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Sosyal değil 
sınıfsal mesafe
İstanbul’un vaka haritası zengin ve yoksul ayrımının 

fotoğrafı oldu. Şirinevler’de vaka sayısı 60 metre 
uzağındaki Ataköy’den dört beş kat daha yüksek

YOKSULLUĞUN HARİTASI        
 h KORONA tüm dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de de en çok yoksulları vuru-
yor. Sağlık Bakanlığı’nın, İstanbul’da 
Covid vakalarının en çok arttığı ilçe-
ler olarak açıkladığı Bağcılar, Bah-
çelievler, Sultangazi ve Zeytinburnu 
salgının sınıf ayrımı yaptığının adeta 
belgesi gibiydi. Buna göre, göçmenle-
rin ve yoksulların semti Şirinevler’de 
hâkim renk vakanın yoğunluğunu 
aktaran kırmızıyken sadece 60 metre 
ilerisindeki Ataköy’de renk maviydi.

GÖÇMENLERİN SEMTİ
 h BİRGÜN’e değerlendirmelerde bulunan 
Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ahmet 
Saltık, salgın dönemi boyunca yoksul-
ların daha çok hastalanıp öldüğünü 
söyleydi. Saltık, “Sosyo-ekonomik 
şartlar nedeniyle Şirinevler ve benzer 
semtlerde insanlar çok katlı apartman-
larda, ortalama hane halkı sayısı 5’in 
üstünde yaşıyor. Çalışmak ve işe toplu 
taşıma araçlarıyla gitmek zorundalar. 
Doğal olarak daha savunmasızlar” diye 
konuştu. Yaren ÇOLAK /10’da

“COVID 19 sınıf 
ayrımı yapıyor. 
2021’de Co-
vid-19’un ötekilerin 
hastalığı olduğu 
fotoğraf daha da 
netleşecek. Eşit ve 
ücretsiz sağlığa 
erişimin olmadığı 
her ülkede bu net 
olarak ortaya çıkacak.” Bu sözler, İstan-
bul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 
görev yapan Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. 
Özgür Karcıoğlu’na ait. Karcıoğlu, “Ailem 
Covid-19 ve Ben: Aileler ve Çocuklar 
için Kılavuz” isimli kitabında bu duruma 
dikkat çekiyor. Uğur ŞAHİN/2’de 

‘Ötekilerin’ hastalığı

Çözülen Cumhur
iştah kabartıyor

 h AKP-MHP 
blokunda 
yaşanan 
çözülme 
başta Akşe-
ner olmak 
üzere sağ 
cenahın 
iştahını ka-
bartıyor. Sağda iki cephenin 
katıldığı bir erken seçimin 
yaşanması mümkün.  Erdo-
ğan ve Babacan’dan gelen 
iyi sözleri gülümseyerek 
karşılayan İYİ Parti Lideri 
Meral Akşener kendi oyu-
nunu kurmaya hazırlanıyor. 
Yaşar AYDIN/9’da

 İYİ Parti Lideri Akşener’in DEVA Partisi’ni ziyaret ederek 
Ali Babacan ile görüşmesi siyaset kulisleri hareketlendirdi

İZMİR’in Güzel-
bahçe ilçesi Yelki 
Mahallesi’nde 
tarım arazisine 
yapılmak istenen 
go-kart pistine 
karşı yaşam savu-
nularının direnişi 
sürüyor. Yurttaşlar 
bölgede betonlaş-
ma tehlikesi geçe-
ne kadar direnişte 
kararlı. 3’te

PISTIN 
SONU 
BETON

PAMUKKALE’DE  KIŞIYE ÖZEL BIR ILAN DAHA

Bir tek ismini
vermemiş

PAÜ'nün 
görevden 

alınan rektörü 
Hüseyin Bağ, 
sadece eşine 

özel ilan 
yayımlamamış

 h ESKİ PAÜ Rektörü, 
daha önce de PADAM 
Müdür Vekili Erdost Öz-
kan’ı tarif eden bir ilan 
vermiş. İlanda aranan 
şartlardan biri "Tarama 
Sözlüğü’nden Kamûs-ı 
Türkî’ye anlam değiş-
meleri" konulu çalışma. 
Mustafa KÖMÜŞ/6'da

FİKİRTEPE’deki Pana Yapı’nın 
mağdur ettiği kişiler, Şaşmaz’a dava 
açılmamasına tepkili. Savcılığın sa-
vunduğunun tersine satış sözleşme-
lerinde Şaşmaz’ın imzası var. 3’te

Savcının 
Şaşmaz 

çelişkisi

BIN 500 YILLIK 
TARIHE HILTIYLE DARBE

165 yıldır İBB’de olan Galata Kulesi, Kültür 
Bakanlığı’na devredildikten sonra tahrip 

edildi. Kulenin duvarları hiltiyle parçalandı
 h İSTANBUL sonunda bunu 
da gördü. Dünyanın en eski 
kulelerinden biri olan tarihi 
Galata Kulesi’nin duvarları 
hilti denilen delici aletle 
yıkıldı. Tepkiler üzerine 
yıkım durduruldu. 165 
yıldır İBB'nin olan kule, bir 
süre önce Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’na devredildi. 
Kuledeki ‘çalışma’ ise E-S 
Yapı’ya verildi.  

 h YIKIM, İBB Kültür Varlıkları 
Daire Başkanı Mahir Polat’ın 
görüntüleri paylaşmasıyla 
ortaya çıktı.  Polat  yıkımın 
acilen durdurulmasını istedi. 
CHP Lideri Kılıçdaroğlu ise 
“Tarihe ihanet edeceklerini 
söylemiştik” dedi. Tepkiler 
üzerine inceleme başlatıldı. 
Yıkımı gerçekleştiren şirketin 
sahibinin bir dönem AKP’de 
görev yaptığı bildirildi. 3'te

21 yıl geçti unutulmadı

Lübnan 
kayıplarını
arıyor 4’te

Fresklere 
perde indi

CAMİYE dönüştürülmesi 
kararının ardından Diya-
net’e devredilen Ayasof-
ya’daki freskler 21 gündür 
ziyaretçilere gösterilmiyor. 
Devir sonrası yapılan açık-
lamada freskler için açılır 
kapanır bir sistem yapı-
lacağı ve namaz saatleri 
dışında sergileneceği belir-
tilmişti. İsmail ARI/8'de

Meral Akşener

Dayanışma  
sınır tanımaz

BİRLEŞİK Krallık'ta 
Filistin'le dayanış-

mak için yeni bir 
hareket başlatan 

öğrenciler, "Üniver-
sitelerimiz, ırkçı İsrail 

yönetimiyle bağla-
rını korurken sessiz 
kalmanın mümkün 

olmadığını düşünü-
yoruz" dedi. Özde 
ÇELİKBİLEK/5'te

Kadınlar son kez uyardı:
Haklarımızın pazarlığı yok

 h AKP MKYK bugün İstanbul Sözleş-
mesi’nin feshine ilişkin toplanacak. 
Sözleşme’nin feshedilmek isten-
mesine karşı eylemlerini sürdüren 
kadınlar, sosyal medyada ve sokakta 
seslerini yükseltmeyi sürdürüyor.  

 h TOPLANTIDAN önce ise ülkenin 
dört bir yanında haklarına sahip 
çıkan kadınlar, İstanbul Sözleşme-
si’ne ilişkin broşürler dağıttı. Pek 
çok kentte sokaklara, caddelere ve 
binalara dev pankartlar asıldı. 7’de 

Başkent’te 
servisler 

doldu

SES Ankara Şubesi, "Bilkent Şehir Hastane-
si'nin Covid servisinin dolduğunu ve has-
tanede kaos yaşandığını" açıkladı. Ayrıca, 
Ankara'daki üniversite hastanelerinde de ilaç 
temininde sıkıntı yaşandığı belirtildi. 3’te 

ŞİRİNEVLER

ATAKÖY

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca’nın başkanlık ettiği Koro-
navirüs Bilim Kurulu “eğitim” gündemiyle bir araya gelen 
toplantı sona erdi. Toplantı sonrası Milli Eğitim Bakanı 
Selçuk, beklenildiği gibi okulların 21 Eylül’de açılacağını 
duyurdu. Açıklama yapmak için özel okulların kayıtların 
dolmasının beklenmesi eleştiri konunsu oldu. 6’da

Okullar 21 Eylül’de açılacak

Depo Photos


Tw

itter

Facebokk

TÜRK modern şiirinin en önemli isimle-
rinden şair, çevirmen ve yazar Can Yücel, 
21’inci ölüm yıldönümünde anıldı. TAKSAV, 
vakfın kurucularından Yücel'i “...Başka türlü 
bir şey benim istediğim, Ne ağaca benzer 
ne de buluta....” dizesiyle andı. 15'te

AA

Depo Photos
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Uğur ŞAHİN

KORONAVİRÜS salgınıyla 
müca-
dele için 

alınan önlemlerin 
gevşetilerek, 1 Ha-
ziran’da “normal-
leşme” döneminin 
başladığı ülkede, 
vaka sayıları 
yeniden tırmanışa 
geçti. Bu süreçte 
hükümetin politikalarının halkın 
rehavete kapılmasına yol açtığı 
apaçık ortada. Acil Tıp Uzmanı 
Prof. Dr. Özgür Karcıoğlu’nun “Ailem 
Covid-19 ve Ben: Aileler ve Çocuk-
lar için Kılavuz” isimli kitabı Say 
Yayınları’ndan çıktı. 2015’ten beri 
İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hasta-
nesi Acil Tıp Kliniği’nde çalışan Prof. 
Dr. Karcıoğlu ile hem kitabını hem 
de koronavirüs salgınındaki güncel 
durumu konuştuk.

 ■ Salgın sürecine en büyük 
zarar veren konulardan 
biri bilgi kirliliği... Vücuda 
dezenfektan enjekte etmeyi 
öneren liderlerden, avuç avuç 
yutulan vitamin ve ‘bağışıklık 
destekleyici’ ilaçlara… Bu bilgi 
kirliliğin oluşum nedenleri için 
neler söylersiniz?

Birçok faktör bilgi kirliliğine 
neden olmakta. Bunlar; sosyal 
medyanın sorumsuzca yanlış-
ların yayılmasında kullanımı, 
kişilerin panik nedeniyle her 
duyduğuna inanması, ilaç 

şirketleri ve bazı devletlerin 
bilinçli dezenformasyon 

çabası ve ticari kuruluş-
ların kâr hırsı sayılabilir. 
Tabii ki işin uzmanı he-
kimler arasında bile bir 

görüş birliği yok. 
Örneğin pandemi-

nin yöne-
timinde 

bazı ülkeler PCR testi sonuçlarını 
öne çıkarırken bazı ülkelerde test 
sonucunun beklenmemesi ve 
tedavilerin hızla başlanması görüşü 
ağır bastı. Bizde eğer PCR sonuçları 
temelinde bir yönetim sergilen-
seydi şu an ölü sayımız çok daha 
fazla olurdu. Bu nedenle toplumcu 
hekimlik geleneğimize çok şey 
borçluyuz.

 ■ “Ailem, Covıd-19 ve Ben” 
kitabını hazırlama ihtiyacınız bu 
bilgi kirliğinden mi doğdu?

Büyük oranda evet... Bilimsel 
bilgi, yersiz korkuların, hurafe ve 
batıl inançların yerine geçmeli diye 
düşündüm. Birçok tıbbi terimlerle 
halkın anlamayacağı şekilde veri-
lecek bilginin işe yaramayacağı or-
tadaydı. O nedenle şubat civarında 
Covid-19 kitaplarıma başladım. Sağ-
lık personelini bilgilendirmek için 
yazdığım kitabım bittiğinde benzer 
bilgileri halk için de uyarlayarak 
bu kitaba dönüştürdüm. Umarım 
çabalar karşılığını bulur.

 ■ Salgın dünyanın kimi 
ülkelerinde sağlık sisteminin 
eksikliğini gözler önüne serdi. 
Sizce koronavirüs salgınının ortaya 
çıkardığı en net fotoğraf ne?

Dünya ölçeğinden bakarsak, sal-
gının ilk aylarında Çin’in elindeki 
bayrağı kapan İran ve İtalya, sonra-
sında Avrupa ülkeleri oldu. Herkes 
korku ile zengin ülkelerin çaresiz-
liğini izledi. Hâlbuki son 3 aydır 
güney yarımküre, Latin Amerika 
daha fazla etkilendi ve Covid-19 
gelişmekte olan ülkeler aleyhine 
büyüdü. Son aylarda olgu sayısı 
ve ölümleri hızla artan ülkelerin 
tamamı yoksul ülkeler oldu. ABD, 
İngiltere, Fransa gibi emperyaliz-
min beşiği olan ülkelerde de etkile-
nenlerin orantısız şekilde yoksul-
lar, siyahlar, evsizler gibi ötekiler 

olduğunu söyleyebiliriz. 
Örneğin İngiltere’de de, 

ABD’de Louisiana 
gibi bazı bölgelerde 
de, siyahların nüfu-

sa oranın-
dan çok 
daha 
fazla 

hasta 
öldü-

ğü 

ortaya kondu. Siyahlar dışındaki 
azınlıklar için de benzer durum 
geçerli. Sonuçta Covid-19 sınıf 
ayrımı yapıyor. 2021’de Covid-19’un 
ötekilerin hastalığı olduğu fotoğraf 
daha da netleşecek. Eşit, ücretsiz 
sağlığa erişim, koruyucu hekimlik, 
toplumcu ve kamucu sağlığın ön 
planda olmadığı her ülkede bu net 
olarak ortaya çıkacak. Küba’da son 
derece az hasta ve ölüm sayıları bu-
lunmakta. Belçika’da Covid-19 ne-
deniyle ölenlerin yarısından fazlası 
bakımevlerindeki yaşlılardır. Bu da 
yaşlıların daha çok etkilenmesinin 
yanında alt-orta gelirlilerin de de-
zavantajlı olduğunu göstermekte.

 ■ Peki, Türkiye’ye dönecek 
olursak, Sağlık Bakanlığı'nın 
koronavirüs verileri içinden yoğun 
bakım hasta sayısını çıkardı. 
Veriler hâlâ şeffaf değil. Bu 
bilgilerin kamuoyunda olmaması 
salgınla mücadeleyi zorlaştırmıyor 
mu?

İşin doğrusu, topluma, sağlıkçı-
lara ne kadar ayrıntılı veri iletilirse 
o kadar önlem alma şansı olur. 
Örneğin İstanbul’un hangi bölge-
sinde kaç hasta olduğu, hangi yaşlı 
bakımevinde pandemi hastalarının 
olduğu gibi veriler şeffaf şekilde 
paylaşıldığında toplumun korkusu 
azalır. Benzer şekilde Bilim Kurulu 
önerilerinin de açıkça paylaşılması, 
tartışılması bilimin ruhuna uygun.

 ■ Vakalar bir süredir 
tırmanışta... Covid-19’da güncel 
durum için neler söylersiniz?

Gelinen noktada hasta sayıla-
rımız pandeminin şu ana kadarki 
pik noktası olan nisan ayı sayıla-
rımızın altında. Fakat en düşük 
noktayı gördüğümüz hazirana göre 
yüksek olması endişe veriyor. Sıkı 
önlemler alınmazsa insanların 
kapalı ve sıkışık ortamlarda bir 
arada olacağı kış aylarında daha 
yüksek sayıların görüleceği kesin 
gibidir. Covid-19’un toplumdan 
temizlenmesi için toplumun eğitimi 
çok önemli. Halkın farkındalığının 
artması; iklim koşulları, aşılanma, 
ilaç bulunması, virüsün mutas-
yonu gibi faktörlerin yanında en 
önemli etkenlerdendir. 1900’lerin 
ilk yarısında ülkemizde çok yaygın 
olan tüberküloz hastalığının azal-
tılmasında halkın bilinçlenmesi de 
önemli rol oynamıştır. İlaç ve aşı 
konusunda çok umutlu bir noktada 
olduğumuzu söyleyemeyiz. Aşının 
2021 sonundan önce kullanılabilir 
hale gelerek kitlesel aşılamaların 
yapılması zor görünmekte. İlaç ko-
nusu ise uluslararası ilaç tekelleri-
nin de yavaş ve isteksiz davranması 

ile handikaplıdır. Bu noktada şeffaf 
ve açık biçimde testlerin ve şüpheli 
olguların izlenebilmesi önemli.

 ■ Son olarak toplumda 
yaygın ‘ikinci dalga’ endişesi var, 
bunu nasıl değerlendirirsiniz? 
Bu aşamada toplum ve sağlık 
çalışanları Covid riskine karşı nasıl 
korunmalı?

Öncelikle onun adı ‘ikinci dalga’ 
olmayacak, ilk dalganın tekrar 
yükselişi olacak çünkü ilk dalganın 
bittiğini, sıfırlandığını kesinlikle 
göremeyeceğiz. Salgında ülkece en 
büyük şansımız bazı Avrupa ülkele-
rinin Mart-Nisan aylarında yaşadığı 
aşırı olgu sayıları ve hastanelerin 
buna yanıt verememe durumunun 
yaşanmamasıdır. Şu an için bu şans-
lı durumun devam ettiği görülmek-
tedir. Sağlık çalışanlarının pandemi 
sürecindeki kayıpları ve riskleri 
kabul edilemez boyutta. 26 hekim ve 
100’e yakın diğer sağlık meslek üyesi 
bu dönemde yaşamını yitirmiştir. 
Bulgular göstermektedir ki, ülke-
ler sağlık çalışanlarını korumada 
yetersiz kalmışlardır. Sağlık çalışan-
larının korunamadığı bir toplumun 
korunması söz konusu olamaz.

Covid-19’un sınıf ayrımı 
yaptığı anlaşılacak

Prof. Dr. Karcıoğlu’nun 
kaleme aldığı 

“Ailem, Covid-19 
ve Ben” isimli kitap 

yayımlandı. Prof. Dr. 
Karcıoğlu, “2021’de 

Covid-19’un ötekilerin 
hastalığı olduğu 

fotoğraf daha da 
netleşecek” diyor ve 

ekliyor: “Covid-19 sınıf 
ayrımı yapıyor. Eşit 
ve ücretsiz sağlığa 

erişim, koruyucu 
hekimlik, toplumcu ve 

kamucu sağlığın ön 
planda olmadığı her 
ülkede bu net olarak 

ortaya çıkacak”

KISA KISA

Sanatçılar 
için açık 
artırma

Dinazor 
türü 

keşfedildi

85 yıllık 
marka
değişti

ABD’de bulunan 
Julien’s Müzayede Evi, 

pandemiden dolayı 
zor günler geçiren 

müzik sektörü çalışan-
larına destek olmak 

amacıyla ünlü isimlerin 
kişisel eşyasını içeren 

bir açık artırma düzen-
leyecek. Art Daily’de 
yer alan habere göre 
sanatçılara aralarında 

Patti Smith, Elton 
John, Billie Eilish ve 
Ozzy Osbourne’nun 

da yer aldığı pek çok 
müzisyen eşyasını 
bağışladı. Beverly 

Hills’te düzenlenecek 
açık artırma, 9 Eylül’de 
müzayede evinin inter-

net sitesinden canlı 
olarak izlenebilecek.  

■ Haber Merkezi

İNGİLTERE'NİN 
güneyindeki Wight 
Adası'nda yeni bir 

dinozor türü keşfedildi. 
115 milyon yıl önce 

Kretase döneminde 
yaşadığı tahmin edilen 

dinozorun 4 metre 
uzunluğunda olduğu 

tahmin edildi. BBC 
Türkçe’de yer alan 

habere göre dinozo-
run modern kuşlarla 

bağlantısı bulunduğu 
belirtildi. Türün boyun, 

sırt ve kuyruğuna ait 
kemiklerdeki büyük 

hava boşlukları bulun-
du. Uzmanlar bu hava 
keseciklerinin akciğe-
rin uzantıları gibi işlev 

gördüğünü söyledi. 
 ■ Haber Merkezi

ABD merkezli medya 
ve eğlence şirketi 

Walt Disney, eğlence 
dünyasının en bilinen 

markalarından biri 
olan '20th Century 

Fox'a son verme kararı 
aldı. 85 yıllık marka 

artık '20th Television' 
olarak anılacak. Yeni 
marka ise sonbahar-

dan itibaren gerçekleş-
tirilecek olan yapım-
larda görülebilecek. 

Eski yapımlarda olan 
logolarda bir değişim 

olmayacağı, marka-
nın ünlü giriş müziği 

ve projektörün yer 
aldığı grafiğin ise aynı 

şekilde korunacağı 
açıklandı. ■ Haber 

Merkezi

 ■ Kitapta da belirttiğiniz 
üzere “acil tıbbın gündemi” 
sadece Covid-19 değil. Bu 
süreçte acillerde neler yaşandı, 
yaşanıyor?

Pandemi hastalarının kabul 
edildiği noktalar en büyük 
oranda acil servisler, daha 
sonra ASM’ler ve poliklinikler 
olmuştur. Pandemi polikli-
niklerinin etkinliği, çalışma 
saatleri, hasta alma kriterleri 
vb. değişmektedir. Ülkemizde 
sağlık hizmetlerinin organi-
zasyonunda kişiler her türlü 
sorunda acil servislere yönlen-
dirdiğinden büyük yığılmalar 
yaşanmaktadır. Son aylarda 
Covid-19 korkusunun azalması 
ile pandemi öncesini bile aşan 
sayıda acil başvurularımız 
ortaya çıkmıştır. Acillere gelen 
hastaların yaklaşık yarısı pan-
demi-ilişkili (test yaptırmak, 
kontrol muayenesi, tomografi 
çektirmek-sürüntü aldırmak) 
gibi nedenlerle başvurmak-
tadır. Özel hastanelerin payı 
bir dönemde artmış olmakla 
birlikte şu an yük yine kamu 
hastanelerindedir.

Acil servislerde
ciddi yığılma var

Özgür Karcıoğlu

Yaren ÇOLAK

ÇOCUKLAR İçin 
Oyunlarla Matematik 
Atölyesi, çocuklara 
matematiği sevdirmeyi 
amaçlıyor. Aktivitelerle, 
sınav kaygısı olmadan 
yapılan matematik 
eğitimi 16 hafta sürüyor. 
İki sene önce kurulan 
atölye, yüz yüze ve 
online olmak üzere kayıt 
dönemine başladı. 10 
ilde 17 şubede eğitim 
veren atölyede üçüncü 
sınıftan sekizinci sınıfa 
kadar olan çocuklar, 
matematik eğitimi ala-
biliyor.

Atölyenin kurucusu 
Eğitimci Can Gürses, 
amaçlarını şu cümleler-
le anlatıyor:

“Sınav kaygısından 
bağımsız bir matema-
tik eğitimi olsa nasıl 
olur düşüncesiyle yola 
çıktık. Temel mottomuz 
çocuklara matematiği 
sevdirmek. Aileler ço-
cukların erken yaşta ma-
tematikten soğuduğunu 

görünce bize geliyorlar 
ki çocuğun matematiğe 
karşı bakışı değişsin.”

MÜFREDATTAN  
BAĞIMSIZ

Çocuklarla birebir 
ilgilendiklerini aktaran 
Gürses, “Çocuklar doğal 
hallerinde derse katılı-
yorlar. Yerde yatarak, 
masalara çıkarak dersi 
dinleyebiliyorlar. Okul 
müfredatından tama-
men bağımsız diyebili-
rim” dedi.

Gürses, çocukların 
güne beyin fırtınası ya-
parak başladığını aktar-
dı: “Mesela matematiğin 
temel alanlarından olan 
oyun teorisini çocuklara 
öğretiyoruz. Bu teori 
sayesinde çocuklar gün-
lük hayatında stratejik 
şekilde karşısındakini 
aslında ikna etmeyi öğ-
reniyor. Teknik konuları, 
aktivitelerle sanki bir 
oyun gibi öğretiyoruz. 
Her gün sabah ders-
lerimizde sunumlarla 
başlıyoruz.”

Sınav kaygısından bağımsız bir matematik

SINAV BAŞARILARINI OLUMLU ETKİLİYOR
TEK amaçlarının çocuklara 

matematiği sevdirmek olduğu-
na vurgu yapan Gürses, sözleri-
ni şu cümlelerle sonlandırdı:

“Bu eğitimin sonunda çocuk-
lara sınav hazırlığına yönelik, 

etüt gibi bir şey vadetmiyoruz. 
Ancak bu atölyeden sonra uzun 
vadede çocukların matematiği 
sevmeye başlamasıyla okul ve 
sınav başarılarına olumlu yansı-
dığını gördük.”

