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Şeker Bayramı Zehir Bayramı oldu… Elektriğe %300 zam yaptıkları yetmedi, bir de yakıt değişim ücreti
diye bir şey icat ettiler! Bu kazık çok yağlı bir kazık! Diğerlerine benzemez! Asrın kazığı!
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 3 Mayıs 2022 Salı YIL: 2 SAYI: 658 FİYATI: 10 TL (KDv dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
HER KAFADAN AYNI SES ÇIKACAĞINA
FARKLI SES ÇIKMASI DAHA İYİ DEĞİL Mİ?
n

SOL KÖŞE
YANLIŞ ADRESİN SONU
Farkındasınız herhalde… O kadar eylem,
o kadar bağırıp çağırma, ama hükümet hiç
geri adım atmıyor… Hatta daha da ileri gidiyor, daha çok zam yapıyor, daha çok usulsüz istihdam, daha çok halka karşı kararlar… Neden acaba? Bu eylemlerin, bu protestoların hiç mi etkisi yok? Eğer yoksa,
bir yerlerde bir yanlış var demek ki… Ne
yanlışı? Eğer tüm bunları bize Ankara dayatıyorsa ve siz hala yanlış adrese gidiyorsanız, olacağı bu değil mi?
Köşeci

İşgal altında

İCAZETSİZ
yazılar...

HAvA
DURUMU

NEREDE
ÇİÇEKSİZ BİR
BALKON
GÖRÜRSENİZ
Faize
Özdemirciler

2. sayfada

n Yeni gelen elektrik faturalarını
gören vatandaşlar çılgına
döndü… Faturalara “Yakıt
Değişim Ücreti” başlığıyla yeni
bir girdi eklendi… 97 TL’lik bir
tüketime 586 TL hesap geldi…
Bunun 334 TL’si yakıt değişim
ücreti!
n Kıb-Tek eski Yönetim Kurulu
Üyesi Yusuf Avcıoğlu yakıt
değişim ücretinin zamları
kamufle etmek için
düşünüldüğünü söyledi…
3. sayfada
TATİL
ERTELENDİ

Ali Osman

BİR YANDA
KRİZ
BİR YANDA
BAYRAM

Mehmet Levent

PAPADOPOULOS’UN
GÖZYAŞLARI
GERÇEKTİ

HEM EKMEK
BÜTÜN
HEM DE KÖPEK
TOK OLMAZ

Aziz Şah

Canan Sümer

Tozlu hava bayram boyunca etkili olacak... Perşembe yağmur var...

n 8. Sayfada
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Adressiz yazılar
Faize Özdemirciler

NEREDE
ÇİÇEKSİZ BİR
BALKON GÖRÜRSENİZ

Nerede çiçeksiz bir balkon görürseniz, anlayın ki, orada kendini hep
yolcu gibi hisseden ama yollara düşemeyecek kadar yorgun bir kadın vardır.
Nerede gidemeyecek kadar yorgun bir
kadın görürseniz, o kadının içinde,
gitmeyip kalabilecek kadar dirençli ve
deli bir kadın daha vardır,
direncini ve deliliğini yorgunluğundan, umudunu
umutsuzluğundan, iyimserliğini kötümserliğinden alan
ters bir kadındır bu, anlayın…
Gidemeyecek kadar yorgun bir kadının içinde hayali yolculuklarla yetinmeyi öğrenmiş bir kadın
daha vardır, gitmek kolay kalmak zordur. Hayali yolculuk da nedir demeyin,
hayali yolculuklar özellikle de kadınlar
için hayati bir mevzudur, tecrübelerle
sabittir ki, hayallerle defterleri yırtmış
kadınların hayata katabilecekleri ne
bir şiir vardır, ne bir öykü, ne de bir
roman, çünkü hayallerle defterleri
yırtan kadınların zamanla gerçeklerle
de arası bozulur, hayalleri olmayanın
gerçekleri, gerçekleri görmeyenin hayalleri, kâbusları olmayanın düşleri
olmaz…
Nerede çiçeksiz bir balkon görürseniz, bilin ki, kapıların ardında, bir yandan hızla geçip giden bahara yanarken,
bir yandan da yaz’ı karşılamaya hazırlanan bir kadın vardır. Yaz’ı karşılamaya hazırlanan bir kadının Temmuz’a dair bazı çekinceleri varsa ve
bu karşılama temkinli bir karşılamaysa,
sebebini sormayın, anlayın, çünkü
Temmuz’un dahil olduğu bir yaz’ın
neşe içinde karşılanmayı hak etmediği
bilinmeyen bir şey değildir, neden diye
sormayın bilin, bir ülkenin haritasını
yırtan bir Temmuz’dan her türlü kötülük
beklenebilir, nedir diye sormayın bekleyin!
Nerede yaz’ı karşılamaya hazırlanan
bir kadın görürseniz, o kadının içinde,
çok eski bir yaz’da
harabeye dönüştürülen çocuklukevinin
tıpkısını yazı’da inşa eden bir kadın
vardır. Kadın aslında nar gibidir, hiç
yormayın kendinizi sayamazsınız, bir
kadının içinde binlerce kadın vardır.
Dışarıdan bakanlar göremeseler de,
yazı’dan yapılmış bir evin balkonlarından sabahsefaları akşamsefaları sarkmaktadır. Nerede tozlu bir balkon görürseniz, anlayın ki, orada, zamanın
pasıyla ve pusuyla barışık yaşayan bir
kadın vardır.
Nerede susuz bırakılmış bir balkon
görürseniz, anlayın ki, parçalanmış
perdelerin ardında adanın yırtık haritasıyla barışmayan bir kadın vardır.
Bu kadının bir yanı, hasret hüsran ve
hicran sözcüklerine müptelâ ise, bir
yanı da durmaksızın sardunyalara ağıtlar yakmaktadır…
Nerede sardunyalara ağıt yakan bir
kadın görürseniz, anlayın ki, ikindi
vaktidir, saat beştir ve o kadın aklı
idamlık yoldaşta olan şairi düşünmektedir, havada sapsarı bir toz vardır,
şarap buradadır ve fakat seraba daha
çok vardır…
Nerede çiçeksiz bir balkon görürseniz,
anlayın ki, orada yazıldığı gibi okunmayan, okunduğu gibi yazılmayan bir
kadın vardır ve Temmuz bu kadının
kalbinde dikiş tutmayan bir yama,
Mayıs ise kalbinde dar bir ağaçtır…

HER KAFADAN AYNI SES ÇIKACAĞINA
FARKLI SES ÇIKMASI DAHA İYİ DEĞİL Mİ?
Bana destek verenler başkalarına
da destek çağrısı yaparlarken, “görüşlerine katılmasanız da…” diye bir
not düşerler genellikle…
Çok normal…
Kimse kimsenin görüşlerine yüzde
yüz katılmak zorunda değil.
Ben de öyleyim…
Çok sevdiğim yazarlar ve şairler
var…
Öyle olduğu halde katılmadığım
fikirleri var…
Ama beni onlardan koparmaz bunlar…
Genele yaymam…
Ters düştüğümüz için üzülmez miyim?
Üzülürüm elbette…
Yapacak bir şey yok ancak…
En son koronavirüs salgınında da
ters düştüm bazıları ile…
Kendi düşüncelerimi yazınca kırılanlar oldu bana…
Ben onlara kırılmadım…
Onlar bana kırıldılar…
Ben onların fikirlerini anlayışla
karşıladım…
Onlar ise benim fikirlerime katlanamadılar…
Benim gibi düşünmedikleri için
suçlamadım ben onları…
Onlar beni suçladılar…
Bu yüzden dostluğumuzu bitirenler
bile oldu…
Oysa ben her konuda anlaştığım,
ancak bir konuda ters düştüğüm birisi
ile dostluğumu bitirmeyi düşünmedim
hiçbir zaman…
***
Irkçılık tartışmalarında da öyle
oldu…
Bunca yıllık “Afrika” gazetesinin
logosundaki sevimli ve “düşünen
adam” heykeline benzeyen maymuncuk birdenbire “ırkçı” olarak suçlanmamıza yetti…
Kıbrıs’ta ırkçılığa en çok karşı çıkmış ve bu yüzden başı çok derde
girmiş olan bu gazeteye en ağır eleş-

tirilerle “ırkçı” demeye çekinmediler…
İlerici ve solcu olarak bildiğim pek
çok kişiyle bir de bu yüzden ayrıldı
yollarımız…
Yaptığı yayınlarla ve verdiği mücadeleyle efsaneleşmiş ve yurtdışında
da haklı bir itibara ulaşmış olan gazeteyi itibarsızlaştırmanın keyfi başka
olmalıydı…
***
Biraz daha geriye gidelim…
Annan Planı sırasında da benimle
defterleri yırtanlar oldu…
Ben onların evetine katlandım…
Onlar benim hayırıma katlanamadılar…
“Her kafadan aynı sesin çıkması,
her kafadan başka bir sesin çıkmasından daha tehlikelidir” der bir yazar…
Çok doğru…
Katılırım…
Ama şu işe bakın ki, başkasından
farklı fikirler duymaya katlanamayanların çoğunluğu herkesten çok
demokrasi aşığı olanlar…
En çok sevdiğim yazar olan Dostoyevski’nin bile katılmadığım görüşleri var…
Lev Tolstoy’un da…
Tanrıya, dine inanmış ikisi de…
İnsanlık için başka bir kurtuluş
yolu göremeyince buna sarılmışlar…
Amabu bir çare, bir çıkış yolu değil
ki…
Karl Marks’ın “Din toplumlar için
bir afyondur” sözünü daha doğru
buluyorum…
Ancak Dostoyevski’nin “Tanrı yoksa herşeymübah” sözü dinin en güçlü
savunusudur bence…
Üstünde kafa patlatmaya değer…
Nazım Hikmet kendimi en yakın
bulduğum kişidir, ama onun da katılmadığım tarafları var…
Albert Camus’nün romanları insan
hayatında devrim yaratacak cinsten… Ama Cezayir’in ulusal kurtuluş

Şener Levent

Açı
savaşında Fransız sömürgeciliğinin
yanında durmasını asla onaylamam…
Salvador Dali’nin tablolarına hayranım, ama onun faşist Franko yanlısı
olması bu tabloları sevmeme engel
değil…
Tıpkı Picasso’nun sevdiği kadınlarını sürekli aldatmasının, benim
onun eserlerine hayranlığımı azaltmadığı gibi…
Bu örnekleri çoğaltabilirim…
Ne gerek var?
Anlatmak istediğimi okurlar anlamıştır herhalde…
***
Temel düşüncemiz ne olursa olsun,
günlük yaşantımızda karşımıza çıkan
olayları değerlendirirken farklı kamplara düşeriz yine de…
Benim için “Görüşlerine katılmasam da” diyenlerin hangi görüşlerime
katılmadıklarını da bilebilseydim keşke…
En çok merak ettiğim şeylerden
biri bu…
Ama nedense öyle diyenler de katılmadıkları görüşlerim hakkında pek
bir şey söylemiyorlar…
Anlaşacak bir zemin buluruz belki
o zaman…
Ben Kıbrıs konusunda tek halk,
tek devlet ve tek bölgeden yanayım
mesela…
Ama garantörlüğün ortadan kaldırılacağı ve tüm özgürlüklerin herkes
için geçerli olacağı federal bir çözüme
de karşı değilim…
Kıbrıs’ın işgalden kurtarılması için
Kıbrıslırum ile Kıbrıslıtürklerin ortak
siyasi bir cephede mücadele vermeleri
gerektiğine inanıyorum…
Kıbrıs’ın baş düşmanı milliyetçiliğe
karşı mücadele etmesi gereken solcuların, onu yok etmeye çalışacaklarına ona uyum sağlamalarını çok
zararlı buluyorum…
Aynı fikirde değil misiniz?
Yazın öyleyse…
Beyinlerimiz çarpışsın!

Yarkıner: ''KIB-TEK’i yönetenler, KIB-TEK ile halkın arasına giriyor''
HK
Makine Mühendisleri Odası Başkanı
Ayer Yarkıner, KIB-TEK’in bu aydan
itibaren faturalara yansıttığı “yakıt değişim bedelini” eleştirerek, bu bedelin
solar kurulumlarına yansıtılamayacağını,
yakıt değişim ücreti ile ilgili yasal
mesnet bulunmadığını vurguladı.
Yarkıner, yasal süreç başlatmalarının
gündemlerine olduğunu vurgulayarak,
“KIB-TEK’i yönetenler, KIB-TEK ile
halkın arasına giriyor” dedi. Ayer Yarkıner, sosyal medya hesabından yaptığı
açıklamada şu görüşlere yer verdi:
“KIB-TEK’i yönetenler, KIB-TEK ile
halkın arasına giriyor. Kws başına aldığınız 0.60 krş solar kurulumu için geçerli
değildir. Aynı zamanda teknik olarak
da geçerli değildir. Makinaların yakıt
tüketim maliyetini hesaplarken hangi
santralin ne kadar çalıştığını ve ne kadar
yakıt tükettiği ve ne kadar enerji ürettiği
de hesaplanmalıdır ve açıklanmalıdır.
Bu 0.6 kuruşluk ek fatura girdisinin geçerli nedeni yoktur. Bir kez olsun doğru
ve teknik geçerliliği olan işleri yapınız.
Türbinleri kullanmadığınız bu süreçte
bu yakıt kw için doğru rakam değildir.
Yani hem hukuksuz hem de teknik mes-

netten yoksun bir para alıyorsunuz.
Artık yeter. Bu KIB-TEK’in kötü yönetimine ‘dur’ diyecek kimse yok mu?
KIB-TEK kesinlikle yönetenleri tarafından gözden çıkarıldı. Halkın gözünden
düşürülmeye çalışıyor. KIB-TEK’i yönetenler santrallerin yakıt tüketim miktarlarını bile bilmiyor, bu nedenle 60

kuruş teknik olarak da doğru değildir.
Yakıt değişim bedeli, birim kWs için
ödenecek bedeli belirler. Solar kurulumları mahsuplaşma esaslıdır. Böyle
bir bedel yansıtılamaz. Yakıt değişim
ücreti ile ilgili yasal mesnet bulunmamaktadır. Yasal süreç gündemimizdedir.”
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Elektrik faturalarına yansıyan yeni soygun...

“Yakıt Değişim Ücreti” nedir?

Yeni elektrik faturaları Pazar
günü itibariyle vatandaşa
ulaşmaya başladı fakat
faturalarda, geçmiş faturaların
aksine “Yakıt Değişim Ücreti”
başlığı altında yeni bir girdi yer
aldı. Kıbrıs Türk Elektrik
Kurumu eski Yönetim Kurulu
Üyesi Yusuf Avcıoğlu, "Yakıt
Değişim Ücreti nedir?"
sorusuna yanıt verdi.
(KP)
Yeni elektrik faturaları Pazar günü
itibariyle vatandaşa ulaşmaya başladı
fakat faturalarda, geçmiş faturaların
aksine “Yakıt Değişim Ücreti” başlığı
altında yeni bir girdinin yer alması,
vatandaşın tepkisine neden oldu.
700 TL’lik bir faturaya 250 TL’lik
ek bir girdi yaratan söz konusu başlıkla
ilgili merak edilen detayları, kişisel
sosyal medya hesabı üzerinden özetleyen Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu
(KIB-TEK) eski Yönetim Kurulu Üyesi
Yusuf Avcıoğlu, "Yakıt Değişim Ücreti
nedir?" sorusuna yanıt verdi.
Yeni yakıt fiyatının, Yakıt Değişim
Ücreti adı altında faturalara ikinci kez
yansıtıldığını, bu kapsamda söz konusu
‘ücretin’in elektrik zammını gizleme
yöntemi olarak kullanıldığını ifade
etti.
Yusuf Avcıoğlu’nun, “Yakıt Değişim
Ücreti”ni örneklerle anlattığı açıklaması
şöyle:
1 Mayıs 2022 tarihi itibarıyle yeni
Elektrik Faturaları kesilerek Kıb-Tek
Abonelerine gönderildi ve faturalarda
bulunan "Yakıt Değişim Değeri" sebebiyle ortalık karıştı.
Elektrik Birim Fiyatları nasıl belirlenir?
Elektrik İnkişaf Nizamnamesine göre;
Maliyet (M) = Yakıt Bedeli (YB) +
�
Sabit Bedel (SB)
�
YB= Ortalama Yakıt Maliyeti x Yakıt
Verimliliği Katsayısı
SB= Personel Maaşı + Emeklilik
�
Fonu + Amortisman + Finansman +
Genel Gider + AKSA Kira + Yatırım
Yakıt Değişim Değeri nedir?
Yakıt Değişim Değeri, 17.02.2022
tarihinde UBP-DP-YDP Hükümetinin
Bakanlar Kurulundan geçerek, Resmi
Gazetede yayınlanan Elektrik İnkişaf
Nizamnamesinin, 5. Maddesinin 11.
Fıkrası ile yürürlüğe girmiştir. (Nizamnamenin ilgili Maddeleri Ektedir)
Peki Maliyet içerisinde "Ortalama
Yakıt Maliyeti" varken, Yakıt Değişim
Değeri de nereden ve niye çıktı?
�
Ortalama Yakıt Maliyeti = ((Mevcut
Yakıt Miktarı x Mevcut Yakıtın Alış
Fiyatı) / (Yeni Alınan Yakıt Miktarı x
Yeni Alış Fiyatı)) + Navlun + Banka
Masrafları
Yakıt Değişim Değeri = Yeni Yakıt
�
Fiyatı - Mevcut Yakıt Fiyatı
�
ÖZET:
Yeni Yakıt Fiyatı, Nizamnameye göre
Ortalama Yakıt Maliyeti içerisinde,
Ağırlıklı Ortalama alınarak, Elektrik
Birim Fiyatlarına yansıtılmasına rağmen/yansıtılması gerekirken, Yakıt Değişim Değeri adı altında, Faturalara
İKİNCİ KEZ YANSITMA İMKANI
SAĞLAMIŞTIR.
Bu imkan, Elektrik Birim Fiyatını
güncellemeyip, Yakıt Değişim Değerini
kullanarak ELEKTRİK ZAMMINI
GİZLEME YÖNTEMİ OLARAK

Kullanılan Enerji = 418 kWs
Birinci Dilim = 250 kWs * 0.98
TL/kWs = 246.82 TL
İkinci Dilim = 168 kWs * 2.70
TL/kWs = 453.60 TL
Tüketim Toplamı = 246.82 TL +
453.60 TL = 700.42 TL
Kullanılan Enerji = 418 kWs
Yakıt Değişim Değeri = 0.60 TL/kWs
Yakıt Değişim Ücreti = 418kWs x
0.60TL/kWs =250.80 TL

KULLANILMIŞTIR.
Yakıt Değişim Değerinin kullanımı
bununla da kalmamış, Maktu Ücret,
Sokak Aydınlatma Bedeli gibi, Fatura
üzerinde ayrı bir kalem oluşturarak,
GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİ SAHİBİ
OLAN ABONELERE DE FATURALAMAKTA KULLANILMIŞTIR.
Yakıt Değişim Değeri, Güneş Enerjisi
Sistemi kullanıcısı aboneler arasında
da ÇİFTE STANDART YARATMIŞTIR. Sistemin Kurulduğu binada (Yerinden) Mahsuplaşan Aboneler ile,
Çoklu Mahsuplaşma üzerinden Sistemin Kurulduğu binada değil, bir başka
binada (Uzaktan) Mahsuplaşanlar arasında çifte standart oluşmuştur.
Şimdi tüm bunları örnekleriyle an�
latalım.
Örnek-1 = Ticari Tarifedeki Abone
�
Örnek-2 = Konut Tarifesindeki Abo�
ne
Örnek-3 = Konut Tarifesinde Güneş
�
Enerjili Abone
Örnek-1 (Ticari Tarife Abonesi)
Kullanılan Enerji = 119 kWs
Elektrik Birim Fiyatı = 2.70 TL/kWs
Tüketim = 119kWs x 2.70TL/kWs
= 321.30 TL
Kullanılan Enerji = 119 kWs
Yakıt Değişim Değeri = 0.60 TL/kWs
Yakıt Değişim Ücreti = 119kWs x
0.60TL/kWs = 71.40 TL
321.30 TL + 71.40 TL = 392.70 TL
392.70 TL / 119 kWs = 3.30 TL
ÖZET = ELEKTRİK BİRİM FİYATI
3.30 TL/kWs olarak güncellenmiş, yapılan ZAM Yakıt Değişim Değeri ile
KAMUFLE EDİLMİŞTİR.
Örnek-2 (Konut Tarifesi Abonesi)

