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Ah nerede o eski bayramlar diye oflayıp puflayacağımız bir bayram daha gelip çattı işte…
Dağ gibi sorunlar yumağını takmayın 3 gün kafaya… Toroslar net görünüyor ya, ona bakın siz!
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 2 Mayıs 2022 Pazartesi YIL: 2 SAYI: 657 FİYATI: 10 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
ONE MINUTE
ERDOĞAN
n

2. sayfada

İngiliz adaleti ve biz...
Cinsel tacize uğrayan 67 yaşındaki koİngiliz adaleti Londra'dan özel hakim
nuşma ve duyma engelli kadınımız ağır
gönderdi, duruşma sonucunda anneme betahrik altında ve çaresizlikten adam öldürdü.
raat kararı verildi, hem de olaydan yalnızca
Biz ise 'suç işledi' diyerek 9 yıl hapis
38 gün sonra. Olayda kullanılan tüfek de
cezası verdik bu savunmasız, kaderine
anında anneme iade edildi. Yani hakim
terk edilmiş kadına.
'bir daha taciz eden olursa yine vur' demek
Neden 'Adalet Reformu gerekiyor' diistiyordu. İngiliz kraliçesi Elizabeth (buyoruz işte ispatı. 1952 yılında benim
günkü kraliçe) anneme 'İngiliz müstemleannem geceleyin pencereye dayanıp pancur
keleri içerisinde ilk defa namusunu ve aiZeka Mazhar
aralığından içeriye bakmaya çalışan bir
lesini korumak için nefsi müdafaa yaptığı'
Sosyal Medya
Rum'u tam alnından vurarak öldürdü.
için altın madalya gönderip törenle takdim
Polis gelene kadar bizim belo adamın
ettirdi İngiliz valisine. O da yetmedi,
dağılan beynini yiyip bitirmişti bile. Annemin hiçbir ailemizi her ne pahasına olursa olsun korumaları
engeli yoktu, akli melekesi yerindeydi, üstelik fiilen için İngiliz valisine talimat verdi. Adalet budur işte.
tacize de uğramamıştı. Silahı kullanmasını babam Bir sömürgeci İngiliz kadar olamadık ne yazık ki.
öğretmişti ona, her ihtimale karşı.
Kendimden utanıyorum.

Konuşma ve duyma engelli 67 yaşındaki Cemaliye Onyıldız’a
verilen 9 yıllık hapis cezası toplumun vicdanında kabul görmedi…

AFFEDiLMELi
Toplum vicdanında derin bir yara açan hapislik kararına kadın örgütlerimizin sessiz kalması hayret uyandırdı... Tepki gösteren ve
karşı çıkan tek milletvekili ise Serhat Akpınar oldu... Akpınar, Cemaliye Onyıldız’ın affedilmesi için tüm yetkililere çağrıda bulundu...

n Uğradığı cinsel taciz ve şiddete karşı konuşamadığı için
ses veremediği yargıç tarafından da kabul edilmiş olan
Cemaliye Onyıldız’ın 9 yılı demir parmaklıklar ardında
geçirmesi ancak afla önlenebilir…

n Yargıç Fadıl Aksun: Kendisine yapılacak olan saldırıyı başkalarına
anlatamayacağı tahmin edilen sanığa maktül tarafından fiziki ve cinsel bir
saldırı yapılmıştır. Bu durumda sanığın bu suçu ciddi bir tahrik altında
işlediği ortadadır”…
3. sayfada

SOL KÖŞE

BUGÜN BAYRAM
Sağlık ve sabır dileriz

ŞAŞIRMAYIN SAKIN

Herkes merak ediyor, Ankara Faiz
Sucuoğlu’nu neden bir türlü istemiyor
diye… Bu sorunun yanıtını bilen yok…
Sucuoğlu Ankara’ya bağlılığında bir
kusur mu işledi şimdiye kadar? Hayır!
O halde ne?
Bazı söylentiler dolaşıyor ortalıkta… Siyasi değil, başka bir sebepmiş…
Ancak kimse seslendirmiyor henüz
şimdilik bunu… Bir gün Erdoğan’ın
havuz medyasında görürseniz şaşırmayın sakın!
Köşeci

n Çok sıkıntılı bir
dönemde bir bayram daha
kutlanıyor… Gazetemiz
bayram boyunca tüm
yayınlarını eksiksiz
sürdürecek… Tüm
halkımızın bayramını
kutlar, herkese sağlık ve
sabır dileriz…

1 Mayıs iki toplumlu kutlandı

x

11. sayfada

İPİ CTP
ÇEKECEK

İşgal altında

EN ÖNEMLİ
GÜNDEM
MADDESİ

KORKTUĞUNU
SÖYLEYEMEYEN
KORKAKLAR

SAFLIĞI VE
MASUMLUĞU
ÖZLEMEK

İCAZETSİZ
yazılar...

ZAMLI
ELEKTRİK

Faize
Özdemirciler

Ali Osman

Mehmet Levent

Aziz Şah

Yakıt değişim ücreti geldi, vatandaşın faturası kabardı...

Canan Sümer

n 8. Sayfada

2 Mayıs 2022 Pazartesi_Layout 1 01.05.2022 21:47 Page 2

Şener Levent

Açı
İsrail Cumhurbaşkanı Peres’e “oneminute” dediği zaman Tayyip Erdoğan
Arap dünyasının idolü olmuştu…
İsrail barbarlığına başkaldıran bir kahraman!
Bütün Arap şehirleri Erdoğan posterlerinden geçilmez olmuştu…
Ama çabuk söndü bu…
Özellikle Irak, Suriye ve Libya’da ruh
hastası kanlı cihatçılarla yaptığı işbirliğinden sonra tamamen söndü…
Mısır ile ilişkileri ise zaten çoktan bozulmuştu…
Şimdi ise her yerde dalga geçiliyor
onunla…
Aşağılanıyor…
Suudi Arabistan’a yaptığı son hacı ziyaretinden sonra tam maskara edildi…
Suudi Kralı ile el sıkışması bile alay
konusu olmuş…
Kral soruyor güya:
-Kaşıkçı’dan ne haber?
Erdoğan ise şöyle diyor:
-Kendi kendini öldürdü, sonra da kaçtı!
Bilirsiniz…
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı 2 Ekim
2018’de Suudi Arabistan’ın İstanbul’daki
başkonsolosluğunda öldürülmüştü…
Sonra da vücudu parçalara ayrılarak
çıkarılmıştı ordan…
Erdoğan çok sert demeçler vermişti o
sırada ve cinayetle ilgili Suudi yetkililerini
suçlamıştı…
Böylelikle Türkiye-Suudi Arabistan
ilişkileri oldukça gerginleşmişti…
İşte o zamandan sonra Suudi Kralı ile
Tayyip Erdoğan’ın ilk buluşması bu…
Ekonomisi oldukça kötüye giden Türkiye’nin Suudi Arabistan gibi çok zengin
bir ülkeyle ilişkilerinin bozulması Erdoğan’ın işine yaramadı…
Hep barışmanın yollarını arayıp durdu…

ONE MINUTE ERDOĞAN

Ve şimdi de Mekke ziyaretini fırsat
bilerek mübarek ramazanda gidip Kral
ile kucaklaştı…
Buzları eritti aralarında…
Arap medyası çok dalga geçti işte bununla…
İşte bir karikatür…
Perişan halde fesli sakallı bir dilenci…
Tayyip Erdoğan yani…
İki elinde, üstünde Türk bayrağı olan
bir tencere…
Para dileniyor!
“I loveSaudiArabia” yazıyor bu kolajın bir köşesinde…
Gazetede yayınlayacağım bunu da…
Bakalım bunun için de başımıza iş
açarlar mı?
Yine mahkemeye koşarlar mı?
***
Tayyip Erdoğan’ın aslında dış dünyada hiçbir yerde itibarı kalmadı…

Korkusuz

Kendisine tek laf edilmeyen tek yer
bizim burası…
Yani en çok şikayetçi olması gereken
yer en suskun yer…
Adam bunca yıldır işgali ve istilası
altında tutuyor burasını, hepimizi perişan etti, yine de tık yok…
Ona bir suç yüklemekten ve adını
bile anmaktan korkan siyasi partilerimizle bir medyamız var…
Bu durumdan yararlanan Erdoğan da
daha ileriye taşıyor burada yaptıklarını…
Artık kimseden çekinmiyor…
Utanmayı attı…
Bu sözde devlete müdahalelerinin
ortaya çıkacağından, dolayısıyla işgalinin tescilleneceğinden hiçbir endişesi
yok…
Mustafa Akıncı’yı kaba bir darbeyle
devirdi de ne oldu?
Ne kaybetti?

Avrupa Birliği’nden kınama mı var?
Yaptırım mı var?
Biz bu seçimi meşru bir seçim saymıyoruz diyen mi var?
Tayyip Erdoğan’a uluslararası alanda
gösterilen hoşgörü, daha da çözdü Erdoğan’ın elini kolunu…
Hem Türkiye’deki muhaliflerini daha
pervasız bir şekilde ezmeye başladı,
hem de Kıbrıs’taki aykırı sesleri cezalandırmaya yöneltti…
Toplumumuzda kendine muhalif saydıklarının Türkiye’ye girişine izin vermiyor…
Girmek isteyenleri sınırdan kapı dışarı
ediyor…
Burada yargılanıp beraat ettiğimiz bir
davayı Ankara’da açmaktan çekinmiyor…
Bu arada Kıbrıs sorununda barışçı olmayan provokatif eylemlerini de ileri
götürüyor…
Maraş’ı yutmaya çalışıyor…
İki devlet tezini ortaya atarak müzakereleri tıkıyor…
Hepimizi uzun yıllar çözümsüz bırakacak yeni durumlar yaratıyor…
Bunlara da uluslararası arenada ciddi
bir tepki gösterilmiyor…
***
Kıbrıs meselesi şu anda dünyanın
gündeminde yok…
Bu işi yalnız biz büyütüyoruz gözümüzde galiba…
Bakın Kofi Annan’ın bir kitabı var…
Biyografisi…
“Interventions/A life in WarandPeace”…
Bu koca kitapta Kıbrıs’a yalnız bir
satırla değinmiş Annan…
O bile fazla değil mi?
Kıbrıslılar için efsane Annan…
Tayyip Erdoğan’a çektiği kıyağı anlatsaydı bize hiç olmazsa…

Yazılmayanlar

Hüsnü Mahalli
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suudi Arabistan gezisi içeride
büyük tartışma yaratırken Suudi medyası
olayı normal bir haber
şeklinde vermenin ötesinde herhangi bir yorumda bulunmadı ve Kralın Erdoğan’ı
davet ettiğine dair bir cümle kullanmadı.
Katar dahil diğer Arap ülkelerinin
medyası da benzer tavır sergilerken
milyonlarca sosyal medya hesabı Erdoğan’ı “Kaşıkçı dosyasını kapatmak
ve İslamcılara verdiği desteği kesmekle” suçluyordu.
Nitekim Erdoğan Cidde’deyken İstanbul’dan yayın yapan Mısır Müslüman Kardeşleri’nin televizyonu
Mukkemilin ve yine İstanbul’dan yayın yapan Yemen Müslüman Kardeşleri’nin televizyonu Belkis yayınlarına
son verildi.
Üstelik Belkis Erdoğan’ın yakın
dostu ve 2011’de Hillary Clinton’un
araya girmesiyle Nobel ödülü verilen
ve İstanbul’da ikamet eden Yemenli

gazeteci (hiçbir özelliği yok) Tevakkül
Kırman’in televizyonu.
Sık sık Suriyeli mülteci kamplarını
ziyaret eden ve İslamcı gruplarla buluşan Kırman ne hikmetse (o zaman
da eleştirmiştim) 16 Mart 2012’de
CHP lideri Kılıçdaroğlu tarafından
kabul edilmişti.
Büyük olasılıkla Kırman pek yakında
Filistin, Mısır, Sudan ve diğer ülkelerin
Müslüman Kardeşleri gibi kendine
yeni yer bulmak zorunda kalacaktır.
Çünkü Erdoğan’ın barışmak istediği
Mısır, BAE, Suudi Arabistan ve tabii
ki İsrail öyle istiyor ve barışmak için
başka koşulları var.
Dönelim Erdoğan’ın Cidde gezisine…
Muhalefete göre Erdoğan’ın “sarılıp,
öpüşüp, koklaştığı ve önünde eğildiği”
Kralın oğlu ve ülkenin gerçek hakimi
Muhammed Bin Selman Erdoğan’ı
karşılamak için Mekke Emiri’ni havaalanına göndermişti. Oysa Bin Selman daha bundan bir ay önce 22
Mart’ta ülkesini ziyaret eden Mısır
Cumhurbaşkanı Sisi’yi kendisi karşılamıştı. Benzer şekilde Bin Selman

14 Aralık 2021’de Suudi Arabistan’ı
ziyaret eden eski düşmanı ve Erdoğan’ın müttefiği Katar Emiri Temim’i
de kendisi karşılamış ve sarılıp durmuştu.
Özetle Bin Selman önemli konuklarını hep kendisi karşılıyor ama her
nedense Erdoğan’a Mekke Emiri’ni
göndermişti.
Gelelim son konuya…
Erdoğan Cidde’de olduğu sırada
Pakistan’ın yeni Başbakanı Şahbaz
Şerif de oradaydı. Erdoğan’la görüşüp
görüşmediği ya da üçlü toplantı olup
olmadığı ile ilgili henüz bir bilgi yok
ama bence böyle bir toplantı olmuştur.
Bu köşede, Tele1’deki yorumlarda
ve YouTube kanalımdaki videolarda
Türkiye ve Suudi Arabistan’ın Pakistan’da yaşanan son gelişmelerdeki
rollerini anlatmıştım.
9 Nisan’da Başbakan Umran Han’ı
büyük bir tezgahla deviren ABD; Suudi Arabistan ve BAE işbirliğiyle Şahbaz Şerif’i 11 Nisan’da Başbakan
seçtirmişti.
Şahbaz kardeşi eski Başbakan İs-

lamcı Navaz Şerif gibi Suudilerin
adamı. İşin daha ilginç olan tarafı ise
Umran Han’ın yakın dostu Erdoğan
Şahbaz Şerif’i kutlayan ilk lider olmuştu. Hem de seçilmesinden iki saat
sonra.
Çünkü Erdoğan 2015 ve sonrasında
Pencap Eyaleti Başbakanı olarak Şahbaz ile İstanbul’da buluşmuş o da Erdoğan’ı “İslam aleminin büyük önderi”
olarak nitelemişti.
Suudi Arabistan ziyareti bu liderliğin
sona erdiğinin ilk işareti olabilir. Bu
ziyaretle ve yukardan özetlemeye çalıştığım gelişmelerle Erdoğan “İslam
aleminin liderlik bayrağını” yeniden
Suudi’lere iade etmiş gibi görünüyor.
Yakında gerçekleşmesi beklenen
Mısır (öncesinde İsrail var) gezisiyle
her şey çok daha net anlaşılacak. Çünkü Müslüman Kardeşler örgütü
1928’de Mısır’da kurulmuş ve o gün
bugün bu coğrafyada İslamcılarla
Mustafa Kemal’in laik ve çağdaş düşüncesini benimseyenler arasında kavga devam ediyor.
Türkiye’nin içinde olduğu gibi.
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Adressiz yazılar

Alaşya’dan notlar

Faize Özdemirciler

Canan Sümer
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SAFLIĞI VE
MASUMLUĞU
ÖZLEMEK

Affedilmeli
Konuşma ve duyma engelli 67
yaşındaki Cemaliye Onyıldız’a
verilen 9 yıllık hapis cezası
toplumun vicdanında kabul
görmedi…

Toplum vicdanında derin bir
yara açan hapislik kararına
kadın örgütlerimizin sessiz
kalması hayret uyandırdı… Tepki
gösteren ve karşı çıkan tek
milletvekili ise Serhat Akpınar
oldu… Akpınar, Cemaliye
Onyıldız’ın affedilmesi için tüm
yetkililere çağrıda bulundu…
Bilindiği gibi doğuştan sağır ve dilsiz
olan 67 yaşındaki Cemaliye Onyıldız
kendisini savunmak zorunda kalarak istismarcı şahsı öldürmek zorunda kalınca
9 yıl hapse mahkum edilmişti.
Okuma yazma bilmeyen, işaret dili
ile iletişim kuramayan Cemaliye Onyıldız
5 Şubat 2021 tarihinde banyo odası içerisinde kendisine cinsel tacizde bulunan
Halil İbrahim Mengi’den kendisini korumak için keser ile vurmuştu.
Başka bir seçeneği olmadığı için yeğeninin evinde kalan, tercihi olmayan
kişilerle yaşamak zorunda bırakılan,
özürlü olmasından ötürü uğradığı cinsel
ve fiziki saldırıyı başkalarına anlatamadığı için öz-savunma yaparak canını
koruyan Onyıldız’ın mahkumiyeti toplum vicdanında büyük yara aldı.
Cinsel ve fiziki saldırı karşısında kendisini savunmak zorunda kalan Onyıldız
için 9 yıl hapis cezasına hükmeden Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Fadıl Aksun şöyle dedi:
“Sanığın mevcut engeli bu durumda
yardım istemesine engel teşkil etmektedir.
Yine sanığın yeğeni ve maktül tarafından
sistematik bir şekilde manevi şiddet
gördüğü ve ekonomik olarak sömürüldüğü de huzurumuzdaki bir olgudur.
Ceza takdir ederken böyle bir hayat
döngüsü içinde eve hapsedilmiş, kendisini ifade edecek herhangi bir yetisi
olmayan bir sanığı diğer sanıklardan
ayırmak mahkememizin en temel görevidir”…
Aksun, kararda şunları belirtti:
“Huzurumuzdaki sanık sırf engelli olduğu ve başka bir seçeneği olmadığı
için yeğeninin evinde kalmış ve onun
hayatına tabi olmuştur. Tabi olduğu bu
yaşamda tercihi olmayan kişilerle yaşamak zorunda kalmıştır. Dava konusu
olay da tam bu esnada olmuş ve kendisine yapılacak olan saldırıyı başkalarına
anlatamayacağı tahmin edilen sanığa
maktül tarafından fiziki ve cinsel saldırı

yapılmıştır. Bu durumda sanığın bu suçu
diğer algı handikaplarının yanında ciddi
bir tahrik altında işlediği de ortadadır
ve bu yönde bulgu yapar bu hususu
sanık lehine değerlendiririz. Bu olayın
sonunda bir insan hayatı yitirilmiştir.
Hiçbir şartta insan hayatına bir başka
kişi tarafından son verilmesi kabul edilemez. İnsan yaşamı en temel değerdir
ve ortada bu insan tarafından işlendiği
iddia olunan bir suç varsa buna ceza
verecek olan bireyler değil, mahkemelerdir. Ancak olayı doğru zeminde değerlendirebilmek için doğduğu şekliyle
kaderine terk edilmiş, kendi dünyasında
ve kısıtlı algıları ile yaşamış, kendine
yapılanı istese de başkasına anlatamayacak, saldırıya uğradığında haykırıp
yardım çağıramayacak durumda bir sanığın sanığın suç anındaki tepkilerini
değerlendirmemiz gereklidir.