İHA

Billie Eilish

Fotoğraflar: Twitter
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Simge esere simge tahribat

 h İZMİR’deki demokratik kitle örgütleri 
ile 8 avukatın Tarihi Elektrik Fabrikası 
ve arazisinin satışına yönelik yapılan 
ihalenin iptali için Danıştay’a açtığı dava 
reddedildi. Danıştay 13. Dairesi’nin söz 
konusu ihalenin iptaline verdiği ‘ret’ 
kararını değerlendiren dava açan avu-
katlardan Senih Özay, “Tarihi Elektrik 
Fabrikası için yeniden ihale yapılabilir 
veya direkt olarak bir vakfa verebilirler” 
dedi. Av. Özay, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Orada müze yapacağız söyleminin hiç-
bir inandırıcılığı yok. İzmirlilerin uyanık 
olup süreci takip etmesi lazım… Tarihi 
Elektrik Fabrikası’nın binası ve arazisi 
ranta ve yapılaşmaya kurban gidebi-
lir.”  Tarihi Elektrik Fabrikası, Hazine ve 
Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı tarafından ihaleye çıkarılmış, 
ihaleyi de İzmir Büyükşehir Belediyesi 
adına Grand Plaza A.Ş. 35 milyon TL 
bedelle kazanmıştı. ÖİB ise ihaleyi 
onaylamamıştı. Tarihi binanın teknoloji 
ve sanayi müzesine dönüştürüleceği 
açıklanmıştı. n Berkay SAĞOL

 h RİZE’nin Fındıklı ilçesinde, AKP Seçim 
İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı 
Gamze Pala’yı kendisini reddettiği 
bahanesiyle öldüren Savaş Dalançıkar 
isimli erkek hakkında ağırlaştırılmış 
müebbet hapis cezası talebiyle iddia-
name hazırlandı. Olay, 15 Nisan akşamı 
saat 22.00 sıralarında, Fındıklı Sabancı 
Öğretmenevi’nde meydana geldi. 
Dalançıkar, Pala’yı, kendisini reddettiği 
bahanesiyle resepsiyon görevlisi olarak 
çalıştığı öğretmenevinde öldürdü. Ceza-
evine koyulan Dalançıkar hakkında Rize 
Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen 
soruşturma tamamlandı. Dalançıkar 
hakkında, ‘tasarlayarak canavarca hisle 
kasten öldürme’ suçundan ağırlaştı-
rılmış müebbet hapis cezası istemiyle 
iddianame hazırlandı. İddianame, Rize 
Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. 
İddianamede, tutuklu şüphelinin, sosyal 
medya hesabından, Gamze Pala’ya 
doğum günü olan 7 Ekim günü onlarca 
mesaj gönderdiği bildirildi. n DHA

 h HATAY Vali Yardımcısı Tolga Polat, 
Adana’nın merkez Seyhan ilçesi Kur-
tuluş Mahallesi’nde bulunan annesi-
nin evinde, annesi ile erkek kardeşini 
silahla vurarak öldürdü. İddiaya göre, 
baba Şeref Polat’ın üzerine olduğu 
öne sürülen bankadaki para, 2 tarla, 
arsa ile sahibi oldukları evin satışıyla 
yaklaşık 20 milyonu bulacak para ile 
malın aile içinde paylaşımına karar 
verildi. Mal paylaşımında anlaşa-
mayan Tolga Polat, annesi İkbal ve 
avukat kardeşi Altuğ Polat ile zaman 
zaman tartışma yaşadı. Dünkü dava 
öncesi önceki gün akşam annesinin 
evine giden Tolga Polat, önce annesi 
ardından da kardeşine öldürdü. 
Olayın ardından Vali Yardımcısı Tolga 
Polat, polis ekiplerine teslim oldu. 
Cinayetin işlendiği apartmanın 6. 
katındaki dairenin kapısı mühürlendi. 
Altuğ Polat ile annesi İkbal Polat’ın 
cenazesi, Mersin’in Tarsus ilçesinde 
toprağa verildi. Tolga Polat ise adli-
yeye sevk edildi. n İHA

Tarihi fabrikada rant
endişesi kuvvetlendi

Gamze’nin katiline
‘müebbet’ hapis talebi

Vali Yardımcısı Polat
‘miras’ için öldürmüş

Fikirtepe’de Pana Yapı’nın mağdur ettiği kişiler, Raci Şaşmaz hakkında verilen 
‘kovuşturmaya yer yoktur’ kararına tepkili. Savcılık, Şaşmaz’ın satış sözleşmelerinde 

imzasının bulunmadığını belirtse de belgeler bunun tam tersini söylüyor

Uğur ŞAHİN

İSTANBUL Fikirtepe’de kentsel 
dönüşüm projesini gerçekleştirme-
yen Pana Yapı firmasına ilişkin so-
ruşturmada yapımcı Raci Şaşmaz 
hakkında verilen ‘kovuşturmaya 
yer yoktur’ kararına mağdurlar 
tepkili. Belgeler, “Sözleşmelerde 
Şaşmaz’ın imzasının bulunmadı-
ğı, bu nedenle bir sorumluluğu 
olmadığına” yönelik iddiaları 
yalanlıyor.

Pana Yapı A.Ş.’nin eski CEO’su 
Kürşat Coşkun Ufuk’un aralarında 
yer aldığı 7 kişi  ‘dolandırıcılık’ ve 
‘örgüt kurmak’ suçundan geçen 
günlerde tutuklandı. ‘Fikirtepe 
Çetesi’ denilen yapı cezaevine 
gönderilirken kentsel dönüşüm 
mağdurları bir konunun göz ardı 
edilmesinden şikâyetçi: Onlara 
göre Şaşmaz bu süreçteki tüm so-
rumluluğundan kurtulmak istiyor.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet 
Başsavcılığı’nca açılan soruştur-
maya ilişkin 23 Temmuz’da verilen 
kararda, “Raci Şaşmaz’ın 3’üncü 
şahıslara yapılan daire satışı iş-
lemlerinde aktif rol almadığı, satış 
sözleşmelerinde imzasının 
bulunmadığı ve Şaşmaz’ın 
elden para aldığına yöne-
lik beyan da olmadığı” 
aktarıldı.

Ancak 8 Mayıs 2018 ta-
rihli bir satış sözleşmesi, 
savcılığın kararıyla 
çelişiyor. Belgeye göre 
Pana’yı temsilen “satı-
cı” olarak Şaşmaz’ın, 
alıcı olarak ise İyon 
Yöntem Şirketi’ni tem-
silen de İ.Y.’nin imzası 
bulunuyor.

Yine AKP’de millet-
vekilliği danışmanlığı 
yapan mağdurlardan 
Ö.L.E. de iddiaları yalan-
ladığı Emniyet ifadesinde 
şöyle diyor: Selimoğlu Yapı 

ve Pana Yapı Çelik yetkilisi olarak 
bildiğim Raci Şaşmaz’a, Kürşat 
Coşkun Ufuk, Necdet Yalçın, 
Murat Aydınlı isimli şahısların 
huzurunda elden miktarını hatır-
lamadığım meblayı teslim ettim. 
Şaşmaz’la parayı alırken, ‘Bir an 
önce inşaat bitecek, hepimiz bura-
ya yatırım yaptık, merak etmeyin’ 
diyerek sohbet ettik. Bununla ilgi-
li senet ve dekontlar  mevcuttur.”

‘BU İŞTE BİR GARİPLİK VAR’
Leke Fikirtepe Platformu 

Sözcüsü Engin Akgüzel, “Fikir-
tepe’de Pana-Selimoğlu şirketi 
tarafından mağdur edilenler 
olarak yaşanan süreci hayretle 

izliyoruz” dedi. Savcı-
lığın Şaşmaz 

hakkında 
verdiği 
‘kovuştur-
maya yer 
yoktur’ 
kararını 
anlayama-
dıklarını 

belir-

ten Akgüzel, “Biz arsa sahipleri,  
projeden daire satın alanlar ve 
taşeron firma alacaklıları yaptık-
ları suç duyurularında  Şaşmaz’ın 
şirketlerin mal varlıklarını düşük 
bedellerle kendi yakınlarına 
dağıttığını, böylelikle şirketin içini 
boşalttığını, borsada çok para 
kazanıp, ‘İnşaatları yapacağım’ 
söylemiyle binlerce insanı mağ-
dur ettiğini belgeleriyle beraber 
savcılığa verdik. Bizlerin iddiaları 

ile savcılığın araştırdığı şeyler 
birbirini tutmuyor” dedi.

Akgüzel, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Savcılık Şaş-
maz’ı satış, pazarlama, 
finans ve muhasebe bö-
lümlerinde aktif rolünün 
bulunmadığını belirtmiş. 
Bu doğru değil. Raci 
Şaşmaz’a para verdiği-
ni Emniyet’te verdiği 
ifadesinde belirten 
birçok mağdur var. Raci 
Şaşmaz tarafından ya-
pılan birçok satış işlemi 
varken ve şirketin tüm 
genel kredi sözleşme-

lerinde imzası olmasına 
rağmen bunlar neden 

iddianameye geçmemiş 
anlayamıyoruz.”

Bu belgeler savcılığı şaşırtacak

İBB’den alınarak Kültür 
ve Turizm Bakanlığı’na 

devredilen Galata Kulesi’nde 
duvarların yıkıldığı ortaya 

çıktı. Görüntüler büyük 
tepki çekerken Kültür ve 

Turizm Bakanlığı inceleme 
başlatıldığını açıkladı

Haber Merkezi

DÜNYANIN en eski kulelerin-
den biri olan Galata Kulesi’nin 
duvarları hilti denilen delici 

araçla yıkıldı. Gelen tepkiler üzerine 
yıkım durduruldu. 

165 yıl boyunca İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi (İBB) mülkiyetinde olan ve 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredi-
len Galata Kulesi’nde E-S Yapı tarafın-
dan yürütülen çalışma sırasında tarihi 
kulenin içindeki duvarların inşaat 
aletleri ile yıkıldığı açığa çıktı. Tarihi 
duvarların yıkım anının görüntülerini 
sosyal medya hesabından paylaşan İBB 
Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir 
Polat, “İstanbul’un en önemli tarihi 
eserlerinden Galata Kulesi içerisinde 
yapılan akıl almaz uygulamaları acilen 
yetkili kurumların dikkatine sunuyo-
rum. Suç niteliğinde uygulamaların 
derhal durdurulması ve tespiti için İBB 
Kültür Varlıkları Dairesi birimleri olay 
yerine nakledilmiştir” dedi.

İBB PERSONELİ İÇERİ ALINMADI
Bir süre sonra ikinci bir açıkla-

ma yapan Polat, İBB personelinin 
alana alınmadığını duyurdu: “Galata 
Kulesi’nde görülen yıkımı için tutanak 
tutmak üzere olay yerine giden iBB 
KUDEB teknik personelimiz alana 
alınmıyor. Restorasyonu yürüten ve 
denetlemesi gereken yetkili kurumları 
acilen yıkımı durdurmaya ve 
ekibimizin tespitini engelleme-
meye çağırıyorum.”

İBB Sözcüsü Murat On-
gun da suç duyurusunda 
bulunacaklarını açıkladı: 

“Galata Kulesi’nde Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlü-
ğü tarafından yapılan restorasyon 
görünümlü faaliyetlerden yansıyan 
bu görüntüler içimizi yaktı. İBB olarak 
sıralı tüm sorumlular hakkında suç 
duyurusunda bulunuyoruz.”

Tutanak için kuleye giden İBB 
görevlileri içeri alınmamasına tepki 
gösteren CHP Beyoğlu Meclis Üyesi 
Reyhan Meral, “Biz bunun önüne 
geçmek için buradayız ama görüldüğü 
gibi etrafı kapatılmış. Bu sadece Be-
yoğlu’nun, İstanbul’un değil dünyanın 
kültürel miraslarından birisidir” 
diye konuştu. 

CHP Genel Başkanı Ke-
mal Kılıçdaroğlu da Twit-
ter’dan tepki gösterdi: 
“Galata Kulesi, İstanbul 
Büyükşehir Belediye-
si’nden alınıp Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’na 
devredilirken, tarihe 
ihanet edeceklerini 
söylemiştik. Res-
torasyon kılıfının 
ardına gizlenen bu 
ihanetten derhal 
vazgeçin!”

Kültür Varlıkları Projeler Müdürü 
Oktay Özel, “Teknik elemanlarımı-
zın içeri alınmalarına izin verilmedi. 
Dolayısıyla herhangi bir tespitte 
bulunamadık” derken CHP İstan-
bul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 
Galata Kulesi’nin önünde gazetecilere 
açıklama yaptı. Kaftancıoğlu, “İçeri-
yi gezmek için arkadaşlarımız geldi 
ancak alınmadı. İçeri kim gelirse 
gelsin alınmayacak gibi bir rivayet var. 
Hiçbir şey vatandaştan gizli yapılmaz, 
hukuksuz bir şekilde yürütülemez. 
Demek ki içeride hakikaten usulsüz 
işler yapılıyor ki böyle yangından mal 

kaçırır gibi iş yapmaya çalışıyorlar. 
Ama izin vermeyeceğiz” diye 

konuştu.

SKANDALA İNCELEME
Kulenin duvarlarının hilti ile 

tahrip edilmesiyle ilgili açıklama 
yapan  Kültür ve Turizm Bakan 
Yardımcısı Ahmet Misbah 
Demircan, inceleme başlatıldı-
ğını açıkladı. Demircan “Hilti 
ile duvarlar da sıva sökümü 
yapılması tarafımızca da 
uygun görülmemekte olup, 

gereken müdahale 
yapılmış ve yapı 
müteahhitinin 
dikkat çekilerek 
gereken işlemle-
rin yapılmasına 
başlanmıştır. 

Galata Kulesi ile ilgili olarak sosyal 
medyaya da intikal eden bazı uygula-
malar, Bakanlığımızın ilgili birimlerini 
de rahatsız etmiştir. Kulede büyük 
oranda bir restorasyon faaliyeti yapıl-
mamakta, daha önce lokanta ve kafe-
terya olarak kullanılan bölümler ile bu 
kullanımların gerektirdiği ofis, mutfak 
gibi yapının orijinal fonksiyonu ile 
alakası olmayan bölümler ve zamanla 
izinsiz yapılan bölümler kaldırılmakta-
dır” ifadelerini kullandı. 

YAPTIRIM UYGULACAK
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet 

Nuri Ersoy ise şu açıklamayı yaptı: 
“Yıkılan kısımlar sonradan yapılan, 
Galata Kulesi’ne zarar veren kısımlar-
dır. Restorasyonda kullanılan yöntem-
ler konusunda ise ilgili firmaya gerekli 
yaptırım uygulanacaktır.”

İBB Enerji Yönetimi ve Ay-
dınlatma Müdürlüğü, yandaş 
Sabah gazetesinin “İBB’den 
Galata Kulesi’ndeki Çalışmalara 
Engel” başlıklı haberine yönelik 
açıklama yayımladı. Açıklamada, 
restorasyonu yapan firmanın 
İBB’ye ait aydınlatma ekipman-
larını habersizce ve gelişigüzel 
şekilde söktüğü, işlevsiz kalan 
ekipmanların İBB tarafından 
demontajı yapılarak muhafaza 
altına alındığı belirtildi. Galata 
Kulesi’nin idaresinin 16 Mayıs’tan 
beri Kule-i Zemin Vakfı ve Vakıf-
lar 1. Bölge Müdürlüğü’nde.

Büyükşehir’den 
habersiz söküldü

Sayıştay sayı verdi
Bakan ise ‘Yok’ dedi

SAYIŞTAY’ın 2018 yılı 
raporlarında yer verdiği 
Atatürk Orman Çiftliği 
üretimi şarapların akıbe-
tini Tarım ve Orman 
Bakanı Bekir Pakdemir-
li’ye soran CHP Niğde 
Milletvekili Ömer Fethi 
Gürer’e “Stokta şarap 
yok” yanıtı verildi. Gürer,  
“Sayıştay, 2018 yılında 
herhangi bir satış yapılmadığını ve 30 bin litre 
dökme, 50 bin 874 şişe de şarap olduğunu 
raporlaştırmış. Sirkeye dönüştürülmediğine 
göre bu şaraplar stokta da yoksa ne yapıldı?” 
diye sordu. Gürer’in önergesini yanıtlayan 
Bakan Pakdemirli, AOÇ stoklarında şarap bu-
lunmadığını açıkladı. Ancak Sayıştay raporu 
Bakan Pakdemirli’yi yok dediği şarapları sayısı 
ile belirledi. Sayıştay KİT raporunda 2018’de 
herhangi bir satış yapılmadığı belirlenen 
şarapların stoklarda 30 bin litre dökme ve 
50 bin 874 adet 75 cl’lik bulunduğu kayıtlara 
geçti. CHP’li Gürer, “Bu durum kurum için bir 
zarardır” dedi. n Haber Merkezi
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‘UYKUSUZSAN
DİNLEN’ DEMİŞ
KUZEY Marmara Otoyolu Çiftalan 

Mevkiindeki Metro Turizm’e ait otobüs 
kazasıyla ilgili soruşturma sürüyor. İstan-
bul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü 
soruşturma dosyasında dikkat çekici tes-
pitler yer aldı. İfadesi alınan yolculardan 
Cemal Korkmaz, Safranbolu Otogarı’ndan 
kaza yerine kadar aynı şoförün otobüsü 
kullandığını söyledi. Korkmaz, otobüsün 
birkaç kez sağ sol yaparak şerit değiştir-
diği, bu nedenle şoförü, “Uykusuz ya da 
yorgunsan otobüsü durdur, dinlen” diye 
uyardıklarını anlattı. Fren izi bulunmayan 
yolda otobüsün, yeşil alana girip 100 met-
re ilerledikten sonra üstgeçide çarparak 
durması bu iddiayı güçlendiriyor. 5 kişinin 
öldüğü kazada aralarında çocukların da 
bulunduğu 10’u ağır 25 kişi yaralanmıştı.  
n DHA

Tarihi kulenin duvarı hilti denilen araçla yıkıldı.
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Lübnan kayıplarını arıyor
BEYRUT Limanı’nda meydana gelen 

patlamanın ardından kaybolan kişi-
lere ulaşılmaya çalışılıyor. Patlama 

sonucu yıkılan binaların enkaz kaldırma 
çalışmalarında halen birçok cansız bedene 
ulaşılırken kayıp durumdaki kişilerin bir 
kısmının da halen enkaz altında kaldığı 
tahmin ediliyor. Lübnan Sağlık Bakanı 
Hamad Hasan, patlama sonrası kayıp 
durumundaki kişi sayısının 40’a ulaştığını 
kaydederken hayatını kaybedenlerin sayısı-
nın da 171’e yükseldiğini duyurdu.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı 
açıklamada da, “Yerel ve yabancı kurtarma 
ekipleriyle kayıpları arama çalışmaları de-
vam ediyor. Ordu ve Katar’dan gelen ekip, 
bir naaş ve ceset parçalarına ulaşabildi” de-
nilerek durumun ciddiyetine dikkat çekildi. 
Alanında uzman bir ekibin da Rus kurtar-
ma ekibinin çalışma alanındaki büyük bir 
silo enkazını kaldırdığı aktarıldı.

TARİHİ YAPILAR ZARAR GÖRDÜ
Söz konusu patlama, olay yerine yakın-

lığı nedeniyle tarihi yapıların bulunduğu 
Cummeyze Mahallesi’nin dokusunda da 

büyük tahribata yol açtı. Yüksek Yardım 
Konseyi Genel Sekreteri Tümgeneral Mu-
hammed Hayr, patlamada 50 tarihi binanın 
zarar gördüğünü ifade etti. Lübnan Mirasını 
Koruma Derneği Üyesi Raca Necm ise yerel 
yönetimin, Lübnan’daki kültürel miras 
konusunda bilinçli olmadığını belirterek, 
“Bu alanda ne devlete ne hükümete ne de 
Beyrut Belediyesi’ne güveniyoruz” diyerek 
uluslararası destek almaları gerektiğini 
söyledi.

‘CUMHURBAŞKANI DA İSTİFA ETSİN’
Öte yandan, başkent Beyrut’ta 8 Ağus-

tos’ta ‘Hesap Günü’ adıyla başlayan protes-
to gösterilerine güvenlik güçlerinin mü-
dahaleleri sonucu yaralı sayısı artıyor. En 
son, Şehitler Meydanı’nda toplanan halk, 
Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Meclis Başkanı 
Nebih Berri ve milletvekillerinin istifası 
talebiyle parlamento binasına yürüdü. 
Güvenlik güçleri ise öfkeli halka ses bom-
bası ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Lübnan 
Kızılhaç Örgütü, müdahaleler sonucu 42 
yurttaşın yaralandığını açıkladı. 

n Dış Haberler Servisi

Lukaşenko uzlaşı arayışında
BELARUS’ta yaklaşık yüzde 80’e varan 

oy oranıyla yeniden cumhurbaşkanı seçilen 
Aleksandr Lukaşenko’nun yönetimi, mu-
haliflerin protestolarına itibar eden Avrupa 
ülkeleriyle uzlaşma arayışına girdi. Muhalif 
lider Svetlana Tikhanovskaya’nın seçim son-
rası Litvanya’ya sığınmak zorunda kalmasıyla 
da büyük tepki çeken yönetim, “Yapıcı ve 
objektif bir diyalog” mesajı verdi.

Belarus Dışişleri Bakanlığı, “Protesto gös-
terilerinin arka planı konusunda tüm yabancı 
ortaklarla yapıcı ve objektif bir diyaloğa 
hazır olduğunu” dile getirdi. Açıklamada, 
“Bazı Avrupa ülkeleri yetkililerinin durumu 
objektif şekilde anlamaya ve değerlendirme-
ye çabalamadan ülkemiz için önemli hızlı 
açıklamalar yapmaları kabul edilemez. Tüm 
yabancı ortakları ağırlıklı analiz yapmaya ve 

tüm pozisyonları dikkate almaya çağırıyoruz” 
denildi.

Başkent Minsk’te eylemler devam ederken 
güvenlik güçleri de protestoların yaşandığı 
sokakları önceki gün terk etti. Kentteki duru-
mun tamamen yetkililerin kontrolü altında 
olduğu belirtildi.

AB TEPKİLİ
Avrupa Birliği’nden (AB) seçim sonrası 

yaşananlarla ilgili Belarus’la ilişkilerin gözden 
geçirileceği yönünde açıklama yapılmıştı. AB 
Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Tem-
silcisi Josep Borrell, seçimlerin “adil ve özgür” 
olmadığını savunmuş, gözlemcilerden gelen 
raporların da söz konusu seçimin uluslararası 
standartları karşılamadığını ortaya koyduğunu 
ifade etmişti. n Dış Haberler Servisi

ABD'de 3 Kasım 2020'de 
yapılacak seçim öncesi siyasi 
istikrarsızlık yaşayan ABD Baş-
kanı Donald Trump yönetimine 
karşı ülkede Demokrat rakibi 
Joe Biden'a karşı ilgi artıyor. 
Seçim anketlerinde Trump'ın 
önüne geçen Biden, senatör 
Kamala Harris'i başkan yar-
dımcısı adayı olarak seçtiğini 
duyurdu. ABD’nin "ilk siyah ve 
Asyalı kadın başkan yardımcısı 
adayı" olarak sunulan Kamala 
Harris ise ABD’nin Ortado-
ğu’daki varlığını savunan 
demeçleriyle tanınıyor.

Harris, 2017 yılının mart 
ayında İsrail yanlısı lobi ku-
ruluşu ABD-İsrail Kamu İşleri 
Komitesi’nin (AIPAC) yıllık 
toplantısında yaptığı konuş-
mada, Ortadoğu'da İran ve Hiz-
bullah'a karşı İsrail’e verilen 

askeri desteğin artması gerek-
tiğini savunmuş, 2018 yılında 
aynı kuruluşun düzenlediği 
toplantıda da "ABD’nin İsrail’e 
verdiği desteğin kaya gibi 
sağlam olması gerektiğini" söy-
lemişti. Trump'ın kampanyası 
ise hazırladığı videoda Harris'i 
hedef alarak, "Demokrat Parti 
ön seçimlerinden çekilmek zo-
runda kaldı çünkü seçmenler 
Harris'i reddetti. Zekice onun 
bir sahtekâr olduğunu anladı-
lar" ifadelerini kullandı.

n Dış Haberler Servisi

‘İsrail destekçisi’ aday

‘Rus aşısı’na karşı hamle
RUSYA Devlet Başkanı 

Vladimir Putin’in önceki gün 
koronavirüse karşı ‘Sputnik 
V’ adı verilen aşı geliştirdik-
lerini duyurmasının ardın-
dan ABD’den de yeni bir aşı 
hamlesi geldi. ABD Başkanı 
Donald Trump, 100 milyon 
dozluk Covid-19 aşısının 
üretimi ve teslimi için ABD 
merkezli biyoteknoloji firması 
Moderna ile anlaşma yapıldı-
ğını duyurdu.

Üç aşı adayının üçüncü 
aşama klinik deneme sürecin-
de olduğunu belirten Trump, 
anlaşmanın değerinin 1,5 mil-
yar dolar olduğunu söyledi. 
Bu anlaşmayla ABD’nin aşı 
için harcadığı toplam tutar 
2,5 milyar dolara yaklaştı. 
Washington, en son Johnson 
& Johnson ile Pfizer ve Alman 
biyoteknoloji firması BioNTe-
ch’in geliştirdiği Covid-19 aşı 
adaylarının tedariğine yöne-

lik 1 milyar dolarlık anlaşma 
yapmıştı.

ALMANYA KARŞI ÇIKTI
Almanya Sağlık Bakanlığı 

ise Rus aşısı için “Yeterince 
test edilmedi” açıklaması 
yaptı. Sağlık Bakanı Jens 
Spahn, “Rusya’da aşı ile ilgili 
olan bitenlerden şüpheliyim. 
Temel sorun Rusya bu aşı ile 
ilgili detaylı bilgi vermedi. 
Milyonlarca veya milyarlarca 
insana erkenden aşılamaya 
başlamak tehlikeli olabilir” 
dedi. 

n Dış Haberler Servisi

İRAN’da petrol, doğalgaz ve petrokimya 
sektörü işçileri, maaşların geç ödenmesi, 
güvensiz toplu sözleşmeler, yetersiz yok-
sulluk maaşı ve kötü çalışma koşulları ne-
deniyle iş bırakma eylemine devam ediyor. 
Ülkede yaklaşık 10 bin işçi, resmi grev ilanı 
olmadan iş bırakırken Güney Pars doğalgaz 
sahasında üretim önemli oranda etkilendi.

Mahşehr’deki petrokimya tesisinde ça-
lışan sözleşmeli işçi İbrahim Arabzade’nin 
28 Temmuz’da aşırı sıcaktan yaşamını 
yitirmesinin ardından başlayan iş bırak-
ma eylemi, ülkedeki petrol rafinerilerinde 
sıcaklığın 50 dereceye kadar çıkması ve iş-

çilerin böylesine bir ortamda çalışmasının 
mümkün olmaması nedeniyle büyük oran-
da artmıştı. İşçiler, insani çalışma koşulları 
ve adil ücret talepleri karşılanana dek iş 
bırakmaya devam edeceklerini duyurdu.

n Dış Haberler Servisi

Patlama sonrası 
yaralarını 

sarmaya çalışan 
Lübnan halkı 

aynı zamanda 
kayıplarını 

arıyor. Enkaz 
kaldırma 

çalışmaları 
devam ederken 

ve ölü sayısı 
artarken 

kaybolan 
kişilerin 

akıbetiyle 
ilgili halen 

net bir bilgiye 
ulaşılamıyor.