ÖZET = KONUT TARİFESİ
ELEKTRİK BİRİM FİYATI;
1.Dilim (0-250kWs) = 1.58 TL/kWs
2.Dilim (250-500kWs) = 3.30
TL/kWs
Dilim (500-750kWs) = 3.55 TL/kWs
Dilim (750-1000kWs = 3.85 TL/kWs
Dilim (1,000kWs üzeri) = 4.60
TL/kWs
olarak güncellenmiş, yapılan ZAM
Yakıt Değişim Değeri ile KAMUFLE
EDİLMİŞTİR.
✅Örnek-3 (Konut Tarifesi Abonesi
- Güneş Enerjili)
Şebekeye Verilen Enerji = 701 kWs
Şebekeden Alınan Enerji = 231 kWs
TÜKETİM TOPLAMI = 0 kWs
Şebekeden Alınan Enerji = 231 kWs
Yakıt Değişim Değeri = 0.60 TL/kWs
Yakıt Değişim Ücreti = 231kWs x
0.60TL/kWs = 138.60 TL
ÖZET = KONUT TARİFESİNDEKİ
GÜNEŞ ENERJİLİ ABONENİN;
Şebekeye VERİLEN Enerjisi = 2.70
TL 'den
Şebekeden ALINAN Enerji = 3.30
TL 'den
FATURALANDIRILMIŞ, hesabında
BİRİKMİŞ ÜRETİM FAZLASI BAKİYESİ OLMASINA, TÜKETİM
TOPLAMI "0-kWs" olmasına rağmen,
Yakıt Değişim Değeri adı altında FATURA ÜRETİLMİŞTİR.
Aylık bazda "Aynı Miktarda Enerji
�
Tüketen", "Yerinden vs Uzaktan" Mahsuplaşan, Güneş Enerjili 2 Abone arasında da çifte standart oluşturulmuştur;
Yerinde Mahsuplaşan Abone, Tüke�
timinin bir kısmını çatısındaki güneş
enerjisinden karşılar, gece ihtiyacını
şebekeden alırken,
Uzaktan Mahsuplaşan Abone, Tü�
ketiminin tamamını şebekeden alıp,
bir başka lokasyonda ürettiği enerjiyi
bilgisayar sistemi üzerinde mahsuplaştığı için DAHA FAZLA YAKIT DEĞİŞİM ÜCRETİ ÖDER.
Hukuk yolu bariz bir şekilde açıktır
ve başvurulması gerekir !

Alaşya’dan notlar
Canan Sümer

HEM EKMEK BÜTÜN
HEM DE KÖPEK TOK
OLMAZ

Puslu, biraz da kasvetli bir hava…
Ve sahil boyunca süren bir yolculuk…
Uzun zamandır gelmemiştim bu taraflara…
Her gelişimde biraz daha çirkinleştiğini…
Doğal güzelliğini biraz daha yitirdiğini
gördükçe kederlenirim…
Buna sebep olanlara, kendimize öfke duyarım…
Evet, kendimize…
Başkalarını ne kadar suçlasak da yaratılan
bu düzenin baş sorumlusu biz değil miyiz?
Rıza göstermesek…
Boyun eğmesek…
Hep kendi çıkarımızın peşinde olmasak
çok daha farklı olabilirdi her şey…
Ya da en azından denemeye değerdi…
***
Özgür müyüz?
Mutlu muyuz şimdi?
Bir cenneti cehenneme döndürdük…
Beton yığınına döndü güzelim sahiller…
Kumarhaneleri, mafyaları, tarikatları, dergâhları ve sermayeleri ile içimize çöreklenenlere ses çıkarmadık.
Kurtarıldık mı?
Kim demiş?
Ama bu nasıl bitip tükenmez bir diyet ki
öde bitmiyor…
Ömer Seyfettin duysa acır halimize…
Onun Koca Ali’si bir gün dayanamamış
ve elindeki satır ile kolunu kesip yaşlı
kasabın önüne atmıştı.
-Al, demişti diyetini.
Kölelikten kurtulup özgürlüğü seçmişti…
Kimsenin boyunduruğu altına girmeyen
gururlu, onurlu bir adamdı Koca Ali…
Biz ise sineye çektik ne söyledilerse…
Özgürlüğümüzü verdik, parayı aldık…
Devletçilik oyunu oynadık...
Ve oynamaya da devam ediyoruz…
Üst yönetimin direktifleriyle ile yaratılan
tüm rezilliklere rağmen yarın seçim olsun
yine oy vermeye koşacak birçoğumuz…
***
Ankara’nın beslemesine muhtaç asalaklarız
hepimiz de…
Kim para almayı becerebiliyorsa hükümeti
o kurunca her şey yolunda gidecek diye düşündük yıllarca…
“İsteyenin bir yüzü kara, vermeyenin iki”
değil miydi sonuçta…
Besleme mi derler?
Desinler…
Asalak mı?
Desinler…
Bir kulağımızdan girdi, diğerinden çıktı…
Ama senin sabrına, gururuna da bayılırım
doğrusu canım kardeşim…
Söyle onlara…
Bağırarak söyle…
Söyle de dank etsin kafalarına:
-Biz Kıbrıslı Türkler burda olmasak, direnmesek siz hiç ayak basabilir miydiniz
bu topraklara?
Siz mi bizi kurtardınız, biz mi sizi?
Sizden beslenmek dışında ne bir yol ne
de bir çare bıraktınız bize…
İşte oldu istediğiniz sonunda…
Çocuklarımızı “Git ve bu adaya bir daha
dönme” diye yolcu ediyoruz…
Kıbrıs sorunu çözülmedikçe bir gelecek
yok burda…
O umutlarımızı da tükettiniz ya…
Bizim adımıza siz karar veriyorsunuz…
Federasyonu gömdünüz şimdi iki devlet
var vizyonda…
Biz de az suçlu değiliz ama…
Kendi ülkemizin efendisi olmayı denemedik bile…
Hep sizin ağzınızla konuştuk…
Hem KKTC’yi sonsuza kadar yaşatmaya
yemin ettik…
-Ayrı devletiz, dedik…
Hem de Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki haklarımızı talep ettik…
Hem ekmek bütün hem de köpek tok
olsun istedik…

3 Mayıs 2022 Çarşamba_Layout 1 02.05.2022 22:17 Page 4

Söyleyin ey insanlar nasıl bayram etsin
Başına yağmur gibi bomba yağan çocuklar
AYA
K
A
AL İFİL Kan içinde yüzerken nasıl bayram şekeri yesin?
DİR
Bu kadar mı karardı dünyada zalim vicdanlar?

KALAY-KALAYCI

BAYRAMLIK FATURALAR,
BAYRAMLIK KAZIKLAR

Yeni elektrik faturalarında “Yakıt Değişim Ücreti” adı altında yeni bir
“kazık” var. Bu “kazık” mesela 700 TL’lik bir faturaya 250 TL olarak
giriyor. Bunlar bayramlık kazıklar. Bayram mayram bahane halkı
kazıklamak şahane der gibi bir halleri var. Kazıklayanlar rahat. Ama
kazıklananlar da pek rahatsız değiller, ancak da kapalı kapıların
arkasında söyleniyorlar. Söylen söylen boktur işin. Yok düşün düşün
boktur işin’di doğrusu. Söyleniyorlar sadece, düşünmüyorlar…

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

TATİL ERTELENDİ

Tatar eşiyle ve yanındaki seçtikleriyle birlikte
Londra'ya gidiyordu!
Ancak hükümet krizi nedeniyle bunu erteledi...
Ne yapacaktı orada?
Kıbrıs konusunda temaslarda bulunacak...
Üst düzey birçok etkinliğe katılıp politik
son gelişmeler ve Kıbrıs konusuyla ilgili değerlendirmelerde ve temaslarda bulunacaktı...
Yahu şuna bayram tatili için Londra'ya
gidiyor desenize...
Kendi cebinden değil tabii...
Bizim cebimizden...
Bizim burada verdiğimiz vergiler, bizden
alınan yüklü fonlar sayesinde bir bayram
tatilciği yapacaklardı!
Üst düzey etkinlikler denilen de sanmayın
ki İngiliz başbakanı veya Kraliçe Elizabeth ile
görüşecekti!
Kıbrıs'tan kaçıp Londra'ya giden ve çoğu
hala 1958'lerden öteye geçmeyenlerin organize
edeceği toplantılarda konuşup onların duymak
istediklerini söyleyecekti...
Bir de şerefine Kıbrıslıtürklerin oluşturduğu
mahalle takımları "Cumhurbaşkanlığı kupası"
organize edeceklerdi.
Londra'ya gitmişken viski içmeden gelmek
olmaz...
Malum bizim Tatar'ın en sevdiği içki "Black
Label"...
Eh viski merkezine gidip de viskilenmemek
olmaz!
Afiyet olsun diyelim de bizim buradaki vatandaşlarımız kalacağı otelin günlük masrafının
3000 Stg olduğunu belirtiyorlar...
Uçak paraları, alınacak hediyeler, eşyalar da
işin bobastosu...
Çok milliyetçi ve adı et ve tırnakçı olarak
siyaset tarihine geçen eski bir bakanımız Türkiye'ye gittiğinde kendisine don atlet ve çorap
alarak devlete ödetmişti faturasını...
Neyse memleketimiz güllük gülistanlık!
Dert üstü murad üstüyüz buralarda...
KKTC Cumhurbaşkanımız da çok yoruldu
bilhassa son zamanlarda...
Hükümet kurup hükümet bozmak kolay iş
mi?
Stres adamı deli eder...
Halk başına geleni çeksin ama ya inşaatçılarımız...
Onlar da dertli...
Onlar da kendilerine apartman dikecek, konut
yapacak araziler arıyorlar...
Emirnameler yasaklamalarla işlerinden oluyorlar zavallılar!
Kahraman Tatar, onların işlerini de düzeltti..
Emirname, talimat ne demek, inşaatçılar istedikleri yerlere istedikleri binaları istedikleri
büyüklükte dikebilirler...
Sıkıysa birisi engellesin...
Anayasa manayasa ne demek?
Tüm bu cesareti Türkiye'den alıyor Tatar...
Onun örnek aldığı tek adam var orada...
Tayyip Erdoğan...
Onun bir dediği iki oluyor mu?
Yık dediği yıkılır, yap dediği yapılır...
İçeri at dediği hapse tıkılır...
Türkiye'de ne olursa KKTC'de de o olacak
denmedi miydi?
İşte Tayyip işte Tatar!
Yakında bir de Tayyip usulü başkanlık sisteminde başa geçsin de görün siz memleketin
halini... Şimdilik Londra tatilini iptal etti.
Hele bir hüküemt kurulsun yeniden deneyebilir!

BİR YANDA KRİZ BİR
YANDA BAYRAM

Ersin Tatar, bayram namazını
Hz. Ebubekir Camisi’nde kıldı
KP- Cumhurbaşkanı Tatar, Ramazan Bayramı’nın ilk gününe, sabah
kılınan Bayram namazı ile başladı.
Bayram namazını kılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı açıklamada, KKTC’de bayramın hayırlara
vesile olmasını temenni ederek Anavatan Türkiye ve tüm İslam aleminin
bayramını kutladı.
Önümüzdeki süreçte ekonomik sıkıntıların ve Ukrayna-Rusya savaşının
son bulması temennisinde bulunan
Cumhurbaşkanı Tatar, “Temennimiz
insanların barış ve huzur içinde yaşayabilmesidir” dedi.
Ukrayna-Rusya savaşında yaşananların üzücü olduğunu ve bu çağda
kabul edilir olmadığını ifade eden
Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu savaş tüm
insanlık için yüz karasıdır. En erken
zamanda savaşların sona ermesi ve
insanlığın barış, sağlık ve huzura kavuşmasını diliyoruz” dedi.
Kıbrıs Türk halkının çok acılar çeken, göçler yaşayan bir halk olduğunu
anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar şunları kaydetti:
"Şu anda, Kıbrıs Türk Barış Hare-

katı’ndan sonra Kıbrıs’ın kuzeyinde
KKTC’de barış, huzur ve güvenlik
içinde yaşayabiliyoruz. Bu bayram
günlerinde tüm bunları hatırlayıp
dualarımızı yapmak hepimizin bir
görevidir diye değerlendiriyorum.
Dualarımızın kabul edilmesi dileğiyle,
bu bayram gününde dargınlıkların
geride kalarak halkımızın birlik ve
beraberlik içinde mücadelemizi sürdürmesi hepimizin hayrınadır. Tüm
halkımızın bayramını kutluyorum."

Beton bariyere çarpıp takla attı
Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu üzerinde, dün saat 19.20 sıralarında, Gais
RAHMATZADE(E-25), yönetimindeki ZNY 485 plakalı araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği
sırada, Serhatköy yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüje düştükten sonra beton bariyere
çarpıp takla attı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunanAhmad Massoud NASRAT (E25), Mazumel RAHAMI (E-27) ve
Mahdi ALIJANI (E-26) kaldırıldıkları
Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

Bütün bu maskaralıkları ve garagözlükleri
topluma yaşattıktan sonra, Ankara, kimbilir
belki de son bir kez daha bir erken seçime
götürecek "kalın barsağını!"
Son bir kez daha diyorum çünkü istediği
sonucu alamayacağı "gombinasıyla" çok
büyük bir ihtimalle, "Parlamenter rejim size
göre değil, başkanlık sistemine geçme hazırlıklarına başlıyoruz" talimatını verecek!
***
Bayramlık gelen hükümet krizinin nasıl
çözüleceğine dair henüz ortada hiçbir ışık
yokken...
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman
erken genel seçimden dem vurmaya başladı!
Sanki seçim, Ankara'nın suni ve maksatlı
olarak başımıza sardığı hükümet krizlerine
çözüm olabilirmiş gibi!
Türkiye artık KKTC'ye yaptığı hiçbir
müdahaleyi gizleme gereğini duymuyor!
Çünkü ona, "Sen Kıbrıs'ta ne yaptığını
sanıyorsun? Hade bakayım ha!" diyen hiçbir
güç ortada yok!
Öyle olunca da Tayyıp rejimi kendini
Kuzey Kıbrıs'ın tek hakimi olarak görüp,
dilediği gibi, dilediği yöne doğru sürüyor
atını!
Acaba diyorum, "Tayyıp ata binmeyi bilmez! Bir gün nasıl olsa tökezleyip düşecek"
diye mi düşünüyorlar?!!
Bütün bunlardan cesaret alan ve şımardıkça
şımaran Türkiye, buraya olan bütün müdahalelerini çok açık ve çok net olarak yapmaktan çekinmiyor nicedir!
***
Erken seçim zayıf bir ihtimal.
Buna Tayyıp karar verecek!
"Sandıklar kurulsun" derse, bunu reddedecek bir makam ve yapı burada yok!
Ama bu kez sandığa gidip bütün bu
rezillik ve maskaralıklara alet olmamak
için, geçen defakinden çok daha fazla neden
olduğu da bir gerçek.
Geçen defa, sözde vatandaşlık görevi aşkıyla gözlerini karartıp oy vermeye koşan
sandıkçılar yeni bir erken seçim durumunda,
bu kez akıl ve mantıklarını kullanıp doğru
karar olan boykota katılırlar mı bilmiyorum.
Yoksa "Vatan sağolsun" diyerek kendi
ayaklarına kurşunu basarlar mı?!
***
Gelen haberlere bakılırsa UBP üçüncü
kezdir Sucuoğlu diyor!
Ne parti içinden başka birisi...
Ne de başka bir parti.
"Gargadan başka guş tanımamak" bu olsa
gerek!
Şimdi bayram var!
Hükümet krizini ya da krizlerini düşünecek
zaman değil!
Zaten düşünseniz ne yazar, düşünmeseniz
ne?
Siz yönetemezsiniz Tayyıp Erdoğan'ın
krizini!
O sizi yönetir!
Buna da kimsenin gıkı çıkmaz bizim gibi
"vatan hainlerinden" başka!
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Onuncu köy
TOPLUMSAL
“YOK-OLUŞ”UN
SIRADANLIĞI

ANKARA’DAN FUAT
ABİ GELMİŞ

Ulaş Barış
Son durum: Hükümet için ‘Ünal abi’
formülü konuşuluyor ancak UBP MYK
kararı bunun önünde engel.
Aşılabilir.
Bir diğer olasılık CTP azınlık hükümeti.
Muhtemelen DP ile, belki HP de
olabilir.
YDP ise dışarıdan destek verecek.
Gergin bir bekleyiş var.

Hayat Hüseyin
Koloni hizmetkarları, “üst irade” ne emrediyorsa onu yerine getiriyorlar…
Emperyal Ankara otoritesinin 1955’den
beri “Kıbrıs’ta Türklük sözleşmesi-ilhak”
hedefinde stratejik “öğretilmiş çaresizlik”
uygulaması “koloni bürokratları” tarafından
her gün katmerleşerek sıradanlaştırılıyor.
Adalı Kıbrıslı Türklere reva görülen en
feci “yok-oluş”, “koloni hizmetkarları”na
artık normal gelmeye başladı.
Hedeflenen toplumsal “yok-oluş”, ilerlerken görevli koloni hizmetkarları “üst
irade” ne emrediyorsa onu yerine getiriyorlar.
Sorgulamadan, itiraz etmeyi akıllarının
ucundan bile geçirmeden

PARTİLERE SORU

Merter Refikoğlu
Çok samimi bir sorum var. (Daha
önce de defalarca sordum, cevabını
da biliyorum ama yine de sorayım)
Meclisteki ve meclis dışındaki tüm siyasi partilerimizin ve milletvekillerimizin Gezi davası ile ilgili düşünceleri
nedir? Düşüncelerini belirtmeyenlerin
belirtmeme nedeni nedir? İnsanlar mimarlık, avukatlık ve şehir planlama
ile ilgili çalışmalar yaptıkları için müebbet ve 18 yıl hapis cezası aldılar.

MEMLEKETİNİ YİTİRENİN
SERvETİ

Huriye Raşit
Günün Sözü;
Hepsi çok zengin oldular.
Hepsi çok para kazandılar.
Endişeleri memleket değil, edindikleri
servetin AKİBETİ.
Macar Atasözü

CERYAN

Hasan Ulaş Altıok
Güneş enerjisi sistemi olan kullanıcılara
yakıt değişim bedeli adı altında fatura çıkarmak ne kadar yanlış ise birebir mahsuplaşma da en az o kadar yanlıştır. Güneş
enerjisi yatırımı yapan kişiler de sisteme
bağlı oldukları sürece sistemden yararlanma
bedeli ödemelidirler. Doğru maliyet hesabı
ile. Aksi taktirde güneş enerjisi sistemine
sahip olmayan kullanıcılar bu fark maliyeti
de üstlenmiş olurlar. Ya da bu yükü de
zaten bilerek batırılan kurum öder. Ya da
ödeyemez ve daha hızlı batar.

SOKAK AYDINLATMAMA
PARASI

Çağdaş Öğüç
Hepimiz karanlık yollarda seyahat etmeye
zorlanıyoruz ancak aydınlatılmayan sokaklar için 30 TL istediler.
Bu arada Yakıt Değişim Ücreti ne demek?
Hem Türkçesi ve İngilizcesi niye birbirini
tutmuyor?138 liralık harcama yapıp niye
310 lira ödüyoruz?

