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SEÇÝMÝN
YÜZÜNDEN DÜÞEN
BÝN PARÇADIR
Bizim buralarda seçimin yüzünden
düþen bin parçadýr. Seçimin bin yüzü
vardýr bizim buralarda, bini de
paramparçadýr. Hayali bir hayatý
yaþarken ýskalanan hayati bir
mevzudur seçim. Çok ciddiyim, bizim
buralarda seçimin bin yüzü vardýr,
insanýn hiç. Temmuz bile kutsandýkça
utanýr kendi yüzüne bakmaya, insan
hiç...
Bizim buralarda seçim, bayrak afiþ
broþür enflasyonundan
geçilmezdir, soyut vaatler
yüzünden çekilmezdir.
Bizim buralarda seçim
bölüne bölüne hiç kalan
sol'un ölüsünün körüdür.
Bununla birlikte seçim
Kýbrýslýtürklerin ertelenen
cenaze namazý, savrulamayan
külleridir. Çünkü barýþ, satýþý ikinci bir
emre kadar durdurulmuþ yasak bir
meyva, çözüm aðýzlara alýnmamasý
münasip görülen çürük bir bakla,
umut ise peþin fiyatýna taksitledir
hâlâ...
Bizim buralar bizim deðildir ve biz
buralarýn deðilizdir artýk. Dil fena
halde tehlikededir. Türkçe'nin en kirli
aðýzlarý salyalarýný akýtarak makam
koltuklarýna doðru yürümektedir.
Bizim buralarda seçim kazanmanýn bir
yolu "Afrika"nýn önünde tekbir getiren
güruha katýlmaksa, bir yolu da bu
güruh karþýsýnda susmaktýr. Tam da
bu yüzden, bu ülkenin en aydýnlýk
kadýnlarýna küfrederek seçim kazanan
sabýkalý adamlar sahnededir.
Ölüler canlý, canlýlar ölüdür.
Cüzdanlar þiþkin, egolar patlaktýr.
Vicdanlar kayýptýr ve fakat
aranmýyordur. Bizim buralarda
seçimler geçim derdine düþenlerin
çenesini yoran bir kepazelikten,
daðdan gelenlerin baðdakileri
kovduðu, baðdakilerinse ezilip ezilip
þarap olamayan üzümler gibi
çürümeye durduðu bir oyundan
ibarettir.
Bizim buralarda seçim, adanýn ikiye
bölünmüþ olduðunu unutan, adanýn
birleþtirilmesinden söz etmeyen, barýþý
çözümü aðzýna almaya çekinen,
imamýn korkusundan imana gelmiþ
trajik bir Sol'dur. Haritasýndaki yarayý
unutan Sol'un öteki adý ise bu raddeden
sonra olsa olsa Bay Alzheimer'dir.
Bizim buralarda bütün seçimler geç'tir
ama buna raðmen erken muamelesi
görmektedir. Bizim buralarda seçim bir
ihtimal bile deðildir, olmak ya da
olmamak deðildir, ölmektir...
Bizim buralarda seçim adalýlarýn
"denize girmek oruç bozar mý, bozmaz
mý?", "9 yaþýndaki kýz çocuklarý
evlenebilir mi evlenemez mi?" diye
soracaðý günlerin kara haberini veren
kirli bir merasimdir. Ýnançlar ateþ
altýndadýr. Eyyyy kadýnlar saçlarýnýza
mukayyet olun, çünkü bu seçimlerle
birlikte anlaþýlmýþtýr ki, rüzgarlarýn da
paramparça olacaðý günler yakýndýr...
Bizim buralarda seçim, þeriata âþýk
dangalaklarýn peþine takýlýp giden aslan
ve de s.o.s'yal bir demokrattýr ve
yapmasý gerekenlerle yapmamaktan,
yapmamasý gerekenleri yapmaktan
fena halde yorgundur. Bizim buralarda
seçim hünkârbeðendi bir Sol,
imambayýldý bir Sað'dýr. Bizim
buralarda seçimin yüzünden düþen
"kapital" deðil gökten indiði fazedilen
kitaptýr. Bizim buralarda seçim
celladýna yaltaklanan sahte bir ibadet,
gramofonsuz ve þarkýsýz bir cumadýr...