PATLAMA SONRASI BIRÇOK KIŞININ AKIBETI BELIRSIZ

HALKA 'TETIKTE 
OLUN' ÇAĞRISI

LÜBNAN’da patlama sonrası ortaya 
çıkan ekonomik ve siyasi buhran halkın 
karşı karşıya kalacağı birçok yönelimi 
ve ihtimali barındırıyor. Birincisi Fransa, 
eski sömürgesi olan ülke üzerinde güçlü 
bir inisiyatif kullanarak çaresiz düşmüş 
Lübnan halkına Batı adına ‘el uzatmış’ 
oldu. Böylece, Lübnan’da ‘yerli kötü 
yöneticilere karşı Avrupalı kurtarıcılara’ 
sarılma fotoğrafı verildi. Ikincisi, patla-
ma konusunda uluslararası soruşturma 
talebine Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile 
Hizbullah destekli Diyab hükümetinin 
itirazı, hükümetin istifasıyla kırılmış 
oldu. Şimdi Batı’nın Lübnan’a vaat ettiği 
298 milyon dolarlık yardım karşılığın-
da Hizbullah’ın devlet içindeki etkisini 
zayıflatacak bir soruşturmayı yürütme-
ye girişmesi bekleniyor. Üçüncüsü bu 
yardımın kullanılması için IMF ve Dünya 
Bankası’nın dayatacağı yönetsel ve 
ekonomik reformların, Lübnan halkının 
ekonomik koşullarını daha da zorlaştır-
masına olası gözüyle bakılıyor. Ancak 
yurttaşlar hükümetin istifasına rağmen 
adil yönetim talebiyle sokaklardan 
ayrılmıyor. Lübnan Komünist Partisi de 
Lübnanlılar tarafından ‘devrim’ olarak 
nitelendirilen ayaklanmayı sürdürmeye 
ve dış müdahalelere karşı tetikte olma-
ya çağırıyor.

Iran'da işçiler kararlı

 h HONG Kong’da aylardır devam 
eden tartışmalı güvenlik yasası 
kapsamında önceki gün gözaltına 
alınan medya patronu Jimmy Lai 
kefaletle serbest bırakıldı. 71 yaşın-
daki Lai’nin sahibi olduğu Apple 
Daily, Çin hükümetini eleştiren 
yayıncılığıyla biliniyordu. Lai gözal-
tına alınırken, sahibi olduğu medya 
şirketinin genel merkezine de bas-
kın düzenlenmişti. Hong Kong’daki 
eylemcilerin gözaltı kararına tepki 
olarak yayına verdiği destek saye-
sinde gazete tirajı 70 binden 550 
bine yükselmişti. 

 n Dış Haberler Servisi

 h KOSTA Rika’da kamusal alanda 
cinsel saldırıya karşı 10 yıla kadar 
hapis cezası içeren yasa onaylan-
dı. Yasa kapsamında, “Halka açık 
alanlarda kişiden izin almadan 
seslenmek, rahatsız edecek şekilde 
gürültü yapmak, ıslık çalmak, birini 
takip etmek” de suç niteliğinde 
sayılacak. Yasayı imzalayan Devlet 
Başkanı Carlos Avorado, “Bu yasa 
kadınların mücadelesi sayesinde 
hayata geçti. Cinsel tacizden uzak 
kamusal alanlarda seyahat etme 
hakkını garanti altına aldık” dedi. 

n Dış Haberler Servisi

 h BIRLEŞMIŞ Milletler Eğitim, Bilim ve 
Kültür Örgütü (UNESCO), Yemen’de 
selden zarar gören kültür mirası 
kentleri korumak için kaynakları 
ve uzmanları harekete geçirdiği-
ni duyurdu. Dünya Kültür Mirası 
listesindeki Zabid, Şibam ve Sana 
kentlerinin zarar gördüğü ifade 
edilen açıklamada, “Iklim koşulları, 
Yemen’in eşsiz kültürel mirasının 
kalıcılığını tehdit ediyor” denildi. 
Sel nedeniyle başkentte 111 evin 
tamamen ya da kısmen yıkıldığı 
duyurulmuştu. n AA

 h GÜNEY Sudan’ın Tonj vilayetinde 
askerler ile siviller arasında yaşanan 
şiddet olaylarında en az 118 kişi 
hayatını kaybetti. Tonj Vilayeti Icra 
Direktörü Makuei Mabior, yaptığı 
açıklamada, bir askerin bir sivilin 
başındaki eşarba müdahale etmesi 
nedeniyle çatışmaların başladığını 
açıkladı. Mabior, olaylarda 34 aske-
rin ve 84 sivilin hayatını kaybettiği-
ni, çok sayıda kişinin de yaralandığı-
nı bildirdi. n AA

Hong Kong’da medya 
patronu serbest

Cinsel saldırıya 
10 yıla kadar hapis

’Yemen’in kültür 
mirasını koruyalım’

Güney Sudan’da 
çatışma: 118 ölü
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SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

Almanya’ya sol gerek!
ALMAN-

YA’da sosyal 
demokratlar, 
genel se-
çimlere bir 
yıl kala “bize 
sol (hükü-
met) gerek!” 
tartışması 
başlattılar.

Yıllardır 
Hıristiyan 
demokratla-
rın ağırlıkta 
olduğu “büyük koalis-
yon”ların küçük ortağı 
olarak iktidarı paylaşan 
SPD’nin (Almanya Sosyal 
Demokrat Partisi) eş 
genel başkanları Saskia 
Esken ve Norbert Wal-
ter-Borjans, kendilerine 
sürekli oy kaybettiren bu 
birliktelikten kurtulmak 
için, içinde Sol Parti’nin 
de yer alacağı bir ilerici 
güçler birliğini “düşü-
nülebilir ve mümkün” 
gördüklerini açıkladılar.

Aslında SPD ve Sol 
Parti’yle birlikte Yeşil-
ler’den oluşacak hükü-
met seçeneğine ilişkin 
tartışma yeni şey değil. 
Daha önce de zaman 
zaman gündeme gelmiş-
ti. Yeni olan, bu tartışma-
nın SPD’nin yöneticileri 
tarafından gündeme 
getirilmesi.  

Almanya’da geçmişte 
çoğunluğun bu üç parti-
de olduğu siyasi aritme-
tikler de yaşandı, ancak 
o zamanların SPD’si bu 
seçeneği tartışma gün-
demine bile almamıştı. 
Onlara göre Sol Parti’nin 
“ülke yönetme ehliyeti” 
yoktu.

Aradan geçen sürede 
Sol Parti, çeşitli eyalet-
lerde SPD ve Yeşiller’le 
hükümet ortaklıklarına 
girerek “yönetme ehli-
yeti” olduğunu gösterdi. 
Hatta bir eyalette başba-
kan bile çıkardı.

Ancak özellikle 
savunma ve dış politika 
yaklaşımları nedeniyle 
Sol Parti’li bir federal 
hükümet mümkün görül-
müyordu.

Geçtiğimiz yıl so-
nunda, birçok güçlü 
adayı geride bırakarak 
partinin yönetimine 
seçilen SPD’nin eş 
genel başkanlarının bu 
çıkışı, doğal olarak Sol 
Parti tarafından olumlu 
bulundu. Ancak öteden 
beri böyle bir ortaklığa 
soğuk bakan Yeşiller’in 
tavrı, “Daha çok erken” 
oldu. Açıktan söylemese-
ler de Yeşiller’in federal 
düzeyde Hıristiyan de-
mokratlarla ve gerekirse 
buna ek olarak liberaller-
le birlikte olmayı tercih 
etmeleri bekleniyor.

★★★
SPD’nin “sol kana-

dı”ndan oldukları kabul 
edilen başkanlar, “sol” 
çıkışlarından bir kaç 
gün sonra yeni bir atak 
yaptılar. Genel başkanlık 
seçiminde hezimete uğ-
rattıkları Olaf Scholz’un 
önümüzdeki genel se-
çimde partinin “Şansölye 
Adayı” (federal başbakan 
adayı) olacağını açık-
ladılar. Parti tabanının 
genel başkanlığa uygun 
görmediği Scholz, Merkel 
liderliğindeki hükümette 
Şansölye Yardımcısı ve 
Maliye Bakanı olarak gö-
rev yapıyor, daha önceki 
ilk Merkel hükümetinde 
de Çalışma Bakanı olarak 
yer almıştı. İş dünyasının 
beklentilerine uygun po-
litikaların adamı olarak 
bilinen Scholz, Schröder 
liderliğindeki SPD-Ye-
şiller koalisyonunun 
(1998-2005) neo liberal 
ekonomi politikalarının 
parti içindeki en ateşli 
savunucusuydu.

SPD’nin sürekli güç 
kaybetmesine neden 
olan politikaların bir 
temsilcisinin partinin 

“solcu” yö-
neticilerince 
önümüzdeki 
dönemin “bir 
numarası” 
olarak ilan 
edilmesi 
aslında bir 
çelişki değil. 

Bu durum 
onun pandemi 
krizinde başa-
rılı görülen 
hükümet 

politikasının mimarla-
rından biri olmasından 
kaynaklanıyor. SPD’nin 
eş başkanları, parti 
tabanında sevilmese de 
“Almanya’nın en popüler 
siyasetçileri” anketle-
rinde ilk üçte yer alan 
Scholz’un prestijinden 
yararlanmayı hesaplı-
yorlar.

★★★
Son kamuoyu yokla-

malarına bakıldığında 
SPD liderliğinin gün-
deme getirdiği “Sosyal 
Demokrat-Sol-Yeşiller” 
koalisyonunun gerçek-
leşme şansı çok düşük. 
“Bu pazar genel seçim 
yapılsa, oyunuzu han-
gi partiye verirdiniz?” 
sorusuyla yapılan en son 
anketin sonuçları şöyle:

CDU ve CSU (Hıristi-
yan birlik partileri) yüzde 
38, Yeşiller yüzde 21, 
SPD yüzde 14, Sol Parti 
yüzde 9, FDP (liberal par-
ti) yüzde 5 ve AFD (aşırı 
sağcı parti) yüzde 9.

Merkel, önümüzdeki 
seçimde aday olmayaca-
ğını açıklamıştı. Muhafa-
zakâr birlik partilerinin 
“federal başbakan adayı”, 
yıl sonuna doğru belirle-
necek. Siyasi tablo genel 
seçime kadar değişmez-
se muhafazakarların 
yeni liderinin önünde ya 
Yeşiller’le ya da SPD’yle 
koalisyon seçenekleri 
olacak. Gerektiğinde libe-
raller de bu seçeneklere 
dahil olabilir. 

Scholz, Eylül 
2021’deki seçimde 
SPD’nin oyunu yüzde 
20’nin üstüne çıkarmayı 
hedefliyor. Bunu başa-
rırsa, başında kendisinin 
yer alacağı bir “ilerici” 
koalisyon hükümeti teo-
rik olarak mümkün.

Ancak bu olasılığın ger-
çekleşme şansı pratikte 
çok düşük.

Çünkü SPD’nin önü-
müzdeki bir yıl içinde 
toparlanması çok zor.

Sandıktan Yeşillerin 
büyük ortak olduğu, do-
layısıyla Yeşil bir “federal 
başbakan” liderliğinde 
“ilerici koalisyon” seçeneği 
de çıkabilir. Bunun da ger-
çekleşme şansı çok düşük. 

SPD, 2017’deki seçim 
öncesinde de, muhafaza-
karlarla işbirliğinin parti-
ye zarar verdiği gerekçe-
siyle “artık bundan sonra 
büyük koalisyon yok” 
demişti. Ancak aralarında 
Scholz’un da yer aldığı 
SPD ileri gelenleri seçim-
den sonra, “ülkeye karşı 
sorumluluk” gerekçesiyle 
bu sözden dönmüşlerdi. 
Aynı şeyi bir kez daha 
yapmaları çok zor. 

2017’deki seçimden 
sonra muhafazakarla ko-
alisyon şansını liberaller 
yüzünden kaçıran Yeşil-
ler’in ise 2021’de bunu 
gerçekleştirme olasılığı 
artık çok yüksek. 

★★★
SPD’nin başlattığı “Sol 

Parti’li federal hükümet” 
tartışması yine de önemli.

Bu sosyal demokra-
siyle sol arasında federal 
düzeyde işbirliği arayışla-
rını başlattı.

İktidar olmasalar da 
muhalefette ortak olabi-
lirler.

Böylece Almanya’daki 
sol muhalefetin güçlen-
mesini sağlayabilirler.

Muhalefete de sol 
gerek.
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Birleşik Krallık’tan Filistin’e
enternasyonal dayanışma

Birleşik Krallık’ta Filistin’le dayanışmak için yeni bir hareket başlatan öğrenciler, “Üniversitelerimiz, ırkçı 
İsrail yönetimiyle bağlarını korurken sessiz kalmanın mümkün olmadığını düşünüyoruz” dedi

Özde ÇELIKBILEK

BIRLEŞIK Krallık’ta yaşayan 
üniversite öğrencileri, İsra-
il’in işgalci yerleşim poli-

tikalarına karşı Filistin halkıyla 
dayanışmak için yeni bir hareket 
başlattı. Birleşik Krallık’ın önde 
gelen üniversitelerinin Filistin 
yerleşim bölgesini işgal ederek 
kurulan Kudüs İbrani Üniversi-
tesi ile bağlantılarını koparma-
sını talep eden üniversiteliler, 
bu hareketin yaşamsal ihtiyaç-
lardan kaynaklı ortaya çıktığını 
söylüyor. Öğrencilerin müca-
delesi SOAS ve West London 
Üniversitelerinin anlaşmalarını 
iptal ettirerek ilk kazanımlarını 
elde etti. Apartheid Off Campus 
(AOC) hareketinin üyelerinden 
Joseph GD ve Hannah Szeto ile 
bu mücadelenin nereden çıktı-
ğını, neleri hedeflediklerini ve 
mücadelelerini konuştuk.

 ■ Birleşik Krallık’tan 
Filistin’e uzanan bir mücadele 
örgütlüyorsunuz. Kıtalar arası bu 
mücadele fikri nereden çıktı?

Hannah Szeto: AOC’nin ilk 
aşaması, sürekliliği olan ve ileti-
şim halinde kalmayı başarabilen 
bir yapı kurmaktı.  Kendimizi 
hiyerarşik olmayan öğrenci 
liderliğindeki bir hareket ola-
rak kurduktan sonra, ağımızı 
büyütmek ve benzer düşünen 
öğrenci aktivistlerinden oluşan 
bir topluluk oluşturmak için bizi 
sosyal medya sayfalarımızda ta-
kip eden tüm öğrencilere kişisel 
olarak ulaşmaya başladık.  Şu 
anda 300’den fazla üyemiz var 
ve 40’tan fazla Birleşik Krallık 
Üniversitesi’nde  faaliyet gösteri-
yoruz.  AOC, Filistin’de adaletin 
yerine gelmesi için savaşan öğ-
renci aktivistlerin örgütlenmek  
ve daha etkili bir şekilde hareke-
te geçmek için birleşme ihti-
yaçlarına yönelik yaşamsal bir 
ihtiyaçtan doğdu. Bu hareketi  
Birleşik Krallık’ta Filistinlilerin 
özgürlüğü için savaşan mevcut 
öğrenci aktivistlerin ağlarını 
birleştirerek resmileştirdik. He-
deflerimiz ve taleplerimiz, Filis-
tinlilerin ırkçı İsrail 
rejimini boykot, 
tasfiye  ve yap-
tırım çağrıla-

rına dayanıyor. Güney Afrika’da-
ki ırkçılık karşıtı hareket olarak 
ortaya çıkan ve bugün özgürlük, 
eşitlik için savaşmaya devam 
eden Filistin liderliğindeki öğ-
renci örgütleri bu deneyimden 
büyük bir ilham alıyor. İngiltere 
merkezli, tabandan gelen bir 
öğrenci hareketi olarak üniver-
sitelerimizdeki ikiyüzlülüğün 
farkındayız. Kendilerini “yüksek 
etik”  standartlarına sahip bilgi 
merkezleri olarak pazarlayan, 
ancak ırk ayrımcılığı yapan İs-
rail ekonomisi ve yatırımları ile 
bağlantılarını koruyan kurum-
ların bu tavrını kabul etmemiz 
mümkün değil. Üniversitelerimi-
zin, iddia ettikleri etik değerlere 
uygun davranmamasının hayal 
kırıklığı ve kızgınlığı içerisinde-
yiz. Üniversitelerimiz, ırkçı İsrail 
yönetimiyle bağlarını korurken 
sessiz kalmanın mümkün ol-
madığını düşünerek,  ırkçılığın 
ve sömürgeciliğin olmadığı bir 
dünyayı kurana kadar mücade-
leden vazgeçmemenin sözünü 
veriyoruz.

 ■ Salgın ülkeniz de dahil 
olmak üzere, birçok ülkede 
kısmi ve yaygın kısıtlamalara 
gidilmesine neden oldu. Sosyal 
mesafenin hayati bir önem 
taşıdığı dönemde bu mücadeleyi 
nasıl örgütlediniz?

Joseph GD: 14 Mayıs günü 
online olarak ilk resmi duyuru-
muzu gerçekleştirdik. Koronavi-
rüs kısıtlamalarının uygulandığı 
bir dönemde birçok insan dijital 
araçları kullanmaya yöneldi. 
Birçoğumuz İngiltere’de yaşa-
yan öğrenci aktivistler olduğu-
muz için bu hareketin duyu-
rusunu da internet üzerinden 
gerçekleştirdik. Sonuç olarak, 
internet sitemizin ve sosyal 
medya sayfalarımızın açılışı, 
çevrimiçi protestomuzla aynı 
zamana denk geldi. İnsanları 
üniversitelerimizin sömürgeden 
bağımsız olmasını talep eden ve 
Filistin’in  kurtuluş hareketine 
destek veren pankartlarla bir-
likte fotoğraf çektirerek kendi-
lerini bir şekilde ifade etmeye 
çağırdık. 27 Mayıs’ta rapçi ve 
siyasi aktivist Lowkey, akti-
vist ve eski Ulusal Öğrenciler 
Birliği Başkanı Malia Bouattia, 

öğrenci aktivisti Adam Saeed 
ve insan hakları aktivisti Huda 
Ammori’nin de katıldığı tanıtım-
da, canlı internet toplantımızı 
gerçekleştirdik. Yaptığımız ilk iş, 
binden fazla kişinin izlediği bir 
etkinliğe dönüştü ve bu durum 
bizi gerçekten şaşkına çevirdi.

 ■ Aranızda kilometrelerce 
mesafe olmasına rağmen böyle 
bir mücadeleye başladınız. Sizi 
motive eden şey nedir?

Hannah Szeto: Sonuç ola-
rak, öğrencilerin bu mücadele-
sini  Filistinlilerin özgürlüğü ve 
yerine getirilmesi gereken adalet 
mücadelesidir.  Tüm dün-
yada ezilen toplulukları 
dışlamak ve uzaklaştır-
mak için sürekli ve bilinçli 
olarak artan çabalar gösteren 
Birleşik Krallık’taki siyasi bir 
ortamda,  AOC tüm dünyadaki 
insanlar için sömürgesiz, eşit 
ve özgür bir toplum hayali  ile 
çalışan bir umut hareketi olarak 
ortaya çıktı. AOC aynı zamanda 
öğrencilerin tüm baskıcı tutum-
lara karşı birlik halinde durma-
larını sağlayan, ırkçılık karşıtı 
bir hareket olarak tüm dünyada 
barış ve adalet için savaşan kar-
deşlerimiz ile yan yana duruyor 
ve dayanışma içinde hareket 
ediyor. Fikirleri güçlendirmek 
ve diğer aktivistlerle dayanışma 
içinde olmak için uluslararası 
platformumuzu kullanmaya de-
vam ederek, üniversitelerimizin 
kendilerine yakışır bir şekilde 
sömürge faaliyetlerine destek 
vermemeleri için çalışıyoruz.

 ■ Hedefleriniz nelerdir? 
Mücadeleniz kimleri kapsıyor?

Joseph GD: Ana hedefi-
miz,  İsrail’in yasadışı yerleşim 
ekonomisini ve silah ticaretini 
tedarik eden veya finanse eden 
şirketlerden geri çekilerek, 
diğer suç ortağı kurumlar ve 
şirketlerle bağları kopararak, 
üniversitelerimizin ırkçı İsrail ile  
suç ortaklığını sona erdirmektir.  
Bizler Filistin’in özgürlüğü için 
mücadele eden aktivist öğrenci-
ler olarak, ancak kendi üniver-
sitelerimizin de hesap vermesini 
sağlayarak başarıya ulaşabiliriz. 
Biz, Black Lives Matter hareketi, 
LGBTİ+ mücadelesi ve Filistin 

mücadelesinin arasında somut 
bağlantılar olduğunu düşünü-
yoruz. Biz  “marjinalleştirilmiş” 
tüm insanlar için kurtuluşumu-
zun birlikte gerçekleşeceğini 
düşünüyoruz ve bağlantılarımızı 
güçlendiriyoruz.

Heyecan 
içerisindeyiz

 ■ Büyük bir salgın 
sürecinde bunu nasıl 
gerçekleştirdiniz. Neler 
yaptınız ve bundan sonraki 
süreçte neler yapmayı 
düşünüyorsunuz?

Hannah Szeto: Ko-
ronavirüs kilitlemesinin 
kısıtlamalarına rağmen,  
üniversitelerimizde imzalar 
topladık, Manchester’da 
başarılı kampanyalar orga-
nize ettik. Boykot ve imza 
kampanyalarının yanı sıra 
Filistin’den haberlere yer 
verdiğimiz podcast yayın-
ları yapıyoruz. Tüm ezilen 
halkların mücadelesinin 
kesiştiğini düşünüyoruz ve 
farklı ülkelerden insanlarla 
iletişim halinde kalıyoruz. 
Tüm bu salgın koşullarına 
rağmen mücadelemizi ül-
kenin her yanındaki üniver-
sitelere duyurmayı başar-
dık ve okullar açıldığında 
daha fazla insanla temas 
etmenin heyecanı içerisin-

deyiz.

Fotoğraflar: BirGün



Okullar açılacak 
mı, açılmayacak 
mı? Milyonlarca 
öğrencinin, eğitim 
emekçisinin, 
velilerin; toplumun 
sorduğu sorunun 
cevabı ve yaşanı-
lan kaygı haftalar-
dır tartışılıyor. MEB 
önceki gün geç 
saatlerde bilim 
kurulu toplantısı 
sonrası açıklama yapacaklarını paylaştı.

Bu paylaşımın özel okul kayıtlarının, 
özel okul patronlarının gereksinimi doğ-
rultusunda bir sayıya ulaştıktan sonra 
yapılması bir tesadüf mü?

Salgından önceki yıllarda dahi eğitim 
öğretim yılına hazırlık çalışmaları okul-
larda kısmen de olsa yapılırken bakanlık 
tarafından açıklanan okulların açılma 
tarihine günler kalmasına rağmen 
gerekli adımların atılmaması ne anlama 
geliyor?

Okulların salgına hazırlıklı olabilme-
si için ek bütçe açıklaması yapılması 
zorunlulukken siyasi iktidarın bütçe 
meselesini gündemine dahi almadığı 
bir gerçekliği nasıl değerlendirmemiz 
gerekiyor?

Uzaktan eğitimin MEB ve YÖK’ ün 
temel gündem başlıklarından biri haline 
gelmesi ne ifade ediyor?

Eğitim alanında salgın süresince 
atılan tüm adımlar sermayenin ve siyasi 
iktidarın ihtiyaçları doğrultusunda be-
lirlendi. Özel okulların yüz yüze eğitime 
başlama tarihinin devlet okullarının açıl-
ma tarihinden önce açıklanması, salgın 
yayılımı artmasına rağmen sınavların 
yapılma ısrarı, özel öğretim kurumları 
ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan 
eğitim emekçilerinin haklarının özel öğ-
retim kurumları patronlarının “insafına” 
bırakılması, öğretmenleri ve sendikaları 
hedef gösteren fütursuzca açıklamalar 
yapan özel okul patronunun sözlerine 
kayıtsız kalınması siyasi iktidarın terci-
hini “kimden” doğru yapacağının somut 
örnekleriydi. Yapılan tüm açıklamalar, 
alınmayan önlemler, yapılmayan hazır-
lıklar, “basına” özellikle yaptırılan açıkla-
malar bize net bir şekilde gösteriyor ki, 
okullar 31 Ağustos’ ta açılmayacak. Özel 
okul sahiplerinin istediği kayıt sayısı 
gerçekleşti, uzaktan eğitim sermaye için 
çok daha karlı ve iktidar halkın kaynak-
larını halk için kullanmamakta kararlı...

Eğitim kurumları, salgın yayılımının 
ortadan kalktığı veya kontrol altına 
alındığı bilimsel yöntem, demokratik 
işleyiş ve toplumsal mutabakat esas 
alınarak açıklandığı ve gerekli tüm ön-
lemlerin alındığı koşullarda açılmalıdır. 
Ancak eğitim hakkı ile sağlık hakkının 
birbirinden ayrılmaz bir bağı vardır ve 
kamusal eğitim hakkı salgında öğren-
cilerimizin eğitim hakkı açısından daha 
da yaşamsal bir mesele haline gelmiş 
durumdadır.

Uzaktan eğitim sırasında yüz yüze 
eğitimdeki eşitsizlikler sürerken, yeni 
eşitsizlikler de üretildi. Uzaktan eğitime 
erişim verilerine baktığımızda öğrenci-
lerin büyük bir çoğunluğunun uzaktan 
eğitime ulaşamadığı, gerekli önlemlerin 
alınmadığı durumda öğrencilerin eğitim 
sürecinden kopuşunun daha da hızlana-
cağı bir dönem yaşıyoruz.

