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FATMA K., VARDIYA ÇIKIŞI 
PUSUDA ÖLDÜRÜLDÜ 3’te

MEB BÖYLE BUYURDU: PUANI 
50 OLAN SINIFI GEÇECEK 7’de

TENZILI RÜTBE YAPILAN TÜMAMIRAL 
CIHAT YAYCI ISTIFA ETTI 9’da

SER VERIP SIR VERMEYEN 
YIĞIT ANILDI 7’de

COŞKU 
EVLERDEN 

TAŞACAK
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve 
Spor Bayramı, pandemi nedeniyle 
birçok kentte evlerde kutlanacak

 h BUGÜN Mustafa Kemal 
Atatürk’ün Samsun’a çıkarak 
Kurtuluş Savaşı’nı başlat-
masının 101’inci yıldönümü. 
Salgın nedeniyle birçok 
kentte bayram evlerde ya 
da sanal ortamda kutlana-
cak. Bazı kentlerde de sınırlı 
sayıda katılımla törenler 
düzenlenecek. Bayram nede-
niyle pencereler ve balkonlar 
bayraklarla süslendi.

 h BAYRAM nedeniyle CHP’li 
belediye başkanları özel bir 
video hazırladı. Başkanlar 
Atatürk’ün Gençliğe Hita-
besi’ni okudu. Videonun ya-
yımlandığı sitede Bandırma 
Vapuru’nun tarihi yolculuğu 
ve akademisyenlerle yapılan 
söyleşiler de yer aldı. Bazı 
kentlerde ise sporcuların da 
katılımıyla hava gösterileri 
organize edilecek. 12’de

Gençliğin umudunu
hayallerini çaldınız

Şeffaflık–Liyakat-Demokrasi

440 bin çocuk
doğum yaptı

İşgal varsa barış yok

19 Mayıs, 1926’dan bu yana Gençlik Bayramı olarak kutlanıyor. Bu süre içinde 
95 bayram kutlayan gençlerin sorunları hiç bir zaman bu kadar ağır olmamıştı

BAYRAM BENİM NEYİME
 h GENÇLER, 95 yıldır bayram olarak 
kutladıkları 19 Mayıs’a bu yıl rekor 
oranda işsizlikle giriyor. Avrupa’nın 
en genç nüfusuna sahip olmakla 
övünen AKP iktidarı, 15 ile 34 yaş 
arasında toplam 2 milyon 439 bin 
genç işsizi görmezden geliyor. Yüz 
binlerce üniversite mezunu her 
geçen sene eğitim sürecinden kalan 
borçlarla işsizler ordusuna katılıyor. 
25-34 yaş aralığında her üç gençten 
biri işsiz. İŞKUR önlerinde gençlik-
lerini tüketenler için yarına dair bir 
umut ışığı bile yok.

GENÇLERE DÜŞMAN İKTİDAR 
 h TÜM derdi “kindar ve dindar” bir ne-
sil yaratmak olan ve bunu her fırsatta 
tekrar eden AKP iktidarı, gençler için 
her tarafa imam-hatip okulları dik-
mekten başka bir şey yapmadı. Üni-
versite sınavlarını bile otel ve acente 
sahiplerinin talebine göre ayarlayan 
iktidardan daha iyisini beklemek ha-
yal olurdu. Ama dün emperyalizme 
karşı savaşa koşan gençler, bugün 
bir kez daha gericiliğe, baskıya ve 
sömürüye karşı, aydınlığı, bağımsızlı-
ğı ve özgürlüğü kazanma kavgasının 
en önüne geçeceklerdir. 13’te

EMPERYALIZME 
karşı mücadele
ATATÜRK, 19 Mayıs’ta 
Anadolu’ya geçer geçmez iki 
yönlü bir mücadele başlattı: 
Birincisi, emperyalist işgale 
karşı “Bağımsızlık”, ikincisi, 
saray saltanatına karşı “milli 
egemenlik” mücadelesi. Do-
layısıyla Samsun’a Bandırma, 
hem ülkeyi işgalden bağım-
sızlığa hem de meşruti mo-
narşiden Cumhuriyet’e taşıdı. 
Tarihçi Sinan MEYDAN/12’de

Unutmayın gelecek
ELLERIMIZDE
Sporcular 19 Mayıs mesajlarını BirGün 

aracılığıyla paylaştı: Gelecek biziz
 h SALGIN sürecinin en çok zorlanan 
kesimlerinden biri sporcular oldu. Bir 
bölümü olimpiyata hazırlanırken tüm 
çalışmaları sekteye uğradı. Milli spor-
cular, bu zor dönemin dayanışmayla 
aşılacağını söyleyerek 19 Mayıs Ata-
türk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 
mesajlarını paylaştı. Mesajlarda “Ge-
lecek bizim ellerimizdedir” ifadeleri 
kullanıldı. Işıl ÇALIŞKAN/22’de

Biz nasıl 
nefes 
alacağız 6’da

KILIÇDAROĞLU’NDAN 16 MADDELİK ÇÖZÜM FORMÜLÜ

Ekonomik durumun krizin ötesinde 'buhrana' dönüştüğünü belirten CHP 
Lideri, 16 maddede özetlediği çözümde daha çok demokrasi ve liyakat dedi

 h CHP Genel 
Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, 
ekonomide 
kötü gidişatın 
durması için 
iktidara öneri-
ler sıraladı. Kı-
lıçdaroğlu, ekonomik tedbirleri 
şöyle sıraladı: "Kamuda israfa 
son verilmeli. Yeni bir Bütçe ve 
OVP TBMM’ye getirmeli. Ger-
çekçi ve güven veren yeni bir 
bütçe ve yeni bir plan ile Dev-
let yönetiminde liyakat sistemi 
hâkim kılınmalı.” Demokratik 
adımların da atılmasını isteyen 
CHP Lideri, yargı bağımsızlığı-
nın sağlanması için adımların 
derhal atılmasını istedi. 9’da 

 h AKİT TV'de katıldığı prog-
ramda 12-17 yaş arasındaki 
kız çocuklarının doğum 
yapmak için ideal yaşta 
olduklarını söyleyen Prof. Dr. 
Muttalip Kutluk Özgüven'e 
tepki gösteren CHP’li vekil 
Gamze Taşcıer suç duyuru-
sunda bulundu.

 h TAŞCIER suç duyurusunda 
çocuk istismarıyla ilgili dava 
sayısının son 10 yılda 3 kat 
arttığını belirterek şöyle 
dedi: “Bu sapıkça zihniyete 
sahip şahsın ifadeleri suça 
davettir. 2002’den bu yana 18 
yaşın altında 440 bin çocuk 
doğum yaptı." 3’te 

 h İSRAİL'de Netanyahu-Gantz ikilisi 
koalisyon hükümetini kurdu. Her iki 
liderin de seçim vaadi olan Batı Şe-
ria'nın ilhakının önü açıldı. Netanyahu, 
parlamentodaki konuşmasında "Batı 
Şeria'da yer alan bazı bölgelerin ilhak 
edilmesi gerekiyor. Ancak bu adım 
bölgeye barış getirebilir" dedi.

 h NETANYAHU'nun konuşması sırasında 
muhalefet sıralarından yolsuzluk davası-
na atıfta bulunularak, 'rüşvet, dolan-
dırıcılık, güveni boşa çıkarma' sesleri 
yükseldi. Ortak Arap Listesi Bloku’ndan 
Caberin, "İşgal ve ırkçılıkla barış olmaz" 
diyerek tepki gösterdi. Batı 
Kudüs'teki Başbakanlık 
binası önünde yeni 
koalisyon hükümeti 
protesto edildi. 15’te

AYM’yi 
47 bin 
başvuru
bekliyor

Gazeteciye 
darp Meclis’te

ANAYASA Mah-
kemesi bireysel 
başvuruları 
raporlaştırdı. 
Yapılan 266 bin 
466 başvuru-
nun yüzde 90’ı 
kabul edilmez-
ken, şu anda 
mahkemenin 
önünde 47 bin 
bireysel başvuru 
bekliyor. 8’de

CHP’li Çakırözer, 
Barış Pehlivan’a 
Silivri Cezae-
vi’nde bir infaz 
memuru tarafın-
dan yapılan kötü 
muamele görün-
tülerini Meclis’e 
taşıdı. 8’de
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Depo Photos

19 MAYIS 
GENÇLİK VE 

SPOR BAYRAMI 

KUTLU OLSUN

 h KABİNE toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, 23-26 
Mayıs arası tüm ülkede sokağa çıkma kısıtlamasının gerçekleştiri-
leceğini belirtti. 15 kentteki şehirler arası seyahat kısıtlamasının 15 
gün süreyle uzatılırken ayında yeniden başlatıyoruz. 29 Mayıs Cuma 
günü cuma namazıyla birlikte valilik ve müftülüklerce belirlenen 
şartları uygun olan camilerimizde ibadete açılacak. Yeni eğitim 
öğretim yılı Eylül ayında başlayacak. 8’de

15 İLDE SEYHAT YASAĞI 
15 GÜN UZATILDI

İNSANLIK salgınla cebelleşirken alametler ideolojik sarkacın sola 
doğru salındığına işaret ediyor. 3 bini aşkın sosyal bilimcinin 
imzaladığı Krizden Çıkış Manifestosu bu tınıyla kaleme alınmış. 

SARKAÇ SOLA MEYLETTİ

Hayri KOZANOĞLU/10’da

HDP’li belediyelere yönelik baskı 
ve kayyum atamalarına 13 parti 
ortak açıklamayla tepki gösterdi: 
“Halkın iradesinin hiçe sayılmasına 
sessiz kalmayacağız. 8’de 

13 PARTİDEN ORTAK 
KAYYUM TEPKİSİ

AA

Depo Photos

Depo Photos

AA
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19 Mayıs’ta genç olmak
COVID-19’un dünyaya 

bambaşka bir düzen geti-
receğini söyleyen söyleye-
ne… Peki, kim getirecek bu 
bambaşka düzeni? Gözle 
görüp elle tutamadığımız 
bir virüs mü, öylesine 
kendi başına?

Kendi seçtiğimiz 
koşullar içinde kendi 
keyiflerimize göre olama-
sa, geçmişten kalan ve 
Covid-19’un doğrudan veri 
haline getirdiği koşullar içinde olsa da, 
kendi tarihimizi biz insanlar yapacak-
sak; o 'biz insanlar' dediklerimizden 
kimler öne çıkıp yaratıcısı olacak yeni 
düzenin?

Dünyanın tekerleğini daha çok yaşlı-
lar döndürüyor, bazen parlamentolarda 
görece genç insanlar öne çıkmaya baş-
lasa bile… Kazuo Ishiguro’nun Başuşak 
Stevens’a söylettiği gibi; “Dünyayı 
etkileyen önemli kararlar, aslında salt 
resmi binalarda ya da kamuyla basının 
sıkı gözetimi altındaki uluslararası 
toplantılar” da değil, yaşı ve cebi büyük 
adamların büyük evlerinin gizliliği 
içinde, gençlerden uzakta alınıyor.

Dünyanın çoğunda, genç olmak 
demek; işsizlik demek, suç ve şiddet 
demek; belirsiz ve güvencesiz bir ge-
lecek, yoksulluk demek, çetelere sığın-
mak veya aşırılıkçı/köktendinci gruplar 
içinde bir gelecek aramak demek, 
salgınların getirdiği sağlık sorunlarıyla 
boğuşmak demek ve en acısı yakın bir 
gelecekte işlerin daha iyi olacağına dair 
bir işaret görememek demek…

Nutuklar farklı olsa da, genç olmak 
demek; yaşlı yöneticilerce görmezden 
gelinmek veya sorun olarak görülmek, 
ve yaşlı yöneticilerin bazen 'dindar ve 
kindar bir nesil' olarak format atmayı 
düşündükleri formatsız bir nesil olarak 
görülmek demek…

Oysa, düzenlerin içine eden bir 
gençlik yok, gençliğin içine eden dü-
zenler var!

Gençlik de toplumsal olarak kurgu-
lanan bir kavram ve ölçüsü şakaklara 
dökülmüş birkaç ak ya da tepede iyice 
seyrelmiş saç değil. Genç olmak, önce-
likle merak demek. Verili olanı sorgusuz 
sualsiz kabul etmemek demek.

Bourdieu, “Gençlik sade-
ce bir sözcük, farklı sınıflar-
dan gençlerin tek bir grup 
sayılabilmek için çok az 
ortak özellikleri var” diyor-
du. Doğru mu, doğru. Ancak, 
o “çok az ortak özellik”le 
“gençlik” diye bir şey oluyor 
ve o “çok az ortak özellik” 
harekete geçtiğinde dünya 
değişebiliyor.

Genç olmak demek, “Dün-
yayı değiştirebilir miyim?” 

diye sorabilmek ve kendi sorunu 
tereddütsüz bir “Evet”le yanıtlayabil-
mek demek!

“Önemli olan çok yaşamak değil, 
yaşadığın sürede çok şey yapabil-
mektir” demişti, 19 Mayıs 1919’un 
tam bağımsızlık meşalesini yaşamının 
son saniyesine kadar elinden düşür-
meyen bir yaşlanmaz genç!

Gençliği “21'inci yüzyılın prole-
taryası” olarak tanımlayanlar da var, 
günümüzde yaşananın “sınıf savaşı 
değil nesiller arası savaş” olduğunu 
söyleyenler de. Bu ifadelerin doğru-
luğunu tartışsanız da, gençliğin altı 
çizilen gücünü reddedemezsiniz.

Abhijit Naskar, 29 yaşında bir 
genç, dünyanın en tanınmış nörobilim-
cilerinden; “Eğitimli gençlik dünyanın 
sorunlarına ilgisiz kalırsa, bütün bir 
insan uygarlığı sönüp gider. … Bana 
her ulustan on vicdanlı çalışkan 
genç verin, insanlığın gelişim seyrini 
değiştireyim” diyen o.

Malala, 22 yaşında en genç Nobel 
sahibi Pakistanlı Paştun aktivist; “Se-
simi bağırabildiğim için yükseltiyor 
değilim, sessizlerin sesi duyulsun 
diye yükseltiyorum” derken vicdanı 
konuşturuyor.

O kadar çok lider o kadar nutuk 
atmıştır ki gençliğe dair, ama hiçbiri 
“dahili ve harici bedhahlara”, her 
köşenin “emsali görülmemiş bir 
galibiyetin mümessilleri tarafından 
işgal edilmesine” ve “iktidara sahip 
olanların gaflet ve dalalet ve hatta 
hıyanet içinde” olmalarına karşın 
“istikbali ve Cumhuriyet’i ilelebet 
muhafaza ve müdafaa” gibi ağır bir 
vazifeyi, O’nun kadar büyük bir güven-
le gençliğe yüklememiştir.

Katıldığı programda çocuk istismarını savunan Özgüven hakkında suç duyurusunda bulunan Taşcıer’den 
tepki: Sapıkça zihniyete sahip şahsın ifadeleri suça davettir. 2002’den bu yana 440 bin çocuk doğum yaptı

AKIT TV'de katıldığı 
programda 12-17 yaş 
arasındaki kız çocukla-

rının doğum yapmak için ideal 
yaşta olduklarını söyleyen 
'Prof. Dr.' Muttalip Kutluk 
Özgüven'e bir tepki de CHP 
Ankara Milletvekili Gamze 
Taşcıer'den geldi. Taşcıer, 
Özgüven hakkında suç duyuru-
sunda bulunarak suçu övme, 
çocuğun cinsel istismarı ve suç 
işlemeye tahrik suçlarından 
cezalandırılmasını istedi. 

DOĞUM YAPARKEN  
ÖLEN ÇOCUKLAR

İstanbul Cumhuriyet Baş-
savcılığı’na dilekçesini veren 
Taşcıer, çocuk istismarıyla ilgili 
dava sayısının son 10 yılda 3 
kat arttığını belirterek şöyle 
dedi: “TÜİK verilerine göre; 
Türkiye’deki cinsel suçların 
yüzde 46’sı çocuklara karşı 

işlenmekte. 2002’den bu yana 
18 yaşın altında 440 bin çocuk 
doğum yaptı. 15 yaşın altında 
cinsel istismara uğrayarak do-
ğum yapan çocuk sayısı ise 15 
bin 937 olarak kayıtlara geçti. 
Bu çocukların bir kısmı doğum 
sırasında hayatını kaybetti.”

İNSANLIK ADINA  
CEZALANDIRILMALI

"Bu sapıkça zihniyete sahip 
şahsın ifadeleri, alenen suça 
davettir" diyen Taşcıer, sözleri-
ni şöyle sonlandırdı:

"Çocukların istismar edilme-
leri için açıkça çağrı yapan bu 
şahsın yine kanunlarımızda 
yer aldığı şekliyle, suçu övme, 
çocuğun cinsel istismarı ve suç 
işlemeye tahrik suçlarından 
cezalandırılmasını çocukları-
mız, çocuk sahibi ailelerimiz ve 
insanlık adına talep ediyo-
rum.” n Haber Merkezi

MUTTALIP Kutluk Özgüven'in, Üniversitelerarası Kurul'un belir-
lediği doçentlik şartlarını yerine getirmediği iddia edildi. MEF Üni-
versitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut, gazetepencere’de 
Özgüven’in yayımladığı 7 makalesinden hiçbirinin Web of Science 
(WOS) tarafından taranan dergilerde yer almadığını belirterek şu 
ifadeleri kullandı: “Bu 7 makaleden 5’i Türkiye'de yayımlanan der-
gilerde, biri Güneydoğu Avrupa'ya odaklı bir dergide yayınlanmış. 
Benim tanıdığım hiçbir prestijli üniversitede Dr. Özgüven bırakın 
profesör olmayı, yardımcı doçent olarak bile işe başlayamaz.”

�  �     
�  �      �      

Tez-Koop-İş Sendikası Genel Merkezi
Mebusevleri Mah. İller Sok. No: 7 Tandoğan/Ankara

Tel: 0312 213 34 44    Faks: 0312 213 34 30      E-mail: sendika@tezkoopis.org

tezkoopissndk
tezkoopissndk
gencemekdergisi tezkoopistezkoopis.org

TEZ-KOOP-İŞ SENDİKASI
GENEL YÖNETİM KURULU

���������                   �    �       ��    � �                � �       �  
�            �                �        �         � �  �  �  �      �   �  �     �  �   
 �         �  �    �     � �    �  �     �   �   �  � �    �    
 �           �         ��    �� �     ����    �        �      � �     �   
         �              �     �             

���     �    �    �  �     �   �       �      �         
�          �  �� �                        �  � �    �    �  
����  �         � � ��  � �      ��� �            �     
�  �        �              �        �                �   �     �  
            �      �       �               �  �  ��        
�   �   �  �� �           �       �  �  �     �� �  ��  �    
 �          

��  �    �  �  �        �          �  �      �� �    �     �   �     �       �  �      �         �        �  �                   
    �    �           ��     �                               � �  �      �            �  �         �    � ���         �               �  
�                  �            ��  � �   �     �   �  �               � �     �                      �           
�     � �  �         �   �       �   ��  �        �          � ���  ���  �        � �� �      ���               �        
�        gençemek Derggsg                                         

��      �  �                        �           �     �       �� �     ����    ���         �   
     �  �         �            �    �  �     �   �   � �   �                     �     �     
          �     �           � �  �      �  � �        �   �   �  �      �   �   �   � �   �    
             �  �    �  ��   �                  � 

DOÇENTLİK ŞARTLARINI  
BİLE YERİNE GETİRMEMİŞ

PUSU KURUP 
kadını katletti

19 yaşındaki gencin 
yaşam mücadelesi

Çocuğunun yanında 
yaraladı, tutuklandı

ÇANAKKALE Kurşunlu 
Köyü’nde yaşayan Fatma 
K., boşanma aşamasında 
olduğu Aydın K. tarafından 
öldürüldü. Fatma K., kızıy-
la birlikte çalıştığı fabrika-
nın gece vardiyasından çıkarak, evine gitti. 
Evin bulunduğu sokakta bekleyen Aydın K., 
Fatma K. ile kızının önünü kesti. Ardından 
Fatma K.’ye saldıran Aydın K. olay yerinden 
kaçtı. Ağır yaralanan kadın yaşamını yitirdi. 
Aydın K. tutuklandı. n Haber Merkezi

OSMANİ-
YE'de dayısı 
Cengiz D. tara-
fından taban-
cayla başından 
vurulan 19 ya-
şındaki Selin T., 
yoğun bakımda 
yaşam mü-
cadelesi veriyor. Selin T.'nin 
sağlık durumunun ciddiyetini 
koruduğu belirtilirken Cengiz 
T.'nin yakalanması için çalış-
malar devam ediyor. n DHA

ADANA’da, evli 
olduğu D. G. adlı kadını 
yaralayan Hüseyin 
G., tutuklandı. Adana 
Şehir Hastanesi'nde 
hemşire olarak görev 
yapan D.G., evli olduğu Hüseyin G.’den 
2 ay önce ayrıldı. Önceki gün Güzelyalı 
Mahallesi’ndeki evlerine giden D. G. 
Hüseyin G. ile karşılaştı. Hüseyin G., 
D.G’yi çocuklarının gözü önünde yara-
ladı.  D.G.’nin sağlık durumu ciddiyetini 
koruyor. Zanlı ise tutuklandı. n DHA

18 YILDA 440 BIN 
çocuk doğum yaptı

Fotoğraflar: DHA
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Yolcu sayısı
180 binden
300’e düştü

Piknik
drone’a 
‘takıldı’

Ceza yedi,
gazeteciye
sataştı

ULAŞTIRMA ve 
Altyapı Bakanı 
Karaismailoğlu, 
Covid-19 nedeniyle 
günde ortalama 180 
bin olan otobüsle 
yolculuk yapan kişi 
sayısının 300’ün 
altına düştüğünü 
belirtti: “Tedbirlerin 
kademeli olarak 
başlatıldığı 1 Mart 
günü yapılan 7 bin 
873 seferde 225 bin 
733 yolcu, 11 Mart 
günü 7 bin 19 sefer-
de 156 bin 821 yolcu 
taşındı. Kademeli 
olarak sefer sayısı 
azaldı. Yolculuk 
yapanların sayısı, 
nisanda günde orta-
lama 800-900 kişi 
aralığında gerçek-
leşti.” n AA

İSTANBUL Sultan-
beyli’de 4 günlük 
sokağa çıkma kısıt-
lamasını ihlal ederek 
ormanda piknik 
yapan iki kişi drone’la 
tespit edilerek, ceza 
kesildi. Polisler, Aydos 
Ormanı’nda denetim 
yaptı. Önceki gün 
saat 17.00 sıraların-
da denetim yapan 
polis sokağa çıkma 
kısıtlamasına rağmen 
ormanda piknik 
yapanlar olduğunu 
belirledi. Drone gö-
rüntülerine yansıyan 
kişiler, motosikletli 
polis timlerine bildi-
rildi. İkiliye Umumi 
Hıfzıssıhha Kanunu 
gereğince cezai işlem 
uygulandı. n DHA

İSTANBUL Şişli’de 
kısıtlamaya rağmen 
parka giden ve mas-
ke takmayan kadın, 
kendisini görüntüle-
yen gazeteciyi, “Sizin 
de isminizi alayım 
ben. Benim annem 
medya danışmanı, 
sizin peşinizi bırak-
mayacağım. Böyle mi 
zorbalık yapıyorsun?” 
diyerek tehdit etti. 
Kısıtlamaya aykırı ha-
reket eden genç kadı-
na polis ekiplerince 
3 bin 150 TL ceza 
kesildi. Genç kadın, 
işlemlerinin tamam-
lanmasının ardından, 
kendisini görüntüle-
yen basın mensubuna 
el sallayarak oradan 
uzaklaştı. n İHA

KISA KISA

İSTANBUL’un tatil ilçesi Şile’de otel-
ler sosyal mesafe ve hijyen kurallarına 
göre oda, bahçe ve salonlarını yeniden 
düzenledi ve müşteri almaya başladı. 
'Sosyal mesafeli' denilen bu otelde 
bulunan 13 oda, birbirinden bağım-
sız. Misafirler odalarına girip çıkarken 
birbirleriyle karşılaşmıyor. Otel işlet-
mecisi Nuriye Canefe, “Rezervasyon 
talepleri var. Talepler sanki hiç virüs 
yokmuş gibi” dedi ve ekledi: “Kapa-
siteyi düşürdük. 13 odamız var ama 
biz bu mesafeleri sağlayabilmek için, 
maksimum 7 oda almaya karar verdik. 
Sanki hiçbir şey yokmuş gibi bir talep 
var. Biraz ürkütücü." n DHA

BOLU Umumi Hıfzıssıhha Meclisi ta-
rafından alınan kararla kent genelinde 
sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı. 
Böylece maskesiz sokağa çıkma yasağı 
getirilen il sayısı 25’e yükseldi. Bolu 
Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan 
açıklamada, şöyle dendi: “Kontrollü 
sosyal yaşam süreci kapsamında il ve 
ilçelerimizin tamamında, tüm vatan-
daşlarımızın ikametleri dışında buluna-
cakları tüm alanlarda ağız ve burunu 
kapatacak şekilde standartlara uygun 
maske takmalarına, aynı şekilde belir-
tilen yerlerde sosyal mesafe kurallarına 
uyarak kalabalık ortamlar oluşturul-
madan hareket edilmesine, güvenlik 
kuvvetleri, zabıta ve diğer denetim 
ekipleri tarafından uygulamanın etkin 
şekilde denetlenmesine, kurala uygun 
hareket etmeyenler hakkında yasal iş-
lemlerin yapılmasına karar verilmiştir.” 

                                 n Haber Merkezi

SİİRT’te Covid-19 tedbirleri kap-
samında Şeker Bayramı arifesi ve 
bayramda mezarlık ziyaretleri ile toplu 
bayramlaşma yasaklandı. Valilik’ten 
yapılan açıklamada, Covid-19’un yayıl-
masını önlemek amacıyla İl Hıfzıssıhha 
Kurulunca birtakım kararlar alındığı 
belirtildi. Şeker Bayramı’nda il gene-
linde toplu bayramlaşmalar ile arife ve 
bayram sabahı il ve ilçelerdeki mezar-
lık ziyaretlerinin yasaklanmasına karar 
verildiği aktarılan açıklamada, ayrıca 
kuaförlere gelen müşteri bilgilerinin 
kayıt altına alınacağı da kaydedil-
di. Öte yandan, Urfa’da da arife ve 
bayramda ziyaret yasağı geleceğini 
düşünen yurttaşların mezarlıklara akın 
ettiği görüldü. Yakınlarının mezarını 
ziyaret etmek için gelenlerden Ab-
dülaziz Beyaz, “Bayramda mezarlık 
ziyaretlerinin yasaklanacağı kararını 
duyduk. Onun için erkenden geldik” 
dedi. n Haber Merkezi

‘Talepler sanki hiç
virüs yokmuş gibi’

Maskesiz sokağa 
çıkmaya izin yok

Mezarlık ziyaretine
YASAK KARARI 

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim 
Kurulu Üyesi ve Karadeniz Teknik 
Üniversitesi Farabi Hastanesi Göğüs 

Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, 
ikinci dalga olasılığından ziyade, birinci 
dalgayı tam olarak bitirmek üzerine odak-
lanmak gerektiğini söyledi. Sosyal medya 
hesabı üzerinden açıklama yapan Prof. Dr. 
Özlü, “Biz henüz birinci dalgayı atlatmış 
değiliz, bitirmek üzereyiz, iyi gidiyor. Şu 
an itibariyla eğer bir gecikme olmazsa 
bayram sonrasında rakamların daha da 
düşeceğini ve kontrolün artacağını umu-
yorum” dedi.

TEDBİRLER AKSATILMAMALI
Şeker Bayramı’nda beklenmedik 

bir kalabalıklaşmanın olması duru-
munda tekrar geriye dönüş olabi-
leceği uyarısında bulunan Prof. 
Dr. Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Gördüğüm kadarıyla bugüne ka-
dar kontrollü sosyal yaşama geçiş 
döneminde de önemli ölçüde bir 
geriye dönüş olmadı. Günlük dalgalanma-
lar oldu; ama bunlar makul düzeyde öngö-
rülebilir düzeyde kaldı. Bu da sevindirici. 
Bence ikinci dalga olasılığı daha sonra 
ortaya çıkacak bir risk, şu anda biz birinci 
dalganın bir an önce tamamlanması nok-

tasında hepimiz gayret ediyor olmalıyız. 
Tedbirlerimizi aksatmamalıyız, bir an önce 
bu süreci bitirmeliyiz.”

‘İKİNCİ DALGA OLASILIĞI HEP VAR’
Prof. Dr. Özlü, ikinci dalga olasılığının 

her zaman olduğunu hatırlattı, 
Çin, Güney Kore ve Singapur’da 
vakaların yeniden görüldüğü-
ne dikkat çekti: “İkinci dalga 
konusunda biz birinci dalgaya 
göre daha donanımlı, daha de-
neyimliyiz, daha başarılı olacağı-
mıza inanıyorum. Çünkü virüsü 
tanıdık, onunla başa çıkabilece-

ğimizi biliyoruz, aldığımız tedbirlerin işe 
yaradığını gördük, virüsü yenebileceğimi-
zi gördük. Dolayısıyla ikinci dalga konu-
sunda, elbette böyle bir olasılık var; ama 
onun kontrolü daha kolay olabilecektir 
diye düşünüyorum”

Prof. Dr. Özlü, sözlerini şöyle sonlandır-
dı: “Keyif için, eğlenmek, vakit geçirmek 
için evden çıkarsak, bu durumda kalabalık 
sokaklara, caddelere, AVM’lere, mağazala-
ra değil, tenha yerlere, doğaya insanların 
olmadığı kırsal alanlara gidip orada vakit 
geçirmek, doğayla hemhal olmak güven-
li olacaktır. Bunu tavsiye ederim. Tabii 
el hijyeni ve yüzey temizliği de önemli. 
İyi havalandırılmayan, klimalı kapalı 
mekânlardan mümkün olduğunca uzak 
kalınmalı. Bunları yaparsak ikinci dalgayı 
uyandırmadan normal hayatımızı virüsten 
geri alabileceğimize inanıyorum. Yazın 
da gelmesiyle havaların ısınması, nemin 
azalması, güneşin bol bol ultraviyolesinin 
virüsü kontrol etmede etkili olması, D 
vitamini sentezimizin artması, dolayısıyla 
bulaşmanın da hızının kesileceğini, daha 
mutlu, daha umutlu günlere varacağımızı 
varsayıyorum.” n Haber Merkezi

Birinci dalga bitmedi
tedbir almaya devam
Prof. Özlü, ülkedeki koronavirüs 

tablosunu değerlendirdi, 
Şeker Bayramı sonunda birinci 

dalgayı atlatmanın mümkün 
olduğunu söyledi:  “Henüz 

birinci dalgayı atlatmış değiliz. 
Tedbirlere uyarsak ikinci dalgayı 

uyandırmadan normal hayatımızı 
virüsten geri alabileceğimize 

inanıyorum”

İstanbul 
Boğazı’nda 
yunus şöleni

SOKAĞA çıkma kısıt-
laması nedeniyle sokak-
ların ve meydanların boş 
olduğu İstanbul'da yunus 
şöleni yaşanıyor. Havala-
rın ısınmasıyla balıkların 
Marmara Denizi'nden 
Karadeniz'e doğru göçü 
başladı. Covid-19 salgını 

tedbirleri kapsamında 
deniz trafiğinin azalması 
ile İstanbul Boğazı'nda 
normalde az rastlanan 
yunuslar, sahillerinin bir-
çok noktasında görülü-
yor. Yunuslar balık sürüsü 
kovaladı ya da yük gemi-
lerine eşlik etti. n AA

www.birgun.net
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Tevfik Özlü

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu İstanbul’da marketler 10.00-16.00 saatleri arasında 
faaliyet gösteriyor. Kağıthane'de bulunan bazı marketlerin önünde kuyruklar oluştu, 

fiziksel mesafeye uyulmadığı görüldü.

