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HALKIN ‘IMDAT’ ÇIĞLIĞI VIRÜSTEN
DAHA HIZLI YAYILABILIR

SALGINININ dünyaya eşitsiz
bir şekilde yayıldığına dikkat çeken Prof.
Dr. Taner Timur,
“Kitleler her
gün biraz daha
ağırlaşan
yaşam

koşullarına daha nereye
kadar dayanabilecekler?”
diye soruyor ve ekliyor:
“Tarihte çok örneği var,
bazen koşullar halkın çığlığının ölümcül virüslerden
daha hızlı yayılmasına da
yol açabiliyor.” 13’te

EN
ALTTAKILER

5

UMUDUN GEZİ’SI!

Depo Photos

Milyonların eşitlik, adalet ve özgürlük taleplerinin ifadesi olan Gezi Direnişi yedi yaşında. Ülke
tarihinin en görkemli toplumsal direnişinde dile getirilen talepler bugün de güncelliğini koruyor
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hh TAKSIM Gezi Parkı’nda başlayan
ardından özgürlük ve eşitlik talebiyle
tüm ülkeye yayılan Gezi Direnişi yedi
yaşında. Ülke tarihinin en uzun soluklu ve kitlesel direnişi olan Gezi’deki
protestolar yedi yıl önce bugün
polisin Gezi Parkı’na sabaha karşı
baskın düzenlemesiyle başladı. Polis,
ağaçları korumak için parkın içinde
çadırlarda kalarak nöbet tutanlara
önce biber gazıyla müdahale etti, ardından da çadırları ateşe verdi. Parkı
korumak için binlerce kişinin Gezi’ye
akın etmesiyle direniş ateşi yakıldı.

PARKTA SANAL BULUŞMA
hh SALGIN nedeniyle bu yıl meydanlara çıkılamazken Taksim Dayanışması tarafından gerçekleştirilen alternatif etkinlikler
kapsamında binlerce kişi #GezideyizBiz
etiketiyle açılan ‘sanal park’ta bir araya
geldi. Bugün 18.00’de şarkılarla, söyleşilerle Instagram ve YouTube üzerinden
yayınlar yapılacak, 21.00’de ise camlardan tencere tava çalınacak. Gezi’den
yargılanan isimlerden olan Taksim Dayanışması’ndan Kahraman “Gezi, kent talebinin demokrasi talebine dönüştüğü,
bu coğrafyanın demokrasi tarihine not
düşülecek bir direniştir” dedi. 6’da

MÜCADELESI SÜRÜYOR
ARTVIN Hopa’da 31 Mayıs 2011’de dönemin Başbakanı olan Erdoğan’ın mitingi öncesi hidroelektrik santralı protestolarında
polisin biber gazı kullanması sonrası kalp
krizi geçirerek yaşamını yitiren emekli öğretmen Metin Lokumcu anılacak. Gezi’nin
ve Lokumcu’nun ölüm yıldönümü nedeniyle Hopa Parkı’nda bir araya gelinecek. 6’da

Nefret dili zehirliyor
Depo Photos

OĞUL
KADDAFI
ARANIYOR
AKP’ye yakın
kaynaklar,
MİT’in Hafter
güçlerine karşı
Sarraj hükümetine destek
vermesi için
devrik lider
Muammer
Kaddafi’nin
oğlunun peşinde olduğunu
iddia etti. 9’da

Çocuğun kaygıları artacak
NORMALLEŞME takvimi kapsamında kreşler ve gündüz bakım evleri
yarın açılacak. Ancak sorunlar silsilesi devam ediyor. Önce 15 Haziran
olarak belirtilen tarihin cuma günü
aniden 1 Haziran’a çekilmesi ve hafta

sonu sokağa çıkma yasağı olması
nedeniyle hazırlıkların yarım kaldığını aktaran kreş-anaokulu müdürleri,
öğretmenler ve veliler oldukça endişeli. Veli Özlem Demirci “Çocuğun
kaygıları artacak” diyor. 2’de

SARAY yönetiminin ötekileştiren, hedef gösteren
söylemlerine paralel olarak sokakta da nefret saldırıları tırmanıyor. Kiliselere, cemevlerine, azınlık
gruplarına ve LGBTİ+’lara yönelik saldırılara son
olarak Kuzguncuk Surp Krikor Lusavoriç Ermeni
Kilisesi’nin saldırıya uğraması ve Hrant Dink Vakfı
yöneticileri ile Rakel Dink’e ölüm tehdidi içeren
mesajların gönderilmesi eklendi.
Doç. Dr. Bülent Küçük,
“Devletin kurumlarında olan ile sokakta
olan arasında her
zaman doğrudan bir
bağ var’’ dedi.
Dilan ESEN/7’de

BÜTÇEYI
MIRASYEDI
GIBI
HARCAMIŞLAR

TASARRUF ilkelerine uymadan
hoyratça harcamalar yapan iktidarın
mali yıl bitmeden kalan ödenekleri
tüketme gayreti ekonomik literatürdeki “aralık ateşi” kavramının bir

İsyan
dalgası
ABD’de George
Floyd’un polis
tarafından öldürülmesiyle başlayan
protestolar sürüyor.
Floyd’un katili
Derek Chauvin tutuklandı. Detroit’te
bir gösterici daha
öldürüldü. Göstericiler Atlanta’da
CNN’i bastı. 10’da

AA
örneği olarak ortaya çıktı. Ödenekleri son kuruşuna kadar harcama
uğruna, kamu kaynaklarının önceliği
bulunmayan projelere harcandığı
bildirildi. Nurcan GÖKDEMIR/9’da
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2 YAŞAM
gelecek 10 yılda
bizimle paydaş
olmayacaklar.
Diyelim ki liberal kesimler, şu
ya da bu şekilde
bu süreçte bir
şekilde paydaş
oldular, ancak
gelecek inşa
dönemidir. İnşa
dönemi onların
arzu ettiği gibi
olmayacak.”
Aziz Babuşçu, malumu
böyle ilam etmiş, onca destek gördükleri liberallere
kapıyı gösterivermişti?
Sıra ikinci 10 yılda. Yani,
başta Erdoğan olmak üzere
iktidar “paydaşlarının” her
fırsatta altını çizdiği 2023
hedefinde.
O hedefin işaretlerini
de yine Babuşçu’nun o
konuşmasında buluyoruz.
Diyor ki:
“AKP iktidarı 10 yılda çok
şey yaptı. Ancak bunlar
devletin kurumsal hafızasına yazılmazsa (kazınmazsa) çok kolay bertaraf
olur.”
İlk 10 yılda gerçekten
de çok şey yapılmıştı! Ergenekon / Balyoz / OdaTV
/ Askeri Casusluk gibi davalarla devletin kurumsal
hafızasına saldırmışlardı.
Askeri vesayeti bitirme
masalıyla liberalleri yanlarına almış, Cumhuriyet’i
tasfiyeye koyulmuşlardı.
Ancak artık liberallere
ihtiyaçları kalmamıştı.
Onların görevi bitmişti.
Yeni aşamada artık demokrat-mış gibi, liberallerle
birlikte yürüyorlar-mış gibi,
insan haklarına falan saygı
duyuyorlar-mış gibi yapmalarına gerek yoktu.
İkinci ve nihai aşama
başlamıştı.
Elbette bu “karşı
devrim” hareketine direniş
olacaktı. Ama buna da
hazırlardı, hiç tereddüt
etmeden abaların altından
sopaları çıkartacaklardı.
Gezi Direnişi, tam da
böyle bir kırılma noktasında
çıktı karşılarına. Tam da
kendilerine güvenmeye
başladıkları bir noktada
patlak verdi. Ve ödlerini
patlattı! Bu yüzden küçücük
çocukları öldürecek, gencecik insanların gözlerini
çıkartacak, hayatları söndürecek kadar büyük bir
şiddet sergilediler.
Bir kez geri adım
atmaya başlarlarsa nereye
kadar “çekilmek” zorunda
kalacaklarını.. İlk 10 yıldaki
kazanımlarının ne kadarını
“feda etmek” zorunda olacaklarını bilemezlerdi.
Yani, kaybedemezlerdi.
Bugün de korkuyorlar.
Ekonomiyi, hukuku / adaleti
/ eğitimi getirdikleri yerin
kendi seçmeninde bile tepki
yarattığını görüyorlar.
Gezi Günleri’nin yerini
Kriz Günleri almaya başlayınca korku büyüyor.
(Ama geri dönemezler)
AKP menziline doğru adım
adım yürüyor. Yeni davalarla, yeni kurbanlarla...
HHH
Başlıkta “KEHANET”
demiştim ya. O niyete
alıntıladım bu eski yazıyı.
Kahin falan değilim elbette.
Ama varmak istedikleri
köy, yıllardır belliydi. Hele
o yazının yazıldığı sırada
artık gözle seçilecek kadar
net görünür olmuştu. Ben
de (kimbilir kaçıncı kez)
görüp yazmıştım.
Birkaç yıl sonra da bu
yazıyı çıkartırım çekmeceden. Bakarım ki hala “taptaze”. Başına iki paragraf..
Sonuna iki paragraf.. Olur
biter.
İstediğiniz “kehanet”
ise, alın işte bu sahiden
“kehanet”!
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Çocukların
psikolojileri
tehlikede
Kreş ve gündüz bakımevlerinin açılmasıyla ilgili
endişelerini dile getiren öğrenci velisi Demirci:
“Çocuğa gereğinden fazla sorumluluk yüklenecek. Okul ile
ilgili algıları değişecek ve kaygıya yol açacak”
Rıfat KIRCI

A

KP’LI Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı ‘normalleşme’ takvimine göre kreşler ve
gündüz bakımevleri yarın açılacak.
Ancak sorunlar silsilesi devam
ediyor. Önce 15 Haziran olarak belirtilen tarihin cuma günü aniden 1
Haziran’a çekilmesi ve araya sokağa
çıkma yasağı girmesi nedeniye hazırlıkların yarım kaldığını aktaran
kreş-anaokulu müdürleri, öğretmenler ve veliler oldukça endişeli.

MEVCUT SORUNLARA
HIJYEN DE EKLENDI
Kararın çok ani olduğunu belirten Veli-Der
Başkanı İlknur
Kaya Bahadır
alternatifi olan
ailelerin çocuklarını kreşlere
göndermeyeceklerini belirtti.
İlknur Kaya Bahadır
Bahadır “Salgın
hâlâ devam ediyor. Bu koşullarda normalleşmeye geçilmemesi,
salgının kontrol altına alınması
gerekiyor” dedi. Bazı çocukların
kreşlere servislerle gittiğine değinen
Bahadır “Servislerde zaten güvenlik sorunları vardı. Şimdi hijyen
sorunu da eklenecek. Çocukların
güvenliğini sağlayabilecek ekipler
kurumalı” diye konuştu. “Normal
okullar kapalı tutuluyor ancak

kreşler açılıyor” diyerek normalleşme uygulamalarındaki çelişkilere
de değinen Veli-Der Başkanı şu
sorunları da dile getirdi “Kreşlerin
açılacak olmasıyla, test yaptırmak
isteyenlerin sayısında da tabii ki bir
artış yaşandı. İlçe Sağlık Müdürlükleri önündeki yoğunluk da artacaktır. Kaygılıyız. Normalleşmenin bu
kadar hızlı olması nedeniyle kimse
kendisini hazırlayamadı.”

OKULU HAZIRLAMAMIZ
IÇIN FIRSAT TANINMADI
Okulları salgın şartlarına göre
hazırlamayı 2 güne sığdırmaya
çalışmanın zorluğuna değinen Ada
Anaokulları
Kurucu Müdürü
Leyla Alan Aral
ise “Neredeyse 3
aydır kapalıyız.
Gerekli önlemleri almak için
kendimize 2 hafLeyla Alan Aral
ta gibi bir süre
belirlemiştik. Şimdi açmamak için
dirensek öğrenci kaybı yaşayacağız.
Biz MEB’e bağlıyız. Ne bakımeviyiz
ne de kreşiz. Ancak Cuma günü
açılacağımızı öğrendik” diye konuştu. Aral bazı öğretmenlerin şehir
dışına ailelerin yanına döndüğüne
değinerek şu ifadeleri kullandı:
“Şimdi öğretmenlerimizi apar topar
geri çağırmak durumunda kaldık.
Bazıları 65 yaş üstü aileleriyle
yaşıyor ve çalışmaya başlamanın

KREŞLER VE
BAKIMEVLERI
YARIN AÇILIYO
R

İHA

GEÇEN
hafta yazım
yoktu. Zira, tam
bilgisayarın başına geçeceğim,
elektrik, dolayısıyla internet
bağlantısı gitti.
Yazamadım.
Hoş, yazsaydım
ne fark edecekti
ki!
Arada sırada
yakınıyorum ya, “yaz yaz
nereye kadar” diye... Sahiden, nereye kadar?! Daha
ne anlatacağız.
Dolap beygiri gibiyiz.
Hayatı / hayatları / umutları / gençlerin geleceğini
öğüten değirmenin taşını
çevirip duruyoruz. Bir
umut... Bir adım daha...
Dönüp dolaşıp aynı yere
geliyoruz. Arada bir kuşak
ezilip öğütülüp harcanmış.
Değirmen taşı eskimiş.
Eskimiş de yerine daha
serti getirilmiş falan...
Ne yazılsa ne söylense
faydası olur acaba?
Örneğin, pandemi
döneminde onca aradan
sonra ilk cuma namazı kılındı. Caddeler, meydanlar,
alanlar kapatıldı. Haberlere
bakarsanız, herkes kendi
seccadesini getirdi. Ama
ne rastlantıdır ki, o seccadeler milimi milimine aynı
büyüklükteydi. Arka arkaya, yan yana dizilmişlerdi.
Ve yine ne rastlantıdır ki,
yine mili milimine cetvelle
çizilmiş kadar düzgün sıralarla hizalanmışlardı.
Birileri o fotoğraflara
bakınca, “arkasında siyasetin olduğu bir organizasyon” der belki. O karelerde, “dinin siyaset için
kullanıldığı bir şov” görür
belki. Velev ki dedi, velev ki
gördü! Ne fark edecek? Yer
kulağını açıp duyacak da
sarsıntılar mı geçirecek?
Milletin gözü mü açılacak?
Yoksa “o siyasiler” kendine
gelip “eyvah fark edildik,
dağılalım arkadaşlar” mı
diyecek? Mesela yani!
HHH
Mayıs sonu… Derken,
artık bambaşka anlamlar
yüklenmiş Haziran... Yani
Gezi günleri... Bu yıl, birkaç
gazetenin ön yüzünde
küçücük notlarla, birkaç
televizyonun “hatırlamasak olmaz” programlarıyla
andık.
Gezi’nin hatırası solmuş
gibi!
Oysa iktidar unutmadı, unutmayacak. Gezi
adına savunulan ne varsa
yok edecek. O değerleri
savunan kim varsa “medeni ölü” haline getirecek.
Osman Kavala Gezi’nin
sembolü değildi. Ama 1000
güne yaklaşan tutuklulukla
“Gezi’yi savunanların
başına neler geleceğini
kanıtlayan bir sembol”
oldu.
Ne Türkiye’de Anayasa Mahkemesi’nin ne de
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararları fayda
ediyor. Erdoğan’ın “dostum” dediği kimi dünya
liderlerinin uyarıları ya da
içerde muhalefetin mızırdanmaları da duyulmuyor.
Osman Kavala Silivri’de
yatmaya devam ediyor.
Gezi’nin yıldönümünde
ne yazılır ki başka?
Belki, iki yıl önce,
2018’de BirGün’deki köşemde yazdıklarımdan bir
bölüm tekrarlanır. Yeniden
okuyup yine unutmak
üzere!
HHH
“Tarih Nisan 2013. Yani
Gezi Günleri’nin arifesi.
AKP’nin o zamanki İstanbul
İl Başkanı Aziz Babuşçu, bir
toplantıda konuşuyor:
“10 yıllık iktidar dönemimizde şu ya da bu şekilde bizimle paydaş olanlar,
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Bazı çocukların okullara servislerle gittiğini hatırlatan
Veli-Der Başkanı Bahadır “Mevcut güvenlik sorunlarına
bir de hijyen eklenecek” dedi. Anaokulu müdürü Aral ise
“Hazırlanmamız için yeterli süre tanınmadı” diye konuştu
erken olduğunu düşünüyorlar haklı
olarak.” Maddi güçlüklere de değinen anaokulu müdürü “13 başvuru
oldu, 10’u kayıt yaptırsa bizim aşçı,
temizlikçi en az 2 öğretmen çalıştırmamız gerekecek. Okulun içerisini de çocukların sağlığına göre
yeniden dizayn etmemiz gerekiyor.
Dezanfektanlar almamız mutfak
malzemelerini salgın koşullarına
uygun şekilde yenilememiz gerekiyor” dedi. Çocukların sosyal mesafe
kuralına uyarken güçlükler yaşayacağını aktaran Leyla Alan Aral son
olarak şunları belirtti: “Çocukların
yatacağı yerde aralarında en az 1
buçuk metre mesafe olmalı. Bizim
alanımız geniş ancak bu şartı sağlayamayacak kreşler de olacaktır.
Okullara önceden bizim gidip orada
yaşamamız, gelen çocuk için ortamı
hazırlamamız gerekiyor. Velileri
bilgilendirmemiz gerekiyor. Bunlara
fırsat tanınmadı.”

AILELERE ‘BAŞINIZIN
ÇARESINE BAKIN’ DEDILER
4 yaşında çocuğu bulunan Özlem
Demirci’de bir veli olarak endişeli
olduğunu kaydetti. Çocuğunu kreşe
göndermeyi düşünmediğini belirten
Demirci “Çocuktan izolasyan kurallarına uymasını beklemek başlı
başına bir hata. Çalışan ailelerin
kendi başlarının çaresine bakmaları
isteniyor” dedi. Kreşlerin aniden
açılacak olmasının çocuğun psikolojisine de yansıyacağını belirten

Efsane doğduğu
topraklara geri dönüyor
Moldovalı
virtüöz
Constantin
Moscovich 5
bin yıllık tarihe
sahip Pan
Flüt ezgilerini
doğduğu
topraklar olan
Anadolu’ya
geri getirecek.
Moscovich, Pan
Flüt ile Türkçe
parçalar çalan
dünyadaki tek
isim

Demirci şöyle
konuştu: “Çocuk
eve alıştı. Aniden
okula gidince
yeni kurallarla
okulun güvenli
alan olduğu fikri
sarsılacak. Bir de
Özlem Demirci
arkadaşlarıyla
oynamak isteyecek ama buna izin
verilmemeli. Bu durum da o yaştaki
çocuk için sarsıcı. Aileler, öğretmenler, çocuklar endişeli olacak.
Bu kaygılar çocuğa da geçecek.
Küçük yaştaki çocuğun alacağından
büyük sorumluluklar yüklemek
durumundayız. Bu stres sorunlarına
da yol açacak. Çocukların gelecekte
yaşayacakları psikolojik sorunların
bu yaşlarda oluşmaya başladığına
inanıyorum. Bu koşullarda da çocuğa stres yüklenecek. Okul çocuk için
güvenli alandı ancak bu değişiyor.
Okulla ilgili algıları değişebilir
ve ilerleyen zamanlarda okuldan
soğuyabilir.”

ÇOCUK VE AILE ARASINDA
IKILIK YAŞANABILIR
Ani normalleşme kararı sonucu
çocuk ve aile arasında da ikiliklerin
yaşanabileceğine değinen Demirci
“Çocuklar evde sıkıldı. Okula gitmek isteyebilir ancak aile istemeyebilir. Bu tam tersine de olabilir. Ebeveynler ve çocuk arasında ikilikler
yaşanabilir. Bu da başka bir sorun”
şeklinde sözlerini tamamladı.

TÜTÜN
ENDÜSTRISI
GENÇLERI
KANDIRIYOR

Fotoğraflar: Arşiv

Gezi… Kehanetler… Vs…
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Kardelen TATAR

PAN Flüt ile dünyada Türkçe
parçalar çalan tek isim olan Moldavalı
sanatçı Constantin Moscovich, Miskal
Projesi ile Türkiye konserleri vermeye hazırlanıyor. Moscovich, ilk kez 5
bin yıl önce Eskişehir’in Yazılıkaya
Antik Kenti’nde ortaya çıkan Pan Flüt
ezgilerini doğduğu topraklara geri
getirmeye hazırlanıyor.
Moscovich, 1950’den bu yana
Türkiye’de çok tanınmış, beğenilmiş
Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği
ve Hafif Türk Müziği’nden oluşan 60
parçayı seslendirecek. Sanatçı, 35 kişilik Ukrayna Ordu Orkestrası eşliğinde,
her parçada, o parçaya özgü yerel çalgıların da katılımıyla, yorumlayacak.
10 ayrı müzik albümüne sahip olan
Moscovich’in virtüözü olduğu Pan

Flüt, günümüzde Romanya ve Moldova ile Güney Peru ve And Dağları
çevresindeki ülkelerin ulusal çalgısı
olsa da ilk kez Eskişehir’in Yazılıkaya
antik kentinde ortaya çıktı. Ancak
Pan Flüt, Osmanlı Saray Musikîsi’nde,
Osmanlı Halk Musikîsi’nde ve Osmanlı
Mehter Alayları’nda da “Miskal”
adıyla 1830’lara değin önemli bir çalgı
olarak kullanıldı.
Müzik alanında 6 ayrı ödülü bulunan ve Türkiye’de daha önceden de
konserler veren Moscovich, Miskal
Projesiyle, Türkiye’deki müzikseverleri tekrar Pan Flüt ile buluşturmayı
amaçlıyor. Moscovich’in 35 kişilik
Ukrayna Ordusu Orkestrası eşliğinde
yorumlayacağı parçalar ise şu şekilde:
n Gülpembe (Barış Manço)
n Kalenin Bedenleri (Niksar) n Sen
Gelmez Oldun (Ali Ekber Tagiyev)
n Ankara Rüzgârı (Gündoğdu Duran)
n Batum türküsü (Anonim)
n Helvacı (Anonim) n Yine Bir Gülnihal (Hamamizade İsmail Dede Efendi)
n Anlıyorsun Değil mi (Barış Manço)
n Samanyolu (Metin Bükey / Teoman
Alpay) n Darıldın mı Gülüm Bana
n Yar Saçların Lüle Lüle (Anonim)
n Sevdan Olmasa (Erol Evgin)
n Buluşalım Kordon’da (Necip
Mirkelâmoğlu) n Kesik Çayır (Neşet
Ertaş) n Sarı Saçlı Hayriye (Anonim)
n İzmir Marşı.

BUGÜN 31 Mayıs Tütünsüz Dünya Günü.
Uluslararası Tüberküloz ve Akciğer Hastalıkları Birliği’nin (The Union) açıkladığı rapora
göre, özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde
yaşayan gençler tütün bağımlılığına karşı
daha savunmasız; bu nedenle bu ülkelerde
e-sigaranın ve ısıtılan tütün ürünlerinin satışının acilen yasaklanması gerekiyor. Raporda
söz konusu ürünlerin, tütün salgınının ateşini
körükleme konusunda güçlü potansiyele
sahip olduğu belirtiliyor.