Serhat Akpınar
Olaya tek tepki gösteren DP Girne
Milletvekili Serhat Akpınar oldu. Cemaliye Onyıldız affedilmesi için tüm
yetkililere çağrı yapan Akpınar'ın sosyal
medya hesabından paylaşımı şöyle:
Bir engelli kadınımız! Yıllarca şiddete
uğrayan! Yıllarca Taciz edilen !Sömürülen ! Cinsel Tacize uğrayan. Böylesi
yaşam engelleri ile hayata tutunan, her
günü acılar ve aşağılamalar ile geçen
“Anamız” kabul edeceğimiz insanımıza
verilen mahkeme kararı kabul edilemez.
Yargıcın dahi Devletin ayıbı olarak seslendirdiği karar sonrası beklenen!
Cumhurbaşkanımız Sn Ersin Tatar ın
Hepimizin annesi olan Cemaliye anamızın affedilmesidir ! Affetme yetkisi
kullanılamıyorsa! Süratle Cumhuriyet
meclisimiz tarafından AF çıkartılmalıdır.
Burdan KKTC Cumhuriyet Meclisi The Legislative Assembly of the TRNC
Başkanımız Sn. Zorlu Töre Demokrat
Parti Başkanımız Sn . Fikri Ataoğlu vekilimiz Sn. Hasan Tosunoğlu Başbakan
Sn. Faiz Sucuoğlu Ulaştırma Bakanı
Sn. Erhan Arıklı, Dışişleri Bakanımız
Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, İçişleri Bakanımız Sn. Dt. Ünal Üstel, Maliye Bakanımız, Sn. Olgun Amcaoğlu Çalışma
Sosyal Güvenlik Bakanımız Sn. Hasan
Taçoy Ekonomi Bakanımız Sn. Kutlu
Evren, Tarım Bakanımız Sn. Dursun
Oğuz, Milli Eğitim Bakanımız Sn. Nazım
Çavuşoğlu Muhalefet Parti Başkanları
ve tüm vekillerimize çağrı yapıyorum
gelin bir görevimiz de Cemaliye Anamızı
kurtararak yaşamının son yıllarına huzur
bırakacak kararı alalım. Kendi değerlerimize sahip çıkalım. Bu sorumluluk
hepimizin.”

“insandan ölüm yapıyorlar,
denizin ahından şeker
acıdan kardeş yapıyorlar bizi
üç beş çocuk kaldık bu zulüm ortasında
sevincin topacını hala çeviren
kucağımızda o 'Topal Martı'
yüreğimizde eski şiirler
bu bayram sabahında da
umudu umutsuzca yaşatan üç beş nefer
anamızın yolunu gözler gibi
barışın ak şafağını bekleyen…”
Yelda Karataş
Zordur çocukluğu özlemek.
Çünkü her özlemin içinde gerçekleşmesi
ve geri gelmesine dair az çok bir umut
olur…
Fakat çocukluk için imkânsızdır bu.
Yine de de delicesine özleriz o zamanları.
Bir bayram sabahını…
Yıllar önce seyredilen siyah beyaz bir
filmi hatırlar gibi hatırlarız…
Bayram sabahı giydiğim kırmızı çiçekli
elbisemi…
Annemin saçlarıma taktığı renk renk
mantinleri hatırlar gibi…
Ne de çok beğenirdim kendimi…
Ne de çok severdim bayramları…
Görmediğimiz akraba, eş dost kalmazdı
üç dört günlük bayram süresince…
Bayramın ilk günü fotoğrafçıya gidilirdi
mutlaka…
Önceleri üçümüz vardık bu resimlerde…
Annem babam ve ben…
Her şeyden habersiz masum masum
bakıyorum ikisinin arasında…
Kardeşlerim de doğduktan sonra giderek
kalabalıklaştı bayram fotoğraflarımız…
En küçük erkek kardeşim doğduğunda
bu ilginç alışkanlık da sona ermişti sanırım…
Onun da olduğu bir bayram fotoğrafımız
yok çünkü…
Bayram yerine gitmeye bayılırdık üç
kız kardeş…
Babamın bizi götürmesini sabırsızlıkla
beklerdik…
Bir bayram sabahı babam, parası olmadığı için bizi bayram yerine götüremeyeceğini söyleyince çılgına dönmüştük…
-Sen bizi götür de biz kendi bayramlıklarımızı harcarız, demiştik…
Henüz üç yaşındaydı Selda…
Daha “lütfen” demeyi bile beceremiyordu…
“Üffen, üffen” diye ağlamaya başlayınca
babam dayanamamış ve kabul etmişti
bu teklifimizi…
Bayram harçlıklarımızı babama verip
Mücahitler Parkının oradaki bayram
yerine gitmiştik…
Saatlerce tüm oyuncaklara binmiş…
Yemiş içmiş eğlenmiştik…
Eve dönüş yolunda Selda bu kez de
“Ben bayramlık paramı isterim” diye ağlamaya başlamıştı…
Ona, paraları harcadığımızı bir türlü
anlatamamıştık…
Ve cebindeki üç beş kuruşu da sussun
diye ona vermişti babam…
***
Yüreğimde eski şiirlerle uyandım bu
bayram sabahı…
Ve bu tür günlerin uzun zamandır
benim için hiçbir şey ifade etmediğini
düşündüm…
Siyah beyaz eski fotoğraflarda aradım
kendimi…
Çocukluğumu…
Saflığı ve masumluğu…
Bayramları ve masalları sevdiğim zamanları aradım…
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Ankara'nın koyunu böyle çıkar oyunu
Tayyıp'ın işi bu ister yazar ister bozar
100 günlük TC planıyla gelir hükümetin sonu
Her zaman hazırdır üstü açık bir mezar

KALAY-KALAYCI

1 MAYIS ANLAMINI
YİTİRMESİN DİYE

1 Mayıs’ı sadece emekçinin işçinin bayramı olarak değil, yaşadığımız dönemin
karanlığına isyan olarak da görmek gerekir. 1 Mayıs’ı yaşamak zorunda
bırakıldığımız bu sefil hayata, yoksulluğa yoksunluğa ve yokoluşa karşı bir
isyan günü olarak da görmek gerekir. Sadece bunlar da değil, aynı zamanda
Türkiye’nin müdahalelerine itirazın yükseltileceği gün olarak da görmek gerekir.
Barış ve çözüm taleplerimizi bağıracağımız bir gün olmalı 1 Mayıs. Aksi takdirde
sıradan bir güne dönüşür ve anlamını yitirir…

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

İPİ CTP ÇEKECEK

Geçen yıl Nisan ayında Tayyip Erdoğan
kameralar karşısına geçmiş ve aslında hükümetten, partilerden tutun da yargıya kadar
tehdit dolu sözler sarfetmiş ve hatta “biz gerekeni yaparız” demişti...
Durmadan paketler hazırladılar durdular...
En son bu talimatlarla alakalı bir protokol
imzalandı...
Üçlü hükümet de kuruldu ancak önemli
olan paketti...
Sucuoğlu paketi zamana yaymak istedi...
Türkiye’nin rızası yoktu buna...
En geç yüz gün içerisinde gereken yapılmalıydı...
YDP ve DP denildiğine göre elçinin talimatlarıyla üçlü hükümete bu protokolü öne
sürerek güvenoyu vermeyeceklerini bildirdiler... Ne var bu pakette?
Yargı var...
Anayasa yeniden düzenlenecek, Adalet
Bakanlığı kurulup yargı siyasallaştırılacak...
Siyasetçinin talimatına uymayan yargıçlar,
savcılar görevden el çektirilecekler...
Türkiye’de yaşanmakta olan gibi...
Maaşlarda kesinti yapılacak...
Onüçüncü maaş kaldırılacak...
Hayat pahalılığına karşılık her altı ayda
bir yapılan düzenleme olmayacak...
Ve en önemlisi sendikalar bitirilecek...
Bir de basının sesini kesme yasası vardır
protokolün içerisinde...
UBP bunları yapmam demedi, yaparım
ama bir anda değil, parça parça zamana yayarak yaparım anlayışıyla hareket etmeye
çalıştı... Kabul görmedi ve görevi Tatar’a
devretti...
Şimdi ne olacak?
Arıklı daha ilk günden ne demişti?
“Keşke hükümeti kurma görevi Tufan Erhürman’a verilseydi”...
Adam haklı...
Bu toplumun başına gelen büyük felaketlerin
altında imzası bulunan parti CTP...
Hangi felaketler mi?
KDV, Bileşik faiz, İTEM Yasası..
Bilişim Yasası ve dahası...
Her ne kadar Tufan "erken seçim" dese
bile, hedef geniş tabanlı hükümet denilerek,
CTP, ne Türkiye yönetimine ne Tayyip Erdoğan’a tek söz söylememesinin mükafatını
alacak...
Toplumu ikna etme ve aykırı sesleri durdurma görevini CTP üstlenecek...
Geçmiş deneyimler ortada...
Kıbrıs sorununda da bugün federalizmi
savunan CTP göreceksiniz ki yakında Tatar’la
aynı kulvarda yol alacak ve suçu da karşı tarafın üzerine yıkacak...
Stabil para birimine geçene kadar biraz
dişimizi sıkacağız diyerek zamlardan anası
ağlayan ahaliyi yine kandıracak!
Sendikaların çoğu zaten yanında...
Geriye kalanları da pasifleştirecek her türlü
eylemi yapacak...
Ara bölgedeki bir toplantıda sendika başkanı
Selma Eylem’i Tufan Erhürman’ın nasıl yalanlamaya çalıştığını unutmadık!
Cuma akşamı YDP ve DP hükümetten çekilme kararı alırken CTP’liler de olası hükümete girme toplantısındaydılar...
Kimbilir hizmetlerine karşılık Türk usulü
başkanlık sisteminde de ilk başkan Tufan
olur!

EN ÖNEMLİ GÜNDEM
MADDESİ

Feci kazada ölü
sayısı 2'ye yükseldi
Büyükkonuk anayolunda Pazar
akşamı meydana gelen kazada Zühre
Arkan'ın ardından, Meryem Gözütok
da hayatını kaybetti.
Büyükkonuk-Kaplıca Anayolu üzerinde Pazar akşamı saat 21.00
sıralarında meydana gelen kazada
yaşamını yitiren Zühre Arkan'ın
ardından, ağır yaralanarak hastaneye
kaldırılan 38 yaşındaki Meryem
Gözütok da, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak
yaşamını yitirdi.
Kazada yaralanan, Bayram Gözütok ve Sıla Gözütok bel kırığı
teşhisiyle Gazimağusa Devlet Hastanesi Nöroloji servisinde, kazada
hafif yaralanan Semih Gözütok ise
tedbir amaçlı acil serviste müşahede

altına tutuluyor.
Polisin olayla ilgili soruşturması
devam ediyor.
Kaza nasıl olmuştu?
Büyükkonuk-Kaplıca yolunda dün
akşam saat 21:00 sıralarında, Zühre
Arkan yönetimindeki MV 163 plakalı
aracı ile, Kaplıca istikametinden
Büyükkonuk istikametine doğru
seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu
yolun sağına geçmesiyle, o anda
karşı istikametten gelen Bayram
Gözütok yönetimindeki PF 989
plakalı araç ile çarpışmıştı.
Kaza sonucu MV 163 araç
sürücüsü Zühre Arkan olay yerinde
yaşamını yitirmiş, 4 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Dr. Ali Niyazi Fikret hayatını kaybetti
Kıbrıslı Türklerin ilk Kulak Burun ve Boğaz Uzmanı Dr. Ali
Niyazi Fikret hayatını kaybetti.
61 yıldır hekimlik yapan 93
yaşındaki Fikret’in ölümü, sevenlerini yasa boğdu.
1929 Larnaka doğumlu olan Dr.
Ali Niyazi Fikret, 1977’den beri
Lefkoşa’nın Köşklüçiftlik bölgesinde yaşadığı evinin bir kısmını
klinik olarak kullanıyordu ve 45
yıllık hemşiresi Halide Bardak’la
her gün 3-4 saatini burada geçiriyor,
hastalarını muayene ediyordu.
Fikret’in mesleki yaşamı boyunca
edindiği tüm KBB aletleri,
1958’den beri takip ettiği tıp dergi-

leri, büyük amcasından kalan asırlık
kitaplar ve fotoğraflar da bu klinikteydi.

Kaza yerinden kaçmıştı! Alkollü olduğu ortaya çıktı
Alsancak'ta meydana gelen kazada
olay yerinden ayrılan RH 909 plakalı
araç sürücüsü Serdar SARIOĞLU
tespit edilerek tutuklandı. Serdar SARIOGLU'nun Kaza anında 63 mlgr
alkollü içki tesiri altında olduğu tespit
edildi. Soruşturma devam etmektedir.
KAZA NASIL OLDU?
Alsancak'ta Ankara Caddesi üzerinde,bugün saat 10:40 raddelerinde
plakasız motosiklet sürücüsü 16 yaşındaki Mevlüt AKAR 'ın Kaynarca
Plaza isimli iş yerinin park yerinden
dikkatsizce anayol durumunda bulu-

nan Ankara Caddesine giriş yapması
sonucu, o esnada yine Ankara caddesi
üzerinde doğu istikametine doğru
seyreden Serdar SARIOGLU (E-35)
yönetimindeki RH 909 plakalı aracın
önünü tıkayıp çarpıştı. Kaza sonucu
yaralanan motosiklet sürücüsü Mevlüt
AKAR kaldırıldığı Girne Dr. Akciçek
Hastahanesinde gördüğü ilk yardım
tedavisine müteakip ambulans ile
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. RH 909
plakalı araç sürücüsü Serdar SARIOĞLU olay yerinden ayrıldığından
dolayı aranmaktadır. Soruşturma devam etmektedir.

