvayı dişi kuş yapar ama, bu tarumar olmuş, hayhayı gitmiş vayvayı kalmış yuva için çok geç!
*
Tatar “Boykot edenlerin şu anda konuşma hakları yok” demiş.
-Onların yoksa bir kayyum olarak
senin hiç yok!
*
Erhan Arıklı “Vatandaş halinden çok
memnunmuş. Yaşananlar da uzaylıların
sıkıntısıymış” demiş.
-Doğru söze üç harfli bir sözcük ilâve
edebilirim ancak. ÇOK doğru!
*
Kudret Özersay, “HP’nin gerçekçi makul
politikaları seçmenden gerekli karşılığı
görmemiştir” demiş.
-Ne kadar gerçekçi ve makul olduğunuza halk karar verdi işte. Daha ne
karşılık beklerdiniz?
*
Angolemli’ye göre parçalanma barajı
geçmeye engel olmuş.
-Parçalanmayın, birleşin dedik ama
dinletemedik!
*
Seçim sonrası ilk icraat Kıb-Tek’e yeni
borç yükü olmuş.
-Borç Kıb-Tek’in kamçısıdır elektrikleri daha çok kessin diye!..
*
Akaryakıtta bir zam daha yapılması
gündemdeymiş.
-Haşşöyle! Bence bir değil, iki zam
yapılması lâzım. Sandıkçılara mükâfat
olarak az bile! Hatta yalnız akaryakıta
değil, tüp gaza da yapılmalı!
*
Faiz Sucuoğlu, “Her zaman karşılıksız
beklenti olmadan yardım aldığımız bir
Türkiye Cumhuriyeti var” demiş.
-Yaptığı her “yardımı” yüzümüze kakan, verdiği her kuruşu borç hanemize
yazan bir Türkiye Cumhuriyeti!
*
Grivas’ın heykeli pembeye boyanmış.
-Eli kanlı faşiste hiç yakışmadı!
*
Benzinin litresi 95 kuruş zamlanmış.
-Ma sandıkçıların mükâfatı bu gadarcık? Hiç olmazsa5 lira zam yapaydınız litreye be! Değsin!

Özersay “Halkın iradesi bu yönde tecelli etti” diyor! Halkın değil be hoca. Tayyıp’ın
iradesi! Sizi de okundurduk, yazındırdık bale gudalya bale gudalya!
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SEÇİM SONUÇLARI RESMİ GAZETE’DE İLAN EDİLDİ
Seçim sonuçları kesinleşerek Resmi
Gazete’de ilan edildi.
Toplam oyların yüzde 5’inden fazlasını
alarak seçim barajını geçen partilerin Ulusal
Birlik Partisi, Cumhuriyetçi Türk Partisi,
Demokrat Parti, Halkın Partisi ve Yeniden
Doğuş Partisi olduğu ilan edilirken, böylece
daha önce milletvekili seçildiği açıklanan
50 isim de kesinleşti.
KKTC Cumhuriyet Meclisi yeni dönem
milletvekilleri pazartesi günü düzenlenecek
törenle mazbatalarını alacak.
Cumhuriyet Meclisi, seçim sonuçlarının
Resmi Gazete'de yayımlandığı bugünden
sonraki onuncu gün, 7 Şubat saat 10.00'da
toplanacak ve milletvekilleri ant içerek
göreve başlayacak.
Cumhuriyet Meclisi İç Tüzüğü uyarınca
ilk toplantıya, Cumhuriyet Meclisi’nin en
yaşlı üyesi olan UBP Milletvekili Ünal

Üstel başkanlık edecek. Yasama döneminin
birinci birleşiminin ilk oturumundan
başlayarak, Cumhuriyet Meclisi Başkanı
seçilinceye kadar, Ünal Üstel Geçici
Başkanlık görevini yürütecek. En genç iki
milletvekili ise, divan katipleri seçilinceye
kadar, geçici katiplik görevini yürütecek.
HÜKÜMET KURMA SÜRECİ…
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bakanlar Kurulu’nu kurma görevini, güvenoyu alabilecek
bir grup başkanına veya milletvekiline verecek. Bakanlar Kurulu’nu kurma görevini
alan her milletvekili, bu görevini en geç 15
gün içinde tamamlamak veya görevi geri
vermekle yükümlü…
Görevi alan grup başkanı veya milletvekilinin
önerisine
göre
bakanlar,
Cumhurbaşkanı’nca atanacak. Yeni Bakanlar
Kurulu Cumhurbaşkanı’nca atanıncaya kadar,