ANKARA Tabip Odası, Sağlık Bakan-
lığı’nın duyurduğu 3 ay boyunca sağlık 
emekçilerine döner sermaye ödemeleri-
nin tavandan yapılması uygulamasının 
yarattığı eşitsizliklere tepki gösterdi. 
Oda’dan yapılan açıklamada, döner ser-
maye ek ödemelerinde meydana gelen 
eşitsizliklerin, sağlık hizmeti sunumu-
nun bütünselliğini görmezden geldiğini 
ve çalışma barışını bozduğunu dile 
getirdi. Yapılan açıklamada şu ifadelere 
yer verildi: “Döner sermaye ödemeleri 
hekimler arasında çalışma koşullarına 
uygun, adaletli bir düzenleme ile yapıl-
madığı gibi hekim dışı sağlık çalışan-
larına ya hiç yapılmamakta ya da çok 
düşük ücretlerle ödemeler yapılmak-
tadır. Bakanlığın açıklamasındaki gibi 
döner sermaye ödemelerin tavandan 
yapılması ise mevcut ödeme eşitsizliğini 
gidermediği gibi, reelde alınan ücretler-
de bir değişikliğe yol açmamaktadır.”

PERFORMANS  
SİSTEMİNDEN VAZGEÇİLMELİ

Açıklamada, sağlık emekçileri arasın-
da ücret eşitsizliği yaratan performans 
sisteminden vazgeçilmesi çağrısında 
bulunuldu. “Yoksulluk sınırının 7 bin 
TL’yi geçtiği ülkemizde sağlık çalışanla-
rının ve ailelerinin insanca yaşamasına 
yetecek temel ücretlerinin en düşük 7 
bin 300 TL olarak belirlenmesi ivedilikle 
gereklidir. Salgın süresince tüm sağlık 
çalışanlarına çift maaş ödemesine ila-
veten 1 yıllık yıpranma payı ve 1 derece 
ilerleme gerçekleştirilmelidir.”

Ayrıca açıklamada, sağlık çalışan-
ların koşulları ve özlük haklarının ne 
kadar iyi olursa pandemiyle o kadar iyi 
mücadele edileceği de vurgulandı. 

n Haber Merkezi

Bakanlık sağlık barışını bozdu!
Ankara Tabip Odası, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan, döner sermaye ek ödemelerinin yarattığı 
eşitsizliğin sağlık barışını bozduğunu ve sağlık hizmeti sunumunun bütünselliğine yara verdiğini belirtti

İZMİR Tabip Odası, kentte özel bir 
hastanede meslektaşlarına yönelik şid-
det ve ölüm tehdidini duyurarak, sürecin 
takipçisi olacaklarını belirtti. Şiddetin 
hâlâ devam ettiğinin kaydedildiği açık-
lamada, 16 Mayıs’ta yaşanan bir vaka 
aktarıldı. Acil serviste çalışan görevli 
sağlık çalışanının karın ağrısı şikâyetiyle 
başvuran bir kişiyi muayene etmeye baş-
ladığı belirtilirken, olayın doktora şidde-
te dek nasıl gittiği anlatıldı: “Muayene 
odasında bulunan hastanın eşi, muayene 
devam ederken meslektaşımızın uzman 
olup olmadığını sorgulamış, hastanın 
muayene yöntemini sorgulamaya başla-

mıştır. Meslektaşımızın, hasta yakınına 
dışarı çıkmasını söylemesi üzerine hasta 
yakını meslektaşımızla tartışmaya baş-
lamış, meslektaşımızı kolundan tutarak 
tartaklamaya başlamıştır. Daha sonra 
meslektaşımıza ve olaya müdahale eden 
hemşire ve kayıt görevlisine hakaret 
etmiş, ölümle tehdit etmiştir. Olayın 
ardından meslektaşımız, hemşire ve acil 
servis kayıt görevlisi, şiddet uygulayan 
bu kişiden şikâyetçi olmuşlardır.”

Açıklamada olayla ilgili adli süreç 
başladığına işaret edilerek, hukuki süre-
cin Tabip Odası tarafından yürütüleceği 
belirtildi. n Haber Merkezi

KORONA GÜNLERİNDE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİDDET SÜRÜYOR

Hekime ölüm tehdidi
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SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

Zihni sinir projeleri revaçta
Mahmut ŞENOL/KANADA 
senolasenola@gmail.com

VIRÜS kapı tokmaklarında saklanıyor diye, 
mecburen dışarı çıktığım eve kapandığımız şu 
günler boyu, cebimde bu iş için evvelden hazır-
lanmış ıslak mendiller bulunduruyorum; parano-
yak haldeyiz. Tutamaç olan mendilleri sonra ata-
cak yer bulmak lazım, ha denince bulunmuyor. 
Cebinize koysanız hiç olmaz, virüsü üstünüzde 
taşıdıktan sonra bu Mösyö Argan’lığın ne anlamı 
kalır! Elinizde virüslü olduğuna vehmettiğiniz bir 
buruşuk kâğıt parçasıyla kala kalıyorsunuz; o da 
giderek bir iğrençleşiyor ki gözünüzde, atsanız 
kurtulacak, derin bir nefes alacaksınız.

Evvelki gün Edmonton’da açık bir yedek 
parçacıya gittim, çaresiz kapıyı tuttum, açmaya 
çalıştım, kapalıydı ama dükkân açık. Cama bir 
duyuru yapıştırmışlar, bir telefon numarası ya-
zılı: Telefonla arayacaksın, içeriden biri gelecek 
kapıyı açacak. Boşuna tutmuş oldum, bileydim 
elimi sürer miydim? Kapı çalmış yabancıyla 
konuşur gibi 5 santim aralık boşluktan görevli-
ye anlatıyorum. Handiyse, arkadan evin yaşlısı 
seslenecek; “Evladım kapıda kim var, kiminle 
konuşuyorsun!” deseler şaşırmayacağım. Ihtiya-
cım olan parçayı uzattım, iğrenerek aldı, baktı, 
evirdi çevirdi, gidip yenisini getirdi. Nakit çalış-
mıyor artık, kredi kartınız yoksa alışveriş olmaz. 
Ödedik, aracıma binince elimi dezenfektan 
sıvılarla yıkadım; araçta musluklu seyyarçeş-
me bulundurmalı. Az sonra,radyo dinliyordum, 
Kanada’nın bizdeki eski TRT gibi çalışan CBC 
radyosundaki haberde, kapı tokmaklarını el 
sürmeden açmak için icat edilmiş bir gereçten 
bahsedilmiyor muydu; merakla dinledim.

Anladığımca bileğinizi yerleştirdiğinize 
açılabilen bir tür kaldıraç sistemine dayanı-
yordu. Bileğinize virüs bulaşmaz mı, herhalde 
bulaşmıyor. Merak bu ya, eve gelir gelmez 
internete bakınca doğru anladığım belli oldu. 
Hemen icat etmişler, dahası gidip Amerikan 
Patent Dairesinden copy-right hakkını da 
almışlar. Icadın patent numarası okunuyor: 
“US20070289101A1” 
Hani boşuna uğraşma-
yın, hazır yapılmışı var! 
Bunlar zeki adamlar, 
bizim akıl edemeyeceği-
miz şeyleri bulup buluş-
turuyorlar. Çin’de bunun 
hemen “telmaşasını” 
yapıp piyasaya 50 kuruş-
tan sürmezlerse şaşarım. 
Zaten bana öteden beri hep 
öyle gelir ki, Çin, Gulliver’in 
gittiği minik adamlar dünyası Lilliput’un 
her şeyi kopyalayan, hatta orjinalinden 
daha iyisini yapan becerikli toplumuna 

benzemektedir.
Virüs bizlere yeni teknolojik buluşları hediye 

ediyor. Icatlar ihtiyaçtan doğar, durup dururken 
bir şey icat edeni belki de vardır ama kulak 
asanı olmaz. Işte böyle, “haydi canım, ne gerek 
var!” denilen bir başka buluş, şimdi piyasaya 
tekrar çıktı. Beş yıl evvel Jamaikalı bir genç 
bilim insanı icat etmişti; kapı tokmağında virüs 
4 gün hayatta kalabiliyormuş. Mucidimiz kapı 
tokmağının içine ultraviyole ışınları dağıtan 
bir düzenek yerleştiriyor, virüs ve bakterilerin 
%99.9’u ölüyor. Yüzde 0.1’icanlı, artık o kadar 
risk olacak tabii... Sadece kapı tokmağı değil, 
kapalı mekânda hava temizleme filtreli yeni 
buluşlar, kişisel gereksinime yönelik taşınır 
hava vantilatörleri, ev içinde oyuncak helikop-
ter gibi uçarak ortalığı ultraviyole ışınlarıyla 
mikroptan arındıran ev tipi dronlar, hastaneler-
de uzaktan kontrolle ilaç ve malzeme dağıtımı 
yapan robot-araçlar; daha pek çokları.

Bu arada yerdeki bir şeyi almak için eğil-
meden tutmaya, toplamaya yarayan çöp ma-
şasısatışları da aldı başını gidiyor. Her boyda, 
her tür nesneyi uzaktan ellemek üzere 
yapılanlar eski modeller şimdi geliştiriliyor. 
Öte yandanBirleşik Krallık-Ingiltere’den gelen 
bir laboratuvar sonucu dikkat çekti: Virüsün 
kendine has bir kokusu olduğunu saptayıp, 
dünyanın en keskin burnuna sahip Labrador 
Retriever köpeklerini eğitmeye başlamışlar; 
iyi haber. Sinemalar kapanınca, otomobille 
içeri girilip dev ekranda film izlenen otoparklı 
sinemalar tekrar revaçta; bu da Kanadalı, 
Amerikalı film severleri mutlu eden haber.

Lafının edilmesi bile insanları deh-
şete düşüren haberler de geliyor:-
Çin’de evlerin kapısına yerleştirilen 
alarm sistemlerine Kanada’da 
piyasa bulmak zor olduğundan, 

polisin monte ettiği bu elektronik 
aygıtların buralarda lafı bile 
geçmedi. Menteşeyi araladığın 
anda kıyameti koparan, anında 
polisin baskın yapar gibi kapı-
ya dayanacağı bu elektronik 
muhbir, “Virüs bizim demokra-
tik değerlerimizi bozmayacak-
tır, insan haklarına saygılı, çok 
kültürlü Kanada toplumu için 
sevgi ve güvene dayalı sosyal 
ilişkimizi sürdüreceğiz” diyen 
Başbakan Trudeau’nun ülke-
sinde geçer akçe değildi.

Karikatürist Irfan Sa-
yar’ın 1977’de GırGır’da başlattığı 

Zihni Sinir Proce Üretim Merkezi 
karikatürlerini anımsatan Covid-19 
buluşları bugünlerin Kanada medya-
sında yeni haber mevzularıdır.
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COVID-19'un dünya genelinde bu-
laştığı kişi sayısı 4 milyon 815 bini 
geçerken, Brezilya'nın en büyük 

kenti Sao Paolo'da koronavirüs salgını 
nedeniyle hastanelerdeki doluluk 
oranının yüzde 90'a ulaştığı bildirildi. 2 
hafta içinde hastanelerin tam kapasi-
te doluluğa ulaşabileceği uyarısında 
bulunuldu. Sao Paulo Belediye Başkanı 
Bruno Covas, acil servislerine olan talep 
nedeniyle kentteki sağlık sisteminin 
çökmeye yakın olduğunu söyledi.

Ülkenin salgından en çok etkilenen 
yerlerinden olan Sao Paulo'da yaklaşık 
3 bin kişi hayatını kaybetti. Brezilya 241 
bin 80 vaka ile dünyada en çok Covid-19 
vakasının görüldüğü 4. ülke. Brezilya'da 
Covid-19 sebebiyle hayatını kaybedenle-
rin sayısı da 16 bin 122. Ancak ülkedeki 
sağlık uzmanları, yapılan test sayısının 
az olması nedeniyle, gerçek sayının 
bunun çok daha üzerinde olabileceği 
uyarısını yapıyor. Devlet Başkanı Jair 
Bolsonaro, salgının yayılmasını önleme-
ye yönelik kısıtlamalara karşı çıkıyor.

Dünyadan diğer gelişmeler şöyle:
n FRANSA’DA VİRÜS 7 OKULU KA-

PATTIRDI: Fransa'nın Roubaix kentinde 
bir çocuğa yapılan Covid-19 testinin 
pozitif çıkması üzerine, önlem olarak 
7 okul kapatıldı. Derslerin uzaktan 
eğitimle yapılacağı bildirilirken, yetki-
liler, pozitif çıkan çocukla temas eden 
çocuklarının ailelerinin bilgilendirildi-
leceğini duyurdu. Ülkede okullar geçen 
hafta açılmıştı. Ancak bir ankete göre 
halkın yüzde 68'i yetkililerin çocukları 
güvende tutamayacağını düşünüyordu.

n BELÇİKA’DA OKULLARA KADE-
MELİ MERHABA: Belçika Ulusal Gü-

venlik Konseyi’nin aldığı yeni kararlara 
göre, ülkedeki bazı okullar dün sıkı 
tedbirler altında ve kademeli olarak 
tekrar eğitime başladı. Bazı okullar 
kısıtlı sayıda ve belirli saatlerde tek 
sınıflarla eğitime dönerken, diğerleri 
kapılarını kapalı tutmayı tercih etti. 
Kimi veliler ise güvenlik nedeniyle 
çocuklarını okula göndermedi.

n 70 BİN VAKA GÖZDEN KAÇMIŞ 
OLABİLİR: Londra Üniversitesi’ne bağlı 
King’s College’da öğretim üyesi olan 
Prof. Tim Spector, İngiltere’de Covid-19 
semptomlarının resmi kaynaklarda 
güncellenmemiş olması nedeniyle on 
binlerce vakanın gözden kaçırılmış 
olabileceğini söyledi. Spector, yor-
gunluk, kas ağrısı, koku ve tat hissi 
kaybı gibi belirtilerin diğer ülkelerde 
Covid-19 teşhisinde kullanıldığını 
ancak İngiltere’de göz ardı edildiğini 
dikkat çekti: “Bu ülkede bunların tümü 

gözden kaçırılıyor, vaka sayıları az 
görünüyor, ama aynı zamanda insanlar 
riske atılıyor. İnsanlar semptomları 
bilmiyorsa tedbirli olmalarını söylemek 
işe yaramaz.”

n SORUŞTURMA İSTEYEN ÜLKELER 
100'Ü BULDU: Koronavirüs salgınıyla 
ilgili Çin hakkında bağımsız bir soruş-
turma başlatılması çağrısına destek 
veren 100 kadar ülkeye Rusya da katıldı. 
Ancak Çin, Dünya Sağlık Örgütü'ne ara-
lık sonunda bildirimde bulunduğunu 
anımsatarak suçlamaları reddediyor.

n İTALYA’DA 70 GÜN SÜREN 
KARANTİNA BİTTİ: Avrupa’daki en 
sıkı karantina tedbirlerini uygulayan 
ülkelerden biri olan İtalya’da dün büyük 
ölçüde normale dönüldü. Restoranlar, 
mağazalar, kuaförler, müzeler yeniden 
açılırken, halka kendi bölgeleri içinde 
hareket özgürlüğü verildi. 

n Dış Haberler Servisi

Aşırı sağcı Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kısıtlama karşıtı olduğu Brezilya’da sağlık sistemi 
alarm veriyor. Ülkenin en büyük kenti Sao Paulo’da Covid-19 salgını nedeniyle hastanelerdeki 

doluluk oranı yüzde 90’a ulaştı. Hastaneler, 2 hafta içinde tam kapasite doluluğa ulaşabilir

*Korku kontrolün 
para birimidir.
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Sağlık sistemi 
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BÖYLE OLUR SAĞCININ SALGIN YÖNETİMİ:
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Nurhayat ALTACA KAYIŞOĞLU
CHP Bursa Milletvekili

UZUN zamandır Bursa, Yenişe-
hir ilçesi Kirazlıyayla köyünde 
maden ocağı işletiliyor. Köylüler 

maden ocağının işletilmesiyle ilgili 
herhangi bir itirazda bulunmuyorlar. 
Çoğunun babası, eşi de burada çalış-
mış. Yakınlarını kanserden kaybeden-
ler olmuş. Fakat son dönemde yaşanan 
gelişmeler köylüyü canından bezdir-
miş durumda.

Konunun birçok boyutu olmasına 
rağmen ben üç boyutuna dikkat çek-
mek istiyorum.

Birincisi AKP iktidarı ve rant çev-
resi yönetim anlayışını kurnazlık ve 
kandırma çizgisinde sürdürüyor. Her 
zararlı faaliyet, önce zararsızmış gibi 
gösterilerek itiraz potansiyeli azaltılı-
yor ve asıl amaca adım adım gidiliyor. 
Kirazlıyayla’da da 2013 yılında 24.89 
hektar üzerinden ruhsat başvurusu 
yapılıyor. Çünkü 25 hektar olursa ÇED 
raporu almaları gerekiyor. 2015 yılında 
kapasite artırımına gidilip 273 hektara 
çıkarılıyor ve zenginleştirme yapılma-
yacağı, flotasyonun başka yerde yapı-
lacağı söyleniyor. Son olarak 2019’da 
kapasite artışı, atık barajı için başvuru 
yapılıyor. İdari işlemler ve yargı süreci 
devam ediyor.

Köylü, ilk gittiğimizde kandırıldığını 
“Bize kireç dökeceğiz dediler” diye 
ifade etti. Sonra bilgilendirme toplan-
tısı yapılmadığını, bazı kişilerden boş 
kâğıda imzalar alındığını söylediler. 
Köye gelip kendisini Berat Albayrak’ın 
Enerji Bakanlığı’nda danışmanlığını 

yapmış bir psikolog olarak tanıtan ve 
ikna çalışmaları yürüt-
tüğü söylenen Sevda 
Güner Kaya bu şirketin 
bağlantılarını ortaya 
koyuyor aslında.

KÖYDE ADETA  
SIKIYÖNETIM VARDI

İkinci olarak Kirazlı-
yayla bize şunu gösterdi; 
eğer rant, Saray’ın yakın 
çevresinin ise kamunun 
bütün gücü, olanakla-
rı, zor kullanımı dahil 
devreye sokuluyor ve 
hukuksuz kararlarla 
faaliyetlerin sürmesi 
sağlanıyor. Bunu Yeni-
şehir yol ayrımından 
itibaren Kirazlıyayla’nın 
yollarının birçok yerden 
kapatılması, aşağıdaki köyden dahi 

hayvanlarını otlatacakların engellen-
mesi gösteriyor. Korona 
pandemisi dahi hiçe 
sayılarak jandarmanın 
bitişik bir şekilde sosyal 
mesafe yok sayılarak 
köylünün engellen-
mesinde görülüyor. 
Köylülerin araması ile 
gittiğimiz ve şahit oldu-
ğumuz manzara köyde 
bütün özgürlüklerin 
askıya alınmış olduğu 
ve âdeta sıkıyönetim 
ilan edilmiş olduğu 
şeklindeydi. İkinci 
günün sabahı gittiğimde 
kadınlar bana kollarını, 
bacaklarını, yaralarını 
gösteriyorlardı. Kep-
çenin önüne geçmiş, 
ölümüne toprağını sa-

vunan yaşlı kadınlar zor kullanılarak 

uzaklaştırılmışlardı. Oysa bir başka 
örnek daha yaşamıştık yakın za-
manda. Büyükorhan ilçesi Karaağız 
köyünde biyokütle elektrik santralı 
kurmak isteyen şirket, iş makinalarını 
getirdiğinde köylü önünü kesmişti ve 
ben de yanlarındaydım. Jandarmanın 
hiçbir zor kullanımı olmamış, tersine 
şirketin faaliyetleri ertelenmişti. Sonra 
da mahkeme köylüyü haklı buldu ve 
ruhsatı iptal etti.

BAŞVURACAK MERCI  
KALMADIĞI GÖRÜLDÜ

Üçüncü olarak yıllardır her seçim-
de AKP’ye, son yerel seçimde ittifak 
adayına, referandumda EVET’e oy 
basmış bir kitle referandum öncesi 
bizim anlattığımız sakıncaları yaşaya-
rak öğreniyor. Türk milletinin her bir 
ferdi er ya da geç Saray hükümetinin 
hukuksuzluğunu tadacaktır. Örneğin 
gözlerinin önünde hem benim kepçeyi 

durdurmamı engellemek hem köylüye 
göz dağı vermek için eşimi hukuksuz-
ca gözaltına aldılar. Yargının bağımsız 
olmadığı, HSK’nin Adalet Bakanlığı’na 
bağlı olduğu, bakanın da yargıçların 
da doğrudan veya dolaylı atamala-
rının bir kişinin iki dudağı arasında 
olduğu ve kimsenin hukuki güvence-
sinin kalmadığını yaşayarak öğrendi-
ler. Bir kişiye bu kadar yetki verilirse 
başvuracak hiçbir merci kalmadığını 
gördüler. Tek başvurulacak yerin 
demokrasinin vazgeçilmezleri olan 
muhalefet partileri ve Baro, Tabip 
Odası, TMMOB, Ziraat Odası gibi adını 
sayamadığım meslek odaları oldu-
ğunu gördüler. Bu yüzden muhalefet 
partilerinin algı yönetimleriyle sürekli 
kriminalize edilmeye çalışıldığı, baro 
ve meslek odalarının kontrol altına 
alınmaya çalışıldığını gördüler. Şimdi 
köylülerin de barolara, odalara sahip 
çıkma zamanı.

ADELET BIR GÜN  
HEPIMIZE LAZIM OLUR

Hatice abla ne diyordu; ‘Vatanımız 
için asın beni dedim. Asacak ağaç 
bulursanız, hepsini kestiniz.’ Hak 
arama uğruna çaresizliğin dip noktası-
nı vurguluyordu. Ve Sevgi abla, Vali ile 
görüşmemizde “Akciğerlerimizi sökü-
yorlar bizim, biz nasıl nefes alacağız. 
Orman olsun diye keçilerimizi salma-
mıştık” diye ifade ediyordu mücadele-
sinin yaşamsallığını.

Şimdi ülkenin bütün köylülerine, 
çiftçilerine, esnafına, işçisine, me-
muruna, iş insanına, sanayicisine 
sesleniyorum. Bu tek kişi yönetiminin 
zorbalığını tatmadan duyarlı olun. 
Kirazlıyayla’ya destek olarak başlaya-
bilirsiniz ve ilk seçimde de bu ucube 
rejime noktayı koyarsınız. O zaman 
haksızlığa uğradığınızda başvurabile-
ceğiniz bağımsız mahkemeler, demok-
ratik tepki göstermek istediğinizde 
özgürlüğünüzü orantısızca kısıtla-
mayacak kamu gücü, iktidar gücünü 
kullananların pervasızlığını, kibrini 
kontrol altına alacak denetim meka-
nizmaları kurulur ve adalet hepimize 
bir gün lazım olur. İktidar kim olursa 
olsun.

Rejimin hukuksuzluğunu yaşadılar
Yıllardır her seçimde AKP’ye, 

son yerel seçimde ittifak 
adayına, referandumda 

‘evet’e oy basmış bir kitle 
referandum öncesi bizim 

anlattığımız sakıncaları 
yaşayarak öğreniyor. Türk 

milletinin her bir ferdi er ya 
da geç Saray hükümetinin 

hukuksuzluğunu tadacaktır
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DENIZLI’de Tavas ilçesi Avdan Mahalle-
si’nde Avdan Madencilik tarafından kurul-
ması planlanan 300 MW’lık termik santrala 
karşı tepkiler sürüyor. 16 muhtar, 2 ilçenin 
ziraat odası başkanı ve sivil toplum kuruluş-
ları bölgede kurulmak istenen santrala karşı 
birleşti.

Tavas ve Kale’de santraldan etkilenecek 
16 köyün muhtarı, 2 ilçenin ziraat odası 
başkanı ve sivil toplum kuruluşları yaptık-
ları basın açıklamasında santrala karşı çıktı. 
Açıklamada santralın yerleşim yerlerine 
yakın olduğuna dikkat çekildi.

Muhtarlar, santrala karşı bölge halkı başta 
olmak üzere kentin her kesiminden tepkiler 
geldiğini belirterek, santrala karşı başlatılan 
mücadelenin her türlü siyasi gücün üstünde 
ve hukuk sınırları içinde olduğunu ifade etti. 
Muhtarlar, mücadelenin santral projesi ile 
tehlikeye atılan insan hayatı, bitki örtüsü, 
temiz olduğu ÇED raporu ile belgelenen 
bölgenin havası ve suyu, bölge halkının ek-
meğini kazandığı topraklar ve doğal yaşam 
olduğunu ifade etti. n Haber Merkezi

16 muhtar termik 
santrala tepki gösterdi

DERSİM Ovacık’ta yurttaşların 
ekip biçtiği arazinin kiralama yön-
temiyle şirketlere tahsis edilmesine 
Munzur Koruma Kurulu (DEDEF) 
tepki gösterdi. DEDEF’ten yapılan 
açıklamada “Bölgemize dönük bu 
politikanın temel hedefi, geçim-
lerini çiftçilikle sağlayan halkın 
toplumsal yapısıdır” dendi.

Baraj, HES ve maden ocakları 
gibi birçok rant projesinin hedefinde 
olan Dersim’de şimdi de yıllardır 
topraksız köylülerin ekip biçtiği 
Hazine arazisi  ‘kiralama’ baha-
nesiyle şirketlere peşkeş çekilmek 
isteniyor. Ovacık’ın tüm ülkeye 
örnek olan, örgütlediği kooperatifler 
aracılığıyla sağlıklı gıdalar ürettiği 
belirtilen açıklamada “Bu arazilerin 
kullanımını alan şirketler, bölgemiz-
deki kooperatiflerin doğal tarımsal 

üretimine karşı, endüstriyel üretimi 
koymaya çalışmakta ve toprağımızı 
pestisitlerle zehirlemek istemektedir-
ler” ifadeleri yer aldı. Açıklamanın 
devamında şu ifadelere yer verildi: 

“DEDEF olarak bu arazilerin şirketle-
rin tekeline bırakılmaması, topraksız 
köylüye ya da kalkınma ve üretim 
kooperatiflerine tahsis edilmesini 
talep ediyoruz.” n Haber Merkezi

ARAZILERI ŞIRKETE DEĞIL 
TOPRAKSIZ KÖYLÜYE VERIN

Ormanlarımızı talan ettirmeyeceğiz
TRABZON’un Düzköy ilçesine 

bağlı Çayırbağı’nda ormanların 
gençleştirilme ve temizlik adı 
altında salgın döneminde alınan 
alelacele kararla talan edilme-
sine tepki gösterildi. Çayırbağı 
Çevre Platformu üyeleri yaptıkları 
basın açıklamasında “Bu yolun, 
ormanlarımızı talan ve ranta 
açma yolu olduğunu ülkemizin 
ve bölgemizin diğer coğrafyala-
rında yaşananlardan biliyoruz” 
dedi. Açıklamada salgın sürecinin 
Trabzon Orman Bölge Müdürlü-
ğü tarafından fırsata çevrildiğine 
dikkat çekildi. Çayırbağı Çevre 
Platformu’ndan yapılan açıkla-

mada şu ifadelere yer verildi: 
“Orman Müdürlüğü, temizlik ve 
bakım adı altında yapacağı 6 bin 
500 metreküplük ağaç kesimi ile 
on binlerce ağacın yok olmasına, 
hayvanlarımız için beslenme alanı 
olan otlaklarımızın tahrip edilme-
sine, mahallerimizin ve meze-
relerimizin hayati öneme sahip 
olan içme suyunun bulunduğu 
kaynakların ortadan kalkmasına,-
heyelanlı alanların daha çok risk 
oluşturmasına sebep olacaktır. 
Ayrıca ekolojik denge için önem 
arz eden biyolojik çeşitliliğin 
azalmasına ve tahribine neden 
olacaktır.” n Haber Merkezi
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Köylülerin direnişine destek 
olan Kayışoğlu iş 
makinelerinin önüne 
geçerek şirketin 
faaliyetini durdurmuştu. 



SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

Uzun bekleyişler 
ülkesi

“KIZ 
kardeşim 
1994’te 
öldürüldü. Çok 
önceden dağa 
çıkmıştı, o 
gün kafileleri 
bombalanıyor. 
Köylülerin 
anlattığına göre 
o yara almadan 
kurtuluyor ama 
arkadaşlarına 
yardım 
etmek için geriye döndüğünde bir 
bomba daha atılıyor, orada ölüyor 
kardeşim.”

Ahmet* İstanbul’da yaşıyor, Siirtli. 
Karantinaya giremeyen, sokağa 
çıkma yasağında da çalışmak 
zorunda olan işçilerden.

Kardeşinin mezarının öyküsünü, 
geçen kış yağmurlu bir günde çay 
içerken anlatmıştı. “25 yıl oldu öleli, 
hâlâ mezarına bir çiçek bırakmaya 
gidemiyoruz” demişti.

Bombardımanın ardından kız 
kardeşinin cenazesini köylüler 
alıyorlar, o dönem Bitlis’in 
Yukarı Ölek kırsalındaki Garzan 
Mezarlığı’na defnediliyor. Aile, 
kızlarının mezarını ziyaret etmek 
için Siirt-Bitlis arası gidip geliyor. 
Ahmet ise o dönem İstanbul’a 
taşınıyor, evleniyor, çocukları oluyor, 
hiç durmadan çalışıyor.

Bu düzenleri, 19 Aralık 2017’de 
değişti. Devlet kurumları sebebini 
açıklamadan Garzan Mezarlığı’ndaki 
tüm cenazelerin çıkarılmasına 
karar verdi. Mezarlıklar yıkıldı, 282 
cenaze toplu halde İstanbul Adli Tıp 
Kurumu’na götürüldü. Oradan da 
Kilyos Kimsesizler Mezarlığı’na.

Ahmetlerin cenaze arama öyküsü 
de o gün başladı.

“Gittik, DNA örneği verdik, adli 
tıp kurumuna. İstanbul Adli Tıp 
Kurumu’nda cenazelere, yani 
cenazelerden kalanlara, kemiklere 
DNA testi yapmışlar, ailelerden 
aldıkları DNA’larla eşleştirme 
yapacaklarmış.

“İki yılı geçti cevap vermeleri. 
Sonra resmi bildirim geldi, ‘Cenazeniz 
Kilyos’ta, şu numarada, gidin alın’ 
dediler. Kilyos’a gittik, kimsesizler 
mezarlığına gömmüşler, sanki 
kimsesizmiş gibi…

“Mezarlıkta bir muhatap 
bulamadık önce, sonra bir görevlisi 
sağ olsun yardımcı oldu, üzüldü 
halimize. Cenazelerin gömüldüğü 
parselleri gösterdi. Üstlerinde 
numaralar yazıyordu. Görünce şoke 
olduk, mezarların üstüne beton 
dökülmüştü.

“Zaten üst üste gömmüşler. Bizim 
parseli bulduk, kendi imkânlarımızla 
betonun altından kemikleri çıkardık. 
Elimizde bir torba kemik… Kemiklerin 
hangisi kardeşimin, hangisi 
başkasının tam da bilmiyoruz…”

Bir torba kemiği alıp Siirt’e, 
köylerine döndüler. Köydeki mezarlığa 
gömmek için de ayrıca bir mücadele 
vermeleri, izin almaları gerekti. 
Üçüncü yılın sonunda, inandıkları dinin 
gereklerini yerine getirebilecekleri bir 
mezarlıkları oldu.