E-SİGARA, SİGARA İÇME
OLASILIĞINI 4 KAT ARTIRIYOR
Sağlığa Evet Derneği
Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı
da elektronik sigaranın
dumansız, riski azaltılmış,
sosyal kabul görmüş
tüketici ürünü olarak
pazarlandığını, ancak asıl
amacın “sigara içmeyi ve
Elif Dağlı
nikotin bağımlılığını tekrar
kabul edilir kılmak” olduğunu söylüyor.
Daha önce hiç sigara içmemiş ama e-sigara kullanan gençlerin ileriki yaşamlarında
geleneksel sigara içme olasılıklarının 2 ila 4
kat arttığına işaret eden
Dağlı, tütün ve nikotin
endüstrisinin insanlara
çekinmeden yanıltıcı bilgi
verdiğini ifade ediyor.
Dağlı, endüstrinin bu yeni
ürünleri “sigaradan daha
az zararlı” veya “daha
Osman Elbek
temiz” gibi pazarlayarak,
sosyal medya platformlarında gizli reklamlar
yaparak yeni müşteriler kazandığına dikkat
çekiyor.
Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü, tütün
ve ilgili endüstrilerin gelecek nesilleri tütün
ve nikotine bağımlı kılma taktikleri konusunda farkındalık yaratmak için bugün bir
kampanya başlatıyor. Kampanyada gençlere
yönelik manipülasyon taktikleri, e-sigara,
ısıtılmış tütün ürünleri, aromalar ve tatlandırıcılar da dahil olmak üzere ürünlere ait aldatıcı
unsurların ifşa edileceği belirtiliyor.
n Haber Merkezi
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Yatılı Kuran kursları
açılma hazırlığında

K

ORONAVIRÜS ile mücadele sürecinde
tartışmalı kararlara imza atan Diyanet
İşleri Başkanlığı, şimdi de yatılı Kuran
kurslarını açma hazırlığında. İktidarın, ‘normalleşme adımları’ kapsamında kademeli
olarak açılması planlanan yatılı kuran Kursları için 81 ilin müftülüğüne, “Kur’an kursları yeni normalleşme süreci” başlıklı yazı
gönderildi. Müftülüklere gönderilen yazıya
göre, ülke genelindeki birçok yatılı Kuran
kursunda eğitim, 15 Haziran’da başlayacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tüm
dünyayı tehdidi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle okulların 2019-2020 eğitim
öğretim yılında açılmayacağını duyururken
Diyanet, yatılı Kuran kurslarını açmak için
harekete geçti. Kursların, 15 Haziran’da açılması, 27 Eylül’de ise eğitimi tamamlaması
öngörüldü. Kararın altında imzası olan
Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri
Genel Müdürü Kadir Dinç, salgın tehdidi
görmezden gelinerek alınan karara ilişkin
sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ‘Cuma bereketi’ yorumunu yaptı.

MEB, salgın nedeniyle eğitim-öğretim yılını sona erdirme kararı alırken Diyanet, yatılı
Kuran kurslarını 15 Haziran’da açmayı planlıyor. 27 Eylül’e kadar sürecek kurslarda
‘zorunlu olmadıkça’ öğrencilere izin kullandırılmayacak

Kursların, kayıtlı yatılı öğrenci sayısının
yüzde 30’u ile hizmete başlayacağı, süreç
içerisinde kapasitenin yüzde 50’sinin aşılmayacağı bildirildi. Alınacak bazı tedbirler
ise şöyle sıralandı:
■ Kurslarda mutlaka ateş ölçer bulundurulacak ve belirli aralıklarla öğrencilerin
ateş ölçümü yapılacak.
■ Kurs içerisinde bulunan klima ve
havalandırmalar çalıştırılmayacak, kapı ve
camlar açık tutularak kurs içerisinin sürekli
havalandırılması sağlanacak.
■ Bu süreçte çiğ sayfa (saman kağıt)
sayısının mümkün olduğunca az tutulması
ve pişmiş sayfalara (beyaz kağıt) yoğunluk
verilmesine özen gösterilecek.
■ Cemaatle kılınacak namazlarda fiziki
mesafe kurallarına dikkat edilecek.
■ Öğrencilere zorunlu olmadıkça izin
kullandırılmayacak.

İstanbul

Ankara

Libya’dan
gelen uçaklar
sır oldu
ULAŞTIRMA ve Altyapı
Bakanı Adil Karaismailoğlu, uluslararası uçuşların
tamamen kapalı olduğu
nisan ayında iç savaşın
yaşandığı Libya’dan Türkiye’ye gelen uçaklarla ilgili
soruları yanıtlamadı.
Adil Karaismailoğlu
HDP Milletvekili Musa
Piroğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle
TBMM Başkanlığı’na sunduğu yazılı soru
önergesinde, “Nisan ayında Libya’dan gelen
uçaklarda hasta insanlarla beraber, yaşları
25-30 civarında olan yolcuların geldiği
söylenmekte. Gelen yolculardan hasta
olanların İstanbul’daki özel hastanelerde
tedavi edildiği, genç olanların ise Taksim
ve çevresindeki otellerde bir hafta kadar
misafir edildiği belirtilmekte” dedi.
Yolcuların neden Taksim’deki otellerde
kaldığını ve karantina uygulanıp uygulanmadığını soran Piroğlu’nun önergesi milletvekiline iade edildi. ■ Haber Merkezi

Adalar yasağı
sona eriyor

Depo Photos

İSTANBUL Adalar’da 26 Nisan’dan
bu yana uygulanan giriş-çıkış yasağı
uygulaması bu gece sona eriyor. Adalar
Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Adalar’a
giriş ve çıkışın geçici olarak sınırlanmasına, ilçedeki otel, motel, kamp, kulüp,
sosyal tesis gibi konaklama yerlerinin
bu süre zarfında faaliyette bulunmamasına, ilçe sınırları içerisinde özel
tekneyle seyir yapılmasının yasaklanmasına, Adalar kamu kurumlarında uygulanan esnek çalışma uygulamalarına
ilişkin tedbirler 31 Mayıs saat 00.00
itibarıyla sona erecek.” ■ DHA

İstanbul

GÜNCEL 3

Zeynep Şenpınar’ın
annesi Aruz Şenpınar

CHP heyeti Şenpınar
için Maraş’a gitti
hhCHP, Muğla’da sabıkalı boksör
Selim Ahmet Kemaloğlu tarafından öldürülen Zeynep Şenpınar’ın
Maraş’ın Pazarcık ilçesinde yaşayan
ailesini ziyaret etti. Ali Öztunç,
Gamze Taşcıer, Aysu Bankoğlu, Müzeyyen Şevkin, Suzan Şahin ve Bayram Yılmazkaya’dan oluşan heyet,
“İstanbul Sözleşmesi uygulansaydı,
bugün Zeynep hayatta olacaktı”
ifadelerini kullandı. Şenpınar’ın katili hakkında şikâyetçi olmasına rağmen önlem alınmadığını ve ölüm
olayının bu nedenle gerçekleştiğini
kaydeden heyet, dava sürecinin
takipçisi olacaklarını vurguladı. CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da telefonla konuştuğu aileye
başsağlığı dileğinde bulundu. HDP
Muğla İl Örgütü tarafından yapılan
açıklamada ise “Kadın şikâyetini
geri çekse dâhi korumakla sorumlusunuz. Sizler korumuyor, katili
aklamaya, katliamı meşrulaştırmaya
çalışıyorsunuz. Sürecin sonuna
kadar takipçisi olacağız” dendi.
■ BirGün/ANKARA

Fotoğraflar: DHA

İZİN YOK
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İzmir

Kentler sessizliğe büründü

SOKAĞA çıkma yasağı nedeniyle İstanbul, İzmir ve Ankara
başta olmak üzere 15 kent boş

kaldı. Sokaklarında denetim
yapan görevliler haricinde kimse
bulunmayan kentlerde sessizlik

hakimdi. Yasak nedeniyle boş
kalan meydanlar güvercin ve
martılara kaldı. ■ DHA

Diyarbakır’da bir kadın
vurularak öldürüldü
Depo Photos

İç hat uçuşları yarın başlıyor
COVID-19 salgını nedeniyle
uçuşlarını askıya alan hava yolları,
seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından iç hat seferlerini
başlatma hazırlığında. Ulaştırma
ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yarın itibarıyla hava yolunda
iç hat uçuşlarının başlayacağını
açıkladı.

Türk Hava Yolları (THY) kısıtlamanın kaldırılmasının ardından
ilk uçuşunu yarın saat 10.00’da
İstanbul’dan Ankara’ya yapacak.
İstanbul Havalimanı’ndan saat
10.00’da yapılacak seferin yanı
sıra saat 14.10’da İzmir’e, 11.15’te
Antalya’ya ve 13.00’te Trabzon’a da
sefer gerçekleştirileceğini bildiren

Karaismailoğlu, yarından itibaren
bütün havalimanlarında da uçuşların kademeli başlayacağını aktardı.
28 Mart itibarıyla uçuşlarını
durduran Pegasus Hava Yolları ise
kısıtlamalar sonrası ilk uçuşunu
yarın saat 10.15’te İstanbul Sabiha
Gökçen Havalimanı’ndan İzmir’e
gerçekleştirecek.

Otobüs ve uçaklarda önlem

HAVAYOLLARININ yanı sıra
otobüs firmaları da yarından itibaren seferlerine başlayacak. Hem
uçakla hem de otobüsle yolculuklarda şu hususlara dikkat edilecek:
■ Uçakla şehirler arası yolculuk yapabilmek için Hayat Eve
Sığar (HES) kodu alınması yeterli
olacak. Yolcuların HES’e girerek kayıt oluşturmalı. Biletlerini
online satış kanalları, bilet satış
ofisleri ve acenteler üzerinden temin eden yolcular sağlık durumlarını HES kodu üzerinden uçuşa
24 saat kala kontrol edecek.
Biletleme esnasında ve havalimanlarında yapılacak HES kodu

İstanbul
Eczacı Odası:
30 eczacı ve
40 çalışanın
testi pozitif

sorgulamalarında, uçuşa elverişli
olmadığı tespit edilen yolcular
uçuşa kabul edilmeyecek. Ayrıca
uçağa biniş ve inişler sıralı şekilde
olup uçak içerisine el çantası
dışında bagaj alınmayacak. 65
yaş üzeri yurttaşların ise özel
şartlı seyahat izin belgesi alması
gerekecek.
■ Havalimanına gelmek için
özel toplu taşıma servislerini
kullanan yolcular, sosyal mesafe
kuralına göre oturma düzenine
göre seyahat ederken, araçlara
maskesiz binişlere izin verilmeyecek.
■ Otobüslerde ve uçaklarda

TÜM dünyayı etkisi altına alan yeni
tip koronavirüs salgını her sektörü olduğu gibi ilaç sektörünü de etkiledi.
Birçok hastane pandemi hastanesi
olarak ilan edilince ayakta hasta
sayısında ciddi azalma yaşandı. Azalan ilaç piyasasına yönelik konuşan
İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap
Sarıalioğlu, ilaç sektöründe yüzde 30
daralma olduğunu söyledi. Koronavirüs ile mücadele sürecinde ülkede
5 meslektaşının hayatını kaybettiğini
aktaran Sarıalioğlu, İstanbul’da 30
eczacı ve 40 çalışanın koronavirüs

dezenfektasyon işlemleri gerçekleştirilecek.
■ Otobüsler, toplam kapasitelerinin yüzde 50’si yolcuyla
seferlerine devam edecek.
Otobüslerdeki oturma düzeni de
yolcuların arasında sosyal mesafe
oluşturulacak şekilde olacak.
■ Uçaklarda ise bulaşıcı hastalıkların yayılma riskini azaltma
amacıyla HEPA (Yüksek Verimli
Partikül Hava Filtreleri) filtreleri
kullanılacak ve uçaktaki hava 3
dakikada bir filtre edilecek. Tüm
uçaklar düzenli dezenfektasyon
işleminden geçiriliyor.
■ Haber Merkezi

testinin pozitif çıktığını açıkladı: “İlk
olarak Beyoğlu’nda bir eczanede
hem eczacımız hem de çalışan pozitif
çıktı. İkisi de vefat etti. Şuan o eczane
kapalı durumda. Bir eczacıya virüs
pozitif teşhisi konulduğunda 15 gün
eczanesini kapatması gerekiyor.
Bu anlamda İstanbul’da 10’a yakın
eczanemize 15 gün faaliyetlerine
ara verme işlemi uygulandı. Şimdi
hepsi açık durumda. Son 10 yılda
İstanbul’da yaklaşık bin civarı eczane
açıldı. Kapanan eczane sayımız da
200 civarında.” ■ İHA

hhDIYARBAKIR’da, Nurcan Polat isimli
kadın, 3 gün önce taşındığı evinde
kimliği belirsiz bir kişi tarafından
öldürüldü. Olay, önceki gece Bağlar
ilçesi Muradiye Mahallesi’ndeki
187’nci Sokak’ta meydana geldi.
İddiaya göre, Nurcan Polat, 3 gün
önce taşındığı evinde, gece yarısı
gelen kimliği belirsiz bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma
kavgaya dönüşürken, Polat, ateşli
silahla vuruldu. Komşuların ihbarı üzerine adrese gelen polis ve
sağlık ekiplerince ağır yaralı halde
bulunan Polat, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polat’ın cansız bedeni otopsi için
morga kaldırılırken, polis ekipleri,
olaydan sonra kaçan kimliği belirsiz
saldırganı yakalanmak için çalışma
başlattı. ■ DHA

 DHA

DIYANET
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Erzurum’da arazi
kavgası: 5 ölü
hhERZURUM’un Çat ilçesine bağlı
Köseler köyünde, iki aile arasında
arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan
kavgada 5 kişi hayatını kaybetti,
4 kişi yaralandı. Olay dün Köseler
Köyü’nde meydana geldi. Geçmişte
aralarında husumet bulunan Güneş
ve Yıldız aileleri arasında yeniden
tartışma yaşandı. Tartışma kısa
sürede silahlı kavgaya dönüştü.
Çatışmanın yaşandığı kavgada
Sıddık Güneş, Hasan Güneş, Baki
Güneş, Sinan Güneş ve Sıracettin
Yıldız hayatını kaybetti. Hayatını
kaybeden şahıslardan birinin köy
korucusu olduğu belirtiliyor. Kavgaya karıştıkları belirlenen şüpheliler
İ.Y. ve B.Y. olayın ardından kayıplara
karıştı. Jandarma tarafından köye
giriş ve çıkışlar kapatıldı. ■ DHA

SAYFA 04
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Gezi yürürlüktedir, yüreğimizdedir, önümüzdedir

HAFTANIN
GARABETİ

TÜRKIYE’nin
bugün yaşamakta
olduğu siyasal İslamcı rejimin inşa
sürecinde birbirini
besleyen, tetikleyen üç tarihin
önemli belirleyiciliği vardır.
İlki AKP-Cemaat bloğunun eski
rejimin sürdürülemez olmasından
yararlanarak “statüko”ya karşı bir “değişim” talebiyle, buna inanan bazı sol
aydınları ve çevreleri de yanına alarak
kazandığı 12 Eylül 2010 referandumudur. Tarihin ironisi bu çevrelerin tıpkı
40’lı, 50’li yıllarda CHP’nin baskıcı
rejimi karşısında çareyi DP’de arayan
bazı sol aydınların sonradan düştükleri
duruma düşmeleridir.
Referandum sonrası süreç herkesin
bildiği gibi eski rejimi tasfiyede yol
alan iki siyasal İslamcı ortağın iktidar
paylaşımı kavgasının ülkemizi 15 Temmuz 2016’da askeri bir darbe sürecine
taşımasıdır. Ve yeni ortağı MHP ile darbe girişimini fırsata çeviren AKP’nin,
OHAL koşullarında düzenlediği 16
Nisan 2017 referandumunu hileyle
kazanarak Başkanlık Rejimi ile “cumhuriyetin açtığı parantezi” kapatma
hedefinde büyük bir yol almasıdır.
12 Eylül referandumu ile 15 Temmuz
darbe girişimi arasında ‘yeni’ diye
pazarlanan bu gerici rejime karşı ilk
büyük çaplı direniş 2013 Haziran’ında halkın “kendiliğinden nitelikli”
Gezi-Haziran isyanı oldu. Bu isyan
adeta halkın nefes alma refleksiydi.
Halk kendi olma isteğini, özgürlük

Gezi kuşkusuz siyasal İslamcı rejimin inşasını engelleyemedi.
Ama geriye büyük bir direnç, kültür, ahlak bıraktı. AKP’nin
demokrasi maskesini düşürdü. O günden bugüne hâlâ
kendilerine gelebilmiş değiller. AKP ve çevresinin dönüp dolaşıp
Gezi’yi hatırlaması ve karalaması boşuna değil

talebini bin bir renkle, fikir, eylem
çeşitliliği içinde açık, etkili bir biçimde dışa vurdu. Bu isyan hiç kimsenin
silemeyeceği biçimde insanlığın onurlu
tarihine yazıldı. “Hepimiz oradaydık”
ve kuşkusuz hepimiz bu direnişin bir
parçası olduğumuz için tarihen kendimizi şanslı sayıyoruz.
Bir ay boyunca bütün ülkeye yayılan
Gezi-Haziran isyanı “aynı menzilde
yürüyen” AKP- Cemaat iktidarınca
bastırıldı. Bu isyan kuşkusuz siyasal

27 Mayıs darbesinin 60’ıncı
yıldönümünde Erdoğan ve Bahçeli
“Demokrasi ve Özgürlükler Adası” adıyla açılan Yassıada’daydı.
Ülkemizde zaten geniş olmayan
demokrasi ve özgürlük alanını
daha da daraltmak için canla başla
çalışan iktidar ortakları Yassıada’da
demokrasi ve özgürlük nutukları

İslamcı rejimin inşasını engelleyemedi.
Ama geriye büyük bir direnç, kültür,
ahlak bıraktı. AKP’nin demokrasi maskesini düşürdü. O günden bugüne hâlâ
kendilerine gelebilmiş değiller. AKP ve
çevresinin dönüp dolaşıp Gezi’yi hatırlaması ve karalaması boşuna değil.
Gezi siyasal İslamcı rejime karşı
mücadelenin eski rejime dönerek, onu
savunarak yürütülemeyeceğini ortaya
koydu. Halkın öz gücüne dayalı eşitlikçi, özgürlükçü bir çizgide mücadelenin

attılar. Ortaya garabet bir durum
çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 27
Mayıs bildirisini radyodan okuyan,
MBK’nin Başbakanlık Müsteşarı
olan, kamuoyunda ‘ihtilalin kudretli albayı’ diye bilinen, darbeciler arasında yaşanan tartışmada
darbenin daha uzun süre kalıcı
olmasını savunduğu için diğer

darbeci kanat tarafından Hindistan’a sürgüne gönderilen Alparslan
Türkeş’i, sürgünde idam kararlarını
doğru bulmadığını belirtmesinden
dolayı “rahmetle” yad etti. Bahçeli
ise başkanı olduğu partinin kurucusunun 27 Mayıs darbecisi olduğunu
es geçerek yaptığı konuşmada;
“Yassıada’da hukuka deli gömleği

önemine işaret etti.
Korona günlerinde 7’nci yılına giren
bu isyan daha bir anlam kazanıyor.
Çünkü isyan kamusal bir alan olan
Gezi Parkı’nın yağma ve talanına karşı
kamu hakkına ve çıkarına sahip çıkma
üzerinden doğdu. Ağaç kıyımına
karşı koyuştan türedi. Ağacı kolayca
yok sayanın insanı da yok sayacağını
bilen bir anlayıştan hareket etti. Şimdi
insanlık içinden geçtiği bu karanlık
süreçte yeniden kamuculuğu dile
getiriyor, doğayla barışık, dayanışmayı
esas alan bir dünya arayışına yöneliyor.
Gezi sadece bir karşı koyuş değil
aynı zamanda kurucu bir isyandı. Geziciler kazandıkları Gezi Parkı’nın içinde
15 gün boyunca komün tarzında başka
bir yaşam inşa ettiler. Bencil, bireyci,
acımasız, sevgisiz bir yaşam karşısında; parkın içinde dayanışmaya,
paylaşmaya, sevgiye dayalı, paranın
bile hükmünün olmadığı bir yaşam
filizlendi. İktidarı en çok rahatsız eden
bu yaşam tarzı oldu.
Gezi; program, örgütlenme formu,
mücadele tarzı konusunda bizlere yol
açtı:
Kamucu, halkçı, laik, bağımsızlıkçı,
cinslerin eşitliğine, Kürt sorununun
demokratik çözümüne dayalı, ekolojist
bir program.
Doğrudan temsile, halk kürsülerine,
forumlara, meclislere dayalı örgütlenme formu.
Kapsayıcı, meşru, barışçıl, militan
mücadele tarzı.
Elbette “aynı ırmakta iki kere
yıkanılmaz” ama bu özellikleriyle Gezi
yürürlüktedir, yüreğimizdedir, önümüzdedir.
giydirilmiştir. Adaletin fişi çekilmiş,
Türkiye’nin bir dönemi delik deşik
edilmiştir” dedi.
AKP kendince sağa bir ‘demokrasi’ ve ‘özgürlük’ tarihi yazmaya
çalışıyor ama nafile…
Ne tarihsel mirasına sahip çıktıkları Menderes’ler, Özal’lar demokrat
ve özgürlükçüydü ne de kendileri.