Salgında dünya genelinde okulla-
rın kapatılmasıyla birlikte sermaye 
uzaktan eğitim için materyal üretme 
işini hızlandırdı. Paketlenmiş müfredat 
metalaştırıldı ve sermayenin pazar fır-
satları çoğaldı. Müfredatın metalaştırıl-
dığı ve öğretmenlerin sürekli denetim 
altına alındığı uzaktan eğitim ortamın-
da öğretmenlerin mesleki özerkliği or-
tadan kaldırıldı. Öğrencilerle kişisel ve 
sosyal bir iletişim kurmayı gerektiren 
öğretmenlik mesleğinin sistemin isteği 
ve ihtiyacı doğrultusunda rutin bir işe, 
“teknisyen öğretmene” dönüştürülme 
riski daha da arttı.

Vaka sayılarının artışıyla yaşam-
larımıza, sağlık hakkımıza, kamusal 
eğitim hakkına ilişkin kaygılarımızın 
daha da arttığı günleri yaşıyoruz. 
Çocukların, gençlerin eğitim hakkı, 
eğitim emekçilerinin, öğrencilerin, 
velilerin, halkın sağlık hakkına ilişkin 
kararlarda siyasi iktidarın tercihinin 
“kimden” doğru olacağını bugüne ka-
dar işletilen süreç bize net bir şekilde 
göstermiş durumdadır.

MEB’ in bilim kurulu ile birlikte ger-
çekleştirdiği toplantı sonrası okulların 
31 Ağustos’  ta açılmayacağı, uzaktan 
eğitimle eğitim öğretim yılının başla-
yacağı açıklanacak bir kez daha tüm 
kararları sistemin ihtiyaçları belirlemiş 
olacak. Alınan kararları, “tercihleri” de-
ğiştirme gücüne sahip olanlar ise dün-
den bugüne “olup bitene dair gerçeği” 
söylemekten vazgeçmeyenler, hakikat 
için mücadele edenler olacak.
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EDİRNE İL ÖRGÜTÜ

Pamukkale’de bir kişiye özel ilan daha
Mustafa KÖMÜŞ

DENIZLI’de bulunan Pamukkale Üni-
versitesi’nde eski rektörün eşi için açtığı 
adrese teslim ilan gerekçesiyle görevden 
alınmasının ardından bir kişiye daha 
özel ilan açtığı ortaya çıktı. Açılan ilanın 
Pamukkale Üniversitesi Dil Öğretimi 
Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde 
(PADAM) Müdür Vekili olarak görev ya-
pan Erdost Özkan’ı tarif ettiği öğrenildi.

Halkla Ilişkiler ve Tanıtım Anabilim 
Dalı’nda Pazarlama ve Reklamcılık 
bölümü için 22 Temmuz 2020’de Resmi 
Gazete’de de yayımlanan ilanda şu 
ifadeleri kullandı: “Türk Dili ve Edebi-
yatı Eğitimi alanında doktora yapmış 

olmak. Tarama Sözlüğü’nden Kamûs-ı 
Türkî’ye anlam değişmeleri, Yabancı 
Dil Olarak Türkçe, Okuma alışkanlığı, 
Konuşma/Yazma Kaygısı ve Sözcük Öğ-
retimi konularında çalışmaları olmak.”

Ilanda belirttiği gibi Türk Dili ve 
Edebiyatı Eğitimi alanında doktora ya-
pan Özkan’ın tezinin ismi ise ‘Tarama 
Sözlüğü’nden Kamûs-ı Türkî’ye anlam 
değişmeleri’ydi. Özkan’ın yüksek lisans 
tezi ise ‘Ilköğretim 8. sınıf Türkçe ders 
kitaplarında öğrencilere kazandırılması 
hedeflenen sözcüklerin öğretimi ve iç 
sözlük ilişkisi’ydi.

Özkan’ın ayrıca ‘Yabancı dil olarak 
Türkçe öğretimi ders kitaplarında Türk 
kültür ögeleri olarak atasözleri ve de-

yimler’, ‘Geleceğin öğretmenlerinin ki-
tap okuma alışkanlıklarının incelenme-
si: Dicle Üniversitesi örneği’, ‘Ortaokul 
öğrencilerinin yazma kaygılarının bazı 
değişkenler açısından incelenmesi: Di-
yarbakır örneği’ ve ‘Öğretmen adayları 
için konuşma kaygısı ölçeği geliştiril-
mesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması’ 
gibi makaleleri bulunuyor.

YENİ REKTÖR AHMET KUTLUHAN
Öte yandan görevden uzaklaştırılan 

Pamukkale Üniversitesi Rektörü 
Hüseyin Bağ’ın yerine vekaleten 
Prof. Dr. Ahmet Kutluhan getirildi. 
Kutluhan, 2011 yılında rektörlük için 
aday olmuştu.

Erdost 
Özkan

Twitter

KTÜ'de iktisat teorisi için 
araştırma görevlisi ilanına 

başvuran Güldeniz Karaaslan 
yoldayken sınav iptal edildi. 

İptal kararının ardından 
Karaaslan'ın ismi listeden 

silindi. Karaaslan olayı 
yargıya taşıdı

Meral DANYILDIZ

KARADENIZ Teknik Üniversitesi’nin 
(KTÜ) açtığı araştırma görevlisi 
ilanı için sınava çağrılan aday 

Güldeniz Karaaslan, sınavın iptal edildi-
ğini öğrendikten sonra kendi adını aday 
listesinde göremedi. 27 Temmuz 2020 
tarihinde KTÜ bünyesinde yapılacak olan 
araştırma görevlisi giriş sınavı, sınava bir 
gün kala ertelendi. Sınavın ertelendiğini 
Ankara’dan Trabzon’a yaptığı yolculuk 
sırada öğrendiğini belirten Karaaslan, ya-
pılan açıklamada ilgili başvuruların tekrar 
değerlendirmeye alınacağı söylendiğini, 5 
Ağustos 2020’de yayınlanan ikinci ön de-

ğerlendirme listesinde ise adını göremedi-
ğini ifade etti. Ayrıca bir adayın ilk listede 
73,75 olarak görülen yabancı dil puanının 
ikinci listede 92,5 olarak gözükmesi ise 
merak konusu oldu.

İKİ ANABİLİMDE DE ADI VAR
Konuyu yargıya taşıyan Güldeniz 

Karaaslan, süreci şu sözlerle anlattı: 
“24 Haziran 2020 tarihinde KTÜ bir ilan 
yayımladı, 35 tane araştırma görevlisi ala-
caktı. Ben de iktisat teorisine başvurdum. 
21 Temmuz’da ön değerlendirme sonuçları 
ilan edildi. O listede sınava çağırıldım. 
27’sinde sınav yapılacaktı, ayın 25’inde 
Ankara’dan Trabzon’a yola çıktım. Gece, 
sınava bir gün kala sınavın iptal edildi-
ğine dair bir bilgi geldi. Trabzon’a gittim, 
personel daire başkanıyla görüştüm. Ayın 
5’inde de ikinci listeler ilan edildi. O liste-
yi incelediğimde yalnızca iki üç bölümde 
bir değişiklik olduğunu gördüm. Ayrıca 
bir adayın hem iktisat teorisinde hem de 
iktisat politikasında, yani iki ana bilimde 
de adı vardı. Fakat sistemde bu mümkün 
değildi, sadece bir yere başvurulabili-
yordu. Bunun nasıl olduğunu sorup yine 
cevap alamadım.”

Sınavı iptal edip
listeyi değiştirdiler

GÜVENDİĞİM 
KİMSEM YOK

KARAASLAN, sözlerini şöyle sürdür-
dü: “İkincisi de mimarlık fakültesinde, 
bölgesel kalkınma ilanında bir adayın ilk 
listede 73 olan yabancı dil puanı ikinci 
listede 92,5’e çıkarılmış. Bunun nasıl 
olduğuna dair en ufak bir fikrim yok. 
Puanı yanlış yazılmış olsa orada çok 
uzun bir süre var. Benim böyle bir şey 
başıma gelse itiraz eder düzelttiririm bir, 
iki gün içinde. KTÜ Rektörü’nün şaibeli 
bir geçmişi var. Hemen ertesi sabah 
olayla ilgili dava açtım. Ben de acaba 
hangi akrabası için sınava bir gün kala 
sınavı iptal ettirdi de insanları mağdur 
etti diye düşünüyorum. Bu salgının orta-
sında sınav var diye bir gün kala gittik. 
Daha önce başka bir üniversite tarafın-
dan daha mağdur edilmiştim. Bu ikinci 
olunca direkt gidip şikâyetçi oldum. Ben 
bu salgın koşullarında o yola çıktım, oto-
büsle gittim, birçok riski göze aldım. Sırf 
sınava girebilmek için. Bu usulsüzlükler-
den artık bıktım.” Konuya ilişkin iddiaları 
sormak için aradığımız Bölüm Başkanlı-
ğı’ndan bir yetkili ise konuyla ilgili bilgi 
veremeyeceklerini, zaten sonuçların 
sitede var olduğunu söyledi.

Eğitim 
Sen’den 
Salgın 
çalıştayı
BirGün/ANKARA

EĞİTİM Sen, 
“Salgında Gelinen 
Aşama” başlıklı 
çalıştay düzenledi.  
Eğitim kurumlarının 
açılıp açılmayacağı 
tartışmalarının ana 
gündemi oluşturdu-
ğu çalıştaya Eğitim 
Sen Genel Başkanı 
Feray Aytekin Ay-
doğan, TTB Merkez 
Konseyi Başkanı Si-
nan Adıyaman, TTB 
Covid-19 İzleme 
Grubu üyeleri Prof 
Dr. Özlem Azap ile 
Kayıhan Pala ve 
SES Eş Genel Baş-
kanı İbrahim Kara 
katıldı.

Eğitim Sen 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Özgür 
Bozdoğan’ın 
moderasyonu ile 
gerçekleştirilen 
çalıştayda, Eğitim 
Sen Genel Başkanı 
Feray Aytekin 
Aydoğan açılış 
konuşmasını yaptı. 
İktidarın ve Sağlık 
Bakanlığı’nın, 
pandemi sürecini 
tüm özneleri ile 
birlikte şeffaf 
ve bilimsel 
yöntemlerin esas 
alındığı bir şekilde 
işletilmediğini ifade 
etti. Aydoğan, MEB 
ve YÖK’ün yapması 
gereken çalıştayı, 
Eğitim Sen’in 
yaptığına dikkati 
çekti.

KTÜ

Okulların açılma 
tartışması ve 
eğitim hakkı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın 
başkanlık ettiği Koronavirüs Bilim Kuru-
lu "eğitim" gündemiyle bir araya gelen 
toplantı sona erdi. Toplantı sonrası açıklma 
yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "21 
Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye 
edilen sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şe-
kilde yüz yüze eğitime başlanacak. Dileyen 
özel okullar 17 Ağustos itibarıyla uzaktan 
eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine 
başlayabilecek" dedi. 

Haftalardır merakla beklenen okulların 
açılma tarihi netleşti. Bilim Kurulu toplan-
tısında değerlendirilen eğitim-öğretim tak-
viminden erteleme çıktı. Toplantı sonrası 
açıklmayıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 
açıklama yaptı.

Bakan Selçuk’un açıklamalarından satır 
başları şu şekilde:

"Biz eğitimciler sınıfımızdaki her bir 
öğrenicinin gözünün içine bakar derse 
öğle başlarız. Bunun böyle devam etmesi 
için herkesi sorumlu olmaya devam ederek 
okulları birlikte açacağız dedik.

Hazırlıklarımızı ve standartlarımızı 
tamamladık. Uzun süreden beri Sağlık 
Bakanlığımız ve 2021 eğitim öğretim yılını 
nasıl başlayacağımızla ilgili karalarımızı 
olgunlaştırdık. Bilim Kurulumuzun tavsiye 
kararları neticesinde aşamalı, kademeli 
eğitim öğretim yılına başlıyoruz.

31 Ağustos'ta uzaktan eğitim başlaya-

cak. Yüz yüze eğitim 21 Eylül'de geçilecek. 
Isteyen özel okullar 17 Ağustos'tan itibaren 
uzaktan eğitime başlayabilecek.

Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz velile-
rimiz için de hazırlanan bu klavuzlarımızın 
takibi öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz 
tarafından takip edilecek.

21 Eylül'den itibaren eğitimin başla-
ması konusunda Bilim Kurulu'muzun 
tavsiyesi oldu. Hangi yaşların başlaması 
konusunda Bilim Kurulu'muzun tavsiyesi 
olacak. Sınava giren öğrencilerimizle ilgili 
olarak müfredat içeriği ve onların çalış-
malarına destek olmak için planlamalar 
yapıyor. n Haber Merkezi

Ders zili 21 Eylül’de 
AA
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Can Baba’dan 
UKKSA’ya

DATÇA denil-
diğinde “Akla ilk 
gelen kimdir?” 
sorusu yönelti-
len on kişiden 
sekizi aynı yanıtı 
verebilir:

-Can Yücel!
Bu yanıtların 

en içten karşılığı 
Can Yücel’i se-
venler bakı-
mından her 12 
Ağustos’ta onun 
mezarı başında bir araya gelmek de Can 
Baba sevgisinin bir gereğidir.

Can Yücel son şiirlerinden birinde 
“Kuzum Datça’ya gömün” demişti. Bir 
anlamda vasiyetiydi bu şiiri. 1999’da da 
“Ebedi Datçalı” mertebesine terfi etti.

Bu yıl 21. kez mezarı başında toplan-
dık. Diğerlerinden farklı olarak Can Baba 
tek başına değildi. Koynunda Güler 
Yücel de vardı. Bu yıl 19 Mart 2020’de 
Güler Ablamızı sessizce onun yanında 
kalbimize gömdük.

Can Yücel Anmaları için her yıl 
Datça’nın içinden ve dışından çok sayıda 
kişi kentin özenli, temiz ve güzel mezar-
lığına gelir.  

Bu yıl gelenler arasında Şair Namık 
Kuyumcu, Ayşe Sönmez, Datça Beledi-
ye Başkanı Gürsel Uçar, ressam Umur 
Türker, gazeteci Vecdi Sayar, iş adamı 
Ömer Akat, görsel yönetmen İbrahim 
Yurttaş ve UKKSA Art Direktörü Emine 
Özkarslıoğlu vardı.

Bir de özel bir konuk dikkati çeki-
yordu. Yazar Nedim Gürsel Paris’ten 
gelmişti anma toplantısı için… Bu yılki 
konuşmacı Gürsel idi. Mezarı başında 
yaptığı konuşmada “Can Yücel ile 20’li 
yaşlarımda tanıştım. Babamın kitaplı-
ğında Can Yücel’in şiir çevirileri vardı” 
dedi:

-Can Yücel’in çevirileri de onun üslu-
buylaydı… Mesela aklımda kalan Sha-
kespeare’in bir şiirini şöyle çevirmişti:

‘Seni koyup gitmek var ya esas o 
koyuyor adama!’

Şimdi Can Yücel bizi koyup gitti, 
onun yokluğunu derinden hissediyo-
ruz.

Nedim Gürsel 1993 yılının haziran 
ayında Can Yücel ve Asım Bezirci ile 
birlikte Nazım Hikmet Anma Toplantıları 
için Paris, Londra, Köln ve Berlin’e seya-
hat etmişti. O yolculuklar ve toplantılar 
sırasında lezzeti damaklarda kalan 
anılar biriktirmişti. Onların tebessümlü 
bir bölümünü de Can Baba dostlarıyla 
paylaştı.

Her yıl Can Yücel anmalarını düzen-
leyen, Uluslararası Knidos Kültür Sanat 
Akademisi (UKKSA) Başkanı Nevzat 
Metin, mezar başında toplananlara 
“Geldiğiniz için teşekkür ederim” dedi:

-Biz burada Can Yücel ile yıkanıp 
paklanıyoruz. Mezar taşında yazan şu 
sözleri bizim rotamızı oluşturuyor: Ne 
kadar yalansız yaşarsak o kadar iyidir!

Yalanların sarmalında dönüp duran 
talihsiz bir ülkede Can Yücel gibi bir de-
hanın yokluğunu her yıl daha derinden 
hissediyoruz.    

Nevzat Metin 2010’da Datça’ya 
büyük bir zenginlik katan Uluslararası 
Knidos Kültür Sanat Akademisi’ni açtı.

UKKSA’yı da Türkiye’nin ve dünya-
nın değişik ülkelerinden davet ettiği 
ressamlar, heykeltıraşlar, seramik 
sanatçılarına açtı. Bir sanat vahası 
oluşturdu. Artık ağustos ayında Dat-
ça’nın Yakaköy’deki UKKSA kutsal bir 
ziyaret noktası oldu.

2020, UKKSA’nın 10. yılı idi. Bu yılın 
teması “Kadına Yönelik Şiddet” ola-
rak belirlenmişti. Geleneksel UKKSA 
Ödülü de Türkiye Kadın Dernekleri 
Federasyonu Başkanı Canan Güllü’ye 
verildi.

Büyük bir salgın hastalığın pençe-
sinde kıvranan dünyada ve Türkiye’de 
sanatın ve sanatçının etki gücü Dat-
ça’da bir kez daha kendini göstermiş 
oldu:

-Can Baba’dan UKKSA’ya…
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KISA KISA

Mahkûmların 
sorunları 

ertelenemez

Cezaevi 
şartları 

iyileştirilsin

LGBTİ+’lar 
için acil 
önlem

CEZA İnfaz Siste-
minde Sivil Toplum 

Derneği (CİSST), 
cezaevlerinde kalan 

mahkûmların ağız-diş 
sağlığı sorunlarına 

ilişkin 8 hak ve sağlık 
örgütü ile ortak bir 

basın açıklaması 
yayımladı. Pandemi 

nedeniyle iptal edilen 
hizmetlerin ağız ve 

diş sağlığı sorunlarını 
artırdığına dikkat 

çekilen açıklamada, 
cezaevlerindeki ağız 

ve diş ünitelerinin 
pandemi koşullarına 

uygun olmadığı da 
aktarıldı. Açıklamada, 
mahkûmların ağız-diş 

sağlığı sorunları-
nın ertelenmemesi 
gerektiğine dikkat 

çekildi. ■ Haber 
Merkezi

CHP Gaziantep Mil-
letvekili İrfan Kaplan 

Adalet Bakanı 
Abdülhamit Gül’ün 

yanıtlaması için pan-
demi sürecinde tu-

tuklu ve hükümlüle-
rin durumuna ilişkin 
yaklaşık iki ay önce 

verdiği soru önerge-
sine henüz bir yanıt 
alamadığını söyledi. 
17 Haziran’dan beri 
cezaevlerine ilişkin 
herhangi bir açık-

lama yapılmadığını 
kaydeden Kaplan, 

“Mahkûmları kaderi-
ne terk edemezsiniz, 

bu insan hakları 
ihlalidir” dedi. 

Kaplan, Bakanlığa 
‘’cezaevi şartları aci-
len iyileştirilmelidir’’ 
çağrısında bulundu. 

■ Haber Merkezi

İÇERİSİNDE 14 
kurumun bulunduğu 

İnsan Hakları Savu-
nucuları Dayanışma 

Ağı, Birleşmiş Millet-
ler (BM) yetkililerine 

bir mektup gönde-
rerek son dönemde 

ülkede LGBTİ+ 
haklarına yönelik 

artan tehdit ve uygu-
lamalara dikkat çekti. 

LGBTİ+’lara yönelik 
hedef gösterici, 

ayrımcı nefret söy-
lemine son verilmesi 

istenen mektupta, 
BM yetkililerinden 

acil müdahale talep 
edildi. BM özel me-
kanizmaları, hükü-

met nezdinde gerekli 
adımların atılması 

için girişimde bulun-
maya davet edildi.  
■ Haber Merkezi

Haklarımız pazarlık 
KONUSU DEĞILKADINLAR 

BİR KEZ DAHA

 SESLENDİ:

İktidar cephesinin İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmek istenmesine yönelik açıklamalarına kadınlar hem 
sokakta hem de sosyal medyada ses yükseltti. AKP MKYK’si bugün sözleşmeyi görüşecek. Haklarının 
pazarlık konusu yapılamayacağını aktaran kadınlar ise “AKP’nin karanlığına teslim olmayacağız” diyor

İSTANBUL Sözleşmesi’nin 
feshedilmek istenmesine karşı 
haftalardır eylemlerini sürdü-

ren kadınlar, sosyal medyada ve 
sokakta seslerini yükseltmeye 
devam ediyor. Bugün AKP Merkez 
Karar ve Yönetim Kurulu’nda 
(MKYK) sözleşmenin feshedilme-
sine ilişkin toplantı yapılacak. 
Toplantıdan önce ise ülkenin dört 
bir yanında haklarına sahip çıkan 
kadınlar, İstanbul Sözleşmesi’ne 
ilişkin broşürler dağıttı. Pek çok 
kentte sokaklara, caddelere ve 
binalara dev pankartlar asıldı.

ANKARA’DA POLİS  
MÜDAHALE ETTİ

Dün Ankara ve Antalya’daki 
kadınlar “İstanbul Sözleşmesi 
ve 6284 sayılı kanun uygulansın, 
çocuk cinsel istismarının affı 
olmaz” diyerek bir araya geldi. 
Ankara Kadın Platformu’nun 
yapmak istediği açıklamaya polis 
müdahale etti. Çok sayıda kadın 
gözaltına alındı. 

İstanbul’da ise kadınlar, pek 
çok ilçede broşür dağıtmaya 
devam ederken Avcılar’da zincir 
eylemi, Ataşehir’de de oturma 
eylemi gerçekleştirdi.

Kadınlar dün sosyal medya-
da da #PazarlıkKonusuDeğil 
etiketiyle bir kampanya gerçek-
leştirdi. Binlerce kadın, sosyal 
medyada sözleşmenin pazarlığa 
açık olmadığını dile getirdi. AKP 
ve gericilere karşı ses yükselten 
kadınlar ile feminist örgütler ta-
rafından yapılan paylaşımların 
bir kısmı şu şekilde oldu:

■ TMMOB’li Kadınlar: 
Yılların mücadelesi ile kazanılmış 
haklarımız pazarlık konusu değil. 
Hükümet İstanbul Sözleşme-
si’nden geri çekilmeyi tartışmak 
yerine, uygulamayı planlamalıdır.

■ Kadınlar Birlikte Güçlü: 
AKP MYK İstanbul Sözleşmesi’n-
den çıkmayı gündem yapmaktan 
vazgeçsin. Bunu ilan etsin. Hayat-

larımız, haklarımız, İstanbul Söz-
leşmesi #PazarlıkKonusuDeğil

■ TTB-TÖK Kadın Çalışma 
Grubu: Sadece sözleşmenin 
iptali gündeminin ortadan kalk-
masını değil, sözleşmenin devleti 
yükümlü kıldığı üzere eşitlik 
politikalarının geliştirilme ve 
uygulanmasını istiyoruz!

■ NAR Kadın Dayanışması: 
Eşit ve özgür bir yaşam için bu 
karanlığın karşısında durmaya 
devam edeceğiz!

KADINLAR KARANLIĞA  
TESLİM OLMAYACAK

SOL Parti, yayımladığı kadın 
bülteninde kadınların köleleş-
tirilmek AKP’nin güç kay-
bettikçe tabanındaki şeriatçı 
azınlığın desteğini almak için 
İstanbul Sözleşmesi’ne saldır-
dığına dikkat çekilen bültende, 
gerici karanlığıyla kadınların 
hayatını karartmak istediğine 
değinildi.

Bu gerici karanlığa kar-
şı ayakta olduklarına vurgu 
yapılan bültende, şunlar dile 
getirildi: “Kadınlar, ülkenin dört 

bir yanında birlik ve mücadele 
içinde İstanbul Sözleşmesi’nin 
kaldırılmasına izin vermeyece-
ğini ortaya koyuyor. Hayatımıza 
yönelen her tür saldırı ve şiddet 
karşısında asla bir adım geri 
atmayacağız. Birleşeceğiz, örgüt-
leneceğiz bu karanlığı yeneceğiz. 
İstanbul sözleşmesinden geri 
çekilme yönünde karar verilirse 
ortaya çıkacak sonuçlardan AKP 
sorumlu olacaktır.”

SÖZLEŞME KALACAK  
SİZ GİDECEKSİNİZ

CHP Kadın Kolları Başkanı 
Aylin Nazlıaka, kadın örgüt-
leriyle birlikte CHP Genel 
Merkezi’nde düzenlediği basın 
toplantısında İstanbul Sözleş-
mesi’ne ilişkin açıklamalarda 
bulundu. AKP ve gericiler 
tarafından hedef gösterilen 
İstanbul Sözleşmesi ile ilgili 
Nazlıaka, “Sözleşme’yi uygula-
mak yerine kaldırmak isteyen-
lere oturdukları koltukları dar 
edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi 
kalacak! Siz gideceksiniz!” 
dedi. ■ Haber Merkezi

‘Çatışma’ sürdü
İSTANBUL Sözleşme-

si’nin AKP’nin içinde ya-
rattığı çatışma durmuyor. 
Türkiye gazetesi yazarı 
Süleyman Özışık, dünkü 
köşe yazısında, iktidar 
çevrelerinde sözleşme-
ye sahip çıkan AKP’li 
kadınlara yönelik sarf 
edilen söylemleri eleştir-
di. “KADEM’e vuracağım 
diye AK Partili kadınların 
neredeyse tamamını ‘fahi-
şe’ye benzetmek de neyin 
nesi?” diyen Özışık, ismini 
anmadan Abdurrahman 
Dilipak’a tepki gösterdi. 
Özışık, “CHP bile bugüne 
kadar davası için çoluğu-
nu çocuğunu bir kenara 
atıp sokak sokak koşturan 
AK Partili kadınlara ‘Fahi-
şe’ benzetmesi yapmadı” 
ifadelerini kullandı.

Yargı, RTÜK’ü durduruyor
Halk TV ve TELE 
1’e verdiği ekran 

karartma cezasının 
durdurulmasıyla 
birlikte RTÜK’ün 

yanlı kararları 
yeniden tartışılmaya 

başlandı. Üst 
Kurul Üyesi Taşcı, 

mahkemelerin 
RTÜK’e çok açık 
mesaj verdiğini 

söyledi

Hüseyin ŞİMŞEK

MUHALİF televizyon ka-
nallarının ekranlarını karar-
tan Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulu’nun (RTÜK) cezaları 
yargı tarafından durduruldu. 
Üst Kurul Üyesi İlhan Taşçı, 
kararların oy birliği ile alınma-
sının önemine dikkat çekerek 
yargının, RTÜK’e kararlarıyla 
ilgili mesaj verdiğini ifade etti.