Ahmet beni köye dönerken 
aramıştı, tüm bunlardan sonra sesi 
çok sevinçliydi, “Cenazemizi aldık” 
demişti.

Diğer aileler onlar kadar ‘şanslı’ 
değil.

Bitlis’teki mezarlık yıkıldığından 
beri, üç yılda sadece 20 kadar cenaze 
ailelerine teslim edildi, 250’den fazla 
cenaze betonun altında üst üste 
alınmayı bekliyor. DNA’lar da İstanbul 
Adli Tıp Kurumu’nda, eşleştirilmeyi 
bekliyor.

* İsimler ve kentler, kişinin kimliğini 
gizlemek için değiştirildi.

İbrahim Kaypakkaya katledilişinin 47. yılında unutulmadı
68 Hareketi devrimci liderlerinden 

İbrahim Kaypakkaya, katledilişinin 
47’nci yılında yurtiçi ve yurtdışında 
anıldı. Çok sayıda kişi, siyasi parti ve 
kurum koronavirüs salgını nedeniyle 
Kaypakkaya’yı sosyal medya payla-
şımlarıyla andı. Kendisine ağır işken-
ce yapılmasına rağmen ağzından tek 
cümle alınamaması nedeniyle ‘ser 
verip sır vermeyen yiğit’ olarak anılan 
Kaypakkaya için yapılan paylaşımlar-
dan bazıları şöyle:

■ Kaypakkaya’nın annesinin 
ağıdını paylaşan Nihat Behram: Acısı 
hesabını sorma borcumuz direnişi 

mirasımızdır!
■ SOL Parti: Çelik aldığı suyu 

unutmayacak #ibrahimkaypakkaya 
sevgi ve saygıyla anıyoruz.

■ Alper Taş: “Onlar tarihin karanlı-
ğında/yazdılar güneşi alınlarına/altın 
harflerle ve ışılttılar/güneşi/tarihin 
yarınlarına’’ Yaşar Miraç #ibrahim-
kaypakkaya ‘ya sevgiyle...

■ HDP: #ibrahimkaypakkaya’dan 
#Dörtler’e: Anıları faşizme karşı mü-
cadeleyi yükseltme çağrısıdır

DİRENİŞİ SAHİPLENECEĞİZ
Dersim Emek ve Demokrasi Plat-

formu tarafından Kaypakkaya için 
basın toplantısı düzenlendi. Açık-
lamayı okuyan Hıdır Yıldız, İbrahim 
Kaypakkaya pankartı asan öğren-
cilerin hâlâ gözaltında tutulduğunu 
hatırlattı.

Kaypakkaya‘nın yirmi dört yıllık 
yaşamının devrimci mücadele içinde 
şekillendiğini hatırlatan Yıldız, “Ma-
yıs’ı bize miras bırakan devrimcileri 
anarken, onları ortaklaştıran direniş 
ruhunu sahipleneceğimizi, zulme 
karşı boyun eğmeyeceğimizi bir kez 
daha haykırıyoruz” dedi.

■ Haber Merkezi
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Dezenfektan bedeli 
okuldan istendi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldı-
rım Kaya, pandemi döneminde başlatı-
lan kampanyayla yurttaşlardan yardım 
isteyen yetkililerin, bu kez de okullara 
IBAN numarası göndererek dezenfektan 
parası istediğini belirtti. Kaya’nın verdiği 
bilgiye göre YKS ve LGS sınavına gire-
cek öğrencilerin kullanması için Adana il 
Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullara 
gönderilen otomatik dezenfektan cihaz-
larının bedeli okul yönetiminden istendi. 
Milli Eğitim Bakanlığı, okullara mesajla 
dezenfektan cihazlarının ödemelerinin 
acilen yapılmasını istedi. Kaya, Milli 
Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtla-
ması istemiyle Meclis Başkanlığı’na soru 
önergesi verdi. ■ Haber Merkezi

Milli eğitim müdüründen 
öğretmenlere EBA tehdidi
Eğitimde öğrencileri 
yarıştıran anlayış, uzaktan 
eğitim günlerinde 
öğretmenlere de sıçradı. 
EBA kullanımının az 
olduğunu düşünen bir 
ilçe milli eğitim müdürü, 
öğretmenleri “Gereği en 
ağır şekilde yapılır” diyerek 
tehdit etti

Mustafa M. BİLDİRCİN

UZAKTAN eğitim, öğretmenle-
re baskı aracı haline dönüş-
türüldü. Mardin’de bir ilçe 

milli eğitim müdürü, Eğitim Bili-
şim Ağı (EBA) kullanımının diğer 
ilçelerden düşük olması nedeniyle 
öğretmen ve öğrencileri tehdit etti.

TATİL MODUNDAN ÇIKIN
Mardin’deki ilçe milli eğitim 

müdürü, okul müdürleri ile 
haberleşmek amacıyla kurulan 
WhatsApp grubuna, tehdit içeren 
bir mesaj gönderdi. Mesajının öğ-
retmenlere aynen gönderilmesini 
isteyen ilçe milli eğitim müdürü, 
şunları yazdı:

“EBA kullanım oranlarındaki 
gevşekliğin devam etmesi duru-
munda en ağır şekilde gereğinin 
yapılacağını bilmenizi isterim. 
O kadar uyarmamıza rağmen 
halen bildiğinizi okuyorsunuz. 
Yeter artık, tatil modundan çıkın. 
Öğretmenlerimizi bu konuda sert 
şekilde uyarın.”

EBA kullanımının bir yarışa 
dönüştüğüne dikkat çeken Eğitim 
Sen Yönetim Kurulu Üyesi Özgür 

Bozdoğan, öğretmenler, okullar 
ve ilçeler arasındaki rekabetin 
kıyasıya devam ettiğini söyle-
di. Tehdit içerikli mesaja tepki 
gösteren Bozdoğan, “Öğrencilerin 
EBA kullanımının giderek düştü. 
Milli Eğitim Bakanlığı buna önlem 
almak yerine kamuoyunda, ‘Uzak-
tan eğitimde başarılı olundu’ algısı 
yaratmaya çalışıyor” dedi.

HAKLARI YOK SAYILIYOR
Yöneticilerin, öğretmenlere her 

istediği talimatı verme yetkisini 
kendisinde gördüğünü vurgulayan 
Bozdoğan, sözlerine şöyle devam 
etti:

“Söz konusu mesajı, hem içerik 
hem de dil açısından, yazma yet-

kisini kendinde gören bir yönetim 
yaklaşımının şu an eğitimi yönetiyor 
olması gerçekten düşündürücü. 
Sendikal ve siyasal yakınlığın kamu-
da yönetici olmanın koşulu haline 
gelmiş olması yaşanan en önemli 
sorunlardandır. EBA kullanımın 
oranlarına bakıldığında öğretmenle-
rin öğrencilerden süre olarak sistemi 
daha fazla kullanıyor olması dikkat 
çekici. Bunun temel nedeni öğret-
menler üzerinde eğitim yöneticileri-
nin kurduğu baskıdır. Öğretmenler 
EBA kullanımından puan alıyor. 
Öğretmenleri yarıştıran, rekabet et-
melerini isteyen, iş arkadaşının önü-
ne geçmek için fazladan puan alma 
arayışlarına sevk etmeye çalışan bu 
yaklaşımı kabul etmiyoruz.”

Arda ÖZARDA

ÖĞRETMENLERİN yükü salgında daha 
çok arttı. İstanbul’da özel bir kursta öğret-
menlik yapan Z.H. pandemide sırtlarına 
binen yükü ve yaşadıklarını BirGün’e an-
lattı. Zaten çok zor koşullarda çalıştıklarını 
söyleyen Z.H., “Pandemi özel sektördeki 
öğretmenlere olan baskıyı arttırdı. Telefonum 
sürekli meşgul. Bu süreçte 7/24 çalışıyor gibi-
yiz. Gece 03.00’te bile soru atan öğrenciler 
var’’ dedi.

Mobbingin daha da arttığına dikkat çeken 
Z.H., şu ifadeleri kullandı: “Evi yakın olan 
hocalarımız kurumdaki ekipmanları, orada 
kullanıyorlar. Geri kalan hocalar ise kendi 
ekipmanlarını kullanıyor. Bir öğrencim bana 
okullarından sadece 3 tane hocasının online 
ders verdiğini söyledi. Bizler de elimizden 
geldiğince yetişmeye çalışıyoruz. Okullarının 
yetersiz olması bizi daha çok yoruyor. Bir de 
şöyle bir algı var: Dershaneye para veriyoruz 
istediğimiz an bize yardımcı olacaklar. Biz 
dershane öğretmenlerinin insan olduğu unu-
tulmamalı. Ayrıca yönetim tarafından sürekli 
yetersiz olduğumuz da söyleniyor.”

GÜNÜN HER SAATI 
ÇALIŞIYORLAR

Adalet Bakanlığı’nın 
önlemleri yetersiz

HAK örgütleri, tutukluların korona-
virüs salgınından nasıl etkilendiklerine 
dair haftalık raporlarını açıkladı. Çağdaş 
Hukukçular Derneği, İnsan Hakları Der-
neği, Med Tutuklu ve Hükümlü Aileleri 
Hukuki ve Dayanışma Dernekleri Fede-
rasyonu ve Özgürlük İçin Hukukçular 
Derneği’nin raporunda hastalık ve yaş 
sebebiyle risk grubunda olan mahkûm-
ların tahliye edilmesi istendi.

Adalet Bakanlığı’nın önlemlerinin 
yetersiz kaldığı ifade edilen raporda, 
yapılması gerekenler şöyle sıralandı:

■ Ağır hasta mahpusların salgın 
hastalık durumunda ciddi risk grubunda 
bulunması nedeniyle serbest bırakılarak 
infazları ertelenmeli, tutuklular serbest 
bırakılmalı.

■ Hamile ve çocuklu kadınlar, çocuk 
mahpuslar, Terörle Mücadele Kanunu 
kullanılarak suçlanan siyasi tutuklular 
bir an önce serbest bırakılmalı.

■ Ölüm orucunda olan Avukat Ebru 
Timtik ve Aytaç Ünsal’ın salgın hastalık 
durumunda ciddi risk grubunda bulun-

ması nedeniyle tahliye talepleri kabul 
edilmeli.

■ Mahpuslara ücretsiz temizlik mal-
zemesi verilmeli. 

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra 
Güzel ise cezaevlerinde yaşanan hak 
ihlalleri ve kaç tutuklunun salgına 
yakalandığını Adalet Bakanı Abdulha-
mit Gül’e sordu. Güzel, “Bakanlığınız 
bünyesinde hapishaneler için gerekli 
önlem ve müdahalelerin planlandığı bir 
kriz masası ya da herhangi komisyon 
kurulmuş mudur?” diye sordu.

MEKTUPLARA ‘AKP’ SANSÜRÜ
Yüksekdağ ise Kandıra Cezaevi’nde 

tutuklulara ‘AKP’ sansürü uygulandığını 
belirterek, tecrit koşullarının ağırlaştığını 
söyledi. HDP Basın Bürosu tarafından 
paylaşılan bilgi notuna göre, HDP eski Eş 
Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, ceza-
evine gönderilen mektuplarda geçen 
‘AKP’ ifadelerinin üzeri silinerek sansür 
uygulandığı ve tutuklulara teslim edilme-
diği iddiasını aktardı. ■ Haber Merkezi

Saylan ölüm yıldönümünde anıldı
ÜLKENİN aydınlanma mü-

cadelesinde yer alan Prof. Dr. 
Türkan Saylan, yaşamını yitirişinin 
11’inci yılında anılıyor. Çağdaş 
Yaşamı Destekleme Derneği, 
Cüzzamla Savaş Derneği ve Vakfı 
ve Kardelen projesinin içinde yer 
alan Saylan, ‘Uluslararası Gandhi 
Ödülü’nü aldı. AKP-Cemaat ikti-
darı tarafından sahte suçlamalar-
la, düzmece mahkemelerde yar-
gılanan Saylan, 2009’da meme 
kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi.  
Çok sayıda yurttaş, siyasi parti ve 
dernek sosyal medyadan Saylan’ı 
andı. Yapılan paylaşımlardan 
bazıları şu şekilde:

■ Türk Tabipler Birliği: Prof. 
Dr. Türkan Saylan’ı sevgi, saygı 
ve özlemle anıyoruz

■ Genco Erkal: Selam 
sana unutulmaz Türkan Say-

lan. Emeklerin boşa gitmedi. 
Öğrencilerinin sayısı katlanarak 
artıyor. Gözleri pırıl pırıl.

■ Sol Parti: #TürkanSaylan 
Laik ve aydınlık bir ülke müca-
delesindeki emekleri de onu 
hasta yatağında hedef haline 
getiren AKP ve FETÖ ortak 
zorbalığı da unutulmayacak. 

■ Haber Merkezi

Puanı 50 olan sınıfı geçecek
MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) 

internet sitesinden 2019-2020 
eğitim öğretim yılında liselerde 
sınıf geçmeyle ilgili açıkla-
ma yaptı. Öğrencilerin birinci 
dönemde alınan notların geçerli 
olacağı duyurulurken sene sonu 
puanı birinci dönem puanlarıyla 
belirlenecek. İkinci dönemde 
hiçbir ölçme ve değerlendir-
me aracı dikkate alınmayacak. 
Tüm derslerden başarılı olan 

öğrenciler ile başarısız dersleri 
bulunanlardan, yılsonu başarı 
puanı en az 50 olan öğrenciler 
sınıfını doğrudan geçecek. Ba-
şarısız veya sorumlu derslerinin 
olması, üniversite sınavlarına 
girmelerine engel oluşturma-
yacak. Sorumluluk sınavları 
ise birinci dönemin ilk haftası, 
ikinci dönemin ilk haftası ile son 
iki haftası içinde yapılacak. 

■ Haber Merkezi
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Adil yargılanma ihlali ilk sırada
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, son 8 yılın bireysel başvuru istatistiklerini açıkladı. 

Yapılan 266 bin 466 başvurunun yüzde 90’ı kabul edilmedi. Çıkan hak ihlali 
kararlarında en çok “Adil yargılanma hakkı” yer aldı

ANAYASA Mahkemesi (AYM) 
Başkanlığı, bireysel başvuru 
hakkının tanındığı 2012 yılından 31 

Mart 2020’ye kadar yapılan başvuruları bir 
rapor haline getirdi.  İlk yıl AYM’ye sadece 
bin 342 başvuru yapılırken bu sayı yıllarla 
birlikte katlandı. Yaklaşık 8 yıl içinde 
yapılan başvuru sayısı 266 bin 466’ya 
ulaştı. 23 Eylül 2012’de tanınan bireysel 
başvuru hakkının amacı, AİHM’e gitmeden 
önce iç hukuk yollarını tüketmek ve AİHM’e 
yapılan başvuru sayısını azaltmaktı.

YÜZDE 90’I KABUL EDİLMEDİ
AYM’nin raporuna göre yapılan 

başvuruların yüzde 90’ında mahkeme 
“Kabul edilemezlik” kararı verdi. 
Sonuçlanan başvuruların yüzde 4’ünde 
en az bir hakkın ihlal edildiği hükme 
bağlandı. En çok ihlal kararı yüzde 50.5 
oranıyla adil yargılanma konusunda 
verildi. n Haber Merkezi

Sessiz kalmayacağız
HDP’li seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasına tepki 

gösteren 13 siyasi partiden ortak açıklama: Halkın iradesinin hiçe sayılmasına sessiz kalmayacağız

Haber Merkezi

HÜKÜMETIN seçilmiş HDP’li bele-
diyelere yönelik uyguladığı kayyum 
politikasına tepkiler devam ediyor. 
Ortak açıklama yayımlayan 13 siyasi 
parti, “Halkın iradesinin hiçe sayılma-
sına, yerel yönetimlerin etkisizleştiril-
mesine ve yok edilmeye çalışılmasına 
sessiz kalmayacağız” dedi.

“Gasp edilen halkın iradesidir; 
sessiz kalmayacağız” başlıklı ortak 
metinde, Anayasa’yla güvenceye 
alınmış seçme ve seçilme hakkının 
bir kez daha ihlal edildiği vurgulan-
dı. Son görevden almalarla birlikte 
kayyum atanan HDP’li belediye 
sayısının 45 olduğunu hatırlatan par-
tiler, “Haklarında hiçbir kesinleşmiş 
yargı kararı bulunmayan belediyle 
başkanları görevden alındı, bir kısmı 
tutuklandı. HDP’li seçmenin iradesi-
nin yok sayılması ile birlikte iktidar 

tüm muhalif belediyeleri kapsayacak 
şekilde hukuksuzluğu genişletiyor” 
açıklaması yaptı.

“Iktidarın anayasa 
ve hukuka aykı-
rı tutumuna 
karşı çıkıyo-
ruz” denilen 
açıklamada 
şu ifadeler 
yer aldı: 
“Görevden 
alınan bele-
diye başkan-
ları göreve 
iade edilmeli, 
yerel yönetimlere 
yönelik baskılar sona 
ermelidir. Seçme ve seçil-
me hakkının çiğnenmesine, halkın 
iradesinin hiçe sayılmasına; yerel 
yönetimlerin etkisizleştirilmesine ve 
yok edilmeye çalışılmasına sessiz 

kalmayacağız.”
Ortak metne imza atan partiler ise 

şöyle: Demokratik Bölgeler 
Partisi (DBP), Devrimci 

Parti, Emek Partisi 
(EMEP), Ezilen-

lerin Sosyalist 
Partisi (ESP), 
Halkevleri, 
Halkların 
Demokra-
tik Partisi 
(HDP), Sol 

Parti, Sosya-
list Dayanışma 

Platformu (SO-
DAP), Sosyalist 

Yeniden Kuruluş 
Partisi (SYKP),Toplumsal 

Özgürlük Partisi (TÖP), Türkiye 
Işçi Partisi (TIP), Türkiye Komünist 
Partisi (TKP) ve Yeşiller ve Sol Gele-
cek Partisi.

Bugün  
19 Mayıs! 
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n Yapılan başvurular: 266 bin 466
n Sonuçlanan başvurular: 220 bin 900
n Kabul edilmeyenler: 239 bin 819
n Ihlal kararı verilen başvurular: 8 bin 875
n Adil yargılanma hakkı ihlali: 4 bin 481
n Mülkiyet hakkı ihlali: 2 bin 706
n İfade özgürlüğü ihlali: 585

8 YILLIK BILANÇO

ANAYASA Mahkemesi Başkanı Züh-
tü Arslan, geçen yıl ağır bir iş yüküyle 
karşı karşıya olduklarını belirterek  şu 
ifadeleri kullanmıştı: “Dünyada hiçbir 
anayasa mahkemesinin karşılaşmadığı 
bir iş yüküyle karşı karşıyayız. Şu anda 
derdest 47 bin bireysel başvuru var 
AYM’nin önünde. AIHM’e 47 ülkeden 
62 bin başvuru yapıldığını düşünürsek 
47 bin bireysel başvurunun, ne büyük 
bir yük getirdiğini daha rahat anlayabi-
liriz” ifadelerini kullanmıştı.

Görülmemiş 
başvuru itirafı

İŞGAL edilen 
milletin kurtu-
luş ve Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 
kuruluş tarihinin 
yazıldığı gün.

Dünyadaki 
mazlum dev-
letlere örnek 
olan varoluş 
mücadelesine 19 
Mayıs 1919’da 
Atatürk’ün 
Samsun’da attığı 
adımla başlandı!

Üzerinden tam 101 yıl geçti. 
Bu büyük ve anlamlı günden hazzetme-

yenler olsa da milletimiz, minnet ve heye-
canla “19 Mayıs Atatürk’ü anma, Gençlik ve 
Spor Bayramını” inadına kutlayacak!

Samsun Atatürk anıtına çelenk koydur-
masalar da İzmir Marşını söyleyen Genç-
leri göz altına alsalar da bağımsızlık ve 
çağdaşlıktan yana olanlar balkonlarda, var 
güçleriyle Atatürk ve Cumhuriyet ilkelerine 
olan bağlılıklarını haykıracaklar!  

HHH
Mustafa Kemal, sadece vatan toprağını 

korumakla kalmadı, kurtuluştan kuruluşa 
kadar halkla birlikte akıl, bilgi, sezgi ve de-
neyimle nakış gibi işlenmiş yeni ve saygın 
bir devlet yarattı! 

Bu nedenle “19 Mayıs benim doğduğum 
gündür.” Demiştir!

Cumhuriyetin temel ilke ve tüm değer-
lerini “gençliğe emanet ederek” ilelebet 
payidar kalmasını istemiştir!

HHH
18 yıllık AKP iktidarında ulusal bayram-

ların coşkuyla kutlanılmaması için mutlaka 
bir bahane uyduruldu. Bu yıl da imdatları-
na Koronavirus yetişti. 

Dünya tarihinde misyonuyla benzeri 
olmayan TBMM’nin 100. Yılını bile sözüm 
ona kutladılar.

Oysa TBMM, işgalcilere “tam bağım-
sızlık adına egemenliğin kayıtsız şartsız 
milletin olduğunu” göstermiş, millet 
ordusunun sevk ve idaresini yapmış, 
Anadolu Ulusal Direniş Hükümeti’ni içinde 
barındırmış çok önemli bir çatıydı…

HHH
Ne yazık ki CB ve AKP Genel Başkanı 

lütfedip bu kutlamaya katılmadı!
Nedeni belli! AKP, laik demokratik Türki-

ye Cumhuriyetinden rövanş alma peşinde. 
Önemli ulusal günleri önemsizleştirerek 
hayalindeki hedefe ulaşmaya çalışıyor.

Ulusal Bayramlara halkın katılımını 
engelleyen genelgelerle bayram günleri 
değersizleştirilerek gençlerin gelecek 
coşkusu yok ediliyor.

HHH
Kindar ve dindar nesil yetiştirmek için 

eğitim politikasını bilimden uzaklaştırdığı 
gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş süre-
cini de yalanlar ve hurafeler üzerine otur-
tarak kendince sahte bir tarih yaratıyor…

HHH
Oysa, tüm savaşları kaybederek da-

ğılmaya başlayan Osmanlı, yozlaşmış din 
adamlarının yanısıra yetersiz, yeteneksiz 
hatta ihanet içinde bulunan kadroları nede-
niyle çöküş dönemine girmişti.

Yani Osmanlı’nın son günleri yalan, riya, 
hırsızlık ve saltanat uğruna toprakların 
peşkeş çekilmesiyle geçti. 

Yağmalanan ülkenin yöneticileri bir yan-
dan kaçma planları yaparken diğer yandan 
da işgalcilerle iş birliği içinde Anadolu’daki 
Kurtuluş Mücadelesini engellemeye çalışı-
yordu. Çıkardıkları cihat isyanlarıyla TBMM 
Ordularını arkadan vurmaya çalışıyordu.

Tüm bu hainliklerin sığındığı güç din ve 
inancı kullanan 

Şeyhülislam fetvalarıydı! 
HHH

Benzeri olaylarla bugün de karşı kar-
şıyayız! 

Anayasanın 2. Maddesi’nde açık ve net 
olarak, “Türkiye Cumhuriyeti’nin demokra-
tik, laik ve sosyal bir hukuk devleti oldu-
ğu” belirtilmesine rağmen, laiklik ilkesinin 
yok sayıldığı bir dönem yaşanıyor.

Devlet, din temelli iradeyle yönetilmeye 
başlandı.

Diyanet Başkanı aynen bir Şeyhülislam 
konumuna getirildi. Fetvalar veriyor. Hutbe-
lerinde anayasanın eşitlik ve özgürlüğü 
koruyan maddeler hilafına yurttaşların 
yaşam biçimlerine doğrudan müdaha-
le eden, farklılıkları dışlayan bir üslup 
kullanıyor. 

HHH
Bu üsluba hukukun üstünlüğünü savu-

nan Barolar müdahale edince, AKP genel 
Başkanı,” Diyanet Başkanlığı devletin bir 
kurumudur. Söyledikleri de sonuna kadar 
doğrudur. Ankara Barosu’nun yetkisinde 
olan bir konu değildir. “Diyerek yanıtlıyor.

Dahası, Baroları cezalandırma çalışma-
sını başlatıyor!

Üstelikle FETÖ’nün hazırladığı yolla. 
Yani FETÖ,devlette hala hüküm sürüyor.

HHH
Oysa aynı kişi, CHP’li Belediyelerin 

hizmetlerini “devlet içinde devlet “diyerek 
damgalayıp engellerken, aynı işleri yapan 
AKP’li belediyelere destek verilebiliyor.

Devleti yönetenler, Diyanet Başkanlı-
ğı’nı devletin bir kurumu sayarken CHP’li 
belediyeleri devletin kurumu saymaması, 
devlet yapısının ve de yönetenlerinin yöne-
timsel dengeyi kaybettiğini göstermektedir. 

Devletin kurum ve kuruluşları arasında 
ayırım yapmak yeni bir kaos yaratacaktır...

Anayasa askıya alınınca, ülkede can ve 
mal güvenliği de toplumsal barışta, birlik 
ve dayanışmada kalmaz!   İç ve dış düş-
manların parçalayacağı bir konuma geliriz!

HHH
Tam da bugün, Osmanlının son günle-

rinden dersler çıkarmalıyız.  Yönetenlere 
inat Bayramınız Kutlu olsun!

 
AKKUŞ  

TUTUKLANDI
GÖREVDEN alınarak, yerine kayyum 

atanan Iğdır Belediyesi Eş Başkanı Ya-
şar Akkuş, tutuklandı. Akkuş, gözaltına 
alınırken, “Çalmadık, çırpmadık, yeme-
dik sizlere de yedirmedik, bu size dert 
oldu. En büyük gücümüz halkımız ve 

gülüşümüz. Bu da size dert olsun. 
Baş eğmedik, eğmeyeceğiz 

de” demişti.

Adana, Siirt, Diyarbakır gibi 
birçok ilde kayyum atamaları 
dün de protesto edildi.
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BirGün/ANKARA

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM 
KİT Komisyonu Üyesi Sevda Erdan 
Kılıç, televizyon kanallarına dönük 
çifte standart kararlara imza atan 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 
(RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin’i 
Meclis gündemine taşıdı.

Kültür ve Turizm Bakanı 
Nuri Ersoy’un yanıtlaması 
istemiyle TBMM Başkanlı-
ğı’na yazılı soru önergesi 
sunan CHP'li Kılıç, 1994 
yılında kurulan RTÜK'ün o 
tarihten bu yana ilk kez bu 
kadar tartışmalı bir konu-
ma geldiğini bildirdi. Kılıç, 
“Tartışmalar, Ebubekir Şahin’in 
başkan olması ile pik noktasına 
ulaşmıştır” dedi.

CHP’li Kılıç, Şahin’in başkanlığı 
döneminde AKP lehine, muhalefet 
aleyhine yönelik kararların sayısı-
nın azımsanmayacak kadar çok ol-
duğunu ifade ederek, bu dönemde 
başta TELE1, KRT, FOX ve Halk TV 
olmak üzere birçok kanala cezalar 
yağdırıldığını bildirdi.

AKP'NİN RTÜK BAŞKANI
RTÜK Üyesi İlhan Taşcı'nın 

hazırladığı raporu anımsatan 
Kılıç, muhalif kanallara cezalar 
yağdırılırken “havuz medyası” 
olarak bilinen iktidara yakın yayın 
organlarının görmezden gelindiğini 
belirterek şunları söyledi:

"RTÜK Başkanı Şahin, en kısa 
sürede istifa etmelidir. Çünkü 
RTÜK’ün bağımsızlığına ve tarafsız-
lığına gölge düşürmektedir. ‘Darbe-
cileri sevindiremeyiz’ demektedir 
ama Bülent Arınç’ın Başbakan 

Yardımcısı olduğu dö-
nemde, 15 Temmuz darbe 
girişiminde bulunan FETÖ 
terör örgütü elebaşı ile ilgili 
yaptığı ‘Hocaefendi Hükü-
meti çok seviyor’ başlıklı 
açıklamasını kişisel twitter 
sayfasına koyabilmektedir. 
Ebubekir Şahin, devletin 
RTÜK Başkanı olmak yerine 

AKP’nin RTÜK Başkanı olmayı ter-
cih etmiştir. AKP iktidarına yönelik 
her türlü eleştiriyi susturması, 
AKP lehine olanları ise görmezden 
gelmesi için o koltuğa oturtulmuş-
tur. Bu görevini de başarıyla yerine 
getirmektedir. Bu nedenle bütün 
AKP’liler Şahin’e ne kadar teşekkür 
etse azdır."

İSTİFASINI İSTEYECEK MİSİNİZ?
CHP'li Kılıç, Bakan Ersoy'un 

yanıtlaması istemiyle hazırladığı 
önergesinde şu sorulara yer verdi:

"RTÜK’ün bağımsızlığına ve 
tarafsızlığına gölge düşürdü-
ğü belirtilen Ebubekir Şahin’in 
istifasını istemeyi düşünmekte 
misiniz? RTÜK’ün tekrar tarafsızlı-
ğını kazanması, iktidarın kurumu 

yerine devletin kurumu olması için 
ne yapılabilir? RTÜK Başkanı’nın 
aynı açıklamasında, hem 'RTÜK 
talimatla iş yapmaz' hem de 'Sayın 
Cumhurbaşkanımızın talimat ve 
telkinlerini emir telakki eder, başı-
mızın üstünde deriz' demesi nasıl 
yorumlanabilir?"

RTÜK’te tartışmalar Şahin 
döneminde ‘pik’ yaptı

RTÜK’ün Ebubekir 
Şahin’in başkanlığı 

döneminde tarafsızlığına 
ve bağımsızlığına gölge 

düştüğünü ifade eden CHP’li 
Kılıç, “RTÜK üzerindeki 

tartışmalar, Ebubekir 
Şahin’in başkan olması ile pik 

noktasına ulaşmıştır” dedi

Sevda E. Kılıç
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KATILDIĞI 
bir televizyon 
programında 
ailecek 50 
kişiyi öldüre-
bileceklerini 
söyleyerek, 
‘Benim 
listem hazır’ 
şeklindeki skandal sözlerin sahibi 
Sevda Noyan’la ilgili, “Darbeyi 
övenlerin karşısında söylenen-
leri biz cezalandırmak gibi bir 
pozisyonda değiliz” ifadelerini 
kullanan RTÜK Başkanı Ebubekir 
Şahin gelen tepkiler üzerine geri 
adım attı. Yeni bir açıklama yapan 
Şahin, “Sevda Noyan’ın söylem-
leri RTÜK ilkeleri bakımından 
asla kabul edilemez. Hukuk dışı 
çağrılar ve şiddet teşvik, taviz 
vermeyeceğimiz kırmızı çizgileri-
mizdendir. Ilk kurul toplantısında 
gereği yapılacaktır” dedi.

Şahin çark etti

Ebubekir Şahin

KABINE toplantısı sonrası açıklamalarda 
bulunan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
23-26 Mayıs arası tüm Türkiye'de sokağa 
çıkma kısıtlamasının gerçekleştirileceğini 
belirtti. Erdoğan, “Arife gününden bayra-
mın son gününe kadar 81 ilimizin tamamın-
da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak-
tır” ifadelerini kullandı.