HAFTANIN
ŞİİRİ
Gezi’de yitirdiğimiz güzel
çocuklarımızın anısına.
GEZİ
Mayıs özgürlük emek
Haziran Gezi demek
Yeşerip orman gibi
Kol kola girebilmek
Yanıyor içten içe
Baştan ayağa yürek
Yanağında bir gülüş
Umudu büyüterek
Daha yeni başladı
Bir çağı ateşledi
Yeniyetme ömrünü
Ömrüme bağışladı.
En güzel çocuklar
Gidiyorsa zamansız
Yürekte bu fırtına
Sürer amansız
İbrahim Karaca

İSYANIN SESİ
“…seslerin özgünlükleri
yakalanabilecek şekilde ayrı
ayrı dinlenebildiği dünya;
seslerin kendilerini tek bir
sese katabildikleri dünya
devam ediyor. ‘Teslim olmuyorum,’ ‘Ben bir isyancıyım’
diyen direnişin yeniden
üretimi devam ediyor.
Dünyanın ihtiyaç duyduğu
pek çok dünyadan oluşan
dünya devam ediyor. Çoğul,
farklı, içerici, kendisine karşı
hoşgörülü ve umudu olduğunun farkına varan insanlık
devam ediyor.”
(EZLN İsyancı Yardımcı
Komutan Marcos)

KARANLIK GIDER GEZI KALIR
Gezi Parkı’nda
sanal buluşma

Taksim Gezi Parkı’nda başlayan ardından özgürlük ve eşitlik talebiyle tüm ülkeye yayılan Gezi
Direnişi 7 yaşında. Taksim Dayanışması’ndan Tayfun Kahraman “Gezi Direnişi bu coğrafyanın
demokrasi tarihine not düşülecek bir direniş” dedi

Tam 7 yıl önce bugün polis, Gezi
Parkı’na sabaha karşı 05.00’da baskın
düzenledi. Polis, ağaçları korumak için
parkın içinde çadırlarda kalarak nöbet
tutan eylemcilere önce biber gazıyla
müdahale etti, ardından da eylemcilerin
içinde uyudukları çadırları ateşe verdi.
Polis çadırların eylemciler tarafından yakıldığını iddia ettiyse de çekilen
görüntülerde çadırların polis ve zabıta
tarafından yakıldığı açıkça görülüyordu.
Çadırların sosyal medyada yayınlanan
yakılma görüntüleri büyük bir infiale
yol açtı. Yapılan eylem çağrıları sonunda gün boyunca Gezi Parkı ile Taksim
Meydanı’nda toplanan binlerce kişi ile
polis arasında sert çatışmalar yaşandı.
Gün içerisinde Taksim’de eylemler
sürerken, İstanbul 6. İdare Mahkemesi,
Topçu Kışlası’nın yapımına onay veren
kararı iptal etti.

OK YAYDAN ÇIKTI
Akşam saatlerinde Taksim’e ulaşan
füniküler ve metronun kapatılmasına,
otobüslerin iptal edilmesine rağmen
kalabalık daha da büyüdü. Polis, Taksim Meydanı ve Gezi Parkı’nı kapattı ve
parka yaklaşmaya çalışan kalabalığa
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POLİS ÇADIRLARI YAKTI

biber gazıyla saldırdı. On binlerce kişi
İstiklal Caddesi, Osmanbey, Sıraselviler
ve Tarlabaşı yönlerinden Taksim Meydanı’na çıkmaya çalıştı, bazı noktalarda
barikatlar kurdu.
İstanbul Tabip Odası, olaylarda
100’den fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralananlar arasında milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Sezgin Tanrıkulu ile gazeteciler Ahmet Şık, Osman
Örsal ve Selçuk Şamiloğlu da vardı.
Lobna Allami ise polisin attığı biber gazı
fişeğiyle başından ağır yaralandı.
Polisin orantısız güç kullanması
nedeniyle artan kalabalık, direnişi “Her
yer Taksim her yer direniş” sloganıyla

ölümsüzleştirdi. İstanardından beraat alan Taksim
bul’un başka semtlerinde
Dayanışması’ndan Tayfun Kahde sokağa çıkanlar oldu.
raman “Bizlerin yaşadığı hukuk
Çok sayıda yurttaş da
süreci ve gelinen nokta Gezi’nin
evlerinin pencerelerinden
ne kadar ak bir sayfa olduğunu
tencere ve tavalara vurarak
bir kez daha göstermiş oldu. Gezieylemlere destek verdi.
nin masumiyeti, haklılığı bir kez
Eylemler, başta Ankara, Tayfun Kahraman daha ortaya çıktı. Kaybettiğimiz 8
İzmir ve Adana gibi büyük
canımızı da anıyoruz. Gezi, kent
kentler olmak üzere başka şehirlere yayıl- talebinin demokrasi talebine dödı. Böylece Bayburt ile Bingöl hariç tüm
nüştüğü, bu coğrafyanın demokrasi
illere yayılan ve kitleselleşen direniş, ülke tarihine not düşülecek bir direniş. Bu
genelinde büyük bir umuda dönüştü.
sene korona nedeniyle yapamasak da
Gezi’yi coşkulu bir şekilde kutlamaya
GEZİ’NİN COŞKUSU SÜRECEK
devam edeceğiz” dedi.
Gezi davasında yargılanan ve
■ Haber Merkezi

Odalara ve barolara müdahale kabul edilemez

öğretmen Metin Lokumcu
yarın anılacak. Gezi Direnişi’nin yıl dönümü ve Metin
Lokumcu’nun ölüm yıl
dönümü nedeniyle çağrı
yapan Hopa halkı, saat
13.30’da Hopa Parkı’nda
bir araya gelecek.
■ Haber Merkezi

 BirGün

Metin Lokumcu’nun mücadelesi sürüyor
ARTVIN’in Hopa ilçesinde 31 Mayıs 2011’de dönemin Başbakanı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
mitingi öncesi Hidroelektrik santralı protestolarında
polisin biber gazı saldırısı
sonrası kalp krizi geçirerek
yaşamını yitiren emekli

KORONAVIRÜS nedeniyle her yıl
yapılan etkinler bu yıl yapılamazken, Taksim Dayanışması tarafından
alternatif etkinlikler düzenleniyor.
Taksim Dayanışması, Gezi’nin 7’nci
yılında gezideyiz.biz sitesini açtı.
Twitter’da #GezideyizBiz etiketiyle
mesaj paylaşan binlerce kullanıcı,
sanal parkta bir araya geldi.
Taksim Dayanışması’nın Twitter
hesabından yapılan paylaşımda,
“Gezi Parkı sanalda açıldı. gezideyiz.biz. #GezideyizBiz etiketiyle tweet atan herkes kendisini
Gezi’de bulabilir. Gümüşsuyu’ndan
mı geliyorsunuz Harbiye’den mi?
Havuz’un orada buluşuyor musunuz? Herkesi bekliyoruz, kesin bilgi.
Meydanı dolduralım” denildi.
Bugün saat 18.00’de şarkılarla,
mesajlarla, söyleşilerle Instagram ve YouTube üzerinden yayın
yapılacak. Akşam saat 21.00’de ise
camlardan tencere tava çalınacak.

 BirGün

İ

KTIDARIN rant, talan ve baskıcı
politikalarına karşı Taksim Gezi
Parkı’nda başlayan Gezi Direnişi
7 yaşında. Ülke tarihinin en kitlesel
direnişi olan Gezi’deki protestolar yedi
yıl önce bugün polisin Gezi Parkı’na
sabaha karşı baskın düzenlemesiyle
başladı. Parkı korumak için binlerce
kişinin Gezi’ye akın etti.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla hazırlığına başlanan ‘meslek
odalarının seçim sisteminin değiştirilmesi’
taslağına tepki gösteren Kırklareli Barosu, Diş
Hekimleri Odası Kırklareli Temsilciliği, Kırklareli
Eczacı Odası, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu,
Kırklareli Tabip Odası ve Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası ortak açıklama yaptı.
Meslek odalarının kamu kurumları olduğu

hatırlatılan açıklamada “Anayasal kurum olarak
meslek mensuplarımızın çıkarlarını ve milyonlarca yurttaşımızın kamusal haklarını koruma
misyonumuzun yok sayılması manidardır. Meslek mensuplarımızın, sorunlarını çözmek için
yapılması beklenen birçok düzenleme varken,
odalarımızın yapısına ve seçim sistemlerine
yönelik yasa değiştirme girişimlerini asla kabul
etmiyoruz” denildi. ■ Haber Merkezi
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İstanbul’un fethi etkinlikleri
kapsamında Ayasofya Müzesi’nde
okunan Fetih Suresi
tüm televizyon kanallarından
canlı yayımlandı.

Kaybedeni belli
bir savaş: Trump
vs. Twitter

Surp Krikor Lusavoriç Ermeni
Kilisesi’nin kapısındaki haç M.S
.
adlı bir kişi tarafından sökülm
üştü.

Twitter

Kiliselere, cemevlerine, azınlık
gruplarına ve LGBTİ+’lara
yönelik saldırılar artarken
Doç. Dr. Bülent Küçük,
cezasız kalınacağının bilindiği
söyledi ve ekledi: ‘’Devletin
kurumlarında olanla sokakta
olan arasında her zaman
doğrudan bir bağ var’’ dedi
Dilan ESEN

S

ON zamanlarda kiliselere,
cemevlerine,
azınlıklara, LGBTİ+’lara yönelik saldırılar artıyor. Son
olarak 13 yıl önce
Bülent Küçük
öldürülen AGOS
gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün yazarı Hrant
Dink’in eşi Rakel Dink ile Hrant Dink
Vakfı yöneticileri, elektronik posta yoluyla tehdit edildi. İstanbul Kuzguncuk
Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi’nin kapısındaki haç da M.S. adlı bir
kişi tarafından söküldü.
Peki, bu saldırıların temelinde ne
yatıyor? Failler bu cesareti nereden
alıyor? Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji
Bölümü’nden Doç. Dr. Bülent Küçük’e
göre, devlet politikaları ve devleti
yönetenlerin söylemleri ve cezasızlık
politikası, bu saldırıların yaşanmasında önemli rol oynuyor.
Siyasi figürlerden gelen açıklamaların zaman zaman ‘hassas yurttaş’
tarafından bir emir telakki edildiğinin
altını çizen Küçük, şöyle diyor: ‘’Diyelim ki Diyanet İşleri bir açıklama
yaptı ve ben sokağa çıktım. Ötekine
bir kötülük yaptım, cezasız kalacağımı
biliyorum. Devletin içerisinde konumlanmış gizli veya açık daha büyük bir
planın bir parçası olarak, siyaseten bir
ortam oluşturmanın bir pratiği olarak
böyle müdahaleler yapıldı. Devletin
kurumlarında olanla sokakta olan ara-
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sında her zaman doğrudan bir bağ var.
O bağ olmasaydı bu gibi suçları işleyen
insanlar cezasız kalmazdı.’’

BİR TAŞLA İKİ KUŞ

MARDIN Dargeçit’te toplu
mezar bulundu. İlçeye bağlı
Akyol Mahallesi’ndeki bir
mağarada bulunan toplu
mezara dair savcılık başvurusunun ardından olay yerinde
inceleme yapıldı. Mağarada
yapılan incelemenin ardından kemikler torbalara konularak Dargeçit Adliyesi’ne
götürüldü. Kemikler buradan
İstanbul Adli Tıp Kurumu’na
(ATK) gönderilecek. Konuya
dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken soruşturmaya ‘gizlilik’ kararı getirildi.

Hrant Dink
Vakfı’nı tehdit
eden kişi gözaltında

kendisi, kendisini daha korunaksız ve
hassas yurttaş olarak gösteriyor. Egemen kimliğin hassasiyetiyle devletin
kurumsal kimlik politikası arasında
doğrudan bir bağlantı vardır.’’

PROVOKASYONU KİM YAPIYOR?
Doç. Dr. Küçük’ün de dikkat çektiği
bu “dışlamacı ayrımcılığa”, siyasi
iktidar temsilcilerinin söylemlerinden
sayısız örnek vermek mümkün. Örneğin AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Ermeni
Kilisesi ile Hrant Dink Vakfı’na yönelik
gerçekleştirilen saldırıların ardından
‘provokasyonlara’ müsaade etmeyeceklerini açıkladı. Buna karşın Çelik,
geçen haftalarda Diyanet İşleri Başkanı
Ali Erbaş’ın LGBTİ+’lara yönelik nefret
söylemine tepki gösteren Ankara Barosu’nu hedef almıştı.
AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan
ise henüz 20 gün önce koronavirüs
önlemleri ile ilgili yaptığı açıklamada,
Ermenileri ve Rumları hedef gösterdi.
Erdoğan “Meydanı FETÖ’den PKK’ya,
Ermeni ve Rum lobilerinden Körfez
kaynaklı husumet odaklarına kadar
şer güçlerin hiçbirine bırakmayacağız” dedi. İstanbul’un Osmanlı
tarafından alınmasının yıldönümü
etkinlikleri kapsamında Ayasofya’da
Fetih Suresi okundu.
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77 CEZAEVINDE
SOSYAL MESAFE YOK

kemikleri aldılar, DNA için
gönderecekler. İnceleme
sırasında 40 kafatası bulundu. Kazarak çıkardılar. Umut
ediyoruz ki bizim olmasa da
başkalarının kemikleri olması. Her ne olursa olsun böyle
bir şeyin gün yüzüne çıkması
herkes için iyi olacak” diye
konuştu. n Haber Merkezi

KORONAVIRÜS salgının
tehdit ettiği cezaevlerinde
tutuklular, hasta, yaşlı ve
risk grubuna girenler için
önlem alınmıyor. 17 günde
77 cezaevindeki tutuklulardan gelen başvuruları derleyen Ceza İnfaz Sisteminde
Sivil Toplum Derneği /
Türkiye Hapishane Çalışmaları Merkezi (CİSST/TCPS),
tutukluların güncel sağlık
sorunlarına, şikâyetlerine
ve taleplerini raporlaştırdı.
Raporda yer verilen şikâyetlerden bazıları şu şekilde:

n Koğuşlar kalabalık,
yataklar birbirlerine yakın
mesafede ve sosyal mesafe
korunamıyor.
n Salgın başlangıcında
hapishaneler belli aralıklarla ve düzenli şekilde
dezenfekte ediliyorken son
dönemde bu sıklığın azaldı.
n İnfaz koruma memurları karantinada sürecinde
kalmaları gereken alanları
terk ediyor.
n Yemekler tüm
mahkûmların ihtiyacını
karşılamada yetersiz.

n Hasta, yaşlı ve risk
grubuna giren mahpuslar
için önlemler alınmıyor.
n Kronik hasta mahkumların hastane sevki
olmasa da raporlarının
yenileneceği kararına uyulmuyor.
n Kronik hasta tutukluların hastane sevklerinin
uzun zamandır yapılmaması sağlık sorunlarının
artmasına neden oluyor ve
bunun durumlarını kritik
aşamalara getiriyor.
n Haber Merkezi

Zamanaşımına izin vermeyeceğiz

Nurhak'ta ölenler
49. yılında anılacak
MARAŞ Nurhak Dağı’ndaki çatışmada
öldürülen 68 kuşağı gençlik önderlerinden THKO’lu devrimciler Sinan Cemgil,
Kadir Manga ve Alpaslan Özdoğan
katledilişlerinin 49’uncu yılında anılacak.
THKO’lular Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve
Hüseyin İnan’ın idamlarını engellemek
için yapacakları eylemden önce İnekli
Köyü muhtarının ihbarı üzerine askerler

ÖNCE hakkını
teslim edelim,
bizim için epey
lüks bir tartışma.
O kadarcık lüksümüz olsun diyor
ve bodoslama
giriyorum. Twitter’ın, Trump’ın
bazı tweetlerinin
altına “yanıltıcı
içerik” diye işaret
koyup altlarına doğrulama
linki vermesi
ve bir tweetini şiddete özendirebileceği gerekçesiyle yorum ve etkileşime
kapatmasından söz ediyorum. Bu konu
daha sığ bir bakış açısıyla, “Helal olsun,
site kurallarını tavizsiz şekilde Başkan’a
bile uyguluyorlar” diye okunabilir ama
görülüyor ki öyle değil. Çünkü birçok
kişi böyle bir uygulamanın başladığını
Trump’ın tweetlerine yapılan müdahaleyle
öğrendi. Evet, koronavirüs salgını sonrası
Twitter’ın özellikle bu konuyla ilgili yanıltıcı
içeriğin kendi üzerlerinden yayılmaması
için bazı düzenlemeleri vardı ama daha
siyasetten bağımsız bir alanda ilerliyordu.
Bir anda Trump’ın “elektronik ortamda oy
kullanmanın hileye yol açabileceği iddiası”
içeren tweetinin işaretlenmesiyle tartışma
bambaşka bir hal aldı.
Trump’ın bu gelişmeler üzerine sosyal
medya şirketlerinin hukuki sorumluluğuyla ilgili bir kararname imzalamasıyla bu
iş artık savaşa döndü. Peki, bu savaşı kim
kazanır, kimler kaybeder? Bu haftaki Köşe
Vuruşu’nun meselesi bu.

BU BASİT BİR DOĞRULAMA
ETKİNLİĞİ MİDİR?
Bilindiği üzere “doğrulama” sosyal
medyanın yaygınlaşmasıyla yeni bir
çalışma alanı oldu. Teyit sitelerinden popüler şüpheli haberlerin akıbeti hakkında
bilgi alabiliyoruz. Facebook’un akışındaki
yanıltıcı haberlerin filtrelemesi için farklı
doğrulama platformlarıyla iş birliği yaptığı
biliniyor. Bununla birlikte Facebook’un
“sponsorlu” yaydığı siyasi reklamlar için
buna yanaşmadığı da biliniyor. Twitter
kurucusu Jack Dorsey’in bunu kinayeli bir
şekilde eleştirdiğini de hatırlıyoruz. Tüm
bunlara rağmen Twitter’ın yaptığı işaretlemenin bir doğrulama etkinliği olduğunu
söylemek zor. Çünkü siyasetin muğlak
ve tartışmalı alanına giriyor ve tarafmış
görüntüsü veriyor. Girişte belirttiğim gibi
Twitter’ın yaygın bir doğrulama uygulaması olsaydı ve siyasi liderlere de tavizsiz
olarak uygulansaydı, burada olumlu
bir kanaat edinmek mümkün olabilirdi.
“Buradan başlamışlar belki de başlamak
için en doğru, en sembolik isim” diyebilirsiniz. Ancak tam da bu yüzden burası
çok tehlikeli bir nokta. Çünkü kanaat ve
önyargıların hakikatle çeliştiği anda, insanların hakikati değil yanlış kanaatlerini
seçtikleri 1950’lerden beri yapılan bilimsel
çalışmalarla (Leon Festinger, 1957) ortaya
konmuş bir durum. Siyaset de büyük
ölçüde kanaat ve önyargıları köpürterek
yapılan bir iş. Doğrulama işine buradan
başlamak neresinden baksanız risk.

PEKİ SİYASİ BİR
KAZANIM OLUR MU?

MA

BABAM OLABİLİR
Savcılık, kemiklere dair
başvuru yapan İrfan Yakut’un inceleme sırasında
bölgeye girişine izin verdi.
İncelemeyi takip eden Yakut,
babası Yahya Yakut’un 1993
yılında kaybedildiğini söyledi. 28 Mayıs günü bölgede
yine gezerken, mağaranın
önünde kemikleri fark ettiğini belirten Yakut, mağarada
babasına ait kemikler olabileceğini düşünerek hareket
ettiğini vurguladı. Yakut,
“Savcılığa başvurdum. Şimdi

kapısındaki haç da M.S. adlı bir kişi
tarafından söküldü kurumun kimliğini
mümkün kılar. Dışlamacı ayrımcılığın
büyüsü bir taşla iki kuş vurmaktan
geliyor. Neden daha önce değil de
şimdi oluyor? Buna dair olarak yapılan
çalışmalar gösteriyor ki ötekinin
aktifleşmeye başlamasıyla ilgili bir
durum da olabiliyor. Öteki eşitlik talep
ettiği zaman egemen olan kişinin sahip
olduğu ayrıcalıklardan feragat etmesi
anlamına geliyor.”

Küçük, devletin kurumsal olarak
idare ettiği yurttaşları tasnif ettiğini
vurguluyor:
‘’Egemen olan -egemen olmayan,
makbul olan-makbul olmayan gibi
ayrımlar üzerinden yurttaşlar arasında
sınıflandırmalar yapıyor. Bu
ulus devletin cemaatİNKÂR REJİMİ VAR
lendirme süreçlerinde tipik bir
Türkiye’de cemaattavrı olarak
leştirmenin fiziksel
ortaya
ve simgesel şiddet
çıkıyor.
uygulaması üzeHer durinden yukarıdan
rumda
empoze edilen
ULUSLARARASI Hrant Dink Vakfı’na elektronik bir tavır olduayrımcı
postayla ölüm tehdidi gönderen kişi gözaltına alındı. ğunu belirten
poliİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Hrant Küçük, şöyle
tika
Dink
Vakfı’na e-mail yoluyla ölüm tehdidi içeren bir devam ediyor:
sadece
mesaj
gönderen şahsın yakalandığını duyurdu.
ötekini
“Tarihsel olarak
Soylu
“Kuzguncuk’ta
kilisenin haçını kıran pro- bakıldığında
dışvokatör 24 saatte, Hrant Dink Vakfı’na tehdit da yapılanların
lamaz.
maili atan provokatör hemen yakalandı. ırkçılık olmadığına
Daha da
Provokasyona izin vermeyiz! Türk
önemlisi
dair bir inkâr rejimi
Polisine güvenin” dedi.
egemen olan
var. Hatta öyle ki çoğu zaSurp Krikor Lusaman dışlanan kesim bundan
voriç Ermeni Kilisesi’nin
sorumlu tutulur. Egemen kimliğin

MARDIN’DE TOPLU
MEZAR BULUNDU
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AKP’nin nefret dili
sokağa yansıyor

MAVI KIRMIZI

Arşiv

tarafından kuşatıldı. Cemgil, 31 Mayıs
1971’de Nurhak dağlarında askerlerle
çıkan çatışmada Alpaslan Özdoğan ve
Kadir Manga ile birlikte katledildi. Haber
Merkezi

Cumartesi Anneleri, 792’nci haftadaki eylemlerinde 25 yıl önce gözaltına
alınıp serbest bırakıldıktan sonra askeri
araçla kaçırılan 4 kişinin akıbetini sordu.
Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal
medya hesapları üzerinden açıklama
yapan Cumartesi Anneleri bu haftaki
eylemde, 1995’de Mardin’in Midyat’ta
gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan
hemen sonra askeri bir araçla kaçırılan Mehmet Emin Atuğ, Hizni Bilmen,

Abdulkadir Demir ve kardeşi Şakir
Demir’in akıbetlerini sordu.
Açıklamada konuşan Hizni Bilmen’in
eşi Şükriye Bilmen, yıllardır adalet
mücadelesi verdiklerine dikkat çekti.
Dava avukatı Erdal Kuzu da dosyanın
zaman aşımına uğratılmak istendiğini
söyleyerek buna izin vermeyeceklerini, mücadele edeceklerini yineledi. n
Haber Merkezi

Hadi diyelim Twitter, Amerika’da Trump
tarzı bir politikacının yeniden seçim
kazanmaması için siyasi bir hamle yaptı
belki bütün dünyayı düşünerek bir sorumluluk aldı, bunun bir faydası olur mu? Tam
da Amerika’daki seçimin arifesinde bu da
çok mümkün görünmüyor. Çünkü böylesi
büyük hamlelerin “geri tepme” riski çok
yüksek. Brendan Nyhan ve Jason Reifler
isimli bilim insanları bunu deneysel bir
çalışma sonucu da ortaya koymuşlardı.
Türkçeye Geri Tepme Etkisi (backfire
effects) olarak çevrilebilecek etkiye göre
insanlar, inançlarıyla ters düşen gerçek
bir kanıtla karşılaştıklarında, bu kanıtı reddedip inançlarına daha sıkı sarılabiliyor.
Çeşitli eğitim, bilinç ve siyasi kamplarda
farklı şiddette oluyor ama oluyor. Yine bu
köşede eski bir yazıda Amerika’da yapılmış bir araştırmaya (Duke Üniversitesi,
Brigham Young Üniversitesi ve New York
Üniversitesi ortak araştırması) dayanarak andığım gibi farklı yankı odalarında
olan insanları karşıt siyasi görüş içeren
iletilere maruz bırakınca, onların mevcut
siyasi görüşlerine daha sıkı sarıldığının
gözlendiği biliniyor. Bazen hakikatin de
karşıt siyasi görüş olarak algılanacağını
hiç unutmamak gerek.
Bu savaşta uzun vadede Trump’ın veya
Twitter’ın kazanacağını söylemek güç;
bahisçilik olur. Ancak kimin kaybedeceği
tahmin edilebilir: Hakikat. Bu kör dövüşü
hakikat için verilen mücadeleye neresinden bakarsanız zarar verecek. Çünkü
tıpkı geçmişte Türkiye’de Erdoğan ve AKP
için atılan manşetler gibi tek bir yankı
odasına hitap ediyor. Bu da “hakikat ona
nereden baktığına bağlıdır” gibi yorumsal
çıkarımlar yapan postmodernist safsataya
hizmet edebilir. Keşke Twitter “doğrulama
ve sitemizde yayılan içerik için sorumluluk
alıyoruz” çıkışını böyle şova çevirmeseydi. Çünkü onu sevmesek, haber okumak
için kullanılmasını doğru bulmasak bile
Twitter’a ihtiyacımız var. Nasıl, Trump bile
sevmediği halde neden Twitter’ı silmediği
sorusunu, normal medya işini yapmadığı
için buna mecbur kalıyorum diye cevaplıyorsa öyle.
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27 Mayısın kara
kutusu: ABD ve
idamlar

27 Mayıs
1960 askeri darbesinin açtığı ve
yıllardır bir türlü
kapanmayan
ağır yara Başbakan Menderes,
Dışişleri Bakanı
Zorlu ve Maliye
Bakanı Polatkan’ın idam
edilmeleridir.
Ülke
kamuoyu
ve siyaseti, idamların etkileri ve
sonuçlarıyla uğraşmaktan bir türlü
kurtulamıyor.
Bunun ana nedeni, genel olarak 27
Mayıs, daha özelde de idamlar konusunda Amerika Birleşik Devletleri-ABD’nin
gerçek yerinin günümüze dek açıklık
kazanmamış olmasıdır. 27 Mayıs’ta ABD,
en duyarlı kısmıyla bugüne dek açılıp
okunmayan bir kara kutu özelliği taşıyor.
Çünkü o kısmı ABD yıllardır açmıyor!