Her şeyin herkese göre önemi kuşkusuz
aynı olmayabilir.
Bu, yaşamdaki kişisel beklenti ve değerlendirmelerle de ilgilidir biraz.
"Saygı duymak mı lâzım" derseniz, "Hayır" derim, "Öyle bir zorunluluk yok".
Görüş ve düşüncelerine ters bir şeye
kimse saygı duymak zorunda değil, olmamalıdır.
***
Mesela bana, "Kuzey Kıbrıs'ta en önemli
gündem maddesi nedir?" diye sorsanız,
Şener Levent'in Kuzey Kıbrıs'ta yargılanıp
beraat ettiği "Erdoğan'a hakaret" davasının,
Tayyip Erdoğan tarafından aynen Ankara'da
da açılması ve Levent'in uluslararası hukuk
ve adalet teamüllerine aykırı olarak ve gıyaben yargılandığı bu davada 1 yıl hapislik
cezasına mahkûm edilmesidir, derim.
***
Kıbrıs Cumhuriyeti ve AB vatandaşı bir
gazetecinin, Kıbrıs dışındaki yabancı bir
ülkede , o ülkenin cumhurbaşkanına hakaret
ettiği iddiasıyla gıyaben yargılanıp, hiçbir
savunma hakkı verilmeden 1 yıl hapse
mahkûm edilmesi, kuşkusuz Kıbrıs tarihinde
bir ilk olma özelliği taşımaktadır.
TC-KKTC ilişkilerindeki tahakküm edici,
karışmacı ve cezalandırıcı tavırları da bir
kez daha bütün çıplaklığıyla gözler önüne
serecek nitelik ve öneme sahiptir.
***
Hâlâ kendini ana muhalefet diye satma
gayretkeşliğinde bulunan CTP için ise, bu
hiç de öyle değil!
Bir vatandaşın kendisine bu konuda sorduğu soruya cevaben bakın ne diyor Tufan
Erhürman...
"Ülkede bu kadar ekonomik sıkıntı varken,
bu konuları konuşacak zaman değil!"
***
Şener Levent'in TC Başkanı Tayyıp Erdoğan tarafından dava edilmesinin ve onun
mahkemelerinde gıyaben ve uluslararası
hukuk teamüllerine de aykırı olarak yargılanıp 1 yıl hapislik cezasıyla cezalandırılmasının hiçbir önemi yok Erhürman için!
Şimdi onun derdi "TC -KKTC İktisadi
ve Mali İşbirliği Protokolu".
Türkiye ile imzalanan protokolun hâlâ
eline geçmediğinden yakınıp duruyor!
Sanki eline geçse, bu konuda söyleyecek
sözü, itiraz ortaya koyacağı bir iradesi
varmış gibi!
Yıllardır hep bir tahakküm belgesi olan
protokoller, Şener Levent'in Ankara'da Tayyıp Erdoğan'ın mahkemelerinde 1 yıl hapse
mahkûm edilmesinden daha önemliymiş
gibi!
Türkiye'deki diktatörün yıllardır üzerimizde kurduğu baskı, tahakküm ve korku
rejiminin tırmanışa geçmesinin açık kanıtı
olan bu olayın, Tufan Erhürman'ın gözünde,
işgalden ve işgalciden kaynaklanan ekonomik sıkıntılar kadar bile bir değeri yokmuş
gibi!
Bunlar varken bu konuyu konuşacak zaman değilmiş şimdi!
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Onuncu köy
ANKARA BAŞIMIZA
DAYADIĞIN SİLAHI ÇEK!

İKİ YÜZ: RECM VE SECDE

Selma Cirban,
Şeriat’ın iki yüzlülüğü:
- Kadına karşı vahşidir ve EZER.
- Amerikan askerine, SECDE eder.

Hasan Ulaş Altıok
Ankara’nın eli bir kez daha UBP’nin yakasında. Beter olsunlar diyecem ama olan
bize de oluyor. Çok mu zor ülkemizin TAM
BAĞIMSIZLIĞINI savunmak? Çok mu zor
gerçekleri görüp hep birlikte, toplum olarak
ANKARA ELİNİ YAKAMIZDAN ÇEK
diyebilmek ve ortak mücadele vermek?
Koltuk kavgasına son verip özgür bir gelecek
mücadelesi vermenin zamanı gelmedi mi?

ANNAN PLANI’NDAN BERİ

Ahmet Said Sayın
Girne’nin bu çilesi 18 yıldır bitmedi.
Sakin bir kasabayı betondan bir cehenneme döndüren Annan Planı’na evet
dediğim güne bin kere lanet olsun.

TC İŞGALİNE
KARŞI 1 MAYIS

İŞGALE KARŞI 1 MAYIS

Yalçın Oytam
İşgal'e işgal de(ye)meyenin "1 Mayıs"
kutlaması, bir ay gecikmeli 1 Nisan şakasıdır. Çok dövünmesinler, maazallah
bir tarafları şişer.
Birleşik Kıbrıs, birleşik emek hareketiyle başlar.

Koral Asam
1 Mayıs mücadele günüdür. 1 Mayıs dayanışma günüdür. 1 Mayıs birlik olma günüdür. 1 Mayıs Kıbrıs’ta yaşayan tüm insanların ortak vatanı yaratma mücadelesinin
yükseltildiği gündür. 1 Mayıs emperyalizme
ve Neo Liberal anlayışlara karşı direnme
günüdür. 1 Mayıs savaşsız ve sömürüsüz
bir dünya umudunu yükseltme günüdür.
Kahrolsun Emperyalizm
Yaşasın 1 Mayıs
Yaşasın Ortak Vatan Mücadelemiz

TEMBEL, UÇARI, EGOİST,
DÜŞÜNCESİZ, KAYGISIZ

SÖMÜRGE VERGİSİ İLE
ELEKTRİK KULLANMAK

Devrim Barçın
ARTIK HER AY ELEKTRİK FATURALARI ZAMLANACAK
289 kws tüketime 611.90 TL fatura gönderim sonrası yapılan araştırmada görüldü
ki fatura bedelim aslında kdv+maktu ücret
de dahil 444 TL imiş ama daha önce alınan
BK kararı sonrası 168 TL Yakıt Değişim
Bedeli olarak faturama/faturalarımıza ek
kalem eklenmiş.
Yani Halk, tükettiği zamlı tarifenin de
üstünde fatura ödeme ile karşı karşıya
kalacak artık ki bu ekonomi politikası ile
işletmelerin ve dar gelirli vatandaşın içine
düşeceği durum kesinlikle sürdürülebilir
değildir dostlar

ANGELİNA JOLİE
SURİYE’DEN SONRA
UKRAYNA’DA!

Hamide Rencüzoğulları
Ukrayna halkı için büyük ve uzun sürecek
felaket asıl şimdi başlıyor...
Suriye'den ilk gelen ÖSO'cuları mülteci
kampında ziyaret etmek için koşup Türkiye'ye gelmişti. Yıl 2011…
O günden sonra Suriye'nin her yanına el
kaide saldırıları başladı ve hala devam ediyor!.

‘ANKARA OTUR DERSE
OTURURUM, KALK
DERSE KALKARIM’

Tamay Osman Uzun
Güya, kendi partileri hükümette olduğu
dönemlerde Türkiye'nin sözünden çok çıktılar
da bu hükumete hesap sorarlar...

CEVABINI DUYMAK
İSTEMEDİKLERİ
SORULAR

Yüksel Ekenoğlu
Tufan Bey'e müdahale olduğunu kim söylemişse anında o reddetmiştir.
Belki de inanması için Sucuoğlu’nun ağzından duymak ister.
Ya da Sucuoğlu’nu da reddederek Reis'in
gözdesi olmayı hedefliyor.

HİÇBİR STATÜSÜ KALMAMIŞ BİR TOPLUM
Tahir Gökçebel
HÜKÜMET
KURULACAK
MIŞ???!!!
Kıbrıs Türk Toplumu bilinçli bir şekilde
dünyadan kopartılarak, yasal olmayan
bir yapıya mahkum edilerek, azınlık durumuna düşürülmüş, Toplumsal Statüsü
ve demokrasisi tümden yok edilmiştir.
Oluşturduğu tüm kurumsal yapıları bir
bir ortadan kaldırılarak siyasal, kültürel
sosyal ve yaşamsal tüm varlıkları, mal
ve zenginlikleri elinden alınarak ithal
kurumlara devredilmiştir.
Hiçbir statüsü kalmamış, azınlık durumuna düşürülmüş bir toplumun kendi
kurumlarını yönetmesi, kendi yurdunda
söz sahibi olması ortadan kaldırılmıştır.
Seçimleri kazanmak, hükümeti kurmak
ekonomiyi düzlüğe çıkarmak;

-“sürdürülebilir bir yapı kurmak”…
gibi absürd iddialar, farazi yapılmıştır.
İşbirlikçi olma statüsü bile bitirilmiştir.
Düşürülen aşağılık pozisyonuna dahi
şükretmesi istenmektedir…
Çare: İstiklaline ve mevcudiyetine kast
eden, cebren ve hile ile tüm kalelerini
zapt eden, dahili ve harici düşmanlarla,
gaflet ve dalalet hatta hıyanet içinde
olanlarla, oluşturulan gayrı yasal yapıya
sarılıp, küçük menfaatları yüzünden toplum menfaatlarını satanlarla uzlaşma
yerine; haklı, güçlü ilkelere ve iradeye
sahip gerçek, mücadeleye sarılmaktır.
Kıbrıs Türk Toplumunun haklarını, eşitliğini tüm kesimlerden söke söke ancak
böyle alacağını idrak ederek , cesur
olmak ve sonuna kadar mücadeleye devam etmektir.

KÖLE RUHLU OLMAMAK
Mustafa Billur
Ülkenin "sol" geçinen bilmem kaç
parti ve örgütü, "birlik, mücadele dayanışma" diye bağıracak, 1 Mayıs’ı
kutlarken...
Hem birlik istiyorlar, hem de "küçük
olsun, benim olsun", "ben büyüğüm,
gel bize katıl ve husol, yoksa disipline
verilir ve atılırsın", "gelirim ama şu
mevkii isterim, üstüne bir de latte machiato hergün"...
Solun doğasına aykırıdır "Köle Ruhlu"
olmak...
Bizimkiler bunu da anlamış değil!
Adada işgâl var, bizim kendine "sol"
diyenlerin çoğunluğu ise işgâlcinin
oyuncağı!

Biri sömürgecinin yasadışı yerleşimci
nüfusu ile komünist Devrim yapacak,
diğeri Kıbrıslı faşistlerin mal ve mülküne
el koyup yerleşimci devrimcilere dağıtacak, berisi Devrim-mevrim işinde
yok, büsbütün dabella devrimcisi, bir
diğeri ne olduğunu, ne istediğini kendisi
de bilmiyor, ortaya ve guduru devam
ediyor, ötekinin görevi zaten işgâlcinin
istediğini yapmak, bir diğeri kafasında
1968'i yaşamaya devam ediyor...
Kıbrıs'ta olanı biteni izlemek akıl
sağlığına zararlı.
Kutlayın bakalım "bayramı".
2 Mayıs'ta yaptıklarınıza aynen kaldığınız yerden devam edersiniz...

Attila Tuygan
"Sosyalizmi tembel, uçarı, egoist, düşüncesiz, kaygısız insanlarla gerçekleştiremezsiniz. Sosyalist bir toplumun,
kendi bulunduğu yerden, genel refah
için tutku ve hevesle dolu, yoldaşı insanlar için fedakârlık ve duygudaşlıkla
dolu, en zoru gerçekleştirmeye kalkışacak
cesaret ve kararlılıkla dolu insanlara ihtiyacı vardır.
Koskoca bir eski dünya hâlâ devrilmeyi
ve tamamen yeni bir tanesiyse inşa edilmeyi bekliyor.
Fakat biz bunu yapacağız değil mi
genç arkadaşlar? Yapacağız!
Tıpkı şarkıda söylendiği gibi: 'kuşlar
kadar özgür olmak için,/sayemizde boy
veren şeyler hariç,/elbette hiçbir eksiğimiz yok, karıcığım, çocuğum; sadece
zaman!"
Rosa Luxemburg

ORTAK VATAN
İÇİN 1 MAYIS

Mustafa Gürkan
Biz her 1 Mayıs’a geldik…
Her 1 Mayıs’a gelmeye de devam
edeceğiz…
Ta ki aradaki bu sınırlar kalkana, Kıbrıs'ıma barış gelene kadar...
Ta ki bu ülkenin her bir yasemin ağacında çiçekler açana, barış güvercinleri
uçurana kadar...
Çünkü bu vatan bizim…
Yaşasın 1 Mayıs.
Yaşasın ortak vatan ve birleşik Kıbrıs!

FUAT OKTAY’IN DANIŞMANI
ELÇİLİKTE

Hasan Yücelen
Herkes gerçeği ve kralın çıplak olduğunu söylemekten çekiniyor buna Sayın
Sucuoğlu da dahildir.
Kardeşim DP ve YDP başkanlarının
anlattığı hikayedir.
UBP genel başkanı Sayın Sucuoğlu’da
gerçeği söylemiyor ama ben söyleyim;
Sayın Fuat Oktay’ın danışmanı şu
anda KKTC’de ve Türkiye büyükelçiliği
ile birlikte resmen bu süreci yönetiyor.
Aslında bize siz yoksunuz diyor ve
herkeste bunu korkarak izleyip sesini
çıkarmıyor!
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Bilinmesi gereken
Sezan Artun sartun47@yahoo.com.tr
Sucuoğlu’nun, kukla da olsa,
bir Hükümet kurmasının engellenmesi bir geçmişe dayanır.
RTayyipE, Sucuoğlu’nun kalemini çoktan kırmıştı.
Sucuoğlu’nun bir Türkiye gezisinde CHP yetkilileri ile de
görüşmesi ile başladı kin ve düşmanlık.
RTayyipE gibi dindar ve kindar
bir diktatörün…
Sucuoğlu’nun, kendisinin
“düşman” gördüğü CHP yetkilileri ile görüşmesini sineye çekmesi beklenemezdi.
Sucuoğlu’nun defterini dürme
girişimleri, UBP Genel Başkan
seçiminde yaşandı.
Yaşananlar hatırdadır, tekrar
etmek gerekmiyor.
Diyanellos Seçimleri sonrası
Birinci Sucuoğlu hükümeti kuruldu.
Haftasına, Tomsoncu Tahsin
olayı gerçekleştirildi.
RTayipE’nin Kuzey Kıbrıs’ta
gözü, kulağı ve dili olan Ers’in…
Sucuoğlu’nun görevden almasını istediği Hacı Sunat’ı almaması (Ki böyle bir yetkisi yok),
beraberinde Sucuoğlu Hükümetinin istifasını getirdi.
İkinci Sucuoğlu kabinesi Hacı
Sunat olmadan kuruldu.
İlk raunt, Sucuoğlu’nun gibi
göründü.
İşgalci Kuzey’deki statükoda
işbirlikçi, piyon ve kadrolar besler.
Bazen kişi, bazen dernek, bazen

GÜNAH KEÇİSİ

da parti olarak karşımıza çıkar
bunlar.
İkinci Sucuoğlu kabinesine
güle oynaya giren Arıklı ve Fikri’nin fikirleri…
Birden değişti ve mensubu bulundukları hükümete “Güven
Oyu” vermeme kararı aldılar!!!
Kendi iradeleri ile demeyin.
Öyle olsa, Sucuoğlu Hükümeti’ne girmeyi baştan ret ederlerdi.
Eeee… Peki ne oldu?
İşgalcinin birey, dernek veya
parti olarak beslediği kurumlar,
gelen talimat doğrultusunda tavırlarını ortaya koydular.
Arıklı ile Fikri’nin partileri(!),
üyesi oldukları kabineye güven
vermeyeceklerini açıklayıp hükümetten çekildiler.
Böylece Sucuoğlu, elinde bulunan en kısa süreli hükümet rekorunu (59 gün), yine kendisi
kırdı (Bir hafta).
İnsan düşmeye görsün…
Sucuoğlu hem partisinden, hem
de muhalefetten topa tutuldu.
Hacı Sunat, Sucuoğlu ile ters
düştü ya!
Sucuoğlu’nun “dik duruş”
derken Türkiye’yi kast edip etmediğini merak(!) etmiş.
Allahtan Sucuoğlu’nun imdadına Afrika gazetesi ve yazarları
yetişti!.
Meğer, dik duruş Afrika gazetesine karşı söylenmiş!.
Böylece Afrika gazetesi Sucuoğlu’nun imdadına yetişti.

17. KIBRIS İPEK KOZA
FESTİVALİ SONA ERDİ
Girne Belediyesi, Beylerbeyi Muhtarlığı
ve Yeşil Barış Hareketi İşbirliğinde
düzenlenen Kıbrıs İpek Koza Festivali’nin
17’ncisi sona erdi
Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye
göre, Beylerbeyi köyünde yer alan
festivalin açılışına Cumhurbaşkanı Ersin
Tatar da katıldı.
Festivalin açılış töreninde konuşan Girne
Belediye Başkanı Nidai Güngördü,
festivali, dut ağaçlarının çoğaltılması,
korunması, Kıbrıs Kültürünün önemli bir
parçası olan ipekböceği yetiştiriciliği ve
ipek koza işlerinin yaşatılması
yaygınlaştırılması ve gelecek nesillere
aktarılması amacıyla düzenlediklerini
kaydetti.
Güngördü, hedeflerinin geçmişte var olan
ipekböceği yetiştiriciliği, ipek koza el
sanatlarının gelecek nesillere aktarılması
evlerde üretilen ipek koza işlerinin
turistlerle daha fazla buluşturulması ve
Kıbrıs’a özgü bu el sanatını ve Beylerbeyi
Köyünü dünyaya tanıtmak olduğunu dile
getirdi. Güngördü, festivalin
gerçekleşmesine katkı koyan herkese
teşekkür etti ve tüm İslam aleminin
Ramazan Bayramını da kutladı.