Erdoğan şöyle konuştu: "23-24-25-26 
Mayıs Bayram süresince sokağa çıkma 
kısıtlaması 81 ilimizde uygulanacak. Arife 
gününden bayramın son gününe kadar 81 
ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtla-
ması uygulanacaktır. 15 ilimiz için geçerli 
olan şehirler arası seyahat kısıtlaması 15 
gün süreyle uzatılmıştır. Cezaevlerinde bir 
süredir yapılmayan kapalı görüşleri belirli 
sınırlandırmalar ve tedbirler eşliğinde 
Haziran ayında yeniden başlatıyoruz. 60 
bin mahkumun Mayıs sonunda dolan izin 
süreleri 2 ay süreyle uzatılmıştır."

CAMİLER İBADETE AÇILIYOR
29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla 

birlikte camilerimizde ibadete açıyoruz. 
Bir süre sadece öğlen namazı kılınacak-
tır. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki 
Eylül ayında başlayacaktır. Üniversite-
lerle ilgili duyuruyu Yüksek Öğretim 
Kurumumuz daha önce yapmıştı. Kreşler 
ve bakımevleri 15 Haziran’da faaliyete 
geçecektir. Çarşamba günü adli yargı 
hakim ve savcılarımızın kura törenine 
telekonferansla katılacağız. Bayramdan 
sonra inşallah DSI’nin ülkemizin birçok 
yerindeki barajlarının açılışını yapa-
cağız. Bakanlık ve kurumlarımızın her 
biri sorumluluk alanlarıyla ilgili yoğun 
çalışmalar sürdürüyor. Haziran ayında 
normalleşme takvimiyle birlikte her alan-
da eskisinden çok daha büyük atılımlara 
gireceğiz." n Haber Merkezi

Bayramda  
81 ilde sokağa 
çıkma yasağı
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SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

İsrafa, saltanata son

BirGün/ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğ-
lu, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) 
toplantısının ardından koronavirüs 

salgının etkisiyle kötü gidişatı hız kaza-
nan ekonominin bu durumdan çıkması 
için yapılması gerekenleri açıkladı.

Kılıçdaroğlu, “ekonomide yaşanan 
kötü gidişatın sona ermesi için” iktidara 
çeşitli öneriler sıraladı. Türkiye’nin ciddi 
bir ekonomik krizle değil, ekonomik 
buhranla karşı karşıya olduğunu ifade 
eden Kılıçdaroğlu, “Özellikle 2018’ten bu 
yana hükümetin öngördüğü döviz kuru, 
enflasyon, büyüme, işsizlik gibi hiçbir he-
def tutmamıştır. 2020 başında dış borçlar 
rekor kırarken döviz rezervlerimiz kuru-
muştur. Salgından sonra daha da artan 
işsizlik, yoksulluk, üretim kapasitesinde 
daralma, Türkiye ekonomisi için ciddi 
tehlike sinyalleri vermektedir. Bir ekono-
mik buhranın yükünü en fazla, geniş halk 
kitleleri çeker” dedi.

Ülkenin bu süreçte yapısal reformlara 
ihtiyaç duyduğunu belirten Kılıçdaroğ-
lu, ‘buhrandan’ çıkış için şu önerilerde 
bulundu:

n Kamuda israfa son vereceğini millete 
taahhüt etmeli. İktidar, kamu özel işbirliği 
çerçevesinde yapılan tüm döviz garantili 
taahhütlerin Türk Lirasına dönüştürüle-
ceğini, gerekirse kamulaştırılacağını, ka-
muda merkezi idare ve yerel yönetimlerde 
makam aracı saltanatına son vereceğini 
taahhüt etmeli.

n Yeni bir Bütçe ve yeni bir Orta Vadeli 
Programın TBMM’ye getireceğini kamuo-
yuna açıklamalı. Gerçekçi ve güven veren 
yeni bir bütçe ve yeni bir plan ekonomide 
normalleşmenin ilk adımı olacak.

n Yeni bir merkez-yerel dengesi ku-
rulmalı. Bu çerçevede yerel yönetimlerin 
gelirleri artırılmalı. Merkezi yönetimin 
denetimi, belediyelerin çalışmalarını 
engelleme amaçlı olmaktan çıkarılmalı. 
Seçimle gelen belediye başkanlarının 
ancak seçimle gidecekleri güvence altına 
alınmalı.

n Devlet yönetiminde liyakat sistemi 
hâkim kılınmalı.

n Sayıştay gerçek işlevine kavuştu-
rulmalıdır. Böylece hesap verebilirliğin 
kapısı açılmalı.

n Özerk kurulların güvencesi sağlan-
malıdır. Hükümet, Merkez Bankası başta 
olmak üzere, BDDK, SPK, KİK, EPDK gibi 
kurumların bağımsızlığını yeniden sağ-
layacağını ve bu kurumların araçlarına 
siyasi müdahale etmeyeceğini kamuoyu-
na açıklamalı.

n Kamu İhale Yasası rekabet ve şeffaf-
lığı sağlayacak şekilde yeniden düzenlen-
meli.

n TBMM’de Kesin Hesap Komisyonu 
kurulmalı. Komisyonun Başkanlığının da 
muhalefet partisine verileceği kamuoyu-
na açıklanmalı.

n Ulusal Vergi Konseyi kurulmalıdır. 
Konsey’in her yıl düzenleyeceği rapor-
ların Resmi -Gazete’de yayımlanacağı 
taahhüt edilmeli.

n Ekonomik ve Sosyal Konsey çalıştı-
rılmalı.

n Yargı bağımsızlığı kesin olarak 
sağlanmalı. Ayrıca orta vadede yargı 
bağımsızlığını sağlayacak kurumsal de-

ğişikliklere gidileceği de millete taahhüt 
edilmeli.

n Düşünceyi ifade, örgütlenme ve 
basın özgürlüğü koşulsuz güvence 
altına alınmalı.

n Seçim barajı kaldırıl-
malı.

n Siyasi Ahlak Yasası 
çıkarılmalı.

n Güçlü bir ‘Stratejik 
Planlama Teşkilatı’ ku-
rulmalı.

n 

IMF 
ile 
yeni 
düzen 
netleşti-
rilmelidir. 
IMF ile 
ilişkiler kesi-
lecekse ortak-
lıktan çekilme-
li ve IMF’deki 
sermaye payının 
Türkiye’ye getiri-
leceği kamuoyu-
na açıklanmalı.

CHP’yi terörle bağdaştıramazlar

Haber Merkezi

ADANA’nın Yüreğir ilçesinde 
CHP Gençlik Kolları Başkanı Eren 
Yıldırım’ın Vefa Sosyal Destek Gru-
bu ekiplerine kimlik sorduğu için 
yaşanan tartışma sonrası gözaltına 
alındıktan sonra Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın hedef göstermesi sonu-
cu tutuklanmasına tepkiler sürüyor. 
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz 
Kaan Salıcı, düzenlediği basın 
toplantısında “Avukatların ulaşa-
madığı yargı elindeki görüntülere 
yandaş medya ulaşıyor” ifadelerini 
kullandı.

KAYMAKAM VE KORUMASINA 
SUÇ DUYURUSU

CHP’li Salıcı, Adana’da milletve-
killeri, il ve ilçe örgütleri ile, Yüreğir 
Gençlik Kolları Başkanı Yıldırım 

için bir araya geldi. Yıldırım’ın 
ailesinin de katıldığı toplantıda ko-
nuşan Salıcı, “Haksız hukuksuz bir 
şekilde tutuklanan Eren’e özgürlük 
istiyoruz” dedi. Salıcı olaya ilişkin 
güvenlik kamerası kayıtlarının 
halen ortaya çıkarılmadığını vur-
gulayarak, “Osman Öcalan’ı bulup 
TRT muhabirine röportaj yaptıran 
anlayış Yüreğir Kaymakamlığı 
önündeki güvenlik kamera kayıtla-
rını da herhalde ortaya çıkaracaktır, 
işine gelirse. Kim suçlu orada gö-
rürüz” diye konuştu. Kaymakamın 
korumasının ifade vermediğini ve 
Yıldırım ile annesinin telefonun-
daki görüntülere el konulduğunu 
söyleyen Salıcı, “Avukatların ulaşa-
madığı yargı elindeki görüntülere 
yandaş medya ulaşıyor” ifadelerini 
kullandı. Yıldırım’ın tutukluluğuna 
itiraz edileceğini belirten Salıcı, 

Kaymakam ve koruması hakkında 
da suç duyurusunda bulunulacağı-
nı kaydetti.

AKP SANDIKTAN KORKUYOR
  “Bütün bu çaba aslında 14 

Mayıs akşamı yaşanan ve 15 Mayıs 
öğlen saatlerine doğru Eren’in tu-
tuksuz yargılanmasıyla bitecek olay 
neden buraya geldi” diyen Salıcı 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Başkan-
lık sisteminin ardından Türkiye çok 
ağır bir süreç yaşıyor. Biz insanla-
rın işi, aşı konuşabilmesi için bir 
siyaset anlayışı yürütüyor. Ancak 
ortada CHP’yi terörle ilişkilendir-
meye çalışan bir anlayış var. San-
dıktan korkumuz yok, sandık gelsin 
vatandaşımıza daha iyi hizmet 
vermek isteriz. Ancak siz sandıktan 
korkuyorsunuz, sandık gelecek siz 
de gideceksiniz.”
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 h DENIZ Kuvvetleri Komutanlığı Kur-
may Başkanlığı görevinden alınıp 
Genelkurmay Başkanlığı emrine 
verilen Tümamiral Cihat Yaycı istifa 
etti. Libya ile deniz sahası anlaş-
masının mimarı olarak gösterilen 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 
Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat 
Yaycı, gazeteci Saygı Öztürk’e istifa 
gerekçesini “Onurum, gururum 
incindi” sözleriyle açıkladı. Milli Sa-
vunma Bakanlığı tarafından yapılan 
açıklamada ise Tümamiral Cihat 
Yaycı’nın istifasının onaylandığı 
belirtildi. Tümamiral Yaycı, cuma 
günü Resmi Gazete’de yayımlanan 
ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın imzasını taşıyan karar 
ile Genelkurmay Başkanlığı emrine 
atanmıştı. Yaycı bir üst rütbeye 
terfi için ağustos ayında toplana-
cak Yüksek Askeri Şura’ya (YAŞ) 
girecekti. n Haber Merkezi

 h MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli, 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma, Gençlik 

ve Spor Bayramı mü-
nasebetiyle yayımladığı 

mesajında muhalefete 
yüklendi. CHP lideri Kılıçda-

roğlu’nun DEVA ve Gelecek 
Partisi’ne destek amacıyla ve-

kil sağlayabileceklerine yönelik 
açıklamasını hedef alan Bahçeli, 

“Milletvekili transfer borsası 
kurup korsan siyaset ticaretine 
bel bağlayanların Gazi Meclisi’mi-
zin saygınlığına gölge düşürme 
çabaları Türkiye’nin ayak bağı ve 
ağır yüküdür” ifadelerini kullandı. 
Bahçeli, Iyi Parti Genel Başkanı Me-
ral Akşener’in “Memleket Masası’ 
etrafında toplanalım, ortak aklı 
işletmemiz lazım” çağrısına ilişkin 
olarak da, “Hiç kimse sipariş masa 
kurup ihanet ve işgal emellerini 
aklama ve temize çıkarma ayıbı-
na ümit bağlamamalı’’ çıkışında 
bulundu. n Haber Merkezi

 h SABAH gazetesi, Atatürk’ün Sam-
sun’a çıkarak Kurtuluş Savaşı’nı 
başlattığı 19 Mayıs 1919’un 101’inci 
yıldönümü için hazırladığı ‘Adım 
adım zafere’ başlıklı haberinde, 
Atatürk hakkında rütbelerinin 
sökülmesi ve idam kararı veren Os-
manlı Padişahı Vahdettin ile Damat 
Ferit’in görsellerini kullandı. Gazete, 
2013 yılında internet sitesinde 
yayımladığı bir haberde bile Damat 
Ferit’ten “işbirlikçi” olarak bah-
setmişti. Sabah gazetesi, haberin 
görselinde, Atatürk ve mücadele 
arkadaşlarının yanına Osmanlı 
Padişahı Vahdettin ile Damat Ferit’i 
de koydu. Haberde şu ifadelere 
yer verildi: “Izmir’in işgal edildiği 
15 Mayıs günü ise Mustafa Kemal 
Paşa, Genelkurmay Başkanlığında 
Cevat (Çobanlı) ve Fevzi (Çakmak) 
paşalara, sonra da Babıali’de bazı 
hükümet üyelerine veda etti. Aynı 
gün Yıldız Sarayı’nda Padişah 
Vahdettin tarafından kabul edilen 
Mustafa Kemal, daha sonra Ban-
dırma Vapuru’nun kaptanı Ismail 
Hakkı (Durusu) Bey’i Şişli’deki evine 
çağırarak yolculukla ilgili bilgi aldı.” 
n Haber Merkezi

Tümamiral Yaycı’dan 
istifa: Onurum incindi

Yandaş Sabah’tan 
skandal 19 Mayıs 

paylaşımı

BUHRANDAN ÇIKIŞ IÇIN CHP’DEN 16 ÖNERI

Ekonomik durumun krizin 
ötesinde ‘buhrana’ dönüştüğünü 

belirten ve bu durumdan çıkış 
için 16 maddelik önerilerde 

bulunan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 
“Kamuda israfa son verilmeli, 

yerel yönetimlerin gelirleri 
artırılmalı, basın özgürlüğü 

güvence altına alınmalıdır” dedi

Erdoğan’ın hedef göstermesinin ardından CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Yıldırım’ın 
tutuklanmasına tepkiler sürüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, “CHP’yi terörle 
ilişkilendirmeye çalışan bir anlayış var. Yıldırım’ın tutukluluğuna itiraz edeceğiz” dedi
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Bahçeli’den 
‘transfer’ çıkışı

 h CHP Eskişehir Milletvekili Utku 
Çakırözer, Odatv Genel Yayın 
Yönetmeni Barış Pehlivan’a Siliv-
ri Cezaevi’nde bir infaz memuru 
tarafından yapılan sözlü ve fiili 
kötü muamele görüntülerini Meclis 
gündemine taşıdı. Adalet Bakanı 
Gül’e “Görüntüleri izleyin, gereğini 
yapın” çağrısı yapan Çakırözer, 
gazeteci Pehlivan’ın kötü muamele 
ile ilgili suç duyurusunun savcılık 
takipsizlik kararı ile sonuçlandığını 
hatırlattı. Ortaya çıkan görüntülerin 
yaşananları gözler önüne serdiğini 
vurgulayan Çakırözer, önergesinde 
şunları sordu: “Adalet Bakanı olarak 
bu kabul edilemez tutuma ilişkin 
görüntüleri izlediniz mi? Izlediyse-
niz hem sorumlular hem de üstünü 
örten savcılar için gereğini yapacak 
mısınız?” n Haber Merkezi

Gazeteciye darp 
Meclis gündeminde
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BIR yandan insanlık Covid-19 
virüsüyle cebelleşirken, bir 
yandan tüm alametler ideo-

lojik sarkacın sola doğru salındı-
ğına işaret ediyor. Dünyada 650 
üniversiteden 3 bini aşkın sosyal 
bilimcinin imza attığı “Krizden Çıkış 
Manifestosu” da bu kanıyı doğrula-
yan, ekonomik sistemin kurallarını 
ve kavramlarını yeniden yazmaya 
çağıran bir tınıyla kaleme alınmış. 
Aralarında Cumhuriyet’in de yer 
aldığı sol eğilimli The Guardian, Le 
Monde gibi birçok gazetede yer alan 
bildiri işyerlerini demokratikleştir-
mek, işi meta olmaktan çıkarmak ve 
ekolojik sürdürülebilirliği sağlamak 
ekseninde şekilleniyor.

Trump gibi ırkçıların “Çin virüsü” 
diye yaftalayarak, suçu  “ötekilere”  
atma çabalarına karşın,  bu trajedi 
karşısında insanlığın kaderinin ortak 
olduğu kanısı giderek güçleniyor. 
Kolektif yapıları reddeden, bireyci-
liği ve rekabeti kutsayan “serbest 
piyasa ideolojisi” hegemonyasını yi-
tirirken, toplumsal dayanışmaya, in-
san ihtiyaçlarına odaklanan kamucu 
bir anlayış yükselişe geçiyor. Çünkü 
tek bir kişinin dahi virüs karşısında 
kendini koruyamamasının geri kalan 
insanlar için ne denli büyük bir risk 
yarattığı apaçık görülüyor. Toplum-
daki her bireyin, hatta tüm canlıların 
yazgısını kendine dert edinen bir 
vicdani yaklaşım güç kazanıyor.

Isterseniz okumayı kolaylaştırmak 
açısından korona krizinin şu ana 
kadar gözlenen ekonomik, toplum-
sal, siyasal sonuçlarını  10 maddede 
özetlemeye çalışalım.

1 Salgının kamu sağlığını tehdit 
etmesi, insanları büyük ölçüde evle-
rine hapsetmesiyle kamusal hizmet-
lerin önemi net biçimde ortaya çıktı. 
Hükümet eden sağ politikacılar, 
neoliberalizm savunucusu kanaat 
önderleri ve medya kuruluşları bile 
bu yalın gerçeği yadsıyamadılar. Bu 
süreçte başta sağlık gelmek üze-
re eğitim, bakım, sosyal güvenlik 
ve altyapı gibi sosyal hizmetlere 
yeterince yatırım yapılmadığı, kay-
nak ayrılmadığı, özelleştirmelerle 
kamunun ne denli zayıf düşürüldüğü 
anlaşıldı.

2 Türkiye de dahil olmak üzere 
birçok ülkede yerel yönetim hizmet-
lerinin ne kadar hayati rol oynadığı; 
su, enerji dağıtım, ulaşım, temizlik, 
giderek eğitim ve sağlıkta yerel yö-
netimlerin çok daha etkin ve yaygın 
görev üstlenmesi gerektiği kabul 
görmeye başladı. Sadece yerel 
yönetimlerde değil ulusal düzeyde 
de özelleştirilmiş kuruluşları yeniden 
kamu mülkiyetine kazandırma talebi   
kitlesel destek bulmaya başladı. 
Aynı zamanda kamu-özel sektör 

işbirliği diye adlandırı-
lan, müteahhitlere hem 
miktar hem de çoğun-
lukla döviz bazında fiyat 
garantisi veren sistemin 
kamu bütçesi üzerinde 
nasıl bir yük oluşturduğu 
kanıtlandı. Muhaliflerini 
her fırsatta “dış güçlerin 
maşası” diye suçlayan-
ların, salgın koşullarında 
dahi “mücbir sebep” 
ilan edemedikleri, kararı 
Londra mahkemelerine bıraktıkları 
için ellerinin kollarının kıskıvrak 
bağlı olduğu görüldü.

3  “Düşük beceri” isteyen işler 
diye yaftalanan, “düşük ücret” öde-
nerek adeta cezalandırılan temizlik, 
ulaşım, gıda üretim ve dağıtım, lo-
jistik sektörlerinde ağır risk koşulla-
rında çalışan emekçilerin yaşamımızı 
sürdürmemiz için ne denli kilit bir 
rol oynadığı görüldü. Insan emeği 
olmaksızın ne üretimden, ne girişim-
den söz edilemeyeceği kanıtlandı. 
Tüm sağlık emekçilerinin özverili 
çabalarını, aralarından büyük kayıp-
lar vermelerine karşın görevlerini 
nasıl sıkı bir disiplin ve adanmışlıkla 
yerine getirdiklerini bir kez daha 
hatırlamak da insanlık görevimiz.

4 Salgın koşullarında kültür sa-
nat etkinlikleri de kesintiye uğradı. 
Sergi salonları, müzeler, konser-
ler, tiyatro oyunları, bazı dergi ve 
gazete koleksiyonları sanal ortamda 
halkın ücretsiz hizmetine açıldı. 
Insanların zaman bulabildiğinde ve 
maddi koşulları elverdiğinde sanata 
ve kültüre ne denli susadıklarını 
gözlemledik. Buradan sanatsal ve 
kültürel etkinliklerin “müşterek-
ler” kapsamında değerlendirilmesi 
gereği; geniş kitlelere ücretsiz ve 
ödenekli biçimde sunulmasının 
önemi bir kez daha gözler önüne 
serildi. (Bu konuda Çiğdem Boz ve 
Ayçe Tekin-Koru’nun Social Europe 
sitesinde yayımlanan “The pande-
mic and recolonisation of time” 
makalesine dikkat çekelim.)

5 Eğitimin uzaktan sürdürülmesi, 
bazı meslek gruplarının işlerine ev-
lerinden devam edebilmeleri “dijital 
uçurumu” bir kez daha gözler önüne 
serdi. Eğitimdeki tüm eşitsizliklerin 
üzerine bir de evde fiziksel koşul-
ları bulunmayan, bilgisayar ve/
veya internet olanağından yoksun 
çocukların bu dönemde engellerle 
karşılaşması, derslerinin aksama-
sı, şevklerinin kırılması eklendi. 
Böylelikle Internet ağlarının ücretsiz 
biçimde tüm evlere bir kamusal hiz-
met olarak ulaştırılması talebi daha 
yakıcı hale geldi.

6 Salgın ortamında yüz milyon-
larca kişinin işsiz kalması, özellikle 
az gelişmiş ülkelerde açlık ve sefalet 
tehlikesinin baş göstermesi, geliri 
yeniden paylaştırmaya yönelik bazı 
sosyal programların inandırıcılı-
ğını artırdı. Şimdilik hüküm süren  
“Borçlan, harca, gerekirse para bas” 
tarzındaki klasik Keynesçi anlayışın 
bir süre sonra tıkanacağı görülecek. 
Yurttaşlık geliri ödemesi, bireysel 
borçların silinmesi/yeniden yapı-
landırılması, servet vergisi, artan 
oranlı gelir ve kurumlar vergisi gibi 

uygulamalar bir yönüyle 
sistem içi çözüm üret-
mesi, bir yönüyle de sos-
yalist bir topluma geçiş 
yolunda bir  adım niteliği 
taşıması özelliğiyle önem 
kazanacak.

7 Geçmişte kamu ik-
tisadi girişimleri Türkiye 
dahil dünyanın birçok 
ülkesinde kalkınma yo-
lunda çok önemli işlevler 

üstlendi. Ancak bugün özelleştirilen 
kuruluşların tekrar kamuya kazan-
dırılması talebi, bir nostaljik çağrı, 
aynı anlayışla geçmişi tekrarlama 
anlamı taşımamalı. Özel sektöre 
ucuz girdi sağlama veya ticari koşul-
larla üretim yapma misyonu geride 
bırakılmalı. Bürokratik, uzmanların 
üst düzey yönetime ve bakana so-
rumluluk çerçevesinde görev yaptığı 
hiyerarşik yapıya dönülmemeli. Tüm 
çalışanların, tüketicilerin, hizmet 
alanların, yöre halkının yatırım ve 
finansman dahil  karar süreçlerine 
aktif biçimde katılabildiği, yürütme-
nin bu bileşenlerce denetlenebildiği,  
demokratik ve kapsayıcı  bir model 
üzerinde kafa yorulmalı.

8 Neoliberalizm piyasa süreçleri 
sonucunda işsiz kalan, emek piya-
salarında kendilerine yer bulamayan 
kişilerin bu sorunlarını “tembellik, 
girişim ruhunun eksikliği, inisiyatif 
alamama” benzeri bireysel defolarla 
açıklama eğilimindeydi. Ancak bu 
salgın sürecinde insanlar alışve-
riş ettikleri sokak satıcıları, küçük 
esnaflar, gündelik işlerde çalışan-
ların; çoğunlukla diyalog içerisinde 
bulundukları berberler, restoran 
ve kafe çalışanları gibi emekçile-
rin nasıl kendi dışlarında gelişen 
nedenlerle işsiz kaldıklarını, kısa 
sürede yoksulluğa sürüklendiklerini 
gördüler. Bu gerçek sade  yurttaşı 
toplumsal sorunlara daha duyarlı, 
dayanışmaya daha yatkın hale ge-
tirdi. Neoliberalizmin argümanlarını 
zayıflattı. Yerel yönetimlerin askıda 
fatura uygulamalarına duyulan ilgi, 
komşunun yaşlı bireylerine yar-
dım etme refleksi, pencerelerden 
mahallelinin iletişim kurma isteği bu 
kanıyı doğrulayan örnekler. Özetle 
toplumun eşitlikçi, paylaşmacı, 
dayanışmacı fikirlere daha açık 
hale geldiği söylenebilir.

9 Bu zor dönemde 
meslek kuruluşları, 
sendikalar, siyasi 
partiler, sivil toplum 
kuruluşları üyelerini 
bir telefonla da 
olsa aradılar, ha-
tırlarını sorarak 
yalnız olmadık-
ları mesajını 
verdiler. 
Sadece üye-
lerine değil 
herkese 
toplumsal 
bağlara 
sahip 
olmanın 
önemini 
hatır-
lattılar. 
Atomize, 
kendi 

ayakları üzerinde duran, kimse-
ye müdanası bulunmayan birey 
tipolojisi yerine örgütlü, bir bütünün 
parçası olan, kendini bir toplumsal-
lığa ait  hisseden insan modelinin  
çekiciliği arttı.

 
10 Bir virüs tüm dinlerin, 

mezheplerin, keramet sahibi olduğu 
iddiası taşıyan hokkabazların yal-
dızlarını döktü, hurafelerin inandı-
rıcılığını azalttı. Bu süreçte aşı ve 
ilaç için bilimden, Aydınlanmadan, 
klinik araştırmadan başka umut 
bulunmadığı ortaya çıktı. Bir sonraki 
aşamada küresel iklim değişikliğine 
karşı mücadelede Trump, Bolsanaro 
tarzı iklim değişikliği inkarcılarının, 
bilimin karşısına safsataları koyma-
ya çalışan gerici kesimlerin  elini 
zayıflattı.

Bitirirken; farklı kamplardaki sade 
yurttaşlar  aslında  “aynı gemi-
de” olmadıklarını bu zor günlerde 
daha iyi kavradılar. Durduk yerde 
ortaya atılan darbe söylentileri, 
silah şovları, muhalif bilinen  kadın 
figürlere yönelik iğrenç tehditler 
aslında halk kitlelerinin birbirine 
yaklaşmasından duyulan derin bir 
endişenin eseri. Bir bakıma Ilerleyen 
günlerde ekonominin kontrolünü 
ellerinden kaçıracaklarını, toplumsal 
huzursuzlukları göğüsleyemeyecek-
lerini hissetmenin yarattığı paniğin 
yansıması. Iktidarın ellerinden kayıp 
gittiğini  gören rejim güçlerinin 
insanları yine “kültürel eksenden 
bölme , yaşam tarzı üzerinden  
kutuplaştırma”, toplumsal muha-
lefeti olmadık iftiralarla parçalama 
stratejilerinin bir parçası. Aslında 
“zamanın ruhu” solun evrensel de-
ğerleri  eşitlik, özgürlük, paylaşma, 
dayanışmanın yıldızının parladığı bir 
döneme işaret ediyor. Ancak Gezi 
direnişi, Wall Street’i Işgal eylem-
leri, küreselleşme karşıtı gösteriler 
gibi yakın dönemin tüm heyecan 
verici toplumsal eylemlilikleri net 
bir programatik yönelim, kararlı bir 

örgütlenme  olmadan anlık 
parlamaların kalıcı bir 

değişim dönüşüm  getire-
meyeceğini  hepimize  
öğretmiş olmalı.

Sarkaç Sola Meyletti
Kolektif yapıları 

reddeden, bireyciliği 
ve rekabeti kutsayan 

“serbest piyasa ideolojisi” 
hegemonyasını yitirirken, 

toplumsal dayanışmaya, 
insan ihtiyaçlarına 

odaklanan kamucu bir 
anlayış yükselişe geçiyor

 h IKTIDARA yakın medya kuruluşları 
tarafından hedef gösterilen Taylan 
Kulaçoğlu ile Hakan Gülseven’in 
gözaltı gerekçesinin “Suç işlemeye 
tahrik ve suçu ve suçluyu övme” 
olduğu öğrenildi. Taylan Kulaçoğlu ile 
gazeteci Hakan Gülseven Ayvalık’ta 
gözaltına alındı. Iki ismin Balıkesir 
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürü-
tülen "Suç işlemeye tahrik ve suçu 
ve suçluyu övme" soruşturmasında 
gözaltına alındığı öğrenildi. Kulaçoğlu 
ve Gülseven'e 'sosyal medyada terör 
örgütü DHKP/C propagandası yap-
ma' suçlaması yöneltildi.  Kulaçoğlu, 
Sabah ve A Haber gibi iktidara yakın 
medya kuruluşları tarafından “DHKPC 
yanlısı” ifadeleriyle hedef gösterili-
yordu. n Haber Merkezi

Gözaltının ‘gerekçesi’ 
suçluyu övmekmiş! 

 IH
A
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 h ANTALYA'da, sosyal medyadan 
‘Islamiyet'e yönelik hakaret içe-
rikli paylaşımlarda bulunduğu’ 
iddiasıyla gözaltına alınan Fırat 
Erez tutuklandı. Fotoğrafçı Erez, 
Twitter'daki paylaşımları nede-
niyle 'dini değerleri aşağılamak' 
suçlamasıyla dün Antalya'da 
gözaltına alınmıştı. Erez, pay-
laşımında "Islam ahlaksızlıktır" 
ifadelerini kullanmış, gelen 
tepkiler üzerine benzer ifadele-
rini yinelemişti. Dün işlemlerinin 
ardından adliyeye sevk edilen 
Fırat Erez, çıkarıldığı nöbetçi 
sulh ceza hakimliği tarafından 
tutuklandı.  n Haber Merkezi

Erez ‘dini değerleri 
aşağılamaktan’ 

tutuklandı

 h CHP Milletveki Turan Aydoğan, 
Izmir’de Harmandalı Geri Gönder-
me Merkezi’nde tutulan ve salgına 
yakalandığı iddia edilen 55 mülte-
ciden birinin avukatıyla görüştü-
rülmediğini belirtti. Aydoğan, Izmir 
Barosu’nun adli yardımdan görev-
lendirdiği avukatların da mültecilerle 
görüştürülmediğini belirterek, Içişleri 
Bakanı Süleyman Soylu’ya yanıtla-
ması istemiyle soru önergesi verdi. 
Aydoğan, Soylu’ya “Harmandalı 
Geri Gönderme Merkezi’nde (GGM) 
göçmenlerin avukatlarıyla görüşme 
taleplerine olumlu yanıt verilmediği 
doğru mudur? Bu tutumun nedeni 
nedir? Geri gönderme merkezle-
rinde kaç mülteciye Covid-19 tanısı 
konulmuştur? Bu hastaların kaçı 
tedavi edilmiştir?” sorularını yöneltti. 
n Haber Merkezi

Göçmenin avukat 
görüşüne izin yok!
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Rıfat KIRCI 

MUSTAFA Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 
1919’da Samsun’a geçerek antiemper-
yalist, tam bağımsızlık mücadelesini 

başlatmasının 101’inci yıldönümü bugün. 
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 
olarak kutlanan 19 Mayıs bu yıl koronavirüs 
salgını nedeniyle evlerde karşılanacak. Tarihçi 
Sinan Meydan’la 19 Mayıs’ın önemini, Kurtuluş 
Savaşı’yla saray saltanatına ve emperyalizme 
karşı verilen mücadeleyi konuştuk.

 ■ İktidarın antidemokratik 
uygulamalarının giderek artmasıyla Gençlik 
ve Spor Bayramı’na yeni anlamlar yüklendi 
mi? Günümüzde 19 Mayıs’ın önemi nedir?