MAVI KIRMIZI

SARI
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Düzeltme ve Cevap

Birgün Gazetesi’nin 16 Nisan
2020 tarihli nüshasında “İşinize
gelmeyene ‘terör’ kılıfı uydurmayın”
başlıklı haberde müvekkilime yönelik
asılsız ve mesnetsiz iddiaların
yayınlanması nedeniyle aşağıdaki
açıklamayı yapmak zorunluluğu hâsıl
olmuştur.
İstanbul Vakıflar II. Bölge Müdürlüğü’nün ihalesi yapılan diğer 35
adet taşınmaz ile birlikte hazırlık ve
ilanını 23.03.2020 tarihinde, ihalesini de 08.04.2020 tarihinde yaptığı
Üsküdar ilçesinde yer alan 241,07 m2
sahalı bir arsa için yapılan kiralama
ihalesine, Müvekkil, temsilcisi aracılı-

ğıyla en yüksek teklifi vermiş ve ihale
uhdesinde kalmıştır.
Müvekkil söz konusu bölgede metruk
ve mezbelelik halde bulunan, sağlık ve
güvenlik riski oluşturan arsayı her vatandaşın girmekte serbest olduğu açık bir
ihalede en yüksek teklifi vermek suretiyle
güvenlik ve ıslah amaçları doğrultusunda
kiralamıştır. Mezkur taşınmaz önceki
ihalelerde (2010, 2016, 2018, 2019) atıl
durumda kaldığından neredeyse çöplük, çalılık haline gelmiş ve daha önce
gerçekleştirilen ihalelerde aylık 100 TL.
muhammen kira bedeli belirlenmesine
rağmen alıcısını bulamamıştır.
İhale ilanının ilgili maddelerinde;

arsa üzerine 10 m2ye kadar prefabrik
yapı, bekçi kulübesi yapılabileceği
kalıcı yapı yapılamayacağı ve idarenin
izni ile taşınmazın çevresinin tel çit ile
çevrilebileceği belirtilmiştir. Vakıflar
Genel Müdürlüğü tarafından yerinde
yapılan tespitler neticesinde ise müvekkilin kiralama sözleşmesine ve hukuka
aykırı bir yapılaşmaya sebebiyet vermediği tespit edilmiştir.
Netice olarak, hukuka ve ahlaka aykırı bu iddia ve isnatları reddettiğimizi,
başta gazeteniz olmak üzere bu iddiaları
yayınlayan ve yayanlara karşı yasal
yollara başvuracağımızı değerli kamuoyuna saygıyla duyururuz. 30.04.2020

T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim
Başkanı Prof. Dr. Fahrettin ALTUN
Vekili Av. Sezgin TUNÇ (LL.M)
***
“İşinize gelmeyene ‘terör’ kılıfı
uydurmayın başlıklı haberimizle
ilgili olarak T.C. İstanbul Anadolu
7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından
verilen 07.05.2020 tarihli ve 2020/2923
Değişik İş sayılı düzeltme ve cevap
kararına karşı yaptığımız itirazın
T.C. İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza
Hakimliğinin 29.05.2020 tarih ve
2020/3282 Değişik İş sayılı kararıyla
reddedilmesi üzerine yayınladığımız
düzeltme ve cevaptır.

 Depo Photos
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Gizlilik kime yarıyor? Hiç kuşkusuz
kendi ulusal çıkarı öyle gerektirdiği için
ABD’ye.
Ancak, genel olarak 27 Mayıs’ta
ABD, özellikle de CİA’nın etkisinin gizli
tutulmasından yararlanan yalnızca
ABD değildir.
Bu ülkede, ABD’ye yakınlıktan doğrudan ya da dolaylı olarak, siyasal ve
ekonomik çıkar sağlayan yerli kişi ve
çevreler, yıllar boyu o gizlilikten yararlandı. O yıllardan başlayarak komünizm
düşmanlığı şemsiyesi altında toplanan
sağcıların tamamına yakını; onların
örgütleri ve partileri, 27 Mayıs, özellikle
de idamlar konusunda ABD’ye toz kondurmadılar. ABD emperyalizmine karşı
çıkanlar komünistlikle suçlandı. Ülkenin
özgürlükçüleri, demokratları, sosyalistleri ve barış severleri, taşlandı, işlerinden
kovuldu, hapsedildi ve öldürüldü; özetle
ezildi; CHP suçlandı. O kadar ki, yine bir
mayıs günü, 6 Mayıs 1972’de, gerçekten
sudan sebeplerle suçlanan üç fidan, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan,
idam kararlarının, “üçe karşı üç” türü
ilkel intikam sesleriyle Meclis’teki sağcıların oylarıyla darağacına gönderildi.
Menderes, Zorlu ve Polatkan’ın idamı
cinayettir. Bu cinayetin gerçek faili, ilgili
belgeleri açıklamadıkça ABD’dir. Eğer
iktidardakilerin Yassıada bağlamında
döktükleri timsah gözyaşları değilse,
ABD’den kara kutuyu açması neden
resmen istenmiyor?
Bu ülkede 27 Mayıs 1960 sonrasının
halkoylaması ile kabul edilen, demokratik ve özgürlükçü 1961 Anayasası, önce
sağcı siyasetçiler, sonra da 12 Mart 1971
ve 12 Eylül 1980 askeri darbeleri, daha
sonra da 12 Eylül 2010 ve sonrasında
sözüm ona sivil AKP iktidarı tarafından
iğdiş edilerek tanınmaz hale getirildi.
Eğer Türkiye sağı, özgürlükçü
olabilseydi, geçen Çarşamba günü, 27
Mayıs 2020’de “Demokrasi ve Özgürlük”, yalnızca 10,37 hektarlık daracık
Yassıada’da değil, 78 milyon 356 bin 2 00
hektarlık bütün Türkiye’de açılır ve çoktan 83 milyonun yaşamı olmuş olurdu!

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ilişkin tartışmalar sürerken, yurttaşın sistemden duydukları rahatsızlık dikkat çekiyor. Avrasya
Araştırma’nın yayımladığı son verilere göre “Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun kalan” yurttaşların oranı yüzde 24’te kaldı
Politika Servisi

‘

T

EK adam’a geniş yetkilerin tanındığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ilişkin tartışmalar sürerken, yurttaşların sistemden
duydukları rahatsızlık anketlere yansıyor. Avrasya Araştırma’nın yayımladığı
son verilere göre “Cumhurbaşkanlığı
sisteminden memnun kaldınız mı?”
sorusuna “Evet çok memnunum” yanıtını veren yurttaşların oranı yalnızca
yüzde 24,1’de kaldı. Yurttaşların 66,7’si
“Hayır, hiç memnun değilim” cevabını

verirken kararsızların oranı ise 9,2
olarak belirlendi.

OLUMSUZ DIYENLER YÜZDE 60
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal
Özkiraz’ın açıkladığı, ‘Cumhurbaşkanlığı Seçimi Araştırması’nda
yurttaşlara, “Başkanlık referandumundan bu yana Türkiye ne yönde
değişti” sorusu da soruldu. Soruya
“Olumlu yönde değişti” cevabını verenlerin oranı 23,5’te kalırken ankete
katılan yurttaşların 60,1’i “Olumsuz
yönde değişti” cevabını verdi. “Değiş-

Düzeltme ve Cevap
BirGün Gazetesi’nin 15
Nisan 2020 tarihli nüshasında “CHP’den suç
duyurusu” başlıklı haberde
müvekkilime yönelik asılsız
ve mesnetsiz iddiaların
yayınlanması nedeniyle aşağıdaki açıklamayı yapmak
zorunluluğu hâsıl olmuştur.
İstanbul Vakıflar II.
Bölge Müdürlüğü’nce 35
adet taşınmaz ile birlikte,
Üsküdar ilçesinde yer alan
241,07 m2 sahalı bir arsanın
23.O3.2020 tarihinde hazırlık ve ilanı, 08.04.2020 tarihinde ise ihalesi yapılmıştır.
Müvekkil mezkûr arsanın bulunduğu bölgede
metruk ve mezbelelik halde
bulunan, sağlık ve güvenlik
riski oluşturan arsayı her
vatandaşın girmekte serbest
olduğu açık bir ihalede
en yüksek teklifi vermek
suretiyle güvenlik ve ıslah
amaçları doğrultusunda
kiralamıştır, Mezkur taşınmaz
atıl durumda kaldığından
neredeyse çöplük, çalılık
haline gelmiş ve daha önce
gerçekleştirilen ihalelerde
(2010, 2016, 2018, 2019)
aylık 100 TL muhammen kira
bedeli belirlenmesine rağmen alıcısını bulamamıştır.
İhale ilanının ilgili maddelerinde; arsa üzerine 10

m2’ye kadar prefabrik yapı,
bekçi kulübesi yapılabileceği
kalıcı yapı yapılamayacağı belirtilmiştir. Vakıflar
Genel Müdürlüğü tarafından
yapılan incelemelerde ise
müvekkilin kiralama sözleşmesine ve hukuka aykırı
bir yapılaşmaya sebebiyet
vermediği tespit edilmiştir.
Netice olarak, hukuka
aykırı bu iddia ve isnatları reddettiğimizi, başta
gazeteniz olmak üzere
bu iddiaları yayınlayan ve
yayanlara karşı yasal yollara
başvuracağımızı değerli
kamuoyuna saygıyla duyururuz. 30.04.2020
T.C. Cumhurbaşkanlığı
İletişim Başkanı Prof. Dr.
Fahrettin ALTUN Vekili Av.
Sezgin TUNÇ (LL.M)
***
“CHP’den suç duyurusu” başlıklı haberimizle
ilgili T.C. İstanbul Anadolu
7. Sulh Ceza Hakimliği’nin
07.05.2020 tarihli ve
2020/2924 Değişik İş No’lu
kararına gazetemiz BirGün
adına yapılan itiraz üzerine
T.C. İstanbul Anadolu 8.
Sulh Ceza Hakimliği’nin
29.05.2020 tarih ve
2020/3280 Değişik İş No’lu
kararıyla yayınladığımız
Cevap ve Düzeltme.

medi” diyenlerin oranı 16,4 oldu.

İMAMOĞLU, ERDOĞAN’IN ÖNÜNDE
'İlk turda sadece Recep Tayyip Erdoğan ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yarışıyor olsa hangisine oy verirsiniz?' sorusuna katılımcıların yüzde
45,5’i 'İmamoğlu' yanıtını verdi. Erdoğan'a oy vereceğini açıklayanlar ise
40,4'te kaldı. Özkiraz açıklamasında,
“Erdoğan’a oy vermeyeceklerini söyleyenlerin oranını bir önceki seçimde
olduğu gibi MHP’lilerin bir kısmının
Erdoğan’a yine oy vermeyeceğini doğ-

ruluyor” ifadelerini kullandı.
Olası Cumhurbaşkanlığı seçiminde
“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tekrar aday olsa oy verir misiniz?”
sorusuna “Diğer adaylara bağlı”
yanıtını verenler arasında geçtiğimiz
seçimde oy kullanmamış olanların
oranı 14,1 olarak açıklandı. “Diğer
adaylara bağlı” yanıtını verenlerin son
cumhurbaşkanlığı seçimindeki tercihleri ise şöyle: Recep Tayyip Erdoğan:
43,2, Muharrem İnce 29,7, Selahattin
Demirtaş: 6,5, Meral Akşener 6, Temel
Karamollaoğlu 0,5.

Polis şiddeti bu defa Antep’te

ANTEP girişinde bulunan
polis noktasında Diyarbakır’a
ait bir otobüs firmasında yolculuk yapan bir genç araçtan
indirilerek polisler tarafından
darp edildi. Sosyal medyada
yer alan görüntülerde araçtan indirilen gence zorla üst
araması yapıldı. Üstünde bir
şey çıkmayan genç kendisine yapılan kötü muameleye
tepki gösterip şikayetçi
olmak isteyince, zorla oto-

büse bindirilmeye çalışıldı. Direnen genç, polisler
tarafından araçtan uzaklaştırılarak yere yatırıldı. O anlara
tanık olan bir kadının çığlığı
kameralara yansırken, bir
yolcu ise “Bunlar ne yapıyor?
Çocuğa vuruyorlar” diyerek
tepki gösterdi. Söz konusu
görüntülerin zamanı ve darp
edilen gencin kimlik bilgileri
hakkında detay ise verilmedi.
n Politika Servisi

 Twitter

YERLILER DE ÇOK YARARLANDI;
YARARLANIYOR

Yurttaş başkanlık
sisteminden rahatsız

Cinayet hata değil, kurumsal ırkçılıktır

 Depo Photos

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı ( CIA)
üzerinden en az 25 yıl geçen olaylara
ilişkin belgelerin üzerindeki gizliliği
kaldırır. Ancak, 18 Ocak 2017’de 13 milyon belgede Türkiye’deki 12 Mart 1971
darbesi için yaptığı gibi, erişime açtığı
belgelerin kimi satırlarını siler. Evet,
yanlış okumadınız üzerini kapatır!
27 Mayıs’ın kimi yönleri de açıklanmıyor. Aradan 36 yıl geçtikten sonra 27
Mayıs’ı ABD belgelerinde derinlemesine araştıran saygın bir bilim insanı,
siyasi tarihçi Prof Dr. Fahir Armaoğlu
şöyle diyor:
Gürsel hükümeti ile ABD ilişkilerine
ilişkin olayların yazıldığı bazı telgrafların
yayınından çekinilmişti… Bunun sonucu
olarak Yassıada duruşmalarıyla, idamlarla
ve 14’ler olayı ile ilgili olarak ABD hükümetinin tutumunu tespit etmek mümkün
olmamıştır “Amerikan Belgelerinde 27
Mayıs Olayı” Belleten c.LX, Nisan 1996,
Sayı 227; ayrı basım, ss.203-226.
ABD, Yassıada duruşmaları, idamlar
ve 14’ler olayı gibi 27 Mayıs’ın en
bilinmesi gerekli olgularının belgelerini
saklıyor. Üç konu, duruşmalar, idamlar
ve 14’ler içinde, etkileri yönünden en
önemli olanı kuşkusuz idamlardır.
Yassıada’da 15 idam kararı çıktı.
Cumhurbaşkanı Bayar, idam edilmekten yaş haddi nedeniyle, iyi ki de
kurtuldu. Kalan 14 kişi içinden yalnızca
o yılın Temmuz ortalarında resmi bir
ziyaret için Moskova’ya gidecek olan
üçlünün seçilmesi nasıl oldu? Asıl
karanlık nokta bu!

GEORGE
Floyd'un polis tarafından öldürülmesiyle başlayan Minneapolis protestolarına
destek mesajı yayımlayan
HDP Dış İlişkiler Komisyonu, "Bu cinayet hata
değil, kurumsal ırkçılıktır.
Özgür yaşam haklarını ve
hak arama mücadelelerini
sonuna kadar destekliyoruz” dedi.
Komisyon Eş Sözcüleri Feleknas Uca ve
Hişyar Özsoy imzasıyla
yayımlanan açıklamada,
“Beyaz bir polisin George
Floyd adlı bir siyah insanı
çirkin bir kibir ve ırkçı
motivasyonlarla katlet-

mesini lanetliyoruz” diye
belirtildi. Polis şiddeti ve
ırkçılığın Türkiye dahil
dünyanın bir çok yerinde
yaşandığının altı çizilen
açıklamada, şu ifadeler
kullanıldı: "Türkiye dahil
dünyanın birçok yerinde
hukuk devletinin yerini
polis devleti alıyor. Aşırı
yetki ve dokunulmazlık
zırhıyla donatılmış polis
teşkilatları sınıfsal, dinsel,
mezhepsel, etnik ve
ırksal gerilimlerin yoğun
olduğu toplumlarda kamu
güvenliğini sağlamak bir
yana, ‘azınlık’ toplum ve
topluluklara karşı ciddi
bir tehdit ve tehlike teşkil
ediyor.” n Politika Servisi
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Muharrem İnce
stüdyoyu terk etti

 Depo Photos

‘MİT oğul
Kaddafi’nin
peşinde’

Uluslararası paylaşım savaşlarının merkezi haline gelen Libya’da çatışmalar sürerken, AKP’ye yakın kaynaklar MİT’in, Hafter
güçlerine karşı Sarraj hükümetine destek vermesi için devrik lider Muammer Kaddafi’nin oğlunun peşinde olduğunu iddia etti.
Hafter’e yakın kaynaklar ise MİT’in Kaddafi’nin oğluna suikast düzenlemek ya da onu tutuklama amacı güttüğünü savundu
peşinde olduğu iddia edildi.

Politika Servisi

 AA

‘TÜRKIYE HAREKETE GEÇTI’
AKP’ye yakın medya organlarından paylaşılan haberlerde,
Türkiye’nin oğul Kaddafi’yi Hafter
güçlerine karşı Sarraj hükümetine
destek vermesi için bulmaya çalıştığı
savunuldu. İtalya merkezli NOVA
Haber Ajansı ise MİT’in Kaddafi’nin
oğluna suikast düzenlemek ya da onu
tutuklamak için harekete geçtiğini
ileri sürerek Seyfülislam’ın güvenli
bir yerde olduğunu yazdı.

‘YERINI ÇOK AZ KIŞI BILIYOR’
Hafter güçlerine yakın kaynaklar,

Bütçeyi mirasyedi gibi harcamışlar
Nurcan GÖKDEMIR

Ateş açılan
polis
kurtarılamadı

Diyarbakır'ın
merkez Bağlar
ilçesinde
uğradığı silahlı
saldırı sonucu
ağır yaralanan
polis memuru
kaldırıldığı
hastanede hayatını
kaybetti.
5 Nisan
Mahallesi
718. Sokak'ta
"dur" ihtarına
uymayan kimliği
belirlenemeyen
bir kişi, polise ateş
açtı. Saldırıda ağır
yaralanan polis
memuru, 112 Acil
Servis ekiplerince
özel bir hastaneye
kaldırıldı.
Polis memuru
hastanedeki
müdahaleye
rağmen
kurtarılamadı.
Hayatını
kaybeden polis
memurunun
cenazesi, otopsi
için Selahaddin
Eyyubi Devlet
Hastanesine
götürüldü.
n Haber Merkezi

BÜTÇEDEN tasarruf ilkelerine uymadan
hoyratça harcamalar yapan AKP iktidarlarının, mali yıl sona ermeden kalan
ödeneklerini tüketme gayreti ekonomik
literatürdeki “Aralık ateşi” kavramının bir
örneği olarak ortaya çıktı. Ödenekleri son
kuruşuna kadar harcama uğruna, kamu
kaynaklarının düşük kaliteli mal ve hizmet alımına, önceliği bulunmayan projelere harcandığı bildirildi. Bu alışkanlığın,
kamu kaynaklarının verimsiz ve etkin
olmayan bir biçimde kullanılma riskini
artırdığı uyarısı yapıldı.
Sayıştay’ın yayın organında Ankara
Sosyal Bilimler Üniversitesi’nden Dr. Halis
Kıral ile Araştırma Görevlisi Mevza Kurtulmuşlar’ın, “Devlet bütçesindeyıl sonu
harcama artışı: Aralık Ateşi olgusu ve
Türkiye açısından değerlendirilmesi” başlıklı bir çalışma yayımlandı. İşin niteliği,
ödeneklerin serbest bırakılma zamanı ve
alışkanlıklar gibi etmenlerin dışında, kalan
ödeneklerin bir sonraki yıla devredilmemesi nedeniyle son ayda ortaya çıkan yüksek
harcamalar incelendi.

SONUNA KADAR HARCANIYOR
“Aralık ateşi” kavramının, mali yıl bitimi
ile kullanım hakkı sona eren bütçe ödeneklerinin tamamının ilgili yılda kullanımına
dair yönelimi ifade ettiği belirtildi. Kamu
kurumları tarafından kullanılmayan ödenek kadar bir sonraki yıl bütçelerinde azalışa gidilme olasılığının, bütçe ödeneklerinin
tamamını harcamaya teşvik ettiği belirtilen
çalışmada, “Mali yıl bitimine doğru diğer
ayların ortalamasının çok üstünde artış
gösteren kamu harcamaları sonucunda
edinilen mal ve hizmetlerin daha düşük
kaliteli olması veya daha düşük öncelikli
projelerin tercih edilme riski sebebiyle
aralık ateşi kavramı daha da önemli hale
gelmektedir” denildi.