MALİYE-SEN’DEN
1 MAYIS MESAJI
Hazine ve Maliye Çalışanları Sendikası
(Maliye-Sen), yayımladığı 1 Mayıs
mesajında, ülke sorunlarının çözüm
yollarının içte değil de uzaktan yönetim
modelinde aranmasının kabul edilemez
olduğunu belirtti.
Maliye-Sen yayımladığı İşçi Bayramı
mesajında “Yaşadığımız sorunların
çözüm yollarını demokratik yöntemlerle
içimizde aramak yerine uzaktan kumanda
siyaset ve yönetim modelinde aramak
kabul edilemez” ifadelerini kullandı.
Yüksek enflasyon, istikrarsız yönetim,
ücret politikaları, hayat pahalılığı,
taşeronlaştırma, özelleştirme,
sendikasızlaştırma, adaletsizlik,
hukuksuzluğa karşı tüm emekçilerin güç
birliği yapması gerektiği kaydedildi.
Mesajda işçi ve emekçilere eşitlik, barış,
mutluluk ve sağlık içinde günler
dileklerinde bulunuldu.

Tomsoncu Tahsin, “Sucuoğlu’nun TC tarafından istenmediğini” iletmiş.
Kudret, Sucuoğlu’na asıldı.
İrade dedi ama kimden alınması gerektiğine vurgu yapmadı.
Oldum olası kaçak güreşmeyi
sever.
Muhalefeti “kabul edilir sınırlar içinde tutma misyonlu”
BG’li Erhürman da müdahale
ve iradeden söz etti
Gelişmeleri “masgaralık” olarak niteledi.
Katılıyoruz.
Şu farkla ki, maskaralık sadece
Sucuoğlu’nun defterini dürmek
için yapılmıyor.
BG’li CTP’nin de içinde bulunduğu ve Kıbrıs’ın işgal bölgesinde oynan “devletçilik oyunu”dur masgaralık.
Kuzey Kıbrıs’ta dürüst siyaset
yaptığını iddia edip de Kuzey
Kıbrıs’taki “işgal” olayına vurgu
yapmayan, Kıbrıslıya yalan söylüyor, ihanet ediyor.
***
Aslında Sucuoğlu operasyonunu yadırgamamak gerekir.
İşgalci, Kuzey Kıbrıs’ta aykırı
ses çıkaranları hiç sevmiyor.
Sadece muhalif sesleri değil,
kendisine biat edenler arasında
da sınıflama yapıyor.
Sucuoğlu, biatçılar içinde “sınıfı geçecek not alamayanlar”
dan olduğu için yaşıyor bu rezillikleri.

HAKSEN: Mücadelemiz emeğin
hak ettiği değeri görebilmesi için
Eşit Hak ve Adalet Sendikası
(HAKSEN), 1 Mayıs Emek ve
Dayanışma Günü dolayısıyla
mesaj yayımladı.
HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu mesajında, hem dünyada, hem de ülkede, yaşanan
ekonomik sistemin işçi ve emekçi için her geçen gün daha da
zor koşullar dayattığını kaydederek, "1 Mayıs ancak emeğin
ve emekçinin hakettiği değeri
göreceği günler geldiğinde "bayram" olarak kutlanabilecektir"
dedi.
“Tüm mücadelemiz emeğin
hak ettiği değeri görebilmesi ve
1 Mayıs’ın gerçekten ‘Bayram’
olabilmesi içindir” diyen Büyükoğlu, sistemin yapısından kaynaklı yaşanan krizlerin faturasının, her zaman çalışana ödetil-

diğine ve her fırsatta haklarımızın
daha da geriye götürülmek istendiğine dikkat çekti.
Büyükoğlu, başta "Özel sektör
emekçilerinin sendikalaşması",
"ekonomik krizde kaynak yaratmak için ultrazengin kesimden
servet vergisi alınması", "asgari
ücretin kamudaki en düşük maaşa endekslenerek otomatik belirlenmesi ve hayat pahalılığının
2 ayda bir maaşlara yansıtılması"
gibi emek merkezli taleplerin
yükseltilmesi gerektiğini ifade
etti.
HAKSEN’in her 1 Mayıs'ta
olduğu gibi bu yıl da bu talepler
doğrultusunda mücadele sözü
vermekte olduğunu ifade eden
Büyükoğlu, tüm çalışanları örgütlenmeye ve emek cephesine
güç katmaya davet etti.

ARUCAD’DA YENİ LİSANS
PROGRAMLARI AÇILIYOR
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nde (ARUCAD) Müzik ve Sahne Sanatları
Fakültesi altında Oyunculuk,
Modern Dans ve Ses Sanatları
Tasarımı Bölümleri ile Tasarım
Fakültesi altında Kentsel Tasarım
ve Peyzaj Mimarlığı Bölümleri
açıldı.
Üniversite, 2022-2023 Akademik Yılında eğitime başlayacak 4 yeni lisans bölümü için
öğrenci kabulüne başladığını
açıkladı.
ARUCAD Rektörü Prof. Dr.
Asım Vehbi, açılan bölümlerle

ilgili açıklamada şu ifadelere
yer verdi:
“ARUCAD, resim, heykel, fotoğraf, sinema, görsel ve mimari
tasarım gibi temel sanat ve tasarım alanlarının yanı sıra müzik,
performans ve ses gibi disiplinlerini de bünyesine ekleyerek
gelişmeye devam ediyor. Sanat,
tasarım ve iletişim alanlarında
bölgede lider bir eğitim kurumu
olma amacıyla yola çıktık ve
amacımızdan sapmadan butik
üniversite konseptimizi koruyarak yolumuza emin adımlarla
devam ediyoruz”

GÜNLÜK
UBP’YE ELÇİLİĞİN TALİMATNAMESİ

Ne deriz hep: KKTC bir devlet değildir… Çünkü kendi para
politikası, bağımsız maliyesi ve bütçesi yoktur! Bütçe yapmak
plan-program işidir. Kalem kalem yazarsınız… TL’nin değerini
kontrol edemediğiniz için zaten bütçe geceden sabaha erir!..
Hükümet programları da bütçe ile paraleldir. Bütçede ‘askeri harcamalar’ kaleminde yazılan para gelmediğinde zaten bütçe çöker!
Eee, altyapı harcamaları da TC’ye tabi… Nasıl bütçedir, nasıl hükümet programıdır bu!.. Erhan Arıklı hükümet programlarının
‘çalakalem yazıldığını’ ve hükümetlerin 5 yıl boyunca iktidarda
kalacağı düşünülerek belirlendiğini söyledi… Yani hükümet
programı Kıbrıslının deyişi ile ‘guduru’ olurmuş!.. Hükümet
programı guduru olduğu için, DP-YDP bir de ‘eylem planı’
hazırlayıp UBP’nin önüne koydu! Elçiliğin talimatnamesini ‘eylem
planı’ diye koydular masaya… Yani Elçilik UBP’nin yapmayıp
salladığı talimatları Faiz Sucuoğlu’nun alnının çatına vurdu…
Yapmaya kalkarsa ahalinin hışmına uğrayacaktı, yapmayı reddederse
Ankara’nın!.. Acelesi var Ankara’nın… Mesela KIB-TEK’i var
10 senedir 3 parçaya bölüp özelleştirmek ister Ankara!.. 10 senedir
her protokolde KIB-TEK’in üretim, tahsilat ve dağıtım diye üç
parçaya bölüneceği yazar… Bu formül için “KIB-TEK özelleşmeyecek ama elektrik özelleşecek” demişti faşist Arıklı. Nasıl
olacak o? Elektrik yarı yarıya zaten özel… AKSA’ya haraç
ödüyoruz. Arıklı’nın da söylediği bu: KIB-TEK değil elektrik
üretimi, tahsilatı ve dağıtımı özelleşecek. “Kurum” yerli yerinde
duracak, içi boşalacak… Bunun için Arıklı’yı ‘Enerji Bakanı’
yapıp kurumu çökerttiler!.. İşte ‘eylem planı’ dedikler Elçiliğin
talimatnamesi…
UFUKTA GÖRÜNEN
Asgari ücretli solcu
ufuklara baktığında
yoksulluk ve karanlık
görür, azami ücretli solcu
ise “Erken seçim” görür…
Yaşasın 1 Mayıs…
*
BİLEN VAR MI?
Faiz Sucuoğlu’nun daha
kaç defa daha istifa
edeceğini Ersin Tatar’ın
daha kaç defa bu istifayı
kabul edip sonra da
hükümeti kurma görevini
yeniden Sucuoğlu’na
vereceğini bilen var mı
acaba? Yetmez maskara
oldunuz toplumu da
maskara ettiniz..
*
HAZRET
Tayyip Erdoğan da 1 Mayıs
mesajı yayınladı ya,
bundan sonra
kutlamasanız da olur.
Hazret “Bugüne kadar
olduğu gibi bundan sonra
da işçilerimizin yanında
olmayı sürdüreceğiz”
derken, tam o sırada
Taksim’e çıkmak isteyen
yüzlerce kişi gözaltına
alınmaktaydı…
*
BALIK MALIK
CTP milletvekili Salahi
Şahiner, “Türkiye’den para
geleceği külliyen yalandır”
dedi. Bize balık malık
vermeyin balık malık
tutmayı öğretin de
diyebilirdi. Neyse ki
demedi…

“Tırnak”...
"Gecikmeli yerel seçim
derken erken genel seçime
gidilecek… Sucuoğlu
olmaksızın… Olsa ne yazar;
rahmetli İrsen Küçük olmuştu
da ne yazmıştı?! Sucuoğlu
vakası bitecek; AKP, biatlarını
sağladığı UBP’lilerle
bitirecek… Kuzey Kıbrıs
halkının gurur duyacağı bir
gelişme olmayacak; sağ
siyaset kendi halkı için ders
çıkarsa ve kendinden ve
kendi gibi olmayana biatın
kendilerini korumayacağını,
kurtarmayacağını görse,
anlasa bari…"
Kutlay ERK
(Yenidüzen)
"Harekat öncesi surlar içinde
eski evlerde yaşamaya
mahkum edilmiş, ticaret
yapamayan, fakir bir yaşam
süren Kıbrıslı Türkler;
harekat sonrasında çok
geniş olanaklara kavuştu...
Eski evler terk edilip,
sahillerde villalara geçildi...
Ya da dönümlerce arsa ve
arazi yanında güzel bir ev...
Müthiş bir ganimet
patlaması yaşandı...
Toplumun çok büyük bir
kısmı yıllarca ‘ganimetin
getirisiyle’ durumu idare
etti..."
Reşat AKAR
(Diyalog)

Günün Kahramanı
DP-YDP
TC Büyükelçisi İnal Batu
tarafından kurdurulmuştu
YDP. Sonra DP’ye katıldı
1990’larda… Ardından
DP-CTP koalisyonları
geldi… Şimdi gene
beraber hareket ediyor
DP ile YDP!.. DP başkanı
Fikri Ataoğlu “Şimdi
seferberlik zamanıdır. Tüm
partilerin yer alacağı bir toplumsal
mutabakat hükümeti öneriyoruz” dedi… YDP
Başkanı Arıklı da ‘‘Hükümeti CTP kurmalı’’ dedi…
Rejime CTP lazım oldu belli ki… 1990’larda CTP’ye
yaptırdıkları Bileşik Faiz ve İTEM Yasaları bataklığa
çevirdi memleketi… Aynı bataklıkta iki defa yıkanılmaz!
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dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH
Kıbrıslı kendini aşağılar, horlar, küçük
görür. Kendisiyle dalga geçer ve alay
ederken de gerçeğin eleştirisine hiç tahammülü yoktur. Kendi kendini horlamaya ‘hoşgörü kültürü’ der, gerçeği duymaya ise tahammül edemez.
Sömürgeci efendi Kıbrıslıyı maskara
eder, Kıbrıslı güler bu duruma. Maskaranın maskarası olur Kıbrıslı içine düştüğü durum karşısında, ama
gülmekten çatlar.
Bu sömürgeleşmenin yarattığı aşağılık kompleksidir.
Hiçleştirme karşısında
düştüğü duruma gülerken,
kendinden olanının yaptığı
eleştirilere tahammülü yoktur. Öfke krizine girer: Gerçeği söyleyeni
‘provokatör’ ilan eder!
Sömürgecinin kişiliksizleştirme politikası bir yönetim biçimidir. Çünkü özgüveni olan insan ne istediğini bilir, mücadele etmeyi de göze alır; ancak hiçleşmiş olan düşürüldüğü maskara duruma
güler sadece!
Ezim ezim edilmiştir kimliği ama kıkır
kıkır güler kontrolsüzce!
Kıbrıslı, sözde ‘hoşgörü kültürü’ altına
gizlemiştir korkusunu. Aşağılanmaktan
zevk alır ama gerçeğe tahammül edemez.
İşte bu korkudandır!
Kıbrıslılar çok korkar, ödü kopar korkmaktan ama çok az insandan duyabilirsiniz bunu. Korktuğunu söylese, kimden
ve neden korktuğunu da söyleyecek. Bir
yerden başlayacak…
Ama korktuğunu söyleyemeyecek kadar korkaktır Kıbrıslı!
***
Kürdistan’ın nasıl sömürgeleştirildiğini
incelerken İsmail Beşikçi, Cezayir’in
Fransızlar tarafından sömürgeleştirilmesini ve ulusal kurtuluş mücadelesini inceleyen Frantz Fanon’a başvurur.
Beşikçi, Fanon’un tezinden yola çıkarak
şöyle der:
‘‘Sömürge ülkelerde halk sindirilmiştir.
Halk korku ve yılgınlık içindedir. Sö-

KORKTUĞUNU SÖYLEYEMEYEN
KORKAKLAR
mürgeci güç halktan, kendisinden korkmasını, kendi emirlerinin dışında hareket
etmemesini istemektedir.
Baskı, zor, zulüm, hakaret, horlama
insanlarda ve yığınlarda derin bir ruhsal
çöküntü yaratmıştır.
Halk kendine güvenemez. Ailesine,
aşiretine, köyüne, akrabasına güvenemez.
Yarınına güvenemez.
Halk, kendini, ailesini, akrabalarını,
ulusunu olağanüstü derecede küçük görür.
Sömürgeci güçleri ise olağanüstü derecede büyük görür. Onlarla hiçbir zaman
mücadele edilemeyeceğini düşünür. İnsanlar kendilerine çizilen ve dayatılan
kadere razı olmuşlardır. Tevekkül içindedirler, yani işlerini Tanrı’ya bırakmışlardır.
Sömürge ülkelerde sömürgeci devlet,
halktan iki şey istemektedir: Sizi biz
yönetiyoruz, bunu bilin. Biz olmasak,
sizi biz yönetmesek haliniz haraptır.
Çünkü siz beceriksiz, yoksul, hak-hukuk
bilmez, yönetimden, iktisattan anlamaz,
teknoloji nedir bilmez, cahil bir halksınız.
İkincisi ise, bizden korkun ve emirlerimize itaat edin… Böyle bir toplumsal
ve ruhsal ortamda da sömürge insanı
kendini psikolojik bakımdan tatmin etmek, ezilmişliğine tepki göstermek ister.
İşte bunun için sömürge insanı kendini
her zaman sömürgecinin yerine koyar.
Sömürgeci güçlerden gelen en ağır
hakaretler, horlamalar, aşağılamalar karşısında sus pus olan, baş eğen sömürge
insanı, kendi yakınlarından, akrabalarından, hemşerilerinden gelen en küçük
bir eleştiriyi, tehdidi namus meselesi
yapar. Ve onlara saldırır.
Zira böyle bir toplumsal ve ruhsal
ortam pısırık ve saldırgan çocuklar üretir.
Sömürgecilerden gelen her türlü baskı
ve zulme boyun eğdiği için bu saldırganlıklar daha çok kendi ailesine, akrabasına, hemşerisine kanalize olur.
Sömürgeci güçler bu ruhsal yapıdan
azami derecede yararlanırlar. Toplum
içindeki geleneksel ihtilafları derinleştirirler. Sömürge ülkede uyguladıkları böl-

yönet politikasını derinleştirerek sürdürürler.
Bütün bunlar sömürge toplumlarının
yaralı toplumlar olduğunu ortaya koyar.
Baskıya ve zulme başkaldırmayan, ona
boyun eğen toplumlar ve insanlar yürekten
yaralıdırlar’’…
***
Bu satırlar hem Cezayirliler hem de
Kürtler için yazıldı ama bütün sömürge
toplumlar birbirinin aynasıdır: TC’nin
işgali altında yarım asırdır sömürgeleştirdiği Kıbrıslı Türk ahalisini de anlatıyor
bu satırlar. Her cümlede biz varız.
Tek bir kelime duymadım Kıbrıslılardan
bugüne kadar: ‘Korkuyorum’…
Korkusunu bastırmak için kendisi ile
dalga geçer Kıbrıslı.
İki istisna örnek vereceğim korku konusunda:
Aklıma çivi gibi çakılmıştır 15 Kasım
2020’de Erdoğan geldiğinde yapılacak
protesto yürüyüşüne katılmaya korktuğunu söyleyen genç kadının sözleri:
-“Kendimi cesur zannediyordum, ben
küçük bir korkağım, korkak bir aktivistim” demişti.
Şener Levent’e Ankara’da mahkemede
verilen mahkumiyetten sonra Hatice
Teralı İncirli’nin yazdıkları da çivi gibi
çakıldı kafama:
-‘‘(…)Sevgili Kıbrıslılar,(…) bu kadar
aşağılanmaya sessiz kalmayın… Yetti be
yıllardır çektiğimiz… Başka bir şey yazmayacağım… Çok geç kalmakla birlikte,
20 yaşımdan beri baskı altında yaşadığımızı, TMT’lerin ve Türkiye’den gelen
komutanların baskısında korku içinde
yaşadıklarımızı yazmaktan hâlâ korkuyorsam YUH OLSUN BANA’’…
Biri 20 yaşında genç bir kadın, korktuğunu söylüyor Erdoğan Kıbrıs’a geldiğinde. Diğeri Kıbrıs’ın anıt çınarı Hatice
hocanım, 20 yaşından beridir korktuğunu
söylüyor…
Korktuğunu söyleyebilmek bile bir erdemdir. Korktuğunu inkâr etmek ise
kendi kendini aşağılayarak kendi yaralı
yüreğine bıçak saplayıp durmaktır!