mevcut hükümet devam edecek.
Cumhurbaşkanı’nca atanan yeni Bakanlar
Kurulu’nun listesi, tam olarak, Cumhuriyet
Meclisi’ne sunulacak ve Bakanlar Kurulu’nun programı, atanma tarihinden başlayarak
en geç bir hafta içinde, Başbakan veya bir
bakan tarafından, Cumhuriyet Meclisi’nde
okunacak.
Programın Cumhuriyet Meclisi’nde
okunmasından
sonra
güvenoyuna
başvurulacak. Güvenoyu için görüşmeler,
programın okunmasından iki tam gün geçtikten sonra başlayacak ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra oylama
yapılacak.
Seçim sonuçlarının ilan edildiği resmi
gazeteye
internetten
https://basimevi.gov.ct.tr/Portals/6/2022/15.pd
f?ver=2022-01-26-150300-977 adresinden
ulaşılabiliyor.

KÖPEKLERDE GÖRÜLEN
LEİSHMANİOSİS HASTALIĞI
HAKKINDA ŞUBAT AYINDA
ARA BÖLGEDE SEMİNER
DÜZENLENECEK

Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk veteriner
hekimlerinin kurduğu “One Health
Cyprus” platformu tarafından, Şubat’ta
toplum sağlığını da etkileyen,
köpeklerde görünen Leishmaniosis
hastalığı ile ilgili seminer düzenlenecek.
Platform adına yapılan yazılı
açıklamada, 26 Şubat’ta Lefkoşa ara
bölgede bulunan Dayanışma Evi’nde yer
alacak seminerde Kıbrıs’ta yaygın olan
ve köpeklerde görülen, zoonoz olduğu
için toplum sağlığını da etkileyen
Leishmaniosis hakkında bilimsel görüş
ve uygulamalar ele alınacağı kaydedildi.
“One Health Cyprus” Kıbrıslı Rum ve
Kıbrıslı Türk veteriner hekimlerinin,
klinik uygulama, halk sağlığı ve hayvan
sağlığını geliştirmek adına, bilgi ve
tecrübe paylaşmasını hedefleyen bir
platform.

DAÜ-SEM’İN DİKMEN
BELEDİYESİ ÇALIŞANLARINA
YÖNELİK OLARAK
DÜZENLENEN HİZMET İÇİ
EĞİTİMLER TAMAMLANDI

Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli
Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM) tarafından
Avrupa Birliği Projesi kapsamında
Dikmen Belediyesi çalışanlarına yönelik
olarak düzenlenen hizmet içi eğitimler
tamamlandı.
DAÜ’den verilen bilgiye göre, eğitimi
tamamlayan katılımcılar için tören
düzenlenerek, belgeleri takdim edildi.
DAÜ Rektörlüğü Senato Toplantı
Odası’nda gerçekleşen törene; DAÜ
Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın,
Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi,
Akademik İşlerden Sorumlu Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel ile
DAÜ-SEM Başkanı Doç. Dr. Metin
Ersoy’un yanı sıra, DAÜ-SEM ekibi,
eğitimciler katıldı.

AKDENİZ'DE 4,3
BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

KOLEJLERE GİRİŞ SINAVI 1. AŞAMASI BUGÜN
SINAVA TOPLAM 2 BİN 50
ÖĞRENCİNİN KATILMASI
BEKLENİYOR. SINAVA KAYIT
YAPTIRAN 72 COVID-19 POZİTİF
ÖĞRENCİ İÇİN HER İLÇEDE
ÖZEL SINIF HAZIRLANDI…
Kolej Giriş Sınavları (KGS) 1’inci
Basamağı (KGS-1) bugün yapılıyor.
Sınav, Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit
Anadolu Lisesi, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu, Girne 19 Mayıs TMK, Anafartalar
Lisesi, Gazimağusa TMK, Güzelyurt TMK,
İskele Evkaf Türk Maarif Koleji, Bekirpaşa
Lisesi, Hala Sultan İlahiyat Koleji ve Lefke
Gazi Lisesi olmak üzere 11 sınav merkezinde,
137 sınıfta yapılacak.
İki oturumluk sınavın ilk oturumu 09.0010.30, ikinci oturumu 11.00-12.30 saatleri
arasında gerçekleştirilecek.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan
yapılan açıklamaya göre, Covid-19 pozitif

öğrenciler için de her ilçede ayrı sınav
merkezleri hazırlandı. Şu ana kadar, sınava
kayıt yaptıran toplamda 72 Covid-19 pozitif
öğrenci Lefkoşa'da Atleks Sanverler Ortaokulu, Gazimağusa'da Namık Kemal Lisesi,
Girne'de Anafartalar Lisesi, Güzelyurt’ta
Kurtuluş Lisesi, İskele'de İskele Evkaf Türk
Maarif Koleji ve Lefke'de Gazi Lisesinde
hazırlanan özel sınıflarda sınava alınacak.