GÜNEŞİ BALÇIKLA
SIvAMAK

Devrim Barçın
ELEKTRİKTE FAHİŞ ZAM
Zamlı tarifeye ek olarak kullanılan kws
başına da 0.60 TL yakıt değişim ücreti
yansıtıldı faturalara.
Yani ilk 250 kws'de %60.77, ikinci 250
kws diliminde de %22.22 zam yapıldı.
Üstelik güneş enerjisi kullananlara da
yakıt tüketmemesine rağmen bu zam yapıldı

vERGİSİZ SÖMÜRGE
CENNETİ

Erol Atabek
Bir kez daha bayram geldi…
Bayramla birlikte büyük otellerin casinolarına sanatçılar da geldi.
Bavul dolusu parayı alıp götürecekler!
KKTC’de vergisini alacak makam var
mı acaba!
Ya da alınan vergiyi açıklayacak!

EY TABİP!

“TC NEYİN GARANTÖRÜDÜR KIBRIS’TA?”
Mehmet Salih
Cüce mecliste Özdenefe’nin, bu soruyu
sormayı aklına getiren sebepleri hatırlamanın sene-i devriyesi:
Kıbrıslıların tek doğru yolu var…
Toprağı bütün Ortak Vatan!
Gerisi, Taksim, Enosis ve Vilayetleşme
demek.
*
Bana göre bugün, en önemli bulduğum
üç şeyden biri…
Sokaklarda pankartlara yazılması gereken bir soruyu, CTP milletvekili sn
Özdenefe mecliste sormasıydı.
“TC neyin garantörüdür Kıbrıs’ta?”…
Sokaklarda elden düşmemesi gereken,
slogan olmaya hak eden hayati bir soru...
İkinci önemli bulduğum ise, Sn Akıncı’nın N. Kızılyürek ile E.Aygın’ın canlı
yayınındaki, lafı yuvarlamadan müdahaleyi ve sonuçlarını, anlatan anlaşılır
üslubu oldu.
Üçüncüsü ise, CTP'nin, "Sayın Tatar’ı
geç kalmadan Kıbrıs Türk halkının kendi
ülkesi genelinde ortak hak ve çıkarları
doğrultusunda önerilerini gözden geçirmeye ve Kıbrıslı Türkleri karanlığa mahkum edecek maceracı yaklaşımlarına

son vermeye davet ederiz" diye bitirdiği
bildirisi. Tabii ki, sn Özdenefe’nin meclisteki cesur sorusunu, partisinin TC'nin
sorumluluğunu saklamak için, tek bir
TC lafı geçmeyen cümlelere bin takla
attırdığı bildiri ile karşılaştırınca herkeste
herşey kısa devre yapar…
Sn Özdenefe’nin sorusuna ek;
Çoktandır yazmayı düşünüp, küsen
kırılan çok olur diye kendime sakladığım,
bir soruyu sorma zamanı geldiği belli:
Bu bildiriyi yazanlar, "Kimin kuyruğunda Maşappadır?"
Ve Tatar bu nazik davetinize icabet
etmezse "ne yapacaksınız?"..
*
Tatar ve ekibi, 1990'lara döndüyse,
siz hangi senelerdesiniz?..
TC'nin sorumluluklarını iyi sakladınız
diye Tayyip saçınızı okşayıp fazladan
makam mı verecek size…
Bir aktivist sorumsuzluğu taşıyın demiyoruz ama, "Suçluyu gizlemek Suç
ortaklığıdır" hatırlatayım istedim…
Bu küçük Ada dile gelebilseydi eğer…
İlk söyleyeceği, "bana bunları en güvendiğim kendi insanlarım yaptı" olurdu.

BİR ZAMANLAR KIBRIS
Çiğdem Karşılı
Annem Suzan Karaman ve babam Ahmet Karaman (rahmetli) Lapta’da CTP
ve YKP’nin kurulmasında gerekli herşeyi
yapmışlardı.
Her zaman toplantı yapılacağında babam
mutlaka partideydi. Kardeşim sünnet olmuştu, getirip eve bıraktı ve doğru
CTP’nin toplantısı varmış oraya gitmişti.
Kendilerinden çok şey verdiler. Ama
sonuç yine o kendilerini adadıkları parti
tarafından değerleri bilindi mi, hayır.
1 MAYIS olduğunda annem Lapta’daki
kadınlar ile anlaşıp evde tencere pankartlar
ne varsa alıp Lefkoşa’ya yürüyüşe katı-

lırdık.
Afişler, pankartlar ilk zaman toplantılar
hep bizim evde olurdu.
Çok teklifler yapıldı, aileme tek bir
yazı ile rahat yaşarsınız dendi. Burhan
abi geldi ve tek yazı yazılsın babam karşılığını alacak dedi. Ama annem evden
kovdu onu. Bir daha gelme dedi, böyle
geleceksen.
Hiçbir zaman satılmadılar. Hep doğru
bildikleri yolda yürüdüler.
Annem hala daha doğru bildiği yolda
gidiyor. 1 Mayıs işçi ve emekçi bayramınız
kutlu olsun, başta annem sonra bugünün
neden yapıldığını bilen herkese…

Nuri Sılay
Bizim dönemden çocukluk yılları
bademcik iltihabı ve etle kaplanmış
burundan dolayı nefes alamadan geçenler sevgili doktor Ali Fikret’i ve
kliniğinin hemşiresi sevgili Halide
abayı iyi bilirler.
Bademcikleri alıp, burnumdaki etleri
temizleyerek ameliyattan sonra getirip
avcuma verdiği günü, yaptığı esprileri
dün gibi hatırlıyorum.
Doktor Ali sayesinde nefes alarak
yemek yemenin ne demek olduğunu
öğrenmiştim. Öncesi bir işkenceydi.
Bademciklerin iltihaplanması yüzünden
sürekli yüksek ateş ve iğneler, burnun
kapalı olması yüzünden yemek yemenin
bir eziyete dönüştüğü, annemin herkes
masaya oturmadan bir saat önceden
beni masaya oturtarak yaşadığım yemek
yeme mücadelesi.
Bugün sevgili doktor Ali Fikret’in
hayata veda ettiğini duyunca aklıma
bunlar geldi.
Çocukluk yıllarımdan hatırladığım
en önemli figürlerden biri.
Işıklarda uyu sevgili doktor.

DİN DEĞİL AKIL

Mustafa Billur
Bayram mı? Yok artık bayram, seyran, paskalya, yortu, uyanış, diriliş,
çivileniş, yükseliş, indiriliş kutlaması
falan umrumda değil, kutlu da olmasın,
böyle din kaynaklı geleneklerin de son
bulması en büyük arzumdur.
Herhangi bir vatandaş olmayan şeyleri gördüm, uçuyor, dünyalar yaratıyor,
yıkıyor, her şeyi görüyor, duyuyor, izliyor benzeri şeylerden bahsettiğinde
psikiyatriye yatırılıyorken, bu dini geleneklerin hâlâ yaşatılmaları tek şeyin
göstergesi: ne olduğunu söyleyemiyorum çünkü dini özgürlüklere saygı adı
altında saçma sapan yasalar da yapmış
bu çoğunluğu oluşturan kitle...
Saygı duymuyorum.
Rasyonel olun! Bilim öğrenin. Gerisi
yalan.
Ha yalan değilse ve ben cayır cayır
kazanlarda kaynayacağım, ben zaten
Kıbrıslıyım, beni yaşarken kaynattılar
kazanda ve ruhum bile sezmedi!
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GÜNLÜK
UBP’YE BİR UYARI DA
EROĞLU’NDAN!

AB İÇİN GAZIN İKAME ORANININ EN
FAZLA YÜZDE 20 OLACAĞI BELİRTİLİYOR
Akdeniz Ülkeleri Enerji Şirketleri
Birliği Petrol ve Gaz Direktörü
Dr. Sohbet Karbuz, gelecek 5 ile
10 yıl arasında Doğu Akdeniz'den
Avrupa'ya ihraç edilen gaz miktarının 10 milyar metreküp daha artırılabileceğini belirterek, "Buna
ilaveten Türkiye-İsrail boru hattı
projesi gerçekleşse bile AB'nin
Rusya'dan ithal ettiği gazın Doğu
Akdeniz'den ikame oranı en fazla
yüzde 20'ye çıkabilir." dedi.
Karbuz, AA muhabirine yaptığı
değerlendirmede, Doğu Akdeniz'de
bugüne kadar keşfedilen doğal gaz
miktarının 5 trilyon metreküp civarında olduğunu ve bu miktarın
Avrupa'nın en büyük ikinci gaz
tedarikçisi olan Norveç'te bugüne
kadar keşfedilmiş doğal gaz miktarına eş değer olduğunu söyledi.
Bu miktarın yaklaşık yarısının
2009 yılından bu yana yapılan keşiflerde bulunduğunu dile getiren
Karbuz, "Ancak bölgeyi doğal gaz
sektörü açısından önemli kılan unsur, keşfedilen gaz miktarından
ziyade keşfedilmesi beklenen rezervin büyüklüğü hakkında yapılan
tahminlerdir, bugüne kadar keşfedilen miktarın iki katından fazla.
Yani, Doğu Akdeniz'in gaz varlığının Kuzey Denizi'ndeki gaz varlığından aşağı olmadığı tahmin
edilmektedir." dedi.
Karbuz, bu göz kamaştırıcı rakamlar yanında bölgenin çoğunun
henüz aranmamış olduğu gerçeğinin uluslararası şirketlerin Doğu
Akdeniz'e olan ilgisini artırdığını
ve bölgeye girmesinde rol oynadığı
ifade ederek, "Doğu Akdeniz'de
halihazırda bölge dışına gaz ihracatı
yalnızca Mısır'daki 2 sıvılaştırılmış
doğal gaz, yani LNG tesisinden
ihraç edilmektedir. Toplam kapasitesi 19 milyar metreküp olan
bu tesislerden geçen yıl 10 milyar
metreküpe yakın ihracat gerçekleştirilerek son 10 yılın en yüksek
seviyesine ulaşılmıştır." diye konuştu.
Gelecek 3-5 yıl içinde eğer İsrail
gazı da denkleme dahil edilirse
Mısır'ın LNG ihracatının tam kapasiteye ulaşmasının mümkün olabileceğine işaret eden Karbuz,

"Daha uzun vadede, yani 5 ile 10
yıl arasında en iyi olasılıkla Doğu
Akdeniz'den Avrupa'ya ihraç edilen
gaz miktarı 10 milyar metreküp
daha artırılabilir." ifadesini kullandı.
Karbuz, Avrupa Birliği ülkelerinin, Rusya'dan ithal ettikleri 155
milyar metreküp gazın 3'te 2'sine
karşılık gelen miktarı bu yılın sonuna kadar, tamamını da 2027 sonunda kesmek istediğine dikkati
çekerek şöyle devam etti:
"Bu yılın sonuna kadar Doğu
Akdeniz'den, daha doğrusu Mısır'dan ihraç edilmesi beklenen
LNG miktarının geçen yılkine yakın bir değer olması beklenmektedir. Tüm LNG kargolarının Avrupa Birliği ülkelerine gideceğini
varsaysak bile söz konusu miktar
AB'nin Rusya'dan ithal ettiği gazın
ancak yüzde 6'sına karşılık gelir.
Mısır'daki LNG tesislerinin ileriki
yıllarda tam kapasiteye ulaşacağını
ve tüm kargoların AB ülkelerine
gideceğinin varsayıldığı durumda
bile ki bunlar oldukça büyük varsayımlardır, ancak yüzde 12'ye çıkılabilir. Buna ilaveten Türkiyeİsrail boru hattı projesi gerçekleşse
bile AB'nin Rusya'dan ithal ettiği
gazın Doğu Akdeniz'den ikame
oranı en fazla yüzde 20'ye çıkabilir.
Kısacası, Doğu Akdeniz gazının
Rus gazına alternatif olması söz
konusu değildir. Sadece kısmi olarak ikame potansiyeline sahiptir."
"ENGELLER AŞILIRSA
LEVİATHAN GAZININ
İKİNCİ FAZI HAKKINDA
YATIRIM KARARI
ALINABİLİR"
Bu kapsamda öncelikle İsrail
gazının hangi formda dış pazarlara
satılacağına karar verilmesi gerektiğine işaret eden Karbuz, bu
seçeneklerin LNG, boru hattı veya
ikisinin karışımı hibrit bir mekanizmadan oluştuğunu söyledi.
Karbuz, hangi opsiyonun seçileceğine hükümetler veya siyasiler
değil, Leviathan sahasının ortakları
ve özellikle bu sahanın operatörü
olan Chevron'un karar vereceğini
vurgulayarak, "Mesela, Leviathan

sahasından başlayıp Güney Kıbrıs
ve Girit üzerinden Yunanistan'a
ve oradan İtalya'ya bağlanması
planlanan Doğu Akdeniz Gaz Boru
Hattı projesi yıllarca tartışma konusu olmuş ancak ABD Dışişleri
Bakanlığının bu yıl projeyi desteklemeyeceğini çeşitli vesilelerle
açıklaması üzerine önemini yitirmiştir. Bunun en büyük nedeni
söz konusu projenin alıcı ve satıcı
ayağının doldurulamamış olmasıdır." ifadelerini kullandı.
Bu projeden önce İsrail'in Leviathan sahasından Türkiye'ye deniz
altından bir boru hattı çekilmesinin
gündeme geldiğini belirten Karbuz,
şunları kaydetti:
"Ancak gerek ticari şartlarda anlaşmaya varılamaması gerekse iki
ülke arasındaki ilişkilerin bozulması
nedeniyle arka plana itilmişti. İki
ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi yolunda son zamanlarda
atılan adımlar nedeniyle proje
tekrar gündeme gelmiştir. Ne var
ki oluşan iyimser havayı değerlendirirken projenin ticari ve politik
boyutunu göz ardı etmemek gerekir. Ticari boyut açısından bakıldığında alıcı tarafında Avrupa'nın
en büyük doğal gaz pazarlarından
biri olan Türkiye söz konusu olduğu için gazın nasıl tüketileceği
sorun olmaktan çıkmaktadır. Mevcut gelişmeler ışığında gazın fiyatı
konusunda taraflar arasında bir
anlaşma da söz konusu olabilir
ancak ticari boyut dışında önemli
bir konunun daha üstesinden gelinmesi gereklidir; Kıbrıs sorununun sorun olmaktan çıkarılması.
Eğer Leviathan sahasından Türkiye'ye bir boru hattı ile getirilecekse, Kıbrıs sorunu sorun olmaktan çıkartılmak zorundadır. Aksi
halde mevcut haliyle projenin
önünde bir engel olarak duracaktır.
Bu ticari ve politik engeller bir
şekilde aşılırsa Leviathan gazının
ikinci fazı hakkında yatırım kararı
alınması yönünde süreç başlayabilir
ve üretimin başlama tarihi konusunda bir fikir sahibi olunabilir.
Her halükarda bence 2025 yılından
önce bir tarih vermek çok iddialı
olur."

UBP’ye bir muhtıra da Derviş Eroğlu’ndan… YDP vekili eski
Din İşleri Başkanı Talip Atalay ile ilahiyatçı Erhan Arıklı’nın
UBP’ye çektiği sözde ‘eylem planı’ muhtırasından sonra, geçtiğimiz
günlerde Tatar’ın sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdiği Derviş Eroğlu
da UBP’ye muhtıra çekti: ‘‘Bütün tecrübemle vurgulamak isterim
ki, yapacağımız en vahim hata Türkiye ile ters düşmek, karşı
karşıya gelmek olur. Tüm siyasi partilerimiz ve halkımız buna
azami dikkati göstermeli, bazı kişilerin sistemli, bilinçli bir propaganda ile Türkiye’ye yönelik olarak sürdürdükleri karalama
kampanyalarına asla geçit verilmemelidir’’… Kim ters düşmüş
Türkiye ile? ‘Yapacağımız en vahim hata’ dediğine göre UBP’ye
söylüyor… Bu arada Türkiye Eroğlu’nun peşine kaç MİT ajanı
takmıştı? 40 mı, 41 mi? Eroğlu Türkiye ile ters mi düşmüştü ki
Türkiye peşine ajan takmıştı? Eroğlu TC ile ters mi düşmüştü ki
TC’nin Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Bakanı Beşir Atalay “Denktaş
da dinsizdi, Eroğlu da dinsizdir” demişti 2013’te TC Elçiliğinde
bir toplantıda? Eroğlu da cevap olarak şöyle demişti: “Burası
küçük bir ülke ve bizim de sevenlerimiz çok. Her söylenenin
gizli kalmayacağı bilinmelidir… Burada ve Ankara’da bazı toplantılar yapıldığı, bazı şeyler söylendiği benim de kulağıma geliyor… İnşallah kulaklarımıza gelenler, bize aktarılanlar tamamen
yalandır”… Faiz Sucuoğlu, Eroğlu’nun Türkiye’ye karşı kurduğu
cümlelerin yüzde bir kadarını bile kurmadı… Ama “En vahim
hata Türkiye ile ters düşmek” diyor peşine MİT ajanları takılan
Eroğlu…
GÖNÜLLERİ
YAŞLANMAYANLAR
Skandal Gezi davasında
18 yıl hapis cezasına
mahkûm edilen çevreci
aktivist mimar Mücella
Yapıcı, Bayram mesajında
“Yaşlansak da gönül aynı
gönül! Mücadeleye
devam! Dimdik ayakta
duruyoruz” dedi. Gönülleri
yaşlanmayan Türkiye’nin
güzel insanlarına selam
olsun!
*
DUYURU
Ersin Tatar Ramazan
Bayramı’nın ilk gününe
Bayram namazı ile
başladığından, Torosların
fotoğrafını dün sosyal
medya hesabından
paylaşamamıştır, halka
duyurulur.
*
BÜYÜK REİS
Derviş Eroğlu, Bayram
mesajında “Kıbrıs
Sorununda en makul
çözüm iki devletli
çözümdür” dedi. UBP’nin
büyük reisi da gonuştu!
*
ÇEKİLİN
Tamam, hükümetin istifa
edip durması maskaralıktır
ama meclis artık
maskaralıkların
sergilendiği yer olduysa,
muhalefetin o mecliste işi
nedir? Maskaralığın
parçası olmayın, çekilin…
*
SOYLU’YA YUH
Trabzonspor-Antalyaspor
maçını tribünde izleyen TC
İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, taraftarlar
tarafından yuhalandı ve
ıslıklarla protesto edildi.
Madem yuh oldu, oh
olsun!