DİKKATLİ OLMAK 
 ZORUNDALAR

Ankara 7’nci, 4’üncü ve 
23’üncü İdare Mahkemeleri, 
RTÜK’ün Halk TV ve TELE 1 
için verdiği ‘beşer gün yayın 

durdurma’ kararına yapılan iti-
razları haklı gördü. Mah-
kemeler, oy birliği ile 
verdikleri kararlarla 
‘basın özgürlüğü’ 
hatırlatması yaptı. 
Yandaş kanallardaki 
küfür, hakaret ve 
şiddet görüntülerine 
ceza vermek yerine 
muhalif kanallardaki 
siyasi eleştirileri ceza-
landıran RTÜK’ün bundan 
böyle daha dikkatli olması 
gerektiğini söyleyen Üst Kurul 
Üyesi İlhan Taşcı, “Engelle-
nemeyeceklerini düşünerek 
karar verenlerin bundan böyle 
daha dikkatli olması gerekiyor. 

Verilen her hukuksuz karar 
için yargısal mücadelemizi 

sürdüreceğiz. 
Muhalif 

televizyon 
kanalların-
da yapılan 
siyasi eleş-
tiriler, her 
koşulda 

cezalandı-
rılıyor. Bu 

durumun yargı 
tarafından da 
fark edilmesi, 
bizim için 
sevindirici-

dir” diye 
konuştu. 

Yaren ÇOLAK

DEMOKRATİK Katılım Grubu, 
İstanbul Tabip Odası’nın (İTO) 16 
Ağustos Pazar günü Haliç Kong-
re Merkezi’nde yapılacak seçimi 
öncesi adaylarını tanıttı. ‘Çağdaş, 
Laik, Demokratik Bir Ülkede 
Aklın ve Bilimin Işığında Hekim-
lik’ sloganıyla seçime katılan 
Demokratik Katılım Grubu’nun 
dün düzenlediği basın toplantı-
sında Yönetim Kurulu adayları, 
seçime ilişkin tespit ve taleplerini 
açıkladı.

Bağımsız, laik bir seçim 
olması dileğiyle tüm hekimleri oy 
kullanmaya davet ediyoruz diyen 
İTO Yönetim Kurulu adayı Dr. 
Osman Öztürk, “Bu basın toplan-

tısında hem adaylarımızı tanıt-
mak hem de görüşlerimizi size 
aktarmak için buluştuk” dedi.

Bağımsız bir Tabip Odası 
istediklerini söyleyen Yönetim 
Kurulu Başkan adayı Dr. Pınar 
Saip ise şöyle konuştu: “Bizler 
halk sağlığını koruma, hekim-
lerin özlük hakkını koruma ve 
etik görevleri yerine getirmeye 
çalışıyoruz. Bağımsız olmamız 
çok önemli sağlığı ilgilendi-
ren her alanda söz sahibi bir 
kurum olmamız lazım. Sağlığın 
ticarileşmesine tanık oluyoruz. 
Ancak kamusal politikaların ne 
kadar gerekli olduğunu Co-
vid-19 virüsü ile tekrar gördük. 
Biz bağımsız meslek odalarını 
korumak istiyoruz.” 

Başkanlardan çağrı: 
Avukatlar yaşasın
33 baro başkanı, adil yargılanma tale-

biyle ölüm orucunda olan avukatlar Ebru 
Timtik ve Aytaç Ünsal’a ilişkin ‘yaşatma’ 
çağrısı yaptı. Adil yargılanma talebiyle ölüm 
orucunun 223’üncü gününde olan Ebru 
Timtik ile 193’üncü günündeki Aytaç Ünsal 
için yapılan açıklamada, “Vicdan sahibi 
herkes için Ebru ve Aytaç’ı yaşatmak bir 
sorumluluktur” denildi. Açıklamada şunlara 
dikkat çekildi: “Adil yargılanma hakkının 
sağlanmasını, avukatların ivedi bir biçimde 
tahliye edilmesini talep ediyor ve tahliye-
leriyle birlikte meslektaşlarımızın yaşam-
ları hakkında aldıkları bu kararı yeniden 
değerlendirmeleri için ısrarcı olacağımızın 
teminatını veriyoruz.”  ■ Haber Merkezi

Demokratik Katılım 
Grubu adaylarını tanıttı
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İşte size bir 
model!

Camiye dönüştürülmesinin 
ardından Diyanet’e devredilen 
Ayasofya’daki mozaik ve 
freskler tam 21 gündür 
ziyaretçilere gösterilmiyor. 
Kararın ardından açılır kapanır 
bir sistem yapılacağı ve 
mozaikler ile fresklerin namaz 
saatleri dışında sergileneceği 
belirtilmişti

 İsmail ARI

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı’na 
bağlı Ayasofya’nın, 24 Temmuz ta-
rihinde Diyanet İşleri Başkanlığı’na 
devredilerek camiye dönüştürül-
mesinin üzerinden tam 21 gündür 
geçti. Ayrıca, üzerleri kapatılan, 
9’uncu ve 10’uncu yüzyıllarda ya-
pıldığı tahmin edilen mozaikler 
tam 21 gündür sergilenmiyor.

Ayasofya’nın Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından Diyanet’e 
devredilmesine rağmen Kültür 

ve Turizm Bakanlığı personeli de 
hâlâ Ayasofya’daki ofiste çalış-
maya devam ediyor. BirGün’ün 
ulaştığı Ayasofya’daki bakanlık 
çalışanları, “Mozaiklerin üzeri şuan 
tamamen kapalı. Ne zaman açıla-
cağını bilmiyoruz. Namaz saat-
leri dışında da mozaikler üzerleri 
kapalı olduğu için sergilenmiyor. 
Açılır kapanır bir sistem kurulaca-
ğı söylendi ancak bu sistemin ne 
zaman yapılacağı yönünde de bir 
bilgimiz yok” dedi.

PERDE YAPILACAK DENMİŞTİ
Ayasofya’nın camiye dö-

nüştürülmesi kararı ardından, 
iktidarın yaptığı açıklamalarda 
“Ayasofya’da mozaik ve fresklerin 
kapatılması için bir dakikada açılıp 
kapanan elektronik raylı sistem 
perde kullanılacak” denmişti.

UZUN KUYRUKLAR SÜRÜYOR
 Ayasofya’da kılınan ilk Cuma 

namazına katılan ve maskesiz 

fotoğraf paylaşan AKP Manisa 
Milletvekili İsmail Bilen ile AKP 
Hatay Milletvekili Hüseyin Şan-
verdi’nin Covid-19 test sonucu-
nun pozitif çıkmasına rağmen 
Ayasofya önündeki uzun kuyruk-
lar devam ediyor. Sultanahmet 
Meydanı çevresi bariyerlerle çev-
rilirken, Ayasofya ile Sultanahmet 
Cami’nin yer aldığı Sultanahmet 
Meydanı’na girmek isteyenler 
polisin üst aramasından geçerek 
alan girebiliyor.

ÜST KAT DA ZİYARETE KAPALI
Ayasofya içerisinde de çok 

sayıda polis ile Diyanet Vakfı’nın 
görevlileri yer alıyor. Diyanet 
Vakfı yazılı önlük giyen görevli-
ler, her gün bir ilçedeki Diyanet 
çalışanlarının organizasyon için 
görevlendirildiğini, “Ayasofya’nın 
üst katının cami kararı ardından 
ziyarete kapatıldığı ve mozaiklerin 
namaz saatleri dışında da sergi-
lenmediğini” belirtti.

TBMM’de salgın endişesi
Meclis kulislerinde okulların açılması gibi TBMM’nin de 1 Ekim’de açılmasının ertelenebileceği konuşuluyor. AKP’nin salgına karşın, güvenlik 

soruşturması ve İş Bankası ile ilgili düzenlemeleri yasalaştırma acelesi nedeniyle TBMM’yi bir süreliğine açabileceği de ileri sürülüyor

SALGIN nedeniyle nisan ayında zorunlu 
tatile giren ve 48 günlük aradan sonra 
temmuza kadar çok sayıda tartışmalı 

düzenlemeyi yasalaştıran TBMM’nin yeni 
yasama yılının 1 Ekim’de başlamayabileceği 
ifade edildi.

Son olarak sosyal medyaya sınırlama ge-
tiren düzenlemeyi yasalaştıran ve 29 Tem-
muz’da 27’nci dönem üçüncü yasama yılına 
son veren TBMM’nin dördüncü yasama yılı 
1 Ekim’de başlayacak. Dokuzu milletvekili 
olmak üzere 44 personel ve üyesi salgınla 
mücadele eden TBMM’nin vakaların son-
baharda artma ihtimali nedeniyle zorunlu 
tatilini uzatabileceği öne sürüldü. AKP 
kulislerinden edinilen bilgiye göre, vaka 
sayılarında yaşanan artışın sürmesi duru-
munda iktidar partisi süre uzatım talebinde 
bulunacak. TBMM’de parti grupları anlaşır-
sa 1 Ekim’de “aç-kapa” yapılacak ve yasama 
çalışmaları bu yolla ertelenecek.

AKP’NİN ACELESİ VAR
İktidar partisinin bu konudaki en büyük 

“üzüntü”sü ise acele çıkarılması gereken 
bazı düzenlemeler oldu. Bunların başında 
güvenlik soruşturması uygulaması geliyor. 
Kamuya girişte güvenlik soruşturması 
yapılmasını hüküm altına alan düzenleme, 
25 Haziran’da TBMM İçişleri Komisyonu’n-
da kabul edilerek Genel Kurul’a gönderildi. 
Teklifte, arşiv araştırması, statüsü veya 
çalıştırma şekline bağlı olmaksızın ilk kez 
veya yeniden memuriyete ve kamu görevi-
ne atanacaklar hakkında soruşturma yapıl-
ması öngörüldü. AKP, salgın nedeniyle bu 
düzenlemeyi Genel Kurul’dan geçiremedi.

VARLIK FONU BEKLEMEDE
AKP’nin yeni yıla kalmasından “şikâ-

yet ettiği” düzenlemelerin bir diğeri ise 
CHP’nin İş Bankası hisselerine yönelik tas-
lak çalışma oldu. Yetkili kurullarında yapı-
lan tartışmaların ardından teklifin taslağını 
hazırlayan iktidar partisi, Mustafa Kemal’in 
İş Bankası hisselerini CHP’ye veren vasiye-
tini “çok partili hayat” gerekçesiyle hüküm-
süz kılmak istiyor. AKP’nin Varlık Fonu’nun 
değerini artırmak için bu bankanın hisse-
lerini Hazine’ye aktarmak istediği de ifade 
ediliyor. Bu düzenleme, henüz TBMM’ye 
sunulamadan salgın hastalığın hız kazan-
ması nedeniyle yeni döneme bırakıldı.

TARIMIN İÇİNDEN ALKOL ÇIKTI
AKP’nin TBMM Tarım, Orman ve Köyiş-

leri Komisyonu’ndan 1 Temmuz’da geçirdiği 
“Gıda, tarım ve orman alanında düzen-
lemelere ilişkin kanun teklifi” de 1 Ekim 
sonrasına bırakılan düzenlemeler arasında 
yer aldı. “Tarım arazilerinin hobi bahçeleri 
gibi uygulamalarla bölünmelerinin engel-
lenmesi” sunumuyla TBMM’ye gönderilen 
torba düzenlemenin içerisinde alkollü satış 
yapan yerler için yeni yaptırımlar da yer 
aldı. Muhalefet, bu düzenlemeye karşı dire-
neceğini ifade edince son dönemde TBMM 
Genel Kurulu’nda görüşülmedi.

TBMM’nin salgın hastalığa karşı çalışma 
programı için AKP’nin eylül ayı ortasında 
“vakaların seyrine göre” diğer partilerin 
temsilcileri ile bir araya gelip takvimi ele 
alacağı ifade edildi. ■ BirGün/ANKARA

FRESK VE MOZAIKLER  21 
GÜNDÜR SERGILENMIYOR
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GALATA-
SARAY Lise-
si’ni İHL›si, 
binasını da AKP›li 
yandaşa AVM 
yapmak üzere 
peşkeş çekmek 
isteyenlerin 
başlattığı 
kampanyaya karşı 
yazdığım yazıya 
değerli dostum Ali 
Kankotan bir ileti 
göndermiş. Diyor 
ki;

“Otokrasi, anakronik bir saray kültürü ve 
de saray çevresi yaratmanın peşinde. 
Saray kültürüne karşıtlığın ocağı olan, 
Tevfik Fikret’in yolundan giden vicdanı ve 
irfanı hür Galatasaray’a ve Galatasaray-
lılara saldırmak haset değil, somut bir 
projedir.

Kültürel saldırılar, savaşın bir başka 
yüzüdür; adamlar iki yüzyıllık bir karşıtlığı 
büyük bir zafere çevirmenin “tam zamanı” 
geldiğini düşünüyorlar. Biz ise kendi içimiz-
de amip bölünmesini taklit ediyoruz. Eloğlu, 
tam gaz iç savaşa hazırlanıyor; biz de Erdal 
Bey’ in dediği gibi” birbirimizi yemeye...”

Rahmetli Erdal İnönü’ye garson “ne yer-
siniz?” diye sorduğunda “birbirimizi!” sözü 
o dönemin en anlamlı esprisi olmuştu...

Aslında 12 Eylül sonrası ülkenin bir an 
önce demokrasiye dönmesi için yoğun 
mücadele veren SHP’nin, bir yandan faşist 
cuntayla mücadele ederken, diğer yandan 
hiziplerin parti içi koltuk sevdasıyla da 
meşgul edilmesi, bunlarla birlikte Ecevit’in 
DSP’yi de kurması sol siyasi gücü bölüyor-
du…

Bu durum faşist iktidarın varlığının 
sürmesine ve demokratik reformların 
gerçekleşmesine engel oluyordu.

Erdal İnönü’nün “SHP’nin yükselişinin 
önünün kesilmesini, sosyal demokratların 
birbirini yemesine” bağlaması, o dönemin 
en gerçekçi tespitlerinden biridir…

Bu doğru teşhis sonrası 1986 Ey-
lül’ünde görev aldığım Genel Sekre-
terliğim döneminde, solda mücadele 
eden devrimcilerle Atatürk ilkeleriyle 
özdeşleşmiş insanları ayırım yapmadan 
bir araya getirerek yeni bir örgüt yapısı 
oluşturdum...

Öncelikle parti içi hukuk ve demokrasi 
işletildi. Deneyim, liyakat ve yeteneğe değer 
verildi. Sürekli eğitim vererek gençler ve 
deneyimli kadroların kucaklaşması, ideolo-
jik bilinçlenme, parti içi hukuk ve özgürlük 
ortamı genişletildi...

Örgütlü yaşam kültürü gelişti. Yeni 
projeler yaratıldı!

Beldelerden başlayarak, ilçe, il örgütle-
rinin gözetiminde parti üyelerinin dayanış-
ması ve iktidar olma iddiası güçlendirildi...

Söz ve karar hakkının üyeden Genel 
Başkan’a doğru çıktığı bir yapı oluşturuldu.

Parti ilkelerinden hiç taviz verilmedi!
Sokaklar, alanlar, mahalleler ve köylerde 

basmadık yer bırakmadı. Sözel muhalefet 
yapılmadı ve her şeye baştan karşı çıkıl-
madı! Yanlışın yerine konulması gereken 
doğru da gösterildi. İşkence görenlerin, 
ezilenlerin, mağdurların kısaca hep halkın 
yanında olundu! SHP, ilkeleri etrafında 
birleşmiş bir kadro hareketine dönüştü…

Heyecanlandıkça güçlendi. Başardıkça 
umut oldu! Tüm üyeleriyle Faşist Cunta’ya 
kafa tuttu!  Demokratik açılımları hızlandır-
dı. İnsan hakları ve özgürlüklerin oluşması 
için çalıştı. Önce, 1987 siyasi yasakların 
kaldırılmasını sağladı. 1987 seçimlerinde 
ana muhalefet Partisi oldu! “Limon gibi 
sıkılmayın” sloganıyla Sosyalist Enternas-
yonal’den en başarılı kampanya ödülünü 
aldı! Sonra 1989 Yerel Seçimlerı’nde birinci 
parti oldu! Yereldeki başarı 1991 seçimle-
rinde kurulan DYP/SHP koalisyon Hüküme-
tinin kurulmasını sağladı! Yılların DP/CHP 
düşmanlığını ortadan kaldırarak, köylerde 
ayrılmış kahveler birleştirildi, birbirilerin-
den kız alıp vermelere başlandı!

1986’da kurulan SHP, tam bir sosyal 
demokrat partiydi.

Kimliğini saklamadı. Taviz vermedi. 
Gizli ittifaklar yapmadı. Sağcılaşmaya 
heveslenmedi. Akçalı işlerle uğraşmadı! 
Muhalefet “yapıyormuş” gibi davranmadı! 
Dürüst oldu!

Doğru yönetilerek 5 yıllık sürede yerel 
ve genelde iktidar olabilmeyi başardı!

Çünkü kararlı duruşu halka gü-
ven vermişti!

Kürtlerle Türkleri, Alevilerle Sünnileri 
birleştirdi. Tüm farklılıkları kucakladı!

Laik demokratik Cumhuriyetin temel 
ilkelerine, eşitliğe, evrensel insan hak ve 
özgürlüklerine ve de sosyal hukuk devleti-
ne inandı!

Kürtleri ve Alevileri inkâr 
eden politikalara karşı durdu!

Bu nedenle SHP, siyasi tarihimizde en 
başarılı sol parti unvanını aldı!

Çözüm diyenlere; CHP›nin önünde SHP 
modeli var. Koltuk sevdası olmayanların, 
alanlarda sokaklarda eylem yapmaktan 
korkmayanların, kararlı, cesur ve demok-
rasi aşığı insanların ufkunu açacak başarılı 
bir model!

CHP önce, kendi içinde tüm üyeleriyle 
ayırımsız el sıkışmalı. İlkesine dönmeli. 
Hedefini belirlemeli. Ve cesaretle alanlara 
çıkmalıdır! 

CHP’nin çıkış yolu  SHP modelidir!

TMMOB’ye ve meslek 
odalarına dokunma

627 orman, orman endüstri ve 
ağaçişleri endüstri mühendisi, meslek 
odaları yasasında yapılmak istenen 
değişikliğe karşı açıklama yaptı.

Emek ve demokratik kitle örgütleri 
gibi, meslek odalarının da antidemok-
ratik saldırılarla karşı karşıya olduğu 
belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“Mühendisler/mimarlar/şehir plan-
cıları, doktorlar, diş hekimleri, veteri-
ner hekimler, eczacılar, muhasebeci 
ve mali müşavirlerin meslek odaları; 
avukatların baroları ve bunların üst 
birlikleri tarihinin en yoğun antide-
mokratik saldırısıyla karşı karşıya. 
Bu antidemokratik saldırı; örgütlü 
güçleriyle ayakta kalarak mücadeleye 
devam eden son demokratik mevzileri 
de ele geçirmek ya da etkisizleştirmek 
için planlanmıştır. Meslek odaları ve 
barolar bağımsız kalmalıdır. Vesayetçi 
antidemokratik uygulamalara boyun 
eğmeyeceğiz.” ■ Haber Merkezi

İSTANBUL Anadolu 8. Sulh Ceza 
Hakimliği, Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın imam 
hatip lisesinden arkadaşı Aykut 
Emrah Polat’ın Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu’nun düzenlediği iha-
leyi 280 milyon TL’ye kazanmasına 
ilişkin habere erişim engeli getirdi.

TMSF’nin İstanbul Ataşehir’de 
sahip olduğu arsa üzerinde yapıla-
cak “Ataşehir Modern Projesi A, B, 
C Blok konut, işyeri sosyal tesisler 
inşaatı” işini, 280 milyon TL’ye Bilal 
Erdoğan’ın imam hatipten arkadaşı 
İlkyapı İnşaat’ın sahibi Aykut Emrah 

Polat kazanmıştı.
Bilal Erdoğan’ın talebini değerlen-

diren İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza 
Hakimliği kararında, “Dilekçe ve ek-
leri ile talebe konu yayınlar incelen-
diğinde; Talepte bulunan hakkında 
çoğunlukla galiz küfür ve hakaretler-
den oluşan düşünce ve eleştiri hür-
riyeti ile telifi kabil olmayan payla-
şımları ve fotoğrafları yayınladıkları, 
bu şekilde talepte bulunanın kişilik 
haklarının ihlal edildiği anlaşıldığın-
dan talebin kabulüne karar vermek 
gerekmiştir” ifadelerine yer verdi. 

■ Haber Merkezi

UZAN: İTTİFAKLARA AÇIĞIZ
Cem Uzan, kurucusu ol-

duğu Genç Parti’nin olası bir 
seçimde “mutlaka bir ittifakın 
içinde yer alacağını” söyledi. 
Uzan, bu ittifakın Millet ve 
Cumhur İttifakı ya da “üçün-
cü bir ittifak da olabileceğini” 
belirtti.

Cem Uzan, 2002 erken ge-
nel seçimlerinde Genç Parti 
yüzde 7,2 oy aldıktan sonra 
yaşananları ve Türkiye’ye geri 

dönmesi konusunu Euro-
news’e değerlendirdi.

 Türkiye’de Uzan Grubu ile 
ilgili davalar ve el koymalar 
başlamadan önce yaptırdıkları 
anketlerde yüzde 20 oy aldık-
larını dile getiren Uzan, “Türki-
ye fabrika ayarlarına geri 
dönecek” dedi. Uzan “esas 
olması gereken parlamenter 
sisteme dönüştür,” şeklinde 
konuştu. ■ Haber Merkezi
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‘280 milyonluk ihale’ haberine erişim engeli
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Gerçek gündem; 
anayasa değil, 

Ayasofya (Gündem, 
sun’i değil Sünni)
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GERÇEK-yapay 
(sun’i) gündem 
ikilemine sürekli 
dikkat çekilerek, 
özellikle medyada 
tartışılan  konu-
ların Türkiye’nin 
gerçek sorunlarını 
yansıtmadığından 
sıkça yakınılır.

Bu saptama, 
Türkiye gerçekliği 
ile örtüşmüyor. 
Neden? Çünkü 
Türkiye’de iki gerçeklik var: biri, olması 
gereken, diğeri ise olan.

Olması gereken; ülkenin ve toplumun 
bugünü ve geleceği için ortak kurallar 
koyan Anayasa: Türkiye  Cumhuriyeti, 
“insan haklarına dayanan demokratik, laik 
ve sosyal bir hukuk Devleti”dir. Bunların 
her biri ve bir bütün olarak hepsi, Türkiye 
gündeminin merkezinde yer aldığın-
dan, tartışılması ve çözümler üretilmesi 
gereken alanlar: insan hakları, demokrasi, 
laiklik, sosyal devlet, toplumsal eşitsizlik, 
işsizlik vb.

Olan ise; “tek kişi yönetiminin belirle-
diği” gündem: Ayasofya; resmi ve kılıçlı 
namazlar,  avlusunda siyasal demeçler.

Denebilir ki, olması gereken ve bütün 
Türkiye’yi kucaklayan kurallar ve kurumlar 
bütünü olarak Anayasa, gerçek gündem; 
tek kişili yönetimin Ayasofya eksenli gün-
demi, yapay olanı.

Tam tersi: öncesi, esnası ve sonrası ol-
mak üzere Ayasofya, Anayasa’yı uygulama 
konusunda baş sorumlu olan kişinin, fiili 
yöntemlerle girdiği yol olsa da, Türkiye’nin 
gerçek gündemi.

EMEVİ CAMİİ YERİNE AYASOFYA…
Türkiye camilerini yeterli görmeyenler, 

Suriye camilerine göz dikti. Emevî camiin-
de namaz kılmak bir yana, bu ülkeye bile 
gidemeyen zevat, milyonlarca Suriyeliye 
ülke topraklarını ve camilerini açmak 
zorunda kaldı; hem de sayı, zaman ve yer 
belirsizliği eşliğinde.

On yıl süreyle Devlet yönetimine ortak 
edilen Cemaat’in darbe girişimini ilahi 
lütuf olarak görenler, Anayasa değişikliğini 
dayattı. 16 Nisan 2017’ye kadar fetişleştiri-
len Anayasa, 9 Temmuz 2018’de yürürlüğe 
konulunca, “unutuldu”.

Tam iki yıl sonra, Ayasofya müzesi 
camiye çevrildi: “86 yıllık esaret” ve ege-
menlik söylemi ile, ülke kurtarıcıları olan 
Cumhuriyet’in kurucuları,  Devlet egemen-
liğine ihanetle lanetlendi.

Türkiye Devleti’nin uluslararası ana-
yasası olan Lozan Antlaşması gününde 
Cumhuriyet Anayasası’nın 2. maddesinden 
136. maddesine kadar birçok hükmü ihlal 
edilerek, “resmi namaz töreni” yapıldı.

7 Ağustos Cuma namazı çıkışı, büyük 
avluda oluşturulan düzenekte  kamu har-
camalarından, siyasal münavebe yollarını 
tıkamaya uzanan birçok konuda açıklama 
yapıldı;  üstelik, Devleti temsilen.

İstila iştahı olarak yorumlanmış olan 
Emevi camii rüyası gerçekleşmiş olmasa 
da, Justinyanus’un eserinde kılıçlı ibadet 
ve avlusunda siyasal söylemle “Sünni 
gündemi”, sun’i olmaktan çıkarıldı.

Ayasofya, artık ibadethaneden çok, 
“imam-hatip bakışlı mezhep” için Cumhu-
riyet parantezini kapatma sembolü.