Günümüzde 19 Mayıs her zamankinden 
daha da büyük önem kazandı. Şöyle ki, 
19 Mayıs’ta Samsun limanına demirleyen 
Bandırma Vapuru, Türkiye’yi adeta bir çağ-
dan alıp başka bir çağa taşıyacak bir yolcu 
taşıyordu. 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkan 
Atatürk, iki yönlü bir kurtuluş mücadelesi 
yürüttü; aslına bakılacak olursa şartlar öyle 
gerektirdi; başka bir ifadeyle mevcut koşullar 
Atatürk’e kafasındaki planı hayata geçir-
me fırsatı verdi. Neydi o plan? Atatürk’ün 
NUTUK’taki ifadesiyle “Millet egemenliğine 
dayanan yeni bir devlet kurmaktı.” Atatürk, 
İstanbul’dan “millet egemenliğine 
dayalı yeni bir devlet kurma” 
fikriyle Anadolu’ya geçtiğini 
belirtiyor. Gerçekten de 
Atatürk, Anadolu’ya 
geçer geçmez iki 
yönlü bir mücadele 
yürütüyor: Birincisi, 
emperyalist işgale 
karşı “bağımsızlık 
mücadelesi”, ikincisi, 
saray saltanatına 
karşı “milli egemenlik 
mücadelesi”… Burada 
ilginç olan nokta şudur 
ki, Atatürk, saray saltanatına 
karşı “milli egemenlik” mücade-
lesi ile emperyalist işgale karşı “bağımsız-
lık mücadelesini” eş zamanlı olarak yürütüp 
neredeyse eş zamanlı olarak başarıya ulaştı. 
Anadolu’ya çıkar çıkmaz bir taraftan işgale 
karşı Kuvayı Milliye hareketini derleyip topar-
layıp daha sonra da düzenli orduyu kurarak 
askeri bir direniş gerçekleştirmiş, diğer ta-
raftan Ankara’da 23 Nisan 1920’de -üzerinde 
sarayın, sultanın gölgesinin olmadığı ilk mec-
lisimiz durumundaki- TBMM’yi açarak, “Ege-
menlik kayıtsız şartsız milletindir” diyen 1921 
Anayasa’sını yürürlüğe koymuştur. 1922’de de 
saltanatı kaldırarak adım adım Cumhuriyet’e 
yürümüştür. Dolayısıyla 19 Mayıs 1919’da 
Samsun limanına çıkan Bandırma, hem 
ülkeyi işgalden bağımsızlığa hem de meşruti 
monarşiden Cumhuriyet’e taşımıştır.

SARAYI TERCİH EDENLER 
19 MAYIS’TAN MEMNUN DEĞİL

Bugüne gelecek olursak, saray saltanatını 
cumhuriyete tercih edenlerin 19 Mayıs 1919’da 
Samsun’a çıkan Bandırma’nın ülkeyi saray 
saltanatından cumhuriyete taşımasından 
pek de memnun oldukları söylenemez. Bu 
bağlamda iktidar önce 19 Mayıs’ı yok sayma-
yı denedi; bayramları yasakladı, ancak bu 
yaklaşımı sonuç vermeyince bu sefer alternatif 
tarih yazımıyla 19 Mayıs’a farklı anlamlar 
yüklemeye çalıştı. 19 Mayıs 1919’da Samsun’a 
çıkan Atatürk’ü sarayın, sultanın “milli dire-
nişi başlatması için” Anadolu’ya gönderdiğini 
iddia etti. Böylece 19 Mayıs 1919’da Atatürk’ün 
örgütlemeye başladığı Milli Mücadele’yi sara-
yın, sultanın eseri olarak göstermek istedi, is-
tiyor. Tarihi olgularla taban tabana zıt olan bu 

yaklaşım da Osmanlı Saray 
Hükümeti’nin Atatürk ve 
silah arkadaşlarını ortadan 
kaldırmak için yayınladığı 
“ihanet fetvaları”, “idam 
fermanları”, Anzavur ve 
Kuvayı İnzibatiye ihanetleri 
gibi Milli Mücadele karşıtı 
faaliyetlerine çarpmış du-
rumdadır. İktidar, bandırma Vapuru’nun bu 
ülkeyi saray saltanatından “millet egemenli-
ğine”, cumhuriyete taşıdığı gerçeğini halktan 
gizlemeye çalışsa da bu somut gerçekliği 
saklamak mümkün değildir.

 ■ İktidarın alternatif tarih yazımı çabasına 
girdiğini belirttiniz. İktidar bir tarihi manipüle 
ederek ne gibi kazanımlar amaçlıyor olabilir?

İktidar “Yeni Türkiye” dediği o yapıya 
uygun yeni bir “resmi tarih” yazıyor; başka bir 
ifadeyle siyasal İslamcı iktidar kendi resmi tari-
hini yazıyor. Bunun için “Eski Türkiye” dediği 
emperyalizme karşı “bağımsızlık savaşı”, saray 
saltanatına karşı “milli egemenlik savaşı”, geri 
kalmışlığa karşı “uygarlık savaşı” verilerek 
kurulan Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kilometre taşları durumundaki gelişmeleri ya 
önemsizleştirmeye, ya çarpıtmaya çalışıyor. 
İktidar, Kurtuluş Savaşı ve erken Cumhuriyet 
dönemi tarihini yeniden yazmaya çalışıyor. Bu 

süreçte hainleri kahraman, kahraman-
ları hain ilan etmek gibi tuhaf bir 

yaklaşım sergiliyor. Cumhu-
riyet dönemini bir “baskı” 

ve “halk düşmanlığı”, 
“din düşmanlığı” 
dönemi olarak yeniden 
kurgulamaya çalışıyor. 
Erken cumhuriyet 
döneminde ekonomi-
de, eğitimde, kültür-

de, sanatta yapılanları 
küçümseyen; Atatürk’ü 

ise sıradanlaştıran bir 
yaklaşımla “Yeni Türkiye”yi 

inşa etmeye çabalıyor. Bu bağ-
lamda iktidarın “siyasal hafızayı” 

silip kendi siyasi yaklaşımına uygun olarak 
yeniden biçimlendirmeye çalıştığını söyleyebi-
lirim. Ancak nehirler tersine akıtılamaz, iktida-
rın bu yaklaşımı bence ilk seçim yenilgisinde 
tuzla buz olacaktır.

6. FİLOYU KIBLE YAPAN 
ANTİEMPERYALİST OLAMAZ

 ■ İktidarın milli mücadele ya da 
emperyalizm karşıtlığı üzerinden ürettiği 
söylemleri nasıl değerlendirmeliyiz? 

İktidar, benim “Yeni Milliyetçilik” dedi-
ğim, Türkiye’de, aslında kökleri 1950’lere 
kadar giden “Türk-İslam Sentezi” akımı 
doğrultusunda mevcut siyasi yapıya uygun 
bir yaklaşım sergiliyor. “Cumhur İttifakı”, 
aslında iktidarın bu yaklaşımıyla devam 
ediyor. Bir zamanlar ABD 6. Filo’sunu kıble 
bilip namaz kılanları bünyesinde barın-
dıran, soğuk savaş döneminde Sovyetlere 
karşı ABD safında yer alan Necip Fazıl’ların 
ideolojik yaklaşımlarıyla beslenen iktidarın, 
gerçekten “antiemperyalist” olması, eşyanın 
tabiatına aykırıdır. İktidar, pragmatik bir 
yaklaşımla –geçmişte de denendiği gibi- 
siyasal İslamcılıkla milliyetçiliği sentezle-
yerek, içinde Atatürk’ün olabildiği kadar 
silikleştirildiği, laik ve seküler olmayan 
yeni bir “milliyetçilik” anlayışıyla muhafa-
zakar seçmeni bir arada tutarak iktidarını 
devam ettirmek istiyor. Profilinde hem Türk 
bayrağı paylaşıp hem de Atatürk’e küfreden 
trol hesaplar, bu anlayışın aşırı uçlarını 
temsil ediyor. İktidarın milliyetçiliğinde, 
“ulusal kurtuluş savaşı” değil, “fetihler” 

önem taşıyor; mesela İstanbul’un fethini 
kutlayan iktidar için, İstanbul’un emperya-
list işgalden kurtuluşu pek de bir şey ifade 
etmiyor. Fransız Devrimi ile ortaya çıkan ve 
Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’nin 6 temel 
ilkesinden biri olarak anayasaya koyduğu 
milliyetçilik, “halkçı”, “laik” ve “cumhuri-
yetçi” iken, bugün iktidarın milliyetçiliği ne 
“halkçı”, ne “laik” ne de “cumhuriyetçi”dir, 
siyasal İslamcıdır.

 ■ Cumhuriyet’le birlikte çok köklü 
sistemler kuruldu. Özellikle koronavirüs 
salgını sürecinde kamucu sağlık sisteminin 
ve sağlık hizmetinin faydalarını bir kez 
daha gördük. Birçok alanda olduğu gibi 
sağlıkta da özelleştirme çabalarına rağmen 
sağlık sistemi hâlâ ayakta duruyor. Köklü 
sitemler karşısında bu tahribat çabaları zayıf 
kalıyor. Cumhuriyet’in günümüze bıraktığı 
kazanımlar, değerler açısından 19 Mayıs’ı 
nasıl değerlendirmeliyiz?

Son yaşadığımız koronavirüs pandemisi, 
kimilerinin ısrarla “Yanlış Cumhuriyet” diye 
adlandırıp kıyasıya eleştirdikleri Atatürk’ün 
kurduğu “bağımsız”, “milliyetçi”, “halkçı”, 
“laik” ve “devletçi” cumhuriyetimizin aslında 
kimilerinin söylediği gibi “yanlış bir cumhuri-
yet” olmadığını herkesin anlayacağı biçimde 
gözler önüne serdi. Atatürk Cumhuriyeti, her 
şeyden önce “halkçı” bir nitelik taşır. Cumhu-
riyetimizin kuruluş felsefesi, eğitimde fırsat 
eşitliğinden, ülkeyi doğudan batıya, kuzeyden 
güneye bir ağ gibi saran demiryolu politika-
sına, dengeli sanayi yatırımlarına, kurulan 
fabrikalara ve salgın hastalıklarla mücadele-
den, ücretsiz sağlık hizmetlerine kadar halkçı 
bir öze sahiptir. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e 
geçilirken her alanda yaşanan yetersizlikler, 
yoksunluklar, Cumhuriyeti kuranları kısa 
sürede halkın sorunlarını çözecek yöntemler 
bulmaya itmiştir. Cumhuriyeti kuranlar her 
şeyden önce ülkenin kendi ayakları üzerinde 
durması için yerli, milli üretime kafa yormuş-
lardır. Sonuçta Türkiye Cumhuriyeti, 15-20 
yılda kendi fabrikalarını, kendi demiryollarını, 
çağdaş okullarını, enstitülerini, sağlık merkez-
lerini, hastanelerini kurmuştur. 

CUMHURİYET FELSEFESİ  
KAMUCUDUR

Cumhuriyeti kuranların öncelikle mücade-
le ettikleri üç alan, sağlık, eğitim ve ekonomi-
dir; her üç alanda da akla bilime dayalı, halk-
çı ve devletçi yaklaşımlarla dünya ölçeğinde 
başarılar elde edilmiştir. Örneğin daha Milli 
Mücadele yıllarında Sivas Aşı Kurum’unda 
aşı üretimine başlanmış, 1930’larda Ankara 
Hıfzıssıhha Enstitüsü’nde birkaç çeşit aşı ve 
serum üretilmiş, 1938’de Çin’de başlayan Ko-
lera salgınında Türkiye Cumhuriyeti, Çin’e ko-
lera aşısı göndermiştir. “Kamucu”, “bilimsel” 
ve gerçekten “yerli milli” sağlık politikaları 
sonunda halkın yüzde 75’den fazlasını tehdit 
eden salgın hastalıkların kökü kazınmıştır. 
Son yaşadığımız pandemi, Cumhuriyetin 
“halkçı”, “devletçi”, “kamucu” kuruluş 
felsefesinin ne kadar doğru bir felsefe oldu-
ğunu gözler önüne sermiştir; anlayan için 
tabi! İktidarın yaptığı gibi Erken Cumhuriyet 
dönemini karalamak veya yok saymak yerine 
o tecrübeden yararlanmak gerekir.

Buradan 19 Mayıs’a geri dönecek olur-
sak; işte 19 Mayıs 1919’da Samsun limanına 
yanaşan Bandırma’dan inen o yolcu; Atatürk, 
çok değil, üç-dört yıl içinde işgal altında, 
gırtlağına kadar borçlu, geri kalmış bir meşruti 
monarşiden tam bağımsız, üreten, kendi ken-
dine yeten, borçlarını ödemiş, laik ve uygar bir 
cumhuriyet çıkarmayı başarmıştır.

19 Mayıs, Türkiye’nin adeta bir çağdan baş-
ka bir çağa taşınacağı her yönüyle devrimci bir 
sürecin ilk adımıdır; kutlu olsun!

Atatürk, Anadolu’ya geçer geçmez iki yönlü 
bir mücadele yürütüyor: Birincisi, emperyalist 

işgale karşı “bağımsızlık mücadelesi”, ikincisi, saray 
saltanatına karşı “milli egemenlik mücadelesi”…

Bir zamanlar ABD 6. Filo’sunu kıble bilip 
namaz kılanları bünyesinde barındıran,  

iktidarın, gerçekten “antiemperyalist” olması, 
eşyanın tabiatına aykırıdır

Sinan Meydan

Devrimci bir sürecin 
ilk adımı 19 Mayıs

Resmi kutlamaya salgın 
önlemi: Katılım sınırlı olacak

CHP’li başkanlardan Gençlik 
Bayramı’na özel videolu mesaj

Samsun’da coşku sürecek 
çeşitli etkinlikler yapılacak

19 Mayıs Gençlik ve Spor 
Bayramı’nı yurttaşlar bu yıl 
koronavirüs salgını nedeniy-
le 23 Nisan’da olduğu gibi 
evlerinde kutlayacak. Resmi 
törenler ise salgın önlemle-
ri çerçevesinde yapılacak. 
Resmi kutlamaların ilk adresi 
ise Anıtkabir olacak. Genç-
lik ve Spor Bakanı Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu, 
bugün Anıtkabir’i ziyaret 

edecek. Samsun’da da çeşitli 
etkinlikler gerçekleştirilecek. 
Törenlerde sosyal mesafeye 
uyulacak, katılımcı sayısıysa 
sınırlı tutulacak. Ardından 
AKP’li Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ve 
Bakan Kasapoğlu, video 
konferans yöntemiyle genç-
lerle buluşacak. Stadyumlar-
da İstiklal Marşı okunacak.

■ Haber Merkezi

CHP’li belediye başkanları 
hep beraber kamera karşısına 
geçerek 19 Mayıs 1919’un 101. 
yıldönümüne özel bir video 
hazırladı. Başkanların Ata-
türk’ün Gençliğe Hitabesi’ni 
okuduğu özel video, bugün 
www.yuzyilinrotasi.com inter-
net sitesinde yayınlanacak. Vi-
deoda CHP yönetiminde olan 
illerin başkanları Adana’dan 
başlamak üzere alfabetik sıray-
la yer alacak. Yüzyılın rotası si-
tesinde Bandırma Vapuru’nun, 
101 yıl önceki seyri gerçek 

zamanlı sürdürüldü. Bandırma 
Vapuru, kendi rotası üzerinde 
ilerledikçe belli noktalar açıldı. 
Bu noktalara tıklayarak 50 
farklı videoya ulaşılabiliyor. 
Bandırma Vapuru’nun tarihi 
yolculuğunu anlatan kısa bilgi-
lendirme videolarının yanısıra 
İlber Ortaylı, Sunay Akın, Sinan 
Meydan ve Pelin Batu’nun yanı 
sıra alanında uzman akademis-
yenlerin evlerinden kaydet-
tikleri söyleşi videoları, ünlü 
sanatçıların müzik dinletileri 
yer alıyor. ■ Haber Merkezi

MUSTAFA Kemal Atatürk’ün 
101 yıl önce Kurtuluş mücade-
lesini başlattığı Samsun’da 19 
Mayıs kutlamaları yapılacak. 
Samsun’daki etkinlikler salgın 
nedeniyle az sayıda katılım 
ve sosyal mesafe kurallarıyla 
gerçekleştirilecek. Samsun 
Gençlik ve Spor İl Müdürlü-
ğü ev sahipliğindeki tören, 
saat 10:00’da Atatürk anıtına 
çelenk konulmasıyla başlaya-
cak. 7 atletizm sporcusu, Türk 

bayrağını Atatürk’ün Samsun’a 
giderken kullandığı Bandırma 
Vapuru’na ulaştıracak. Gün 
içerisinde çeşitli etkinliklerin 
yapılacağı Samsun’da saatler 
21.19’u gösterdiğinde yurt 
genelinde yapılacağı gibi Sam-
sunlular da evlerinin balkon-
larına çıkarak İstiklal Marşı’nı 
okuyacak. Sporcular da aynı 
saatte 19 Mayıs Stadyumu’nda 
Atatürk posteri ve Türk bayra-
ğı açacak. ■ Haber Merkezi

TÜRKİYE Hava Sporları 
Federasyonu, 19 Mayıs Ata-
türk’ü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramı ve Gençlik Haftası 
kutlamaları kapsamında hava 
sporları gösterileri organize 
edecek. Bugün gyrocopter, 
yamaç paraşütü, drone (İHA), 
paramotor, model uçak ve 

yelken kanat ile hava sporları 
gösterileri yapılacak. Gençlik 
ve Spor Bakanlığı himayesinde 
birçok kentte düzenlenecek 
etkinliklere gyrocopter, model 
uçak, paramotor, yamaç para-
şütü ve yelken kanat branş-
larında 575 sporcu katılacak. 
Etkinlik kapsamında ayrıca 
Türkiye Online Drone Gençlik 
Kupası Final Yarışması da ilk 
kez düzenlenecek. Yarışma, 
bugün 12.00’den itibaren fe-
derasyonun YouTube kanalın-
da yayınlanacak. ■ AA
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2020 gençliğinin sınavı işsizlik

HER ile bir üniversite açılmasıyla 
birlikte 20-24 yaş arasındaki genç 
nüfus geçmişte çalışırken şimdi 
üniversitede olma oranı arttı. Ancak 
mezuniyetin ardından bu gençle-
ri işsizlik sarmalı bekliyor. Bu yaş 
grubunda toplam 5 milyon 648 bin 
genç bulunuyor. Bu gençlerin yüzde 
23,7’si eğitimde. Bu gruptaki hâkim 
durum ise ne eğitimde ne de istih-
damda olma durumu. Bu gençlerin 
yüzde 35’i, yani 1 milyon 992 bin 
genç ne eğitimde ne de istihdamda. 
Bunların yüzde 65’i ise genç kadın-
lardan oluşuyor.

GÜNDE 12 SAAT ÇALIŞTIK
20 yaşındaki E. A., çalışan gençler-

den. Tekirdağ Çorlu’da bir ilaç fabri-
kasında işçi olan E.A., aynı zamanda 

Kırklareli Üniversitesi’nde öğrenci. 
Okulu dondurduğunu, okul masrafını 
çıkarabilmek için çalıştığını söylüyor.

Lüleburgaz’dan çalışmak için her 
gün Çorlu’ya giden genç işçi, salgın 

sürecinde çalışma koşullarının ağırlaş-
tığını anlatıyor: “Burada pek çok fabri-
kada vaka çıktı, iş durduran fabrikalar 
oldu. Bizim fabrikada ise şöyle bir yol 
izlendi: 1 hafta günde 12 saat çalışma, 
diğer hafta izin. 12 saat çalışmak bizi 
gerçekten çok yıprattı, mesai ücreti de 
alamadık. Şimdi ise salgın bitmiş, her 
şey düzelmiş gibi normal çalışma dü-
zenine döndük. Ama bu daha iyi geldi 
bize, en azından 12 saat çalışmıyoruz.”

E.A.’nın öncelikli talepleri 
ücretsiz eğitim ve ücretsiz sağlık. 
Lüleburgaz’da birçok üniversite 
öğrencisinin kafelerde çalıştığına da 
dikkat çeken E.A., “Bu kafelerin ka-
panması nedeniyle hepsi işsiz kaldı, 
zor durumdalar. Bizim de güvence-
miz yok, ücretsiz izne gönderiliriz 
diye korkuyoruz” diyor.

ÜNIVERSITE eğitimi görenlerin de 
birçoğunun artık eğitimini tamamla-
dığı ve çalışma hayatına geçtiği yaş 
grubu 25-29. Ancak bu yaş grubunda 
hâkim durum çalışma değil. 6 milyon 
93 bin gencin bulunduğu bu grubun 
sadece yüzde 54’ü çalışıyor. Yüzde 
39’u ise ne çalışıyor ne istihdam edi-
liyor. Hem çalışmayan hem de eğitim 
görmeyen gençlerin büyük kısmı 
erken yaşta evlendikten sonra sosyal 
hayattan kopan kadınlardan oluşuyor. 
Çünkü çalışmayan ve eğitimde de 
olmayan gençlerin yüzde 72’si kadın.

ÇOK ŞÜKÜR SENDIKALIYIZ
Volkan Ç. 25 yaşında. Kocaeli 

Gebze’de bir bakır fabrikasında işçi. 
Aslında dış ticaret bölümü mezunu; 
ama pek çok genç gibi eğitim aldığı 
alanda çalışamıyor. “Bu ülkede kendi 
işini yapabilenler şanslı ailelerde do-

ğanlar, baksanıza, öğretmenler bile 
atama bekliyor” diye konuşuyor.

Evli ve iki çocuk babası Volkan’ın 
eşi de özel bir kreşte öğretmen. 
Asgari ücretle çalışıyor. Kreş salgın 
nedeniyle kapatıldığı için şimdi bin 

600 lira kısa çalışma ödeneği alıyor. 
“Tek maaşla mümkün değil, geçine-
mezdik” diyor Volkan.

Volkan Ç.’nin çalıştığı fabrikada 
Birleşik Metal-Iş Sendikası örgüt-
lü. Fabrikada pozitif vaka çıkması 
üzerine 14 gün çalışmaktan kaçınma 
hakkını kullanmışlar. “Sendika olmasa 
salgın dönemini çok daha kötü 
geçirirdik. Çok şükür ki sendikalıyız” 
diyen Volkan, “Kapitalizm denen 
sömürüye dayalı sistemin doğasında 
krizler var, bu krizlerin faturasını da 
biz ödüyoruz. Örgütlü olmamız çok 
önemli” ifadelerini kullanıyor.

Volkan 19 Mayıs’ın anlam ve 
önleminin yeterince anlaşılmadığını 
da düşünüyor. Atatürk’ün güvendi-
ği için bugünü gençlere armağan 
ettiğini söyleyen genç işçi, “Bu yüzden 
umutsuzluğa kapılmamalıyız, birlikte 
mücadele etmeliyiz” diyor.

20-24 YAŞ ARASI GENÇLER İŞSİZLİK SARMALINDA

25-29 YAŞ ARASI GENÇLERİN YÜZDE 54’Ü ÇALIŞIYOR

TÜRKIYE İstatistik Kurumu (TÜİK) henüz 
salgın günlerine ilişkin işgücü gösterge-
lerini yayımlamadı. Kurumun son verileri 

şubat ayına ilişkin olduğu için salgının işgü-
cünde yarattığı tahribat henüz resmi verilere 
yansımış değil. Ancak henüz salgın yaşanma-
dan önce dahi işsizlik büyük bir sosyal krize 
dönüşmüş durumda. Bu krizin en ağır yükünü 
ise gençler omuzluyor.

15-19 YAŞ SADECE EĞITIMDE DEĞIL
Normal şartlar altında uzaktan bakıldığın-

da 15-19 yaş arasındaki gençlerin tamamına 
yakın kısmının lise eğitiminde olması beklenir. 
Ancak Türkiye’de durum öyle değil. Bu yaş 
grubunda toplam 6 milyon genç bulunuyor. 
Bunların yüzde 62,6’sı sadece eğitimde. Buna 
karşılık yüzde 9,7’si, yani her 10 gençten 1’i ise 
hem eğitim görüyor hem de çalışıyor. 15-19 yaş 
aralığındaki 1 milyon 119 bin genç ise ne çalışı-
yor ne de eğitim görüyor. 544 bin genç sadece 
istihdamda. Bu yaş grubunda olup çalışma-
yanların sokağa çıkma yasağı bulunurken, 
çalışanların bu yasaktan azade olması büyük 
bir sosyal krizi de beraberinde getiriyor.

17 yaşındaki Berat Ç., hem çalışan hem 
okuyan binlerce gençten biri. Sağlık meslek 
lisesinde son sınıf öğrencisi olan Berat, hem 
hastanede staj yapıyor hem de kafede yarı 
zamanlı olarak çalışıyormuş, ta ki korona krizi 
başlayana kadar. Salgın nedeniyle önce çalıştığı 
kafe kapatılmış, ardından hastane stajı dur-
durulmuş. Üstelik stajda çalıştığı günlerin de 
parasını alamadığını belirtiyor. “Şimdi işsizim” 
diyen Berat, şunları söylüyor:

“Kafe kapanınca işsiz kaldım. Staj maaşımla 
idare ediyordum; ama 1,5 ay önce staj da durdu. 
Çalıştığım günlerin parası verilmedi, yatıracak-
larını söylediler, bekliyoruz. Şimdi evdeyim, 
ailemle yaşıyorum. YKS’ye hazırlanıyorum.”

TURIZM IÇIN SINAVI ERKENE ÇEKTILER
YKS’nin önümüzdeki ay yapılacak olması da 

işsiz kalmak kadar ağır bir darbe olmuş Berat 
için. “Temmuz ayında olsaydı rahatlayacaktık, 
daha iyi çalışıp hazırlanabilecektik” diyor; “Ama 
sırf turizm darbe almasın diye, yani ekonomik 
nedenlerle sınavı erkene çektiler. Şimdi tüm ha-
yatımızı etkileyecek bir sınavın maskeyle, sosyal 
mesafeye dikkat edilerek yapılacağı söyleniyor. 
O psikolojiyle, maskeyle sınava girip iyi bir başa-
rı elde edebileceğimi düşünmüyorum.”

Son olarak 19 Mayıs vesilesiyle bir genç 
olarak taleplerini soruyoruz Berat’a. Bu ağır 
süreçte gençler olarak destek görmedikleri-
ni belirtiyor: “Ben zaten işsiz kaldığım için 
evdeydim, ama 20 yaş altı çalışanlar sokağa 
çıkma yasağından muaf tutuldu. Bu çok 
yanlış. Gençler de bu önlemlerin kapsamın-
da olmalıydı, desteklenmeliydi. Üniversite 
öğrencileri KYK borçlarını ödeyemiyor, hiç 
değilse bu borçlar silinebilirdi. Bizi düşünen 
olmadı.” n Ekonomi Servisi

TÜRKIYE’DE
HER 3 IŞSIZDEN

BIRI GENÇ
TÜIK’in şubat ayı verilerine 
göre 15 ile 34 yaş arasında 
toplam 2 milyon 439 bin işsiz 
bulunuyor. Bu haliyle Tür-
kiye’deki toplam işsizlerin 
yüzde 57,7’sini genç işsizler 
oluşturuyor. Dahası TÜIK’in 
tanımına göre işsiz tanımının 
sadece iş arayıp bulamayan-
lardan oluştuğu göz önüne 
alınırsa tablo daha vahim bir 
hal alıyor. Ayrıca gençlerin 
yaşı büyüdükçe işsizlik arttığı 
için gençlerde umutsuzluk 
artıyor. 15-24 yaş arasında 
eğitimde olan gençler mezun 
olduktan sonra iş aramaya 
başlıyor ve böylece işsiz sayı-
sı da artıyor. Böylece işsizliğin 
en çok görüldüğü  yaş grubu 
25 ile 34 yaş arasında yo-
ğunlaşıyor. Bu yaş grubunda 
toplam 1 milyon 328 bin işsiz 
bulunuyor ki bu sayı ülkenin 
toplam işsizlerinin yüzde 
31’ine karşılık geliyor. Başka 
bir hesapla yaklaşık her 3 iş-
sizden 1’i 25-34 yaş arasında.
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19 Mayıs, 1926’dan bu yana 
Gençlik Bayramı olarak 

kutlanıyor. Bu süre içinde 95 
bayram kutlayan gençlerin 

ekonomik ve sosyal sorunları 
hiç bu kadar ağır olmamıştı. 

2020 gençliği, kendinden 
önceki tüm kuşaklardan daha 

fazla işsizlikle mücadele ediyor

Yaş gruplarına göre işsiz sayıları (BİN KİŞİ)

Gençler borç batağında ve güvencesiz
CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara 

Milletvekili Tekin Bingöl, 19 Mayıs Ata-
türk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 
dolayısıyla Covid-19 sürecinde genç-
lerin yaşadığı zorluklara dikkat çeken 
bir rapor hazırladı. Raporda, genç 
işsizliğinin her geçen gün arttığına ve 
gençlerin borç batağında olduğuna 
dikkat çekildi. Raporda yer alan çarpı-
cı verilerden bazıları şöyle:

n Türkiye’de 2020 yılının Şubat 
ayı itibariyle genç işsizliği yüzde 
24,4. Son 6 yılda ise genç işsizliği 
yüzde 7 oranında arttı.

n Özellikle üniversite mezunu 
genç işsizliği hızla artıyor. 2020 yılında 
üniversite mezunu gençlerin işsizlik 
oranı yüzde 32. Son 6 yılda üniversite 
mezunu gençlerin işsizlik oranı yüzde 10 
oranında arttı. Her 4 gençten biri ve her 
3 üniversite mezunu gençten biri işsiz. 
Çalışan gençlerin ise neredeyse yarısı 
kayıt dışı olarak çalışıyor.

n Son 10 yılda öğrenim kredisi borcu 
olan 5 milyon öğrenciden borçlarını öde-

yemeyen 279 bin 797 kişi Kredi ve Yurtlar 
Kurumu (KYK) tarafından Hazine ve 
Maliye Bakanlığı’na bildirildi. Öğrenim 
kredisi borcu olan 342 bin 282 öğrenci-
nin 2 milyar 95 milyon 228 bin lira borcu 
var. Borçlarını ödeyemeyen öğrencilere 
e-haciz uygulanıyor.

2 BINDEN FAZLA IŞ CINAYETI
n İş cinayetlerinde hayatını kaybe-

denlerin büyük çoğunluğunu gençler 
oluşturuyor. Sadece son 8 yılda 2 bin 73 
genç iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

n Ayrıca işsizliğe bağlı genç intihar-
ları da hızla artıyor. Türkiye’de 15-34 
yaş arasında yaşanan geçim sıkıntısı 
kaynaklı intiharlar incelendiğinde 
2003-2018 yılları arasında bin 274 gen-
cin intihar ettiği görülüyor.

EĞITIM KALITESINDE DÜŞÜŞ
n Türkiye’de, 2006 yılından itiba-

ren üniversite sayısında hızlı bir artış 
yaşandı; ancak nitelikli öğretim üyesi 
sayısı aynı oranda artmıyor. 270 öğrenci 

başına bir profesör, 462 öğrenci başına 
bir doçent, 188 öğrenci başına bir doktor 
öğretim üyesi, 205 öğrenci başına bir 
öğretim görevlisi ve 151 öğrenci başına 
da bir araştırma görevlisi düşüyor.