“Tırnak”...
" Kuzey Kıbrıs’ın birçok
bölgesinde yolların çöktüğünü
kabul ediyor muyuz?..
İktidara gelenleri sürekli bu
konularda eleştiriyor muyuz?..
İktidara gelenlerin, araç
ruhsatlarından toplanan
paraları maaşlara harcadığını
da biliyor muyuz?.. Öyleyse
kim yapacak bu yolları?.. Onu
da anaya havale... Yol
yapımında sendikal eylem
şansı olmadığı için
kabulümüzdür... Ama
elektrikte, telefonda, sağlıkta
büyük korku vardır... Sendika
ne derse onu yapacaksınız..."
Reşat AKAR
(Diyalog)
"Artık ‘seçim yapamaz’,
‘hükümet kuramaz’, ‘kendi
partisinden dahi istediği
bakanı göreve getirip,
istemediğini görevden alamaz’
bir duruma gelmiş, ekonomik
ve sosyal bakımdan olduğu
kadar politik açıdan da
çaresiz kalmış toplumun bir
‘umut ışığı’na ihtiyacı vardır.
Kuşkusuz bu ışık, bizzat
kendi elleriyle, kendi
oylarıyla onay verdiği,
parçası olmak istediği
Avrupa Birliği’dir."
Sami ÖZUSLU
(Yenidüzen)

Günün Kahramanı

Direniş Çadırı

1 Nisan’da sahte ‘başbakanlık’
binası önünde oturma eylemi
başlatan gençler 1 Mayıs’ta
oturma eylemini bitirdi.
Ankara’nın yarattığı krizde
sahte ‘başbakanlık’ binası
zaten boştu… ‘‘Türkiye
Cumhuriyeti 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. Külliyenize olur demeyeceğiz. Yarattığınız çirkef
yatağını gülistanlığa çevirmek için, davulun tokmağını geri almak
için MÜCADELE EDECEĞİZ’’ dediler… Mücadelelerine farklı
platformlarda devam edeceklerini söylediler…
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3 Mayıs 2022 Çarşamba
dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH
Tassos Papadopoulos “Bir devlet teslim aldım, toplum teslim etmem” diyerek ağlamıştı Annan Planı referandumundan önce…
Crans Montana’daki Rum müzakereci
Andreas Mavroyannis de 7 Temmuz
2017 sabah saatlerinde BM Genel Sekreteri çıkmazı ilan ettiğinde, “Kıbrıslı
Türk Müzakereci Özdil Nami ile sarılıp
ağladık” dedi…
Annan Planı bir tarafın
‘hayır’, diğer tarafın ‘evet’
demesi üzerine kurulu bir
tezgâhtı.
Amerikan Elçiliği kuzeyde ‘evet’ için, güneyde
‘hayır’ için çalıştı…
Fakat hayatlarına bir anlam arayan
Kıbrıslı Türkler, Annan Planı’nı bir
kutsal kitap mertebesine yükselttiği
için, dini bir fundamentalist gibi Annan
Planı ‘kitabına’ ve ‘peygamberi’ Kofi
Annan’a laf edeni recmetti senelerdir.
Dini bir fundamentalistle tanrının
varlığını tartışmaya benziyor Annan
Planı tezgâhı ile yüzleşmesi Kıbrıslının…
‘İnananlar’ın hayal ettiği gibi iki
taraf da farz-ı misal ‘evet’ demiş olsaydı
Kıbrıs Cumhuriyeti feshedilecekti ve
sonrası meçhuldü…
Türkiye’nin anlaşmaya uyup uymayacağını kimse garanti edemezdi, etmedi; bugün de karşımızda AİHM kararlarını bile tanımayan bir Türkiye
var!
Keza aynı Türkiye 2017’de Crans
Montana’da kendi tezlerini yazılı sunmayı bile reddetti müzakere masasına…
Günlerce müzakere ediliyor, Türkiye
tezlerini yazılı olarak bile sunmuyor…
Masada sözde ‘Kıbrıslı Türk Lider’

51 vAKA DAHA

Bakanlık’tan yapılan açıklama şöyle:
Son 24 saatte yapılan test sayısı 1530 olup,
51 pozitif vakaya rastlanmıştır”
29 kişi Lefkoşa, 9 kişi Girne, 7 kişi
Gazimağusa, 6 kişi Güzelyurt
Bölgesi’ndendir.
2 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1530
Bugün Saptanan Pozitif vaka Sayısı: 51
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.780.057
Toplam vaka Sayısı: 93.741
İyileşip Toplam Taburcu Edilen vaka Sayısı:
92.632
Tedavisi Devam Eden vaka Sayısı: 876
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 10
Karantinadaki vaka Sayısı : 864
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

PAPADOPOULOS’UN
GÖZYAŞLARI GERÇEKTİ

Mustafa Akıncı ile sözde ‘müzakereci’
Özdil Nami oturuyor. Sözde diyorum
çünkü bütün müzakere sürecini Mevlüt
Çavuşoğlu yürüttü.
Teknik olarak 2017 Crans Montana
ile 2021 Cenevre müzakerelerinin hiçbir
farkı yok…
2017’de de 2021’de de müzakereci
TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ydu.
2017’de Akıncı’nın oturduğu masada
da Kıbrıslı Türkler temsil edilmiyordu,
2021’de Tatar’ın oturduğu masada da…
Rum basını Kasım 2021’de deşifre
etti Crans Montana belgelerini. Akıncı
tek kelime yorum yapmadı. ‘‘Müzakere
masasını Anastasiadis’in uzlaşmazlığı,
siyasi eşitliği kabul etmemesi çıkmaza
soktu’’ yalanından dolayı Kıbrıslılardan
özür de dilemediler…
‘Rum tarafı siyasi eşitliği kabul etmedi’ yalanına AKEL ve Rum federalistler de ortak oldu. Tek amaçları Anastasiadis’i köşeye sıkıştırmaktı; Kıbrıslılara doğruyu söylemek değil. Anastasiadis’i köşeye sıkıştırmak pahasına
Türkiye’nin oldubittilerinin üstünü örttüler!
Papadopoulos “Bir devlet teslim aldım, toplum teslim etmem” diye ağladığında ‘timsah gözyaşları’ diyordu
‘evet’çiler…
Oysa Papadopoulos’un gözyaşları
gerçekti!
Biz esas ‘timsah gözyaşları’nı Crans
Montana’da gördük…
Tezlerini yazılı olarak vermeyi reddeden Türkiye, garantileri ve müdahale
hakkını gözden geçirmek için 15 sene
şartı koştu; 3 dönem Dönüşümlü Başkanlık’tan sonra ‘duruma bakarız’ dedi.
Ankara değil Kıbrıs hakkında, 15
senede Türkiye’de neler olabileceği
konusunda garanti veremez! Mesela

en az bir askeri darbe olur bu 15 senede… Tarihten biliriz ki TC’deki her
askeri darbe de Kıbrıslıların başına
yumruk olarak iner. 15 senede iktidar
da değişti mi, bir sonraki iktidar kendinden öncekinin anlaşmasını da tanımaz!
Gel çık içinden…
‘Timsah gözyaşları’ Papadopoulos’unkiler değildi; Crans Montana
masasının neden dağıldığı konusunda
Kıbrıslılara yalan söyleyen Mavroyannis ile Özdil Nami’nin gözyaşlarıydı
timsah gözyaşları.
Hele ki Mavroyannis’in AKEL’in
cumhurbaşkanı adayı olarak bugün
adının geçmesi, bunca sene neden
yalan söylediklerinin de itirafı gibi…
Mavroyannis’le sarılıp ağladığı söylenen Nami de Crans Montana’da
TC’nin ‘kırmızı çizgileri’ni savunarak
yurdumuzun askersizleştirilmesine karşı
çıkmıştı. Belgeden aktarıyorum:
-‘‘Sayın Nami, (…) Garantileri ve
askeri isteyenin Türkiye değil Kıbrıslı
Türkler olduğunu belirtti.
Türkiye’nin, Kıbrıslı Türklerle diyalog ile kendisi için değil ama Kıbrıslı
Türkler için bu haklarını feda edebileceğini, Türkiye’nin daha ileri hareketlerde bulunmaya hazırlık yapabileceğinin işaretini verdiğini anlattı’’…
Türkiye fedakârlık yapıp asker çekmeye ve Garantileri kaldırmaya hazırdır,
ama biz Kıbrıslı Türkler olarak karşıyız
diyor Nami. Sonra da masa dağılınca
Mavroyannis’e sarılıp ağlıyor…
Müzakere masası işte budur: Yalanyalancı ile kukla-kuklacının ittifak ederek gerçek çözümün önüne perde çekilmesi!

Tozlu hava bayram
boyunca etkili olacak

BRENT PETROLÜN vARİL
FİYATI 103,41 DOLAR

Ankara, 2 Mayıs 22 (TAK): Brent petrolün
varili, uluslararası piyasalarda 103,41
dolardan işlem görüyor.
Cuma günü 110,30 dolara kadar yükselen
Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,14
dolar seviyesinde tamamladı. Brent
petrolün varil fiyatı, bugün saat 15.10
itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,48 düşüşle
103,41 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı
Teksas türü (WTI) ham petrolün varili
100,62 dolardan alıcı buldu.
Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan
Çin'de zayıf ekonomik büyüme endişeleri
petrol fiyatlarının düşüşünde etkili oldu.
Çin, fabrika faaliyetinin koronavirüs (Kovid19) kaynaklı karantina nedeniyle Şubat
2020'den bu yana en düşük seviyesine
gerilediğini gösteren veriler paylaştı. Çin'de
Kovid-19 vakaları artmaya devam ederken,
yetkililer karantina yoluyla durumu kontrol
altına almaya çalışıyor. Arz tarafında ise
Libya Ulusal Petrol Şirketi dün yaptığı
açıklamada, bir süredir ihracatın
durdurulduğu Zueitina petrol terminalindeki
faaliyetlerine geçici olarak devam edeceğini
söyledi.

Kuzey Afrika’dan taşınan toz zerrecikleri Ramazan Bayramı boyunca
etkili olacak. Meteoroloji Dairesi’nin ihbarına göre, Kuzey Afrika
üzerinden taşınan toz zerrecikleri bugün öğle saatlerinden Çarşamba
günü öğle saatlerine kadar hava kirliliği yaratacak. Toza karşı
hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olması tavsiye ediliyor.

Hava parçalı bulutlu, Perşembe yağmur bekleniyor
Havanın önümüzdeki günlerde
parçalı bulutlu geçmesi;
Perşembe günü öğlen
saatlerinde ise yağmur
bekleniyor.
Havanın önümüzdeki günlerde parçalı
bulutlu geçmesi; Perşembe günü öğlen
saatlerinde ise yağmur bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 3-9 Mayıs
tarihlerini kapsayan raporuna göre pe-

riyod süresince KKTC alçak basınç
sistemi ile üst atmosferdeki serin ve
nemli hava kütlesinin etkisi altında
kalacak.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 27 – 30; sahillerde ise 23 - 26
santigrat derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar ise genellikle Kuzeyli yönlerden orta kuvvette zaman zaman
kuvvetli olarak esecek.

Sosyalist Gözlem
Mehmet Birinci

MÜDAHALE Mİ,
AYAR MI?

3 partili koalisyon hükümetinin Başbakanı
Faiz Sucuoğlu, kendi partisine mensup Maliye
Bakanı ile görüş ayrılığına düşünce 20 Nisan’da
istifa etmiş, Ersin Tatar’dan parlamentoda en
büyük parti olmaları nedeniyle ikinci kez hükümeti kurma görevi almıştı.
Sucuoğlu, yeni kurduğu koalisyon hükümetinin ortakları güven oylaması arefesinde desteklerini çekince Tatar’a istifasını yeniden sunmak zorunda
kaldı.
Sucuoğlu ufukta erken genel
seçimlerin göründüğü değerlendirmesini yaptı. İstifayı kabul
eden Tatar, siyasi partilerle temaslarının ardından yeni bir
görevlendirme yapacakmış!
Bu durum meclis içindeki ve meclis dışındaki
partilerin tepkisine neden oluyor. Bazıları
UBP’ye “hani da siz istikrar hukumetiydiniz,
hani Türkiye'den en kolay siz para temin edebilirdiniz?” şeklinde eleştiriler getirirken, özellikle meclis dışı muhalefet yasananların Ankara’nın müdahalesi olduğunu dile getirmekte ve
Ankara'nın bizi rahat bırakmasını talep etmektedir.
Benim sorum ise su; Ankara müdahale mi
ediyor, ayar mı çekiyor?
"Ankara müdahale ediyor”demek, ne demektir?
Yani KKTC gerçekten bağımsız ve demokratik
bir devlettir da, Ankara müdahale mi ediyor?
Kuzey Kıbrıs'taki rejimin göstermelik olduğu,
idarenin Ankara'da olduğu, Ankara’nın Kıbrıs'taki
elçiliğinin uluslararası akreditasyonu olmayan
bir elçilik olduğu, ve Ankara'nın elçisinin
pratikte Kuzey Kıbrısı yönettiğini, bir validen
farkı olmadığını bilmeyen var mı?
O halde ne müdahalesi? Bence söz konusu
olan müdahale değildir.
Bir de müdahale olduğunu iddia ederken bu
müdahalenin Ankara (Türkiye) tarafından değil,
AKP gericiliği tarafından yapıldığını iddia
edenler var! Yani Ankarada bazi iktidarlar
KKTC ‘demokrasisine’ müdahale etmiyor. Sadece bugünkü dinci gerici AKP iktidarının uyguladığı anti-demokratik bir yöntemdir yaşanan
‘müdahaleler’!
Bu tespit gerçeği tamamen inkar eden, Kıbrıs'ın
Kuzeyinin Türkiye'nin işgali altında bir sömürge
idaresi olduğunu saklamaya yönelik bir tespittir!
Gerçek şu ki Kıbrıs'ın kuzeyi TC'nin işgali
altında ve her anlamda onun tarafından yönetilmektedir. TC bunu Anglo Amerikan emperyalizmi ve NATO’nun desteğiyle sürdürmektedir.
Bana göre Türkiye yeni bir ayar çekmektedir!
Ama bu ayar neyin ayarıdır henüz belli olmadı.
Mesele Sucuoğlu ile kişisel bir kavga mı?
Hiç sanmıyorum. Bazıları Sucuoğlu'nu adeta
anti-emperyalist ilan edecekler. Neredeyse işgale
karşı mücadelenin lideri ilan edecekler.
E insaf be arkadaşlar. Adama ne yapsalar, O
biat etmeye devam ediyor.
Şimdiye Kadar ANKARA aleyhine tek bir
söz söylediğini duyan gören oldu mu?
Acaba işe yaramayan “iki devletlilik”politikasına son vermeye yönelik bir ayar mı bu?
CTP’yi hükümete getirmeye yönelik bir ayar
olabilir mi?
Belki de Tatar’ı götürmeye yönelik bir ayar
olması bile söz konusu olabilir.
Halbuki biçare Tatar oyuncağını çok sevmiş
ona herkesten fazla sahip çıkmıştı!
Her halükarda biraz daha bekleyip görmemiz
gerekecek. Ama bu aşamada vurgulamak istediğim şey şudur:
Yaşananlar müdahale değil ‘ayar’dır. Kimse
Sucuoğlu'ndan muhalefet liderliğine ve Ankara’ya başkaldırının liderliğine soyunmasını beklemesin.
Onun en cok yapabileceği kuzu kuzu iskemleyi
terkedip, kliniğine dönmek olur!
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Sosyal Medya

Sosyal Medya
Mehmet Davulcu

İTAAT vE İTİRAZ

Attila Tuygan
Çıkarların kurumsallaşmış hali olan
devlete tapan seçmenlerin davranış biçimlerini analiz eden filozof Etienne
De La Boetie, yaklaşık 500 yıl önce
yazdığı 'Gönüllü Kulluk Üzerine Söylev'inde, iktidarların korkunç tahakkümüne boyun eğen insanları anlatmış:
"İnsanlar niçin bir hükümete körlemesine itaat ederler? Çünkü köleleşmeye
eğilimlidirler. Yoksa bir zalim eğer siz
vermediyseniz, sizi gözetlediği bu kadar
çok gözü nereden bulur? Eğer sizden
almadıysa, nasıl olur da sizleri dövdüğü
bu kadar çok eli olabilir?
Ve bu kölelikten kurtulma şiddet yoluyla değil; hizmet etmeyi reddetmekle
gerçekleşir. Halk desteğini çektiğinde
tiranlar da düşerler... Kulluk etmemeye
karar verdiğiniz an özgürsünüz demektir.
Onu itin ya da dengesini bozun demiyorum. Yalnızca onu desteklemeyin, yeter; işte o zaman onun, altından kaidesi
çekilmiş colossus heykeli gibi düşüp
parçalandığını göreceksiniz."
Yani, kendi kendini kulluklaştıran,
kendi boğazını kesen bir halkın kendisini
kelepçe ve zincirlere vurmasını; kendi
el ve silahlarıyla kendi kendisinin celladı
olmasını açıklamış.
Sonuçta, dönüp de kendimize bakarsak,
bu ülkedeki hegemonya ağını; muhafazakar/milliyetçi/ulusalcı/faşist partilerin
aslında koyun sürüsü davranışı gösteren
seçmenlerinin davranış biçimlerini ve
onların iktidar ilişkilerinin en üst kurumu
devleti anlayabiliriz.
Son cümle de, Arendt'ten gelsin: "Diktatörlerin göz göre göre yalan söylemelerinin nedeni tabanlarının ahlakını bozmak ve suç ortağı haline getirmektir.
Biliyorlar ki ertesi gün o yalanın tam
tersini söyleyecekler ve tabanı bunu ne
büyük taktik deha diyerek bir kez daha
alkışlayacak."

SARI ÖKÜZ

'Güneşe fatura
ödemeyeceğiz'
Son gelen elektrik faturalarının ardından vatandaş isyan etti. Sosyal medyadan
örgütlenen ve "Güneşe fatura ödemeyeceğiz" isimli grup kuran vatandaşlar
Kıb-Tek'i dava etmeye hazırlanıyor. İşte sosyal medyada yayılan tepkiler.

KENDİ ÇARMIHINI
TAŞIYAN İSA

Feriha Altıok
Ya şimdi yaz demiştim kendime, henüz
büyük hüzünler bırakacak yaşa gelmeden
bu hatıra. Henüz kızıl kıyametler kopmadan avuçlarımızda ki yangın yerlerimiz en çok onlardı. Şairler ki kendi
çarmıhını taşıyan İsa gibidirler. Onlar
en çok aşkın peygamberidirler ve en
çok yangınlardan haber verirler. Bu yüzden ya şimdi yaz demiştim kendime, o
zaman sabaha çıkmayacak bir şiir kalırdı
benden ancak. Şimdi dilim boydan boya
bir mayın tarlası, şimdi hangi sözcüğe
dokunsam patlayacak. Ya şimdi yaz
demiştim kendime henüz uzatmadan
kolumu ölüm dansına bu yasak kentin
kayıp sokaklarında. Ya şimdi yaz demiştim, henüz küçükken ihanetler de
kıyametler de ki o yerde gözyaşları yaz
sağanaklarına benzerdi, hani ardından
yedi renkli gülüşler inerdi...

ÖZ SAvUNMA HAKTIR!

Mesarya Kadınları İnisiyatifi
İşitme ve konuşma engeli bulunan
Cemaliye Onyıldız masumdur. Tüm engellere ve ötekileştirmelere rağmen hayatta kalmak için mücadele eden kadınlar
ONURUMUZDUR.
ÖZ SAVUNMA haktır!

OLAN TATAR’A OLDU

Cenk Özdağ
Hükümet meselesi neysa da, Londra
gezisinin iptali kötü oldu. Şimdi işin
yoksa köy gavesi gez.
Reva mı yahu? Çok ciddi bir mağduriyet var ortada.
Filler tepişir, çimenler ezilir.

KTTO'dan bayram mesajı:

Bayramın, siyasiler arasında yapıcı bir diyalogun
başlamasına vesile olmasını dileriz
HK
Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), İslam
dininin kutsal günlerinden olan Ramazan
Bayramı’nı idrak ederken ülkedeki siyasi
krizin bir türlü sona erdirilememesinin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, “ Uzun yıllar
boyunca pek çok ülkeye örnek olacak nitelikte
yaşanan Kıbrıs Türk demokrasisin artık övünülecek bir yanı kalmamış, halkına sorun
üreten bir ucubeye dönüşmüştür” ifadesini
kullandı.
KTTO yayımladığı bayram mesajında,
Kıbrıs Türk siyasi yaşamının halkın sorunlarının çözümlenmesine öncülük eden bir
yapıya bürünebilmesinin temel zorunluluk
olduğunu belirterek, “ Bunun için alınması
gereken anayasal ve yasal önlemler olduğu
kadar, siyasi liderlerin tavırlarının ve partilerimizin politik tutumlarının yaşananlar ışığında yeniden şekillendirilmesi de kaçınılmazdır” dedi.
KTTO mesajında şu ifadeleri kullandı:
“Kıbrıs Türk halkının kaynaklarının popülist
yaklaşımlarla tüketilmesi, Anavatan Türkiye
ile ilişkilerin politik zorlamalarla yürütülmeye
çalışılması ve ülke gerçeklerinden uzak vaatlerle politik başarılar elde edilmek istenmesi

bugünkü çıkmazın oluşmasının başlıca nedenidir. Kıbrıs Türk halkı, bugüne kadar ne
elde edebilmişse Anavatan Türkiye’nin katkısı
ve desteği ile elde edebilmiştir. Her toplumun
olanakları kısıtlı, insanların istemleri ise sınırsızdır. Kaynakları çalışarak çoğaltmak ve
adil bir şekilde paylaşmak toplum olmanın
esasıdır. Politik hayat bu gerçekler dikkate
alınarak geliştirilecek politik tutumların yarıştırılması ve sonuçta halk iradesinin yönetim
organlarına yansıması ile sürdürülmeli; siyasi
iktidar bu sürecin sonunda şekillenerek halka
hesap vererek ayakta kalmaya çalışmalıdır.
Siyasi kadrolar kendi siyasi geleceklerinden
daha çok, halkın sorunlarının çözümüne
odaklanırlarsa yaşanmakta olan siyasi sorunların çözümlenmesinin veya Kıbrıs Türk
demokrasisini bu esaslar üzerinde şekillendirmenin zor olmayacağına inanıyoruz. Yaşanan bunca soruna karşın, siyasi liderlerimizin
bir araya gelerek esaslı bir diyalog süreci
başlatmamış olmalarını ise üzüntü ve endişe
ile karşılıyoruz.
Halkımızın bayramını bu duygu ve düşünceler ile kutlar, bayramın özellikle siyasiler
arasında yeni ve yapıcı bir diyaloğun başlamasına vesile olmasını dileriz.”