Kamuda yaz mesaisi 9 Mayıs’ta başlayacak

AHMET PIÇAK EVİNDE
ÖLÜ BULUNDU

İskele’de sakin Ahmet Pıçak (E-51),
kaldığı evde ölü bulundu.
Polis, yapılan doktor muayenesinde
herhangi bir darp ve cebir izine
rastlanmadığından, ölüm sebebinin
yapılacak otopsinin ardından belli
olacağını açıkladı.
Öte yandan, Lefkoşa’da aniden
rahatsızlanarak yaşamını yitiren İbrahim
Can’ın (E-32) ölüm sebebinin tespiti için
“kan ve doku” örnekleri alındığı açıklandı.
Ölüm sebebinin yapılacak tetkiklerin
ardından belli olacağı belirtildi.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU
MADDE(HİNT KENEVİRİ VE
EROİN )TASARRUFU

Gazimağusa’da rahatsızlanarak
hastaneye götürülen P.J.E.’nin (E-56)
uyuşturucu madde kullandığından şüphe
edilmesi üzerine evinde yapılan aramada,
300 miligram uyuşturucu ve uyuşturucu
kalıntısı tespit edilen kaşık, pipo, enjektör
ve naylon parçası bulundu.
Bahse konu şahıs hastanede yapılan
tedavisinin ardından tutuklandı.
Soruşturma sürüyor.

Kamuda yaz mesaisi 9 Mayıs’ta başlayacak
ve 18 Eylül’de sonra erecek.
Sürekli ve elzem hizmet veren kurumların
dışında kalan kurumlarda çalışma saatleri
Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma günleri
08.00 ile 14.30, perşembe günleri 08.00 –
12.30 öğleden sonra 13.00 – 17.30 şeklinde
olacak. Yaz mesaisi 18 Eylül’e kadar devam
edecek.
Bakanlar Kurulu’nda onaylanarak Resmi
Gazetede yayımlanan düzenleme şöyle:
“Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi Gazimağusa Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı,
Girne Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı,
Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği, Girne
Gümrük Şube Amirliği’nde yaz mesaisi Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma 08.00 – 14.30;
Perşembe 08.00 – 12.00 öğleden sonra 12.30
– 17.30”
Kamu Görevlileri Yasası’nın 105’inci maddesinin 4’üncü fıkrasına istinaden düzensiz
mesai usulünde çalışma gerektiren Devlet
Üretme Çiftlikleri Dairesine bağlı Şehit
Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftlikleri, Çömlekçi Devlet Üretme Çiftlikleri, Paşaköy
Devlet Üretme Çiftlikleri ve Ercan Devlet
Üretme Çiftliklerinde yaz mesaisi Pazartesi,
Salı, Çarşamba, Cuma 07.30 – 14.00 Perşembe 07.30 – 12.00 öğleden sonra 12.30 –
17.30 saatleri arasında olacak.
Daire Müdürü’nün talep etmesi üzerine,
çiftliklerde görev yapan personel, söz konusu

Sosyal Medya
MAĞUSA VE ERCAN’IN
AÇILMASINA KARŞI
OLANLAR!

Cemal Yıldırım
Şaşırttınız siz...
Sırf uluslararası bir işbirliği gibi görünsün diye, yemeyeceğiniz halt yok.
Hindistan düğünüymüş. Ne işine yarayacak bu toplumun bu düğünler be
yüzsüzler...??? İki üç tane kumarhane
oteli mammayı yeycek işte.
Hindistan düğünüymüş…
Gerdeğe de girin be topluca…
Sersem ettiniz bizi be bu ülkede.
Afrikalı öğrenci, Vietnamlı, Pakistanlı
işçi, Türkmen hasta bakıcı, şimdi de
Hindistan düğünü.
Aborjinlilere döndük be bunun içinde
sayenizde!

BOK VE TAŞ

Güner Özalp
Kimi görsem , “memleketi mahvettiler”! Ne garipdir söyleyenler da hep
düzenin kurucuları…
E be siz değil misiniz 48 senedir bu
noktaya getirmeye sebep olan bu ülkeyi? Yarın seçim olsa gene kurbanlık
koyuncuk gibi gene düzene oy verecek
olan? Bir da yeni trend; elinizi taşın
altına koyun siz da… af edersiniz ama
köpek boku yeyin!
Biz alışkınık zaten bu bokdan duyguyla yaşamaya…
Birazda siz boğulun yarattığınız düzende…

BİLEŞİK
FAİZ YASASI

Ahmet Katrancıoğlu
Genelde Türkiye, özelde AKP Kıbrıs'ın Kuzeyini yönetmeyi kendinde
hep hak olarak gördü.
Türkiye'nin Siyasal atmosferi gereği
önce Sol Partileri ve üyelerini, şimdi
ise Sağ Parti ve üyelerini hizaya sokmaya çalışıyor.
CTP, TDP, DP ve en nihayet UBPye
de çok açıktan bir müdahale geldi.
Faiz düşerse UBP de düşecek.
Gerçeklerle yüzleşelim.

GÖÇ EDENLERİN
1 MAYIS’I

çalışma saatleri dışında haftada 35 saati aşmamak ve haftada 2 (iki) gün izinli olacak
şekilde çalıştırabilecek.
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’ne bağlı
sağlık servisleri ile Temel Sağlık Hizmetleri
Dairesine bağlı sağlık servislerinde çalışan
ve değiştirilmiş şekliyle 6/2009 saylı Kamu
Sağlık Çalışanları Yasası kapsamı dışında
kalan kamu görevlileri Pazartesi – Cuma
07.45 – 14.45 saatleri arasında çalışacak.
Vardiya ve Rotasyon şeklinde çalışan
kamu görevlileri ile kamu sağlık çalışanlarının
çalışma saatleri haftalık 35 saati aşmamak
üzere kurumları tarafından düzenlenecek.

Tacan Reynar
KKTC ile 40 yıldır millete martaval
okuyanların, bugün,
işçiyi bir dilim ekmeğe,utanç sınırı
asgari ücrete,fatura ödeyemediği için
karanlığa,markete uğrayamadığı için
açlığa ve sonunda göç yoluna mahkum
ettikleri işçinin, yani senin,
1 Mayıs işçi bayramın kutlu olsun
kardeşim.
***
Çünkü kendisine yöneltilen "Sucuoğlu’ndan duyacağın Evet ya da Hayır
cevabına karşı tutumunuz ne olacak"
sorusuna cevap vermemek için bir ton
laf sarfetmiştir.

1947’DE "YAŞASIN KIRMIZI
BİR MAYIS"…

Hasan Karlıtaş

Sene 1947...
Maden grevinden bir sene öncesi...
Kıbrıslı Türk ve Rum maden işçileri,
Lefke'de ortak 1 Mayıs eyleminde.
Slogan:
"Yaşasın Kırmızı Bir Mayıs"…
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Sosyal Medya

Sosyal Medya
Bumin Bezmen

Yılmaz Parlan

ÇOK BEKLERSİN
CANIM KARDEŞİM...

Bizim insanımızı anlamak çok güç
74 sonrası yaşadıklarımız ortada!
Örgütlenip tepki vereceğimize sağı
da solu da arkadaşlarımız da oturmuş
bir ömür AB'nin dağılmasını bekliyor
garibim benim!
Sen Avrupalıları, AB'yi gölgesiyle,
bokuyla kavga eden Kıbrıslı mı sandın?
Baba Denktaş ve kitlesi de öyleydi
Kıbrıs sorununu çözmek yerine ömrünü Avrupalıların dağılma hayaliyle
geçirdi ama gelinen noktada dağılan
biz olduk.
Öyledir bu işler bu işler sen başkasının dağılmasını beklerken sen
kendin dağılırsın!
Düştüğümüz duruma bakar mısınız
gelinen noktada değil parti başkanını,
muhtarı bile seçemez duruma geldik
ama hala AB'ye dudak büküyoruz
içindeki demokratik değerleri, insan
haklarını, geniş demokrat kitleleri
göz ardı ederek bahanelere sarılıp
reddetmek için ''ama emperyalist
ama kapitaist birlik'' argümanına sarılıp bir ömür dağılmalarını bekliyoruz!
Ama bir tarafdan da kırmızı pasaportçuğu toplum olarak çakrtırmadan cebimize koyduk diğer tarafdan da oturmuş dağılmalarını
bekliyoruz.
İki yüzlülüğün böylesine bardon!
AB niye dağılsın yahu?
5'di 12 oldu, 28 oldu sonra İngiltere'nin ayrılması ile yol kazası oldu,
1 eksildi 27 oldu.
Yani 5'den 28'e geliyor atılan adımı
sağlanan başarıyı görmüyorsun da
1 eksilince mi ''Dağılacak'' moduna
giriyorsun!
Bugünkü tablo bir günde oluşmamıştır Avrupalılar Birliği'nin tohumları 13'ncü yüzyılda atılmıştır bugünlere çok büyük mücadeleler, çok
büyük kavgalar, çok büyük savaşlar
ve acılar sonrasında gelinmiştir o
yüzden dağılmasını çok beklersin
çok!
İnsanlarımızın ömrü AB'nin dağılmasını beklemekle geçti.
AB dağılmaz kardeşim sen dikkat
et de dağılmanın ötesine geçmeyesin!
Kıbrıslılar gözündeki merteği görmeyip başkasının gözündeki çöple
uğraşmaya bayılırlar.
Sen AB'nin dağılmasını beklerken
bir sonraki adımda AB genişlemeye
ve siyasal birlik olma yönünde adım
atacaktır aslında bu çok önceden
olacaktı ama İngiltere'nin çomak
sokmasıyla siyasi birliğe dönüşemedi
çünkü İngiltere kendini aşamadı birlik üyesi oldu ama Avrupalı olamadı
bir Avrupalı gibi davranmadı ve sonunda çıktı gitti.
Aha buraya yazıyorum bir sonraki
adımda AB siyasi birlik olma yönünde adımlar atacaktır ayrılan İngiltere de bir süre sonra AB'ye geri
dönecektir!
İşgalin olduğu yerde sen ev ödevlerini yapma, çadır kur otur ve ekonomik çözüm olması için otur da
bekle AB'nin dağılmasını, çok beklersin canım kardeşim!

Yakıt değişim ücreti geldi,
vatandaşın faturası kabardı
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek)'in
elektrik faturalarına bu ay yansıtmaya başladığı "Yakıt değişim ücreti" vatandaşın faturasını kabarttı.
Yeni ay ile birlikte vatandaşa gelmeye
başlayan elektrik faturalarında bu kez "Yakıt
değişim ücreti" adı altında yeni bir birim
eklendi.
Sabit olmayan ve her vatandaşa farklı
yansıtılan bu yeni vergi nedeniyle vatandaşın
faturası kabardı.
GÜRCAN ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI
Kıb-Tek Müdürü Gürcan Erdoğan, yakıt
ve dolardaki değişikliklerin tüketicilerin fa-

turalarına yansıtılacağını geçtiğimiz aylarda
açıklamıştı
Erdoğan, “Elektrik maliyetlerinin yüzde
70’i yakıt ve yakıta bağlı ödenen dolar
olması nedeniyle her ay yakıttaki ve dövizdeki değişiklikler faturalara ayrı bir kalem
olarak yansıtılacaktır ve halk şeffaf bir
şekilde bilgilendirilecektir” demişti
"Önümüzdeki aylarda yakıt fiyatlarında
düşüş beklenmektedir” diyen Erdoğan, “Bu
yeni uygulama ile bu düşüşlerin düzenli
olarak faturalara yansıtılmasını ve vatandaşın
da bunun takipçisi olmasını sağlamayı hedefliyoruz. Bu da bize şeffaflık getirecektir”
diye konuştu.

KKTC’de toplam 3195 test yapıldı,
93 pozitif vakaya rastlandı
KKTC‘de son 24 saatte yapılan test sayısı
3195 olup, 93 pozitif vakaya rastlanmıştır.
31 kişi Lefkoşa, 8 kişi Girne, 15 kişi Gazimağusa, 5 kişi Güzelyurt, 4 kişi İskele, 1
kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
1 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu
şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 3195
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 93
Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.778.527
Toplam Vaka Sayısı: 93.690
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 92.521
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 936
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 15
Karantinadaki Vaka Sayısı : 919
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

Vadili ve Dağyolu'nda yangın
Vadili köyünde iki ayrı bölgede, 30.04.2022
tarihinde saat 10:00 sıralarında, muhtemelen
şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa devre yapan
elektrik tellerinden çıkan kıvılcımların kuru
otları tutuşturması sonucu iki ayrı yangın
meydana geldi.
Yangın İtfaiye Ekipleri ve köy halkının
yardımları ile söndürülmüş olup çıkan yangınlar sonucu, 20 dönümlük alnadaki kuru
otlar, 67 dönümlük alandaki biçilmemiş arpa,
20 adet akasya, 3 adet badem, 10 adet zeytin,

17 adet nar, 3 adet incir, 1 adet erik, 10 adet
harnup ve 10 adet zakkum ağaçları, 70 adet
rulo balya, su hortumları ve damlama lastikleri
yanarak zarar gördü. Öte yandan yine önceki
gün Dağyolu köyünde bulunan Rıfat GÜZOĞLU’na ait buğday tarlasında meydana
gelen yangın sonucu, 2.5 dönümlük alandaki
biçilmemiş buğday ve tarlanın güney kısmında
bulunan 15 adet harnup fidanı ile su burusu
yanarak zarar görmdü. Yangın İtfaiye Ekipleri
tarafından söndürüldü.

AB ENERJİ KOMİSERİ SİMSON:

DOĞAL GAZ AB’NİN ÖNCELİKLERİNDEN
AB Enerji Komiseri Kadri Simson, Doğu
Akdeniz bölgesindeki doğal gaz kaynaklarının geliştirilmesi ve Avrupa piyasasına
sevk edilip, Rus doğal gazına bağımlılıktan
kurtulmanın önceliklerinden biri olduğunu
söyledi.
Alithia’ya verdiği özel söyleşide Doğu
Akdeniz doğal gazının değerlendirilmesinde
EastMed doğal gaz boru hattı projesini de
denkleme koyan Simson’un, Türkiye’ye
herhangi bir atıf yapmaktan kaçındığına
dikkat çekildi.
AB’nin Rus gazı bağımlılığından kurtulmasına Güney Kıbrıs’ın yapabileceği katkının, kendi yenilenebilir enerji kaynaklarını
üretmeye ve enerji verimliliği önlemlerini
iyileştirmeye odaklanmak olacağını söyleyen
Simson şöyle devam etti:
“Kıbrıs’ın çok büyük bir güneş ve karada

da denizde de rüzgar enerjisi olanağı var.
Bunların ötesinde ithal petrol talebini azaltarak, şu anda Rus petrolüne daha bağımlı
olan bir AB üyesinin enerji kaynaklarını
değiştirmesine yardımcı olabilirsiniz.”

MÜDAHALE
TESCİLLENMİŞ!