Açý
Evet…
Gidiþat eskisinden tehlikeli…
Çok daha tehlikeli…
Mesele "to be or not to be"
meselesi…
Olmak ya da olmamak…
Tam da o noktadayýz þimdi…
Fanatik dincilerle milliyetçiler ataða
kalkmýþ…
Ve ayný anda Türkiye'den bu ataða
yükselen destek sesleri…
Referandum yapalýmmýþ!
Ne referandumu?
Ýlhak referandumu!
Türkiye'ye
baðlanalým
mý,
baðlanmayalým mý?
Meral Akþener…
Tayyip Erdoðan'a karþý parlatýlan
muhalefet lideri…
Bir kadýn…
Ama Kasýmpaþa erkeðinden daha
keskin…
"Referandum yapsana" diye meydan
okuyor Erdoðan'a…
"Sen yapamazsýn, ama ben yaparým,
çünkü ben senden daha vatansever,
daha milliyetçiyim" mesajýný veriyor…
Biliyoruz, zaten ana muhalefet CHP
ondan da beter…
O da Kýbrýs'ýn Türkiye'ye ilhakýný
alkýþlamaya hazýr…
Erdoðan neyi bekliyor, neden
nazlanýyor o halde?
Kýbrýs'ý burnundan tutup Türkiye'ye
baðlasa "Kýbrýs fatihi" diye omuzlara
alýrlar onu…
Bütün günahlarý bile bir anda silinir…
2019'da
da
hiçbir
hileye
baþvurmasýna gerek kalmadan seçimi
kazanýr, ölene dek memleketin tek
hakimi olur!
Ne dersiniz?
Erdoðan böyle bir fýrsatý kaçýrýr mý?
Yoksa eþref saati mi bekliyor?
Hazýrlýk mý yapýyor?
Hýzla yapýlan vatandaþlýklara ve son
seçim sonuçlarýna bakýlýrsa öyle…
Anlaþýlan burada ilhak için yapýlacak
olan referandum sonucundan emin
olmak istiyor…
Þu anda emin deðil mi?
Henüz deðil…
Daha da piþmesi lazým…

“AFRÝKA” dan
mektup...
CTP Parti Meclisi dün gece toplanarak
seçim sonucunu deðerlendirdi ve bu
aþamadan sonraki adýmý görüþtü…
UBP ile koalisyona kapýyý kapattý…
Tufan Erhürman parti meclisinin
kararýný þöyle duyurdu:
“Yüksek Seçim Kurulu’nun bugün
yaptýðý açýklamanýn ardýndan CTP
PM toplanmýþ ve seçim sonuçlarýný
deðerlendirmiþtir. Seçim sonuçlarý
çerçevesinde teamüller gereði Sayýn
Cumhurbaþkaný’nýn
hükümeti
kurma görevini Ulusal Birlik Partisi
genel baþkanýna vermesi ve UBP
genel baþkanýnýn Parlamento’ya
giren siyasal partilerle koalisyon
görüþmelerine
baþlamasý
beklenmektedir. Bu baðlamda, CTP
PM, Ulusal Birlik Partisi’ne oy veren
yurttaþlarýmýzýn ortaya koyduðu
iradeye saygý duymakla birlikte,
seçim
sürecinde
açýklamýþ
olduðumuz gibi bu dönemde UBP ile
herhangi bir koalisyonda yer
almamýzýn mümkün olmadýðýný
açýklama gereksinimini duymuþtur.

OLMAK YA DA OLMAMAK

Kýbrýslýlar biraz daha ehlileþmeli…
Seçmenin yüzde kýrka yakýný sandýða
gitmedi…
Olur mu?
UBP
þahlandý,
ama
tam
þahlanamadý…
TC'lilerim gözdesi Yeniden Doðuþ
Partisi hayýrlýsýyla meclise demir attý,
ama daha tam atamadý…
Bu trendi daha da yükseltmek ve
muzýrlýk yapanlarý biraz daha yontmak
lazým...
Sonuçta ne lazým?
Erken bir seçim daha…
Ýki ay sonra!
Dipte kalanlara þahlanan beygirin son
birkaç çifte daha atmasý için bir seçim
daha!
Bozguna
uðramýþken
toparlanmalarýna fýrsat vermeden…
Bu seçimde tüm mermilerini tükettiler
zaten…
Para da bulamazlar kolay kolay, aday
da…
Kaybeden adaylar bir daha aday olur
mu?
Sanmam…
Zaten pek çoðu parti içi
hesaplaþmalara kurban gittiklerini
düþünüyorlar…
Liste kurbanlarý!
Dostlarýndan kazýk yiyeceklerini hiç
hesaplamadýklarý için aday olduklarýna
da bin piþman…
***
Evet…
Tehlike büyük…
Eskisinden çok daha büyük…
Bilmem ki kaç kiþi bunun
farkýnda…
Türkiye'de ilhak referandumu için