"Ormanda bir öküz sürüsü yaşarmış.
Aynı ormanda bir de aslan sürüsü
varmış. Aslanlar öküz sürüsünün etrafında dolanır ve avlanmaya çalışırmış. Öküzler birbirlerini kollar ve
sürüden birine saldıran aslanlara hep
birlikte karşı koyarlarmış. Bu yüzden
aslanlar aç kalıp zayıflamış ve halsiz
düşmüşler.
Bir gün toplanıp durumu konuşmuşlar. En
yaşlı aslan bir fikir ortaya atmış. Üzerinde
tartışıp kabul etmişler.
Ertesi gün uygulamaya
başlamışlar. En yaşlı
aslan başkanlığında 3
kişilik bir heyet oluşturup öküzlerle
görüşmeye gitmişler. En yaşlı aslan
görüşmede ilk sözü alıp, " Pek değerli
öküz dostlarımız, biz aslanlar olarak
sizleri dost görüyoruz. Bu gün buraya
gelmemizi sebebi bir daha size saldırmayacağımıza dair anlaşma yapmaktır" der.
Öküzlerin temsilci de söz alıp barış
anlaşması yapmaktan memnuniyet
duyacaklarını söyler. Tekrar söz alan
yaşlı Aslan, "Yalnız çok küçük bir
sorunumuz var" der. Öküzler merak
edip ne olgunu sorarlar. Yaşlı aslan,
"Şu karşıdaki sarı öküz var ya, işte o
bakışıyla, yürüyüşüyle bizim aslanları
çok tahrik ediyor. O yüzden aslanlar
size saldırıyorlar. Siz o sarı öküzü
bize verin, aramızdaki düşmanlıklar
tümüyle ortadan kalksın" der. Öküzler
bu talebe hemen tepki gösterip olmaz
"öyle şey" der. Yaşlı aslan yine de
siz kendi aranızda iyice düşününüz,
biz 2 gün sonra yine geliriz cevabınızı
verirsiniz der ve ayrılırlar.
Öküzler iki gün süreyle tartışırlar,
sonunda Sarı Öküzü aslanlara verip
barış anlaşmasını yapmaya karar verirler.
Arslanlar Sarı öküzü alıp bir güzel
yerler. 3-5 gün sonra yine acıkırlar.
Yaşlı aslan öküzlerime gider ve, "Biz
barış anlaşmasına bağlıyız. Gördüğünüz gibi şu günlerde size hiç saldırmadık" der. Öküzler de bunun doğruluğuna tastık eder. Yaşlı aslan, "Ancak, şu benekli öküz var ya, öyle salınarak yürür ki bizimkileri fena halde
tahrik eder. İyisi mi siz onu bize verin
barış anlaşması bozulmasın" der ve
gider.
Öküzler bütün gece tartışırlar ve
sabahleyin barış anlaşmasını koruma
uğruna benekli öküzü kendi elleriyle
aslanlar verirler. Artık her 3 veya 5
günde yaşlı aslan gelip şunu bize
verin der öküzler de tutup verir hale
gelir.
Bir zaman sonra öküz sürüsü iyice
azalırken aslan sürüsü iyice semirmiş
hale gelir. Öküzler bir akşam toplanıp
tartışırlar.
İçlerinden birisi, "Arkadaşlar, biz
bu anlaşmadan önce çok büyük bir
sürü idik. Aslanları boynuzlarımızla
kovalardık. Bu anlaşmayı yaptıktan
sonra çok sayıda arkadaşımızı kendi
ellerimizle aslanlara verdik. Neredeyse
tükeniyoruz.
Bu işte bir yanlışlık var. Acaba nerede yanlış yaptık" der. Arka taraflarda
duran zayıf bir öküz öne doğru yürüyüp cılız sesiyle, "En Başta Sarı
Öküzü Vermeyecektik" der.
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Tünel
BİZİM DUvAR

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

ARŞİV

HUKUKUN GÜCÜ
YOKTUR, GÜCÜN
HUKUKU vARDIR
KISACA...
DÜZELTME

Gazeteciler Birliği CTP’nin yaptığı Özel
Hayatın Gizliliği Yasası’ndan dolayı
‘‘Ankara’dan talimat var 50.000 kişi
vatandaş yapılacak’’ ses kaydını
yayınladıkları için yargılanan Yenibakış
gazetesi çalışanlarının konusunu
hatırlattı... Gazetecilerin Ceza Yasası
kapsamında yargılanmasının önüne
geçebilmek adına yasa değişikliği
çalışması başlattıklarını söyledi. Hukukçu
Tufan Erhürman’ın övündüğü yasayı
gazeteciler düzeltecek! Tabii kabul
edilirse…

Bizim Mandra
Yontulmamış elektrik kazığını
hazmedemeyen ve
hazmetmek için hiçbir şansı
olmayan vatandaş, ne
yapacağını bilemez halde
kara kara düşünürken, şimdi
de elektrik faturalarına "yakıt
değişim ücreti" adı altında
yeni bir kalem eklenmesi
halk arasında tam bir şok
yaratır. Son seçimde sandığa
gidip oy kullananlar, yaşanan
rezillik karşısında, "elimiz
ayağımız kırılaydı da
gitmeyeydik. Boykot yerden
göğe kadar haklıymış"
derken sokaktaki adam
"Aklın yolu boykot" diye
kendi kendine söylenir.

DİP NOT
AKP’ye yakın
Optimar’ın anketine
göre Tayyip Erdoğan,
yüzde 33,1 oy
desteğiyle ilk turda
seçilemiyor.

"Eğer bu bir suç ise, biz hekimler bu
suçu işlemek üzere yemin ettik…"
2013 yılı Türkiye tarihinde "Gezi Direnişi"
yılı olarak anılacaktır. İster direniş, ister
olaylar, ister gezi süreci olarak adlandırılsın,
o haziran ayında yaşananlar AKP'yi afallattı,
özgüveninde ciddi bir erozyona yol açtı.
On binlerce kişi Taksim ve çevresini doldururken, ortak nokta AKP politikalarına
toplu bir karşı çıkıştı. İşte bu gerçek hazmedilemiyor ve cezasını alandaki onbinlerin
yerine bir avuç idealist aydın çekiyor.
Gezi direnişi sırasında Tabipleri Birliği
(TTB) Merkez Konseyi Başkanıydım. Polis
müdahalesi sertleştikçe yaralı sayısı artıyordu
ve fişlenme korkusu ile kamu hastanelerine
gitmekten çekiniyordu. Taksim meydanında
tıbbi yardım veren "gezi doktorları" çıktı
ortaya. İstanbul Tabip Odası bu hekimleri
koordine etmeye çalıştı.
Sağlık Bakanı sağlık hizmeti veren hekimlerin suç işlediğini söyleyince "Eğer bu
bir suç ise, biz hekimler bu suçu işlemek
üzere yemin ettik" demiştim ve sonra bu
söz slogan olarak birçok yerde kullanıldı.
11 Haziran'da Polisin iş makineleri, zırhlı
araçlar ve biber gazı ile Taksim'e girmesi
ile ortalık savaş alanına döndü. Revire yaralı
yağıyordu.
Biber gazından etkilenenler, plastik mermilerle yaralananlar. O gün kaç yarılmış
kafa sardım hatırlamıyorum. Ciddi sorunlardan biri de tazyikli su sıkılmış olanların
durumuydu. Suyun içine kimyasal madde
eklenerek su yakıcı hale getirilmişti. Bu su
ile ıslananlar aside düşmüş gibi yanmaktaydılar.
En güvenilir veriler, TTB verileriydi. Tüm
uluslararası ajanslar bizim verilerimizi kul-

VİRGÜL

SIRADASINIZ!
‘Ülkemiz medyasındaki tablo, basın özgürlüğü
açısından kaygımızın giderek artmasına yol
açarken örgütlü hareket etmenin önemini de bir
kez daha kavrıyoruz’ dedi Kıbrıs Türk Gazeteciler
Birliği… Doğrudur, Şener Levent’e Ankara’da
mahkumiyet çıkar ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği
doğrudan bu konuya değinen bir açıklama dahi
yapamazsa kaygınız artsın kendiniz hakkında! Rum
Gazeteciler Birliği açıklama yaparken sizin susmanız
kaygı vericidir! Susunca sıra size gelmeyecek
zannedenlerden olabilirsiniz, ancak gelecek…

ÇALINTI
TOPRAKTA
‘DEvLETCİK’ DE
ÇALAKALEM
OLUR!

“Hükümet
programları çalakalem
yazılır, eylem planında
yapabileceklerimizi
belirledik…”
Erhan Arıklı (YDP)

lanıyordu. Daha sonra Sağlık Bakanlığı bizden yaralıların ve yaralılara yardım eden
hekimlerin kimlik bilgilerini istedi. Amaç
fişlemekti ve biz bu bilgileri hasta bilgilerinin
mahremiyeti gerekçesi ile vermedik.
Dönemin Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu yaralılara yardım eden sağlıkçıların
suç işlediğini tekrarlayıp durmaktaydı. Olaylar yatışınca Ankara ve İstanbul Tabip Odalarına davalar açıldı ve tamamı beraat ile
sonuçlandı. Dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan tarafından TTB "baş provokatör"
olarak tanımlanmıştı. Savunmalarımız hep
"Gezi Hekimliği Yargılanamaz" başlığı altındaydı.
Eylemler sırasında biri polis 6 kişi hayatını
kaybetti. Biber gazı kapsülleri 11 kişinin
gözlerini kaybetmesine, onlarca kişide beyin
hasarına yol açtı. Binlerce yaralı gönüllü
hekim ve sağlık çalışanları tarafından tedavi
edildi.
Emniyet Fezlekesinde TTB "hükümet
muhalifi sivil toplum örgütü" olarak ilan
ediliyor ve "eylemci gruplara destek sağlamakla" suçlanıyordu. Gezi eylemleri nedeniyle Tabip Odası yöneticisi ve aktivisti
400 kişi hakkında toplam 1.238 dava açıldı.
Gezi direnişi sırasında on binlerce kişi
Taksim'deydi. Oradakiler kimlerdi tamamını
bilmiyorum ama bildiğim benimle birlikte
tüm sağlık çalışanlarının orada olduğudur.
Eminim ki benzer bir durum olduğunda
tekrar orada olacaklardır.
(Bu yazı Özdemir Aktan’ın T24’te yayımlanan “Gezi doktorları oradaydı”
başlıklı yazısından kısaltılmıştır…)

TARİH 3 Ekim 2021
1 Ekim’de Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 61.
kuruluş yıldönümü kutlandı, ancak yalnız
güneyde! Kuzeyde Kıbrıslı Türklerin
bu yıldönümünden haberi bile olmadı
birkaç kişi dışında…

Gözden kaçmayanlar...
BİR CÜMLE
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Şener
Levent’in Ankara’da yargılanıp mahkum
edildiğinin açıklandığı gün Türkiye’de
idi. Oradaki gazetecilerle görüştü…
Olayın öncesinde Türkiye’ye gittiler,
sonraki günlerde de TC’de ziyaretlerde
bulundular… Bu konu oradaki basın
örgütleriyle ve gazetecilerle konuşuldu
mu? Türkiye’de öne çıkan web
gazeteleri, Kıbrıs’ta yargılanıp beraat
eden Erdoğan’a hakaret davasına
Türkiye’de mahkumiyet verilmesini
enine boyuna yazarken Kıbrıs Türk
Gazeteciler Birliği 3 Mayıs Dünya Basın
Özgürlüğü Günü bildirisinde bir cümle
bahsetti…

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
‘‘Anavatan Türkiye ile birlikte
bize zarar veren mevcut
statükonun değişmesi için
Devletimize dört elle sarılarak
çıkış yolu bulmak zorundayız…’’

Karikatür: İsmail Kızıldoğan

Derviş Eroğlu
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NEREDE ESKİ…

Geldi, geliyor derken geldi, geçti, geçiyor.
Müslümanların bayramı bu…
Sabah ezanı ile başladı bayram sonra
bayram çorbası ile devam etti.
Bu bayramda kurban kesmek yok.
Bu bayram şeker bayramı…
Herkeste bir heyecan, herkeste bir faaliyet…
Ki gelen misafirlere tatlı ikram edebilsin…
Sene 1980’lerdi…
Bayramdı.
Karşılaştığım herkes, nerede o eski bayramlar, derdi.
Sene 1990’lı yıllar…
Karşılaştığım herkes, nerede o eski bayramlar, derdi.
Sene 2000’li yılların
başı…
Karşılaştığım herkes, nerede o eski bayramlar, derdi.
Sene,bu sene…
Sabah ezanı ile başlayan zam furyası
öğlene doğru hızlandı.
Hıyar durduk yere birden bire iki kat fiyatlandı.
Benzine depoya koymayabaşladığım an
ile deponun dolacağı an arasında bir zam
daha geldi.
Her zamdan sonra şükür dualarına çıktım.
Ve şükrettim ki,ya daha fazlası gelseydi.
İşte denizin rengine bakıp da deniz mavi
dememeli.
Deniz bazen yosun renginde yeşil, bazen
masmavi gök renginde.
Bazen turkuaz, bazen de karanlık.
İçinden bakan balık rengi fark edemez
ancak.
İşte bu durum odurum.
Nerede eski bayramlar, diyeceğimize…
Nerede eski ülkemiz desek daha hayırlı
olur.
Mesela Tatar.
KKTC’nin Cumhurbaşkanlığına seçtirilmiş kişi.
KKTC halkını temsil etmesi gerekir.
Onlar gibi Kıbrıslı olmalı.
Tatar’ı namazda gördüm.
Ki bayram namazı…
Nerede eski Kıbrıs Türk Toplum Liderleri,
dedim.
Tatar KKTC’yi camiden yönetmeye çalışıyorbelki de.
Çünkü örnek aldığı anavatanı var.
Bugün bayramın ikinci günü…
Müslümanların bayramı…
Dünyada neler olup bittiğine bakmalı.
Rusya Ukrayna savaşı devam ediyor.
Orada her an ölümler var.
Göçler, yıkımlar,perişanlıklar.
Bugün bayram.
Müslümanlar bayramlarını idrak ediyorlar,Tatar da camide namaz kılıyor.
Bugün bayram.
Elektriğe yeniden zam geldi.
Su daha da zamlandı.
Ve domates.
Ki ne domates…
Özlemişiz onu.
Havalar ısındı, ısınacak, domates düştü
düşecek, dedik.
Domatese bir zam daha geldi.
Bugün, eski bayramlar gibi değil.
Nerede eski bayramlar, diyeceğim de.
Eski bayramlardan vazgeçtim artık.
Nerede benim ülkem demeye başladım.
Çünkü ülkesi olmayanların bayramları
da kutlamaları da olmaz.
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Rüzgara Karşı

İYİ BAYRAMLAR

Bülent Tümen
Pazar günü Lefkoşa’da pazara giden
komşum söyledi, hıyarcık ucuzlamış en
iyisi 10 TL kilogramı; günü geçen, “birazcık bayat” olanlarının kilosu da 5
TL…
Domates fiyatı nedendir bilinmez, yine
yüksek seyrediyor, 35 TL kilosu…
KKTC İstatistik Kurumu, Nisan ayı
hayat pahalılığını açıklamadı henüz; hıyar fiyatını öğrenince, “tamam” dedim
bu ay hayat ucuzladı…
Müneccim olduğumu sanmayın sakın…
Her ay sonu yapılacak açıklamaları
4 gözle, gözlükleri takarak canım, tüm
dikkatimizi vererek okuyoruz…
Başka ucuzlayan gıda fiyatları da
var, onları da hesaba kattıklarında
KKTC’de hayatın ucuzladığını(!) sizler
da göreceksiniz! Nisan ayı hayat pahalılığı verilerini, 4 gözle bekliyorum bakarsınız “-“ (eksi) çıkar…
İnanmıyor musunuz, neden inanmıyorsunuz ki?
En ucuz hıyarlar bizde değil mi?
Yanılıyor muyum?
***
Sanal ortamda, “başıma bir ‘olay’ geldi”…
Nasıl “iştir?” anlayamadım…
Birileri, fotoğrafımızı kopyalayıp, bizim adımıza yeni -İngilizce- “Facebook”
hesabı açmış, üstelik bütün sayfa arkadaşlarımıza da sırayla arkadaşlık teklifi

gönderiyor!
Sayfa arkadaşlarımdan ricamdır, o
sahte hesap ile lütfen arkadaş olmayın!
Yapabilirseniz, o sahte hesabı şikâyet
edin…
***
Ne ise bu özel konu, dönelim
KKTC’deki “ucuzluklara”…
E, “gözünüz aydın” sevgili okurlar,
Pazar gün mobil telefonlarınıza mesaj olarak
elektrik fatura miktarları
gönderildi üstelik arife
gün, bayramın hemen
öncesinde…
“Kurumun parasını,
hemen ayırın bir tarafa,
ne olur ne olmaz?” demek istediler galiba…
Sizler nasıl düşünüyorsunuz bilemem,
ben mesajda, “31 Mayıs 2022 son ödeme
tarihidir” cümlesini okuyunca, “unutmayın ha, ‘bizden söylemesi’ talimatını
verdiler” bizlere, diye algıladım…
Sizler de duydunuz sanırım, kıb-tek
faturalarında, evine/iş yerine solar sistem
kurup kullananlarla ilgili, yepyeni bir
para toplama kalemi daha uydurmuşlar,
pardon oluşturmuşlar…
Güneş paneli olan müstehliklere, sabit
ücret, sokak aydınlatması vs. dışında
“yakıt bedeli” olarak, ekstra bir tutar
daha hesaplarına eklenmiş…
Bir sayfa arkadaşım paylaştı, kıb-

Halk, KIB-TEK’ten nefret etsin
diye mi uğraşıyorsunuz?
Millet elektrik faturalarına indirim
beklerken ve “ödeyemiyoruz” diye
isyan ederken, “biz bir aylık indirim
sözü vermiştik” diye herkesle dalga
geçen hükümet ve Kıbrıs Türk Elektrik
Kurumu (KIB-TEK) yönetimi, halkın
sabrını denermiş gibi şimdi de “yakıt
değişim değeri” diye yeni bir külfetle
karşımıza çıktı…
Aslında bunun mesajını vermişlerdi
daha önce, başımıza bir çorap örecekleri belliydi.
Kurum müdürü, yakıt ve dolardaki
değişikliklerin tüketicilerin faturalarına
yansıtılacağını bir süre önce açıklamıştı. Çünkü Bakanlar Kurulu, şubat
ayında böyle bir karar almıştı.
Ancak bu kadar yüksek zammın yapıldığı ve halkın isyan ettiği günlerde
bunun da ayrı bir kalem olarak karşımıza çıkacağına birçok kişi ihtimal
vermemişti.
Birçok kişi de Bakanlar Kurulundan
şubat ayında geçen nizamnamenin
maddeleri içinde olan bu kws başına
0.60 TL “yakıt değişim değerinin” bir
şekilde faturalara yansıdığını ve sezilmeden halka geçirildiğini zannediyordu…
Tabii bunların hiç farkında olmayanlar da çoğunlukta… Bakanlar Kurulu kararı, medyada hem geniş yer
bulmadı, hem bulduğu kadarıyla da
halkın çoğu başına neler geleceğini
pek anlamadı.
“Bu kötü zamanda faturaya yansıtmazlar” diye düşünen de aslında bunun
faturasının içinde bulunduğunu zanneden de yanıldı ve faturasında görünce
öfkelendi… Tabii bu Bakanlar Kurulundan hiç haberi olmayanlar da tam
çıldırdı.

tek’ten aldığı enerjinin 2 katını şebekeye
verdiği halde; hesabına “yakıt bedeli”
olarak, ekstradan 162.32 TL eklenmiş…
Dur bakalım, daha ne kalemler çıkaracaklar?
***
Yıllar önce işin başında, güneş panelleri konusunda kıb-tek ile solar
sistem kuran müstehliklerin mahsuplaşması konusu, yanlış hesapla başlatıldı…
Şimdi uyduruk kalemlerle, işin başında yapılan hatayı tamir etme yoluna
gidiyorlar güya…
Hata üstüne hata…
Bildiğim kadarıyla, ilk yapılan düzenlemede, kıb-tek’e ait olan enerji şebekesi
-dağıtım ve taşıma- hesaba dâhil edilmemişti…
Oysa, Kıb-tek’in ürettiği elektrik
enerji fiyatı -santraldan çıkmadan- esas
alınarak hesaplama yapılmalıydı…
Bu konuda da, yine “özel müstehliklere” ayrıcalık yapıldı deniyor…
Desteklenen kimi “önemli müstehliklerin” faturalarına, bu “yakıt bedeli”
nin yansıtılmadığı söyleniyor…
Olur mu? demeyin…
KKTC’de olmaz olmaz; her şey olabilir!
KKTC, ayrıcalıklı özel/tüzel kişilerin
bulunduğu siyasal yapının adıdır!
İyi bayramlar hepinize,
Gene gonuşuruk buraşda.