Bizim uslu çocuk CTP'nin biatçı başkanı Tufan Erhürman, "müdahale tescillendi" dedi ama, her zaman yaptığı
gibi müdahaleyi yapana değil, müdahale
edilene yüklendi.
Ne diyor cesur yürek Tufan ''Seçim
dönemi TC ile en iyi işbirliğini biz yaparız, en çok parayı da biz alırız diyenler,
toplum
liderliği seçimlerinde
müdahale olduğunu,
kendi kurultaylarına yapılan müdahaleyi bilenlerdi'' diyor!
Bizleri aptal yerine
koyan cesur yürek Tufan'ın söylediklerine bakınız dostlar,
duymayan, bilmeyen de sanacak ki
cesur yürek Tufan Türkiye'nin yaptığı
müdahaleler karşısında aslan kesildi
de UBP'lilere yükleniyor!
UBP'liler yapılan müdahaleleri biliyorlardı, ama bizim aslan Tufan o günlerde uzayda olduğu için bu müdahalelerden haberi yoktu!
Bizim Kıbrıs dilinde bir deyim var
''Gandır çocuğu da taksim istesin''...
Cesur yürek Tufan aklısıra milleti
kandıracak, müdahalelerin yıllardır yapıldığını unutacak, bilmezmiş gibi yapacak, biz de inanacağız değil mi?
Müdahalelerin yapıldığını yeni öğrenen cesur yürek Tufan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde TV'de kendisine
müdahale var mı diye soranlara, hayır
yok derken, irade Lefkoşa'dadır derken,
biçarenin hiçbirşeyden haberi yokmuş
demek ki!
Aklısıra bir de ne diyor, UBP'lilere
ne tavsiye ediyor, ''TC'nin müdahalelerine karşı çıkacaksanız, her ortamda
çıkmanız lazım, aksi takdirde müdahale
zeminini yaratırsınız...''
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine müdahale yapıldığına dair örgütlerin hazırladığı bildiriye bile imza atmaya cesareti olmayan cesur yürek Tufan'ın
söylediklerine bakınız be baylar!
Tüm bunları söylüyor, ardından da
ERKEN SEÇİM istiyor...
e vallahi bardon der Kıbrıslılar, müdahale tescillendiyse seçim senin neyine
be bay?!
Yüzü kızarmadan bunları söylEyebiliyorsa, yorum yapmamıza gerek yok,
çantayı alıp mahalleye gitsin derim!
Bu ülkede TC'nin müdahalelerini konuşabilecek en son adam Tufan Erhürman'dır, bunu herkes biliyor, onun softa
şaşırtmalarına, maskaralıklarına kulak
verecek birileri kaldıysa onlara acımaktan başka söyleyecek bir şeyimiz
olmaz!
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Tünel

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

BİZİM DUVAR

ARŞİV

BAYRAMINIZ
KUTLU OLSUN,
“KURT”LU
OLMASIN
KISACA...

TALİMATSIZ

“Birileri ısrarla bu olaya da Türkiye’yi
karıştırmaya çalışıyor” dedi Erhan
Arıklı… Türkiye’nin doğrudan bir işe
karışmasına zaten gerek yok!
Diktatörlüklerde, işgal rejimlerinde,
sömürgelerde memurlar liderlerinin
sadece emirlerini değil, niyetlerini de
uygularlar… Hem Arıklı gibi
yerleşikler hem de Kıbrıslı uşaklar
talimat almadan da talimat almış gibi
hareket etmektedir zaten!

Bizim Mandra
Tufan Erhürman yaşanan son
hükümet krizi için "müdahale
açık ve kesin" derken,
CTP'nin en büyük destekçisi
Erhan Arıklı'nın "Ortada bir
müdahale yok" demesi
şaşkınlık yaratır. Vatandaşlar
"Bugüne kadar müdahale
sözcüğünü ağzına almayan
CTP bile açık ve net bir
müdahaleden bahsederken
İslamofaşist partinin bunu
reddetmesini ibret verici bir
gelişme olarak
değerlendirirler. Sokaktaki
adam, "Türkiye'nin
müdahaleleri o kadar açık ki,
'var mı yok mu diye sormak
bile abes' diye kendi kendine
söylenir.

DİP NOT
Yunanistan’da, 1 Mayıs
pazara denk düşünce
kutlamalar 2 Mayıs Pazartesi
gününe çekildi. İstanbul’da
Taksim’e yürümek isteyen
130 kişi gözaltına alındı…

“1 Mayıs 1944'te işgal altındaki Yunanistan’da
200 kişi, Atina'da kurşuna dizilmişti”
Ramazan Bayramı ile 1 Mayıs kutlamaları
bu yıl denk düştü.
Çocukluk yıllarımda, Ankara'da yaşarken,
oruç zamanı çok önemliydi. Hristiyan ailenin
çocukları olarak, babam ve annem, ablam ve
beni uyarırdı. Mahallemizde, hele okullarımızda
oruç tutan pek kimse yoktu. Buna rağmen
"Oruç tutanlara saygılı olun. Dışarda tost,
sandviç yerken dikkatli olun, kimseyi imrendirmemeye özen gösterin. Gerekirse uluorta
hiçbir şey yemeyin" derler; biz de bu uyarılara
dikkat ederdik. Komşularımızla bayramlaşır,
en iyi kıyafetlerimizi giyerek "el öpmeye" giderdik.
Çocukluk ve gençlik yıllarım hem Müslüman,
hem Hristiyan bayramlarıyla doluydu.
Herkesin Ramazan bayramını candan kutlarım.
*
1 Mayıs ile ilk önce "çiçek bayramı" olarak
tanışmıştım.
İlkokul, ortaokul yıllarımda Ankara'nın Söğütözü çayırlarında piknik yapılırdı.
Lise yıllarımda 1 Mayıs'ın yalnız "çiçek ve
bahar bayramı" olmadığını öğrendim.
1 Mayıs'ın "işçinin ve emekçinin bayramı"
olduğunu Edip Akbayram'ın sesinden duyduğumda epey heyecanlanmıştım.
1977 1 Mayıs'ında Taksim katliamı geldi.
Bayramı "çiçek bayramı"ndan, 34 kişinin ölümüyle sonuçlanan kanlı bir bayrama dönüştüren
1977 yılı, bayramın önemini gözümde güçlendirmişti.
1 Mayıs'ın, dünyanın kent meydanlarında
coşku ile kutlanırken, Türkiye'de hâlâ "sakıncalı"
bir bayram olarak görülmesi, dünya basınında
dikkatlerden kaçmıyor.
Yunanistan'da ilk kez 1893'te kutlanan 1

VİRGÜL
ESKİ SENARYO
1990’larda UBP bölünüp DP doğurtulunca, taşıma
nüfusun partisi YDP de DP’ye katılmıştı. DP
ile YDP 1990’larda UBP’ye karşı ittifak yaptı,
sonra da DP gidip CTP ile hükümet kurup
İTEM ve Bileşik Faiz gibi başımıza bela olan
yasaları yaptı… 30 sene sonra yine aynı şey
oluyor. DP-YDP ittifak kurdu, Erhan Arıklı’nın da
CTP aşkı kabardıkça kabardı… Mustafa Akıncı’ya
karşı başlayan YDP-CTP cilveleşmesi şimdilerde,
Arıklı’nın “Tatar, CTP’ye hükümeti kurma görevini
vermeli” sözüyle ayyuka çıktı…

HANİ DA
AKINCI
YÜZÜNDEN
BOZULDUYDU
İLİŞKİLER…

“Türkiye ile
ilişkiler tarihin en
kötü durumuna
geldi…”
Tufan Erhürman
(CTP)

Mayıs işçi bayramını, 1909'da Osmanlı yönetimi
altında Selanik kenti izlemişti.
Daha sonra "komünizm tehdidi" damgası
yiyen Yunanistan'daki 1 Mayıs kutlamaları,
1921 ve 1922'de yasaklandı. Yasaklama nedeni,
sol görüşlü Yunan işçi sendikalarının 2 Mayıs
1919'da "Yunan ordusunun Anadolu seferine
karşı çıkan tutumları" olmuştu.
1944'te ise Nazi Almanya'sının işgali altındayken yasaklanan 1 Mayıs kutlamalarına katılan 200 kişi, aynı gün Atina'nın Kesaryani
semtinde kurşuna dizilmişti.
Geri kalan yasaklamalar hep askeri darbelerin
hüküm sürdüğü yıllarda oldu. En son yasak,
1967-1974 Albaylar cuntası döneminde uygulanmıştı.
Yunanistan'ın her kentinde bu yıl 2 Mayıs'ta
kutlanacak olan 1 Mayıs gösterilerinde "maaşlara
zam, daha iyi çalışma koşulları, pahalılığa
karşı önlemler" gibi işçilerin genel olarak talep
ettiği sloganlar atılacak, pankartlar açılacak,
konuşmalar yapılacak.
Bu arada Türkiye ile Yunanistan arasında
bitmek tükenmek bitmeyen karşılıklı protestolar
havada uçuştu. Türk ve Yunan jetleri yine
karşı karşıya geldi.
Yunanistan, Türk savaş uçaklarının Ege'deki
Yunan havasını 161 kez ihlal ettiği ve adalar
üzerinde alçak uçuşlar yaptıkları gerekçesiyle
Ankara'ya protestolar yağdırırken, Türkiye de
Yunanistan'ı, Yunan savaş uçaklarının Türk
hava sahasını 30 kez ihlal etmekle suçladı.
İşin garip yanı, her iki tarafın da "karşı
tarafın uluslararası hukuk kurallarına uyması
gerektiği" çağrısında bulunması.
(Bu yazı Stelyo Berberakis’in T24’te yayımlanan “Bayram günleri” başlıklı yazısından kısaltılmıştır…)

TARİH 2 Ekim 2021

Alevkayası’nın güneyindeki askeri
bölgede yine yangın çıktı… 2 gün
boyunca süren yangınlar Kalavaç
bölgesinin merasına da taştı… Askeri
atışlar nedeniyle çıkan yangın
köylülerin sabrını taşırdı…

Gözden kaçmayanlar...
KORKU REJİMİ
Önce DP başkanı Fikri Ataoğlu ile
YDP başkanı Erhan Arıklı’nın UBP’ye
100 Günlük Eylem Planı muhtırası
çekmeden önce elçiliğe gittiklerinin
söylentisi çıktı. Elçilik söylentisinden
sonra olan oldu… Şimdi de Elçilikte
Fuat Oktay’ın danışmanının olduğu,
bu süreci onun yönettiği yönünde bir
söylenti var… Tatar’ın seçim
kampanyasında otelde çekilen
fotoğraflar gibi bir sobeleme olursa
öğreneceğiz. Memleket küçük
sonuçta. Ankara da ne yaptığının
görülmesini istiyor ki, korku salınsın
ortalığa…

İNCİR ÇEKİRDEĞİ

“Sucuoğlu’na
güven duymadık,
samimi değil…”
Fikri Ataoğlu (DP)

Karikatür: Morad Kotkot/cartoonmovement.com
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CUMHURİYETE
SAHİP ÇIKIN

Şöyle bir göz atınca aslı anlaşılır oyunun...
Sen olmadın, kalk oradan başkası gelsin,
oyunu bu.
Sonra başkası gelir, oturur, onu da beğenmez kim beğenmezse.
Yine kalk, başkası, diye başka bir emir
gelir.
Oturmaya çalışan, bir daha kalkar yerinden…
Ama belli ki ant içen oraya bir daha
oturacak.
Her şeye rağmen bitecek
bu iş.
De nereye kadar?
Belirsizlik 1974 yılında
başladı.
Cümbür cemaat toplandık
bir mahallede.
Arkamıza bakmadık, önümüzü görmeden.
Aydınlık, diye gelinen karanlığın içinde
kaybolduk.
Biri ışık tutacak diye boşuna bekledik.
Ne ışık geldi, ne ışığa kapı aralandı.
Belirsizliği belirledik belli, diyerek.
Nereye kadar?
Şimdilerde ne yapılacağını kestirmek
daha kolay…
Hükümet, diye seçilenlerin, koltuğa
oturmadan, anında gidip, açıklayamadıkları
protokolleri imzalamaları...
Ardından hükümeti yürütememeleri…
Sonra başka bir hükümet kurulmaları…
Sonra oradaki TC’li, güya bakan da olmuşların konuşmaları…
Onun hükümetten çekilmesi, başka hükümetin kurulması için yol açması.
Tüm bunlar olurken, çözümcüyüm diyen
CTP’nin açıkta beklemesi.
Hani; bir şeylerin her an deveye girip,
onun da meclis denilen yerde hükümetçilik
oynamaya kalkması…
Bunun için fırsat beklemesi belki de.
Oysa yapılacak şey belli.
Uzaktan kumanda edilen bir seçim sistemi ile…
Uzaktan komuta edilen bir meclis ile…
Uzaktan yine kontrol edilen bir halk
ile…
Nereye, nasıl gideceksin?
Gideceğin adres belli oysa...
Adres orada duruyor.
Cumhuriyeti elinde tutan Rumlar istemiyor, diye bir mazereti öne sürme sakın.
Ortağın olan bir kurumun diğer ortağının
sana hakkını vermesi diye bir şey söz
konusu bile değilken.
Sen CTP ve diğer çözüm isteyenlerin
yapacakları belli.
İradesi de idaresi de sende olmayan
yerden, iradesini alabileceğin yere geçeceksin.
İşte kapı orada yani Kıbrıs Cumhuriyeti’nde…
Bulgur var, domates var, yağ da var.
İçine biraz tuz ekleyip kıvamını bekleyeceksin.
Pilav hazır.
Gitmek için daha ne olması lazım?
Bırakalım Arıklı gibileri kurulan tezgâhta
oynadıkları oyunla kalsınlar.
Bizim yapılacak işimiz belli.
Bu topluma yeteri kadar zaman kaybettirdiler.
Artık zaman, kaybedilecek kadar bol
değil. Ülkeyi düşünürseniz, cumhuriyete
sahip çıkın.
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İSTENİLEN, KIBRISLILARIN
BİRLİK OLAMAMASI!
Beklenen oldu, Başnazır F. Sucuoğlu
on gün içinde ikinci kez, istifasını
sundu Cumhurreisi E. Tatar’a…
UB Partisi’ni desteklediğini bildiğim birisiyle, Cumartesi akşamüstü
ayaküstü sohbet ettik Dikomo’da:
-Sağlık eski bakanı doktora yazık
oldu, Türkiye istemez genni, dedi:
-Peki, şimdi ne olacak, diye sorduğumda:
-Sunat Atun kursun, ya da Türkiye
vali yollasın, dedi gülerek…
***
Yurttaş, hangi partiden olursa olsun
artık “açık” konuşmaya başladı…
Yaşananlardan bunalmayan Kıbrıslı kalmadı…
Bu, iyiye delâlet midir, bilemiyorum…
Bizim gibi sıradan yurttaşlara korkmadan konuşuyor insanlar, ancak
iskemle işgal edenlere konuşurken,
mesafelidirler hâlâ…
Dün, bizim fikirlerimize uzak olanlar, kurulu düzen kendilerine da zarar
vermeye başlayınca fikir değiştirmeye, farklı konuşmaya başladılar…
Köydeki bazı tanıdıklar, UB Partisi’ne yakın oldukları halde, “gizliden
gizliye” Türkiye’nin tutumunu onaylamadıklarını söylerken, KKTC seçimlerinde sandığı boykot edenleri
da suçlamaya devam ediyorlar…
Sanki partileri, 30 vekil çıkarsa ne
değişecek?
Türkiye, bildiğimiz eski Türkiye

değil!
Son yıllarda yapmakta olduğu müdahaleleri, gayet sarih ve açık şekilde
yapmaktadır.
***
Dün çıtlattık, ardından birileri,
“ufukta erken seçim görünüyor” deyiverdi…
Ahali merak ediyor, sanki biz bilirmişiz gibi bize soruyorlar:
-Anayasa’ya göre, Haziran’da yapılması gereken Belediye Seçimleri
n’olacak?
-Ne bileyim ben kardeşim, memlekette yaşananlar hakkında akıl yürütmek o kadar kolay mı?
Birilerinin yazdığı senaryonun içerisinde rol alsanız dâhi, sadece o kısımdaki bilgilerle mücehhezsiniz; gerisini bilemezsiniz…
Her şey olup bittikten sonra veya
olayları çok iyi okuyabilen, iyi bir
gözlemci iseniz, işte o zaman öngörülerinizle belli şeyleri, yaşanmadan
önce fark edebilirsiniz…
Bizim gibi sıradan insanlar, böylesi
işlerden ne anlar, değil mi ama?
***
KKTC’deki politik sahnenin önündeki siyasetçilere bakmak lâzım önce,
yaşananlardan en fazla kimin kârı
olmakta; kısa süreli olarak değil,
uzun süreli kârdan -menfaatten- bahsediyorum…
Söyleyin bakalım kimin çıkarı var?
Göründüğü kadarıyla, hiçbir si-

Rüzgara Karşı
Bülent Tümen
yasetçinin çıkarı yok şu anda; ileride
olacak mı, bilemiyorum…
Peki, ama muhakkak birilerinin
çıkarı/kârı olmalı bu yaşananlardan…
Biraz düşünün bakalım, kimin çıkarı olabilir? Bu düzeni kurup, uzun
yıllar daha böyle sürmesini isteyenlerin çıkarları için ne söyleyeceksiniz?
Bu toprakları esas
idare edenlerin çıkarları… O şu, bu coğrafyaya nüfus taşıyıp,
demografik yapıyı kendilerine göre düzenleyenlerin çıkarları…
Ve kendi haksız çıkarlarına halel
gelmemesi adına, Kıbrıs’ta olası herhangi bir çözümün olmaması için
uğraş verenlerin çıkarlarını düşünelim…
İşte, Kıbrıs’ın kuzeyinden hiç gitmemek adına yapılan “işleri” anlatır
bu oyunlar…
Varmaya da, bu topraklarda yaşayanların karnı doyar da, düşüncelerinde olsun kendi toplumsal çıkarlarını düşünüp, toplumsal gelecekleri için uğraş vermeye başlarlar…
Onlar için iyisi,
“Kıbrıslıların kendi kendileriyle
sürekli kavga ederek, asla birlik olamamaları!”
Gene gonuşuruk buraşda.