DAHA ÇOK HARCAMA TELAŞI
Ertesi yıla devredilen ödenek toplamının
on ikinci mali ay ödenek toplamına oranı-

Mali yılsonunda kalan ödenekleri bir sonraki yıla devredemeyen kamu
kurumları, bütçelerinin son kuruşuna kadar harcama yapıyor. ‘Aralık ateşi’
ismi verilen bu harcamalar sonucu daha düşük kaliteli mal ve hizmetler
alınıyor, önceliği daha düşük projelere yöneliniyor

 Depo Photos

D

EVRIK Lider Muammer Kaddafi’nin bir NATO darbesiyle öldürülmesinin ardından uluslararası paylaşım savaşlarının merkezi
haline gelen Libya’da tansiyon düşmek bilmiyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve
Rusya’nın desteklediği Libya Ulusal
Ordusu’nun başında bulunan Halife
Hafter güçleri ile Türkiye ve Birleşmiş
Milletler’in (BM) desteklediği Trablus
merkezli Sarraj hükümeti arasında
yaşanan çatışmalar sürerken, Milli
İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi’nin

ilişkin olarak, Kaddafi’nin yerini çok
MİT’in Kaddafi’ye suikast düzenleaz kişinin bildiğini ve onun güvende
mek ya da tutuklamak üzere oğul
olduğunu kaydetti.
Kaddafi’nin peşinde olduğunu, İtalya
merkezli NOVA Haber Ajansı
Geçen günlerde El Masda Libya’nın Zintan şehrindar’ın Afrika haber portalından alıntıladığı haberde
den bir askeri komutana
“Türk istihbaratı Trablus’taki
dayandırdığı haberinde oğul
Kaddafi’nin güvenli bir yerde
Hadaba hapishanesinin eski
olduğunu ve Türk istihbarayöneticisi Halid El Şerif’in ve
Abdülhakim El Hac’ın başında
tının onu bulamayacağını
olduğu bir operasyon odası
savundu. Haberde Zintan’da
S. Kaddafi
kurdu. Hedefleri arasında
askeri bir lider olarak nitelenen Mohamed Boukra’a’nın açıklama- suikast düzenlemek, tutuklamak ya da
larına yer verildi. Buna göre Boukra’a, siyasi rolünü bitirmek üzere Uluslararası
MİT’in ülkenin batısındaki dağlık böl- Ceza Mahkemesi’ne teslim etmek üzere
Seyfülislam Kaddafi’yi bulmak var”
gede Seyfülislam Kaddafi’yi bulmak
denilmişti.
için çalışma başlattığı haberlerine

 Twitter

LIBYA’DA GERILIM TIRMANIRKEN YENI IDDIA:

HABER Global'de Senem Toluay
Ilgaz'ın sunduğu Neden programının
konuğu olan Muharrem İnce, konuşması sırasında kanal, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ayasofya’daki
İstanbul’un fethi konuşmalarına
bağlanınca Haber Global stüdyosunu
terk etti.
Kendisine yöneltilen ilk sorunun
hemen ardından sözünün programın
sunucusu Ilgaz'ın sözünü kesip Erdoğan'ın İstanbul'un Fethi için Ayasofya'daki konuşmasına bağlanacaklarını
söylemesine tepki gösteren İnce şu
ifadeleri kullandı: "Bu saygısızlık, bu
faşizm! Türkiye Cumhuriyeti Recep Tayyip Erdoğan'ın tapulu mülkü değildir,
Korkmayın bu kadar. Ben de Cumhurbaşkanı adayıydım, 16 milyon oy aldım.
Yüz tane televizyon kanalı Erdoğan'ı
gösteriyor. Bırakın da iki kelime laf edelim, isterse yüz tane daha kurar o zaten. Daha bir soru soruyorsunuz ağzımı
açıyorum... Ben burada beklemem, ya
çağırmayacaksınız ya da konuşturacaksınız. Korkmayın ya. Gidecek ilk seferde
merak etmeyin." n Haber Merkezi

HDP il eşbaşkanları
gözaltına alındı
HDP il binasında yapılan aramanın
ardından il eş başkanları gözaltına
alındı. Valilikten yapılan açıklamada
‘HDP İl Başkanlığı binasında yapılan
aramada örgütsel dökümanların ele
geçirildiği’ iddia edilerek il eş başkanlarının gözaltına alındığı bildirildi.
Batman Valiliği’nin açıklaması
şöyle:
“Batman Emniyet Müdürlüğü’ne 29
Mayıs 2020 tarihinde intikal eden bir
ihbar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, ilimiz
Cumhuriyet Mahallesi Turgut Özal
Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren
HDP (Halkların Demokratik Partisi)
İl Başkanlığı binasında arama yapılmıştır. Batman HDP milletvekilleri
ve avukatlarının da hazır bulunduğu
arama neticesinde çok sayıda örgütsel
ve bazı teröristlere ait fotoğraf, afiş,
yasaklı kitap ve suç unsuru olan dijital
materyallere el konulmuş, sözde il
eşbaşkanları Ömer Kulpu ve Fatma
Ablay isimli şahıslar gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili tahkikat devam
etmektedir” n Haber Merkezi

‘Eşbaşkanlık
mor çizgimizdir’
nın 2015 yılı için yüzde 3.4, 2016 yılı için
yüzde 3.4, 2017 yılı için yüzde 3.2 ve 2018
yılı için ise yüzde 0.1 olarak gerçekleştiği
vurgulanan çalışmada, şunlar kaydedildi:
“Dolayısıyla, 2017 yılı için bütçe ödeneklerinin yüzde 96’lık ve 2018 yılı içinse
yüzde 99.9’luk oranından o yıl içinde
kullanılmayan kısmı bir sonraki yıla
devri mümkün olmamış ve iptal edilerek
kurumların o ödenekleri kullanma hakkı
sona ermiştir.”

SİLAH VE KIRTASİYE ALIMI
Merkezi Yönetim Bütçe Giderlerinin
aylık seyri incelendiğinde aralık ayında,
mal ve hizmet alım giderleri ve bunun
içindeki “Güvenlik ve Savunmaya Yönelik
Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları, Yapımları ve Giderleri” kaleminde mali yıl
bitimine doğru harcama artışının yoğun
olarak görüldüğü bildirildi.
Diğer mal ve hizmet alım giderlerinde

de mali yıl bitimine doğru harcama artış
eğilimi görüldüğü bildirilerek, buna kırtasiye ve büro malzemesi gibi stoklanabilir mal alımları örnek verildi.
Ancak, yıllık ihtiyaçtan fazla alınan
kırtasiye ve büro malzemelerinin depolama ve bozulma sorununun olabileceğine
dikkat çekildi.

YÖNTEM: İSTEDİĞİNDEN AL
Ödeneği bitirmek için ihtiyaç dışı
alım yapmanın sakıncalarının yanı sıra
kullanılan yöntem de dikkati çekti. Kamu
kurumlarının stoklanabilir malzeme alımlarını daha çok “doğrudan temin” yöntemiyle gerçekleştirdiği bildirildi.
Suiistimal ve yolsuzluğa en uygun
yöntemlerden biri olarak bilinen doğrudan temin yöntemiyle 2019 yılı ilk altı
ayında yaklaşık 2.2 milyar TL’lik alım
yapılırken ikinci altı ayda bu rakam yüzde 153’lük artışla 5.5 milyar TL’ye ulaştı.

ROSA Kadın Derneği üyeleri ve TJA
aktivistlerinin tutuklanmasını alkışla protesto eden HDP Kadın Meclisi,
operasyona karşı oturma eylemi yaptı.
Eylemde söz alan HDP Milletvekili Ayşe
Sürücü “Eşbaşkanlık sistemi bizim mor
çizgimizdir” dedi. Diyarbakır’da faaliyet
yürüten Rosa Kadın Derneği soruşturması kapsamında 9 kadının tutuklanması Urfa’da protesto edildi. Halkların
Demokratik Partisi (HDP) Kadın Meclisi
üyeleri, tutuklanan kadınlar için partinin
il binası önünde açıklama yaptı.
Partili milletvekili Sürücü’nün de
katılımıyla yapılan açıklama sırasında
ise “Kadın mücadelemiz yargılanamaz”
pankartı ile tutuklanan kadınların fotoğrafları taşındı. Yaptığı konuşmada sorgu
aşamasında tutuklanan kadınlara Gülistan
Doku ve eşbaşkanlık sistemine yönelik
sorular yöneltildiğini belirten Sürücü, bu
duruma “Buradan bir kez daha soruyoruz; Gülistan Doku nerede? Eşbaşkanlık
sistemi bizim mor çizgimizdir diyoruz”
diyerek tepki gösterdi. n Haber Merkezi

SAYFA 08

8 DÜNYA
Depo Photos

Yaptırım tepkisi
AVRUPA Birliği (AB), Fransa, Almanya ve İngiltere, ABD yönetiminin, İran'a
nükleer anlaşma uyarınca uygulanan
yaptırımlara yönelik sağlanan muafiyetlerin tümünü sonlandırma kararına tepki
gösterdi.
Ortak yazılı açıklamada, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK)
kararlarınca kabul edilen İran nükleer
anlaşmasına yönelik üç projeye ilişkin
yaptırım muafiyetini sonlandırma kararının 'kabul edilemez' olduğu ifade edildi.
İran nükleer anlaşmasının, küresel
ölçekte nükleer silahların yayılmasını
önleme mimarisine önemli katkılar sağladığı belirtilen açıklamada, İran'ın nükleer
faaliyetlerinin barışçıl düzeyde kalmasının sağlanması için bunun tek seçenek
olduğu belirtildi.

İRAN'DAN AÇIKLAMA
İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abbas
Musavi, ABD’nin İran üzerinde azami
baskı kurma politikasına azami direnişle
karşılık vereceklerini kaydetti. Musavi,
yaptığı açıklamada, "Ya yenilgiyi kabul
edecek ve İran ulusuna saygı göstermeye
başlayacaksınız, ya da nefret edilmeye,
kendinizi küçük düşürmeye ve tecrit etmeye devam edeceksiniz’’ tepkisi verdi.
İran Atom Enerjisi Örgütü sözcüsü
Behruz Kemalvendi de İran’la nükleer
işbirliğine yönelik muafiyetlere son vermenin, İran’ın tamamen sivil amaçlı nükleer programındaki çalışmaları üzerinde
hiçbir etkisi olmayacağını savundu.
n Dış Haberler Servisi
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YURTTAŞLAR AYAKTA
ABD’de George Floyd’un polis
tarafından öldürülmesinin
ardından Minneapolis’te
başlayan protestolar, sokağa
çıkma yasakları ve polis
müdahalelerine rağmen
ülke çapında devam ediyor.
Floyd’un katili Derek
Chauvin cinayet suçlamasıyla
tutuklandı. Detroit’te
göstericilere açılan ateş sonucu
bir kişi hayatını kaybetti

AA

A

BD’DE George Floyd’un polis
tarafından öldürülmesinin
ardından Minneapolis’te başlayan eylemlerde yurttaşların öfkesi
büyüyor. Birçok eyalette polisin sert
müdahalelerine ve sokağa çıkma
yasaklarına rağmen protestolar
devam ederken kimi kentlerde göstericilere ateş açıldı. Washington’da
Beyaz Saray önünde kitlesel gösteri
düzenlenirken New York’ta yüzlerce
kişi gözaltına alındı. Eylemciler, CNN
Merkezi’ni de hedef aldı. CNN’in
sembolik logosunu hedef alan ve
kurumsal medya aleyhine sloganlar
atan eylemciler bir süre kanal önünde
protesto gösterisi düzenledi.

POLİS TUTUKLANDI
Büyüyen tepkiler üzerine George
Floyd'u boğarak öldüren polis Derek
Chauvin tutuklandı. Hennepin Bölgesi
Başsavcısı Mike Freeman, olay yerindeki diğer üç polisle ilgili soruşturmanın
devam ettiğini söyledi. Üçüncü derece

cinayet ve adam öldürmekle suçlanan
Chauvin'in eşi Kellie Chauvin'in de
boşanma davası açtığı duyuruldu.

DETROIT'TE ÖLÜM
Birçok eyalette kitlesel gösteriler
devam ederken Michigan'ın Detroit
kentinin Greektown semtinde toplanan
göstericilere bir arazi aracından ateş
açıldı. Açılan ateşte vurulan 19 yaşındaki yurttaş, kaldırıldığı hastanede
yaşamını yitirdi.
Colorado’nun Denver şehrindeki

gösterilerde bir sürücü aracını kalabalığın üzerine sürdü. Yayınlanan görüntülerde sürücünün kalabalığın arasından
geçtikten sonra kendisini durdurmaya
çalışan bir göstericiyi bilinçli olarak
ezmeye çalıştığı görüldü.

ADALET TALEBİ
Kaliforniya eyaletinin Oakland kentinde, Tennesee eyaletinin Memphis
kentinde protestocular kitlesel gösteri
düzenledi. Eylemlerde, son zamanlarda öldürülen siyah yurttaşlar George

Floyd, Ahmaud Arbery ve Breonna
Taylor için adalet talep eden dövizler
taşındı.
ABD’nin Minnesota eyaletinde
otobüs şoförleri, polisleri taşımayı
ve George Floyd eylemleri nedeniyle
tutuklananları hapishaneye götürmeyi
reddeden bir karar aldı. Eylemcilerle
dayanışmak için Adam Birch isimli bir
otobüs şoförünün internette imzaya
açtığı bildiriye, Birleşik Taşımacılık Sendikası üyeleriyle birlikte destek verdi.
n Dış Haberler Servisi

EĞİTİM HİZMETİ ALINACAKTIR
ESENYURT BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
ESENYURT BELEDİYESİ SAAT ÜCRETLİ KURS EĞİTİM VE MUHTELİF ARAÇ KİRALAMA
HİZMET ALIMI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık
ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
: 2020/247527
İhale Kayıt Numarası
1-İdarenin
a) Adresi
: İnönü Mah. Doğan Araslı Cad. No:120 Esenyurt 		
		 Belediye Başkanlığı Sürekli Eğitim Merkezi Kat:1
		 ESENYURT/İSTANBUL
: 2126996436 - 2126220399
b) Telefon ve faks numarası
c) Elektronik Posta Adresi
: kulturmdr@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 1 Adet Binek Araç (Sürücüsüz-Yakıtsız), 1 Adet 16+1
		 Kişilik Minibüs (Sürücüsüz-Yakıtsız), 2 Adet Panelvan
		 (Kamyonet) (Sürücüsüz-Yakıtsız), 1 Adet Panelvan
		 Kamyonet Uzun Şase (Sürücüsüz- Yakıtsız) 50.000
		 Saat Kısmi Zamanlı Eğitim Hizmet Alımı İşi.
		 Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı
		 içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer
: ESENYURT BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE
c) Süresi
: İşe başlama tarihinden itibaren 180(yüz seksen) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: ESENYURT BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER 		
		 MÜDÜRLÜĞÜ/ ZAFER MAH. DOĞAN ARASLI 		
		 BULVARI NO:79 İSTANBUL ESENYURT
b) Tarihi ve saati
: 22.06.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için
özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Panelvan için *K2 Yetki Belgesi ve Midibüsler için ise D3 Yetki Belgelerine sahip olmaları
zorunludur.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile
tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek
üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli
imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci
mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru
son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar
nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan
mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu
sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer
belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu
veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu
bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin
sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir
tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler.
Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp
sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest
meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere
oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak
oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir
veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25’inden , hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin
%15›inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin
belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son
iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına
bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif
edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş
deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
İhaleye katılacak firmaların yukarıda özelikleri belirtilen araçlardan en az 1 tanesinin
firmanın öz malı olması zorunludur. Öz malı olan firmalar araç ruhsatlarını, demirbaş veya
amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir
(YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu ile tevsik edeceklerdir.
4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
ISO 26000 SOSYAL SORUMLULUK STANDARDI BELGESİ
Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme
kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer
alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından
düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu
Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş
belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini
sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale
tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon
Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve
TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan
teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.
İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. EN AZ 15 AYRI MERKEZDE YARATICI DRAMA, AŞÇILIK, BİÇKİ DİKİŞ, AMİGRUMİ,
NEY, MATEMATİK, FEN BİLGİSİ, TÜRKÇE ALANINDAKİ EĞİTİM HİZMETLERİNDEN EN AZ 5
TANESİNİ BİR ARADA YAPMIŞ OLMAK BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı
uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ESENYURT BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan
istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama
istenecektir.
BASIN: 1167347
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Mali Suçları Araştırma Kurulu
(MASAK) Başkanı Hayrettin Kurt
dikkat çekici bir açıklamayla gündeme oturdu. Kurt, pandemi sürecinde
yurt dışına gönderilmek istenen 100
milyon liraya yakın kripto parayı tespit
ettiklerini açıkladı. Ancak yurtdışında
para göndermenin herhangi yasadışı bir yanı olmaması da tepkileri
beraberinde getirdi. Bu
paralardan bazılarının
Amerikan borsasına göndermeye

çalışıldığına dikkat çeken Kurt, “Yüzde
40’a yakını sadece bir şirket grubuna ait. Bu grubun hesaplarına bloke
konuldu, inceleme başlatıldı. Kimsenin
gözünün yaşına bakmayacağız. Bunların hepsini ifşa edeceğiz” dedi.
Sabah’tan Hazal Ateş’in haberine
göre pandemi sürecinde yurt dışına
para çıkarmaya çalışanlar arasında
hem bireysel mevduat sahipleri hem
de firmaların olduğunu belirten Kurt,
bunları tek tek açıklayacaklarını söyledi.
“Pandemi sürecinde yaklaşık 100
milyonluk kripto para var, yurtdışına

gönderilmek istendi” diyen MASAK
Başkanı Kurt, bu tutarın yüzde 40’ının
bir şirket grubuna ait olduğunu söyleyerek, “Bu şirketin hesaplarına bloke
koyuldu, inceleme başlatıldı. “Türkiye’de kripto para borsası ve bankalar
üzerinden transfer yapıyor. Bankalarla
işbirliğimiz kesintisiz sürüyor. Çok sıkı
tutuyoruz, yetkilerimiz var. Yükümlülük denetimi yapacağız. Kripto para
konusunda az işlem bildirimi gönderenlere ilişkin. Sistemli denetim
elemanları göndereceğiz. Bu konuda
ihmali olanlara ağır para cezaları gelecek” diye konuştu.

Kanun ne diy
or?

TÜRK Lirası’n
ı konvertibl h
ale getiren 19
32 sayılı kara
89 tarihli
r günümüzd
e de yürürlü
göre Türkiye
kte. Karara
sermaye har
eketleri bakım
çıkışların serb
ından giriş
est olduğu b
ir ülk
maddesi şu şe e. Kararın 4’üncü
kilde;
“Türkiye’de ye
rleşik kişiler
ile dışarıda ye
kişilerin, ban
kalar vasıtası
rleşik
yla yurt dışın
transfer ettir
a döviz
meleri serbe
sttir. Bakanlık
döviz transfe
yurt dışına
ri yapılabilece
k diğer kuru
luşları belirlemeye yetk
ilidir.”

Depo Photos

Kripto
para nedir?
KRIPTO para, takas işlemlerinde kullanılabilen, tamamen dijital, şifrelenmiş, sanal
paradır. Bitcoin, Etherium,
Ripple gibi para birimleri
kripto para olarak kabul
edilmektedir. Türkiye’de
de altyapısı bulunan kripto
paraların alımı ve satımı serbesttir. O kadar ki kriptopara
alım satımı yapılan platform
btcturk.com, Yeni Malatyaspor’un isim sponsorudur.

Depo Photos

Çiftçiler 2020’yi yıllarca unutmayacak
COVID-19 salgını
nedeniyle tedarik
zinciri bozulan, ihracat
kanalları tıkanan tarım
sektörünü 2020'nin
yaz aylarında iklim
krizi vurdu. Mayısın
sonunda Denizli'ye kar
yağarken, narenciyenin başkenti Adana'da
sıcaklıklar 50 dereceyi
gördü. Bir çok ilde,
fırtına, hortum, dolu
gibi hava olayları afet
ölçeğinde yaşanırken,
sert hava değişimleri
de gözlendi. Ülkenin
dört bir yanında Ziraat
Odaları açıklamalar yayımlıyor. Hükümet ise
henüz bir kriz yokmuş
gibi davranıyor.
Konuya ilişkin Habertürk'ten İrfan Donat
imzasıyla yayımlanan
yazı çarpıcı gerçeği bir

kez daha ortaya koydu.
Buna göre Türkiye'de
46 ilde hava olayları
nedeniyle tarımsal
üretim zarar gördü.
Ziraat Odaları
aracılığıyla elde edilen
bilgiye göre yaklaşık
30 farklı üründe zarar
söz konusu. Bunların
başında narenciye
ürünleri dikkat çekiyor.
Özellikle erkenci limon,
mandalina, portakal
ve bazı orta erkenci
mandalina çeşitlerinde
yaklaşık yüzde 80’in
üzerinde meyve döküm
zararı yaşandığı dile
getiriliyor. Enflasyonu
en fazla belirleyen
gıdada yaşanan bu kriz
gelecek aylarda yüksek
fiyat artışlarına dönüşebilir.
n Ekonomi Servisi
Depo Photos

Hasat zamanı
Covid-19'un
maliyetini
göğüsleyen
çiftçi, yaz ayları
yaklaşırken
iklim kriziyle
mücadele
ediyor. Ziraat
Odaları
raporlarına
göre 46 ilde
hava olayları
yüzünden
tarımsal üretim
zarar gördü

‘Lirayı korumak için
milyarlaca dolar satıldı’
REUTERS, kamu bankalarının TL'yi desteklemek
için TCMB rezervlerinden kullandığı miktarın
ocak-mayıs döneminde 50
milyar doları aştığını yazdı.
Reuters’ın iddiasına
göre, Türkiye bu yıl TL’yi
desteklemek için kamu
bankaları aracılığıyla yılın ilk
4 ayında rezevlerinden 44
milyar dolar kullandı.
Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası (TCMB)
verilerinden 4 bankacının
yaptığı hesaplamaya göre

2019 başından Nisan sonuna kadar kullanım 77 milyar
dolara ulaştı. Bankacılar
nisandan sonra da rezerv
kullanımının devam ettiğini
mayıs ayı ile birlikte bu
yılki döviz satışlarının 50
milyar doları aştığını tahmin
ediyor.
Söz konusu rakamlar
Ocak-Nisan dönemi için
TCMB verilerinden hesaplamalar içeriyor. Ocak-mayıs
dönemi ise hesaplamaların
yanında tahmin de içeriyor.
n Haber Merkezi

En büyük hasar
narenciyede

46 ilde tarımsal
üretim zarar gördü
Ziraat Odalarının rapor
ettiği tarımsal üretimde
zarar gören 46 il şunlar:
Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara,
Antalya, Ardahan, Aydın,
Batman, Bilecik, Bingöl,
Bolu, Burdur, Çankırı,
Çorum, Denizli, Diyarbakır,

Düzce, Elazığ, Eskişehir,
Gaziantep, Hakkari, Hatay,
Isparta, İstanbul, İzmir,
Kastamonu, Kars, Kayseri,
Kırıkkale, Kırşehir, Konya,
Kütahya, Mersin, Muğla,
Muş, Niğde, Rize, Sakarya,
Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ,
Tunceli, Uşak, Van, Yozgat.