Erdoðan'ý sýkýþtýran bir muhalefet…
Nazlanan veya eþref saati bekleyen,
ya da dünyanýn tepkisini ölçen
Erdoðan…
Ve Kýbrýs'ta seçim…
Ayrý devletle ilhakýn yükseliþi…
Mesele olmak, ya da olmamak
meselesi…
Peki yapýlacak hiçbir þey kalmadý
mý?
Teslim mi olduk?
Ne münasebet!
Tüm bu planlarý altüst edebilecek
güç bizdedir hala…
Ama bölük pörçük olan gücümüzü
birleþtirebilirsek eðer tabii…
Ýþe kendimizden baþlayarak önce…
Geçmiþte yaptýðýmýz yanlýþlarý
kabullenerek ve onlarý düzelterek…
Bir daha da o yanlýþlarý
tekrarlamayarak…
Þunun bilinmesi gerekir her þeyden
önce:
Kýbrýs'ýn kuzeyi Türkiye'nin
yönetimi altýndadýr…
Buradaki seçimler alt yönetim
seçimleridir…
Türkiye kendine en iyi hizmet
verebilecek olan uþaklarý seçer…
Onlarýn seçilmesi için de gerekli
zemini hazýrlar…
Vatandaþ yazar…
Para gönderir…
Kumanda çeker…
Türkiye ile çatýþmayý göze almadan
ve onu alt etmeden buradaki
iþbirlikçilerini yeneceðini sananlar
havanda su döverler…
Siz…
Toplum yok oluyor diye telaþa
kapýlanlar…
Eðer bunu kabul ederseniz bu
mücadele verilir ve kazanýlýr…
Eðer kabul etmezseniz toplumla
birlikte siz de yok olur gidersiniz…
***
Bir ihtimal daha var…
UBP ve YDP dýþýnda 4 parti olarak
geçici bir hükümet kurmak, bakanlarý
dýþtan atamak, seçime kadar halký
ayaða kaldýracak kararlar almak ve
bu oyunu bozmak…
Baþka ihtimal yok!

6 AYLIK 4'LÜ KOALÝSYON
UBP’nin hükümeti kuramamasý
halinde ortaya çýkmýþ olan aritmetik
farklý hükümet modeli ihtimallerine
açýktýr ve gerekmesi halinde bu
ihtimaller ülkemize ve halkýmýza
karþý
sorumluluklarýmýz
çerçevesinde deðerlendirilecektir...”
*
Erhürman'ýn son satýrlarýndan da
anlaþýlacaðý gibi, CTP 4'lü koalisyona
yeþil ýþýk yaktý…
En azýndan bu olasýlýða kapýyý
kapatmadý…
Demek ki UBP seçimden birinci parti
çýkmasýna
raðmen
hükümeti
kuramayacak hale geldi…
Onunla hükümet kurabileceðini
açýklayan yalnýz bir parti var…
Yeniden Doðuþ Partisi, ama ikisinin
oylarý hükümet kurmaya yetmiyor…
Gerisi hep hayýr dedi…
HP de, CTP de, TDP de, DP de…
Bu yazýyý yazdýðýmýz saatlerde
TDP'den de resmi bir karar çýktý.
O da UBP'yi reddetti…
Mehmet Harmancý da "TDP UBP'ye

yama olmaz" dedi…
Tüm partiler UBP'yle ortaklýk yaptýklarý
takdirde eriyip gideceklerini biliyorlar…
Bu krizi 4'lü bir koalisyon kurup
atlatamazlar ve UBP'ye iki ay sonrasý için
erken seçim fýrsatý verirlerse, öyle de yok
olacaklarýný biliyorlar…
Bu durumda tek çare 4'lüde
anlaþmak…
6 ay idare etmek…
Ve sonra yeni bir erken seçime
gitmek…
Hem o vakte kadar soluklanma ve
toparlanma fýrsatý bulurlar, hem de 6
ayda yapacaklarý dinamik icraatta halký
kendi yanlarýna çekerler…
*
Gazetemiz bu oluþumu destekliyor ve
gereken her türlü katkýyý koymaya
hazýr…
Ancak 6 aylýk icraat önemli…
Bir saniyesi bile boþ geçmemesi
gereken bir zaman…
Var mýsýnýz?