YASAMA, GÜNDEMİNİ BELİRLEYEMEDİ
Ayasofya için Danıştay, hukuku ve hak-

ları zedelemek için TBMM  kullanıldı.
Covid-19 “sağlık OHAL dönemi”, yasa-

ma yetkisinin istismarına da damgasını 
vurdu ve ilişkisiz birçok alana el atıldı; 
çoklu barodan sosyal medya düzenleme-
sine: genel olarak yetkileri tek kişiye daha 
çok kaydırarak özgürlükler alanı daraltıldı; 
AYM kararlarına karşın kamu görevlerinde 
liyakat ilkesi gözetilmedi; çoklu baro ile adil 
yargılanma hakkını daha fazla zedeleme 
riski yaratıldı.

YA TÜRKİYE’NİN GÜVENLİĞİ?
 Şimdilik ve kısaca; Maşrik-Magrip 

ekseninde, Mısır’dan Tunus’a “Müslüman 
kardeşlik” dayanışması ile hakimiyet 
girişimleri, -Mısır’ı Yunanistan müttefiki 
yapma eşiğine iterek-, Türkiye’yi  kendi 
münhasır ekonomik alanlarını korumakta 
zorlanır hale getirdi.

İLK HEDEFİN GERÇEK  
GÜNDEM OLMASI İÇİN…

CHP Kurultayında ilk hedef olarak 
belirlenen Anayasa, gerçek gündeme nasıl 
dönüşür? Şimdilik kısaca;

■ “insan haklarına dayanan demokra-
tik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti” temel 
gereklerini sahiplenerek;

■ yeni anayasa ittifakını da bu eksende 
belirleyerek;

■ başta çocuklar ve gençler gelmek 
üzere bütün yurttaşların  nasıl bir anayasal 
düzende yaşamayı hak ettiklerini kararlı ve 
sürekli biçimde anlatarak.

AB, DOĞU AKDENİZ’İ GÖRÜŞECEK
Atina ile Ankara arasında 
yaşanan Doğu Akdeniz gerilimi 
tırmanıyor. Yunanistan’ın acil 
toplantı talebinin ardından AB 
Dışişleri Bakanları yarın bir 
araya gelecek. Milli Savunma 
Bakanı Akar ise, “Sahada ve 
masada uluslararası hukuk ve 
iyi komşuluktan yanayız"  
diye konuştu

ATINA yönetiminin AB Dış Ilişkiler 
Konseyini "Türkiye'nin Doğu Akde-
niz'deki faaliyetleri" hakkında acil 
toplantıya çağırmasının ardından 
Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin 
dışişleri bakanları yarın Doğu Akdeniz 
gerilimine ilişkin bir araya gelecek. 
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos 
Dendias ve ABD Dışişleri Bakanı Mike 
Pompeo da yarın Viyana'da görüşecek. 
Öte yandan Milli Savunma Bakanı 
Hulusi Akar, Reuters'a verdiği demeçte 
"Türkiye Doğu Akdeniz'de Yunanistan 
ile yaşadığı sorunu diyalogla çözmek 
istiyor. Sahada ve masada uluslararası 
hukuk ve iyi komşuluktan yanayız" 
ifadesini kullandı. Konuya ilişkin açık-
lama yapan Israil ise, "Yunanistan'ın 
yanındayız" dedi.

AB Dış Ilişkiler ve Güvenlik Politi-
kası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 
üye ülkelerin dışişleri bakanlarının 
yarın olağanüstü toplanacağını bildir-
di. Borrell, sosyal medya hesabından 

paylaştığı mesajda, öğleden sonra 
toplanacak Dış Ilişkiler Konseyinde 
Doğu Akdeniz, Belarus ve Lübnan'da-
ki önemli görüşmelerin ele alınaca-
ğını duyurdu. Dışişleri bakanlarının 
video konferans yoluyla bir araya 
geleceği açıklandı.

Türkiye'nin enerji kaynakları ara-
ma çalışmalarına yeniden başlayaca-
ğını açıklamasının ardından, sismik 
araştırma gemisi Oruç Reis pazartesi 
günü Doğu Akdeniz'de tartışmalı böl-
geye geldi. Gemi, burada 23 Ağustos'a 
kadar faaliyet gösterecek. NATO müt-
tefikleri Yunanistan ve Türkiye, kıta 
sahanlıklarının adalarla dolu sularda 
ne kadar uzadığına dair çelişkili gö-
rüşlere dayanarak, Doğu Akdeniz'deki 
hidrokarbon kaynakları konusunda 
çakışan hak iddiaları nedeniyle anlaş-
mazlık yaşıyor. ■ Haber Merkezi

DIŞIŞLERI Bakanlığı Sözcüsü 
Hami Aksoy, “Yunanistan'ın Batı 
Trakya Türk azınlığına ait ilkokulları 
sistematik olarak kapatma iddiası-
na” ilişkin soruya yazılı cevap verdi. 
Aksoy, 'Yunanistan’ı, Lozan Barış 

Antlaşması hükümleriyle bağdaş-
mayan, azınlık mensubu çocukların 
eğitim haklarını çeşitli bahanelerle 
ihlal etme politikasına son verme-
ye ve bahse konu okulları yeniden 
açmaya davet ediyoruz' dedi.

Aksoy’dan azınlık okulları uyarısı

Irak’tan Ankara’ya kınama
IRAK Dışişleri Bakanlığı, ‘Tür-

kiye'nin Irak Kürt Bölgesel Yöneti-
mi'ndeki Sidakan bölgesinde dü-
zenlediği IHA saldırısında iki Iraklı 
yetkilinin ve bir Irak askerinin 
öldürülmesini’ kınadı. Bakanlık, 
Türkiye Savunma Bakanı Hulusi 
Akar'ın bugün Bağdat'a düzenle-
yeceği ziyaretin de iptal edildiği 
duyuruldu.

Irak Dışişleri Bakanlığı, "Türki-
ye'nin mütekerrir askeri ihlalleri 
Irak egemenliğini, uluslararası hu-
kuku ve Birleşmiş Milletler sözleş-
mesini ihlal etmektedir" açıklama-
sında bulundu. Açıklamaya göre, 
'iki Iraklı sınır güvenlik yetkilisinin 
ve bir Irak askerinin öldüğü' olayın 
ardından Irak hükümeti, Akar'ın 
Bağdat ziyaretini iptal etti.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçi-
si'ne protesto notası verileceğini 
duyuran Irak Dışişleri Bakanlığı 
"Türkiye'nin ihlallerine karşı açık 
ve birden fazla seçeneğimiz bulu-
nuyor" açıklamasında bulundu. 

Daha önce Türk Milli Savunma 
Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki 
Metina bölgesinde 2 PKK mensubu-
nun hava harekatıyla etkisiz hale 
getirildiği yönünde bir açıklama 
yapmıştı.

Bakanlıktan yapılan açıklama-
da, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz 

operasyonlarımız neticesinde, Irak 
kuzeyi Metina bölgesinde tespit 
edilen 2 PKK'lı terörist, icra edi-
len hava harekatıyla etkisiz hale 
getirildi. Operasyonlarımız en son 
terörist etkisiz hale getirilinceye 
kadar devam edecek" ifadelerine 
yer verilmişti. ■ Haber Merkezi

RUSYA’nın Suriye’deki Tarafları 
Uzlaştırma Merkezi’nin açıklamasına 
göre, Idlib’de M-4 karayolu üzerinde 
bir kez daha Rusya-Türkiye ortak 
devriyesi gerçekleşti. Trumbah ve Ayn 
Al Havr yerleşim birimleri üzerindeki 
devriye güzergahı 70 kilometrelik bir 
alanı kapsadı. Konvoyda üç BTR-82A 
zırhlı aracı yer aldı. Rus Hava Kuvvetle-
ri’ne ait insansız hava araçları konvoyu 
havadan izledi. Iki ülke arasındaki ilk 
ortak devriye 15 Mart 2020’de gerçek-
leştirilmişti. ■ Haber Merkezi

İdlib’de ortak devriye

Çözülen 
Cumhur
iştah 
kabartıyor

AKP-MHP blokunda yaşanan 
çözülme başta Akşener 
olmak üzere sağ cenahta 
bulunan partilerin iştahını 
kabartıyor. Sağda iki 
cephenin katıldığı bir erken 
seçimin yaşanması mümkün

ERDOĞAN ve Babacan’dan 
gelen iyi sözleri gülümseyerek 
karşılayan IYI Parti Lideri Meral 

Akşener kendi oyununu kurmaya ha-
zırlanıyor. Parti kurmaylarından gelen 
“Millet Cephesi’ne mecbur değiliz” 
açıklamalarından sonra gelen Deva 
Partisi ziyareti Ankara’da kulisleri 
hareketlendirdi.

Geçen hafta Bahçeli’den “eve dön 
çağrısı” alan Akşener, Erdoğan’ın “mil-

li ve yerli” iltifatına nail olmuş-
tu. Akşener, çağrılar karşısında 
rahat ve çok ciddiye almaz bir 
tutum sergiledi. Arkasından da 
yine kendisinin özne olduğu 
Deva Partisi Lideri Ali Babacan 
görüşmesini gerçekleştirdi. 
Sırada Davutoğlu’nun Gelecek 
Partisi var. Temel Karamollaoğ-
lu ile yakın ilişkisi bilinen Akşener’in 
ziyaretleri “yeni bir cephe mi geliyor” 
sorularını da beraberinde getirdi.

SAĞ İTTİFAK MÜMKÜN MÜ?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçda-

roğlu yaklaşık dört yıldır AKP-MHP 
blokuna karşı en geniş cepheyi kurma 
uğraşında. Hem 16 Nisan Referandu-
mu’nda hem de 31 Mart yerel seçimle-
rinde önemli bir başarı kazandığını, 
rüştünü ispatladığını söylemek 

mümkün. Bugün de kendi 
partisinden gelen eleştirilere 
de göğüs gererek aynı taktiği 
izlemeye devam ediyor. Ilk 
seçimde de iktidara gele-
rek bu uzun ve meşakkatli 
mücadelenin meyvesini 
toplamayı hedefliyor ama 
işler çok da beklediği gibi 

ilerlemeyebilir.
Türkiye’de siyaset çok dinamik. 

Pandemi sonrası derinleşen ekonomik 
ve siyasal krizle birlikte daha kaygan ve 
kırılgan hale geldi. Yeni dizilişler müm-
kün. Ankara’da bugünlerde konuşulan 
seçim ittifakı IYI Parti, SP, Gelecek ve 
Deva Partisi arasında oluşacak birlik. 
Bu konuda konuştuğumuz bir iki vekil 
Akşener’in böyle bir fikre ‘temkinli bir 
iyimserlikle’ yaklaştığı yönünde bilgi 
veriyor. Böyle bir ittifak sayesinde, seç-

menden gelen CHP dolayımıyla HDP ile 
yan yana gelme eleştirisinden kurtulur-
ken parlamenter sisteme dönüş dahil 
iddialarından da vazgeçmemiş olacak.

CHP NE YAPACAK?
Böyle bir gelişme kuşkusuz en çok 

CHP’yi etkileyecektir. Uzun süredir 
Genel Başkan’ın oyun kuruculuğunu 
üstlendiği süreç sekteye uğrayacak. 
Konuştuğumuz CHP’li yöneticiler böy-
le bir gelişmeyi çok arzu etmemekle 
birlikte yeni duruma uygun bir taktik 
geliştirmekte zorlanmayacaklarını da 
belirtiyorlar. Iki turlu bir seçim sistemi-
nin hamle yapmakta ellerini güçlendir-
diğinin de altını çizdiler.

Ankara’da trafik çok hızlandı. Akşe-
ner bu hızlı trafiği ve kendi pozisyonu-
nu çok sevdi. Kolay vazgeçecek gibi de 
durmuyor.

DEVLET Bahçeli dün bir kez 
daha erken seçim olmayacağını 
vurguladı. Yine çok gündemde 
olmadığı bir anda yapılan bu çıkış 
“erken seçim geliyor” yorumlarına 
neden oldu. Yaklaşık dört aydır ülke 
seçim atmosferinde. Iktidarın her 
adımı seçim hazırlığına işaret edi-
yor. Bahçeli de gündemine almışsa 
Akşener’in dikkat çektiği Haziran 
2021 tarihine daha dikkatle bakmak 
lazım. Bahçeli’nin açıklamasında 
dikkat çeken bir başka nokta da IYI 
Parti’yle ilgili olan kısmı. Çok uzun 
süredir Bahçeli ilk kez “şer ittifa-
kı”nın içine Akşener ve IYI Parti’yi 
katmadı. Bu tutumuyla çağrısında 
ısrarcı ve ciddi olduğunu, aynı 
zamanda da Erdoğan’ın sözünü 
dinlediğini gösteriyor.

Erken seçim mi var?
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AYDIN

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, DEVA Partisi Lideri Ali Babacan ile 
bir araya geldi. Akşener'in, Babacan'a hediye verdiği görüldü.

ORUÇ REİS ALARMA GEÇİRDİ
ORUÇ Reis sismik araştırma 

gemisinin hidrokarbon arama çalış-
malarına devam etmek üzere Kıbrıs 
açıklarına ulaşması ve çalışmaların 
23 Ağustos'a kadar devam edeceği-
nin NAVTEX'le (Denizcilere Duyuru) 
duyurulmasının ardından Yunanistan 

Başbakanı Kiryakos Miçotakis alar-
ma geçmişti. Miçotakis, NATO Genel 
Sekreteri Jens Stoltenberg'le de bir 
telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, 
bunun ardından Stoltenberg, sorun-
ların "müttefik dayanışması" ruhuyla 
çözülmesi çağrısında bulunmuştu.
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Oktay EVSEN

SAĞLIK ve Sosyal Hizmet Emekçile-
ri Sendikası (SES) Ankara Şubesi, 
“Sağlık Ve Sosyal Hizmet Emekçi-

leri Gözünden (A)Normalleşme Rapo-
ru’nu” açıkladı. Raporda, 1 Haziran’da 
başlayan normalleşme adımları ile 
sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin 
sağlığının riske atıldığının altı çizile-
rek,  “Sağlık Bakanlığı hastaneleri, 
şehir hastanesi ve üniversite hastane-
leri başlıkları” altında dikkati çeken 
bilgiler paylaşıldı.

ŞEHİR HASTANESİ DOLDU
Raporda, Bilkent Şehir Hastanesi’ne 

ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:
n Her geçen gün servisler pandemi 

servisine dönüştürülmekte, 500 ile 
bin arası Covidli hasta yatarak tedavi 
görmekte olup çocuk Covid servisleri 
tamamen dolmuş durumdadır.

n Tüm kulelerde çalışanlar MH3 ku-
lesine test için gönderilmekte, normal 
Covid polikliniklerine girip işlemlerini 
yapmakta, hasta olmasa dahi bura-
lardan bulaş riskini diğer bölümlere 
taşınmaktadır. Sağlık çalışanları için 
ayrı Covid polikliniği bulunmamakta 
ve iş yeri hekimliği tarafından işlemler 
yapılmamaktadır.

n Şehir Hastanesinde sağlık hizmet-
lerin ertelenmesi gibi bir durum söz 
konusu olmamakla birlikte genel ola-
rak artan vakalar nedeniyle kaos hali 
oluşmuş durumdadır. Kuleler arasında 
farklı uygulamalar sürmektedir.

İLAÇ ALIMLARINDA SORUN VAR
“Ekonomik darboğazda olan bazı 

üniversitelerde ilaç alımlarında ciddi 
sıkıntı olduğu görülmektedir” denilen 
raporda, Ankara’daki üniversite has-
tanelerine yönelik şu önemli bilgilere 
yer aldı:

n Üniversite hastanelerinde durum 
biraz daha sistemli gitmektedir. Co-
vid-19 poliklinikleri hastanenin dışında 
hizmet vermekte, son 2-3 haftada 
başvuran hastaların pozitif oranı iki 
ay öncesine göre yüzde 60-70 artmış 
durumdadır.

n Anabilim dalı başkanlıkları ve 
bazı birim yöneticilerinin sıklıkla he-
kim ve sağlık teknikerlerinden kişisel 
koruyucu ekipman olmadan müdahale 
veya görevi olmayan işler istediği, tuta-
nak tutulduğu ve soruşturma açılmaya 
çalışıldığı bildirilmektedir. Kişisel 
koruyucu malzemelerin niteliği önemli 
sorun oluşturmaktadır.

BİR AİLE HEKİMİNE 45 HASTA DÜŞÜYOR
“Evde takip edilen hastaların 

artması nedeniyle, her aile hekimliği 
birimine testi pozitif ve temaslı 35-45 
hasta düşmektedir” denilen raporda 
Ankara’daki birinci basamak sağlık 
hizmetlerine ilişkin de şu bilgiler yer 
aldı:

n Aile hekimleri tarafından takip 

edilen hastaların üçte ikisinin pozitif 
tanılı hasta olduğu bilinmektedir. 
Artan sayılar nedeniyle filyasyon çalış-
maları sağlıklı yapılmamaktadır. Artan 
vakalar nedeniyle diğer sağlık kurum-
larından filyasyon ekibine görevlendir-
meler yapılmıştır.

n Aile hekimliği birimleri tarafın-
dan hafta sonu ve resmi tatil günleri 
dahil olmak üzere her gün 35-45 arası 
hastaya telefonla ulaşılmakta ve du-
rumları takip edilmektedir. Bu işlem-
den kaynaklı Aile hekimliği biriminin 
rutin işlerinde aksama olmaktadır.

450 YOĞUN BAKIM YATAĞI BOŞ KALDI
SES’in raporunda Ankara’daki Sağ-

lık Bakanlığı hastanelerine ilişkin de 
şunlar yer aldı:

n İktidarın pandemi ile mücadele 
kapsamında özel hastaneleri dışarıda 
tutması ilimizde 3 bin 200 civarı top-
lam yatağın, 450 civarı yoğun bakım 
yatağının kullanımını engellemiştir. 
Covid dışı hastalar kamu hastane-
lerinde yer bulamamaları nedeniyle 
özel hastanelere gitmek zorunda 
bırakılmıştır. Ankara’daki hastanelerde 
tedavi altında 3 bin 500’e yakın pozitif 
tanılı ve şüpheli hasta bulunmakta, 
bu hastaların 2 bine yakını pozitif 
tanılı hastalardan oluşmaktadır. Yatan 
hastaların 200’e yakını yoğun bakım 
hastasıdır.

ANKARA 

ALARM 

VERIYOR:
SES Ankara Şubesi, “Bilkent Şehir Hastanesi’nin Covid servisinin 

dolduğunu ve hastanede kaos yaşandığını” açıkladı. Ayrıca, Ankara’daki 
üniversite hastanelerinde de ilaç temininde sorunlar yaşandığı belirtildi

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de BASIN: 1205447

T.C.  ZARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
ESAS NO: 2020/325 VE- 331 ESAS SAYILI DOSYALAR

Aşağıda dava konusu ve bilgileri yazılı taşınmazların TEDAŞ tarafından kamulaştırılmasına 
karar verildiğinden, taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili için dava 
açılmış olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda 
iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilecektir. Açılacak davalarda 
husumet TEDAŞ’a yöneltilecektir. 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda 
iptal davası açıp ve yürütmenin durdurulması kararının alındığı belgelendirilmediği takdirde 
kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden 
taşınmaz mal TEDAŞ lehine irtifak tesisine veya tesciline karar verilecektir. Mahkemece tespit 
edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Ziraat Bankası A.Ş. Zara Şubesi’ ne 
yatırılacaktır. Aşağıda esas numarası yazılı dosyaların belirtilen duruşma günlerinde Zara Asliye 
Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak, davalıların / maliklerin veya mirasçılarının 
davayı bizzat takip etmesi veya vekili aracılığıyla kendisini temsil ettirmesi, aksi takdirde 
yokluğunda yargılama yapılarak karar verileceği ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 
9.maddesine göre davalılar ile anlaşma sağlanamadığından aynı kanunun 10.maddesine göre 
dava açıldığı hususu ilanen tebliğ olunur.

S.      Esas         Davacının Adı         Davalının Adı         Davanın            Köy        Ada    Parsel    Daimi İrtifak    Pilon Yeri     Duruşma
No     No                Ve Soyadı                ve Soyadı              Nev’i                                No       No           (m2)            Kam.(m2)      Tarihi

1     2020/325    TEDAŞ vekili           Mehmet ŞAHİN    Kamulaştırma      Kürünlü    114       19           281,89                -              24/09/2020
                   Av. Bahar EKİNCİ             114       17          108,60                 -

2     2020/331       TEDAŞ vekili    Hatice ZENGİN     Kamulaştırma       Akören      109      25            766,67            4,41          22/09/2020
        Av. Bahar EKİNCİ    ve Müşterekleri   

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de BASIN: 1206242

T.C. TRABZON 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizde davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhine mahkeme-
mize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında; Kamulaştırma Kanunun 4650 
S.K. İle değişik 10. maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca;aşağıdamalikleri 
ile özellikleri yazılı taşınmazların yine aşağıda belirtilen kısımlarının davacı Karayolları Genel 
Müdürlüğü kararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği, kıymet takdir komisyonu tarafından 
belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından 
kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazlarınKarayolları Genel Müdürlüğü adına yol olarak ter-
kini için mahkememize işbu davanın açıldığı, belirlenen gün ve saatte duruşmasının yapılacağı 
ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın belirlenecek kamu-
laştırma bedelinin 4650 S.K. gereğince saptanmasına müteakip ilgililer adına mahkememizce 
belirlenen T.C. Ziraat Bankası Trabzon Merkez Şubesi’ne yatırılacağı ve bedelin yatırılması 
üzerine taşınmazların belirtilen m²’lerinin Karayolları Genel Müdürlüğü adına yol olarak terkinine 
karar verilebileceği hususu kamulaştırma kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü 
gereğince İLAN OLUNUR.10/08/2020

Dosya No      Mahalle        Ada   Parsel      Malik       Toplam Parsel m²   Kamulaştırılan Alan m²    Duruşma Gün ve Saati
2020/215      Arsin İlçesi/    293       7          Zeki            2.230,32 m²                   184,89 m²                  12/11/2020  
                       Fındıklı    ÖZBAKIR                                    Saat:10:50
                       Mahallesi

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de BASIN: 1206680

MAL ALIMI İÇİN İHALE İLANI

Altınyurt Üstyapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan Kırsal 
Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (13.Etap) 
kapsamında Uşak ili Merkez İlçesi Karakuyu Köyü’nde 
gerçekleştirilecek Yurtoğlu Süt Çiftliği kapsamında mal alım 
ihalesi yapmaktadır.

İhale dosyası Çukurambar Mah. 1465 Sok. Kapı No:5 Daire 
No:6 Çankaya Ankara adresinden temin edilebilir.

Teklif teslimi için son tarih ve saat: 31.08.2020 / 10:00

Teklifler “31/08/2020” tarihinde saat “11:00” ‘da ve 
Çukurambar Mah. 1465 Sok. Kapı No:5 Daire No:6 Çankaya 
Ankara adresinde yapılacak oturumda açıklanacaktır.

Yaren ÇOLAK

SAĞLIK Bakanlığı’nın “Hayat Eve Sığar” 
uygulaması göre, İstanbul’un Bağcılar, Bah-
çelievler, Sultangazi ve Zeytinburnu ilçeleri 
koronavirüs vakalarının en yoğun olduğu 
bölgeler olarak göze çarpıyor. Vakaların yoğun 
olduğu ilçeler, aynı zamanda da yaşam kali-
tesinin ve konut fiyatlarının en düşük olduğu 
ilçeler arasında. Çarpık ve yoğun yapılaşmanın 
da olduğu Bağcılar, Bahçelievler, Sultangazi 
ve Zeytinburnu ilçeleri ekonomik gelir düzeyi 
düşük yurttaşların oturduğu ilçeler olarak da 
biliniyor.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk 
Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Ahmet Saltık, İstanbul’un dört ilçesindeki vaka 
artışlarını BirGün’e değerlendirdi. Prof. Dr. 
Saltık, “Eldeki veriler bize hep şunu gösteriyor,  
dünyada da alt katmanlardaki yoksul insan-
lar hastalığa daha çok yakalanıyor, daha çok 
ölüyorlar. Ne yazık ki hastalık ve yoksulluk 
arasında bir neden sonuç ilişkisi var” ifadeleri-
ni kullandı.

HANE HALKI SAYISI BEŞİN ÜZERİNDE
Ataköy’de insanların daha çok yeşil alana 

sahip ve daha az katlı binalarda yaşadığını 
ancak vaka sayı en fazla yerlerden biri olan 

Şirinevler’de böyle bir durumun söz konusu 
olmadığını da vurgulayan Prof. Dr. Saltık,  
“Ataköy bulunduğu konum bakımından 
denize kıyı, o yüzden başka insan toplulukla-
rıyla ilişkisi yok. Ama Şirinevler kuzeyinden, 
doğusundan, batısından kuşatılmış durumda, 
öbür nüfus topluluklarıyla yoğun bir ilişkisi 
var.  Sosyo-ekonomik farklılıklar nedeniyle 
Şirinevler’de insanlar çok katlı apartmanlarda, 
dairelerde yaşıyor.  Ortalama hane halkı sayısı 
belki de 5’in üstünde, Türkiye ortalaması 3,5 
iken. Dolayısıyla insanların yaşadığı konutlara 
da bakarak temasın az olduğunu görüyoruz” 
dedi.

YOKSULLAR DAHA ÇOK HASTA OLUYOR
“Yoksullar daima daha çok hasta olur, 

daima daha çok ölürler” diyen Prof. Dr. Saltık, 
“Sağlık Bakanlığı Türkiye ile ilgili çok veri açık-
lamadı ama örneğin New York oldukça tipik. 
New York’ta daha çok Siyahlar, Latinliler ve 
Kızılderililer daha çok işsiz, daha çok yoksul, 
daha çok güvencesiz ve evsiz. Bu insanların 
daha çok hastalığa yakalandığını, daha çok 
öldüğünü görüyoruz. Yoksullukla hastalık 
arasındaki ilişki nedensel bir ilişkidir. Bu kısır 
döngü ne yazık ki sürüp gidiyor. Ataköy ve 
Şirinevler karşılaştırmasında gördüğümüz de 
bunun tipik bir yansıması” diye konuştu.