ZIRAAT Odaları’nın
raporlarına göre zarar
gören ürünler şünlar:
Narenciye (portakal, limon, mandalina, greyfurt), mısır, patates,
buğday, zeytin, kayısı,
badem, erik, armut,
elma, şekerpancarı,
kekik, lavanta, adaçayı, tütün, bağ, kavun,
karpuz, antepfıstığı,
pamuk, nar, çay, yağlık
gül, haşhaş, çilek,
kiraz, vişne, kabak,
fındık, yonca, ayçiçeği
ve kanola.

PIYASALAR
DOLAR

AVRO

6.82

7.57

BIST100

PETROL

105,520

37,7

ALTIN

ALTIN

2491

379,1

(Cumhuriyet)

(Gram)

AA

Yurtdışına para
göndermek suç mu?
Ekonomi Servisi
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MASAK BAŞKANI
ÜN
‘KIMSENIN GÖZÜN
CAĞIZ’
YAŞINA BAKMAYA
RIŞTI
DEDI, ORTALIK KA

MASAK Başkanı Kurt,
yurtdışına gönderilmek
istenen 100 milyon
lira tespit edildiğini,
konuya ilişkin
inceleme başlatıldığını
ve kimsenin
gözünün yaşına
bakmayacaklarını
duyurdu. Sermaye
hareketlerinin 1989’dan
beri serbest olması ise
MASAK’ın işleminin
anlamını sorgulattı

MAVI KIRMIZI

200 bin işletme
kira ödeyemiyor
hh AVUKAT ve Arabulucu Saygın Yazıcıoğlu, “işletmelerin kira ödeyememesinden kaynaklı uyuşmazlıkların
arabuluculukla sonuçlandırılması”
önerisinde bulundu. Koronavirüs salgını devam ettiği müddetçe kapalı kalan
iş yerlerinin kira sözleşmeleriyle ilgili
sorunlar yaşanabileceğine işaret eden
Yazıcıoğlu, şunları kaydetti: “Salgın nedeniyle uzun süre kapalı olan birçok iş
yerinin, işletmenin kira ödeme yükümlülüğü devam ediyor. Covid-19 salgını
nedeniyle kapalı kalan ve yeteri kadar
gelir elde edemeyen 200 bin işletmenin kira ödemekte zorluk yaşayacağını
öngörüyoruz” n AA

Sururi Çorabatır
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Otel denetiminde
gizli müşteri dönemi
hh KORONAVIRÜS salgını nedeniyle
durma noktasına gelen turizmi canlandırmak amacıyla otellerde ‘Sağlıklı
Turizm Sertifikası’ dönemi başlıyor.
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), oteller ve restoranlar için yatak
kapasitesi ve metrekare büyüklüklerine göre sertifika ücretlerini açıkladı.
Buna göre, sertifika bedeli 600 ve
üzeri yataklı şehir otelinde 2 bin 200
TL iken resort otelde 2 bin 600 TL
olarak belirlendi. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi
Çorabatır, “Aylık olarak gerçekleşecek
denetimlerin bir kısmı haberli, bir kısmı
ise habersiz olacak. Denetçiler zaman
zaman gizli müşteri olarak tesislerde
kalarak alınan önlemleri yerinde inceleyecekler” dedi. n DHA
Depo Photos

İNŞAAT İŞLERİ İÇİN İHALE İLANI
ESBAY İNŞAAT TARIM NAKLİYE PETROL SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.’nin Tarım ve Orman Bakanlığı
tarafından uygulanmakta olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (13.Etap) kapsamında Bitlis İli, Ahlat İlçesi, İkikubbe Mah. Mescitdüzü Mevkii, Pafta No: K48C09BC, Ada No:604,
Parsel No:14’de gerçekleştirilecek Bakliyat İşleme Paketleme Tesisi kapsamında inşaat işi ihalesi
yapılacaktır.
İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren ihale dosyası Selçuklu
Mah. Şehit Sumami Güngör Cad. No:79 Ahlat/BİTLİS, TEL: 0537 668 62 68 temin edilebilir. Teklif
teslimi için son tarih ve saat: 19.06.2020 / 12:00’dir.
Teklifler 19.06.2020 tarihinde saat 14:00 ’da ve Selçuklu Mah. Şehit Sumami Güngör Cad. No:79
Ahlat/BİTLİS adresinde yapılacak oturumda açıklanacaktır.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

BASIN: 1168426

İNŞAAT İŞLERİ İÇİN İHALE İLANI
SÜPHANGÖLÜ HAYVANCILIK TARIM İNŞ. NAK. PAZ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’nin
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (13.Etap) kapsamında Bitlis İli, Adilcevaz İlçesi, Yolçatı Köyü, Poreklik mevkii, Pafta No: VANK49B22B, Ada No:0, Parsel No:481’de gerçekleştirilecek 120 Baş Kapasiteli
Süt Sığıcılığı İşletmesi Projesi kapsamında inşaat işi ihalesi yapılacaktır.
İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren ihale dosyası Çayır Mah. 407. Sok. No:20/1 Adilcevaz/BİTLİS, TEL: 05054856564 temin edilebilir. Teklif teslimi
için son tarih ve saat: 19.06.2020 / 12:00’dir.
Teklifler 19.06.2020 tarihinde saat 14:00 ’da ve Çayır Mah. 407. Sok. No:20/1 Adilcevaz/
BİTLİS adresinde yapılacak oturumda açıklanacaktır.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

BASIN: 1168513

Gıdada 4 aylık
ithalat 5,22 milyar $
hh Türkiye İstatistik Kurumu verileri baz
alınarak Agrimetre tarafından hazırlanan rapora göre 2020 yılı ilk 4 ayında
tarım, gıda ve içecek sektörü 6,79
milyar dolar ihracat, 5,22 milyar dolar
ithalat gerçekleştirdi. En çok ithal
edilen ürünler ise sırasıyla buğday,
soya fasulyesi ve dane mısır oldu. Bu
ürünler toplam ithalatın yaklaşık yüzde
20’sini oluşturdu. Ülke bazında ithalat
verileri incelendiğinde en fazla ithalat
yapılan ülkeler 1,096 milyon dolar ile
Rusya, 330 milyon dolar ile Brezilya
ve 321 milyon dolar ile Ukrayna oldu.
Bu ülkelerden yapılan ithalat toplam
ithalatın 3’te 1’ini oluşturdu. n İHA
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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.

Dünkü
sudokunun
çözümü

HABABAM SINIFI

SHOW TV 20:00

DÜNYANIN EN
GÜZEL KOKUSU

31 Mayıs 2020 Pazar Yıl: 17 Sayı: 5888

TV’DE BUGÜN

FOX 22:30
HAKAN ve Derya köklü
arkadaşlıklarının ardından
birbirlerine aşık olmuş,
masalsı bir aşk yaşamışlardır. Aşklarının meyvesi
bir de bebekleri olmuştur.
Ancak hayat Derya’yı
zamansızca Hakan’ın ve
bebek Elif Zeyno’nun
yanından almıştır. Derya’nın ölümünün ardından
yıkılan Hakan bir türlü
toparlayamaz. Arkadaşlarının da yardımıyla kızı
Elif Zeyno için hayata
tutunmaya çalışır.
n Yönetmen: Ertem Eğilmez
n Oyuncular: Kemal Sunal, Adile Naşit, Halit Akçatepe, Tarık Akan, Münir
Özkul, Muharrem Gürses, Feridun Şavlı, Sıtkı Akçatepe, Cem Gürdap

ÖZEL Çamlıca Lisesi’ne yeni atanan müdür muavini ve tarih öğretmeni
olan Mahmut Hoca (nam-ı diğer Kel Mahmut); kopya çeken, okuldan kaçıp
maçlara giden, hocalarla sürekli kafa bulan öğrencilerle dolu okulun 6
Edebiyat A sınıfını (nam-ı diğer Hababam Sınıfı) ilginç ceza yöntemleriyle
disiplin altına almaya çalışır. Fakat aynı zamanda öğrencilerin haylazlığı
dışında ciddi olaylar da yaşanmaktadır.

SAĞ SALIM 2:
SIL BAŞTAN
SHOW TV 21:45
SALIM kimsesi olmayan
bir cenazeyi memleketine
götürmeye karar verir. Ancak
bu yolculuk yolda karsilastigi
yol arkadasi Nihal’le birlikte
azili katiller ve kötü adamlarla mücadele ettikleri bir
maceraya dönüsür.

İmtiyaz Sahibi ve Yayınlayan:
Birgün Yayıncılık ve İletişim Tic. A.Ş. adına
İbrahim Aydın
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419 92 09 İzmir Temsilciliği: 0 542 356 87 35
İletişim: info@birgun.net
Basıldığı Yerler n İstanbul: Arslan Güneydoğu Gaz. Mat. Ve
Kağıtçılık A.Ş. Akçaburgaz mah. Hadımköy yolu San1 Bulvarı, 169.
Sokak, No:6 Kıraç/Esenyurt / İstanbul - 0212 886 17 95 n Ankara:
Arslan Güneydoğu Gazetecilik Matbaacılık ve Kağıtçılık A.Ş. Saray
Osmangazi Mah. Sütçü İmam Cd. No:33 Pursaklar/Ankara - 0312
419 20 03 n İzmir: Metalişleri Sanayi Sitesi 1’nci Cadde No: 173
Kısıkköy-Menderes/İzmir - 0232 257 69 03 n Adana: Yenidoğan
Mh 2108 Sk No: 13/A Yüreğir/Adana - 0322 346 03 71 n Trabzon:
Yeşilyalı Mahallesi Arsin Organize Sanayi Bölgesi 5 No’lu Cadde
No: 8 Arsin/Trabzon-0462 712 04 44
Dağıtım: Turkuvaz Dağıtım Pazarlama A.Ş.
Yayın Türü: Yaygın Süreli Yayın

SAYFA 11

31 MAYIS 2020 PAZAR

SIYAH

MAVI KIRMIZI

SARI

YAZI DİZİSİ 11

www.birgun.net

Yurttaşın ‘imdat’ çığlığı
virüsten hızlı yayılabilir
Koronavirüs salgınının
dünyaya eşitsiz bir şekilde
yayıldığına dikkat çeken
Prof. Dr. Taner Timur,
“Kitleler her gün biraz
daha ağırlaşan yaşam
koşullarına daha nereye
kadar dayanabilecekler?”
diye soruyor ve ekliyor:
“Tarihte çok örneği var, bazen
koşullar halkın çığlığının
ölümcül virüslerden daha hızlı
yayılmasına da yol açabiliyor”

Depo Photos

EN
ALTTAKILER

İ

KTİDAR, uzmanların tüm uyarılarına rağmen ekonomik kaygılarla
‘normalleştirme’ ısrarını sürdürüyor. Ancak salgının ülkede yarattığı
ekonomik ve sosyal tahribat hâlâ ciddi.
Peki, koronavirüs günlerinde sorunları
daha da büyüyen yoksul yurttaşlar ne
tip tepkiler geliştirebilir? AKP, yoksul
yurttaşları değil sermayeyi kurtarırken
bir tercihte mi bulundu, yoksa buna
zorlandı mı? Akabinde devletlerin ‘sistemi kurtarma’ refleksinin arka planında yatan ne? Bu sorulara yanıt aramak
için ülkenin sosyal bilimler literatürüne
eşsiz eserler kazandıran Prof. Dr. Taner
Timur ile görüştük.
Prof. Dr. Timur, asgari ücret geliri
dahi elde edemeyen işsiz milyonlar
ülkesi olan Türkiye’nin salgına son
derece kırılgan bir ekonomiyle yakalandığı görüşünde. İktidarın yoksullara ayrılacak kaynak bırakmadığının
altını çizen Prof. Dr. Timur’a göre
AKP’nin salgın tablosundan bir başarı
hikâyesi çıkartmak istemesi oldukça
tuhaf. Zira tartışılması gereken ‘başarı’
değil, neoliberal politikaların Türkiye’de sağlık hizmetlerinde nasıl bir
tablo ortaya çıkardığı…
■■ Koronavirüs salgınından sonra,
sizce dünyada ve Türkiye’de nelerin
yaşanması olası görünüyor? Tarihteki
salgınlarla, koronavirüs pandemisini
karşılaştıracak olsanız, neler
söylersiniz?
Korona salgını ortaya çıkalı altı ay
kadar oluyor. Bu süre zarfında dünyadaki kayıplar, geçmişte yaşanan
salgınlara oranla çok daha az oldu. Yüz
yıl önce, dünya nüfusu henüz iki milyar
bile değilken, İspanyol Gribi elli milyon
kadar insanın ölümüne neden olmuştu.
Bu son altı ay içinde ise, nüfusu 7,8
milyara ulaşmış bir dünyada hayatını
kaybedenlerin sayısı 350 bin civarında.
Üstelik pandemi işaretlerine rağmen
iki ay boyunca neredeyse hiçbir ülkede
ciddi bir önlem alınmamıştı. Oysa artık
işin vahameti anlaşıldı ve bundan
sonra virüsün hızla yayılma olasılığı
da azaldı. Önlem konusunda bir fikir
edinmek için geçen şubat sonlarında çıkan bazı ünlü dergilere baktım,
hiçbiri bir pandemi tehlikesinden söz
etmiyordu. Örneğin The Economist
dergisi (23 Şubat 2020) Çin’de salgının
iki bin kadar ölüme yol açtığını yazıyor,
fakat salgına tamamen yerel bir olay
olarak bakıyordu. Dergi daha çok dev
şirketlerin oluşturduğu tehlikeye dikkati çekiyordu. Bunlardan sadece beş
tanesinin (Google, Amazon, Facebook,
Apple, Microsoft – GAFAM) son bir yıl
içinde toplam borsa değeri iki trilyon
dolar artmıştı. Dergiye göre düzeni bunlar tehdit ediyordu ve mutlaka genel
bir tepki yaratacaklardı! Salgın tehlikesinin büyüklüğü ancak mart ortalarında anlaşıldı ve ilk alarmist işaret de
borsalardan geldi: 16 Mart günü ABD’de
Dow Jones sanayi endeksi, yüzde 13
kayıp ile tarihinin ikinci büyük düşüşünü kaydetmişti. Bunu Wall Street
Journal, geçenlerde, okuyucularına “16
Mart günü mikroskopik bir virüs, finans
sistemini uçurumun kenarına getirdi;
onu da aşmaya ne kadar yakın olduğunu çok az kimse fark etti” diye hatırlattı. O gün fon yöneticileri, pandemi
korkusuyla milyarlarca doların fondan
çekilmesi karşısında paniğe kapılmış
ve satışa geçmişlerdi: Küresel bir kriz
kapıdaydı. İşte bugünkü korona salgınını daha önceki pandemilerden ayıran
özellik budur: İnsanlığın hastalık ve
ölüm korkusu ile kriz, işsizlik ve açlık

5

Yoksul için ayrılacak kaynak bırakmadılar
■■ Türkiye, asgari ücret geliri
dahi elde edemeyen, işsiz milyonlar
ülkesi… Oysa şimdiye kadar açıklanan
200 milyar TL’lik ekonomik paket
daha çok işverenlere destek niteliği
taşıyor. Krizde, dünyanın birçok
ülkesinde aç ve işsiz kalanlara çok daha
büyük oranlarda yardımlar yapıldığı
düşünülünce, sizce AKP, neden böyle
bir tercihte bulundu?
Aslında AKP bir tercih yapmadı; daha

çok böyle bir “tercih”e zorlandı. Buna da
yıllardır uyguladığı neoliberal politikalar
yol açtı. Türkiye, salgına son derece
kırılgan bir ekonomiyle yakalandı. The
Economist’in 66 sorunlu ülke için dört
ölçüt (devlet borçları, tüm dış borçlar,
borçlanma maliyeti ve döviz rezervlerinin durumu) kullanarak yaptığı -iyiden
kötüye- sıralamada Türkiye 44’üncü
sırada yer alıyor! Osmanlı son dönemini
anlatan vakanüvis Ahmed Lûtfi Efendi, o

Şimdiden böyle bir şey söylenemez;
fakat neoliberal sistemin kriz yöne■■ Koronavirüs kriziyle kapitalizmin timinde sınıfta kaldığı da bir gerçek.
toplumun daha geniş kesimlerince
Zaten temel ilkesi “kârın azamileştisorgulandığı bir döneme girdik.
rilmesi” olan bir sistemin halk sağlığı
Peki, bu aşamada sizce devletlerin
konusunda başarılı olması beklenesergilediği ‘sistemi kurtarma’
mez. Bakınız bugünkü feci koşullarda
refleksinin arka planında yatan ne?
bile büyük ilaç firmaları çıkar kavgalaCovid-19, 2020 dünyasını “kürerından vazgeçemedi ve ortada henüz
selleşmiş” bir ekonomi koşullarında
bir aşı yokken, arkalarına hükümetleri
yakaladı. Ne var ki bu “küreselleşme”
de alarak, “aşı rantı” kavgasına başhiç de yüzyıllardır özlenen “evrensel
ladılar. Kökeni itibariyle Fransız olan
barış”ı sağlayacak özellikler taşımıyor.
Sanofi’nin CEO’su çıkıyor, “Risk alarak
Aksine, dünyadaki eşitsizliği, sömürüyatırım yaptılar, aşıda en büyük pay
yü ve huzursuzluğu artıracak nitelikte.
Amerikalıların!” diyor; Macron kıyameBöylece iki korku bir arada yaşanmaya
ti koparıyor! Amerikan şirketi Moderbaşladı ve işin kötüsü bunlar da birbiri- na’nın ilk aşı testleri başarılı çıkınca
ni ters yönde tetikliyor. Virüsü yenmek
borsa değeri birkaç katına fırlıyor ve
için işyerleri kapatılıyor, insanlar
ABD hükümeti oraya da yarım milyar
evlere hapsediliyor; bu da ekonominin
dolar yatırıyor! Yine Amerika, Oxford
çarklarını durduruyor. Tersi ise salgını
Üniversitesi’nin ümit verici araştırmaazdırıyor! Kısaca iki tarafı da keskin
sına katkıda bulunmak üzere, Astbir kılıç! Bu durumda hükümetler
raZeneca Plc firmasına da 1,2 milyar
de ne yapacaklarını şaşırdılar.
dolar yatırıyor ve 300 milyon dozluk
Kimileri “sürü bağışıklığı” diyor,
hisseyi garantiliyor!
radikal önlemlerden kaçınıyor;
Öyle görünüyor ki Trump yeniden
kimileri de her şeyden önce
seçilme umudunu sonbaharda bulunaölü sayısını azaltmaya
cağına inandığı aşıya bağlamış. Oysa
çalışıyor! Ve sonunda vikriz daha şimdiden tüm iktidarrüsten mi yoksa işsizlik
ları sarsmaya başladı. FranŞu
ve açlıktan mı daha
sa’da Macron istifalar
ana kadar en
büyük felaket doğayüzünden parlamento
kazançlı şirketler ileri
cağını kimse kesçoğunluğunu kayteknoloji devleri oldu…
tiremiyor. ABD’de
betti; İtalya devamlı
Emperyalist metropoller
Trump’ın virüse
krizlerle boğuşuyor;
Godot’yu bekler gibi korona
karşı ekonomiAlmanya, Merkel
aşısını beklerken, sefalete
yi kurtarmaya
sonrasının olasılıksürüklenen halklar da bir
çalışan politikasını
ları arayışı içinde
noktadan “bizler artık
eleştiren iktisatçı
ve en kötü durumda
bekleyemeyiz!”
Paul Krugman, yazıda bazı “kalkınmakta
sına “DOW (borsa) için
olan” ekonomiler. Bu
diyebilir!
ne kadar insan ölecek?”
koşullarda belirleyici faktör
başlığını koymuştu!
sonunda yine iktisadi krizin etkiPandemiler de sel, deprem gibi
leri olacak! Şu ana kadar en kazançlı
doğal afet sayılır; fakat onlardan farklı
şirketler ileri teknoloji devleri oldu.
olarak zamana yayılır ve bütün insanlıBunlardan yukarıda sözünü ettiğim
ğı tehdit eder. Siz bir depremin uzun bir beş büyüğün (GAFAM) borsa değeri 5,6
süre tüm dünyayı salladığını düşünebitrilyon dolara (Şubat, 2020) çıkmıştı.
liyor musunuz? Korku buradan kaynak- Bu yılın daha ilk üç ayında Microsoft
lanıyor ve “küreselleşme”nin şekli de
10,8 milyar, Facebook da 4,9 milyar
(çağdaş emperyalizm) bu korkuyu haklı dolar kâr etti; kriz yoğunlaşır, işten
çıkarmalar artarken Amazon da 170 bin
kılıyor. IMF uzmanları 2020 yılında
yeni işçi aldı. Yine de henüz hiçbir şey
dünya ekonomisinde, toplu olarak
belli değil… Emperyalist metropoller
yüzde 3’lük bir daralma olacağını ve
bu durumla da son yüzyıl içinde ilk kez Godot’yu bekler gibi korona aşısını
beklerken, sefalete sürüklenen halklar
karşılaşıldığını ileri sürdüler!
da bir noktadan “bizler artık bekleyeNEOLİBERAL KRİZ YÖNETİMİNİN
meyiz!” diyebilirler!
SINIFTA KALDIĞI BİR GERÇEK
■■ Koronavirüs salgınıyla ortaya
■■ Bu durum neoliberal kriz
çıkan krizde, zaten yoksul olan
yönetiminin başarısız olduğunu
insanlar ya ücretsiz izne mahkûm
gösteriyor. Sizce yaşananlar
edildi ya da işlerinden çıkarıldı.
neoliberalizmin bir daha
Bu tablo onların sorunlarının daha
dirilemeyeceğinin göstergesi mi?
da büyümesine neden oldu. Sizce
korkuları arasında sıkışıp kalması!

günlerde “Deyni deyn ile ifa eyleme”nin
(borcu borçla ödemenin) “usulü cariye”
haline geldiğini yazar. Günümüzdeki
durum da farklı değil! Devlet yoksullara
ayrılacak kaynak bırakmadı; yığınların
imdadına koşacak ölçüde para da basamıyor; sadece ekonominin tamamen
durmamasına, IMF önünde diz çökmemeye çalışıyor. Kaynak ayırırken de en
çok seçmen tabanında ağırlığı olan esnaf
ve kobileri kolluyor.