Kolej Giriş Sınavları’nın 2’nci basamak
sınavı (KGS-2) ise 11 Haziran’da yapılacak.
Öğrenciler, bu iki basamaktan elde ettikleri
puanların hesaplanması sonucunda (yüzde
50 KGS-1 + yüzde 50 KGS-2) elde ettikleri
Kolej Giriş Puanı’na göre oluşturulacak
sıralama listeleri ile kolejlerin kontenjan
sayılarına göre 2022-2023 öğretim yılı için
kayıt hakkı elde edebilecekler.

SINAV SONUÇLARI AKŞAM SAATLERİNDE AÇIKLANACAK
Sınava, kayıt işlemlerini tamamlamış
toplam 2 bin 50 öğrencinin katılması bekleniyor.
Sınavın tamamlanmasının ardından soru
kitapçıkları ve yanıt anahtarları Bakanlığın
resmi web sitesi “www.mebnet.net” adresinden yayımlanacak. Cevap kağıtlarının optik
okuyucu işlemi ile değerlendirilmesinin
ardından sınav sonuçlarının aynı gün akşam
saatlerinde açıklanması öngörülüyor.

TOPLAM 645 ÖĞRENCİ KAYIT
HAKKI KAZANACAK
Kolej Giriş Sınavları sonuçlarına göre
Lefkoşa Türk Maarif Koleji’ne 150,
Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne 100,
Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ne
100,Güzelyurt Türk Maarif Koleji’ne 75,
Bekirpaşa Lisesi Kolej sınıfına 75, Lefke
Gazi Lisesi Kolej sınıfına 25 ve Hala Sultan
İlahiyat Koleji’ne 120 öğrenci olmak üzere
toplam 645 öğrenci 2022-23 öğretim yılı
için kolejlere kayıt hakkı elde etmiş olacak.

BM GÜVENLİK KONSEYİ UNFICYP RAPORUNU ONAYLADI
BM Güvenlik Konseyi’nin, Kıbrıs’ta görev
yapan BM Barış Gücü UNFICYP’in görev
süresini altı ay daha uzattığı kararı Kıbrıs
Rum basınında da yer aldı.
Fileleftheros ve güneyde yayımlanan diğer
gazeteler, BM Güvenlik Konseyi’nin
Kıbrıs’ta görev yapan BM Barış Gücü UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasına
ilişkin raporu dün kabul ettiğini, raporda
Kıbrıs sorunu, kapalı bölge Maraş ve
Münhasır Ekonomik Bölge de dahil birçok
konuya da değinildiğini yazdı.
Fileleftheros gazetesi, “İlerleme Eksikliğine

Dikkat Çekti ve Yeni Gayriresmî Müzakereler
İstedi – BM Güvenlik Konseyi Raporu Benimsedi ve UNFICYP’in Görev Süresinin
Altı Ay Daha Uzatılmasını İstedi” başlıkları
altında verdiği haberinde, BM Güvenlik
Konseyi’nin, UNFICYP’in görev süresinin
altı ay daha uzatılmasını benimsediği raporda
Kıbrıs sorunu ve diğer birçok unsura
değindiğini kaydetti.
Kıbrıs sorununun çözümünde yaşanan ilerleme eksikliğine vurgu yapılan raporda,
mevcut statükonun sürdürülebilir olmadığına
dikkat çekildi.

Gazete ayrıntısıyla yer verdiği raporun,
tarafları gayriresmî müzakereleri sürdürmeye
çağırdığını da aktarırken, kapalı bölge
Maraş’ta ise Ekim 2020’den itibaren yapılan
faaliyetlerin durdurulması, Güvenlik Konseyi
raporlarına uygun olmayan faaliyetlerden
kaçınılması talebinin de dile getirildiğini
vurguladı.
BM Genel Sekreteri’nden, iyi niyet raporunu 5 Temmuz 2022’ye kadar sunması
talebinde de bulunulan raporda, Kıbrıs sorununun çözümünün başlıca sorumlusunun
bizzat Kıbrıslılar olduğunun da altı çizildi.