'Direniş Çadırı’nı kaldırıyor ama vazgeçmiyoruz’
1 Nisan’dan bugüne Başbakanlık önündeki “Direniş Çadırı”nda eylem yapan
gençler, “Tam bir aydır umut için hep birlikte mücadele eden biz gençler, ülkeyi
terk etmeyecek, mücadelemizi büyüteceğiz” dediler.
Gençler “Direniş Çadırı”nı kaldırırken,
mücadelelerini farklı platformlarda sürdürecekleri vurguladı.
Basın emekçilerinin 1 Mayıs Emek ve
Dayanışma Günü’nü kutlayarak, seslerini
duyurmak için gösterdikleri dayanılmaya
teşekkür eden gençler, hükümete de mesaj
verdi: “Bu topluma yaşattığınız tüm rezillikler ne kadar haklı olduğumuzu bir
kez daha gösterdi.”
GENÇLERDEN ÖNEMLİ
MESAJLAR
“Direnişçiler olarak biz, bu ülkenin
bizim olduğunu ve bizim yönetmemiz gerektiğini ilk günden beridir ısrar ve kararlılıkla savunduk.”
“59 günde düşen hükümet olarak tarihin
tozlu sayfalarında yerinizi aldınız: UTANÇLA ANILACAKSINIZ!”
“Yaşanabilir bir ülke için onurlu bir şekilde 30 gündür direnen bizlerin sesine
kulak vermek bir yana , rant ve çıkar kavgalarınız ile, demokratik anlayıştan uzak,
omurgasız siyasi tavırlarınız ile geleceğimizi daha da karartmaktan öteye gitmeyen
59 gün geçirdiniz.”
“Toplumun vicdanında yargılanan sizlerin aksine, 30 günde biz topluma UMUT
olduk ve olmaya devam edeceğiz.”
“Bu ülkeyi sağlıklı bir geleceğe taşıyacak,
yarınlara umutla bakmamızı sağlayacak,
taleplerimizi hayata geçirecek iradenin
sizde olmadığını bizlere bir kez daha gösterdiniz.”
“Hükümetçilik tiyatronuzda yönetmen
olmadığınızı zaten biliyorduk. Sizler figüran
bile olmadığınızı ispatladınız.”

ÖZNE OLMAK İÇİN!
“Bugün itibarı ile Direniş Çadırını Başbakanlık önünden kaldırıyoruz. Sanmayın
ki vazgeçiyoruz. Sizlerin aksine kendi hikayemizin öznesi olmak için mücadelemizi
başka bir zemine taşıyoruz.”
“Sizler her an ensenizde gençliğin öncülüğünde bu toplumun ateşini hissedeceksiniz.” “Yakın bir gelecekte onbinlerle
sokakta olacağız. Siz yönetilmeye, irade
gaspına geçit verdikçe daha da kalabalık
olacağız.”
TC ELÇİLİĞİ’NE ÖNEMLİ NOT
“Türkiye Cumhuriyeti rejimi tarafından
Kıbrıs’ta elçilik aracılığıyla bizlere dayatılan
paketlerle, yargımıza, demokrasimize, kültürel ve sosyal ilişkilerimize, nüfus yapımıza, seçimlerimize müdahale etmelerine,
sizin buna çanak tutmanıza izin vermeyeceğiz”
“Bu ülkenin kaynaklarını, kurumlarını
rant uğruna peşkeş çekmenize izin vermeyeceğiz, Kötü idarenin faturasını işçiye,
özel sektöre, dar gelirliye, öğrenciye, yaş-

lıya, özel gereksinimli bireylere kesmenize
izin vermeyeceğiz” “Burslarımız 5 ay geriden gelirken 'kültür gezilerinizi' kabullenmeyeceğiz, Külliyenize olur demeyeceğiz.” “Gailesi memleket olmayan sizlerin,
vizyonsuzluğuna geleceğimizi teslim etmeyeceğiz. Kendi ayakları üzerinde duran,
talimatla yönetilmeyen bir toplum yaratana
dek durmayacağız.” “Yarattığınız çirkef
yatağını gülistanlığa çevirmek için, davulun
tokmağını geri almak için MÜCADELE
EDECEĞİZ. Sizin yapamadığınız ne varsa
gençlik yapacak.”
“KOLTUKLARINIZ SİZE
KALMADI”
“Koltuklarınız size kalsın, geleceğimizi
bize bırakın demiştik, Koltuklarınız size
kalmadı ama geleceğimiz bize kalacak,
hiç şüpheniz olmasın…” “Bu güne kadar
bizimle birlikte mücadele eden ve mücadelemize çeşitli şekilde destek veren herkese çok teşekkür ederiz. Kurtuluş yok
tek başına, ya hep beraber, ya HİÇBİRİMİZ!”
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1 Mayıs...

“Vatanımızın birleşmesi için ortak
mücadeye devam edeceğiz”
Özgür Gazete
1 Mayıs İşçi ve Emek Bayramı dolayısıyla
ara bölgede yapılan iki toplumlu etkinlikte
okunan, PEO, DEV-İŞ, KTAMS, KTÖS,
KTOEÖS, BES, KOOP-SEN, DAÜ-SEN‘in
ortak deklarasyonunda, savaşlara karşı barış
ve sosyal adalet için mücadelenin birlikte
sürdürüldüğüne vurgu yapıldı
“İşçi hareketinin Kıbrıslırum ve
Kıbrıslıtürk öncülerini saygıyla
anmaktayız”
Okunan ortak deklarasyon şu şekilde;
“Kıbrıs’ın emekçileri olarak dünya çapında
emekçilerinin mücadele ve dayanışma günü
olan İşçi 1 Mayıs’ını bu yıl da kutlamaktayız.
Fedakârlıklarıyla dünya işçi sınıfının mücadele sembolü olan Şikago isyanının öncü
kahramanlarını işçi sınıfı için bu önemli
günde saygıyla anmaktayız. Onların vizyonları yıllardır canlı kalmaya ve dünyanın
dört bir yanında emekçileri birleştirmeye
devam etmektedir.
Sınıf dayanışması ve enternasyonalizm
ruhuyla verdikleri zorlu sınıf mücadeleleriyle
Kıbrıs işçi sınıfının temel kazanımlarını
elde eden yurdumuzun işçi hareketinin Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk öncülerini saygıyla
anmaktayız.
“Rusya ordularının Ukrayna
topraklarından çekilmesini talep
ediyoruz”
Üretilen servetin büyük olmasına ve teknolojinin ilerlemesine rağmen sosyal eşitsizlikler daha da yoğun hale gelmekte,

hâkim olması ve vatanımızın yeniden birleşmesi için ortak mücadelemize devam
etme kararlılığımızı yineliyoruz.

yüksek fiyatlar ve pahalılık çalışanların hayatlarını daha da kötüleştirmekte ve milyarlarca insan işsizlik, güvencesizlik ve
yoksulluğa karşı hayatta kalabilme mücadelesi vermektedir.
Son dönemde insanlık Ukrayna’da yaşanan
dramatik gelişmeleri, felaketi ve insanların
hayatlarını kaybetmesini kaygıyla izlemektedir. Silahlanmanın tırmandırılması ve
askeri harcamaların arttırılması çözüm değildir, tam aksine durumu karmaşıklaştırmakta ve dünya barışını tehlikeye atmaktadır.
NATO ile müttefiklerinin emperyalist
planlarının sonuçlarını neredeyse yarım asırdır yaşayan Kıbrıslı emekçiler, savaşın acılarını yaşayan halklarla dayanışmalarını
ifade etmekte, uluslararası hukuk ihlallerini
kınamakta, savaşın bir an önce durdurulmasını ve Rusya ordularının Ukrayna top-

raklarından çekilmesini talep etmektedir.
“Vatanımızın yeniden birleşmesi için
ortak mücadelemize devam etme
kararlılığımızı yineliyoruz”
İşçi sınıfı açısından önemli bir kongre
olan Dünya Sendikalar Federasyonu‘nun
18. Kongresi pandemi ve savaşın yol açtığı
yeni ve zor koşullarda 6-7-8 Mayıs’ta gerçekleştirilecektir.
İnsanın insan tarafından sömürüsünün olmayacağı, barışın hâkim olacağı bir toplum
için emekçilerin mücadelelerinin ön saflarında yer alarak, neoliberalizmin saldırılarına
karşı direnen uluslararası sendikal güç Dünya
Sendikalar Federasyonu’nu güçlendirmeye
yönelik çabaları Kıbrıs’taki üye örgütleri
olarak desteklemeye devam edeceğiz.
Bu ortak açıklamamızla da taksimle asla
uzlaşmayacağımız mesajını veriyor, barışın

“Askersizleştirilmiş ve bağımsız bir
devlete ulaşmak temel hedefimizdir”
Kıbrıs sorununa BM kararlarında belirtildiği şekilde siyasi eşitliğin, tek egemenliğin,
tek vatandaşlığın ve tek uluslararası kimliğin
olacağı iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon çerçevesinde adil ve karşılıklı olarak
kabul edilebilir bir çözüm, hamilerin ve vasilerin olmayacağı, askersizleştirilmiş ve
bağımsız bir devlete ulaşmak temel hedefimizdir.
Kıbrıs sorununun çözümü için görüşmeler
Crans Montana’da kaldıkları yerden mümkün
olan en kısa zamanda yeniden başlamalıdır,
çünkü diyaloğun yokluğu ve yeni oldu bittilerin yaratılması ülkemizin nihai bölünmesine yol açmaktadır.
“Savaşlara karşı barış ve sosyal adalet
için mücadeleyi birlikte sürdürüyoruz”
Kıbrıs sorununun çözümü ve ülkemizin
yeniden birleşmesi ile Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk emekçiler olarak, birleşik çalışma
ilişki sistemi ve herkes için birleşik çalışma
koşullarıyla birleşik bir ekonomi çerçevesinde
barış ve güvenlik koşullarında ortak mücadelelerimizi sürdüreceğiz.
Öncü Kıbrıslıtürk ve Kıbrıslırum sendikacıların bize emanet ettiği emekçi haklarını,
sosyal ve ekonomik kazanımları savunmak
ve genişletmek için!
Savaşlara karşı barış ve sosyal adalet için
mücadeleyi birlikte sürdürüyoruz”
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Özdeyişler

Tadımlık

"Yayınlayacağın yazılarını
silebilirsin, ama ağzından
çıkan söz geri dönmez."
Horaitus

Hiç bitmesin, yağsın
Karla dolsun göğsünün katedrali
Avluya düşen org uyansın
Edip Cansever
"Özleyiş" adlı şiirinden

Kitap Dünyası

Günün Manisi - Emine Hür

AHIM VAR
DİYARBAKIR
Şeyhmus Diken
Deneme
Aras Yayınları

Seçilmiş olmak kârdır
Koltuk şekerdir baldır
Millet için çalışan
Kaç tane vekil vardır?

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA
KIZILBAŞ ECZANESİ
Kemal Aksay Cad. No: 43/ 2 Taşkınköy Devpa Süpermarket yolu üzeri
Lefkonuklu mağazası karşısı Sosyal
konutlar altı Lefkoşa
0392 225 32 59
ÖZÜN ECZANESİ
17 Belediye Bulvarı No:2 Yenikent
03922241210
PAPATYAM ECZANESİ
Şht.Gültekin Şengör Sok. Dük.No:4
Kumsal Lefkoşa
03922282330

Yeni yönetimle yeni dönem...

FODER genel kurulunu gerçekleştirdi
(Mustafa ERKAN) - Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER)’in 2022 Yılı
Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Nisan
2022 Perşembe akşamı Lefkoşa’daki Dernek Binasında gerçekleştirildi. Organize
edilen genel kurul gecesinde dernek üyeleri
tarafından geniş katılım sağlandı.Divan
oluşumu ardından, faaliyet raporu, mali
raporun aklanması ve denetleme kurulu
raporu okundu. Ardından Yönetim kurulu,
Denetim ve Disiplin kurulu seçimi yapıldı
ve yeni dönemin yönetimi belirlendi.Dilek
ve temenniler kısmında,bazı dernek üyeleri
de konuşmalar yaptı, düşüncelerini dile
getirdi.
Başkanlık ve yönetimde görev dağılımı
ilerde yapılacak yönetim kurulu toplantısında belirlenecek. Yönetim kurulu sayısı
başkan ile birlikte 7 kişi oldu. Denetleme
ve disiplin kurullarında da 4’er kişiden
oluşan yeni dönem yönetim isimleri şöyle
oluştu.
Yönetim Kurulu Üyeleri: Ramadan Gü-

DÜN

MAĞUSA
HALİL HAMZALAR ECZANESİ
Halıl hamza ayakkabı mağazası yanı
kalıland bölgesi
03923655594
RANA YONTAR ECZANESİ
Belediye Kreşi Karşısı , Sakızcıoğlu
Spor Salonuna Gelmeden Sağda ,
Sharaf Store yanı
03923661919

müşok,Burçin Özkuş., Erman Altınçağ.,
Gülnur Tokay., Cemaliye Kavani. Yedek
üyeler,Yeliz Sönmez.Yıldız Özkan. - Denetleme Kurulu: Asım Eğitmen, Sunalp

Çelebi, Durmuş Bıyıklı.Yedek üye, Halil
Olgu. –Disiplin Kurulu: Giray Karahasan.,
Hüseyin Kocaismal., Veysi Canateş.Yedek
üye, Neray Oykan.

Satılık Arazi
Haspolat'ta üniversiteye yakın ana cadde üzerinde 3 evlek
1300 ayakkare arazi satılıktır.
Tel:0548 8660060

Haspolat'ta toplam alanı 493 metrekare olan köşe
arsa (2 kat izinli) satılıktır.
Tel:05338239210









DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖVİZ KURLARI





DOLAR
Alış Satış







GİRNE ECZANESİ
Işıl Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Kamiloğlu Hastanesi karşısı Girne
03928151447
TÖREN II ECZANESİ
Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 , Kombos Taksi Durağı Yanı Girne
03928151790

Satılık Arsa



GİRNE
EMİN ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı
No:1 Alsancak Girne
0533 870 19 46
02-05-2022
08:00-00:00

14.80 14.95

EURO
Alış Satış

15.60

15.77

S.T.G.
Alış Satış

18.60 18.80

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

GÜZELYURT
ERİN ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar
Dük.Güzelyurt
03927147052
İSKELE
SULTAN TOPEL ECZANESİ
Makenzi Cad. Dük N0:6 Ottoman
yanı İskele
3301 720
LEFKE
ULUS ECZANESİ
Ecevit cad. N0:11 Lefke
03927277649

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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Şefik: “Yerel seçimle, erken seçimin
birlikte anılması kabus ötesi”
YENİDÜZEN
Yüksek Mahkeme ve Yüksek Seçim
Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, yerel
seçimle ilgili bilinmezlik yaşanırken, erken seçimden bahsedilmesini “endişe
verici” olarak değerlendirdi, “İkisinin
birlikte anılması Yüksek Seçim Kurulu
için çok zor bir olaydır, kabus ötesidir”
dedi.
YENİDÜZEN’e konuşan Şefik, bu konunun siyasi bir süreç olduğunu, kararın
Meclis tarafından verileceğini de dile
getirerek, sürecin ardından Yüksek Seçim
Kurulu (YSK)’nın devreye girdiğini kaydetti.
Şefik, yetkililerin mevzuata uygun
karar vererek, erken seçime gerek kalmayacak şekilde adım atması gerektiğini
de vurguladı.
3 ay önce yapılan erken seçimin yeniden
tekrarlanmasının, çalışanlar için çok zor
bir durum olduğunu ifade eden Şefik,
olası bir seçimde gerekecek mali kaynağa
da dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı'ndan
test merkezleriyle
ilgili açıklama
Sağlık Bakanlığı, Bakanlığa bağlı PCR
Merkezlerinin 2 Mayıs Pazartesi 10.0013.00 saatleri arasında, 3 Mayıs Salı ve 4
Mayıs Çarşamba günü ise normal mesai
saatleri içerisinde hizmet vereceğini duyurdu.

BM ESKİ GENEL SEKRETERİ
BAN Kİ-MOON
KOLOMBİYA'DA

Kolombiya'da BM Eski Genel Sekreteri Ban KiMoon ve 2016 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi,
eski Kolombiya devlet başkanı Juan Manuel
Santos, Bogota kentinde düzenlenen
akademik programa katıldı.
Ban Ki-Moon burada bir konuşma yaptı.