Sisi’si vb. hep aynı boruyu çalıyorlar:
“Salgın var; ulusal tehlike, birleşelim!”.
İsrail’de rüşvet davasıyla bunalan
Netanyahu bile bunu kullanarak belini
doğrultmaya çalışıyor! Dev mitinglerle
Bouteflika’yı iktidardan kovan Cezayirli demokratlar da yeni rejimin basın
yasakları ve tutuklamaları karşısında
düş kırıklığı içindeler! İşte Türkiye’nin
tablodaki yeri de bu! Üstelik 2016’da
faşist kafalı Donald Trump’ın ABD’de
başkanlık koltuğuna oturması da bu
blok için bir “lütuf” oldu!
Bir pandemi ile savaşmak elbette
sağlık önlemleri ve yoksullara yardım konularında ulusal dayanışmayı
gerektirir. Ne var ki bu nedenle muhalefet de muhalefet olmaktan vazgeçmez! Oysa Erdoğan ve AKP iktidarı bu
dayanışmayı “Ben ne yaparsam, herkes
onaylasın!” şeklinde anlıyor ve en haklı
eleştirileri bile ihanet sayıyor. İstanbul,
Ankara gibi büyükşehir belediyelerinin
yoksullar için bağış kampanyasını, sırf
bu belediyeler muhalefet partisinde
diye engellemeye çalışması gerçekten
inanılır gibi değil! Bu konuda söylenecek daha çok şey var ve bu durum,
sonunda, Türk usulü “başkanlık sistemi” ni, tüm dünyanın gözünde, biraz
önce sözünü ettiğim otokrasi bloğunun
en çarpıcı örneklerinden biri haline
getirdi.
■■ İktidarın salgın yönetiminden
bir başarı hikâyesi çıkarmaya çalıştığı
görülüyor. Tüm süreci yönetenler
açısından değerlendirdiğinizde neler
söylersiniz?

Korona salgını dünyaya eşitsiz bir
şekilde yayıldı ve ortaya şaşırtıcı bir korona haritası çıktı. Bu konuda ilk akla
ilerleyen günlerde toplumsal
gelecek ülke ve bölgeler, (şimdilik) bümuhalefet buna karşı nasıl bir tavır
yük bir darbe almazken, en ileri ülkeler
ortaya koymalı?
derinden sarsıldılar. Halen araştırıcılar
bunun nedenlerini araştırıyor ve
Neoliberal politikalar ve
nüfusun gençliği, iklim şartları,
2008’de patlak veren
Pandemiler
demografik yoğunluk, tukriz son yirmi yıl
de sel, deprem
rizm ve başka nedenlerle
içinde hemen her
gibi doğal afet sayılır
seyahat yoğunluğu gibi
ülkede eşitsizfakat onlardan farklı
faktörler üzerinde
likleri artırdı ve
olarak zamana yayılır ve
duruyorlar.
çok sayıda halkı
Türkiye’de ilk vaka
bütün insanlığı tehdit eder.
sefalete sürük10 Mart’ta çıktı ve 20
ledi. Öyle ki bu
Siz bir depremin uzun bir
gün içinde rakam 10
eşitsizlikler en
süre tüm dünyayı salladığını
bin 800’e ulaştı. Bu
liberal çevredüşünebiliyor musunuz?
vahim durum karşısında
leri bile rahatsız
Korku buradan
alınan önlemler ve sağlık
etmeye başladı.
kaynaklanıyor.
görevlilerinin özverili
Artık liberalizmin en
çabaları sayesinde vaka artış
güçlü yayın organlarında
hızı kesildi; ama yine de vaka
bile sık sık bu yönde şikâyetler yer
sayısı itibariyle Türkiye hâlâ ilk
alıyor. Thomas Piketty’nin, gelir
10 ülke içinde yer alıyor. Şimdi,
dağılımının ne kadar bozulduğunu
TV sunucularının her önlerine
anlatan yayınlarını milyonlar okugelene “ne zaman normalleşeceğiz?”
yor. Yazar, mart ayında yaptığı
diye sorduğu bu günlerde, bu tablodan
bir söyleşide Bernie Sanders’i
örnek bir “başarı hikâyesi” çıkarmak da
“Amerikan demokrasisinin
gerçekten tuhaf oluyor! Oysa asıl tartıumudu” olarak görüyordu, fakat
şılması gereken neoliberal politikaların
kendi partisi bile Bernie’nin “sosyaTürkiye’de sağlık hizmetlerinde nasıl
lizm”ini hazmedemedi. Yakın zaman
bir tablo ortaya çıkardığı olmalı.
önce de (15 Mayıs) dünyada 600’den
fazla üniversiteye dağılmış, aralarınHALK SAĞLIĞININ GELECEĞİ
da ünlü isimlerin bulunduğu 3 bini
KAZANCA ENDEKSLENDİ
aşkın akademisyen uzun bir bildiri
■■ Peki, sizce nasıl bir tablo çıktı
yayınladılar. Esas olarak “Sağlığımız
ortaya?
ve hayatımız pazar güçlerine teslim
edilemez.” diyorlar. Ne var ki pek bir
Tüm iktidarı boyunca AKP’nin iktisat
yankı uyandırmadı. Zaten söyledikleripolitikası Özalcı liberalizm, hatta buni -çok daha basit ifadelerle- milyonlar- nun da radikalleşmiş bir şekli oldu. Bu
ca insan da söylüyor. Demek istiyorum
politikanın motoru da inşaat sektörü ve
ki nutuklar, bildiriler, yöneticilere akıl
finans kapitalle beslenen müteahhitlik
vermeler artık yetmiyor. Bütün sorun
hizmetleri idi. Bankacı Hüsnü Özyeğin,
şurada: Kitleler her gün biraz daha
anı kitabında bu stratejik ortaklığın
ağırlaşan yaşam koşullarına daha
nasıl geliştiğini ayrıntılarıyla, övünerek
nereye kadar dayanabilecekler? Tarihte anlatır. Bu aynı zamanda 12 Eylül Darçok örneği var, bazen koşullar halkın
besi’nden sonra Türkiye’de kapitalizçığlığının ölümcül virüslerden daha
min nasıl geliştiğinin öyküsüdür! AKP
hızlı yayılmasına da yol açabiliyor. İşte
bu politikayı daha da geliştirdi ve yüktoplumsal muhalefetin işlevi de burada sek kira bedelleri, hasta sayısı vb. gibi
ortaya çıkıyor: Aydınlatmak ve yönlenmilyarlarca dolarlık garantilerle “şehir
dirmek!
hastaneleri” serisine başladı. Böylece
Rönesans, CCN, YDA, Türkerler, Astaldi
■■ İktisatçı ve sosyal bilimcilerin
vb. gibi AKP’ye yakın firmalar paraya
yayımladığı bildiride, “Devlet salgını
para katarken, sağlık politikası da “sağbahane ederek yurttaşlar üzerindeki
lık turizmi” diye övülüyor. Kısaca halk
gözetim ve denetim ağlarını
sağlığının geleceği, bir ölçüde müteahyaygınlaştırmamalıdır” ifadesi yer
hitlerin kazançlarına endekslendi. Bu
alıyor. Bu konuda genel bir endişe var.
konuda, iktidarın oklarını çeken Türk
Bunu biraz açar mısınız?
Tabipleri Birliği’nin son derece aydınAslında bu da genel eğilim içinde yer latıcı raporları vardır. Aslında “sağlık
alan bir gelişme… Son on yıl içinde bazı turizmi” sözcüğü de, 83 milyonluk bu
ülkelerde dikta eğilimleri iyice güçlenfakir ülkede adeta bir itiraf niteliği
di. Salgın da bu yönde kullanılacak bir
taşıyor ve tüm AKP politikasının özünü
araç oldu. Macaristan’ın Orban’ı, Hinyansıtıyor. Koronalı ya da koronasız,
distan’ın Modi’si, Brezilya’nın Bolsohalk sağlığına merkantil gözlüklerle
naro’su, Filipinlerin Duterte’si, Mısır’ın
bakan bir politikanın geleceği olamaz!

YARIN: 3 KENTLERİN SALGIN SINAVI… UZMANLAR DEĞERLENDİRDİ. 3 COVİD’E YAKALANAN MOTO KURYE İLE AVM ÇALIŞANLARI VE KARGOCULARIN HİKÂYELERİ…
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GERÇEĞİN VE
AKLIN İZİNDE
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UGÜNKÜ yazımı bana COVID-19 salgını boyunca sık
sorulan ama kısmen daha az
gündeme gelen bazı sorulara yanıtlar
vermeye ayırmak istiyorum. Bu sayede aklınızdaki bazı soru işaretlerini
giderebileceğimi ve süreci daha iyi
anlayabilmenize katkı sağlayabileceğimi umuyorum.

SICAKLIK VE VIRÜS ILIŞKISI

1) COVID-19 yazın sıcaklara bağlı
olarak azalacak mı?
Kuzey Yarımküre’nin yaz aylarına
girmesiyle birlikte salgının yavaşlaması yönünde bir beklenti var, evet.
Ancak bunun sıcaklıklarla doğrudan
bir ilgisi yok; çünkü en nihayetinde
sıcaklıklar kışın ortalama 4.9 santigrat derece düzeyinden, yazın ortalama 24 santigrat derece düzeyine
yükselecek. Virüsün insan vücuduna
girdikten sonra baş etmesi gereken
sıcaklık ise 36-42 santigrat derece arasında. Yani hava sıcaklığının
değişmesi ile virüs yavaşlamayacak,
çünkü virüs zaten bu sıcaklıklarda
kolaylıkla varlığını sürdürebilecek
şekilde evrimleşmiş halde.
Biyoteknoloji uzmanı Dr. Semih
Tareen ile yaptığım Evrim Ağacı
YouTube canlı yayınında, derinizi 5
dakikada yakacak kadar güçlü ultraviyole ışınları altında, 120 santigrat
derece gibi sıcaklıklarda, 15 dakikada
virüsleri yok edebildiklerinden söz
etti. Öyle güneş altında yatmakla
virüsten kurtulamazsınız.
Ancak insanlar yazları okul ve
hatta iş yerleri gibi kapalı mekanlara daha az gittikleri, iç mekanlarda
daha az kalmayı tercih ettikleri ve
daha ziyade zamanlarını açık alanlarda (sahillerde, parklarda, bahçelerde,
vs.) geçirmeyi seçtikleri için, virüsün
insandan insana bulaşma ihtimali bir
nebze olsun azalacak. Çünkü enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Müge
Çevik’in Evrim Ağacı’nda yazdığı
gibi, bu virüs daha ziyade iç mekanlarda, özellikle de ev içinde hane
halkı arasında geçiş yapıyor.
Tabii ki şu unutulmamalı: Mart
ayından beri devam eden sosyal mesafelendirme kuralları sayesinde, kış
boyunca normalde olacak olandan
çok daha hafif bir salgın geçirdik – ki
o haliyle bile ülkemizde 4.500 küsür
cana, Dünyada 360.000 civarında
cana mal oldu ve yoluna devam
ediyor. Eğer bu önlemler gevşetilecek olursa, yaz aylarındaki davranış
farklarımızdan kaynaklı yavaşlama
faktörü tersine dönebilir ve yazın,
kıştan da fena geçebilir.
Sonuçta her şey salgının temel
üreme sayısına (meşhur R0 değerine) bağlı. Salgın başlangıcında bu
değer 2-3 arasındaydı; yani salgın,
doğal bir şekilde her 1 kişinin 2-3
kişiye hastalığı bulaştırabileceği nok-

MAVI KIRMIZI

SARI

BİLİM

PLANDEMİK

Normale dönerken iyi düşünün
Bunca yıldır bunca insan
bunca vergiyi sadece yol,
köprü, vs. için vermiyor.
Bu vergiler, devletler bu
tarz problemlere karşı
hazırlansın, bunlara yatırım
yapsın, gerekli tepkileri
doğru şekillerde verebilsin
diye veriliyor.

SIYAH

mümkün gözükmüyor.
taya dönmeye çalışıyor.
Dahası, rezervuar halen
Aldığımız her mesafelenduruyor olacak. Yani yaradirme önlemi (karantina,
salar veya pangolinler, artık
maske, fiziksel mesafe,
hangi türden bize sıçradıysa
vs.) bu sayıyı azaltıyor,
Dr. Çağrı
o hayvanlarda bu virüs aynen
gevşettiğimiz her önlem
Mert
BAKIRCI
duruyor. Belki bu defa yemek
bu sayıyı artırıyor. Amaç, o
veya satmak amacıyla değil
değeri 1’in altında tutama, ister istemez bu hayvanların yamak. Sıcaklıklar da bu sayı üzerinde
azaltıcı bir etkiye sahip olabilir; fakat şam alanlarına girmemiz veya onların
bizim yaşam alanlarımızda bulunmasıcaklık artışı bu salgın için sihirli bir
sıyla yeniden zoonosis, yani hayvandeğnek olarak görülmemeli.
dan insana bulaşma yaşanacaktır. Bu
2) Vakalar ve ölümler azalıyor
da yeni salgınları tetikleyebilecektir.
gibi gözüküyor. Salgın bitti mi?
SALGIN VE EKONOMI
Hayır, kesinlikle bitmiş değil.
4) İyi ama, böyle yarım yamalak
Şu ana kadar virüsün bulaştığı 5,5
karantinalarla yok olmayacaksa,
milyon insan tespit edildi. O kadar
ekonomiyi alt üst edecek. Açlıktan
yoktur ama, bu 5,5 milyon insan da
mı ölelim? Çocuklarımız aç!
dahil, gerçekte bunun 10 katı kadar
Bunun kısa ve kolay bir cevabı
insana bulaşmış olsun. Sonuçta her
yok. Ancak sık atlanan birkaç noktakapanı tespit edemiyoruz. Yani şu
ana kadar sadece 55 milyon insan bu ya dikkat edilmeli:
Aşamalı karantinaların (“aç-kahastalığı geçirdi. Bu, insan nüfusunun
sadece yüzde 0,73’üne denk geliyor! pa” yöntemlerinin) ana amacı sürü
bağışıklığına erişmek değil. Çünkü
Salgını en ağır atlatan bölgelerde
dediğim gibi, oraya her şeyi açık
yapılan serolojik testler bile yüzde
tutarak 1 ayda da ulaşsanız, kontrol4-5 seviyesinde bir bağışıklık tespit
lü bir şekilde 5 yılda da ulaşsanız,
ediyor. En azından etik olarak tamamen hatalı bir şekilde, sürü bağışıklı- virüsün öldürücülük oranı değişmiğı stratejisini uygulamayı seçen İsveç yor. Dolayısıyla virüs nedeniyle kaç
kişinin öldüğü, doğrudan doğruya
gibi ülkelerde bile bu oran sadece
virüsün kaç kişiye bulaştığıyla ilgili
yüzde 7 dolaylarında ölçülüyor.
bir durum.
Halbuki salgının artık insan
İkinci bir nokta, devletlerin
nüfusuna bulaşmakta zorlanarak
vatandaşlarını koruma yükümlülüyavaşlamaya başlaması için (yani
meşhur “sürü bağışıklığına” ulaşabil- ğü. Bunca yıldır bunca insan bunca
memiz için), nüfusun en az yüzde 65 vergiyi sadece yol, köprü, vs. için
vermiyor. Bu vergiler, devletler bu
civarının hastalığı geçirmesi gerekitarz problemlere karşı hazırlansın,
yor. Bunların bırakın yüzde 2’yi veya
bunlara yatırım yapsın, gerekli tepkiyüzde 1’i, sadece yüzde 0.5’i ölecek
leri doğru şekillerde verebilsin diye
olsa bile, on milyonlarca ölümle
veriliyor. Dolayısıyla bir devlet bu zor
yüzleşeceğiz demektir. Aşı veya ilaç
günlerde vatandaşlarına 1-2 ay bile
olmadan sürü bağışıklığına erişme
bakamıyorsa, devletliğini ve devlethedefini koymak, insanları göz göre
çiliğini gözden geçirmelidir.
göre öldürmekten farksız. Virüsün
Sonuncusu, ekonomiyi çalışdaha bulaşabileceği o kadar fazla kişi
tırmak, salgından kaynaklı yıkımı
var ki, aşının henüz var olmadığı bir
ortadan kaldırmayacak. Tam tersine,
bağlamda sürü bağışıklığından söz
iş yerlerinde birçok salgın patlak
etmek bile akıl almaz!
Vakalar ve ölümler azalıyor, çünkü verecek, birçok çalışan eve gönderilmek zorunda kalacak, asemptomatik
haftalar, aylar önce konan sosyal
vakalar yerine birçok bulaştırıcı gözmesafelendirme kuralları, etkisini
den kaçacak, iş yerleri geri kapatılgösteriyor. Şimdi bunları sonlanmak zorunda kalınacak, hatta sırf bu
dırmak, internette meşhur şekilde
dillendirildiği gibi, uçaktan atladıktan ekonomik inattan ötürü ölen birçok
insan olacak. Tyson tavuk firmasının
bir süre sonra “paraşüt nihayet beni
fabrikasındaki 182 çalışana virüsün
yavaşlattı, artık paraşütümü kesip
bulaşması bunun en gerçek ve katı
atabilirim” demek gibidir. “Sosyal
örneği… 131.228 kişilik vilayetin
mesafelendirme paraşütü”, salgını
374 koronavirüs vakasının 182’si bu
yavaşlattı. Kesip atarsak, çakılırız.
fabrikadan kaynaklandı, 44 yaşındaki
KOMPLE KAPANMA ÜZERINE
1 çalışan hayatını kaybetti. Fabrika
3) Şöyle güzelce bir karantina
kapandı.
uygulasak… Kimse 1-2 ay dışarı
Aç çocuklarını doyurmak isteyen
çıkmasa, salgın biter mi?
ebeveynler, virüsün kucağına atlaEvet, biter. Sonuçta bu virüs buyarak kahramanlık yapıyor olmayalaşacak kimseyi bulamazsa, nihayecaklar; çünkü eğer virüs nedeniyle
tinde şu anda aktif olan vakaların ta- ölecek veya haftalarca hastanelik
mamı 1-2 ay gibi bir sürede tamamen olacak olursanız da çocuklarınızın
kapanacaktır (ya iyileşmeyle ya da
sıkıntı çekeceğini unutmamalısınız. O
ölümle). Dolayısıyla dünya üzerinde
nedenle ekonomiyi geri döndürmeksemptomatik veya asemptomatik
te bu denli hevesli olmak yanıltıcı. Bu
tek bir hasta bile kalmadığında, virüs salgını, bilimi daha da güçlendirmek,
de insan popülasyonundan atılmış
sosyal güvenlik ağlarımızı daha sıkı
olacaktır.
inşa etmek için bir fırsat ve ders
Biz, toplumsal bir canlıyız ve birolarak görmeliyiz.
birimizin emeklerine hayatî biçimde
Bu sınavı kopya çekerek, sınabağımlıyız. Hiç kimse çalışmazsa,
vı görmezden gelerek, üstünlük
hiçbir sosyal sistem işlemezse, çok
taslayarak yenmemiz mümkün değil.
daha beklenmedik sonuçlar ve ölüm- Bilim ile, akıl ile, alın teri ile, fedaler doğar. 195 ülkenin ve 7,5 milyar
karlık ile ve hatta belki klişe olacak
insanın her birinin mutlak bir şekilde
ama, “kan ve göz yaşı ile” yeneceğiz.
1-2 ay boyunca karantinaya alınması
Yazının tamamı www.birgun.net’te

Depo Photos

COVID-19’un şiddetle
ilerlediği mart ve nisan
aylarında bütün gözler
uzmanlara dikilmişti.
Virüse karşı alınabilecek
Dr.
önlemler için, muhtemel
M. Kaan
çareler için, ne zaman
ÖZTÜRK
biteceğini anlamak için
tabip ve biyologların ağzına bakmaktaydık.
Süregiden felakete rağmen, bunun memnuniyet verici olan bir tarafı da vardı: İşler
ciddiye bindiğinde sözdebilimcilere değil
uzmanlara dönüyordu yüzümüz. Hatta şakalaşmaya başlamıştık, homeopatlar sustu,
aşı karşıtlarının sesi kesildi diye. Pandemi
bize bilimsel düşüncenin önemini öğretmiş
olabilir miydi?

yalansavar.org

www.birgun.net
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EPEYCE YANILMIŞIZ
Mayıs başında “Plandemic” isimli, Judy
Mikovits isimli bir virologla bir röportaj
içeren bir video çıktı. Mikovits’e göre içinde
bulunduğumuz salgın gerçek değildi, ölümleri yanlış yere COVID-19’a bağlıyorduk,
bütün bunlar büyük güçlerin tasarladığı
bir komploydu. Video açıkça aşı karşıtlığı
yapıyordu ve bir virologdan beklenmeyecek temel bilgi hatalarıyla, hatta tehlikeli
yanlışlarla doluydu: Maske takmanın virüsü
aktive edebileceği, aşıların viral hastalıklara
karşı etkisiz olduğu, grip aşısının koronavirüs kapma ihtimalini artırdığı gibi.
Aşı karşıtı komplo teorilerinin her
zaman belli bir alıcısı vardır, ama bu sözde
belgeselin yayıldığı günlerde, normalde
bu tür teorilere yüz vermeyen insanlar da
burada söylenenlerin doğru olabileceğini
düşünmeye başladılar. Bunun sebebi videonun dikkatli bir retorik ile hazırlanmasıydı. Önce Mikovits’i tanınmış, saygın ve
önde gelen bir araştırmacı olarak tanıtıyorlar, oysa herhangi bir sıradışılığı yok.
2009-2011 döneminde virüslerin kronik
yorgunluk hastalığıyla ve otizmle bağlantılı olduğuna dair devrimci çalışmaları olduğu öne sürülse de, bunların daha sonra
tekrarlanamadığını ve yayından çekildiğini
gizliyorlar. Mikovits’in bilimsel jargon kullanan sakin sesini duyanların, onun sağlam
bir bilim insanı olduğunu düşünmelerinde
anormal bir şey yok.
Mikovits, sempatik bir otorite figürü
görüntüsüne büründürüldükten sonra hakkı
yenmiş, susturulmuş bir trajik kahramana
dönüştürülüyor. Videodaki iddialara göre
Mikovits’in bilimsel yayınları engellenmiş,
doğruları söylediği için işinden atılmış, evini

özel harekat basmış ve haksız yere hapiste
tutulmuş. Dinleyenlerin sempatisi daha da
artıyor ve şeytanlaşan karşı tarafı dinlemeye daha az açık oluyorlar. Oysa Mikovits’in
işine etik sorunlar ve veri tahrifi gibi sebeplerle son verilmiş, işyerine ait bilgisayarı ve
verileri teslim etmediği için kovuşturma
başlamıştı. Evini polisin basması ise düpedüz yalandı.
“Plandemic” dörtnala zırvalama taktiği
kullanan, ortaya attığı bir yığın yanlış
içinden hangi birisini çürüteceğinizi
şaşırdığınız bir video. Neyse ki doğrulama mekanizmaları epeyce hızlı çalıştı
ve dünyada birçok kişi “Plandemic”in
iddialarını bilimsel gerçeklerle karşılaştıran videolar ve yazılar hazırladılar. Türkçe
olarak Yalansavar’da Işıl Arıcan’ın [1] ve
Evrim Ağacı’nda Çağrı Mert Bakırcı’nın
[2] kapsamlı yazılarını tavsiye ederim.
Komplo teorileri ve sözdebilimler her
zaman mevcut olsalar da, yayılmak için
kullandıkları mecraların artık bu tehlikeli
yalanları önlemeye başladığını görmek
umut verici. YouTube, Vimeo ve Facebook videoyu sosyal ağlarından kaldırdılar.
Twitter, videoyla ilgili etiketleri engelliyor.
Google, Plandemic’i çürüten ve gerçekleri
anlatan bilgi kaynaklarını öne çıkarıyor.
Bu tedbirler ona bir yasak meyve çekiciliği verir mi, bilmek zor. Ama söylenen
apaçık yalanlar insan hayatını riske atmaya başlayınca başka bir çare kalmıyor.
[1] https://bit.ly/2ArFgwT
[2] https://bit.ly/2TRPNbz