Koronavirüs yoksulu vuruyor
Sağlık Bakanlığı, İstanbul’da en fazla vaka artışının Bağcılar, Bahçelievler, Sultangazi ve Zeytinburnu 
ilçelerinde olduğunu belirtti. Prof. Dr. Saltık, bu ilçelerin yoksul yurttaşların yaşadığı ilçeler olduğuna 

dikkat çekerek “Ne yazık ki hastalık ve yoksulluk arasında bir neden sonuç ilişkisi var” dedi

ŞİRİNEVLER

ATAKÖY

‘COVID servisi doldu 
hastanede kaos var’
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DOĞRUSU, 
haftalık ga-
zete yazımın 
tefrika halini 
alması beni 
de tedirgin 
ediyor. Üstelik 
“…üzerine 
notlar” gibi 
akademik 
metinlerin o 
soğuk baş-
lıklarından 
fırlamış bir başlığa da sahip! Bu 
durumda okurun yüksek hoşgörüsü 
dışında sığınacak başkaca liman 
da görünmüyor. Bilemiyorum, belki 
tefrika konusunun işsizlik olması ve 
koronavirüs pandemisi ile birlikte 
toplumların küresel çaptaki önce-
likli sorunu seviyesine tırmanması, 
hafifletici sebepten sayılabilir.

TÜİK mayıs ayı işsizliği, dünya-
ya nispet yaparcasına açıklandı; 
2019’un Mayıs ayına göre işsizlerin 
sayısı Türkiye’de 300 bin kadar 
azalmış. Bu verinin elle tutulur bir 
yanı olsa idi, Erdoğan’ın algı imal 
merkezi olarak çalışan birimler 
tarafından bu mucizevi gelişmenin 
zihniyet haritamıza işlemesi için 
neler yapılmazdı. TÜİK’in halini 
düşünün; işsizliğin pandemi döne-
mindeki azalışı,  Cumhurbaşkanı’nın 
propaganda metinlerinde kendisine 
buzdolabı kadar yer bulamıyor. 
Çünkü TÜİK’in kendi veri seti içinde 
ILO ölçütleri ile bir hesaplama 
yapıldığında işsiz sayısı 17 milyonu 
aşmış durumda; bu durum acayip 
ötesi bir durum; biz işsizleri işinin 
başında olanlardan sadece 3 milyon 
kişi kadar eksik olan, 83 milyonluk 

bir ülkede yaşıyoruz.  
Bu çaptaki bir işsizlik, “aktif istih-

dam politikaları” adı verilen araçlar-
la baş edilebilecek gibi değildir. Lafı 
gelmişken “aktif istihdam politikası-
nın” köken anlamı ile Dünya Bankası 
aracılığıyla bizim ülkelere empoze 
edilen ve uygulanan anlamı arasın-
da dağlar kadar fark olduğu da be-
lirtilmelidir. İskandinavlı iki sendika 
uzmanı, tam istihdamın esas olduğu 
1960’lı yıllarda, “aktif istihdam poli-
tikalarını” işçilerin değişen teknolo-
jilere yeniden uyumlarını sağlayıcı 
bir yol olarak önermişlerdi. Sözü 
edilen politikaların köken anla-
mında devlet, istihdam yaratan en 
önemli aktör konumundaydı. Şimdi 
ise özelleştirme vb. politikalarla 
devlet istihdam yaratma anlamıyla 
tümüyle pasif kılınmıştır; aktif olan 
piyasadır. Köken anlamına ve bugün 
sahip olduğu işlevine bakıldığında, 
uygulanan politikalar için “hazır-
layıcı istihdam politikaları” demek, 
en uyun tanımlama olabilir. Politika 
uygulayıcılar “aktif” 
tanımlamasının 
algılardaki pozitif 
imgelemeni sömür-
mek istiyor olabilir, 
ama en azından 
bilim insanları, 
kavramın değişen 
tarihsel bağlamı-
na referansla algı 
müptelalarıyla 
yollarını pekala 
ayırabilirler.

Bir önceki yazıda 

Dr. Fatih Güngör’ün Eğitim Bilim Top-
lum dergisinde yayımlanacak olan 
“Türkiye’de Kitlesel İşsizlik: Kamu-Ö-
zel Ortak Projesi mi?” başlıklı güncel 
çalışmasına yer vermiştim. Dr. 
Fatih Güngör, bu çalışmasında, TÜİK 
mikro verilerinde titiz hesaplamalar 
yaparak şu bulguya ulaşıyor: Diğer 
ülkelere kıyasla pandemi öncesi de 
yüksek olan işsizlik, AKP iktidarının 
politika tercihleri ile son derece 
ilişkilidir. AKP iktidarının çalışma 
saatleri ve kamu istihdamı konusun-
daki politika tercihlerini odak alan 
çalışmanın çalışma süresi ile ilgili 
bulgularını “İşsizlik üzerine notlar 
2”de tartışmıştım. Şimdi sırada Dr. 
Fatih Güngör’ün kamu istihdamı ko-
nundaki hesaplamaları yer alıyor.

Türkiye, nüfusuna oranla kamu 
istihdamında son derece düşük 
paylara sahip bir ülke. Bu 11. 
Kalkınma Planı’nda da mevcut; 
toplam istihdam içindeki kamu payı 
OECD ortalamasında yüzde 21 iken 
Türkiye’de bu yüzde 12,8 seviyesin-

de. Dr. Fatih Güngör, 2018 verileri 
ise geliştirdiği aşağıdaki tabloda 
kamu istihdamının birer ikişer puan 
artırılması durumunda sağlanacak 
ilave istihdamı gözler önüne seriyor.

Türkiye’de Kamuda çalışanların 
nüfusa oranı ve işsizlik oranı (2018); 
mevcut durum (a) ve alternatifler 
(b, c, d)

Hesap gayet net: Kamu istihda-
mının OECD ortalamasına yaklaş-
ması durumunda şu anki dar tanım-
lı işsiz sayısı kadar ilave istihdam 
yaratılmış olacak. Bu fasılda son söz 
Dr. Fatih Güngör’ün olsun:

“Kamusal istihdamın oransal ola-
rak düşük tutulmasının, iktisadi ve 
toplumsal olarak birbiriyle ilişkili üç 
yaşamsal sonuç yarattığı söylene-
bilir: Birincisi, “personel” sayısının 
yetersizliğinden kaynaklanan ne-
denlerle, kamu emekçilerinin büyük 
çoğunluğunun ağır bir iş yükünü ta-
şımak zorunda bırakılması; ikincisi, 
işçilerin ve diğer emekçi kesimlerin 
kamusal hizmetlerden yararlanma 
haklarının fiilen kısıtlanması ve 
üçüncüsü, işsizliğin kronikleşerek 
kitleselleşmesi.”

İSİG Meclisi’nin yüzde 88’ini ulu-
sal basından; yüzde 12’sini ise ye-
rel basın, işçilerin mesai arkadaş-

ları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, 
işyeri hekimleri ve sendikalardan 
topladığı bilgilerle hazırladığı rapor-
lara göre bu yılın ilk altı ayında bin 
98 işçi yaşamını yitirdi.

YEDİ ÇOCUK İŞÇİ ÖLDÜ
İş cinayetlerinde yaşamını yiti-

ren işçilerle ilgili ayrıntılar şöyle:
n 164 emekçinin 140’ı ücretli 

(işçi ve memur), 24’ü kendi nam ve 
hesabına çalışanlardan (çiftçi ve 
esnaf) oluşuyor...

n Ölenlerin 3’ü kadın işçi, 161’i 
erkek işçi.

n Yaşamını yitiren işçilerin 
yedisi çocuk.

n Ölenlerin yaş ortalamasına 
baktığımızda: Kendi nam ve hesa-
bına çalışanlar (çiftçi ve esnaf) 51 
yaş, ücretliler (işçi ve memur) 39 
yaş.

n 6 göçmen/mülteci işçi yaşamı-

nı yitirdi. Ölenlerden 5’i Suriyeli ve 
1’i Afganistanlı.

n Ölen işçilerin sadece 7’si 
sendikalı.

İş cinayetlerinin illere göre dağı-
lımı şu şekilde:

“11 ölüm Sakarya’da; 9 ölüm 
İstanbul’da; 8’er ölüm Bursa ve 
Kocaeli’de; 7’şer ölüm Mersin ve 
Zonguldak’ta; 6’şar ölüm İzmir, 
Kahramanmaraş ve Samsun’da; 5’er 
ölüm Antalya, Gaziantep ve Mani-
sa’da; 4’er ölüm Kastamonu, Muğla 
ve Tekirdağ’da; 3’er ölüm Ankara, 
Aydın, Balıkesir, Denizli ve Diyar-
bakır’da; 2’şer ölüm Adana, Ağrı, 
Bolu, Çanakkale, Çorum, Edirne, 
Gümüşhane, Karabük, Konya, Mar-
din, Osmaniye, Şanlıurfa ve Ceza-
yir’de; 1’er ölüm Adıyaman, Afyon, 
Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, 
Bartın, Bayburt, Bilecik, Bingöl, 
Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, 
Eskişehir, Hatay, Isparta, Karaman, 
Kayseri, Kırklareli, Kütahya, Malat-
ya, Ordu, Rize, Trabzon, Uşak, Van 

ve Yunanistan’da yaşandı.”

DARDANEL’E DİKKAT
İSİG Meclisi’nin yaptığı açıkla-

mada Vestel ve Dardanel’in skandal 
çalışma koşullarına da değinildi. 
Açıklamada Dardanel’de, Vestel’de, 
diğer şantiyelerde, tekstil fabrika-
larında, kargo firmaları işçi sınıfına 
karşı işlenen suçlar olarak niteleye-
rek, “MÜSİAD tarafından dile geti-
rilen “kapalı devre çalışma sistemi” 
Dardanel’de fiilen hayata geçirildi. 
İl Hıfzısıhha Kurulu üretime ara ve-
rilmesi kararını vermesi gerekirken 
çalışmanın devamına ve işçilerin 
gösterilen yerde konaklamasına 
karar veriyor. Çanakkale Belediye 
Başkan Yardımcısı İrfan Mutlu-
ay’ın “Bir tarafta halk sağlığı, bir 
tarafta bayram öncesi işsiz kalacak 
insanlar vardı. Çok düşünemeden, 
yoğunluk içerisinde bir karar almak 
zorunda kaldık” demesi işçi sınıfına 
sunulan seçenekleri özetlemekte-
dir” denildi. n Emek Servisi

İş cinayetleri korona tanımadı
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Meclisi (İSİG) temmuz ayı 

raporunu açıkladı. Rapora göre 
temmuzda en az 164 kişi  

iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi

İşsizlik üzerine notlar-3

I  II  III            IV  V                 VI
Nüfus  İşgücü 
82 319 720 32 274 000 

Kamuda  
çalışanların  

nüfusa oranı (%)

Kamuda  
çalışanların  

sayısı

İlave  
istihdam

İşsizlik Oranı 
(%)

(a) 5,0  4 123 000 0  11,0
(b) 6,95  5 680 061 1 557 061  6,1
(c) 7,4  6 091 659 1 968 659 4,9 
(d) 8,9  7 326 455 3 203 455 1,0

Kaynak:  F. Güngör, “Tür-
kiye’de Kitlesel İşsizlik: Ka-
mu-Özel Ortak Projesi mi?”, 
Eğitim Bilim Toplum Dergisi

Türkiye'de Kamuda çalışanların nüfusa oranı ve işsizlik 
oranı (2018); mevcut durum (a) ve alternatifler (b, c, d)

Mustafa M. BİLDİRCİN

KAMU kaynakları ile belli kişi ve 
kurumlara sağlanan ayrıcalıkların 
bir yenisi daha belgelendi. Adıya-
man Belediyesi’ne 2,1 milyon TL kira 
borcu olan reklam şirketinin, borcu-
nu ödemeden belediyeden 1,1 milyon 
TL’lik ihale aldığı ortaya çıktı. Kira 
borcu olmasına karşın belediyeden 
ihale almaya devam eden şirketin sa-
hibinin, AKP milletvekili aday adayı 
olduğu öğrenildi.

Adıyaman Belediyesi’nin Belediye 
Meclisi tutanaklarına göre AKP’li 
Belediye, AKP Milletvekili Aday Adayı 
Erkan Gözel’in sahibi olduğu şirke-
tin belediyeye borçlarını görmezden 
gelerek, şirkete yeni 1,1 milyon TL’lik 
yeni ihale verdi.

İHALESİZ VERİLDİ
Adıyaman Belediyesi Araştırma 

Komisyonu, belediyeye ait gayrimen-
kullerin kiralandığı firma şahıslarının 
kira bedellerinin piyasa şartlarına 
uygun yapılıp yapılmadığına ilişkin 
rapor hazırladı. Komisyonun raporu 4 
Şubat 2020 tarihli Belediye Meclisi’n-
de okundu. Meclis tutanaklarına göre 
komisyon, ihale ile verilen kiralama-
ların sözleşmesi sona erdikten sonra 
aynı şahıslar tarafından ihale yapıl-
maksızın kullanıldığını tespit etti.

KİRA BORÇLARI BİRİKTİ
İncelemeler kapsamında, belediye 

taşınmazları için alınan kiranın, pi-

yasa şartlarına göre düşük olduğu da 
belirlendi. Geçmişe dönük kira borcu 
olan bazı kişi ve kurumların, borç-
larının ödenmemesine karşın aynı 
iş yerini kullanmaya devam ettiği 
bildirildi. Komisyon belediye yöneti-
mini, “Güven teşkil etmeyen kiracı-
lara yeniden bu işyerlerinin tahsisi 
konusunda belediyenin yetkili mer-
cilerinin daha temkinli davranmaları 
gerekmektedir” şeklinde uyardı.

Belediyeye kira borcu olmasına 
karşın, kiracısı olduğu taşınmazı 
kullanmaya devam eden şirketler-
den biri ise tanıdık çıktı. Rapora 
göre belediyeye toplam kira borcu, 2 
milyon 121 bin TL’ye ulaşan Şura Med-
ya isimli şirketin sahibinin, AKP’nin 
27’nci dönem milletvekili aday adayı 
Erkan Gözel olduğu öğrenildi. AKP’li 
Gözel’in belediyeden kiraladığı işyeri 
için ilk yıl taahhütleri yerine getirdi-

ğini ancak ikinci ve üçüncü yıllarda 
sözleşmeye uymadığı kaydedildi.

İHALE ALDI
Rapordaki en dikkat çekici bölüm 

se Gözel’in sahibi olduğu şirket ile 
belediyenin iş yapmaya devam ettiği 
yönündeki tespit oldu. Belediyeye 
2,1 milyon TL’lik kira borcu bulunan 
şirketin, belediyeden 1 milyon 182 bin 
TL’lik ihale aldığı belirtildi.

AKP’li şirket borçlu olduğu belediyeden ihaleyi kaptı
 AKP Milletvekili Aday Adayı Erkan Gözel’in sahibi olduğu medya şirketinin, belediyeden 

kiraladığı işyeri için iki yıl kira ödemediği, toplam kira borcunun 2,1 milyon TL’ye ulaştığı bildirildi. 
Adıyaman Belediyesi, şirketin borçlarını görmezden gelerek şirkete 1,1 milyon TL’lik ihale verdi

İngiltere ekonomisi 
resesyona girdi

DÜNYA pandeminin yarattığı 
sorunlarla boğuşmaya devam ediyor. 
Son olarak İngiltere’den gelen bilgiler 
durumun vahametini ortaya koydu.

n İngiliz ekonomisi, ikinci çeyrekte 
yüzde 20,4 daralarak 11 yıl sonra reses-
yona girdi.

n İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nden 
(ONS) yapılan açıklamada, İngiliz eko-
nomisinin nisan, mayıs ve haziran ayla-
rını kapsayan ikinci çeyrekte yüzde 20,4 
daralarak resesyona girdiği belirtildi.

n İkinci çeyrekteki daralmayla ülke 
ekonomisi, 11 yıl sonra resesyona girmiş 
oldu.

n Piyasalarda ekonominin ikinci 
çeyrekte yüzde 20,7 daralması bekleni-
yordu.

n İngiliz ekonomisi, bu yılın ilk çeyre-
ğinde yüzde 2,2 daralmıştı.

n Sanayi üretimi beklentinin üzerin-
de arttı.

n Bu arada, ülkede haziranda sanayi 
üretimi, aylık yüzde 9 olan beklentinin 
üzerine çıkarak yüzde 9,3 artış kaydetti.

n İmalat sanayi üretimi de aylık baz-
da yüzde 10 olan beklentinin üzerinde 
gerçekleşerek yüzde 11 arttı.

n Verilere ilişkin değerlendirmede 
bulunan Pantheon Macroeconomics 
Ekonomisti Samuel Tombs, "Hükü-
metin salgının yayılmasına karşılık 
vermekte yavaş kalması, salgının has-
tanelerden dışarı yayılmasını engelle-
yememesi nedeniyle uzun süre devam 
eden karantina, ekonominin perfor-
mansını olumsuz yönde etkiledi." 
ifadesini kullandı. n Haber Merkezi

Araç muayene 
süresine uzatma

ARAÇ muayenede 45 günlük erteleme 
süresi uzatıldı. Pandemi nedeniyle 3 Nisan 
ile 3 Temmuz 2020 tarihleri arasında araç-
larının muayenesini gerçekleştiremeyenler 
için bu süre 17 Ağustos’a kadar yaptırılma-
sına olanak tanınmıştı. Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı, söz konusu tarihler arasında araç 
muayene süresi dolan ve muayenelerini 17 
Ağustos tarihine kadar yaptıramayan araç 
sahipleri için bir kez daha ek süre tanındı. 
Bu kapsama giren araç sahipleri 30 Eylül 
2020 tarihine kadar muayenelerini yaptıra-
bilecek. n Haber Merkezi

Dardanel Covid-19’u 
HİÇE SAYIYOR!

Koronavirüs testi pozitif çıkan 
150’ye yakın işçiyi izole bir şekilde 
fabrikada tutan Çanakkale Darda-
nel’den ilginç bir iddia geldi. Darda-
nel  pozitif test sonuçlarını reddetti. 
Yaklaşık bin kişinin çalıştığı fabrikada 
işçilerin sağlığı göz ardı ediliyor. 
Yüzde 90’ı kadın ve çevre köylerden 
gelen işçilerden oluşan fabrikanın, 
işçilere sus payı olarak ekstra 6 bin 
lira ödeme yaptığı iddia edildi. İddiaya 
göre yurtlarda kalmayı reddeden ve 
karantinayı evde geçiren işçilere ise 
ekstra ödeme yapılmadı.

Öte yandan Covid-19 sürecinde fab-
rikada üretim yoğunlaştırılmaya, işçiler 
aralıksız çalıştırılmaya devam ediyor.  
Dardanel’in Çanakkale’deki fabrikası 
yeni işçi alımı için ilan verdi.

DİSK’e bağlı Gıda İş Sendikası, 
fabrikadaki bu ihlallere karşı 11 Ağus-
tos’ta Dardanel’in İstanbul Dudul-
lu’daki şubesinde eylem yapmıştı. 
İşçileri düşük ücretlere ve ağır çalışma 
koşullarına karşı birlik olmaya davet 
eden sendika, işçilerin fabrikada ken-
dilerini gizlediğini, Gıda İş Sendikası 
olarak emekçilerin arkasında oldukla-
rını söyledi. BirGün’e konuşan Gıda İs 
Sendikası Başkanı Seyit Aslan Darda-
nel’in pozitif vakaları reddettiğini öne 
sürdü. n Haber Merkezi
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Dünkü 
sudokunun 

çözümü

NASIL OYNANIR?
Sudoku tablonun 9 satır, 9 

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

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

1 ile 9 arasındaki rakamlarla 
doldurmaktır. Ama çözümde her 

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

bir kez görünmesi gerekir.
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MAVİ BONCUK 16:45SHOW TV

MÜTEŞEBBİS bi-
lim insanları, icatlarını 
izleyiciler ile paylaş-
maya hazırlanıyor. Tek 
tekerlekli motorsikletten 
roketli ayakkabılara, 
nefesini 22 dakika tuta-
bilen insanlardan mikro 
helikopter icat edenlere 
akıl sınırlarını zorlayan 
tüm denemeler, bilim 
insanları tarafından 
incelenecek. 

DMAX 19:55

UYARMAK 
BİZDEN

EVLERİN tadilat ve 
dekorasyon işleri bitmek 
bilmez. Peki tüm bu maddi 
ve manevi zorluklara rağmen 
mücadele mi edersiniz, yok-
sa evinizi satıp kurtulmayı mı 
tercih edersiniz?

 Eğer kararsızsanız, tasa-
rımcı Jillian Harris ve emlakçı 
Todd Talbot sizi ikna etmek 
için evlerinize konuk olmaya 
hazır. Ya Sev Ya Sat Kanada, 
hafta içi her gün 18:40’da 
TLC’de.

TLC 18:40

YA SEV YA SAT 
KANADA

DÖNEMİN en ünlü ve en ilgi çekici 
ses sanatçılarından biri olan Emel 
Sayın hem sesi hem de görünümüyle 
dinleyicilerini büyülemektedir. Emel 
Sayın’ın sahneye çıktığı gazinoya 
eğlenmeye giden bir arkadaş grubu 
hesabın fazla gelmesi nedeniyle me-
kan sahipleri tarafından hırpalanırlar. 

Bu olaya fazlasıyla bozulan gençler 
intikam almak için bir halının içine 
sararak Emel Sayın’ı kaçırırlar. Ünlü 
sanatçıyı geri vermelerinin tek şartı 
ise mekan sahibinden fidye almaktır. 
Zamanla aralarında büyüyen dostluk 
hem bu altı kafadarı hem de Emel 
Sayın’ı fazlasıyla etkileyecektir.
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AYDIN’ın Kuyucak ilçesi Pamukö-
ren Değirmendere köyünde, Çelikler 
Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.’ye ait 
jeotermal akışkan borusu patladı. 
Bölgedeki birçok su kaynağı, tarım 
arazi ve meyve bahçesinin ağır me-
tallerle yüklü jeotermal sıvı altında 
kaldığı belirtildi. 

Konu hakkında açıklama yapan 
Aydın Çevre Platformu Başkanı 
Mehmet Vergili, “Şu anda borudan 
jeotermal sıvı akışı durduruldu. 
Milletin evinin üstünde, şehirlerin 
kanalizasyon sistemlerini kullanıyor-
lar. Yüzeyde döşedikleri borularla 
işlem yapıyorlar. Artık yeni jeoter-
maller yapılmaması gerekiyor. Hatta 
mevcutlarda kapanması lazım. Ya da 
kamu işletmesi lazım. Yasaları halkı 
tanımıyorlar” diye konuştu. Birkaç 
yıl önce de aynı yerde boru patla-
mış, yüzlerce incir ve zeytin ağacının 
kurumasına neden olmuştu. 

■ Aycan KARADAĞ

İZMİR’in Menderes ilçesinde orman 
yangınına neden olmakla suçlanan 
S.T adlı şüpheli tutuklandı. Görece 
Mahallesi yakınlarında orman mu-
hafaza memurları tarafından yangın 
bölgesine yakın bir alanda yakalana-
rak jandarmaya teslim edilen S.T.’nin 
işlemleri tamamlandı.  Adliyeye sevk 
edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh 
ceza hakimliğince tutuklandı.

Menderes’teki ağaçlandırma sahası 
ve ormanlık alanda 10 Ağustos’ta 
çıkan yangın, İzmir Orman Bölge Mü-
dürlüğü’ne bağlı iki uçak, altı helikop-
ter, 30 arazöz ve iki dozerin 3 saatlik 
müdahalesiyle kontrole alınmıştı.

Şüphelinin ilk ifadesinde, ‘tuvalet 
ihtiyacını gidermek için ormana gir-
diğini, bu sırada sigarasını yanlışlıkla 
ağaçlık alana düşürdüğünü’ söylediği 
öğrenilmişti. ■ AA

İSTANBUL’un Sancaktepe ilçesin-
de bulunan Aydos Ormanı’nda dün 
saat 16.30 sıralarında 4 farklı nok-
tada yangın çıktı. İhbar üzerine olay 
yerine çok sayıda itfaiye ve orman 
ekibi sevk edildi. Yangına havadan ve 
yerden müdahale edildi.

Aynı saatlerde bir yangın habe-
ri de Edirne’nin Keşan ilçesindeki 
Korudağ mevkiinden geldi. Yangına, 
Çanakkale Orman Bölge Müdür-
lüğü’ne bağlı 3 helikopter, Keşan 
Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 
9 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 dozer, 
2 ilk müdahale aracı, 57 personel ve 
Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlü-
ğü’ne bağlı ekiplerin müdahalesiyle 1 
saatte kontrol altına alındı. Yangında 
yaklaşık 2 dönüm ormanlık alanın 
zarar gördüğü belirtilirken soğutma 
çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. 

■ DHA

Aydın Kuyucak’ta 
JES patlaması

İzmir’deki yangının 
şüphelisi tutuklandı

Aydos’ta 4 farklı 
noktada yangın

Güzelbahçe’nin Yelki 
Mahallesi’nde tarım arazisine 
yapılmak istenen go-kart 
pistine karşı çadır kuran 
yaşam savunucularının 
direnişi sürüyor. Yurttaşlar 
bölgede betonlaşma tehlikesi 
geçene kadar direnişi 
sürdüreceklerini belirtti

Berkay SAĞOL

İZMİR’in Güzelbahçe ilçesi Yelki 
Mahallesi’nde tarım arazisine ya-
pılmak istenen go-kart pistine karşı 

yaşam savunucularının çadırlı nöbeti 
devam ediyor. Önceki gün sabah 
saatlerinde asfalt araçları jandarma 
ekipleriyle beraber belediyenin müh-
rünü sökerek alana girdi. Güzelbahçe 
Belediye Başkanı Mustafa İnce ise 
go-kart pisti yapılmak istenen alana 
giden yolun geçtiği arsayı 5 yıllığına 
kiraladı ve yolu kapatarak araçların 
geçişini engelledi. İnce, makam oda-
sını asırlık zeytin ağaçlarının olduğu 
nöbet alanına taşıdı. Ayrıca İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç 
Soyer ve eski CHP Milletvekili Zeynep 
Altıok da nöbet alanına giderek yaşam 
savunucularına destek verdi.