AKP iktidarının gençliğe yönelik 
politika üretemediğini ve pandemi 
süreci ile gençliğin yaşadığı sorunların 
katlandığını belirten CHP’li Bingöl, 
“Sosyal devlet anlayışının ortadan 

kayboluşu felaket süreçlerinde iyice 
ortaya çıkıyor. Yaşanan pandemi 
süreci bu açıdan büyük önem taşıyor. 
En ufak bir salgın, doğal afet, kriz ile 
yıkılan bir sistem inşa eden iktidar, 
ülkenin gençlerini ve onların gelecek-
lerini adeta pamuk ipliği ile elinde 
tutuyor. Halbuki bu ülkenin gençliği, 
sağlam politikalar ile güçlü bir sistemi 
hak ediyor” dedi. n Haber Merkezi

Tekin Bingöl
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Zine Werte 
krizinin

arkasında ne var?
BELIRSIZLIKLE-

RIN hüküm sürdü-
ğü Ortadoğu’daki 
kriz bölgelerinde 
biriken enerji patla-
ma noktasına gelir-
ken özellikle Suriye 
ve Irak hinterlan-
dında birbiriyle 
bağlantılı yaşanan 
gelişmeler dikkat 
çekici. Hem Irak’ın 
hem de Suriye’nin 
kuzeyinde Kürtlerin merkezinde yer aldığı 
hareketliliğin bölgesel etkileri söz konusu 
olduğundan bütün yerel, küresel aktörle-
rin ilgisi buraya mazhar olmuş durumda. 
Bu gelişmelerden birincisi Erbil yöneti-
mi ile PKK arasında nükseden gerilim. 
Ikincisi Suriye Kürtlerinin birlik çalışma-
ları. Üçüncüsü ise Imralı’dan Rojova’ya 
gönderilen mesajlar.

1) KDP-PKK GERILIMI
Erbil yönetimi ile PKK arasında bir sü-

reden beridir ciddi bir gerilim söz konusu. 
Salgının ilk günlerinde başlayan gerilimin 
merkezinde Zine Werte var. Zine Werte 
Iran sınırında stratejik önemdeki bir 
bölge. Revanduz’a bağlı Zine Werte hem 
Kandil’e hem de Iran Kürdistanı bölgesine 
yakın bir yerleşim yeri. TSK’nin mart ayı 
başlarında Kandil’e yönelik operasyonları 
sonrası KDP’nin PKK’yi suçlayıcı açıkla-
malar yapmasıyla fitili yakılan kriz Erbil’in 
Zine Werte’ye Peşmergeler konuşlan-
dırmasıyla patlak verdi. KDP yönetimi 
Peşmerge gönderilmesinin nedeni olarak 
salgınla mücadeleyi öne sürdü. Zira 
Iran sınırından yapılan geçişlerin salgını 
yayma tehlikesi vardı. PKK, Kandil’in 
eteklerine Peşmerge’nin gelmesine karşı. 
Bu hamlenin kendi varlığına tehdit olarak 
gördü. KDP’nin Ankara ile ilişkilerinin 
Kürtlerin çıkarlarına zarar verdiğini 
savunuyor.

2) PYD-ENKS GÖRÜŞMELERI
Suriyeli Kürt güçler bir süreden beridir 

ABD ve Fransa’nın hamiliğinde yoğun 
bir birlik çalışması içerisinde. ABD’nin 
Suriye Özel Temsilcisi Danışmanı William 
Robak ve Fransız Dışişleri Bakanlığı’ndan 
bir heyetin başkanlığında gerçekleşen 
toplantılarda PYD/YPG ile Suriye Kürt 
Ulusal Konseyi (ENKS) arasında bir uzlaşı 
sağlanmaya çalışılıyor. Haftalar süren 
uğraşının ardından PYD/YPG’nin de bağlı 
olduğu Demokratik Toplum Hareketi 
(TEV-DEM) ile Erbil yönetimine yakın 
Kürt örgütlerinin çatı örgütü olan ENKS 
arasında başlayan birlik görüşmelerinde 
epeyce de yol alındı. Bu ayın başlarında 
“Kürtlerin Birliği Için Ulusal Inisiyatif” 
oluşturulsa da hala birçok konuda anlaş-
mazlık sürüyor.

3) IMRALI’DAN GIDEN MESAJ
Tüm bu gelişmeler yaşanırken 27 Ni-

san tarihinde yirmi bir yıl sonra ailesiyle 
telefon görüşmesi hakkı tanınan Öca-
lan’dan gelen bölgeye dair açıklamalar 
çok dikkat çekmese de yeni döneme dair 
önemli mesajlar içeriyordu. Sınırın her iki 
yakasındaki yapıları sert bir şekilde eleş-
tiren Öcalan’ın Kuzey Irak’taki gerilimi 
“Kürt’ü Kürt’e kırdırma politikası” olarak 
değerlendirmesi ve Suriye Kürtlerine dair 
de “dükkan benim olsun küçük olsun” 
göndermesi yapması çarpıcıydı. Bu mesaj 
esasında Rojava-Kandil ilişkilerinde 
açılan makasa bir göndermeydi. PYD/
YPG’nin Erbil-Washington hattına doğru 
eğilim göstermesi Kandil’de de Imralı’da 
da rahatsızlık nedeni.

YENI DÖNEMIN IŞARETLERI
Esasında bütün bu trafik salgın sonra-

sı yeni döneme dair pozisyon alışların bir 
yansıması. Uzun süredir Iran’ı kuşatmaya 
odaklanan Amerikan emperyalizmi Irak 
ve Suriye Kürtlerini kendi politik çıkarları 
ekseninde birleştirmek için adımlarını 
somutlaştırmaya başladı. PYD/YPG’yi 
Kandil’den uzaklaştırıp Erbil  ile olan 
ilişkileri üzerinden kendi hattına eklemle-
mek derdinde. YPG/SDG’nin ABD ile olan 
yakın işbirliğine rağmen Kandil/PKK’nin 
bu yapılar üzerindeki etkisi kırılmış değil. 
SDG çok parçalı bir yapı ve içerisinde 
farklı kanatlar var. Mazlum Kobani liderli-
ğindeki “realist” kanadın ABD ile yakınlığı 
“idealist” kanatta rahatsızlık nedeni.

Türkiye’nin Erbil ile iyi ilişkileri, ABD ile 
yeni döneme dair birlikte çalışma hevesi 
yeni bir “Erbil-Ankara-Washington” ittifa-
kının işaretleri. Bu durum KDP’nin de sık 
sık rahatsızlığını dile getirdiği Kandil’in 
tasfiyesiyle sonuçlanabilir. Kandil’in 
KDP’yi TSK müdahalesine ortak olmakla 
suçlamasının temelinde de bu var.

Yeni senaryolar ısıtılırken bu hamle-
lerin iç siyasete yönelik yansımalarını ise 
son dönemde artan hareketlilikten görü-
yoruz. Aktörlerin hamle hazırlıkları bölge-
de zorlu bir viraja girileceğinin işareti.
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ABD Başkanı Donald 
Trump'ın salgın nede-
niyle iç siyasette yaşadı-

ğı krizi dış siyasette daha fazla 
kaos yaratarak dengeleme 
arayışı yeni krizlere neden 
oldu. Başta İran, Venezuela ve 
Küba olmak üzere hedef aldığı 
ülkelere dönük yaptırımlarını 
artıran, söz konusu ülkelerle 
ilişki içerisine giren, ticaret 
yürüten şirketleri de hedef 
alan Washington, bu kez İran 
ve Venezuela arasında yapılan 
petrol ticaretine müdahale 
etti.

BM'YE ŞIKAYET
Washington'ın ticaretin 

durdurulmaması halinde 
İran petrol tankerlerini taciz 
etmekle tehdit etmesi tansi-
yonu yükseltti. İran, ABD'nin 
uluslararası hukuka aykırı 
bir tutum aldığını belirterek 
Birleşmiş Milletler'e (BM) 
şikayette bulundu. İran 
Dışişleri Bakanı Muhammed 
Cevad Zarif, ABD’nin İran'ın 
Venezuela'ya yaptığı akar-
yakıt sevkiyatına müdahale 
etmek ve kesintiye uğratmak 
amacıyla Karayipler'e donan-
ma gönderme tehdidi nedeni 

ile Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri Antonio Guterres'e 
mektup gönderdi.

Dışişleri Bakanı Zarif, mek-
tupta, ABD’nin yasa dışı, tehli-
keli ve kışkırtıcı tehditlerinin 
bir tür korsanlık ve uluslarara-
sı barış ve güvenlik için büyük 
bir tehdit olduğunu dile getir-
di. ABD'nin küresel arenada 
güç kullanmayı bırakması ve 
uluslararası hukukun üs-
tünlüğüne, özellikle de açık 
denizlerde nakliye özgürlüğü-
ne saygı duyması gerektiğine 
vurgu yapan Zarif, İran'ın bu 
tehditlere karşı uygun ve ge-
rekli önlemleri alma hakkının 
olduğunun altını çizdi.

İran Dışişleri Bakan 
Yardımcısı Abbas Arakçi 
de Washington yönetimiyle 
Tahran arasında arabuluculuk 
faaliyetleriyle bilinen İsviç-
re'nin Tahran Büyükelçisi'ni 
bakanlığa çağırdı. İran'la 
Venezuela arasındaki ticari 
ilişkinin meşru olduğunu 
hatırlatan Arakçi, ülkesinin 
tankerlerine ABD'nin müda-
halesi durumunda İran'ın 
cevabının hızlı ve caydırıcı 
olacağını kaydetti.

n Dış Haberler Servisi

İsrail'de Netanyahu-
Gantz ikilisi koalisyon 

hükümetini kurdu. Her 
iki liderin de seçim 

vaadi olan Batı Şeria'nın 
ilhakının önü açıldı. Batı 
Kudüs'teki Başbakanlık 

binası önünde yeni 
koalisyon hükümeti 

protesto edildi

İSRAİl'de Kasım 
2018'den beri devam eden 
ve ülkede üç erken seçime 
neden olan hükümet krizi, 
Başbakan Binyamin Ne-
tanyahu'nun Mavi-Beyaz 
ittifakı lideri Benny Gantz 
ile kurduğu iktidar payla-
şımlı koalisyona Meclis'in 
onay vermesiyle çözüldü. 
Netanyahu-Gantz koalis-
yonu, 34 bakanlıkla İsrail 
tarihinde en fazla bakan-
lığın bulunduğu hükümet 
oldu.

Her iki isim de düzen-
lenen törende yemin eder-
ken Netanyahu, Meclis'te 
yaptığı konuşmada seçim 
vaadi olan Batı Şeria'nın 
ilhakını hatırlattı. Netan-
yahu, "Batı Şeria'da yer 
alan bazı bölgelerin ilhak 
edilmesi gerekiyor. Ancak 
bu adım bölgeye barış 
getirebilir" dedi.

İsrail vatandaşı Fi-
listinlileri temsil eden 
partilerin oluşturduğu 
Ortak Arap Listesi Bloku 
milletvekilleri, Netanya-
hu'nun sözlerine itiraz etti. 
Netanyahu'nun konuş-

ması sırasında muhalefet 
sıralarından, hakkındaki 
yolsuzluk davasına atıfta 
bulunularak, 'rüşvet, 
dolandırıcılık, güveni boşa 
çıkarma' sesleri yükseldi. 
Ortak Arap Listesi Bloku 
Milletvekili Yusuf Caberin, 
"İşgal ve ırkçılıkla barış 
olmaz" diyerek Netanya-
hu'ya tepki gösterdi.

PUTIN'DEN TEBRIK
İsrail'in yeni koalis-

yon hükümetine ABD ve 
Rusya'dan tebrik mesaj-
ları geldi. Rusya Devlet 
Başkanı Vladimir Putin, 
Netanyahu'ya gönderdiği 
telgrafta, "Aramızda her 
türlü konuyu kapsamlı 
bir şekilde tartışmamızı 
sağlayan ilişkileri takdir 
ediyorum. Bu şüphesiz 
Rusya ve İsrail halklarının 
çıkarlarını karşılıyor, barış, 
güvenlik ve istikrarı sağla-
manın yolunda ilerliyor" 
ifadelerini kullandı.

HÜKÜMETE PROTESTO
Yeni koalisyon hüküme-

ti, Batı Kudüs'teki Baş-
bakanlık binası önünde 
protesto edildi. Protesto, 
İsrail Parlamentosu'nda 
koalisyon hükümetine 
güvenoyu verilmesinin 
hemen akabinde yapıldı. 
Protestocular, aleyhinde-
ki yolsuzluk suçlamaları 
nedeniyle Netanyahu'nun 
hükümetin başında olma-
ması gerektiğini hatırlattı.

n Dış Haberler Servisi

Krize müdahale
Afganistan’da Seçim Komisyonu tarafından 18 Şubat’ta cumhurbaşkanı ilan 
edilen Eşref Gani ile seçimlere hile karıştığı iddiasıyla sonuçları kabul etmeyen 
Abdullah Abdullah arasında ABD müdahalesi sonucu siyasi uzlaşı sağlandı

ANLAŞMAYA göre, Afga-
nistan Ulusal Yüksek Uzlaşma 
Konseyi Başkanlığı’nı üst-
lenen Abdullah, yeni göre-
viyle Taliban ile Afganistan 
hükümeti arasında yapılması 
planlanan barış görüşmeleri 
sürecini yürütecek. ABD, 
Taliban’la imzaladığı barış an-
laşmasının nihayete varması 
için Afgan hükümetini Tali-
ban’la barışa zorlamış ancak 
ülkede yaşanan siyasi kriz, 
müzakerelerin önünde engel 
olmuştu. Cumhurbaşkanlığı 
görevini yürüten Eşref Gani 
ise anlaşma kapsamında, eski 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Raşid Dostum’a mareşallik 
unvanı verdi.

ABD VE NATO’DAN  
DESTEK

ABD ve NATO’dan uzlaşma 
kararına destek açıklamaları 

geldi. ABD Dışişleri Bakanı 
Mike Pompeo, Gani ve Ab-
dullah ile telefon görüşmesi 
yaparak uzlaşma kararının 
memnuniyet verici olduğunu 
açıkladı. NATO Genel Sekrete-
ri Jens Stoltenberg de yaptığı 
yazılı açıklamada Afgan 
liderlerin anlaşmasının ‘barış 

için çalışmaya karar verme-
sinin büyük önem taşıdığını’ 
ifade etti. Stoltenberg “Tali-
ban, yükümlülüklerini yerine 
getirmeli ve acilen şiddeti 
azaltarak Afganlar arasında 
yürütülen müzakerelere katıl-
malı” dedi.

n Dış Haberler Servisi

POLONYA Roma Katolik 
Kilisesi’nin başında bulunan 
Başpiskopos Wojciech 
Polak, Vatikan’dan, ülkedeki 
rahiplerin yaptığı çocuk 
istismarlarının üzerinin 
örtüldüğünü, bu konuda 
soruşturma yürütülmesi 
gerektiğini açıkladı.

BBC’nin haberine göre, 
Polak, din adamlarının 
çocuklara yönelik cinsel 
istismarlarına ilişkin bir 
belgesin yayınlanmasının 
ardından, Katolik Kilisesi’n-
den ‘inceleme başlatmasını’ 
talep etti. Polonya Kilisesi 
geçen yıl, son otuz yıl içinde 

yaklaşık 400 din adamının 
çocuklara cinsel istismarda 
bulunduğunu kabul etmişti.

YouTube’da 2 milyondan 
fazla izlenen ‘Saklambaç’ 
isimli belgeselde, iki karde-
şin çocukken kendilerine 
istismarda bulunan bir din 
adamıyla yüzleşmek için 
verdikleri mücadelenin 
hikayesi anlaşılmıştı. Belge-
selde kıdemli bir pisko-
posun yıllarca suçlamaları 
bildiği, ancak herhangi bir 
adım atmayarak olayın 
üstünü örtmeye çalıştığı 
aktarılmıştı. 

n Dış Haberler Servisi

ABD SINIR 
TANIMIYOR
Trump yönetimi İran, 

Venezuela ve Küba'ya 
karşı hamlelerine son 

dönemde hız verdi. 
Washington, bu kez 

İran'dan Venezuela'ya 
yapılan petrol 

ithalatının önünü 
kesti. Küba'nın ise 

'Teröre destek veren 
ülkeler' listesine 

yeniden alınması 
gündeme geldi

NE OLMUŞTU
DÜNYANIN en büyük 

petrol rezervlerine sahip 

ülkelerinden Venezuela, 

yaptırımlar ve ekonomik 

kriz nedeniyle petrol 

rafinerilerini etkin çalıştı-

ramıyor. İran ise ürettiği 

petrolü ambargo sonucu 

satmakta zorlanıyor. 

Venezuela Devlet Başkanı 

Nicolas Maduro, ülkesinin 

akaryakıtsız kalmasını 

önlemek için geçen ay 

İran’dan yardım istemiş, 

karşılıklı ticaret yürütül-

müştü.

ABD'nin Küba'ya karşı yeni bir 
hamle hazırlığında olduğu gündeme 
geldi. Reuters'ın Trump yönetiminden 
bir kaynağına dayandırdığı haberi-
ne göre, ABD, Küba’yı 2015 yılında 
çıkardığı ‘teröre destek veren ülkeler’ 
listesine yeniden almayı planlıyor. 

Ajansa konuşan üst düzey yetkilinin 
aktardığına göre, Washington'ın Kü-
ba’yı Venezuela Devlet Başkanı Nico-
las Maduro’ya ve Kolombiya’da Ulusal 

Kurtuluş Ordusu (ELN) gerilla liderle-
rine destek vermesi gerekçesiyle 'terör 
listesi'ne alabileceğini, bu kararın yıl 
sonuna kadar verilebileceğini ancak 
yasal gerekçe için değerlendirmelerin 
sürdüğünü aktardı. 

ABD geçen hafta 'Terörle mücade-
leye destek vermeyen ülkeler' listesine 
aldığını açıklamıştı. Küba, ABD Dışişle-
ri Bakanlığı’nın duyurusuna 'düzmece' 
diyerek tepki göstermişti.Kü
ba

 h
ed

ef
te
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SUUDİ Arabistan’ın 
başını çektiği Arap 
Koalisyonu, Yemen’in 
güneyinde Birleşik Arap 
Emirlikleri (BAE) destekli 
Güney Geçiş Konseyi’nin 
geçen hafta ilan ettiği 
özerklik kararı gereği 
yapılan uygulamalardan 
rahatsızlığını dile getirdi. 
BAE’nin aynı zamanda 
Arap Koalisyonu üyesi ol-
ması koalisyonda yaşanan 
çatlağı gözler önüne serdi.

Suudi devlet 
televizyonu El 
İhbariyye’nin haberine 
göre, koalisyondan 
üst düzey yetkili, sahil 
güvenlik birimlerinin 
görevini yerine getirmesi 
için devreye girdiklerini 
ancak söz konusu 

ayrılıkçı güçlerden yanıt 
alamadıklarını kaydetti.

INGILIZ  
GEMISINE SALDIRI

Öte yandan, Yemen 
açıklarında bir İngiliz 
gemisi saldırıya uğradı. 
İngiltere Deniz Ticaret 
Organizasyonu (UKMTO), 
saldırının Aden Körfezi 
açıklarında olduğunu be-
lirtti. Geminin kimliği ve 
saldırıya ilişkin bilgi ve-
rilmezken saldırıyı henüz 
üstlenen olmadı. Yemen 
medyası, saldırıya uğra-
yan geminin İngiliz Stolt 
şirketine ait olduğunu ve 
saldırının korsanlar tara-
fından yapıldığı bilgisini 
paylaştı.

n Dış Haberler Servisi

Koalisyonda çatlak

‘Cinsel istismarları araştırın’

AA

Depo Photos

Depo Photos

Depo Photos



SIYAH MAVI KIRMIZI SARISAYFA 16

16 ÇEVİRİ 19 MAYIS 2020 SALI
www.birgun.net

Michael LAFORGIA – Walt BOGDANICH

ABD Başkanı Trump, Suudi koalisyonu-
na milyarlarca dolar değerinde satışlar 
yapan Raytheon gibi üretim firmalarını 

yasal silah tüccarları olarak değerlendiriyor. 
Obama yönetimi de başlangıçta Suudileri 
desteklemişti, ancak daha sonra binlerce in-
sanın ölmesi sonucu bu kararından pişmanlık 
duyarak geri adım atmıştı.

Yıllar boyunca, düğün salonlarına, cenaze 
törenlerine, balıkçı teknelerine, bir okul 
otobüsüne düşen bu bombalar binlerce sivili 
öldürdü ve Yemen'de dünyanın en kötü insani 
krizlerden birinin yaşanmasına yol açtı.

Amerikalı yetkililer tarafından da yasal 
olarak onay almış Amerikan şirketleri 
tarafından sağlanan silahlar, Suudi Arabis-
tan'ın pervasız bir savaş süreci yürütme-
sine destek sağlamış oldu. Ancak Haziran 
2017'de, etkin bir Cumhuriyetçi senatör, 
yeni satışlara onay vermeme kararıyla yeni 
satışların kesilmesini sağlamış oldu. Bu, 
katliamı durduran bir gelişmeydi.

Tehlikeye atılan milyarlarca dolar, baş-
kanın sözüne değer verdiği yardımcılardan 
biri olan savaş yanlısı ticaret danışmanı 
Peter Navarro, senatörü tersi yönünde karar 
vermeye ikna etme görevini yerine getirdi. 
Navarro, Amerikalı silah yapımcılarına 
danıştıktan sonra, Jared Kushner ve diğer üst 
düzey Beyaz Saray yetkililerine, muhtemelen 
Trump'ın kendisi tarafından yapılmış müda-
hale çağrısının bulunduğu bir not yazdı. Bu 
not, “Trump'ın Ortadoğu'ya yapılacak silah 
satış anlaşmasının riske atılması, beraberin-
de ticari kayıplar da getirecektir” başlığıyla 
gönderildi.

Suudiler haftalar sonra Amerikan silahları-
nı satın almakta tekrar serbest kalmış oldular.

Daha önce bildirilmemiş olan bu müdaha-
le, Trump yönetimindeki Amerikan dış politi-
kasında ekonomik hususları genellikle diğer 
hususların üzerinde yükseltmesi gibi temel 
bir değişiklik olduğunun altını çiziyor. Geçmiş 
yönetimlerde, yabancı devletlere yapılan silah 
satışlarının çoğunlukla diplomatik hedeflere 
ulaşmak için gerçekleştirilir veya durdurulur-
du. Trump yönetimi ise satın alanların silahla-
rı nasıl kullandıklarına çok önem vermeksizin, 
esas olarak elde edilecek kârlara ve yarattıkla-
rı iş fırsatları için bu politikayı sürdürüyor.

Trump, Çin'e karşı ortaya attığı polemikler-
le tanınan Kaliforniyalı ekonomist Navarro'ya 
Oval Ofis ve savunma firmaları arasında bir 
kanal olması için başvurdu. Beyaz Saray, ayrı-
ca silah ihracatı kurallarını yeniden yazarak, 
yabancı ordulara silah satışını da hızlandırmış 
durumda. Silah anlaşmalarına lisans vermek-
ten sorumlu olan Dışişleri Bakanlığı da,  bu 
satışları daha agresif bir şekilde teşvik etmekle 
suçlanıyor.

SAVUNMA SANAYİYE EN AÇIK YÖNETİM
Büyük silah üreticilerine başvuran uzman 

analist Loren B. Thompson da, bu durumu 
“Bu Beyaz Saray, savunma sanayisi yönetici-
lerine hatırladığımız tüm diğer yönetimlerden 
daha açık” şeklinde ifade etti.

Yaşanan hiçbir dış karışıklık, bu politi-
kanın yarattığı etkileri Yemen'deki savaştan 
daha fazla açıklamamıştır. Gözden geçirilen 
binlerce sayfalık kayıt ve yürütülen bu politi-
kaya hakim veya karar alma süreçlerine ka-
tılan elliden fazla kişiyle yapılan röportajlara 
göre, Trump'ın silah satışlarını benimsemesi, 
zaten istikrarsız olan dünyanın bu değişkenlik 
gösteren bölgesini daha da istikrarsızlaştıran, 

100 binden fazla insanın ölümüyle sonuç-
lanan çatışmanın uzamasına da bir zemin 
oluşturmuş oldu.

Suudilere satış yapan Amerikalı silah üre-
ticileri hissedarlara karşı sorumlu olduklarını 
ve yanlış bir şey yapmadıklarını iddia ediyor-
lar. Yabancı ordulara silah satışının Dışişleri 
Bakanlığı tarafından onaylanması gerektiğin-
den, şirketler siyasi davranmadıklarını, sadece 
işlerini yürüttüklerini ifade ediyorlar.

ASIL SORUMLULARDAN: RAYTHEON
Ancak Yemen'deki durumun kötüye git-

mesinde sorumlularından biri olan Raythe-
on Company firması, Amerikalı yetkililerin 
kararlarını beklemekten fazlasını da yaptı. 
Şirket, Suudi Arabistan'a yapılan insani 
yardım malzemesi satışlarını artırmaya 
çalışan kongre üyelerini, kendi çıkarlarını 
koruyabilmek için etkileme yönünde büyük 
uğraşlar verdi.

Suudilerin büyük silah tedarikçilerinden 
birisi olan Raytheon, Yemenli sivillerin 
ölümlerinde insan hakları örgütleri de dahil 
olmak üzere pek çok kesim tarafından hedef 
alınsa da, krallığı uzun zamandır en önemli 
yabancı müşterilerinden biri olarak görüyor.

2015'te başlayan Yemen savaşında, Obama 
yönetimi Suudileri destekleme yönünde 
aceleci bir karar verdikten sonra, mevcut ABD 
hükümet kayıtları üzerinde yapılan analize 
göre, Raytheon yeni bomba satışlarına 3 mil-
yar dolardan fazla para ayırmış durumda.

Anlaşmaları sürdürme niyetinde olan 
Raytheon, sanayi oyununu kuralarına göre 
oynadı. Lobi üyesi olması gerekmeyen 
eski Dışişleri Bakanlığı görevlilerini eski 
meslektaşları üzerinde satışları onaylama-
ları yönünde baskı oluşturmak için federal 
boşluklardan yararlandı. Dahası, şirket 
Washington'da güçlü bir nüfuza sahip olsa 
da - baş lobici Mark Esper, Ordu sekreteri ve 
daha sonra da Trump yönetiminde savun-
ma sekreteri olması beklentilerle, daha da 
yakın bağlar kurma arayışında oldular.

Raytheon’ın çıkarılarını koruması adına 
Beyaz Saray yetkililerine müdahale eden 
ve Trump yönetiminde itibarı azalmış olan 
Dışişleri Bakanlığı üzerinde de bu tartışmaları 
anlaşmaların sürdürülmesi konusunda şiddet-
li bir baskı kuran Navarro'yla yakın bir ilişkide 
olmaya çalıştılar.

Ayrıca, Esper ve Dışişleri Bakanı Mike 
Pompeo ile yakın bağları olan ve üçünün de 
West Point'teki 1980'lere dayanan bir samimi-
yeti olan lobici  David J. Urban'ın yardımını 
da aldılar. Vatandaşlar savaşa tepki göster-
mesi,  Demokrat ve Cumhuriyetçi bir grup 
Amerikalı yetkili, Suudilere silah satışını 
engelleyerek üç kez katliamı durdurma giri-
şiminde bulundu. Onların çabaları, büyük 
ölçüde Raytheon'a destek veren Beyaz Saray 
tarafından boşa çıkarıldı.

Çok defa bir açıklama talebinde bulunu-
lan Raytheon temsilcileri gazetecilere yurt 
dışına yapılan satışlar hakkında konuşmayı 
reddetti. Şirket sözcüsü Corinne Kovalsky, 
aralık ayında “Yabancı ordulara yapılan 
satışlara ilişkin en doğru muhattabın 
ABD hükümetindeki yetkililer olduğuna 
inanıyoruz” şeklinde bir açıklama yaptı. 
Her iki parti milletvekilleri de, Yemen savaşı 
sürecinde hala devam etmekte olan silah 
satışlarını kınayarak, insani ve güvenlik 
durumlarına yönelik silahların bir kısmının 
ülkedeki cihatçı grupların eline geçebilece-
ğine dair kaygılarını dile getirdi.

Utah bölgesinden Cumhuriyetçi Senatör 
Mike Lee, yönetimin çatışmaları destekleyen 
yaklaşımını açıktan eleştirerek “Bu silahların 
gerçekten nasıl kullanıldığını veya gelecekte 
ABD birliklerine karşı da kulanılıp kullanıl-
mayacağını bilmiyoruz. Bu savaşa Kongre 
tarafından asla izin verilmemeliydi" ifadeleri-
ni kullandı.

Komünist Polonya'da doğan New Jersey 
eyaletinin Demokrat Senatörü ve Barack 
Obama başkanlığı döneminde Dışişleri Ba-
kanlığı'nın insan hakları bürosunu yöneten 
Tom Malinowski “İnsanlar bize izliyor. Dün-
yada, sahip olduğumuz bu muazzam gücü, 
doğrudan çıkarlarımızla dışında kullanabilen 
tek ülkeyiz" ifadelerini kullandı.

“Başkan Trump gururla Suudi Arabis-
tan'a silah satmaya devam etmemiz gerekti-
ğini söyledi çünkü bize çok para ödüyorlar” 
diyen Malinowski sözlerine şöyle devam 
ediyor: “Anlaşılan, başkan dış politikayı her 
ülke bir şirket ve sanki bizim işimiz de para 
kazanmakmış gibi emlak işiyle eş değer 
görüyor."

Trump yönetimi, Suudi Arabistan'a silah 
satışını büyük bir ticari faliyet olarak görür-
ken, Amerikan ekonomisi için de hayati bir 
öneme sahip olduğunu savunuyor.

Trump, gazeteci ve aynı zamanda bir 
Amerikan vatandaşı olan Cemal Kaşıkçı’nın 
öldürülmesi sonrasında Ekim 2018'de Fox 
Business'a verdiği demeçte “İnanılmaz bir 
ekonomi yarattık. Boeing'i istiyorum, Lockhe-
ed'i de istiyorum ve Raytheon'un bu düzeni 
devam ettirmesini ve bu inanılmaz donanımı 
üretmesi için daha çok insanı da işe almasını 
istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

TRUMP’LA BERABER ARTIŞA GEÇTİ
Kayıtlar, ABD hükümeti tarafından izin 

verilen yabancı ülkelere silah satışlarının, 
Trump'ın başkan olduktan sonra ciddi bir 
oranda arttığını gösteriyor. Trump’ın yö-
netimdeki ilk üç yılında gerçekleşen yıllık 
yaklaşık 51 milyar dolarlık ihracat, Obama'nın 
son döneminde yılda 36 milyar dolar olarak 
gerçekleşen ihracata kıyaslandığında artışın 
boyutunu ortaya koyar nitelikte.

Silah sanayisi grupları, Trump’ın ilk iki 
yılında savunma sanayisinde satılan ürün 
miktarının yüzde 3,5'ten fazla bir artışla 880 
bine yükseldiğini, ancak en son elde edilen ra-
kamların kaçının üretilerek yapıldığını ortaya 
koymadığını aktarıyorlar.

Beyaz Saray, Ulusal Güvenik Konseyi'ne 
yönelik açıklama taleplerininin yanı sıra, bir 
sözcü de “İran ve Husi vekillerinin” Suudi 
Arabistan'ı hedef aldığını ve Amerikalıları 
da tehlikeye attığına dair bir açıklama yaptı. 
Sözcü John Ullyot, “Suudi Arabistan’ın bu teh-
ditlere karşı savunma hakkını desteklemeye 
devam ediyoruz, sivil kayıpları önlemek için 
de gerekli tüm tedbirlerin alınmasını istiyo-
ruz” ifadelerini kullandı.