Kalbin bilincimiz üzerine etkileri

maz ve sürekli rahatsız olmayız. Ama bu
mekanizma kan basıncının arttığı sırada
İNSANLARIN nasıl bilinçli olarak
dışarıdan gelen uyarıları da (hafif bir dodış dünyayı algılayabildikleri yıllardır
kunuş gibi) bastırmamıza neden olabilir.”
bilimde merak konusu. Çevremizdeki bir
şeklinde açıklıyor.
uyarıyı neden bazen fark edip bazen ise
Al ve meslektaşlarının ortaya çıkardıhissetmediğimiz tam olarak bilinmemekğı ikinci mekanizma ise kalbimizin atış
te. Bugüne kadar yapılan pek çok araştırdöngüsünün yanı sıra, beynimizin kalp
ma, bilincin nasıl çalıştığını açıklamak
atışına gösterdiği tepkinin de algımızı
için sadece beyin üzerine odaklansa da,
etkilemesi üzerine. Çalışma beynimizin
yapılan yeni araştırmalar bedenimizin
kalp atışına karşı güçlü bir tepki verdiği
de bilinç üzerine etkileri olabileceğini
zamanlarda parmağımızdaki uyarıları
gösteriyor. Almanya’da Max Planck Enstidaha az hissettiğimizi gösteriyor. Araştırtüsü’nde (Max Planck Institute for Human macılar bu etkiyi, bilincimizin dikkatimizi
Cognitive and
iç dünyamıza mı
Brain Sciences)
yoksa dış çevremiçalışan Esra Al
ze mi yönlendirdive meslektaşları
ğimize göre değişkalbin bilinç
mesiyle açıklıyor.
üzerine bazı
Başka bir deyişle,
etkilerini ortaya
vücudumuzdan
çıkardılar. Al ve
gelen sinyalleberaberindeki bire dikkatimizi
lim insanları kalyönlendirdiğimizbimizin beynimide beynin kalp
www.heartmath.org
zi ve bilincimizi
atışına verdiği
nasıl etkilediğini
tepki yükselir ve
açıklayan iki mekanizma buldular:
çevremize yönelik algımız azalır.
Araştırmacıların ilk bulduğu mekaBu bulgular sadece sağlıklı insanlarda
nizma kalbin düzenli atışıyla oluşan kan
değil, aynı zamanda hastalarda da kalp
dolaşımı ve bilinç üzerine. Kalbimizdeki
ve beyin arasındaki bağlantıyı anlamamıkaslar her kasıldığında kan vücudumuza
za yardım edebilir. Çalışmanın başındaki
gider ve kalp gevşediğinde kan kalbe geri
Prof. Dr. Arno Villringer, bu sonuçların
gelir. Al ve meslektaşları, bilincimizin
felç geçiren hastaların neden sıklıkla
kanın vücuda gittiği ve kalbe geri dönkalpleri ile ilgili problemler geliştirdikledüğü evrede farklı işlediğini gösterdiler.
rini anlamımıza yardımcı olabileceğini
Kısaca açıklamak gerekirse, vücudumuza
açıklıyor. Ayrıca, Villringer’a göre, kalp
kanın gittiği evrede parmaklarımızdaki
ve beyin arasındaki buldukları bağlantı,
dokunma duyumuzun ve dokunma ile
kalp hastalıkları geçiren kişilerde sıklıkla
ilgili beyin aktivemizin azaldığını gösteroluşan bilişsel problemlerin nedenlerini
diler. Çalışma, bu bulguyu iç organlarıanlamımızda faydalı olabilir.
mızdan ritmik bir şekilde gelen sinyalleAl, E., Iliopoulos, F., Forschack, N.,
rin bizi devamlı rahatsız etmemesi için
Nierhaus, T., Grund, M., Motyka, P., ... &
bastırılmasına bağlıyor. Al, bu bulguyu
Villringer, A. (2020). Heart–brain intera“Normal koşullarda kalbimiz her atışında
ctions shape somatosensory perception
vücudumuzda güçlü bir etki yaratmasıand evoked potentials. Proceedings of the
na rağmen, kalp atışlarımızı çoğunlukla
National Academy of Sciences, 117(19),
hissetmeyiz. Böylelikle devamlı parmak10575-10584. https://www.pnas.org/conlarımızda değişen kan basıncına odaklantent/117/19/10575.short
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Fotoğraflar: Lisson Gallery

Görsel sanatın asırlık
çınarı: Carmen Herrera
Kültür Sanat Servisi

genellikle dinamik renk eşleştirmeleri
içerdi. Sanatçının tarzı Paris’ten ayrıldıktan sonra giderek minimalist hale
geldi. Denge ve asimetri kavramlarıyla
ilgili sorgular birçok eserinin merkezinde yer aldı. Herrera, bu noktada arayışı
için “en sade hal” olduğunu söyledi.

ler açtı. İlk müze sergisini ise 1998’de
New York’taki El Museo del Barrio’da
1951’den 1959’a kadar siyah-beyaz
odakta çizdiği resimlerle açtı. Ama
ne var ki Herrera ilk resim satışını 89
yaşında yaptı.

KADIN SANATÇI OLMAK

2009 yılında Herrera, Avrupa’da ilk
kişisel sergisini Birmingham, İngiltere’deki Ikon Gallery’de gerçekleştirdi
ve 2010 yılında New York, Londra ve
Şanghay’da sanatseverlerle buluşan
Lisson Gallery’ye katıldı.
2015 yılında sanatçının 100’üncü
yaş günü vesilesiyle ve yönetmen
Alison Klayman’ın yönettiği “100 Yıllık
Gösteri” adlı bir belgesel yayımlandı.
Bir yıl sonra, New York’taki Whitney Müzesi, sanatçının 1948’den
1978’e kadar beğenilen eserleri “Sight
Lines” başlığıyla sergilendi. New
York Times’ta sanat eleştirmeni Karen
Rosenberg, “Sergi onun aşılması zor
disiplini ve tutarlılığı ile savaş sonrası
sanat tarihinde kilit bir oyuncu olarak
bizlere sunuyor” dedi.
Bu eleştirinin ardından Herrera,
öğrencilerinin New York’ta çizmesi için
1952 yılında çizdiği siyah-beyaz resmi
duvar resmi olarak tasarladı. Bu yıl
ise Herrera, Doğu Harlem’de 1987’de
çizdiği bir resme dayanan “Uno Dos
Tres” adlı 54 metrelik bir duvar resmi
için de bir tasarım yaptı.

915 yılında Küba’nın başkenti
Havana’da doğan görsel sanatçı
Carmen Herrrera dün 105 yaşına
bastı. Havana’dan Paris’e ve oradan da
New York’a uzanan hayat yolculuğunda Herrera bugün sanat üretimine hâlâ
devam ediyor.
2009 yılına kadar pek de bilinmeyen sanatçı 2015’te hakkında yapılan
belgesel ve 2016’da New York’ta Whitney Müzesi’ndeki sergisiyle bir şöhret
yakaladı. New York Times’ın sanat
eleştirmeni Karen Rosenberg’in sanatı
için “kendine özgü geometrik soyutlamalar” tanımını yaptığı 105 yaşına
basan Herrera’yı tanıyalım.

kalıcı olarak yaşamaya başlamadan
önce 1939’da evlendiği kocası Jesse
Loewenthal ile Paris’te yaşadı. 1949
ve 1953 arasında Salon des Réalités
Nouvelles ve Musée d’Art Moderne de
la Ville de Paris’te lirik soyut eserler
sergiledi ancak o yıllarda hiç satış
yapmadı. 2015’te ARTNews’a verdiği
bir röportajda, Kübalı ressam Amelia
Peláez’den çok fazla etkilendiğini
söyledi.

Guardian’a verdiği bir röportajda
İkinci Dünya Savaşı’nın sonrasındaki
yıllarda bir kadın sanatçı olarak deneyimlerini aktaran Herrera kariyerinin
başında çok fazla engelle karşılaştığını
söyledi ve ekledi: “Her şey erkekler
tarafından yönetiliyordu, sanat tarafından değil.”
Herrera, New York yıllarında büyük
ölçüde cinsiyetinden dolayı sanat dünyasından reddedilmeye devam etti. Herrera
bu konu hakkında, “Kadın olduğunuz
için size karşı dururlar” açıklamasını yaptı. Hatta Herrera, New York’ta kadın bir
küratör olan Rose Fried’ın galerisinde bir
sergiye girmeye çalışırken, Fried’tan bir
kadın olduğu için işini koyamayacakları
cevabını dahi aldı.

MİMARLIK OKUDU

GİDEREK MİNİMALİSTLEŞTİ

İLK SATIŞINI 89 YAŞINDA YAPTI

1

İlk gençlik yıllarında, 30’larda ve
40’larda Fransa’ya sık sık seyahat eden
Herrera, Universidad de La Habana’da
mimarlık eğitimi aldı. Ardından da
The Art Students League of New York’a
kaydoldu. 1954 yılında New York’ta

Öğretmen olarak çalışan Herrera
ve Loewenthal, 1950’lerin ortalarında
Paris’ten New York’a taşındıklarında,
sanatçı bugün en iyi bilinen eserlerini
yaratmaya başladı. Herrera’nın resim
ve heykeldeki geometrik keşifleri

1960’larda sanatçı, heykel dizisi
“Estructuras Monumentales” için
eskiz yapmaya başladı. Bu dizi yıllar
sonra 2019’da New York’ta sergilendi.
Herrera, 60’lardan itibaren on yıllar
boyunca New York galerilerinde sergi-

YILDIZI 2000’LERDE YÜKSELDİ
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Devlet kurumları
yasaları ihlal ediyor

sözleşmelerinin sezon sonuna kadar yapılacağının,
30 Haziran’dan sonra işten
çıkarılacaklarının sözlü
bir şekilde ifade edildiğini
aktaran sendika, “Yürütmeyi durdurma kazanarak
idareye başvuru yapan
arkadaşlarımıza yapılması
gereken yıllık sözleşme
gereği gibi yerine getirilerek sanat kurumlarında
yapılan bu haksızlıklara
bir an önce son verilmelidir” çağrısında bulundu.
n Kültür Sanat Servisi

Twitter

KÜLTÜR Sanat-Sen,
devlet sanat kurumlarında uzun yıllar çalışan
sanat emekçilerinin
güvenlik soruşturması
gerekçe gösterilerek işten
atılmasına ve sonrasında
açtıkları davayı kazanmalarına rağmen atılmalarına, kendileriyle bir yıllık
sözleşme yapılmamasına
tepki gösterdi. Devlet
Tiyatroları Genel Müdür
Yardımcısı ile görüşmeye
giden sanatçıların açtıkları davayı kazansalar dahi

POSTER
HEDİYEL
İ
/bavuldergi

/bavuldergi

/bavuldergi

www.bavuldukkan.com
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Kübalı görsel sanatçı Carmen
Herrera dün 105’inci yaşını
kutladı. Kendine özgü
geometrik soyutlamalarla
sanatını birleştiren Herrera
üretimine devam ediyor

MAVI KIRMIZI

Yüzüklerin Efendisi
ekibi bir arada
YÜZÜKLERIN Efendisi
serisinin kadrosu, bugün
internette yayımlanacak
doğaçlama bir video konferansında, Return of the
Kings: Lord of the Rings
Reunites Apart adı altında
yıllar sonra tekrar bir araya

geliyor. Buluşma, komedyen Josh Gad’ın sevilen
popüler kültür klasiklerinde
yer alan oyuncuların anılarını paylaştığı Reunited
Apart adlı YouTube programında gerçekleşecek.
n Kültür Sanat Servisi

Konuk müzik
yazarı aranıyor
COVID-19
salgını sebebiyle kültür
sanat üretimleri artsa da
fakat konserlerin akıbeti
hala belli değil.
Başlayacak
gibi dursa da
konserlere
dinleyicinin/izleyicinin tepkisi
ne olacak? Korkacak veya çekinecekler mi yoksa hemen konserlere
akın edecekler mi, pek bilinmez bir
durum.
Kültür sanat yazarlığı kısır
döngüde. Uzun zamandır belli
başlı yazarlardan aşağı yukarı
aynı konuları okuyoruz. Kendi
adıma konuşacak olursam müzikal
anlamda gündemle ilgili konulardan bahsetmediğim yazılarım beni
tatmin etmiyor. Albüm ve konser
kritiklerini de yazmayı çok tercih
etmiyorum. Yapana saygım sonsuz, çünkü bu yazıların günümüzle
ilgili tarihe not tutmak olduğunun
farkındayım. Bir yandan da albüm
kritiği konsepti hala grup ve sanatçıların kendilerini göstermeleri için
iyi bir fırsat.
Sadece sütun dolduran bir yazar olmak bana göre değil. Gazetede her haftayı meşgul etmemek
için yazılarımı sırf bu yüzden iki
haftada bire indirdim. Fakat son
günlerde aklıma gelen bir fikir beni
çok memnun etti. Gazete yönetiminin bu fikre sıcak yaklaşması beni
daha da umutlandırdı. Artık genç
yazarlara fırsat tanımanın vakti
geldi.
15 yılı aşkındır gazetelerde çalışıyorum. Bu 15 yıl boyunca müzik
yazmadım elbette. İlk yıllarda böyle bir seçim hakkınız bile yok doğal
olarak. Buna karşı gelen genç
yazarlar olacaktır. Ben sürünmeyi
ve istemediğim haberleri yaparak
tecrübe kazanmayı kendim için
bir şans olarak görüyorum. Hayat,
hele ki bu sektörde güllük gülistanlık değil.
10 yıl gibi bir süredir de köşe
yazıları yazıyorum. Gerçekten ufacık bir alanda derdimi anlatmaya
çalıştım. Kısa yazı yazmaya zorlanmak her zaman çok önemlidir.
PEKI ÇÖZÜMÜM NEDIR?
Yeni müzik yazarı yetişmiyor
pek. Bu yüzden köşemi genç yazarlara açmaya karar verdim. Ben
de asla “oldum” demem, hatalarım var ve hala öğreniyorum. Fakat
bu kimseye yardım etmeyeceğim,
elimden geleni yapmayacağım anlamına gelmez. Her yazı günümde
bir genç yazarı köşemde “Konuk
yazar” olarak ağırlayacağım. Fakat
bunun için bazı kurallarım var.
1 - Yazılar 600-750 vuruş arasında olmalı.
2 - Konser, albüm veya EP
kritiklerinizi bekliyorum. Single
üzerinden sanatçı/grup yazısı
istemiyorum...
3 - Yazıyla birlikte en az 1 MB
kalitede albüm kapağı ya da konser yazısı ise kendi çektiğiniz bir
fotoğrafı gönderin . Yazıyı yazan
görselini de ayarlar, bu işin yolu
budur.
4 - İmla kuralları konusunda
hassasım.
5 - Editörlük hizmeti benden.
Yazıların anlamlarını bozmadan,
gazetede yayınlanacak şekilde düzeltme veya kısaltma hakkı bende.
6 - Her maile cevap vermem
tahmin edeceğiniz üzere pek
mümkün değil. Yayınlamayacağım
her yazı için “sebep” göstereceğim
mailler de beklemeyin. Bu işin
fıtratında yazıyı yayınlatamamak
da var. Yazıyı atıp beklemenizi
öneririm.
7 - Hak yememek için bir konuk
yazara en fazla 2 kez köşemde yer
veririm. Bu işle size para kazandıramayacağım, o yüzden sürekli
yazınızı yayınlamak sizi kullanmaya girer ki bunu istemeden yapmış
olmak bile beni üzer.
8 - Yazınızdan önce kendinizle
ilgili bilgi verin. Yaşınızı, nerede
okuduğunuzu ve neden yazmak
istediğinizi anlatın. Sosyal medya
hesaplarınızı da paylaşmayı unutmayın lütfen.
9 - Ben elimi taşın altına koydum şimdi top sizde.
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Floyd’un öldürülmesinin ardından başlayan
eylemler tüm ABD’ye yayılmış durumda.

SPOR DÜNYASI GEORGE FLOYD’UN
KATLEDİLMESİNE SESSİZ KALMIYOR:

Kardeşim için
adalet istiyorum
Spor dünyası polisler tarafından katledilen Floyd için sesini
yükseltmeye devam ediyor. Floyd’un yakın arkadaşı olan eski
NBA yıldızı Stephen Jackson, “İşin arka planını anlatarak yedikleri
haltı haklı çıkarmaya çalışıyorlar. Doğru olan her neyse onun
yanında duruyorum ve kardeşim için adalet istiyorum” dedi

A
GAUFF’UN ISYANI:
SIRADAKI BEN MIYIM?

NBA tarihinin en büyük
yıldızlarından Earvin Magic
Johnson, "George Floyd,
Minneapolisli bir polis
memuru tarafından açıkça
cinayete kurban gitmiştir.
Ulusal televizyonlarda daha
kaç kez siyah bir insanın
öldürülüşünü görmemiz
gerekiyor? Bu durum, artık
çok fazla uzadı" ifadelerini
kullandı.

Kadın tenisinin yükselen yıldız adaylarından 16
yaşındaki ABD'li sporcu
Coco Gauff ise son dönemde ülkesinde polis şiddeti
nedeniyle öldürülen siyahi
vatandaşların fotoğraflarını
paylaştığı videosunu "Sıradaki ben miyim?" sorusuyla
gündeme taşıdı.

Fotoğraflar: Depo Photos

‘BU DÜZEN BÖYLE
DEVAM ETMEZ’

‘SOSYAL SORUNLARI
ÇÖZMEMIZ GEREKIYOR’
WASHINGTON Wizards'ın all-star yıldızı Bradley
Beal ise Twitter hesabından
"Hoş olmayan olaylara tepki
göstermediğimiz ve harekete geçmediğimiz sürece
dünya asla olgunlaşmayacak ve rahata eremeyeceğiz.
Irkçılık, ayrımcılık, cinsiyetçilik, polis şiddeti, silah
satışı, uyuşturucu, sistematik adaletsizlik ve benzeri
sosyal sorunları çözmemiz
gerekiyor!" değerlendirmesini yaptı.

BD’DE George Floyd’un
polisler tarafından acımasızca katledilmesinin
ardından başlayan eylemler
bütün ülkeye yayılmış durumda. Spor dünyası da bu cinayete
sessiz kalmazken, Floyd’un çok
yakın arkadaşı olan eski NBA
yıldızı Stephen Jackson, oldukça sert bir açıklama yaparak
eyalet yönetimini ve polisleri
eleştirdi, eylemcilere ise destek
verdi.

‘YOK EDEMEZLER’
Jackson yaptığı açıklamada, “Bugün buradayım çünkü
ikizim gibi olan Floyd’un
karakterini yok
edemezler.

DIŞLANMADAN
YAŞAMAYI ÖZLEDIK
ABD'li yıldız kadın futbolcu Alex Morgan da yaşananları kelimelere sığamayacak
kadar "mide bulandırıcı"
bulduğunu belirterek, "İnsanların rengine ve cinsiyetine bakılmadan, Amerikan
vatandaşları ne zaman eşit
şekilde saygı görecek?
Düzgün bir lider tarafından
yönetilmeyi ve dışlanmadan
yaşamayı çok özledik" şeklinde görüşlerini paylaştı.

Jackson
konunun
sonuna
kadar
takipçisi
olacağını
açıkladı.

Polisler yanlış bir şey yaptıklarını bildiklerinde çoğu zaman
bu yaptıklarını ört bas ederler.
İşin arka planını anlatarak
yedikleri haltı haklı çıkarmaya
çalışırlar” diye konuştu.
Jackson sözlerine şöyle
devam etti: “Ne zaman cinayet
haklı çıkarabilir bir davranış
oldu? Öldürülen siyahi biri olduğunda. O adamın dizi benim
kardeşimin boynunda, yüzündeki sırıtmayla onun canını
alırken bana polisin korunmadığını söyleyemezsiniz. Doğru
olan her neyse onun yanında
duruyorum ve kardeşim için
adalet istiyorum.”

KARDEŞ GİBİYDİLER
42 yaşındaki Jackson,
14 senelik NBA kariyerinde San Antonio Spurs ile bir
kez, 2003 senesinde, şampiyonluk yaşamıştı. Eski
basketbolcu, Houston’da
Floyd ile birlikte kardeş
gibi büyümüştü.

BIRÇOK ISIM DESTEKLIYOR
Daha önce LeBron James,
Colin Kaepernick, Steve Keer
ve Dwayne Wade yaptığı
açıklamalarla Floyd’un
katledilmesine büyük
tepki göstermiş ve
yapılan eylemlere
destek vermişti.
n Spor Servisi

Twitter

Koronavirüsü mat et

Ilgaz
GÜMÜŞTAŞ

emeksatranc@gmail.com

Haftanın maçı

AKDENIZ Satranç Birliği, FIDE’nin
“Koronavirüsü Mat Et” projesi kapsamında 29 Mayıs – 14 Haziran arasındaki üç hafta boyunca sadece Akdeniz
Satranç Birliği’ne üye federasyonlara
tabi oyunculara açık olacak takım
turnuvaları düzenleyecek. Canlı yayını
lichess sitesinden takip edebilirsiniz.
Emil Davidovich Sutovsky (2657) - Ilya
Yulyevich Smirin (2683) [B30]
İsrail Şampiyonası Tel Aviv 30.11.2002

1.e4 c5 2.Ac3 Ac6 3.Af3 e5
4.Fc4 d6 5.d3 Fe7 6.0–0 Af6
7.Ag5 0–0 8.f4 exf4 9.Fxf4
h6 10.Af3 Fe6 11.Ad5 Fxd5
12.exd5 Aa5 13.Ah4 b5 14.Af5

bxc4 15.Fxh6 gxh6 16.Axh6+
Şh7 17.Af5 cxd3 18.Vxd3 Şh8
19.Kae1 Vb6 20.Vh3+ Ah7
21.Kxe7 c4+ 22.Şh1 Vxb2
23.Ke4 Kg8 24.Vxh7+ 1–0

Beyaz oynar
2 hamlede mat
yapar?

Beyaz oynar
3 hamlede mat
yapar?

Cevap: 1.d4+ exd3 e.p.
2.Vbf4+ mat.

Cevap: 1.Kd4+ Şxd4 2.Fxb2+
Şc4 3.d3+ mat.