Akdeniz açıklarında dün sabah 4,3
büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde
yer alan bilgiye göre, saat 06.57'de
Akdeniz'de, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi
açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem
kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 3,32 kilometre
derinliğindeki depremin merkez
üssünün Gazipaşa ilçesine 82.60
kilometre mesafede olduğu belirlendi.

RUM BAŞKANLIK
MÜSTEŞARI VASİLİS PALMAS
GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Rum Başkanlık Müsteşarı Vasilis
Palmas’ın, şahsi sebeplerle dün,
görevinden istifa ettiği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, elde ettiği
bilgilere dayanarak Palmas’ın istifasının
Başkanlık seçimi ve Dışişleri Eski
Bakanı Nikos Hristodulidis’in istifasıyla
alakalı olduğunu; Hristodulidis
adaylığını ilan ettiğinde de yanında yer
alacağını yazdı.
Gazete, aynı bilgilere göre başka
istifalar da olacağını ve eski Enerji
Bakanı Yorgos Lakkotripis’in de
Hristodulidis’i destekleyeceğini kaydetti.
Haberde, DİSİ’den kaynakların, partinin
desteğini alan hükümet üyelerinin sırt
dönmesinin ve istifa etmesinin parti
içinde hoşnutsuzluk yarattığını ifade
ettiği belirtildi.

EURASIA INTERCONNECTOR
PROJESİNDE HEDEF 2026
YILININ BAŞINDA FAALİYETE
GEÇİRİLMESİ

İsrail'den Güney Kıbrıs'a, oradan da
Yunanistan'a elektrik enerjisi
götürülmesini öngören "EuroAsia
Interconnector" projesinde hedefin,
2025 yılında elektrik şebekelerinin
bağlanarak, 2026 yılında tam randımanlı
faaliyete geçirilmesi olduğu bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, AB’nin proje için
657 milyon Euro’luk ödenek onaylaması
nedeniyle Güney Kıbrıs’ta büyük bir
memnuniyetin hakim olduğunu ve 687
milyon Euro talep edilen proje için 657
milyon Euro’nun onaylandığını yazdı.
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Galatasaray hazırlık maçında
Tuzlaspor'a farklı yenildi

Galatasaray, hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig
ekiplerinden Tuzlaspor'a 6-2 mağlup oldu.
Galatasaray sahaya Domenec Torrent, Berk,
Omar Elabdellaoui, Taylan, van Aanholt,
Kerem, Oğulcan, Aytaç Marcao, Barış, Bartuğ,
Halil 11'iyle çıktı. Galatasaray 6 Şubat Pazar
günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.

Sakallı: Futbolcularımız
galibiyet için hırslı
Binatlı teknik
adamı Ahmet
Sakallı,
“Binatlı’ya karşı
olan puan
farkımızı önce
korumak,
açabilirsek de
açmak istiyoruz.
Futbolcularımız
Binatlı
karşısında
taraftarlarımıza
galibiyet hediye
edeceklerdir.
Taraftarlarımızı
da tribünlerde
görmek
istiyoruz.”
açıklamasını
yaptı...

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Süper Ligde ikinci
devre Cumartesi günü saat
14.00’te başlayacak.
Ligin alt sıralarını ilgilendiren önemli maçta ise 30
Ocak Pazar günü Hamitköy,
Esat Erdoğmuş Stadında
Binatlı’yı konuk edecek.
Mehmet Sezener’in yöneteceği
maç öncesinde Hamitköy
teknik direktörü Ahmet Sakallı
şu açıklamaları yaptı:
“Hamitköy olarak ikinci devreye iyi hazırlandık. İkinci devrede toplayacağımız puanlarla
sezonu rahat bir şekilde
tamamlamayı hedefliyoruz.

İkinci devreye bire bir rakibimiz Binatlı ile oynayacağımız
maçla başlayacağız. 8 puan önde
olduğumuz Binatlı’ya karşı önce-