Obama başkanlığı döneminde görev 
yapmış eski bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi 
olan Anthony Wier, her iki tarafın geçmişteki 
yöneticilerinin silah satışlarından sağlanacak 
ekonomik karlarıyla, temeldeki gerçekler 
arasında bir denge sağlamaya çalıştıklarını 
söyledi.

Wier, “Bu, birçok fabrika üretimi sağlayan 
ve çok sayıda devletin dahil olduğu önemli 
bir ihracat endüstrisi, ancak Yemen'de bir 
okul otobüsünün hala dibinde olduğu, ölü 
çocuklarla dolu derin bir çukurun oluştuğu da 
bir gerçek" ifadelerini kullandı.

Yıllar boyunca düğün salonlarına, cenaze törenlerine, balıkçı teknelerine, bir okul 
otobüsüne düşen ABD yapımı bombalar binlerce sivili öldürdü. Yemen’deki büyük 

insanlık trajedisinin baş sorumlularından biri de Amerikan Raytheon Company silah şirketi

Yemen’deki 
siviller 
neden 

Amerikan 
yapımı 

bombalarla 
öldürülüyor?

İHADepo Photos

BEŞ yıl önce Yemen’deki savaş 
başladığında, Raytheon çok gücü 
bulunmayan bir şirketti.

Merkezi Waltham’da bulunan 
Mass., yıllar içinde Patriot füzesi 
satışlarında gördüğü desteklerlerle, 
ABD’deki en büyük üçüncü savun-
ma şirketi haline geldi. Ancak Rayt-
heon, düşen kârları ve federal bütçe 
kesintileri sebebiyle git gide güç 
kaybetmesi üzerine, Şirketin Ceosu 
Kennedy, uluslararası satışlardan 
başlayarak işleri düzene sokmaya 
kararlı davranıyordu. Raytheon, 
yabancı hükümetlere yaptığı satışlar 
sayesinde Lockheed Martin ve diğer 
Amerikan savunma devlerinden çok 
daha fazla kazanıyordu. Çok az ya-
bancı müşteri Suudi Arabistan’dan 
daha fazla önem taşıyordu. Suudiler 
ile olan bağları, şirketin krallığını 
kalıcı hale getirdiği ilk Amerikan 
savunma sanayisi şirketlerinden 
birine dönüştüğü 1960 yıllarına 
dayanıyor.

O zamandan beri, nesiller boyu 
işleri sürdüren Raytheon yöneticile-
ri, Saudis ile şirketin bağını güçlen-
direrek, kraliyet ailesinin üyelerini 
danışman olarak işe aldı, okullar 
inşa etti ve kraliyet tarafından önem-
senen projelere yatırımlar yaptı.

Bu yakın ilişki, 11 Eylül saldı-
rısından iki gün sonra, 11 Eylül 
Komisyonu’nun bir raporuna göre, 
Suudi Arabistan’lı üç üniversite 
öğrencisinin Raytheon’un Tampa, 
Fla’daki özel hava alanından ülke-
den giriş çıkış yapmaya başlaması 
ortaya çıkarılmıştı. (Suudi kraliyet 
ailesinin bir üyesi de dahil olmak 
üzere çıkarılan bu erkeklerden hiç-
biri, Suudi kaçaklar arasında olsalar 
da saldırılarla bir bağları yoktu.) 
Uzun zamandır süren bağlar, Bay 
Kennedy’nin şirketi büyütmesine de 
yardımcı oldu. Yemen savaşı başla-
dığından beri, Raytheon krallığa ve 
ortaklarına en az 5 milyar dolar de-
ğerinde büyük satışlar gerçekleştir-
di. ABD hükümeti kayıtlarına göre, 
şirketin seviye atlayarak, başka bir 
büyük savunma şirketi olan United 
Technologies ile birleşme anlaşması 
Nisan ayında tamamlandı.

Savunma ürünleri için yapılan 
anlaşmaların bazıları hükümetten 
onay da aldı. Ancak Suudilerin 

Yemen’de kullandığı 120 binden 
fazla özel bomba ve bomba teçhizatı 
da dahil olmak üzere bazı silahların 
satışında büyük yasal zorluklar da 
ortaya çıktı. Hükümet kayıtlarına 
göre, bu anlaşmalar 3 milyar do-
lardan fazla değeri olan en yüksek 
kazançlı satışlar arasındaydı. Şirket 
açısından asıl sorun 8 Ekim 2016’da, 
Suudi koalisyon uçaklarının Yemen 
başkenti Sana’da bir hükümet yet-
kilisinin babasının cenaze törenini 
hedeflediği saldırıyla başladı.

Atılan ilk bomba binayı parçala-
mış, bazı insanları anında öldür-
müş ve kalan insanları da çığlıklar 
içerisinde ateş altında bırakmıştı. 
İkinci bomba da, hayatta kalanlara 
yönelik arama kurtarma çalışmaları 
esnasında atılmıştı. Üçüncü bomba 
da, param parça olmuş binalar ve 
kaldırımlarda yaralı halde, ölümle 
mücadele eden insanların tam orta-
sına atılmıştı. Jubran’daki saldırıdan 
kurtulanlardan biri olan 42 yaşında-
ki Hassan, insan hakları çalışanla-
rına “İnsanlar ateş içindeydi ve bazı 
insanlar diri diri yakıldı. Ayrıca çok 
sayıda çocuk vardı. Parçalanmış 
bedenleri her yere saçılmış üç çocuk 
cesedi de vardı.” açıklamalarını 
yapmıştı.

Suudilerin daha sonra bir 
hata olduğunu söylediği bombalı 
saldırıda en az 140 kişi öldü ve 500 
kişi de yaralandı. Saldırıdan kısa bir 
süre sonra insan hakları çalışanları, 
enkazın ortasında bir Amerikan 
şirketi olan Raytheon’un kimlik nu-
marasını taşıyan bir bomba parçası 
keşfetmişti. Bu saldırı, insan hakları 
örgütlerinin savaşın ilk iki yılında 
şirketin yönetimiyle ilişkilendirdiği 
sivillere yapılan en az 12 saldırıdan 
biriydi. 2017 yılında ölü ve yaralı 
sivillerin olmasının şirket faliyetle-
rini sınırlandırıp sınırlandırmaya-
caklarına dair sorulan bir soruya 
Raytheon’un iş gelişimi başkan 
yardımcısı John D. Harris II CNBC’ye 
şu açıklamaları yaparak satışları 
sürdüreceklerini açıklamıştı: “Ticari 
faliyetlerimiz kesilmeyecek, çünkü 
ürünlerimizi kullanan ülkelerin 
sistemi en uygun şekilde kullanması 
ve sistemi en doğru şekilde kullan-
ma becerileri edinmelerinde çok sıkı 
bir uğraş veriyoruz.”

5 milyar dolarlık teşvik

Twitter
Kaynak: New York Times 
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HİNDİSTAN

On binlerce göçmen işçi eve geçiş 
talebinde bulundu

ÇEŞITLI eyaletlerde işten çıkarılan öf-
keli göçmen işçiler, Covid-19 karantinası 
sırasında memleketlerine ve köylerine 
geri gönderilmelerini talep ediyor. Polis 
kitle gösterilerini acımasızca dağıttı. On 
binlerce vasıfsız ve kısa süreli sözleşmeli 
göçmen işçi, ağırlıklı olarak inşaat sek-
töründe ve küresel üretim tesislerinde 
istihdam ediliyor. Düşük ücretle çalıştı-
rılan bu işçiler, yardım alamadıklarından 
yoksulluk ve açlıktan ölüyor, kira ödeye-
miyorlar. Bengaluru Amruthahalli’de 10 
Mayıs’ta 500’den fazla göçmen taşeron 
işçi, isteklerini yerine getirmeyen şirket 
temsilcilerini ofislerine kilitledi. 11 Ma-
yıs’ta da Jaipur’da yaşayan Rajasthanlı 
göçmen işçiler, hükümetten memleket-
lerine geri dönmeleri için düzenleme 
talep etti. Polis, köylere saldırdı. Birçok 
işçi darp edildi. 

BANGLADEŞ

İşçi eylemleri beşinci haftasında
YÜZLERCE şirketten on binlerce 

işçi, 4 Nisan’dan bu yana eylemde. 
Ülke çapında uygulanan karantina 
bittikten sonra patronlar fabrikaları 
açmadı. Altı sanayi bölgesiyle diğer 
yerlerdeki işçiler, fabrikaların yeniden 
açılmasını, karantina sırasındaki tüm 
ücretlerin ödenmesini, yıllık bayram 
tatili ikramiyesi ile nisan ayında yüzde 
35 oranında kesilen ödemelerin tam 
olarak verilmesini istiyor. Narayan-
ganj’ın Fatullah ilçesinde, 13 Mayıs’ta, 
Şah Fateh Ullah Tekstil Fabrikası ile 
Jalal Haji Iplik Fabrikası’nda çalışan 
yaklaşık 10 bin işçi, bu taleplerle ey-
lemdeydi. Fabrika yetkilileri ikramiye 
ödemeyi reddetti ve nisan ücretlerinin 
yalnızca yüzde 60’ını ödemeye karar 
verdi. Işçiler, şirket yetkilileri tarafın-
dan saldırıya uğradıklarını ve yaklaşık 
10 işçinin yaralandığını söyledi. Bir 
gün önce de binlerce hazır giyim 
eşyası Ashulia, Gazipur, Narayanganj 
ve Chattogram sanayi bölgelerinde 
ve Dakka şehrinde protesto gerçek-
leştirdi.

PAKİSTAN

Karachi işçileri tazminatsız işten 
çıkarmaları protesto etti

ÇOK sayıda işçi 11 Mayıs Pazartesi 
günü maaş ödenmemesine ve işten 
çıkarmalara karşı Karachi’de protes-
to eylemi düzenledi. Birçok endüstri 
şirketinden işçiler, Pakistan Ulusal 
Sendika Federasyonu ve Evde Çalışan 
Kadın Işçiler Federasyonu’nun gösteri-
sine katıldı. Sendikaya göre, Covid-19 
karantinası sırasında günlük 6 milyon 
ücretli işçi işini kaybetti. 

KAMBOÇYA

Çanta fabrikasındaki işçileri  
ödenmemiş ücretlerini istedi

KANDAL eyaletinin Takhmao ken-
tindeki FMF çanta fabrikasında çalışan 
yaklaşık bin 600 işçi, ödenmemiş 
nisan ücretlerini talep etmek üzere 13 
Mayıs’ta fabrika önünde protesto ey-
lemi düzenledi. Fabrika yönetimi ka-
rantinada 150 işçiyi işten çıkarmış ve 
Covid-19 salgınını gerekçe göstererek 
ücret ödememişti. Kamboçya hazır 
giyim endüstrisi, karantina boyunca 
180 fabrikasında üretimi askıya almış, 
150 bin işçi işinden olmuştu.
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AVUSTRALYA

Yeni Güney Galler Hemşireler Birliği 
ücretlerin dondurulmasına karşı

YENI Güney Galler’de (NSW) 
Covid-19 salgınıyla mücadele eden bin-
lerce hemşire, Liberal-Ulusal hükümetin 
kamu sektöründeki ücretleri dondurma 
planına karşı duruyor. Bu amaçla sen-
dika, tüm üyelerini politikacılara planı 
protesto eden e-postalar göndermeye 
çağırdı. Bu plandan öğretmenler, sağlık 
görevlileri ve diğerleri dahil olmak 
üzere 400 binden fazla kamu sektö-
rü çalışanı ve hemşireler etkilenecek. 
Ücretleri dondurmayla, hükümet 4 yıl 
boyunca maaş faturasından 3 milyar 
dolardan fazla kesecek. 
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Konut sektöründe motor çalışmıyor
TÜRKIYE Istatistik Kurumu (TÜIK) 

Ocak-Mart 2020 dönemine ilişkin 
yapı izin verilerini yayımladı. Verilere 
göre 2018 yaz aylarında duran konut 
sektörü, o günden bugüne hareketle-
nebilmiş değil.

2019’un başında sert şekilde düşen 
yapı izni verilen inşaatlar bu yılda da 
artmadı. Belediyeler tarafından verilen 
yapı ruhsatlarının 2020 yılının ilk üç 
ayında bir önceki yıla göre bina sayısı 
yüzde 1,1 ve daire sayısı yüzde 4,0 arttı 

ancak izin verilen konutların yüzöl-
çümü yüzde 11,4 ve değeri yüzde 4,0 
azaldı.

Konut sektörünün görece daha 
hareketli olduğu 2018 yılı ilk çeyreğiyle 
kıyaslandığında ise yapı izni verilen 
konutların yüzölçümü neredeyse yarı 
yaraya azalmış durumda. 2018’in ilk 
çeyreğinde 32 milyon metrekarelik 
yapı izni verilirken 2020’de bu sayı 17,4 
milyon metrekareye gerilemiş durum-
da. ■ Ekonomi Servisi

2018 2019 2020

Bina sayısı:  23 bin 978 13 bin 823 13 bin 971
Yüzölçümü (m2): 32,03 milyon 19,67 milyon 17,42 milyon
Değer (TL):  39,4 milyar 31,2 milyar 30 milyar
Daire sayısı: 141 bin 323 77 bin 153 80 bin 216

Milyonlar açlığın pençesinde
MMO’nun nisan ayı için 
hesapladığı asgari fatura 
tutarı 349 lira, Türk-İş’in 4 
kişilik aile için hesapladığı 
aylık gıda harcaması 2 bin 
374 lira. İstanbul’da 100 
metrekarelik bir evin kirası 
ise en az 900 lira. Buna göre 
3 bin 623 liranın altındaki 
gelir sahibi milyonlar sağlıklı 
beslenemiyor

Ekonomi Servisi

MAKINA Mühendisleri Odası 
Enerji Çalışma Grubu 2020 
yılına ilişkin Enerji Görünüm 

Raporu’nu yayımladı. Buna göre ni-
san ayında bir evin doğalgaz, elektrik 
ve su faturası asgari tutarlarla 349 
lirayı buldu. Kira ile birlikte düşü-
nüldüğünde İstanbul’da en az 1249 
lira kira ve faturalara gidiyor. Buna 
karşın 4 kişilik bir ailenin sağlıklı 
beslenebilmesi için aylık asgari gıda 
ihtiyacı ise 2 bin 374 lira. Bu sayılara 
göre milyonlar açlığın pençesinde.

Son 18 yılda özellikle konut sek-
törü hızla büyüdü. Ancak yapılan 
konutları alanların çoğu zaten evi 
olanlardı. Bunun üzerine köyden 
kente göçün de etkisiyle ev sahibi 
olanların toplam içindeki payı azaldı, 
kiracı olanların oranı arttı. Böylece 
kira ve faturalar toplam gelir içinde 
çok daha önemli bir paya sahip oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 

2018 yılı için yayımladığı hane halkı 
tüketim harcamaları verileri çarpıcı 
bir gerçeği daha ortaya çıkardı. Buna 
göre yurttaşların en önemli gideri 
konut ve kira harcamaları oldu. Hane 
halkı 100 liralık harcamasının 23,7 
lirasını konut (doğalgaz, elektrik, su 
vb. faturalar) ve kira için harcıyor. 
Gelir azaldıkça bu oran artıyor.

HER 100 HANENİN 28’İ KİRACI
TÜİK’in verilerine göre AKP döne-

mi boyunca haneler içindeki kiracı 
sayıları gittikçe arttı. 2002 yılında 
her 100 hanenin 18,7’si kiracı iken, 
2018’de bu sayı 28,5’e çıktı. Haneler 
içindeki kiracı sayısı da gittikçe artı-
yor. Eğer kiracılaşma oranı bu hızda 

devam ederse 20 sene sonra kiracı 
sayısı kendi evinde oturan sayısını 
geçecek.

EN UCUZ İLÇEDE  
METREKARE 9 LİRA

Gayrimenkul veri analizi platformu 
Endeksa’nın İstanbul’un ilçelerine 
göre 2+1 (85-110 metrekare arası) ko-
nut kiralarını ele alan araştırmasına 
göre, en düşük metrekare kira bedeli 
ortalama 9 lirayla Esenyurt, Sultan-
gazi, Sultanbeyli ve Sancaktepe’de 
görülüyor.

Kiralık konutta en ucuz ortalama 
metrekare fiyatları 9 lirayla Esenyurt, 
Sultangazi, Sultanbeyli ve Sancakte-
pe’de görülürken, bu rakam Beşik-

taş’ta 25 liraya kadar çıkıyor.

FATURALAR MAAŞIN YÜZDE 
15,9’U EDİYOR

MMO Enerji Çalışma Grubu’nun ha-
zırladığı Enerji Görünümü Raporu 2020 
başlıklı sunuma göre doğalgaz, elektrik 
ve su faturaları toplamı İstanbul’da 
asgari cüretin yüzde 15,9’u Ankara’da 
ise yüzde 16,75’i bulmuş durumda.

Asgari miktarlar üzerinden MMO 
tarafından hesaplanan verilerle İstan-
bul’da 3 faturanın toplamı 349 liraya 
ulaştı. Bunun üzerine İstanbul’un 
kira tutarı en ucuz semtlerinden 
birinde 100 metrekarelik bir evde otu-
ran ailenin konut ve kira masrafları 
1249 liraya ulaşıyor.

Elektrik 230 kWh
76 m3
10 m3
100 m2

4 kişi için

-

Doğalgaz   
Su
Kira
Zorunlu gıda
TOPLAM

163,35 lira
137,22 lira
48,96 lira
900 lira

2374 lira

3 bin 623 lira

Çiftçi küskün, tarım 
bitme noktasında

Tarım sektöründe istihdam edilenlerin sayısının 7,4 
milyondan 4,2 milyona gerilediğini vurgulayan Başevirgen 

“Önlem alınmazsa açlığın ülkemizi vurması kaçınılmaz” dedi

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başe-
virgen, TÜİK ve SGK’nin tarım verilerini 
yorumladı.

Ülke nüfusu artarken, ekilebilir 
tarım alanlarının daralmasının, gıda 
temini noktasında endişe vermeye 
başladığını belirten Bekir Başevirgen, 
“Üretimin önünde bir çok engel var. 
Çiftçilerimiz para kazanamadığı için 
üretimden çekiliyor. 2002’de 26 mil-
yon 579 bin hektar olan tarım arazisi 
2019’de 23 milyon 94 bin hektara kadar 
düştü. 18 senede tarım arazilerimiz yüz-
de 12,3 azaldı.İktidarın, ülkenin açlıkla 
karşı karşıya kalmaması için 
bir an önce harekete geç-
mesi ve tarıma bakışını 
değiştirmesi gerekiyor” 
dedi.

Planlı bir üretim anlayı-
şı ile dışa bağımlılığı en alt 
seviyeye indirecek, katma 
değeri yüksek, kali-
teli, sağlıklı 
ve güvenli 
ürünler 
üretecek, 
hem 
üreti-
cinin 
para 
ka-

zandığı hem tüketicinin uygun fiyata ürü-
ne ulaşabildiği bir politika oluşturulması 
gerektiğini ifade eden Başevirgen, “Tarım 
potansiyelimiz hepsini gerçekleştirmek 
için uygun. Tarıma ve tarım politikalarına 
bakışın değişmesi gerek. Çiftçilerin ye-
niden üretmelerini teşvik edecek önlem-
lerin acilen il, bölge ayrımı yapılmadan 
alınması gerekiyor. Eğer gereken önlemler 
bir an önce alınmazsa, dünyada büyük 
iklim değişiklikleriyle mücadele edilen 
bu dönemde açlığın ülkemizi de vurması 
kaçınılmaz” dedi.

ÜRETEN AZALIYORSA  
ÜRETİM DE YOKTUR

TÜİK verilerine göre tarım sektö-
ründe istihdam edilen kişi sayısının 
2002’de 7 milyon 458 bin kişiyken, 2020 
Şubat ayı itibariyle 4 milyon 157 bin 
kişiye gerilediğini söyleyen Manisa Mil-
letvekili Bekir Başevirgen, “Bu da son 
18 yılda 3 milyon 301 bin daha az tarım 

çalışanı anlamına geliyor. Tarım 
sektöründe istihdam edilen kişi 

sayısının yüzde 44 azaldığı or-
taya çıkıyor. Salgın dönemin-
de üreticiye olan ihtiyaç daha 
da anlaşıldı. Üreten azalıyor-
sa, üretim de yok demektir” 

ifadelerini kullandı. 
 ■ Haber Merkezi

Altın, dolar karşısında 
7 yılın rekorunu kırdı

ALTININ ons değeri 7 yılın re-
korunu kırdı. ABD Merkez Banka-
sı’nın (Fed) ekonomik toparlanma-
nın 2021 sonunu bulabileceğini ve 
hisse senedi ile varlık fiyatlarında 
yeni düşüşler olabileceği uyarısının 
yanı sıra, ABD ile Çin arasında tica-
ret savaşının yeniden sertleşmeye 
başlaması altına yaradı. Londra’da 
altının ons fiyatı 1764 dolarla Ekim 
2012 sonrası en yüksek rakama 

ulaştı. Uzmanlar, altında yükselişin 
sürebileceğine işaret ediyor. Lond-
ra’daki spot piyasada alıntının ons 
fiyatı dün 1764 dolarla son yedi 
yılın zirvesini gördü. Türkiye’de de 
gram altının fiyatı dün sabah 390 
TL’ye kadar yükseldi. Ancak geçen 
hafta dolar/TL kurunun 7,26’dan 
6,90’a gerilemesi nedeniyle TL 
cinsinden altın fiyatlarında rekor 
görülmedi. ■ Ekonomi Servisi

Özel sektör eskisi gibi borçlanamıyor
TÜRKIYE Cumhuriyet Merkez 

Bankası (TCMB) tarafından Mart 
2020 dönemine ait özel sektörün 
yurt dışından sağladığı kredi bor-
cu gelişmeleri yayımlandı.

Buna göre, martta 2019 sonuna 
kıyasla özel sektörün yurt dışın-
dan sağladığı uzun vadeli kredi 
borcu 3 milyar dolar azalarak 177,6 
milyar dolara, kısa vadeli kredi 

borcu (ticari krediler hariç) 1,2 
milyar dolar gerileyerek 7,8 milyar 
dolara indi.

Uzun vadeli kredi borcuna 
ilişkin martta 2019 sonuna göre 
bankaların kredi biçimindeki borç-
lanmaları 1,1 milyar dolar azalırken, 
tahvil ihracı şeklindeki borçlanma-
ları 100 milyon dolar artışla 21,3 
milyar dolara yükseldi. ■ AA
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Yapı izni verilen konutların durumu

İstanbul’da en az kaç lirayla yaşanır?
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Dünkü 
sudokunun 

çözümü

NASIL OYNANIR?
Sudoku tablonun 9 satır, 9 

sütun ve 9 almalık beyaz ve gri 
renklendirilmiş  3 x 3 bloktan 

oluşan 81 hücresi vard›r. Sudoku 
oyununun amacı tüm hücreleri 

1 ile 9 arasındaki rakamlarla 
doldurmaktır. Ama çözümde her 

bir rakamın, her bir satırda, her bir 
sütunda ve her bir blokta sadece 

bir kez görünmesi gerekir.
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GARİP 20:00

KEMAL geçinmek için binbir türlü iş yapan, futbol meraklısı bir gençtir. 
Ekmeğini taştan çıkaran delikanlı, bir gün bir kenara bırakılmış, kundakta 
bir bebek bulur. Ona acır ve yanına alır; bakar büyütür. Ancak günün birin-
de Fatoş’un gerçek ailesi ortaya çıkar ve kızlarını yanlarına almak isterler.

ÇILGIN KAMP
FOX TV 23:00

ATEŞ Hekimoğlu 40’lı yaş-
larında başarılı bir doktordur. 
Tıp Fakültesinden arkadaşı 
İpek’in yönetici olduğu vakıf 
hastanesinde Enfeksiyon 
Hastalıkları ve Nefroloji 
Uzmanı olarak görev yap-
maktadır. Gerek yaşam tarzı 
gerekse hastalıkları ele alış 
biçimiyle bilinen doktor tanı-
mından çok uzakta olan Ateş 
Hekimoğlu’nun en bilinen 
özelliği hastalarla birebir ilişki 
kurmadan, hastalıklara odak-
lanarak araştırma yapmasıdır. 
Her yeni karmaşık vaka onun 
için çözülmeyi bekleyen bir 
bulmaca gibi, kışkırtıcı ve 
heyecan vericidir.

STAR TV

n Yönetmen: Memduh Ün
n Oyuncular: Ece Alton, Kemal Sunal, Nilgün Saraylı, Reha Yurdakul,  
Fatoş Sezer, Necdet Yakın, Sevil Üstekin, Aslan Altın, Ekrem Dümer

AYNI mahallede yaşa-
yan fakat arları pek de iyi 
olmayan iki arkadaş grubu, 
soluğu çılgın maceraların 
geçtiği bir yaz kampında 
almaya karar verir.  Diğer 
yandan tek amacı büyük 
hazineyi ele geçirmek 
olan Azmanlar çetesi de 
hapisten kaçıp kampı ele 
geçirmeye çalışırlar. Bu 
talihsiz rastlantı çocukları 
ve Azmanlar çetesini karşı 
karşıya getirince de iş başa 
düşer. Barış ve Savaş ara-
larında anlaşmaya varırlar 
ve Azmanlar çetesine karşı 
işbirliğine giderler. 

KANAL D 20:15
HEKİMOĞLU
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Korona günlerinde futbol…
Almanya’da futbol geçen hafta sonu oynanan 
maçlarla başladı. Bu fırsattan istifade edip hem 
futbolun güncel durumuna hem de Bundesliga 
kulüplerinin tarihine göz atalım

CUMARTESI, 
tarihi bir 
gündü. 

“Yeni normal”in 
belki de ilk maç-
ları ekrandaydı. 
Küçük bazı ülke-
lerde oynanan 
karşılaşmalar bir-
çoklarına çerez 
bile gelmezken, 
Bundesliga’nın 
demir alması 
futbolseverleri şüphesiz 
heyecanlandırdı.

Tabii bu durumda futbol 
oynanmalı mı? O soru hâlâ 
birçoklarının beyninde 
çınlıyor. Yanıtı, sonradan 
alacağız sanki. Hayatın 
tam manası ile duramadığı 
noktada futbol, özellikle belli 
coğrafyalarda geleneksel 
“afyon” görevini ifa edecek 
gibi gözüküyor.

Almanya’da futbolun 
başlaması, liglerini her ne 
koşulda olsun oynatmak 
isteyenler için de oldukça 
önemli. Şüphesiz dersler 
çıkarılmalı, onların getirdiği 
kuralların harfiyen incelenip 
duruma göre işlemeyen nok-
talara da anında müdahale 
edilmeli. Peki, Bundesliga’da 
neler göze çarptı?

Şeritler, aradan çıkarılan 
koltuklar, yeniden tasar-
lanmış yedek kulübeleri, 
tabelalar… Toplar sürekli 
dezenfekte edilse de ikili 
mücadelelerde temastan 
kaçınılamıyor, tıpkı sahaya 
tükürmenin önüne geçile-
mediği gibi. Seremoniler 
yapılmadı, maç sonundaki 
röportajlarda sosyal mesafe 
kurallarına uyuldu.

Gol kutlamalarında ayrı 
sevinenler de oldu; birbirle-
rine yapışanlar da. İnsanın 
doğası gereği o büyülü anda 
kendisini kontrol edebilmesi 
o kadar güç ki… Uzatmalarda 
gelen bir galibiyette ne sosyal 
mesafe kalır ne de yazılı 
kurallar!

Yeni normalin ilk Bundes-
liga haftasına şüphesiz Ruhr 
Derbisi damgasını vurdu. Bo-
russia Dortmund ile Schalke 
04’ün kapalı kapılar ardın-
daki mücadelesinde sarı-si-
yahlılar fırtına gibi eserken, 
Haaland şovunu sürdürdü. 
Henüz 20’sinde bile olmayan 
Norveçli terminatörün gelişi-
mi merakla bekleniyor. Maç 
sonu röportajında verdiği 
cevaplarla robot duygusu ve-
ren delikanlının, bu sezon 34 
karşılaşmada 41 gol attığını, 
9 da asist yaptığını vurgula-
malı; bir sonraki durağı için 
şimdiden bahislerin açıldığı-
nı hatırlatmalı.

Yeri gelmişken, artık biraz 
koronadan rol çalmalı, o 
eşsiz derbiyi biraz anımsat-
malı…

Şüphesiz sosis diyarın-
da maden ve demir çelik 
sanayisi denince akla gelen 
ilk yer olan Ruhr Havzası’nın 
iki gücü onlar. Bir zamanlar 
Bundesliga’nın üçte biri o 
topraklardandı ya neyse…

Daracık bir bölgede 
yaşayan milyonlar, dip dibe 
şehirler... Futbol literatü-
ründe “Bin Derbiler Diyarı” 
olarak da tanımlanan mıntı-

kada, 4.435 
kilomet-
rekarelik 
bir alanda 
5.1 mil-

yon insan yaşıyor. 
Başta Polonyalılar, 
ardından bölgeye 
çalışmaya gelen 
Yunanlar, İtalyanlar, 
İspanyollar, Türkler... 
Hepsi bu potada 
eridiler. Onların belki 
de tek eğlencesiydi 
futbol. Birbirlerine 
tramvay mesafesinde-
ki takımlar, kıyasıya 
rekabetler…

Uzun bir süre Almanya’nın 
itici gücü olan havzada za-
manla maden ve demir çelik 
sanayisinin tasfiyesi başlıyor, 
işsizlik tırmanıyordu. Eski 
fiyakasını kaybetmiş diyarın 
medar-ı iftiharları çimlerde 
mücadelesini sürdürürken, 
Schalke’nin 2018’in sonunda 
ülkede kapatılan son kö-
mür ocağının emekçilerini 
unutmayıp onları ağırlayarak 
lakabının hakkını vermişti.

İlk onlar kurulmuştu. 
Esbab-ı mucibesi Gelsenkirc-
hen’de bir işçi mahallesinde 
futbol oynamak için topla-
nan delikanlılarda saklıydı. 
Madenciler lakabını alan 
kulüp, Nazilerin iktidarında 
ülkenin en güçlü takımıydı. 
Haliyle popülerdiler, ca-
zibe merkeziydiler. Aslına 
bakılırsa, Schalkeliler Nazi 
olmamıştı da kimi Naziler en 
büyük Schalke taraftarıydı. 
“Çalışkan, itaatkâr, sadık 
işçi”yi parlatmak isteyen 
dönemin ideologları için 
mavi-beyazlılar biçilmiş 
kaftandı. En son şampiyonlu-
ğunu 1958’de kazanan camia, 
bir keresinde de son saniyede 
ikinci olmuştu.

Tabii çağ endüstriyel 
futbol çağı, onlar da bir 
işletmeler. Yine de işçi takımı 
imajlarını koruyorlar, ma-
dencileri asla unutmuyorlar. 
Hatırlayın, faciadan sonra 
Soma’yı unutmamışlardı 
tıpkı ezeli rakipleri gibi.

1909’da bir birahanede ku-
rulan Borussia’nın ilk renk-
leri mavi-beyazdı. Sonradan 
kendilerine sarı-siyahı ya-
kıştırmışlardı. Tanıl Bora’nın 
vakt-i zamanındaki muhte-
şem yazısından pası alalım, 
ne de olsa işçi erkeklerin 
yazgısı bu iki renkti: Biranın 
sarısı, kömürün karası...