Haber Kıbrıs

Dahası da var tabii, uzmanlara göre,
bu kws başına alınan 0.60 TL’nin
solar kurulumu olanlar için uygulanması yasal değil.
Mahsuplaşma esaslı solar kurumlarına öyle bir bedelin yansıtılamaması
gerekiyormuş, zaten ilgili kararı okuyanların bunu anlaması mümkünmüş
ve bunun için de hukuk yolu açıkmış…
Ancak, batırdıkları kurumu kurtarmak için halkın üzerine çöken, gözü
dönen yönetim, bunları göz ardı ediyor…
Bakanlar Kurulu böyle bir karar almış olsa dahi böylesi astronomik zamların yapıldığı ve elektrik fiyatındaki
bu artış nedeniyle hayatın felce uğradığı bir dönemde bir de halka “yakıt
değişim değeri” uygulanmamalıydı…
Bunlarda ne insaf kaldı ne de vicdan…
Gerçekten merak ediyorum, siz ne
yapmaya çalışıyorsunuz?
Halkı delirtmek mi istiyorsunuz yoksa KIB-TEK’i toplumun gözünde “iğrenç bir şeye” dönüştürmeye mi çalışıyorsunuz?
Vatandaşlar sinirlensin, KIB-TEK’ten
nefret etsin mi istiyorsunuz?
Böyle yapınca KIB-TEK’le ilgili
aklınızdan geçen planlara bunun faydası olacağını mı düşünüyorsunuz?
“Yakıt değişim ücretiymiş”, yahu
siz deli misiniz nesiniz? Vatandaşlar,
esnaf, bazı iş insanları “ödeyemiyoruz”
diyor, “ödeyecek para bulamıyoruz”
diyor, “ödersek batarız” diyor, “ödersek
maliyetlerimize yansıtırız hayat daha
da pahalı olur” diyor, duymuyor musunuz bunları?
Halk “ödeyemiyoruz” dedikçe siz

Ali Baturay
başka masraflar çıkarmakla ne amaçlıyorsunuz?
“Faturadaki rakamı nasıl aşağıya
çekerim” derdine düşen ve bunun için
çaba sarf eden vatandaşa “Yakıt değişim ücreti” diye bir masraf çıkardılar.
Yakıt ve dolardaki değişiklikler tüketicilerin faturalarına yansıtılıyormuş…
Oldu, tamam, başka ne vardı? Var
mı vatandaşa geçireceğiniz başka bir
şey?
İhmal ve istismarlarla kurumu batıranlar, kurultaylar ve seçimler nedeniyle popülizm yapıp fiyata artış yapmayanlar ortalıkta muteber kişiler olarak dolaşacak, siz üç yılda yapılmayan
zammı bir defada faturalara yansıtacaksınız, bir de utanmadan halka “yakıt
değişim değeri” kalemi açacaksınız…
Yeter artık, “elektriğe indirim yapacağız” dediğiniz, Ankara’ya gidip
dönünce “bir aylık indirecektik” dediniz. Toplum “ödeyemiyoruz, bir
aylık değil daha uzun süre için indirim
istiyoruz” derken siz yeni bir kalemle
bir tür yeni zam yaptınız.
Zararı karşılamak için elbette gelir
elde etmek şarttır, bazı hesaplamalar
sonucu da ortaya bazı rakamlar çıkabilir ama ülke tarihinin en zor günlerini
yaşayan vatandaşın “ödeyebilme gücünü” de hesaba katmak gerekir. Farklı
çareler arayacağınıza sürekli halkın
üzerine çöküyorsunuz.
Kim batırdıysa, kim kurumu zora
soktuysa, kim popülizmle kurumu bu
berbat hale getirdiyse bedelini onlar
ödemelidir. Başkalarının hatasını halka
ödetmek adaletli değildir ve buna çok
daha sert tepki verme zamanı gelmiş
de geçmiştir bile…
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Tarihsel çerçevede Rusya-Ukrayna Savaşı (1. Bölüm)

Pariluys
Yalçın OYTAM

Merhaba sevgili Avrupa Gazetesi okurları. Gazetedeki ilk yazımın Rusya-Ukrayna savaşı hakkında olmasını istemezdim.
Tabii ki, en başta böyle bir savaş olsun
istemezdim. Kıbrıs Halkı olarak, savaşın
acılarının en az üç nesil devam ettiğini
maalesef iyi biliriz. Kaldı ki, iki dünya
savaşı sonrası kurulan uluslararası güçler
dengesinin yerinde yeller estiği günümüzde, böylesi bir savaşın çok daha
büyük ve daha tehlikeli savaşlara yol
açması da mümkün.
Bir de düşünsel sebebim vardır. Herhangi bir konuda fikir öne sürmeden
önce, enine boyuna, farklı açılardan
okuyup aklımla, yüreğimle sindirmek
isterim. Konu bende ölü bilgiler kümesi
değil, yaşayan bir tez olduğu zaman
yazmak isterim. Rusya-Ukrayna savaşına
dair idrakım bu kıvama gelmiş değil.
Bunu açıkça belirteyim. Ancak konu
çok önemli, ve birlikte bazı sorular
sorup cevaplayarak hem önemli tespitler
yapar hem belki de konuyu daha iyi
kavrarız.
Yani varsın yazı berrak idrakın değil,
berrak idrak yazının sonucu olsun.
Neden tarihsel çerçeve?
Herhangi sosyal veya siyasal bir olayı
anlamak istiyorsak, olaya yön veren etkenleri olayın oluşum süreci içinde değerlendirmemiz gerekir.
Rusya-Ukrayna savaşının oluşum süreci
● Sovyetler Birliği
● İkinci dünya savaşı sonrası Amerikan-Sovyet güç dengesi
● Sovyetler Birliği'nin dağılışı, ve
sonrasında ABD'nin siyasi tutumu
● Ukrayna'nın Rusya ile tarihsel, kültürel, siyasi ve ekonomik bağları, ve
"milli kimlik" oluşumu ● Sovyetler sonrası Rusya ve Ukrayna'nın evrimi
● Ve son analizde günümüz emperyalist
güçlerinin kendi içlerindeki sosyo-ekonomik ve sosyo-politik yapı, ve aralarındaki rekabet dinamiğini içerir.
İkinci Dünya Savaşı sonrası Amerikan-Sovyet güç dengesi ve "soğuk savaş"
dönemi "Soğuk savaş" ikinci dünya savaşı sonrası muzafferlerin kurduğu dünya
düzeniydi. Sovyetler Birliği, Balkanlar'ın
büyük bir bölümü dahil olmak üzere,
Orta Avrupa'dan Kuzey Pasifik Okyanusu'na kadar uzanan bir coğrafya üzerinde direkt veya dolaylı, siyasi ve ekonomik söz sahibiydi.
Buna karşılık savaşın diğer muzafferi
ABD, kendisini "demokratik dünyanın
hamisi" olarak görüyordu. Dünyanın en
güçlü ordusuna sahip, yenik Almanya
ve Japonya dahil birçok ülkede askeri
üssü olan, en büyük ve uzun bir süre en
üretken ekonomiye sahip güçtü. Dünyanın birçok yerinde patlak veren bölgesel savaşlarda çatışan tarafların arkasında bu iki gücü bulmak mümkündü.
Karşılıklı propaganda ve istihbarat
dövüşü de vardı. ABD, insan ve tabiat
kıyımı olarak tanımlayacağımız Vietnam
savaşına doğrudan da iştirak etmişti askeri ve siyasi yenilgi alıp çekilmek
zorunda kalmış, imajı sarılmıştı. Tüm
bunlara rağmen, ABD ve Sovyetler arasında belirlenmiş nüfuz sınırları ve birbirlerini kabullenmişlik vardı.
Savaş sonrası BM yapısında, ikisinin
de veto hakkı vardı. İkisi de nükleer
güçtü. Uluslararası konularda herhangi
bir müdahaleden önce birbirlerinin fikrini

almak zorundaydılar. Günümüz iletişim
teknolojisinin olmadığı bir dönemde,
iki ülke başkanının birbirini arayabileceği
hususi telefon hattı mevcuttu, diplomasinin tüm formalitelerini kesip atan. İki
güç arasındaki en büyük kriz - Sovyetler
Birliği'nin Küba'ya konuşlandırdığı nükleer füzeler - dahi mutabakatla çözülmüştü. Kruşçev, ABDyi hedef alan füzeleri
Küba'dan kaldırmış, Kennedy de Türkiye'ye konuşlandırılan ve Sovyetler'i
hedef alan nükleer füzeleri geri çekmişti.
Dahası, Kennedy'nin isteği üzerine,
Kruşçev Türkiye'deki füzeler meselesini
gizli tutmayı da kabul etmişti. Ünlü
Amerikalı dil ve siyasal bilimci
Chomsky'ye göre, Kennedy suikastının
esas sebebinin bu mutabakat olduğunu
da burada belirtelim.
ABD'nin aleni emperyalist tavır takınmasını önleyen, uzlaşmacı, uluslararası hukuka saygılı ve demokratik bir
imaj çizme zorunluluğunun başka sebepler de vardı.
Stalinizm'in tüm vukuatlarına rağmen,
Batı ve Dünya Solu'nda ve işçi örgütlerinde Sovyetler Birliği'nin nüfuzu sözkonusuydu. Sözünü ettiğim vukuatlar
başka bir yazının konusu olsa da, burada
1930lu yıllardaki İspanyol Devrimi üzerindeki yıkıcı etkisinden, ikinci dünya
savaşı sonrası Yunanistan'ın güç partizanlardayken Britanya'ya teslim edilmesinden, benzer konumdaki Fransa
komünist partisinin pasifize edilmesinden, ve Kıbrıs ve Türkiye Solu'nun hala
yüzleşemediği 1930'ların Sovyetler Birliğinde "karşı devrim" niteliğindeki kanlı
devlet teröründen söz edebiliriz.
ABD, "demokrasi ve özgürlüğün hamisi" rolüyle hem bürokratikleşip diktatörlük haline gelen Sovyetler Birliği'nin
yumuşak karnından istifade ediyor, etki
alanını genişletiyor, hem de kendi içindeki sosyalist muhalefetin siyasi etkisini
azaltıyordu.
Sovyetler Birliği'nin dağılışı, ve sonrasında ABD'nin siyasi tutumu 1989 yılında, Berlin Duvarı sivil göstericiler
tarafından yıkılmaya başladığında mevcut
durumun sonu göründü. Gorbaçov müdahale edip, Sovyet nüfuzundaki Doğu
Almanya'nın varlığını muhafaza etmeye
çalışabilirdi. Başarılı olurdu veya olmazdı, ancak müdahale edebilirdi. Et-

medi. Gizliliği kalkan, ve George Washington Üniversitesi tarafından yayınlanan belgelerden görüldüğü üzere, Doğu
Almanya'nın Batı Almanya ile birleşip
NATO çatısı altına girmesini kabul etti.
Oysa Gorbaçov'un fikri hem NATO hem
de Varşova Paktının lağvedilmesiydi.
ABD bunu kabul etmedi. Ancak, kayıtlardan açıkça görüldüğü gibi ABD
dış işleri sorumlusu James Baker, Gorbaçov birleşik Almanya'nın NATO içinde
kalmasını kabul ederse, NATOnun "tek
inç dahi Doğu'ya ilerlemeyeceği" taahhüdünü verdi.
Aralık 1991 yılına gelindiğinde, artık
Sovyetler Birliği yoktu. Birliğin en
büyük üç federasyonu, Rusya, Ukrayna
ve Belarus Başkanları (Yeltsin, Françuk
ve Şuşkeviç) anlaşma imzalayıp Sovyetler Birliği'nden çekildiler. Böylelikle
Sovyetler Birliği'ni fiilen lağvettiler.
Rus-Amerikan gazeteci Vladimir Pozner'e göre Yeltsin bunu Gorbaçov'u siyaseten ekarte edip Rusya'nın en yetkili
siyasetçisi olmak için yaptı. Sovyetler
Birliği olmayınca Gorbaçov'un mevkisi
de kalmamıştı. Peki, ABD'nin Sovyetler
Birliği'nin lağvedilişi karşısında tutumu
neydi? Yeni bir "barış ve demokratikleşme" sürecinden çok uzak, siyasi egemen kesimde zafer sarhoşluğu ve sığ,
öngörü yoksunu fırsatçılık mevcuttu.
Siyasi stratejist Francis Fukuyama'nın
o meşhur tezinde belirttiği gibi artık
tarih sona ermişti (!) ve Batı kapitalizmi
ilelebet payidar kalacaktı. Paul Wolfowitz'in kaleme alıp Dick Cheney'nin pekiştirdiği Wolfowitz doktrini ABD egemenlerinin tutumunun açık özetidir:
Artık dünyada tek güç merkezi vardı
- tek süper güç olan ABD. ABD bundan
sonra sadece Rusya değil hiçbir gücün
kendisine eşit rakip olmasına fırsat vermeyecekti.
Rusya'nın da Sovyetler Birliği dönemindeki gücüne erişip ABD'ye kafa tutmasına kesinlikle izin verilmeyecekti.
Artık süper güç değildi ve haddini bilecekti. ABD'nin Sovyetlerin dağılmasından günümüze kadar uzanan süreçte
yaptıkları Wolfowitz doktrini ile tamamen
örtüşür.
İlk körfez savaşı 1990 yılında Sovyet
Birliği dağılmadan olmuştu. Doğru veya
yanlış, bu savaştan önce ABD BM'den

onay almıştı. Bu süreçte Sovyetler Birliği
ABD'ye, Irak'a sağladığı silahların bilançosunu vererek destek olmuştu.
1996-1999 yılları arasında, Gorbaçov'a
verilen NATO'nun Almanya'nın doğusuna
yayılmama taahhüdü Polonya, Macaristan e Çekya'yı ittifaka alarak ihlal
edildi. 2002-2004 sürecinde, eski Sovyetler Birliği toprağı olan üç Baltık
cumhuriyeti Estonya, Letonya, Litvanya,
ve bunlarla beraber Bulgaristan, Romanya, Slovakya ve Slovenya olmak
üzere yedi Orta ve Doğu Avrupa ülkesi
NATO'ya dahil edildi.
2009 da Hırvatistan ve Arnavutluk,
2017'de Karadağ ve 2020'de Makedonya
ittifaka dahil edildi. Şu anda başvuru
sürecinde olan üç ülke daha var - Bosna,
Gürcistan ve Ukrayna. Rusya tamamı
eski Sovyet nüfuz bölgesine ait olan bu
katılımlara şiddetle karşı çıktı. Pozner'e
göre NATO Doğu Avrupa ülkelerini
aktif bir şekilde üye yaparken, 90 ve
ikibinli yıllarda üyelik için nabız yoklayan Rusya'yı ittifakın dışında tutması,
Rusya'nın tepkisini körükleyen bir unsurdu. NATO'yu ve genişlemeyi başlatan
Clinton yönetimini eleştirenler Rusya
ile sınırlı değildi. 1997 yılında, 50 önde
gelen Amerikalı dış politika uzmanı,
senatör, eski devlet adamı, ve akademisyen, Clinton'a açık mektup yazıp
genişlemeyi eleştirdiler. Eleştirinin temel
boyutları, silahsızlanmayı riske sokacağı,
Avrupa'da yeni bir kutuplaşmaya yol
açacağı ve Rusya ile gereksiz gerginlik
yaratacağı yönündeydi.
Wolfowitz doktrini ve uluslararası hukuku göz ardı eden "tek süper güç" anlayışı, BM kararı olmaksızın Sırbistan'ın
1999'da NATO tarafından bombalanmasıyla devam etti. Ardından İkinci Irak
Savaşı cezasız kalmış bir uluslararası
hukuk ihlali olarak tarihe geçti. Irak'ın
ikiz kuleler saldırısında hiçbir rolü olmadığı halde, zamanın ABD yönetimi,
kendinde "Irak'ta yönetim değişikliği"
yapma hakkını gördü ve bu doğrultuda
Irak'ı yine BM kararı olmaksızın Britanya
ile birlikte işgal etti. Rusya, Almanya
ve Fransa'nın işgale ortak muhalefeti
göz ardı edildi.
Irak'taki sivil can kaybına dair araştırmalardan 400 bin - 1.2 milyon gibi
sonuçlar çıkmaktadır.
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Günün Manisi - Emine Hür

Yanılttı devir beni
Gidiyom çevir beni
Gel gücümü bir test et
Güçlüysan devir beni

Özdeyişler

Tadımlık

"Akıllı insan herkesten
öğrenen insandır."
Montaigne

Yalnız kalınca bu saatlerde
Elimde değil hatırlamamak
Ağırlığını taşır ayaklarım
Odanın içinde öteye beriye
Ellerini görürüm bölerken ekmeğimde
Necati Cumalı

Kitap Dünyası

ÇOCUKLUĞU
OLMAYAN
ADAMLAR

Antranik Dzarugyan
Aras Yayınları

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan inanılmaz hırsızlık:

Erdoğan’ın oyuncaklarını çaldılar

LEFKOŞA
GÜLİZAR ÖZTEKNİK ECZANESİ
Şht. Mustafa Ruso Cad. Küçük Kaymaklı Lemar karşısı Lefkoşa
03922279155

Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda
inanılmaz bir hırsızlık olayı yaşandığı ortaya
çıktı. Saray’da çalışan 6 kişinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yurt içi gezilerinde çocuklara dağıttığı oyuncakların bulunduğu Millet Camii altındaki depodan kolilerce kumandalı araba ve oyuncak bebeği
resmi araçlara yükleyip çalarak, düşük fiyattan
oyuncakçılara sattıkları anlaşıldı. Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı’ndan
yapılan ihbar üzerine, son bir ay içerisinde
yaklaşık 920 bin liralık oyuncak çalan ve
bunları satın aldığı belirlenen 8 kişi Ankara’da
gözaltına alındı. Şüphelilerin 3’ü tutuklandı.
5 yıldır çalınıyormuş
Yüksek güvenlik önlemleri ile korunan
Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yaşanan oyuncak
hırsızlığı büyük şaşkınlık yarattı. Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı, Erdoğan’ın yurtiçi gezilerinde çocuklara dağıttığı
oyuncakların, Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı
Sarayı içerisinde bulunan Millet Camii’nin
altındaki depodan, külliye çalışanı 6 kişi tarafından çalındığını tespit etti. Yapılan araştırmada oyuncak bebek ve kumandalı araba
hırsızlığının yaklaşık 5 yıldır devam ettiği
anlaşıldı. İncelenen kamera kayıtlarında da
iki külliye çalışanın depodan kolileri alarak
resmi araçlardan birine yükledikleri ve sonrasında dışarıya çıkarttıkları, ardından da
düşük fiyattan piyasaya sattıkları belirlendi.
Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.
1 ayda 920 bin liralık oyuncak çalınmış
Suç duyurusu üzerine Ankara Başsavcılığı,
“kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık” suçundan soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında yapılan araştırmada,
depoyu gören kameraların bir ay süre ile
kayıt yaptığı, bu kayıtlardan da son bir ay
içerisinde yaklaşık 920 bin liralık oyuncak
çalındığı tespit edildi. 5 yıldır devam ettiği
tahmin edilen hırsızlığın ortaya çıkmasının
ardından polis, savcılığın talimatı üzerine ha-

DÜN

Nöbetçi
Eczaneler

KERMİYA ECZANESİ
Kemal Şemiler Cad. N0:24 Kiler
Market Çaprazı Zeyphyr Café yolu
Kermiya Metehan
03922233483
NECATİBEY ECZANESİ
9/7 Osman Paşa Cad. Halk Bankası
ve Hangover karışı ve Domino Pizza
yanı Köşlüçiftlik Lefkoşa
0392 228 14 78
GİRNE
İPEK YÖNEY ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Faraçoğlu İşhanı N0:320 Karaoğlanoğlu Girne
05338627656

rekete geçerek, aralarında şoför ve garaj amirinin de bulunduğu 6’sı külliye çalışanı 8
kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş
yerlerinde yapılan aramalarda, bebek ve kumandalı arabaları satın aldığı belirlenen kırtasiyeci M.B’nin iş yeri deposunda 624 adet,
saray çalışanı S.G’nin evinde ise 36 adet
oyuncak bulundu.
Çalışanlardan biri itiraf etti
Birbirleri arasında çok sayıda banka hesap
hareketi olduğu de belirlenen şüpheliler, sorgularının ardından önceki gün tutuklanmaları
talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk
edildi. Gözaltındaki şüphelilerden T.Y isimli
külliye çalışanı, bir süredir Saray’da çalışan
üç şüpheliyle beraber oyuncakları çaldıklarını
itiraf etti. Kamera görüntülerine de depodan
araca kolilerle oyuncak yüklediği yansıyan
T.Y, tutuklanması talebiyle sevk edildiği mahkemede, “V.Y, A.A ve S.G ile birlikte bu işi
yaptım. (Oyuncakları satın alan) M.B hiçbir
şey sormadı. Kolilerde Cumhurbaşkanlığı arması yoktu. M.B benim ne iş yaptığımı
sormadı ancak yanına birkaç kez Cumhurbaşkanlığı arması olan iş kıyafetimle gittiğim

olmuştu. Oyuncaklarda Cumhurbaşkanlığına
ait olduklarını belli edecek herhangi bir ibare
de yoktu” dedi.
“Pişmanım, özür diliyorum”
T.Y, ifadesinin devamında şunları anlattı:
“H.B ve S.S’nin bu işi yaptıklarına hiç
şahit olmadım sadece S.G’den onların da
yaptıklarını duymuştum ancak ne zaman yaptıklarını bilmiyorum. Bunu duyalı çok uzun
zaman oldu. M.B’nin bana oyuncak ücretlerini
elden verdiği de oldu, banka hesabıma gönderdiği de oldu.
A.A’dan borç para almadım, hesabına gönderdiğim para, satmış olduğumuz oyuncaklardan elde edilen paradır. Ben V.Y ile de depodan oyuncak almıştım. Kendisi son 1 yıldır
otobüs kullanıyor ancak son 5-6 aya kadar
kendisine oyuncaklardan elde ettiğim paraları
gönderiyordum. Bizim oyuncakları aldığımız
depo, ana depo değildir. Normalde bu depoda
depo görevlisi bulunmuyor. Çünkü burada
hafif defolu oyuncaklar vardır. Kapısı da
kilitli değildir. Yaptığım hatadan dolayı özür
diliyorum, pişmanım, zararı karşılamak isterim”.

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

Satılık Arsa
Haspolat'ta toplam alanı 493 metrekare olan köşe
arsa (2 kat izinli) satılıktır.
Tel:05338239210
DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖvİZ KURLARI
DOLAR
Alış Satış

14.03 14.15

EURO
Alış Satış

15.56

15.70

S.T.G.
Alış Satış

18.70 18.87

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

MEHMET KAMİLOĞLU
ECZANESİ
Mustafa Çağatay Cad. N0:41/C
Dr.Akçıçık Hast.yolu
03928152150
TOKAY VARIŞ ECZANESİ
Ankara Cad. ARD. Plaza B BLOK
Dük. No:1 Cenap Restorant Çaprazı
Alsancak Girne
0542 855 31 14
MAĞUSA
DEMET ECZANESİ
New Castle No:1 Bayraktar yolu,
Terminal Lemar Yanı Mağusa
03923663350
OSMANKAN ECZANESİ
Larnaka Yolu, Halken binası karşısı,
Dr. Şerife Zorba cilt kliniği yanı,
03923669297
GÜZELYURT
GİLANLI ECZANESİ
Ecevit Cad. N0:112 Güzelyurt
03927144790
İSKELE
AVİCENNA ECZANESİ
İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI İSKELE
05428550015
LEFKE
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
Dr.İzzet Salih Suphi Meydanı N0:5
Lefke (Osman Adil Petrol karşısı)
05338829456

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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Sosyal Medya

Sosyal Medya
Ulus Irkad

BİLGİSİ
OLAN vAR MI?

Bumin Bezmen
Sevgili dostlar, beni cep telefonumdan güneyden arayan arkadaşlarım benden şikayetçiler!
Neden mi, söyleyim, ne zaman
güneyden biri beni arayacak olursa
cep telefonumun ekranında Türkiye'ye ait numaralar çıkıyor, bir gün
İzmir'e ait, bir gün İstanbul'a ait,
çeşitli illerin kod ve numaraları çıkıyor...
Bu gün sabah da yine Güneyden
bir arkadaş aradı, bir baktım ekranda
çıkan numara 02423 312 0952, alo
dedim güneydeki arkadaş bayram
için aradı, ama numara yazdığım
TC numarası .
Her güney aramasında TC numaraları çıktığı için bakmıyordum demek ki güneydeki arkadaşların şikayeti bundanmış.
Benim telefonlarımın dinlenebileceğini tahmin ederdim ama Güneyden beni aradıklarında neden
TC numarası çıkıyor anlamadım?
Gizlimiz saklımız yok, dinleyen
dinlesin ama arayan dostlara cevap
veremedik, şimdi artık TC numarası
çıktığında Güneyden geldiğini anlıyorum ve cevap veriyorum,.
Bir telefon dinlemeyi bile beceremiyorlar mı acaba diye de içimden
de geçmiyor değil!
Bu konuyla ilgi dostlardan birilerinin neden güneyden arandığımda
TC numaraları çıktığı hakkında bir
bilgisi olan var mı?

THE END

Yılmaz Parlan
Tufan Hoca ilk kez ''Müdahale
var'' dedi ama müdahale edenlere
tek bir kelime bile etmedi.
Bu kadarını söylebildi çünkü ''Müdahale'' o kadar açık yapıldı ki söylemese foyası iyice ortaya çıkacaktı
çünkü bu müdahaleyi herkes görmüştü konuşmasa iyiden deşifre olacaktı!
Onun yerine erken seçimden bahsetti. Bu ne pişkinlik bu ne samimiyetsizlik!
Samimiyetsizlik paçalarından
akar!
Soralım ona o zaman bu denli siyasete açık müdahale edenler seçimlere etmez mi?
Bu yapı ile neyi murad ediyorsun
ki erken seçim talep ediyorsun.
Aklınca sizi seçim masalıyla kandıracak. ''Ekonomi odaklı konuşuyoruz'' diyor ama esnafın ve toplumun toptan iflasına yol açan bileşik
faizi ağzına bile almıyor.
Durumdan vazife çıkarıp UBP'nin
bıraktığı kolutuğa ben oturayım diyor!
Bir daha yazayım ÇATI da ZEMİN de çökmüştür bu sorunun klasik yöntemlerle çözümü yoktur.
Oraya kim oturursa otursun değil
kepaze olmak kepazenin kepazesi
olacak!
TL ve TC ile buraya kadar!
THE END!

ÖRNEK BİR
KIBRISLITÜRK AİLE
MODELİ UÇAR AİLESİ

LAVROV: 9 MAYIS’A SAVAŞI BİTİREBİLİR
"RUSYA, UKRAYNA'DAKİ ÖZEL
OPERASYONUN
TAMAMLANMASINI, NAZİZM'E
KARŞI KAZANILAN 9 MAYIS
ZAFER GÜNÜ'NE KADAR
HIZLANDIRMAYI AMAÇLAMIYOR"
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov,
Ukrayna'daki operasyonlarını, İkinci Dünya
Savaşı'nda Nazilere karşı kazandıkları zaferin yıl dönümü olan 9 Mayıs'ta bitirmek
üzere hızlandırmayı hedeflemediklerini
söyledi.
Lavrov, İtalyan televizyon kanalı "Rete
4"te, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı, İkinci
Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı zafer
elde ettiği 9 Mayıs'ta bitireceğine dair
çıkan haberlere ilişkin Lavrov, "Rusya,
Ukrayna'daki özel operasyonun tamamlanmasını, Nazizm'e karşı kazanılan 9 Ma-

yıs Zafer Günü'ne kadar hızlandırmayı
amaçlamıyor. Askerlerimiz eylemlerini
belirli bir tarih üzerine yapay olarak uyarlamayacak. Ukrayna'daki operasyonun
ritmi her şeyden önce sivil halk ve Rus
askeri personeli için riski en aza indirme
gereksinimine bağlıdır." ifadelerini kullandı.
Ukrayna'daki Nazi varlığının inkar edilemeyeceğini, bazı Ukraynalı askerlerin
vücutlarında Nazi sembollerinden dövmeleri olduğunu savunan Lavrov, "(Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy'nin Yahudi olduğunu söylüyorlar. Bana
göre Hitler'in de Yahudi kökleri vardı. En
büyük Yahudi karşıtları, Yahudilerdir." yorumunu yaptı.
Sergey Lavrov, nükleer savaştan kaçındıklarını ancak bu riski küçümsemediğini
de söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı, "Kiev'in
Rusya ile barış görüşmelerini sabote ettiğini" savundu.

Uçar ailesinin aile reisi veya babası
Niyazi Dayı Baf’ta Aşçı Niyazi olarak
bilinirdi. Niyazi Dayı’nın, 1963 öncesi
Baf’ta çarpışmalar sırasında zarar gören
Bandabuliya Bölgesi’nde bir lokantası
vardı. Orada Baf halkının damak zevkine
hitap eden yemekler yapardı. Ailenin
annesi, hanımı teyzemiz ise sessiz ve
de ailesi için kendini onların mutluluğu
için feda etmeye daima hazırdı (Değerli
teyzemizin adını unuttum, özür dilerim).
Niyazi Dayı’nın lokantası 1963 sonrasında zarar gördükten sonra Niyazi Dayı
çeşitli kazalara gider ve orada aşçılık
görevini yaparak aile bütçesine bu şekilde
katkıda bulunurdu. Ailenin en büyük
oğlu Akın Uçar Hocamız, önce Limasol’da daha sonra da Baf Kurtuluş Lisesi’nde öğrencilik yaparken, Baf Ülkü
Yurdu’na girmiş ve orada öğretmen de
olduktan sonra futbolcu olarak katkıda
bulunmuştu. Akın Uçar, sadece Baf’ta
değil 1974 sonrasında Mağusa’ya yerleştikten sonra, Canbulat Lisesi’nde de
büyük hizmetler görmüş, Canbulat Lisesi’nin başarılarında önemli rolü olmuştu. Akın Uçar Baf Ülkü Yurdu’na
futbolcu olarak 1970 yılına kadar hizmet
etmiş ve o yıl emekliye ayrılarak kendini
Baf Kuruluş Lisesi’nin başarılarına vakfetmişti. Anlattığım gibi, Akın Hocanın
spora katkıları 1974 sonrası yerleştiğimiz
Mağusa Maraş Bölgesi’ndeki Canbulat
Lisesi’nde de devam etmişti.
Ailenin Kadın Beden Eğitimi öğretmeni Aydın Uçar Hanımın da bir kadın
olarak, Kıbrıs Türk Spor Tarihinde yeri
vardı. Aydın Hanım’ın, gerek Baf Kurtuluş lisesi’nde öğrenciyken gerekse
daha sonra öğretmen olarak yaptığı katkılar çok büyüktü. Öğrenciyken kız bir
sporcu olarak gerek uzun atlamada gerekse yüksek atlama sporlarında kırılmamış rekorları da olmuştu. Aydın Hanım, Baf Kurtuluş Lisesi’nde görev yaparken de kız takımlarına şampiyonluklar
sağlamış, bu başarısını 1974 yılından
sonra Mağusa- Maraş Canbulat Liesi’nde
de devam ettirmişti. Canbulat Lisesi’nin
1970’li yılların sonlarında elde ettiği
birçok başarıda emeği vardı. Hocanım,
kadın spor tarihimize de girecek bir ün
kazanmıştı. Maalesef aynı okulda hizmet
görürken çok büyük bir talihsizlik eseri
amansız bir hastalığa tutulan Aydın Hanım, uzun dönem yatalak olarak yaşamış
ve çok erken yaşlarda hayata veda etmişti. Ölmeden bir müddet önce kendisini
ziyaret etmiştim, bundan oldukça memnun olmuştu.
Aileden en son kaybettiğimiz Akçın
ablamız oldu. O da başarılı bir mahkeme
memurluğu geçirerek emekliye ayrılmış
son zamanlarını Girne’de geçirmişti.
Akçın abla ailenin tüm fertlerinin vefatına
şahit olmuştu. Geçen hafta onu da aramızdan yitirdik.
Uçar Ailesi, babadan anneye, tüm çocuklarıyla Kıbrıslıtürk aile modeline en
uygun gösterilecek, başarıları ve katkılarıyla bu modele örnek olmuş bir ailemizdir. Bize hayatın acılarla, savaşlarla,
mutluluk ve mutsuzluklarıyla bile olsa
her türlü zorlukta, insanoğlunun başarı
kazanacağını ve de her türlü şartta bile
ayakta kalmanın gerektiğini gösterdiler
ve isbat ettiler. Kıbrıslı Türk aile tarihine
bu kronolojik hayat şekliyle de örnek
bir aile oluşturdular. Başarılarıyla bu
toplumu her zaman gururlandırdılar. Bu
ailenin soyadını devam ettirecek üyeleri
ailenin adını sonsuzluğa kadar devam
ettirirken ailenin başarıları da onları hep
gururlandıracak. Işıklar içinde kalsınlar.
Yıldızlar yoldaşları olsun...

3 Mayıs 2022 Çarşamba_Layout 1 02.05.2022 22:17 Page 14

14

3 Mayıs 2022 Çarşamba

3 Mayıs 2022 Çarşamba_Layout 1 02.05.2022 22:17 Page 15

15

3 Mayıs 2022 Salı
3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü..

“Dijital Kuşatma Altında Gazetecilik”
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği
(KTGB) son zamanlarda basın
özgürlüğüne vurulan yeni darbeler
nedeniyle “3 Mayıs Dünya Basın
Özgürlüğü Günü”nün buruk
kutlandığını belirtti.
KP - Başta hükümetler olmak üzere tüm
kesimlere basın özgürlüğüne bağlılığa saygı
gösterme çağrısı yapan KTGB, basın özgürlüğü için kaygı belirtti, örgütlü hareket
etmenin önemine dikkat çekti.
KKTC’nin dünya basın özgürlüğü endeksinde 76’ncı sırada yer aldığını belirten
KTGB, “Çağdaş, özgürlükçü ve demokratik
ülkelerin çok çok gerisinde kaldık” değerlendirmesinde bulundu.
KTGB Yönetim Kurulu, 3 Mayıs Dünya
Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle açıklama
yaptı.
Bu özel günün basın özgürlüğünü ve meslek
etiği konularını düşünmek ve değerlendirmek
için bir fırsat olarak görüldüğünün ifade edildiği açıklamada şunlar kaydedildi:
“Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve
Kültür Örgütü’nün (UNESCO) 1991'deki
Genel Konferansı'nın tavsiyesiyle 1993’te
BM Genel Kurulu tarafından ilan edilen “3
Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü”nü ülkemizde, basın özgürlüğüne son zamanlarda
vurulan yeni darbeler nedeniyle bir kez daha
buruk kutluyoruz.
Gün vesilesiyle, başta hükümetler olmak
üzere tüm toplum kesimlerine basın özgürlüğüne bağlılığa saygı göstermeleri gerektiğini
hatırlatırken, biz gazeteciler de bu özel günümüzü basın özgürlüğü ve meslek etiği konularını düşünmek ve değerlendirmek için
bir fırsat olarak görüyoruz.
Ülkemiz medyasındaki tablo, basın özgürlüğü açısından kaygımızın giderek artmasına yol açarken örgütlü hareket etmenin
önemini de bir kez daha kavrıyoruz.
3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü
bu yıl “Dijital kuşatma altında gazetecilik”
temasıyla kutlanıyor. UNESCO bu temayla,
dijital devrimin gazetecilik üzerindeki etkinlerini tartışmaya açarken ne yazık ki ülkemizde henüz basın özgürlüğü ilkel güdülerle
baskılanarak basın kontrol altında tutulmaya
çalışılıyor. Bizler, mesleğimize dair gelişmeleri
değil darbeleri konuşmak zorunda bırakılıyoruz.
Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün
her yıl açıkladığı dünya basın özgürlüğü endeksinin 2021 sonuçlarına göre Kıbrıs’ın kuzeyi, 180 ülke arasında 76’ncı sırada yer
alarak çağdaş, özgürlükçü ve demokratik ülkelerin çok çok gerisinde kaldı.”
“YÖNETENLER BASIN
ÖZGÜRLÜĞÜNÜ BİR GÜN
KENDİLERİNE DE YARAYACAK BİR
DEĞER GÖRMEKTEN ÇOK
UZAKTA”
Kıbrıs Türk basını ve gazetecilerin, ilk
Türkçe gazetenin yayımlandığı dönemden
de önce yönetenlerin baskısı, şiddeti ve
kontrol altında tutma çabalarıyla boğuştuğunun
ifade edildiği açıklamada şunlar kaydedildi:
“Özellikle son dönemde ülkeyi yönetenlerin
gazetecilere ve gazetecilerin ortaya koyduğu
ürünlere yönelik yaklaşımlarıyla, basın özgürlüğünü bir gün kendilerine de yarayacak
bir değer olarak görmekten çok uzak olduklarını ortaya koyuyorlar.
Devletin zirvesinden, alt kademelere kadar
yöneticiler kendilerinin sorgulandığı ve/veya
yaptıkları hataların ortaya konulduğu durumlarda, gazetecileri yalancılıkla dahi suçlar
hale geldi. Ülkeyi yönetenler ve güç odakları,
gazetecileri, kendileri için çalışan halka
ilişkiler uzmanları olarak görmeyi tercih
ederek sadece kendi servis ettikleri haberlerin
yayımlanmasını istemektedir. Bu çevrelerin
böylesi talepleriyle gazetecilik mesleğini
ayaklar altına almakta hiçbir çekince duy-