BM İYİ NİYET ELÇİSİ
ANGELINA JOLIE, SAVAŞIN
SÜRDÜĞÜ UKRAYNA'DA
GÖRÜNTÜLENDİ

“Anayasa’ya göre Haziran sonu yerel
seçim yapılmalı”
Şefik, Anayasa’ya göre Haziran sonunda
yerel seçim yapılması gerektiğini hatırlatarak, “Haziran sonu itibariyle belediye
başkanları, ihtiyar heyetleri, muhtarların
görev süresi dolar” dedi.

Böyle bir sorun, anayasal kural varken
Melis’ten yerel seçime yönelik tarih istediklerini dile getiren Şefik, geçtiğimiz
hafta Meclis Başkanlığı’ndan ‘hükümet
tarih vermediği için Meclis’in karar üretemediğine’ ilişkin yanıt geldiğini kaydetti.

Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçisi ve
aktris Angelina Jolie'nin, savaşın devam ettiği
Ukrayna'da olduğu ortaya çıktı.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta
başlattığı savaş sürerken, Jolie'nin, Lviv
kentini ziyaret ettiğine dair görüntüler sosyal
medyada paylaşıldı.
Kayıtlarda, dünyaca ünlü sinema oyuncusu
Jolie'nin, Lviv'deki bir kafeye geldiği ve
buradakilerle fotoğraf çekildiği görüldü. Şehir
sokaklarında yürüyen Jolie'nin, sirenlerin
çaldığı sırada güvenli yere koşması da
görüntülerde yer aldı.
Jolie'nin savaş döneminde Ukrayna'yı ziyaret
etmesi dikkati çekti.

MİDESİNDE UYUŞTURUCU
MADDEYLE YAKALANAN
GENCİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yunanistan’dan Güney Kıbrıs’a, midesinde
uyuşturucu paketleriyle giriş yapmaya
çalışırken yakalanan 19 yaşındaki şahsın
tedavisi sürüyor.
Haravgi gazetesi, Yunanistan’dan Güney
Kıbrıs’a giriş yapmak isterken havaalanında
yakalanan ve midesinde uyuşturucu madde
dolu kapsüller taşıdığı tespit edilen 19
yaşındaki bir gencin Larnaka Hastanesi’ndeki
tedavisinin devam ettiğini yazdı.
Gazete, şahsın dün çıkarıldığı mahkemece
tutuklandığını belirtirken içerisinde kokain tipi
uyuşturucu madde olduğuna inanılan
kapsülleri doğal yolla çıkarabilmesi için
Larnaka Hastanesindeki tedavisinin
sürdüğünü vurguladı.
Habere göre söz konusu şahıs şu ana kadar
toplamda 81 kapsülü doğal yolla çıkarırken,
taşıdığı uyuşturucunun toplam miktarına
ilişkin ise herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

MEVLİDE DAVET
Babamız,

ÜMİT
ÇALTIKUŞU’nun
3. Gece Mevlidi
2 Mayıs Pazartesi (bugün)
17:00’da Vadili’de kendi
evimizde okutulacaktır.
Tüm dost akraba sevenlerine
duyurulur

AİLESİ
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KUZEY KUTBUNDA PETROL ARAMA GİRİŞİMLERİ AİHM’E TAŞINDI
Kuzey Kutup Bölgesi'nde enerji şirketlerinin petrol ve gaz çıkarmasını engellemek
isteyen çevreciler, Norveç hükümetine dava
açtı.
BBC’nin haberine göre, Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) giden çevreciler, Norveç hükümetini iklim değişikliğine
karşın sondaj çalışmalarına engel olmamakla
suçluyor.
Ülkelerin Kuzey Kutup Bölgesi'ndeki doğal kaynakları kendi çıkarına kullanma
hakkı olup olmadığına ışık tutacak dava,
emsal niteliği taşıyor.
ABD Jeolojik Kurumu'na göre, 160 milyar
varil petrol ve dünyanın henüz keşfetmediği
doğal gazın yüzde 30'u Kuzey Kutup Bölgesi'nde bulunuyor.
Bölgede kara ve deniz sahası olan ülkeler;
Norveç, Rusya, İsveç, Finlandiya, İzlanda,
ABD, Kanada ve Grönland'ın bağlı olduğu
Danimarka.
Büyük bölümü deniz olduğu için aynı
Antarktika'da olduğu gibi burada da çevreyi

koruyacak uluslararası anlaşmalar yok.
Öte yandan küresel ısınma, bölgenin
büyük bölümünde buzların erimesine neden
olduğu için sondaj kolaylaşıyor.
Avrupa'nın en büyük petrol üreticisi Norveç, 2016'dan beri Kuzey Kutup Dairesi'ndeki
Barents Denizi'nde petrol ve gaz aramak
için çeşitli lisanslar aldı.
Geçen yıl Norveçli altı genç ve Greenpeace
dahil iki çevreci kuruluş, Norveç hükümetinin
bu politikalarını AİHM'e şikayet etti.
Norveç'i iklim değişikliğine karşın sondaj
faaliyetlerine izin vererek "temel insan haklarını ihlal etmekle" suçlayan aktivistler,
sondajın yarattığı kirlilik nedeniyle buz örtülerinin de daha hızlı eridiğini savunuyor.
Grup, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin
yaşam hakkını koruyan 2. Maddesi ile özel
hayata ve aile hayatına saygı hakkını koruyan
8. Madde'ye atıfta bulunuyor.
Norveç'te şu ana dek üç mahkeme dava
dosyasını reddetti ancak AİHM bu işi ciddiye
alıyor ve Norveç hükümetinden savunma

yapmasını istiyor. Hükümet ise Salı günü
bu talebe, Norveç'in iklim değişikliğine
karşı uluslararası çabalara ve işbirliğine
sadık kaldığını savunarak yanıt verdi.
AİHM dosyayı, Avrupa Birliği'ndeki benzer davalar için emsal niteliği taşıyacak niteliğe büründürmeyi planlıyor.
Rus petrol şirketleri 10 yıldan fazladır
bölgede çalışmalar yürütüyor. İki yıl önce
bölgede büyük bir petrol sızıntısı meydana
gelmişti.
ABD de petrol şirketlerine Alaska'nın kuzeyinde sondaj izni vermeyi planlıyor. Alaska'da 1989 yılında Exxon Valdez'in sondaj
çalışmaları sırasında büyük bir petrol sızıntısı
olmuştu. Sızıntı, el değmemiş doğayı da
tehlikeye atmıştı.
Ülkelerin bölgedeki hakları neler?
Kuzey Kutbu Bölgesi'nde sahası olan tüm
ülkeler, kendi kıyılarına yakın bölgelerde
deniz yüzeyinin üzerinde hak iddia edebiliyor.

AB KOMİSYONU, YEŞİL HAT
BOYUNCA UYGULANAN
DENETİMLER HAKKINDA
BİLGİ TALEP ETTİ

Avrupa Komisyonu, Rum hükümetinin
Yeşil Hat’ın gözetlenmesi konusunda aldığı
kararlar hakkında resmi bilgilendirme talep
etti.
Kathimerini gazetesi, “Brüksel Yeşil Hat
Konusunda Beklemede” başlığı altında
verdiği haberinde, AB Komisyonu’nun,
Rum hükümetinin, kaçak mülteci
akınlarının engellenmesi bahanesiyle Yeşil
Hat boyunca fiziki engeller yerleştirme ve
teknolojik ürünler aracılığıyla denetimi
arttırma kararı hakkında resmi
bilgilendirme talep ettiğini yazdı.
Gazeteye göre, Rum hükümetinin kaçak
mülteci akınlarının önlenmesi adına
uygulamaya koymayı planladığı
tedbirlerden haberdar olduğunu ancak
henüz resmi bir bilgilendirme almadığını
belirten komisyonun, Yeşil Hat boyunca
dikenli teller ve benzeri fiziki engeller
yerleştirmesini finanse etmesinin ise söz
konusu olmadığını vurguladı.
Haberde ayrıca, komisyonun, KKTC’den
Güney Kıbrıs’a Yeşil Hat üzerinden kaçak
mülteci akınları konusunda Türkiye’yle
iletişime de geçtiği ve konunun Türkiye’nin
gündemine getirildiği iddia edildi.
Habere göre, komisyon sözcüsü gazeteye
yaptığı açıklamada, “2016 AB-Türkiye
Ortak Açıklamasının” uygulanması ve
kaçak mülteci akınlarının engellenmesi
yönünde önlemler alınması konusunda
Türkiye’ye pek çok kez çağrıda
bulunduklarını, Türkiye’ye bu konudaki
temaslarını da sürdüreceklerini vurguladı.

LÜKSEMBURG BAŞBAKANI
GÜNEY KIBRIS’I ZİYARET
EDECEK

Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel resmi
ziyarette bulunmak amacıyla Güney
Kıbrıs’a gidiyor.
Alithia gazetesi, Lüksemburg Başbakanı
Xavier Bettel’in resmi ziyarette bulunmak
amacıyla Perşembe günü Güney Kıbrıs’a
gideceğini yazdı.
Habere göre, Bettel ziyareti çerçevesinde
Rum Yönetimi Başkanı Nikos
Anastasiadis’le görüşecek ve görüşmede
AB, Ukrayna savaşı ve ikili ilişkiler gibi
konular ele alınacak.

ABD’NİN YUNANİSTAN
BÜYÜKELÇİSİ PYATT’A
GÖRE TÜRK-YUNAN
SAVAŞI ÖNLENDİ

Yunanistan’daki görev süresi dolan ABD
Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, Türkiye ile
Yunanistan’ın 2020 yılında bir savaşın
eşiğine geldiğini, durum daha da
kötüleşmesini önlemek adına ABD’nin
devreye girdiğini iddia etti.
Alithia gazetesi, ABD’nin Yunanistan
Büyükelçisi Geoffrey Pyatt’ın,
Yunanistan’dan yayın yapan “Kathimerini”
gazetesine verdiği röportajda, Türkiye ile
Yunanistan’ın 2020 yılının yaz aylarında bir
çatışmanın eşiğine geldiğini, ABD’nin
müdahale etmek zorunda kaldığını
söylediğini aktardı.
Pyatt röportajında özetle, 2020 yazının çok
büyük gerginliklere sahne olduğunu ve
ABD’nin “Türkiye’nin izlediği kışkırtıcı
tutum ve bir kaza yaşanması olasılığından
ötürü büyük endişe yaşadığını” iddia etti.
“Durum Yunan medyasına yansıdığından
çok daha dramatikti” ifadesini kullanan
Pyatt, şu anda ise durumun, “devam eden
kabul edilemez faaliyetler, yüksek uçuşlar,
abartılı açıklamalar ve adaların, bizim için
kuşku duyulmayan egemenliğine ilişkin
mantıksız söylemlere rağmen çok daha iyi
olduğunu” öne sürdü.

BAYRAKTAR TB2 İHA’LAR
KONUSU RUM BASININDA

BM’deki Rum Daimi Temsilci Andreas
Hacihrisanthu’nun BM Genel Sekreteri’ne
gönderdiği 17 Mart tarihli mektupla
Türkiye’yi “hava sahası ve karasularını
ihlalle” suçlamasının ardından Rum basını
Bayraktar TB2 İHA’ları mercek altına alan
haberlere yer verdi.
Fileleftheros, KKTC’de “radar üssü
kurulması” Geçitkale havaalanın
iyileştirilerek İHA’ların konuşlandırılması ve
Boğaz’a deniz üssü projeleriyle
“bulmacanın tamamlandığı” yorumunu
yaparak bunların, Mavi Vatan doktrini
çerçevesinde bölgenin stratejik kontrolü ve
askerî harekât üssü olarak kullanılma
niyetini gösterdiğini savundu.
Öte yandan haftalık Kathimerini
Hacihrisanthu’nun mektubunda yer verdiği
“Eylül-Aralık 2021 döneminde 470 hava
sahası ihlalinde bulunulduğu ve bunlardan
129’unun Bayraktar İHA’lar tarafından
gerçekleştirildiği” iddiasını aktardı.

2 Mayıs 2022 Pazartesi_Layout 1 01.05.2022 21:47 Page 16

GeNçleR BiRliği
deplASMANdA GAlip: 80-76

Basketbolda prolig’in ikinci devresi çekişmeli
bir maçla başladı. ilk devredeki 5 maçta 2’şer
galibiyet elde eden çetinkaya ile larnaka
Gençler Birliği, 6’ıncı hafta maçında karşı
karşıya geldi. Son topa kadar devam eden
heyecanlı mücadelenin kazananı 80-76 skorla
deplasman ekibi larnaka Gençler Birliği oldu.

Futbol kadınlarla güzelleşti
n Kadın futbol şenliği dün
gerçekleşti. Oyun başlasın sloganı
ile gerçekleşen etkinlikte Küçük
Kaymaklı, China Bazaar Gençlik
Gücü, Vadili, Yonpaş Dumlupınar
ve Mağusa Spor Akademisi
mücadele etti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, “OYUN
BAŞLASIN” sloganı ile kadın futbol şenliği
düzenledi. Acapulco Sports Park’ta gerçekleşen şölenin sponsorluğunu Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) üstlendi.
Küçük Kaymaklı TSK, China Bazaar
Gençlik Gücü TSK, Vadili TÇBSK, Yonpaş
Dumlupınar TSK ve Mağusa Spor Akademisi
şenliğe katıldı.
Tamamen dostluk havasında yer alan şölende, beş takım, tek devreli lig usulü,
20’şer dakikalık karşılaşmalarla bir araya
geldi.
KTFF Eğitim Üst Kurulu Kadın Futbolu
sorumlusu Simay Kanan; Kadın Futbol Ligi

için yola çıkıkdığını, ilk etapta şenlikle yola
çıkıldığını belirterek, sahalarını kadın futbolu
için açan Acapulco Otel yetkililerine teşekkür
etti.
Kanan, takımlara yönelik yaptığı kısa konuşmada, “Bugün eğlenelim, şölen havasında
futbol oynamanın tadını çıkaralım” dedi.
GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu,
kadınların hayatın her alanda fırsat verilmesi
halinde üstesinden gelemeyeceği iş olmadığını belirterek, etkinliğe sponsor olmaktan
dolayı mutlu olduklarını belirtti.
KTFF Eğitim Üst Kurulu Başkanı Hüseyin
Ekmekçi, nihai hedefin Kadınlar Ligi olduğunu belirterek, PUMA Markası ile kadın
futbol ligi isim sponsorluğu için anlaşıldığını
duyurdu.
KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu da şölene
gönderdiği mesajda takımları tebrik etti,
standart bir Kadınlar Ligi kurulması için
ekiplerin çalıştığını söyledi. Sertoğlu, şölende
emeği geçenlere ve sponsorlara teşekkür
etti.

1. Orhan Demircan Atmalar Kupası gerçekleşti
Atletizm Federasyonu geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden ve ülke atletizmine önemli
katkıları bulunan Orhan Demircan anısına
Atmalar Kupası düzenledi.
Hafta sonu Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda yapılan 1. Orhan Demircan Atmalar
Kupası saat 10.00’da başlarken U16, U18,
U20 ve Büyükler kategorilerinde yarışmalar
disk, gülle ve cirit atma branşlarında yapıldı.
Aynı zamanda Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 7-8 Mayıs tarihlerinde
Bursa’da düzenlenecek olan Nurullah İvak
Atmalar Kupası için seçme niteliği de taşıyan
yarış sonunda dereceye girenlere ödülleri
takdim edildi.
1. Orhan Demircan Atmalar
Kupası’nda birinciler şöyle:
ERKEKLER GÜLLE ATMA
U16
1. Mustafa Akargöl (ŞTO) 10.55
U18
1. Tsistan Aik Sild 16.30
U20
1. Tezer Tayanç (KL) 10.95
Büyükler
1. Doğuş Tüm 11.05
Halil Samani 10.68
ERKEKLER DİSK ATMA

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

U18
1. Tristan Ak Sild 38.30
U20
1. Tezer Tayanç (KL) 34.15

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

Büyükler
1. Halil Samani 30.92
ERKEKLER CİRİT ATMA
U16

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

1. Ali Kardeşoğlu (ŞTO) 26.31
U18
1. Tristan Aik Sild 55.00
U20
1. Ahmet Gürsen (KL) 37.93
Büyükler
1. Adem Çavuşoğlu (Ferdi) 52.08
KADINLAR GÜLLE ATMA
U16
1. Hazal Aki (KL) 7.25
U18
1. Grete Barot 8.23
Büyükler
1. Kadi Kaart 10.17
KADINLAR DİSK ATMA
U16
1. Kardelen Tekiner (KL) 17.25
U18
1. Lucie Hastyrikova 18.28
Büyükler
1. Kadi Kaart 34.73
KADINLAR CİRİT ATMA
U16
1. Nehir Aydın (KL) 23.78
U18
1. Grete Barot 37.00
Büyükler
1. Kadi Kaart 43.05
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