Ezeli rakiplerinin ak-
sine daha geç yükselişe 
geçen Prusyalılar, Avrupa 
ve Almanya’daki zaferlerin 
ardından 2000’lerde iflasın 
eşiğine gelmiş, taraftarlar ve 
Dortmundlu şirketler saye-
sinde ayakta kalmışlardı. 
Sonrası malumunuz Jürgen 
Klopp ve bir peri masalıydı. 
Ligin olağan şüphelisi her 
daim Bayern olsa da onlar 
tadı tuzu!

“Almanya yenilince, biz 
de yenilmiş sayıldık” ya peki 
onlar yenince, biz de yenmiş 
mi sayılacağız? Bize gelince 
sanki her şey kadere bağlan-
mış gibi duruyor. Şimdilik 
federasyon başkanımız, 
“çürük elmaların ayrılaca-
ğını” müjdelerken, türlü 
ihtimallerde ne olacağını 
henüz bilmiyoruz. Bu korona 
günlerinde uyulması gereken 
katı kuralların esnetilmeme-

sinin bile çimlerde günü 
kurtarmaya yetip yet-

meyeceği kestirile-
miyor. Bırakın askeri 
nizamı, çok da sıkısı 
farz gibi duruyor. 
Peki Hababam Sınıfı 

diyarında sizce 
bu mümkün 

mü?
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Milli Güreşçi Cenk İldem: Hareketsiz yaşamın en çok zorladığı 
kişiler biz sporcular. Süreci en iyi şekilde atlatmaya çalışıyoruz. 
Sevdiklerimizin kendi sağlığımızın değerini bilerek hareket edi-
yoruz. Cumhuriyetimizi, çağdaş medeniyetler seviyesine ulaş-

tırmak ve bir sonraki kuşaklara aktarmanın en büyük 
görevimiz olduğunun bilincindeyim. Sporun, sağlıklı 

olmanın, doğanın, hayvanların değerini anla-
dığımız bu günlerde herkesin bayramını 

kutlarım. Unutmayalım gelecek bizim 
ellerimizde...

Milli yüzücü Beril Böcekler: Bu pan-
demi sürecinde zor zamanlar yaşıyoruz 

ama bu bizi asla yıldırmamalı. Her 
yıl coşkuyla kutladığımız 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramı’nı maalesef bu sene ev-

lerden kutlamak zorundayız. Eskisi 
gibi danslar edip, şarkılar söyleyip, 

şiirler hazırlayıp törenlerimizde 
okuyamasak da arkadaşlarımıza, 
öğretmenlerimize bir telefon ka-

dar yakınız. Bu süreçte krizi fırsata 
çevirmek lazım. Eskiden yapmayı 

çok isteyip de yapamadığınız şeyle-
ri yapmanın tam zamanı. Evde kalın, 

sağlıkla kalın.
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19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor 
Bayramı, bu yıl salgın nedeniyle evlerde 
kutlanıyor. Milli sporcular, özellikle 
olimpiyatlara hazırlananlar için 
bu sürecin ayrı bir güçlüğü 
var. Onlar bayram mesajlarını 
BirGün aracılığıyla paylaştı
Işıl ÇALIŞKAN

‘BIZ her şeyi gençliğe 
bırakacağız… Geleceğin 
ümidi, ışıklı çiçekleri 

onlardır. Bütün ümidim gençlikte-
dir.’ Büyük önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün gençlere verdiği önemi 
yalnızca sözleriyle değil onlara bir 
gün armağan ederek göstermiş. Ata-
türk’ün Bandırma vapuruyla Samsun’a 
çıktığı 19 Mayıs aynı zamanda Kurtuluş 
Savaşı’nın başladığı gün kabul edilir. 
İlk kez 1926 yılında Gazi Günü adı altında 
Samsun'da kutlandı. Atatürk’ü Anma Gençlik 
ve Spor Bayramı bu yıl salgın koşullarında, evlerde 
kutlanacak. 19 Mayıs nedeniyle sözü milli sporculara verdik. 
Onları dinleyelim…

Milli yüzücü 
Ayşe Ceren 
Yeşilbaş (pa-
letli yüzme): 
Pandemi sebe-
biyle, bayramı 
evde kutla-
yacak olmak 
hepimizi üzse 
de gelecek 
19 Mayıs’ları 
coşkuyla ve 
neşeyle kutla-
yabilmeyi ümit 
ediyorum. 
Bunun biz 
sporcular için 
de farklı bir 
süreç olmasına 
rağmen, gece-
sini gündüzü-
ne katan sağlık 
çalışanlarının 
yaptıkları-
nın yanında 
hiçbir şey. Ne 
kadar bayramı 
meydanlarda 
coşkuyla kut-
lamak, saygı 
ve sevgiyle 
Atatürk’ü 
anmak istesek 
de bu bayram 
evlerimizden 
yükselecek 
seslerimiz. 
Hepimizin 19 
Mayıs Ata-
türk’ü Anma, 
Gençlik ve 
Spor Bayra-
mı’nı en içten 
dileklerimle 
kutlarım.

ÜLKENİN GENÇLERİ DAİMA 
SENİN İZİNDE OLACAK

Milli atlet Tuğba Danışmaz (Üç adım atlama): Covid - 
19 sebebiyle geçirdiğimiz bu zorlu günlerde, maalesef ki 
bayramı evlerimizde kutlayacağız. Bu hepimizi üzse de 
bundan sonra yaşayacağımız, kutlayacağımız bayram-
larımızı unutmayalım. Bu günleri daha kolay atlatmak 
bizim elimizde. Sağlık çalışanlarımıza teşekkür etme-
miz gerekir, bunun en kolay yolu da onların işini ko-
laylaştırmaktır. Aramızda olimpiyata gidecek olanlar, 
baraj için çabalayanlar, gecesini gündüzüne katanlar 
var. İnanıyorum ki emeğimizin karşılığı almak için 
fırsat olacaktır. Bayramımız kutlu olsun.

GENÇLERIN  
SESI EVLERDEN  

YÜKSELECEK

BUGÜNLER EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI 
ALMAK İÇİN ADETA BİR FIRSAT SÜRECİ EN İYİ ŞEKİLDE  

ATLATMAYA ÇALIŞIYORUZ

BU BAYRAM 
DANSSIZ GEÇECEK

Milli badmintoncı Neslihan Yiğit: Dünya ve ülke olarak 
zor bir süreçten geçiriyoruz. Ruhen ve fiziken her zaman 
en iyi şekilde ayakta kalabilmek için mücadele veriyoruz. 
Evlerimizde kaldığımız bu süreçte, ulusal bayramlarımızı 
evimizde tek yürek olarak kutlamaya devam ediyoruz. 

Bugün 19 Mayıs. Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramı... Fikirlerin, cesaretin ve emanetinle 

daima bizim ilham kaynağımız oldun. Bu 
ülkenin gençleri her zaman senin 

izinde olacak.

Milli atlet Özlem Becerek (Disk atma): Biz Tür-

kiye Cumhuriyeti’nin bayrağını taşıyan sporcular 

olarak onu hep göklerde dalgalandıracağız. Türk 

sporcularının bayrağına ve milletine çok bağlı ol-

duğu bu ülkede, azmini ve hırsını kimse yıkamaz. 

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve şehit-

lerimizi minnetle anıyoruz. Tüm gençlerimizin 

bayramını sevgi ve saygı ile kutluyorum. Bu zorlu 

sürecin önünde bizi ertelenen 2021 Olimpiyatları 

bekliyor. Bu süreçten çıktıktan sonra daha azimli, 

daha hırsı bir şekilde sahalara döneceğiz. Bizi 

sevenler ve takip edenler beklemede kalsınlar. 

Güzel günler yakın...

GÜZEL GÜNLER YAKIN

SPORCULAR 
İÇİN ÇOK 
FARKLI BİR 
SÜREÇ

Mine Kasapoğlu
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Yazar Eser Kemal, ilk romanı ‘Elimi Bırakma’ için 
“Bütüncül politikaların sonuçları, bir hanede 
yaşayan bireyleri ve onların selam verdiği insanları 
etkiliyordu ve ben bunu yazmalıydım” diyor

Kadir İNCESU

ESER Kemal ile mimar olma 
hayali kuran Refika ve 
ailesinin sıradan yaşamla-

rını, doğdukları toprakları geride 
bırakarak yeni umutlara doğru yol 
almasını anlatan Bilgi Yayınevi 
tarafından yayımlanan ilk romanı 
‘Elimi Bırakma’ üzerine konuştuk.

 ■ Sizi ‘Elimi Bırakma’yı 
yazmaya yönelten düşünce 
neydi?

Arap Baharı’ndan, 2015 yılının 
29 Ekim günü elime kalemi alıp 
önümdeki kağıdı karaladığım ana 
kadar, Suriye ağırlıklı bir Ortadoğu 
bakış açısı edindim ve yazmalı-
yım dedim. Ama roman olmalıydı 
bu, çünkü bütüncül politikaların 
sonuçları bir hanede yaşayan 
bireyleri ve onların selam verdiği 
insanların yaşayacakları bir ömrü 
etkiliyordu ve ben bunu yazmalıy-
dım.

YOLCULUĞUN  
İLK DURAĞI

 ■ Roman,“Halk düzenin yıkılmasını 
istiyor” cümlesiyle başlıyor.

Ülkenin güneyindeki kent 
Dera’da çocukların duvara yazdığı 
“Halk düzenin yıkılmasını istiyor” 
cümlesi, Suriye’yi bir gün önce-
sinde durduğu yerde kalabilmesi 
mümkün olmayan bir yolculuğa 
çıkarıyor. ‘Elimi Bırakma’ da yol-

culuğun ilk durağı olarak gör-
düğü bu önermeden başlayıp 
zamanda süzülerek ilerliyor.

 ■ Yaşananlar Refika ve 
ailesini nasıl etkiliyor?

Dera’da öğretmen olarak görev 
yapmış komşuları Emir Hoca’nın, 
Refika’nın babası Cebbar’ı bilgi-
lendirmesinden sonra ilk tepki 
endişe oluyor. Şöyle düşünün, 
bu coğrafyada tarih yazılırken 
mürekkebe değil kana değdirilmiş 
kalemlerin ucu. Cebbar tüm bu 
yaşananları seziyor ve ailesine 
telkinlerini ona göre sıralıyor. 
“Kim haklı/haksız bilemeyiz, bu 
konuları asla kimseyle konuşma-
yın” gibi telkinler… Yapı olarak 
ölçülü biri Cebbar.

 ■ En yakın arkadaşını 
kaybettikten sonra “kalbimin 
üzerine postallarıyla basanların 
topuklarıyla da eşelemeden 
gitmeye niyetleri olmadığını 
anlamıştım” diyen Refika ve 
ailesi ülkelerinden ayrılma kararı 
verirken ne düşünüyordu?

‘Elimi Bırakma’ Suriye’nin 
hikâyesinden süzülen bir damla. 
Her bir süreç diğerini izleyerek 
kaçınılmaz sona doğru ilerliyor 
ve geride bırakılan sadece anılar 
olmuyor. Umudu diri tutan aşklar, 
sıkı dostluklar… Ancak,  ruhunuzu 
yaralayan acıların bedeninize değ-
mek üzere olduğunu hissettiğiniz-
de karar vermek zorundasınızdır.

‘Ee! Nesin sen?’
GEÇENLERDE 

en korktuğum 
şey başıma geldi: 
Madem mecburen 
evlerde oturu-
yoruz, fırsattan 
istifade bir kitap 
okumak isteyenler 
olur belki diye 
tavsiyede bulun-
mamızı rica ettiler. 
Tek bir kitap mı? 
Evet, en zoru. Bi-
rini seçersin aklın 
yirmi başka kitapta kalır.  Üç tane de seçme 
nedeni gösterecekmişiz. Bunlar da hayli 
kısa olacakmış, sonradan anladık.

Ben “Alice Harikalar Diyarında” ve “Ayna-
nın İçinden”i seçmiştim. Genellikle tek kitap 
muamelesi görürler. Açıklamalarım uzun 
kaçınca, daha kolay tarif edilecek ama gene 
sevdiğim bir başka kitap seçtim. Böylece 
Alice 1 ve Alice 2’yi de size önermek için bir 
kenara ayırabildim. Çocuk kitabı demeyin 
hemen, çünkü yıllarla birlikte, her yeni oku-
mada başka şeyler fark edeceksiniz. Ayrıca 
Alice kat kat açılarak hep sizden bir adım 
ileride olacak.

Niçin bu kitabı/kitapları seçtiğime dair 
üç neden vermektense, üç alıntı vereyim en 
iyisi…

Kedi, Alice’in “Ben deliler arasında ne ya-
payım?” sorusuna, “Ah, elinde değil ki” diye 
cevap verir, “hepimiz deliyiz burada.” Ağaçta 
bir an görünen, bir anda kaybolan Cheshi-
re kedisi, okuyanlar hatırlar. Alice’cik ise, 
kitabın belki de en esrarengiz karakteri Tırtıl 
ondan tam olarak kim olduğunu ve bunun 
ne anlama geldiğini söylemesini istediğinde 
“Korkarım kendimi anlatamam, efendim,” 
der. “Kendim olmadığım için, anlıyorsunuz 
ya.” Öyle çok ve çabuk değişim geçirmekte-
dir ki, kendisiyle ilgili en basit sorulara bile 
cevap veremez. Kimlik sorusunu Güver-
cin’den de duyarız. Üstelik daha korkutucu 
şekilde: ““Ee! Nesin sen?” diye azarlar 
Alice’i. “Bir şeyler uydurmaya çalıştığını 
görüyorum!” Bu diyarın yaratıkları alıngan 
oldukları gibi azarlamaya da meraklıdırlar.

Alberto Manguel, “Okumalar Okuma-
sı”nda, “Çoğu okur gibi ben de bir kitabın ilk 
kez okuduğum baskısının ömrümün geri 
kalanında benim için özgün baskı olarak 
kaldığını hissetmişimdir hep,” diyor. “Benim-
ki, bereket versin, John Tenniel’in illüstras-
yonlarıyla zenginleşmişti ve esrarengiz bir 
şekilde, yanmış odun kokusu veren kalın, 
kaymak gibi kâğıda basılmıştı.”

Benimki de öyleydi. Belki de birbirine 
yakın yaşlarda, ailesi okumanın hayatın bir 
parçası olduğuna inanan çocuklar da bu 
edebiyatın, bu bilginin, bu tarzın karan-
tinasında kalıyordur hep. Yalnız benim 
okuduğum kitabın kaymak gibi kâğıda 
basılmış olduğu konusunda şüphelerim var. 
Ama farklı çizimleri: ister kitap, ister film, 
oyuncak, afiş, vb. olsun hiç Alice saymamı-
şımdır. O çeviri (aksi gibi kimin olduğunu da 
hatırlamıyorum. Kitaba sahip çıkamamışım) 
sonraları değişen dilden uzak kalışını (sade-
ce ‘eski’ kelimeleri kastetmiyorum) görsem 
de, benim için hep ‘hakiki’ olarak kalmıştır. 
“Alice Harikalar Diyarında”yı ilk okuduğum-
da her şeyi anlamamış olsam gerek, hatta 
anlamadığımı da anlamamışımdır. Diyarın 
esrarı yavaş yavaş ortaya çıktı. Hepsini 
çözdüğüm de söylenemez.

Gene Manguel, “Gerçek dünyada olduğu 
gibi Harikalar Diyarı’ndaki her şeyin de, 
ne kadar çılgın olursa olsun mantıklı bir 
temeli, çoğunlukla kendileri de absürd olan 
bir kurallar sistemi vardı,” diyor. “Alice’in 
toplumunun görenekleri, nerede olursa 
olsun, büyüklerinin davranışlarının akılcı 
olacağına inanmasına yol açmıştı.” Üstelik 
kendisi kuralcı Victoria devrinin doğrucu bir 
çocuğuydu.

Pekâlâ, okuyacak mısınız? Güvenemiyo-
rum size. Çünkü “Çok büktüm kulaklarını/
Dinlemediler öğüdümü.” Kendi yorumunuzu 
da kendiniz yapın. Çünkü malum, kimse aynı 
kitabı okumaz. Ama, Tek Boynuzlu At’ın de-
diği gibi, belki de en iyisi inanmak. “Eh, artık 
birbirimizi gördüğümüze göre” demişti, “sen 
bana inanırsan ben de sana inanırım. Anlaş-
tık mı?” (Aynanın İçinden, 7. Bölüm)

SINEMA tari-
hinin kült filmele-
rinden Matrix se-
risinin senaristliği 
ve yönetmenliğini 
yapan Wachows-
ki kardeşlerden 
Lilly Wachowski, 
Twitter’da ABD 
Başkanı Donald 
Trump ve iş insanı 
Elon Musk’ın sözlerine sert 
şekilde yanıt verdi. Bir süredir 
uygulanmakta olan koronavirüs 
kısıtlamalarına “faşistçe” bul-
duğunu söyleyerek karşı çıkan 
ABD’li yatırımcı ve iş insanı 
Elon Musk, Twitter hesabından 
“Kırmızı hapı al” şeklinde bir 
paylaşım yaptı. Musk’ın bu paylaşımını alıntı-
layan Ivanka Trump, kendi tweetinde “Alındı” 
ifadelerini kullandı. Bu iki paylaşımın ardından 
ise Lilly Wachowski, Ivanka Trump’ın tweeti-
nin altına, “Ikiniz de s.ktirin gidin” diye yazdı. 
Wachowski’nin bu tweeti onbinlerce retweet 
ve beğeni aldı. ■ Haber Merkezi

BÜTÜNE DEĞİL 
‘BİR’LERE 
BAKMA GAYESİ

■ REFİKA ve ailesinin Türki-
ye’den karşı kıyıya geçtikleri tarih 
2 Eylül 2015 saat 03.49… Bu tarih 
üzerinden devam edelim. Bu tarihi 
neden hatırlamalı, unutmamalıyız?

‘Elimi Bırakma’nın ilk sayfası, 
“evinden, vatanından mahrum 
edilen tüm Suriye halklarına ve Alan 
Kurdi’ye…” atıf cümlesiyle başlar. 
O haberi öğrendiğimdeki hislerimi 
ifade edecek sözcük bulamam. Mini-
cik bir beden ne uğruna bir ülkenin 
kıyılarına vurabilirdi? Alan bebeğin 
durumu, dünyanın bu soruna ilk kez 
‘insan’ gözünden baktığı olaydır 
ve ‘Elimi Bırakma’nın da gayesi; 
yaşananları bütünden değil ‘bir’lerin 
gözünden gösterme çabasıdır. İşte 
bu tarihi, saati ve kırmızı tişört kot 
şortlu çocuğu insanlık bu yüzden 
unutmamalı. Çünkü o kıyı, insanlığın 
kendi yüzüne baktığı aynası.

■ Kapağı yapan Murat Sayın’ı da 
kutlamalı. Metin okundukça anlamı-
nı gösteriyor.

Virane bir şehirden yükselen du-
manların arasında umutları kanatla-
rında taşıyan bir martı ve renklerin 
her türlü hali… Murat’a teşekkür 
ediyorum bu derinlik için.

■ Fatayerji ailesiyle romanı 
yazdıktan sonraki süreçte yaptığınız 
görüşmenin sizdeki etkisi ne oldu?

Almanya’da yaşamaya başlayan 
ailenin 2 küçük kızına yönelttiğim 
“İleride ne olmak istiyorsunuz?” 
sorusuna cevapları birisinin “dok-
tor” diğerinin ise “avukat” olmuştu. 
İçindeki mana beni derinden etki-
ledi. İkincisi de anneleri dâhil tüm 
aile bireylerine dünyanın neresinde 
yaşamak istediklerini sordum. İç 
çektiler, Lazkiye dediler. 

Kadir AYDEMİR

TEKIN Gönenç’le 1998’de tanıştık. 
Dönemin etkili mekânlarından Yazı 
Kitabevi’nde bir araya gelmiştik. 
Kadıköy’deki şiir-edebiyat ortamlarını 
yakından takip eden, şiir akşamlarına 
katılan, mütevazı, sevecen biriydi 
Tekin Gönenç. Mutlu bir insandı, için-
deki yalnızlığı şiirlerle sarmalamıştı. 
Gençleri önemser, onları yüreklen-
dirirdi. Her zaman gülümsediğini, 
hiçbir sıkıntısını dışa vurmadığını 
anımsıyorum. Sohbet ederken yavaş 
ve nazikçe konuşur, sizi ilgiyle dinler, 
o eski Istanbul kültürünü ve zarafeti-
ni seçtiği kelimelerle bile hissettirirdi. 
Farklı bir şairdi. Şiirlerimizi ilgiyle 
okur, fikrini söyler, hatta içindeki 
genç şairi durduramayıp çantasından 
yeni bir şiirini çıkarıp okumamız, 
hatta eleştirmemiz için gösterirdi. 
Bu olgunluğa sahip çok az yazar-şa-
ir vardır. Gönenç, şiirlerini okuyup 
düşüncelerimizi ilettiğimizde sevinir, 
asla somurtmaz, kızmaz, gönül koy-
mazdı. Değişik bakış açılarını sever, 

yeni kuşağı anlamaya çalışırdı. “Siz 
gençsiniz, sizlerden öğreneceğimiz 
çok şey var,” derdi bana.

ŞİİRE OLAN TUTKUSU  
HİÇ BİTMEDİ

O bir Varlık dergisi şairiydi. 
Şiire olan tutkusu hiç bitmedi ve 
ömrü boyunca şiiri sevdi, aradı, 
yaşadı. Kalbimde yeri ayrıdır. En 
zor zamanlarımda yanımda olan 

özel dostlarımdan biriydi Tekin 
Abi. Kadıköy sokaklarında ve 
sanat ortamlarında Tekin Gönenç’e 
rastlamak ne güzel şeydi. Yaz 
aylarında Bodrum’da yaşardı. Yıllar 
önce Bodrum’da karşılaşmıştık, o 
an çok şaşırmıştım. Işsizlik günleri, 
cepte para yok, ne yapacağımı bilmez 
bir haldeyken birisi koluma girmiş 
ve “Hadi,” demişti, “gidip güzel bir 
yemek yiyelim, hem biraz sohbet 

edelim, özledim seni yahu.” Ne güzel 
bir gündü.

ZAMAN ONA HAK  
ETTİĞİ YERİ SUNACAK

Sezgileri gelişkin, yüreği tertemiz 
bir abimizdi Gönenç. Neden bilmem, 
tanıyıp sevdiğim insanların hiç 
ölmeyeceğini düşünürüm hep. Ölüm 
bizden alamaz onları. Tekin Abi şimdi 
nereye gitti? Kimse bilmiyor bunu. 
Yüreğindeki şiirler ve insan sevgisi ne 
olacak? Bunu da kimse bilmiyor. Te-
kin Gönenç gibi eski zaman insanları 
gittikçe azalıyor, tek bildiğimiz bu. Bir 
güvercin sonsuzluğa havalandığında 
hepimiz aynı sızıyı hissederiz. Arif 
Damar, Cenk Koyuncu, Seyhan Eröz-
çelik, Doğan Ergül, küçük Iskender, 
Enver Ercan, Tekin Gönenç. Hepsinin 
anısı kalbimizde taptaze. Şimdi, Tekin 
Gönenç’in şiirleri ve sıcacık anıları 
bir emanet olarak kaldı bize. Zaman, 
ona hak ettiği güzel yeri sunacaktır, 
eminim. Kadıköy sokakları, martılar 
ve bütün dilleri konuşan aşk hiç unut-
mayacak onun dizelerini.

‘Kadıköy’ün güvercini’ Tekin Gönenç

Suriye’nin hikâyesinden 
süzülen bir damla

Emirhan Pehlivanoğlu
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Matrix serisinin yaratıcısından 
Ivanka Trump ve Elon Musk’a 
sert cevap

Ivanka Trump

Elon Musk

1933'te Sivas Yıldızeli'nde dünyaya gelen Tekin Gönenç’in ilk şiiri ‘Tümevarım’, 1955 yılında 
Varlık dergisinde yayımlandı. Varlık, Yeditepe, Türk Dili, Şiir Ülkesi ve Öküz dergilerinde 
yayımladığı şiirlerinde yalnızlık ve aşk konularını yalın bir dille işledi. 
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KAÇAK 
YAPILAŞMALAR 
YASALLAŞACAK

OLIMPOS IMAR 
PLANLARINA TEPKI:

Köklü tarih ve eşsiz 
doğaya sahip Olimpos 

için hazırlanan imar 
planlarına tepki 

büyük. Antalya Kent 
İzleme Platformu, 

“Bu uygulama 
kaçak yapılaşmaları 

yasallaştırmaktan ibaret 
bir düzenlemedir” 

açıklaması yaptı

ANTALYA’NIN Kumluca 
ilçesindeki köklü tarihe ve 

eşsiz doğaya sahip Olimpos’ta 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’n-

ca onaylanarak askıya çıkarılan 
‘koruma’ amaçlı imar planı tartışması 

sürüyor. Olimpos’un 2’nci derece sit 
alanı olan bir bölgesi 3’üncü derece sit 
alanına dönüştürüldü. İmar planlarına ve 
sit değişikliğine ilişkin Antalya Kent

 
İzleme 

Platformu tarafından 
yapılan açıklamada, bu tür 

planlamaların çevredeki kaçak yapı-
laşmanın önünü açacağı belirtildi. İmar 
planları onaylandığı takdirde Olimpos 
Antik Kenti’ne birkaç kilometre uzaklık-
taki Adrasan’da geçen kıştan bu yana 
800’i bulan kaçak yapıların yasallaşma-
sının kaçınılmaz olacağı ifade edildi.

KAMUSAL ZARARA YOL AÇACAK
Platform sözcüsü Avukat Mustafa 

Şahin’in imzasıyla yapılan açıklama-
da, izlenen yolun kaçak yapılaşmayı  
daha çok hızlandıracağı ve arkeolojik 
sit alan ve milli parkta yapılaşma bas-
kını artıracağı vurgulandı. Kaçak 

 
yapılaşmanın da telafisi 

imkansız kamusal zararlara neden 
olacağı belirtildi.

YATAK VE YAPI SAYISI  
DÜŞÜRÜLMEYECEK

Açıklamada, bölgede kaçak 
olarak oluşturulan yatak sayısının 
4 bin adet civarında, toplam kaçak 
yapı alanının ise 40 bin metrekare 
civarında olduğu belirtildi. Plana ait 
raporda ise 37 bin 464 metrekare 
olarak belirlenen ekolojik pansiyon 
alanı, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 
ile tanınan yüzde 25 ek yapılanmayla 
45 bin metrekareyi geçmekte. 
Önerilen turizm yapısı alanı ile kaçak  
yapı alanı ötüşmekte hatta çok daha 
fazla alanın imara açılacağı anlamına 
geliyor. Bu durum Kültür ve Turizm 

Bakanı Mehmet 
Ersoy ile Kumluca Belediye Başkanı 
Mustafa Köleoğlu’un yatak sayısının 
ve yapı sayısının düşürüldüğü iddia-
sını boşa çıkarmakta.

İmar planın bölgede yaratacağı yı-
kım ve tahribat madde madde şöyle 
ifade edildi:

n Kaçak yapıların yasallaştı-
rılmasına bağlı olarak, yapıların 
sahiplerinden büyük hisseli olanlarla 
küçükhisse sahipleri arasında mülki-
yet ve kullanım haklarından kaynak-
lanabilecek hukuki ihtilaflarla, bu 
alanın daha da yoğun uyuşmazlık ve 
çatışma alanı haline dönüşme riskini 
barındırmaktadır.

n Merkezi yönetim ve yerel yö-
netimler askıya çıkarılan bu planları 
kendiliğinden iptal etmeli, en kısa

sürede yanlışlarından dönmelidir-
ler.  Aksi takdirde STÖ’ler, meslek odala-
rı, siyasi partiler, duyarlı tüm yurttaşlar,  

 
 

yasal itiraz haklarını kullanmalıdır-
lar.

n Koruma Amaçlı İmar Planı 
Kavşık Boğazı ile Olimpos Ören yeri 
Gişeleri arasında kalan arazi parça-
sını içermektedir ve bu alanda arke-
olojik araştırmalar devam etmelidir.

YASAL YOLLARA  
BAŞVURULACAK

Açıklamada 2017 yılında alınan 
Koruma Kurulunca 2’nci Derece 
Arkeolojik sit alanı kararının 3’üncü 
dereceye düşürülmesi kararının 
iptali için yasal yollara başvurulaca-
ğı belirtildi. Olimpos Antik Kenti’yle 
ilgili paleo-coğrafik etütlere ihtiyaç 
olduğu ve bu gerçekleşmediği süre-
ce ilgili alanda arkeolojik sondajlar-
la olası kültür tabakalarına ulaşma 
hedefinin ancak rastlantısal olarak 
mümkün ve bu nedenle geri dönüşü 
mümkün olmayan tahribatları bera-
berinde taşıyabileceği belirtildi.

Gökay BAŞCAN

ARTVİN’de Çoruh Nehri 
üzerinde yapımı süren ve 
tamamlandığında 270 metre 
gövde yüksekliği ile Türki-
ye’nin en yüksek barajı ola-
cak Yusufeli Barajı nedeniyle 
sular altında kalacak Tekkale 
köyü sakinleri, taşınmaya 
hazırlanıyor. 

Yusufeli ilçesinde yapımı 
süren ve tamamlandığında 
270 metre gövde yüksekliği 
ile Türkiye’nin en yüksek, 
‘çift eğrilikli ince kemer baraj 
tipi’ kategorisinde ise dünya-
nın 3’üncü en yüksek barajı 
olacak olan Yusufeli Barajı, 
ilçeyi sular altında bırakacak. 
İlçe merkezi ile 4 köydeki 
yaklaşık 5 bin konut, 270 
iş yeri ile 9 bin 430 dönüm 
tarım arazisi sulara gömüle-
cek. 150 yıllık tarihinde 6 kez 
değiştirilen ilçe merkezi bir 
kez daha taşınacak.

‘BURASI DEDEMİZİN  
TOPRAKLARI’

Köyde servis şoförlüğü 
yapan Erdal Şahin, yeni 
yerleşim yerinde çalışmaların 
devam ettiğini ifade ederek, 
“Köyümüz sular altında 
kalacak, üzülüyoruz. Burası 
dedemizin ve babalarımızın 
toprakları” diye konuştu.

Yıllardır Tekkale köyünde 
yaşadığını söyleyen Fatma 
Şahin de barajdan dolayı kö-
yün sular altında kalacağını, 
yeni yerleşim yerinin de güzel 
olmasını temenni ettiğini 
ifade etti. Köylerinin sular 
altında kalmasından dolayı 
üzgün olduğunu ifade eden 
Asiye Uyumaz, “İnşallah 
daha güzel yerlerde yaşarız, 
inşallah köyümüzü arama-
yız” dedi

Köyleri sular altında kala-
cağı için üzüntülü olduklarını 
belirten Recep Uymaz, ise 
“Barajdan dolayı yeni yerle-
şim yeri inşa ediliyor. İnşal-
lah orası da burası gibi güzel 
olur” diye konuştu. n DHA

Baraj, köylüleri 
yurtlarından etti

 

www.birgun.net19 MAYIS 2020 SALI

Yeşil

 Depo Photos

 DHA


	20200519BRGN01SON
	20200519BRGN02
	20200519BRGN03
	20200519BRGN04
	20200519BRGN05
	20200519BRGN06
	20200519BRGN07
	20200519BRGN08
	20200519BRGN09
	20200519BRGN10
	20200519BRGN11
	20200519BRGN12
	20200519BRGN13
	20200519BRGN14
	20200519BRGN15
	20200519BRGN16
	20200519BRGN17
	20200519BRGN18
	20200519BRGN19
	20200519BRGN20
	20200519BRGN21
	20200519BRGN22
	20200519BRGN23
	20200519BRGN24