Futbolda haftanın maçları ve hakemler
Aksa Futbol Lİglerinde sezonun 2. Devre maçları bugün başlıyor. A takım
maçlarının 14.00, A2 maçlarının 11.30’da başlayacağı haftanın programı şöyle:
Bugün Aksa Süper Lig
Cihangir – Doğan T. Birliği
: Osman Özpaşa
Baf Ü. Yurdu–K.Kaymaklı
: Ali Özer
Göçmenköy–Girne H. Evi
: Serhan Şimşek
Merit A. Yeşilova–Yenicami
: Evren Karademir
Aksa Birinci Lig
Mormenekşe–Esentepe
: Şakir Azizoğlu
Karşıyaka–Miracle Değirmenlik
: Kerem Eran
Görneç–Gençler Birliği
: İsmail Ercan
Çanakkale–Maraş
: İsfendiyar Açıksöz
Pazar Aksa Süper Lig
Y.Dumlupınar–Mağusa T. Gücü
: Utku Hamamcıoğlu
Türk Ocağı–Gönyeli
: Emre Öztaşlı
Hamitköy–Binatlı
: Mehmet Sezener
Lefke–Mesarya
: Fehim Dayı
Aksa Birinci Lig
SFC Dörtyol–Çetinkaya
: Hüseyin Eyyüpler
Bostancı Bağcıl–Yeniboğaziçi
: Zekai Töre
Düzkaya–Yalova
: Tufan Çerçioğlu
CB Gençlik Gücü–İncirli
: Hüseyin Özkan
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likle hedefimiz puan farkımızı
korumak, açabilirsek de
açmaktır. Bu tespit
doğrultusunda maça çıkacağız.
Futbolcularım maç için çok
hırslıdırlar. Yeni transferlerimiz Cenkay, Cemre ve Abdullah
da takıma uyumlarını
sağladılar. Kaptan Mehmet Çil
ve arkadaşlarının Binatlı
karşısında taraftarlarımıza galibiyet hediye edeceklerini
düşünüyorum.
Hamitköy taraftarlarını da bu
maçta tribünlerde görmek istiyoruz. Onların desteğiyle
Binatlı’yı ilk devredeki gibi
mağlup edip, iyi bir başlangıç
yapmak istiyoruz.”

Triatlonda sezon
Lefkoşa’da Duatlon
ile açılıyor
K.T.Triatlon Federasyonu 2022 yılının
ilk yarışını bu Pazar Lefkoşa’da düzenleyecek. Yüzme, bisiklet ve koşu branşlarının
arka arkaya yapıldığı triatlon sporunda,
genellikle kış dönemlerinde organize
edilen duatlon (koşu-bisiklet-koşu) yarışı
bu Pazar Lefkoşa’da gerçekleşecek. Kıbrıs
Türk Triatlon Federasyonun bu sezonun
ilk organizasyonu olacan “Dereboyu Duatlonu” Pazar sabah 09.00’da start alacak.
Federasyona üye Ares, Aspava ve Tüfekçi
Spor Kulüplerinden sporcular yanında
ferdi sporcuların da katılımı ile
gerçekleşecek sezonun ilk organizasyonuna 75 sporcu kayıt yaptırdı.
Sporcular Dereboyu girişindeki trafik
ışıklarının oradan ilk olarak koşu parkuru
startı alacak. 5 kilometrelik koşu parkununun hemen ardından trafik ışıkları ile
Kermiya çemberi arasındaki güzergahta
bisiklet sürecekler. 20 kilometrelik bisiklet
parkurunun ardından ise koşuya
başladıkları yerde tekrar koşacaklar ve
bu kez 2.5 kilometre koşarak finişe
ulaşmaya çalışacaklar.

Hentbolda UKÜ ve DAÜ galibiyetle başladı

Hentbolda geçtiğimiz akşam erkekler
maçı ile başlayan büyükler ligi, önceki
akşam oynanan kadınlar karşılaşması ile
devam etti. Girne’de oynanan iki
karşılaşmada UKÜ, Ozanköy’ü, DAÜ
ise Şahlan’ı mağlup ederek lige galibiyetle
başlamış oldu.
UKÜ rahat kazandı: 54-20
Gecenin ilk karşılaşmasında son
şampiyon UKÜ ile Ozanköy takımları
karşı karşıya geldi. İlk devreyi 26-8 önde
kapatan UKÜ karşılaşmayı da 54-20
kazanan taraf oldu. UKÜ’de Gülem,
Deniz ve Derya 8’er golle alınan farklı
galibiyetde takıma katkı sağlayan isimler
oldu.
DAÜ tecrübesiyle: 34-29
Gecenin ikinci karşılaşmasında ise ligin yeni takımı DAÜ ile Şahlan takımları bir
araya geldi. İlk devresi çekişmeli geçen maçı 16-15 önde kapatan DAÜ, ikinci
devrede oyuna daha fazla ağırlığını koyarak sahadan 34-29 üstün ayrıldı. DAÜ’de 14
golle oynayan Aysu ön plana çıkan isim oldu.
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