madıklarına tanık olmaktayız.
Oysa, iktidarların düşlediği dikensiz gül
bahçesi şeklindeki bir basının ne ülkeye ne
hizmet etmekle mükellef oldukları halka ne
de demokrasiye bir katkısı olur.
Kısa süre önce Dış Basın Birliği Başkanı
meslektaşımız, üyemiz Rasıh Reşat, devletin
tepesinden gelen siyasi baskıyla görevinden
ve örgütünden istifa etmek zorunda kaldığını
açıklarken, bu gelişmenin hemen ardından,
yayımladığı bir karikatür/kolaj nedeniyle Avrupa Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni
Şener Levent, Türkiye Cumhuriyeti’nde
açılan davada, KKTC’deki davadan beraat
ettiğine aldırılmaksızın cezaya çarptırılabilmiştir.
Her iki olay da basın ve ifade özgürlüğünün
biraz daha tırpanlandığının göstergesi niteliğindedir ve kaygı vericidir.”
“BİLGİ EDİNME YASASI
GAZETECİLERİN ÖNÜNDE
BARİYER”
Son dönemde gazetecilerin bilgiye erişimini
engelleme çabaları olduğu, bu nedenle sıkıntı
yaşandığının belirtildiği açıklamada şu ifadeler
eyer verildi:
“Ağırlıklı olarak siyasal iktidarlar, gazetecinin kamu adına görev yaparken bilgiye ve
belgeye ulaşmasını engellemeyi bir marifet
haline getirmiş durumdadır. Halkın bilgi edinebilmesi kaygısıyla çıkarılan “Bilgi Edinme
Yasası” adeta gazetecilerin önüne bariyer ve
işini zorlaştırıcı unsur olarak kullanılıyor.
Bir gazetecinin sorduğu herhangi bir soruyu
beğenmeyen bürokrat ve teknik elemanlar
dahi “Bilgi Edinme Yasası çerçevesinde başvur, sana bir yanıt veririz” diyor ancak çoğu
zaman sorulan soruya doğru yanıt verilmediği
gibi yasanın öngördüğü sürede yanıt verilmeyerek yapılmak istenen haber etkisizleştiriliyor. Bu kabul edilebilir bir durum değildir.
Bu yasanın gazetecinin değil halkın bilgi
edinebilmesi için çıkarılmış bir yasa olduğunu
hatırlatmak isteriz.”
DAVALAR, TOTALİTER
REJİMLERİN ÖRNEK ALINMASININ
SOMUT YANSIMASI
Gazeteciler aleyhine, yazdıkları haber, yazı
veya sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek açılan ceza davalarına da işaret
edilen açıklamada şunlar kaydedildi:
“Ülkeyi yönetenler ve onlara mali ve siyasi
destek verenlerin son dönemde Kıbrıs’ın kuzeyinde basın özgürlüğünü daha da baskı
altına alabilmek için yeni enstrümanları devreye koyması da meslek açısından tehlikeli
bir hal almıştır. Gazeteciler aleyhine, yazdıkları
haber, yazı ve/veya sosyal medya paylaşımları
gerekçe gösterilerek açılan ceza davaları, totaliter rejimlerin örnek alınmasının somut
yansımasıdır.
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği olarak bu
ve buna benzer basın ve ifade özgürlüğünü
tehdit eden veya sınırlamaya çalışan hukuk
kılıfı altındaki tüm girişimlerin karşısında
olduğumuzu ve olmaya devam edeceğimizi
bir kere daha vurgulamakta yarar görüyoruz.
İdarenin kendilerini eleştiren, hata, yolsuzluk, ihmal ve kusurlarını ortaya koyan
haberler ve gazetecileri susturmak için başvurdukları yollar, demokrasinin ve çağdaş
değerlerin de katledilmesi noktasına gelmiştir.
Bu bağlamda gazetecilerin Ceza Yasası kapsamında yargılanmasının önüne geçebilmek
adına KTGB olarak yasa değişikliği çalışması
başlattığımızı da bu vesile ile duyurmak isteriz.”
ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ
ALANININ KORUNMASI YASASI
Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının
Korunması Yasası’nda gazetecilerin mesleklerini icra etmelerinin önünde engel olan
maddeler olduğunun, değişmesi yönünde ge-

çen yıl haziran ayında sunulan değişiklik
önerisine rağmen bu konuda halen adım atılmadığının dile getirildiği açıklamada, şunlar
belirtildi:
“Bu da başka bir kaygı noktamızdır. Halen
bu yasa tahtında açılan davada kimlik ve pasaportlarına el konulmuş meslektaşlarımız
olduğunu da hatırlatırız.
Aralarında gazetecilerin de bulunduğu bir
grup Kıbrıslı Türk’ün yakın geçmişte Türkiye’ye girememesi ve bu konuda kamuoyuna
şeffaf ve doyurucu açıklama yapılmaması
da, kaygıyla karşıladığımız bir konu olarak
gündemdeki yerini korumaktadır.
Tabii ki ülkemizde basın özgürlüğünü
tehdit eden yalnızca siyasal iktidarlar ve
devlet otoritesi değildir. Zaman zaman çıkar
odakları, mafyatik ilişkiler içinde olan bazı
kurumlar gazetecileri hedef alarak özgürce
haber yapmalarını önleme çabasına girişmektedir. Bu girişimler çerçevesinde kendisi
ve/veya ailesi tehdit edilen meslektaşlarımız
olduğu gibi, çalıştıkları yayın kuruluşları da
mali kaynaklarından mahrum bırakılmakla
karşı karşıya kalıyor.”
Koronavirüs pandemisinin ekonomik zorlukları artırmasıyla ülkede medya sektörünün
sürdürülebilir ekonomik yapıdan biraz daha
uzaklaştığının kaydedildiği açıklamada şunlar
da belirtildi:
“Özellikle özel sektördeki meslektaşlarımız
büyük bir geçim sıkıntısıyla ve mesleği bırakmakla karşı karşıyadır.
Tüm bu sıraladığımız sorunlar ve daha niceleri ülkemizde basın özgürlüğü açısından
gazeteciler olarak yaşadığımız kaygıları göstermektedir.
Unutulmasın ki basın özgürlüğü demokrasinin olmazsa olmazıdır ve demokrasi herkese lazımdır. Bu nedenle bir kez daha yineliyoruz; “Basın Özgürlüğü, Hayatın Özgürlüğü”dür...”
3 MAYIS DÜNYA BASIN
ÖZGÜRLÜĞÜ GÜNÜ HAKKINDA…
KKTC’de 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü
Günü’nün, KTGB tarafından 1999’dan beri
kutlandığının anımsatıldığı açıklamada, şu
bilgiler paylaşıldı:
“Dünya Basın Özgürlüğü Günü, 3 Mayıs'ta
kutlanan ve ana kutlaması BM Eğitim, Bilim
ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından düzenlenen yıllık bir basın özgürlüğü kutlamasıdır.
Hükümetlere, basın özgürlüğüne olan bağlılıklarına saygı gösterme ihtiyacının bir hatırlatıcısı olarak hizmet eder ve aynı zamanda
medya profesyonelleri arasında basın özgürlüğü ve mesleki etik meseleleri hakkında bir
düşünme günüdür.
Dünya Basın Özgürlüğü Günü, UNESCO'nun 1991'deki Genel Konferansı'nın
(UNESCO 26 C/Resolution 4.3) tavsiyesini
takiben, 1993 yılında BM Genel Kurulu tarafından ilan edildi.”
BU YILKİ UNESCO ETKİNLİĞİ
URUGUAY’DA
KTGB Yönetim Kurulu’nun açıklamasına
göre, UNESCO bu yılki 3 Mayıs Dünya
Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle 2-5 Mayıs
2022'de Uruguay Cumhuriyeti’yle iş birliğiyle,
Uruguay'ın Punta Del Este kentinde hibrit
bir formatta yıllık Dünya Basın Özgürlüğü
Günü Küresel Konferansı düzenliyor.
Konferansta, “Dijital Kuşatma Altında Gazetecilik” teması altında dijital çağın ifade
özgürlüğü, gazetecilerin güvenliği, bilgiye
erişim ve mahremiyet üzerindeki etkisi tartışılacak. Konferans, dijital çağın ifade özgürlüğü ve gazetecilerin güvenliği, medyanın
uygulanabilirliği üzerindeki etkisini keşfetmek
için dünyanın dört bir yanından ilgili politika
yapıcıları, gazetecileri, medya temsilcilerini,
aktivistleri, internet şirketlerindeki politika
yapıcıları, siber güvenlik yöneticilerini ve
hukuk uzmanlarını bir araya getirecek.

DANİMARKA
UKRAYNA'DAKİ
BÜYÜKELÇİLİĞİNİ
YENİDEN AÇTI
Danimarka'nın, Ukrayna'nın başkenti
Kiev'deki büyükelçiliğini yeniden açtığı
bildirildi.
Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod,
yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün
Danimarka Büyükelçiliğinin kapılarını
yeniden açıyor olmamız, Ukrayna'ya ve
Ukrayna halkına Danimarka desteğinin
çok güçlü bir sembolüdür." ifadesini
kullandı.
Büyükelçiliğin bir süre sınırlı sayıda
personelle faaliyet göstereceği kaydedildi.
Danimarka'nın Kiev Büyükelçiliği,
Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya savaş
açmasının ardından kapatılmıştı.

İSPANYA'DA BAŞBAKAN
vE SAvUNMA BAKANI'NIN
TELEFONLARININ YASA
DIŞI DİNLENDİĞİ
AÇIKLANDI
İspanya'da Başbakan Pedro Sanchez ve
Savunma Bakanı Margarita Robles'in cep
telefonlarının "Pegasus" casus yazılım
programıyla dinlendiği bildirildi.
Başbakanlıktan sorumlu Bakan Felix
Bolanos ve Hükümet Sözcüsü İsabel
Rodriguez, acil toplantının ardından
düzenledikleri basın toplantısında, Ulusal
Kriptoloji Merkezinden elde edilen bilgilere
göre Sanchez ve Robles'in cep
telefonlarının Pegasus sistemi üzerinden
"yasa dışı ve dış mihraklarca" dinlendiğini
duyurdu.
Bolanos, Sanchez'in telefonunun Mayıs
2021'de iki kez, Robles'inkinin ise Haziran
2021'de bir kez dinlendiğini belirterek,
"Bunlar ispatlanmış ve son derece ciddi
gerçeklerdir. Devlet kurumlarının dışında
ve hukuk dışı alanlarda müdahaleler
olduğunu teyit eder niteliktedir." dedi.
"Bütün gerçeğin bilinmesi için" hükümet
olarak sahip oldukları bilgileri yargıya
sunduklarını, daha fazla bilgi ortaya
çıktıkça bu bilgileri de Ulusal Mahkemeye
vereceklerini kaydeden Bolanos,
"Doğrulanmış ve güvenilir gerçekleri
bildiriyoruz. Bunlar varsayım değil.
Hükümet, herhangi bir temel hakkın ihlali
konusunda esnek olmayacaktır." şeklinde
konuştu.
İspanya'da Pegasus casus programıyla
dinleme skandalı geçen 18 Nisan'da
ayrılıkçı Katalan siyasi liderler için ortaya
çıkmış ve ülkede siyasi krize yol açmıştı.
ABD'nin The New Yorker dergisinin ortaya
attığı ve Kanada'nın Toronto
Üniversitesine bağlı siber güvenlik
uzmanlarından oluşan Citizen Lab
araştırma grubunun verilerine
dayandırdığı haberde, 60'tan fazla Katalan
siyasetçinin ve düşünce önderlerinin,
İspanya İstihbarat Merkezi (CNI) tarafından
Pegasus casus yazılım sistemiyle takibe
alındığı ileri sürülmüştü.
İsrail kökenli siber güvenlik şirketi NSO
Group tarafından geliştirilen "Pegasus"
casus yazılımla dinlenmelerini "siyasi
skandal" olarak yorumlayan Katalan
siyasetçiler, konunun hızlı ve en ince
ayrıntılarına kadar soruşturulmasını,
sorumluların cezalandırılmasını
hükümetten istemiş ancak beklediği
tepkiyi görmeyince hükümet ile siyasi
bağlarını en düşük seviyeye indirme kararı
almıştı.

UKRAYNA GENELKURMAY
BAŞKANLIĞINDAN RUS
ORDUSUNUN
KAYIPLARINA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus
ordusunun yaklaşık 23 bin 800 asker, 194
uçak, 155 helikopter ve 1048 tank
kaybettiğini bildirdi.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus
ordusunun 24 Şubat-2 Mayıs dönemindeki
kayıplarına ilişkin yaptığı açıklamada,
Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun son
24 saatte 300 askerini daha kaybettiğini
duyurdu.
Açıklamada, "Rus ordusu, toplamda 23
bin 800 asker kaybetti ve 194 uçak, 155
helikopter, 1048 tank, 2 bin 519 zırhlı araç,
459 top, 152 roketatar sistemi ve 80 hava
savunma sistemi imha edildi." ifadeleri
kullanıldı.
Rus güçleri 1824 araç, 8 gemi ve hafif
sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 271
insansız hava aracını da yitirdi.
Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta
yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus
askerinin öldüğü duyurulmuştu.
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Ümraniye Süper Lig’de
Türkiye Süper Lig’e Ankaragücü’nden
sonra Ümraniye de yükseldi.
Balıkserispor'u 4-1 mağlup ederek
tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselen
Bereket Sigorta Ümraniyespor’da
futbolcular, teknik heyet ve taraftarlar
Balıkesirspor maçının bitiş düdüğüyle
birlikte büyük coşku yaşadı.

Şirin’den London
Vitality’de birincilik

nÜlkemizin başarılı
atletlerinden Şirin Bolkan
Londra’da vitality yarışında
dün 10 km.’de Pink line’da
birinci gelen kadın atlet oldu.

Cemaliye Tüysüz en
iyiler arasında

Türkiye U14 Kızlar Şampiyonası’nı üçüncü olarak
tamamlayan Leventspor’da gösterdiği performansla
Cemaliye Tüysüz en iyi beşte yer aldı. Tüysüz ayrıca
ribaund istatistiğinde ilk sırada yer alma başarısı gösterdi.
Leventspor ülke basketbolu adına tarihi bir başarıya
imza atarak Kayseri’de düzenlenen Anadolu ve Bölge
şampiyonalarının ardından Sakarya’da düzenlenen
U14 Kızlar Şampiyonası’nda üçüncülüğe uzanan serüvende sadece bir kez mağlup oldu. Büyük bir başarı
elde eden Leventspor’da Cemaliye Tüysüz sergilediği
performansla finallerin en iyi beşinde yer aldı. Tüysüz
ayrıca 6 maçta 18,67 ribaund ortalaması ile ilk sırada
yer alarak önemli bir başarıya imza atmış oldu. Müsabakaların ardından düzenlenen törenle Leventspor
Türkiye üçüncülüğü kupasını alırken Tüysüz de ödüllerini yetkililerden aldı.
Fenerbahçe’yi yenerek Türkiye üçüncüsü oldu
Şampiyonada yer aldığı A Grubu’nda ÇBK Mersin
Yenişehir Belediyesi, Canik Belediyesi ve Galatasaray’ı
mağlup ederek yenilgisiz lider çıkan Leventspor,
çeyrek finalde Adana Büyükşehir Belediye’yi de yenerek adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde organizasyondaki tek yenilgisini turnuvayı şampiyon olarak
tamamlayan BOTAŞ karşısında alan ve kıl payı finale
yenilen temsilcimiz, Fenerbahçe karşısında elde ettiği
galibiyetle Türkiye üçüncüsü oldu.

CMC’de May Stableford
Golf Turnuvası Şampiyonu
Chris Moores...

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 1 Mayıs
Pazar gün gerçekleşen May Stableford Golf
Turnuvasında 40 Puan ile Chris Moores Şampiyon
oldu. Stableford formatında 18 çukur ve Course
Handicap’ın % 95’i baz alınarak oynanan oyunda
Mike Burgess 38 Puan ile ikinci olurken, 36 Puan ile
Hasan İlkay üçüncü oldu.
Turnuva sonrasında kazananların kupaları CMC
Golf Kulübü Kaptan Yardımcısı Hasan İlkay tarafından
verildi.
CMC Golf Kulübünde 8 Mayıs Pazar gün, Bayram
Competiton turnuvası gerçekleşecek.

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

Ülkemizin başarılı maratoncularından Şirin Bolkan Londra’da büyük bir başarıya imza attı. Şirin 4
günlük bayram tatilinde yine yurt
dışında bir organizasyona katıldı
ve birincilik elde etti.
Şirin Londra’da Vitality yarışında
dün 10 km.’de Pink line a Birinci
gelen kadın atlet oldu. Bunun yanında Şirin olimpiyat madalyası
almış, Avrupa’nın tanıdığı atletlerle
ısınıp aynı ortamda onlarla yarıştı.
Startta erkeklerde Olimpiyat Sampiyonluğunu kazanan İngiliz atlet
Mo Farah ile beraber start aldı.
Şirin bu organizasyonda hayatının
en büyük deneyimlerinden birini
elde etti.
10 Km. sonund ada yarışı birincilik madalyası ile taçlandırdı.
Şirin Bolkan yarış sonrası sosyal
medya hesabından şu mesajı verdi:
“Vitality 10 km Londra yarışı,
grubumda 1. Bayan geldim ve en
iyi derecemi koştum. Eilish McColgan Londra 5km yol koşusu rekortmeni ile birlikte ısındım ve
diğer elit atletler Evans, Twell ve
Mitchell ile tanışıp sohbet etme
fırsatı buldum. Unutulmaz bir anıydı
Kani Bilginaylar her an yanımda I
love u. Hocam Celal Keleş ve Rasime Basat Keleş de benim yanımdaydı.
Size çok çok teşekkür ederim.
Yeğenim İlke Enginol’de bana çok
güzel destek oldu”

Lefke’de masa tenisi heyecanı yaşandı
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu tarafından bu sezon Keyf-i Sefa
ana sponsorluğunda ilk kez düzenlenen
İlçeler Arası Karmalar Ligi’nin 3’üncü
ayağı Lefke’de gerçekleştirildi.
Masa Tenisi Federasyonu, etkinliklerine tüm hızıyla devam ediyor. Bu
sezon Keyf-i Sefa ana sponsorluğunda
ilk kez düzenlenen İlçeler Arası Karmalar Ligi’nin 3’üncü ayağı Lefke’de
gerçekleştirildi.
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ)

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

Spor Salonu’nda gerçekleştirilen müsabakalar sabah saat 10.00’da başladı.
Oldukça keyifli geçen karşılaşmalarda
sporcular birbirinden zorlu maçlara
çıkarken, müsabakaları yakından takip
eden masa tenisi sevdalıları da keyifli
bir gün geçirdi. Karşılaşmaları ayrıca
Lefke Avrupa Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Profesör Dr.Akın Cellatoğlu
da yakından takip etti.
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğulları,

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

yönetim kurulu adına karşılaşmalar
sonrasında genelde ülke sporuna, özelde
masa tenisi sporuna yapılan katkı ve
desteklerden dolayı Lefke Avrupa
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör
Dr.Akın Cellatoğlu’na plaket takdiminde
bulundu.
Keyf-i Sefa ana sponsorluğundaki
İlçeler Arası Karmalar Ligi’nin 4’üncü
ve son ayağı 7 Mayıs Cumartesi günü
Masa Tenisi Federasyonu Spor Salonu’nda yapılacak.
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