Verimli tarım arazilerinin ve zey-
tinlik ağaçlarının bulunduğu bölgeye 
yapılmak istenen go-kart pistine karşı 
3 yıldır mücadele ettiklerini belirten 
yaşam savunucuları bölgede beton-
laşma tehlikesi bitene kadar direniş 
çadırlarında nöbet tutmaya devam 
edeceklerini ifade etti.

SONUNA KADAR SAVUNACAĞIZ
Güzelbahçe Kültür, Çevre ve 

Güzelleştirme Derneği (GÜLDER) 
Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Har-

put, “Bulunduğumuz yer yüzlerce 
yıllık zeytin ağaçları, kuş türleriyle o 
kadar özel bir bölge ki buradaki her 
türlü yapılaşmaya karşıyız. Sonuna 
kadar bu bölgeyi savunacağız. 24 saat 
nöbetteyiz. Tüm İzmirlerin desteğini 
bekliyoruz” dedi.

Tarım alanlarının yok olmaması 
için ellerinden gelen her şeyi yapa-
caklarını söyleyen direnşişçilerden 
Didem Serçin, “Doğa için nöbetteyiz. 
Böyle önemli bir bölgeyi betona bo-
ğulmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

3 YILDIR DİRENİŞİMİZ SÜRÜYOR
Alanda nöbette olan Deniz Bajin ise 

go-kart pistine karşı üç yıldır eylem-
lerini sürdürdüklerini, buna rağmen 
pistin yapılması konusundaki ısrarın 
sürdüğünü vurguladı. Bajin, “Burası 
verimli bir tarım arazisi. O toprağa 
asfalt döküldükten sonra o topraktan 
artık verim alınamayacak. Burada mü-
hür söküldü ve jandarma içeri girdi. 
Sivil vatandaş olarak can güvenliğimiz 
yoktu. Yoldan yürümemize bile izin 
vermediler. Sivil halka bu şiddeti gös-
termelerini anlamıyorum” dedi.

 ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 

Tunç Soyer, nöbet alanında yaptı-

ğı açıklamada, “Halkın iradesine, 
doğayla yaşadığımız uyuma aykırı 
hareket edenler, rantsal ve ticari gi-
rişimler sonunda duvara toslayacak. 
İçinde yüzlerce yıllık zeytin ağaçla-
rının olduğu araziye marjinal tarım 
arazisi demek haksızlık. Bu yanlışı 
sürdürmelerine izin vermeyeceğiz. 
Asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Makam odasını direniş alanına ta-
şıdığını belirten Güzelbahçe Belediye 
Başkanı Mustafa İnce, “Bu makineler 
buradan kalkmadığı sürece kimse 
beni makam odamda aramasın benim 
makam odam artık asırlık zeytinlikle-
rin olduğu bu alandır” diye konuştu.

AMAZONLAR’DA TEHLIKE BÜYÜYOR
10 günde 10 binden fazla yangın

AMAZON ormanlarında ağustos 
ayının ilk on gününde 10 binden 
fazla yangın kaydedildi.  Resmi 
verileri görmezden gelen Brezilya 
Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, 
“Amazon, kendini koruyan ve alev 
almayan nemli bir ormandır” iddia-
sında bulundu

Brezilya'nın Ulusal Uzay Araştır-
ma Enstitüsü (INPE) ile hükümet 
tarafından hazırlanan rapor ağus-
tos ayının ilk 10 gününde 10 binden 
fazla yangın tespit edildiğini 
ortaya koydu. Amazon ormanlarını 
kerestecilikten madenciliğe ticari 
amaçlarla yaktırmakla suçlanan 
Brezilya'nın aşırı sağcı Devlet 
Başkanı Jair Bolsonaro, rapor için 

‘yalan’ dedi. Bolsonaro ilginç bir te-
ori ortaya atarak, “Amazon boyun-
ca bir uçuş yapılsa tek bir yangın 
bile görülmez. Amazon, kendini 
koruyan ve alev almayan nemli bir 
ormandır” dedi.

Söz konusu rapordaki verilere 
göre, yangınlar geçen yıla göre 
yüzde 17 oranında arttı. Ağustos 
2019’da çıkan yangınların son 
dokuz yılın rekorunu kırdığını 
hatırlatan uzmanlar, bu sene 
daha şimdiden bu eşiğin aşıl-
masının alam verici olduğunu 
kaydetti.

Bolsonaro, geçen yıl INPE’nin 
Amazon'daki orman tahribatına 
dair raporunu 'abartılı' bulmuş ve 

ajansın başkanı Ricorda Galvao’yu 
görevden almıştı.

TAHRİBAT BOLSONARO  
İLE TAVAN YAPTI

'Brezilya'nın Trump'ı' diye ni-
telenen Jair Bolsonaro'nun devlet 
başkanlığında dünyanın akciğerle-
rini oluşturan Amazon ormanları 
tümüyle yok olma tehlikesiyle yüz 
yüze kaldı.

Bolsonaro'nun en iyi korunan 
kısımlarını oluşturan yerlilerin 
yaşadığı bölgeleri bile keresteciliğe, 
çiftçiliğe ve madenciliğe açılan, 
ormansızlaşmanın tavan yaptığı 
Amazon, rekor oranlardaki yangın-
larla kül oluyor. ■ Haber Merkezi

Yunus Emre CEREN

ANTALYA’nın Kemer İlçesi’ne bağlı Ulupınar 
Köyü’nde yer alan asırlık çınarların yol genişletme 
çalışmaları kapsamında kesilmek istenmesine 
tepki gösteren yaşam savunucuları önceki gün 
başlattıkları nöbetini sürdürüyor.

Karayolları tarafından projelendirilen ve MAK-
YOL adlı taşeron şirketin yaptığı yol genişletme 
projesi kapsamında kesilmesi planlanan asırlık 
çınar ağaçları yoldan geçen motosiklet ekibinin 
müdahalesiyle durduruldu. Ağaçların kesilece-
ğinin haberini alan onlarca yaşam savunucusu 
bölgeye gelerek nöbet tutmaya başladı.

Dün jandarma ekipleri yaşam savunucularının 
nöbet tuttuğu bölgeye gelerek, direnişçilerin ağaç 
üzerinde astığı pankartı indirdi. Bunun üzerine 

yaşam savunucuları nöbet tuttukları ağaca renkli 
kumaşlar ve bayraklar astı.

Nöbet tutanlardan Erdem Şenyer, “Karayolla-
rından kesilmeyeceğine dair sözlü açıklama yapıl-
dı. Biz de ‘yazılı bir karar olmadan nöbet tutmaya 
devam edeceğiz’ dedik. Birkaç kere jandarma 
geldi, pankartlarımızı söktüler. Bir sürü insan 
destek için gelmeye devam ediyor. Yolu yapsınlar 
ama ağacı kesmesinler. Her biri 200 yaşında asırlık 
çınar ağaçlar ve ortasında su kaynağı var” dedi.

BELEDİYE ALTERNATİF PEŞİNDE
Yaşam savunucularının tepkisinin ardından 

Kemer Belediyesi açıklama yaptı. “Belediye olarak 
doğanın yanındayız” başlıklı açıklamada, doğayı 
kurtarmak için alternatif bir proje geliştirdiklerini 
belirtti. 

LADİK GÖLÜ’NDE 
KARA GÖRÜNDÜ

YÜZEN adaların bulunduğu doğa 
harikası Ladik Gölü'nde yüzde 44'e 
düşen su seviyesi nedeniyle kara 
göründü. Samsun'un Ladik ilçesinde 
870 hektarlık bir alanda bulunan Ladik 
Gölü, bünyesinde birçok kuş ve balık 
türünü barındırıyor. Üzerinde yüzen 
adacıkların bulunduğu Ladik Gölü, 
yazları kuruma tehlikesi geçiriyor. Yaz 
aylarının gelmesiyle suların çekildiği 
bölge havadan görüntülendi. Sürekli 
yer değiştiren yüzen adacıklar ise su-
yun seviyesinin inmesinden dolayı da 
hareket edemiyor.

Ladik ilçesinde ikâmet eden eğitimci 
ve araştırmacı Hadi Ergül, göl hakkında 
bilgi verdi. Yazları su seviyesinin düştü-
ğünü söyleyen Ergül, "Ladik Gölü'nde 
su seviyesi ekim, kasımdan itibaren 
Akdağ'dan gelen dere ve çaylarla 
birlikte beslenir ve yükselir. Haziran 
ayının 15'inden sonra Havza, Suluova 
ve Amasya'daki tarım arazilerini suladı-
ğı için göl cılız bir hale döner. Ekim 
ayından sonra yağan yağmurlar, kışın 
Akdağ'a düşen kar ile tekrar eski halini 
alır" dedi. ■ İHA
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DÖRT ÖLÜ KRALİÇE
 ■ Astrid Scholte
 ■ Çeviren: Melda Dinçel
 ■ Yayınevi: Yabancı, 2020 

QUADARA, 
birbirinden 
alabildiğine 
farklı dört 
bölgeye 
bölünmüş-
tü: tarım 
toplumu 
Archia, geli-
şime inanan 
Eonia, 
ticaret merkezi Toria ve sanatın 
kalbi Ludia. Her bölgenin kendi 
kraliçesi vardı ve ülkeyi mer-
kezdeki sarayda Kraliçe Yasası 
uyarınca yönetiyorlardı. Oysa 
gölgelerin ardında gizlenen biri, 
bugüne kadar tıkır tıkır işlemiş 
düzeni tamamen alt üst etmeye 
kararlıydı. On yedi yaşındaki Ke-
ralie Corrington oldukça zararsız 
görünse de aslında Quadara’nın 
en yetenekli yankesicisiydi ve 
saraydan çıkan bir ulağın mesaj 
kutusunu çalmak onun için 
hayli sıradan bir görevdi. Fakat 
kutunun içinde dört kraliçenin 
vahşice öldürülüşlerinin kaydının 
olduğunu ne Keralie ne de 
ulak Varin biliyordu. Peşlerinde 
ülkenin en tehlikeli katili varken 
ikilinin güçlerini birleştirmekten 
ve büyük komplonun ardındaki 
sır perdesini aralarken kendi 
hayatlarını da kurtarabilmeyi 
ummaktan başka çareleri yoktu.

MEVSİM 
NORMALLERİ

 ■ Neslihan Önderoğlu
 ■ Yayınevi: Can, 2020

NESLIHAN Önderoğlu cesur bir 
yazar; öykü kişilerini hayatın her 
alanından, her kesimden, her 
yaştan seçiyor.  Kimi zaman uç 
durumları, sınırda yaşayanları, 
kimi zaman da gündelik hayatta 
karşılaşılan 
çıkmazları, 
ruhu kav-
rayıveren 
sıkışmışlık 
hissini orta-
ya seriyor. 
Ancak 
hiçbir za-
man duygu 
sömürüsüne 
kaçmıyor; 
hissiyatı altını çizmeden, okurun 
kendi imgeleminde yaratmasına 
imkân verecek şekilde, özenle 
kurduğu sahnelerle iletmeyi 
seçiyor. Tek başına çocuklarını 
büyütüp annesine bakanlar, 
engelliler, erkeklerin dünyasında 
kendine yer bulamayan kadınlar, 
dağılmış aileler, kardeş rekabeti, 
boyunduruklar, kırık kalpliler… 
Cinsellik, şiddet, yalnızlık, ileti-
şimsizlik ve kapana kısılmışlık…
İncelikli kurgusu, tutumlu anlatı-
mıyla Mevsim Normalleri, onun 
bu özelliklerini en iyi yansıtan 
öykülerden oluşuyor.“Farkında 
mısın anne,” dedim. “Biz nerde 
bir ayna görsek kendimize bak-
madan edemiyoruz.”

SIĞINMACI DEVRİMİ 
 ■ Derleyen: Marc Engelhardt
 ■ Çeviren: İlknur Aka
 ■ Yayınevi: YKY, 2020

GÖÇ olgu-
su aslında 
yıllardır 
dünyanın 
her yerin-
de olanca 
hızıyla 
sürüyor. 
Birleşmiş 
Milletler’e 
göre 
günümüzde bütün dünyada 
yaklaşık 65 milyon sığınmacı 
var. Bu da bugünkü dünya 
nüfusuna oranlandığında her 
100 kişiden biri sığınmacı 
demek. İnsanlar yalnızca baskı, 
terör, zulüm ve iç savaştan değil 
elverişsiz ekonomik koşullar-
dan, ekolojik felaketlerden de 
kaçıyorlar artık. Dünyanın çeşitli 
köşelerinde çalışan yirmi altı 
Alman muhabirinin temasa 
geçebildikleri sığınmacılarla 
yaptıkları röportajlardan oluşan 
“Sığınmacı Devrimi”, geniş bir 
coğrafyada mülteci kampla-
rında bekletilen, yerleştikleri 
veya sığındıkları ülkeye uyum 
sağlamaya çalışan, kaçışları 
sırasında yakınlarını kaybetmiş 
veya sakatlanmış insanların iç 
burkan öykülerini bir araya geti-
riyor. Bu öyküleri kuşatan genel 
politik ve sosyolojik bağlama 
da değinilen kitabı benzerlerin-
den farklı ve özgün kılan yön 
ise Avrupa merkezli “mülteci 
krizi” söylemini yıkarak yerine 
değişimi merkeze alan, yenilikçi, 
duyarlı ve hümanist bir bakış 
açısı getirmeye çalışması.

Demet Çizmeli, “İlk öykü kitabım ‘Dünyanın Ortasında’daki 
öykülerde anlatılan kültürün, toplumsal yapının içinde doğup 
büyüdüm. Mevsimsel koşullar, doğanın sertliğine karşı sözlü 

anlatı geleneği insanın bunlarla baş edebilme yolu gibi geliyor. 
Çocukluğumda zihnimde yer eden duygu ve meraklarımı 

etkileyen bu kültür öykülere yansıdı” diyor 

Nilgün ÇELIK 

‘DÜNYANIN Ortasında’, Demet 
Çizmeli’nin 2019 yılında 
Alakarga Yayınları’ndan çıkan 

ilk öykü kitabı. Son dönemde merakla 
okuduğum iki kitaptan biri. Birikim, 
gözlem, tecrübe, dil üslup kitabı 
bambaşka yapmış. Okurken ilk kitap 
olduğu hissi uyandırmıyor. Durum bu 
kadar özendirici olunca Demet Çizme-
li’ye kurgularını, dilini, yazım serüveni-
ni sormak istedim. 

 ■ Sevgili Demet, bana kalırsa Türk 
edebiyatına başarılı bir giriş yaptın, 
tebrik ederim. Kitap okurlarıyla buluşalı 
yaklaşık bir sene oldu. Nasıl geçti bu 
süre? Neler oldu?

TEŞEKKÜR ederim. Kitap okurlarla 
buluştuktan sonra hakkında çı-
kan yazılar ve gelen yorumlar çok 

sevindirici oldu. Fakat bütün dünyayı 
etkisi altına alan salgın dönemi her şey 
gibi kitabı da olumsuz etkiledi. İnter-
net, sosyal medya aracılığıyla payla-
şımlar oluyor ancak birebir etkileşimi 
henüz gerçekleştiremedik. 

 ■ Öykülerinde kuvvetli bir tarih 
bilgisi var. Yine aynı ölçüde gözlem 
yeteneğinin de ne kadar başarılı 
olduğunu görüyorum. Fakat bunlarla 
beraber beni en çok etkileyen efsanevi 
olaylar ile yöresel dil.  Kendi kültürünü 
tanıyıp özümseyip onu okuruna 
sunuyorsun. Öykülerini bu şekilde 
zenginleştirmek nasıl bir süzgeçten 
geçerek oluştu?

Öykülerde anlatılan kültürün, top-
lumsal yapının içinde doğup büyüdüm. 
Efsaneler, masallar çocuk-
luğumun önemli parçasını 
oluşturdu. Zamanla da 
içselleşti. Mevsimsel ko-
şullar, doğanın sertliğine 
karşı sözlü anlatı gelene-
ği insanın bunlarla baş 
edebilme yolu gibi geliyor 
bana. Çocukluğumda zih-
nimde yer eden duygu ve 
meraklarımı etkileyen bu 
kültür öykülere yansıdı. 

 ■ Dilin ve üslubun da 
birçok öykü yazarından 
farklı. Biraz bundan 
bahsedebilir misin? Bu 
farklılığı nasıl başardın?

Bu bir süreç. Yazdıkça ve okudukça 
ilerleyen uzun bir yol. Önümde uzanan 
yolun da farkındayım. 

 ■ ‘Dünyanın Ortasında’ ile başlayan 
sonra Asude Günler, Harf Kuyumcusu, 
Beşbinsekizyüzotuz, Tek Kişilik 
Bir Oyun isimli öykülerinde öykü 
sonlarında, öykü dışında biri konuşuyor. 
Bu beş öyküyü taşın tanıklığında 
birbirine bağlayan kurmaca, tekniği 
bakımından da okurun dikkatini çekiyor. 
Taşın dile gelip öyküye girmesi elbette 
kitabı çok lezzetli kılıyor ancak taşın 
tanıklığını kitabını henüz okumamış 
olanlar için biraz anlatabilir misin?

Taş, insana, zamana ve olaylara ba-
kan hafızanın saf halidir. Öyküleri bir-
birine bağlayan kara taşın bu öyküde 
tanıklığı değişen zaman ve zihniyetti. 
Yapmaktan çok yıkmaya yok etmeye 
doğru evrilen hoyrat zamanın tanığıy-
dı kara taş. Onun da kendi belleğinde 
biriktirdiği öyküler anılar vardı. Asude 
Günler, Harf Kuyumcusu, Beşbinse-
kizyüzotuz, Tek Kişilik Bir Oyun adlı 
ara öyküler taşın belleğinden süzülüp 
gelen ve değişen zamanın evrelerini 
anlatan öykülerdi. 

 ■ Öykülerin özellikle tarih içeren 
öykülerin görsel olarak okura başka 
bir haz yaşatıyor. Içine çekip öykünün 
parçası yapıyor. Sinematografik bir 
başarı bana kalırsa. Atatürk Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne 
Sanatları Bölümü Dramatik Yazarlık Ana 
Sanat Dalından mezunsun. Okulundan 
bu anlamda beslendiğini düşünüyorum. 
Ne dersin? Halen oynanan 1919: 
Şafak gibi tiyatro oyunların ve radyo 

piyeslerin de olduğunu 
biliyorum. Okurlarına 
bundan da bahseder 
misin? 

Yaşadığım kentte yazı 
ile uğraşmak genel yar-
gıların dışında çocukça, 
romantik hatta delilikle eş 
karşılanır. Yazmak denilir-
se eğer kendimce gizli gizli 
bir şeyler karalıyordum. 
Mezun olduğum okulun 
varlığını öğrendiğimde 
devlet memuruydum. 
Memurluk bildiğin gibi 
‘çok gerçek’ bir işti ve 
orada hayallere yer yoktu. 

Üniversite sınavından sonra özel 
yetenek sınavına girerken de herkesten 
gizlemiştim. Tek isteğim yazmak için 
bir yol gösterenimin olmasıydı. Değerli 
hocalarım Prof. Dr. Sema Göktaş, Doç.
Dr. Erbil Göktaş ve Prof. Dr. Muhsine 
Börekçi’ye bu anlamda çok şey borçlu-
yum. Öğrencilik döneminde radyo oyu-
nu yazmaya başladım ve bu oyunlarım 
Ankara Radyosu’nda seslendirildi. 
Bunu sahne oyunları izledi. ‘Cumhuri-
yetin İlk Sadası’, ‘Bir Güz Çiçeği Hürri-
yet’ ve ‘1919: Şafak’ adlı oyunlarım Dev-
let Tiyatroları repertuarına alındıktan 
sonra sahnelendiler. Öykülerde sözünü 
ettiğin görsel algıda aldığım eğitimin 
büyük payı var elbette. 

 ■ Kitabın kapak yazısı Füruzan 
tarafından yazıldı. Edebiyata katkı 
vermiş biri ile dost isen, ona mahcup 
olmaktan, hata yapmaktan korkar 
insan. Sevgiden cesareti kırılabilir. Sen 
böyle bir ağırlık, kırılganlık hissettin 
mi? Yazım sürecine tam destek seni 
hata yapmaktan korkuttu mu?

Füruzan’la tanışmamız aile dos-
tumuz Nil Gürpınar’ın her yıl Er-
zurum’da düzenlediği Dadaş Film 
Festivali’nde oldu. Festivalde yarışma 
jürisinin başkanıydı.  Erzurum’a gele-
ceğini Nil’den öğrendikten sonra üç yıl 
sabırla heyecanla bekledim. Havaa-
lanındaki ilk karşılaşmamızda Nil, 
“İşte üç yıl bekledin ve geldi” deyince 
heyecandan ne diyeceğimi bilemez 
haldeydim. Füruzan’la geçen beş gün 
böylece başladı. Tiyatrodan sinema-
dan, konuşuyor, bu beş gün boyunca 
dilinden dökülen her sözcüğü dikkatle 
dinliyor hafızama kazıyordum. Bildi-
ğin gibi 47’liler romanında Erzurum’u 

hiç görmeden yazmıştı. Şimdi ona 
Erzurum’u ben anlatıyordum. Eski 
mahalleler, sokaklar, artık tek tek 
kalan yerli evleri geziyor birlikte keşfe-
diyorduk. Kentin bellek kayıtlarından, 
eski yaşantıdan, kültürel dokudan söz 
ederken beni hep büyük bir dikkatle 
dinliyordu fakat bir an özel bir dikkat 
gördüm gözlerinde. Hemen “Tiyatro 
edebi türdür fakat tiyatronun dışında 
yazmıyor musun?” diye sordu. O ana 
kadar öykü yazdığımı söylememiştim. 
Çekinerek “Bir iki öyküm var” diyebil-
dim. Çünkü karşımda Füruzan vardı. 
Yazdıklarımı son gün havaalanında 
verdiğimde, “Ben çok zor beğenirim 
ama seni beğeneceğimi umuyorum. 
Yıllar içinde bende belki de bir edebi-
yatçı deformasyonu oldu. Her yazılanı 
okuyamıyorum, belki benim kusurum-
dur” demişti. Döndükten hemen sonra 
ilk beğenisi geldi. Öykülerim Kitap-lık 
Dergisi’nde yayımlanınca da beğendi-
ğini defalarca belirtmiş ve bu beğenisi 
bilindiği için kitabın basımı sırasında 
kendisine “bir değerlendirme yapar 
mısınız?” diye sorulduğunda kabul 
etmiş. Kitap çıktığı gün arka kapak 
yazısı benim için büyük bir sürpriz 
ve onur oldu. Kitabım bu onuru her 
zaman taşıyacak. 

 ■ Dünyanın Ortasında tarihten 
haber veren, ülkenin evrimleşirken 
geçirdiği sancıları başarılı kurgusuyla 
vurgulayan, vatan sevgisini hatırlatıp, 
insan hallerini anlatan bir güzel kitap. 
Bu kitabın yazarı olmasaydın, bu kitabı 
neden okurdun?  

Zor bir soru. İçinde efsaneler, 
masallar ve kültürel doku olduğu için 
merak eder okurdum diyebilirim. 

DÜNYANIN 
ORTASINDA

 ■ Demet Çizmeli
 ■ Alakarga 
Yayınları, 2019

Evrensel bir düşün peşinde
Nilüfer TÜRKOĞLU

FABL okumayı çocukluğumdan bu 
yana hep çok sevdim. Hikâyenin sonun-
da mutlaka bir ders çıkacağını bilmek 
değildi elbette sevdiğim... Hayvanların 
beşeri özelliklere sahip olduğunu hayal 
etmek pek eğlenceli ve uçuk bir düş gibi 
gelirdi bana. Ezop’un ‘Karga ve Tilki’ 
fablıyla büyüyen çocuklardık biz, sonra 
başka hikâyeler çıktı karşımıza, kimini 
okuduk çok sevdik, kimini fazla didaktik 
ve biraz da sıkıcı bulduk. Yıllar sonra 
20’lerime geldiğimde Portekizli yazar 
Jorge Amado’nun ‘Kırlangıç ile Tekir 
Kedi’yi (İnci Kut çevirisiyle) okumaya 
başladığımda en sevdiğim kitaplar 
listesinde bir fablın ilk sıralara yerleşe-
ceğini bilmiyordum henüz. Amado’nun 
şiirsellikte zirve yaptığı o ilk cümleyle 
karşılaştığımda büyülenmiştim:

“Dünya yaşanmaya değerdi eğer insan 
görebilseydi gün gelip kırlangıcın ev-
lendiğini bir tekir kediyle, o ikisinin uçup 
gittiklerini ve mutlu olduklarını sonsuzlu-
ğa dek birlikte.”

Büyüklere masal olan fantastik bir aşk 
öyküsüydü bu. Teşhis sanatının yalnızca 
hayvanlara değil tüm varlıklara nakış gibi 
işlendiği evrensel bir resimli kitaptı aynı 
zamanda... 

Yine bir 10 küsur yıl kattı önüme hayat 
ve bu defa Güney Kore edebiyatından 
bir fabl, masamın üzerine geldi kondu. 
‘Uçabileceğini Hayal Eden Tavuk’ vardı 
şimdi karşımda, “Ah Tavuk!” dedim,“Yap-
ma, etme ‘kuş beyinli’ olma, uçmak senin 
neyine?” Sonunun nereye bağlanacağını, 
hüzünlü bir fabl olacağını anlamışçasına, 
Türkçe çevirisinde Filiz ismi verilmiş. 

(Başta bu ismi yadırgadığımı itiraf et-
meliyim. Kitabın İngilizce edisyonu olan 
‘The Hen Who Dreamed She Could Fly’a 
baktığım zaman da tavuğun isminin 
‘filiz’ anlamına gelen ‘sprout’ olduğunu 
görünce orijinalinde yani Korece’de de 
böyle olduğuna kanaat getirdim.) Ta-
vuğun mücadele dolu ömrünü okumak 
için açtım kanatlarımı pardon kollarımı, 
derin bir nefes aldım! Bu kısacık romanın 
sayfalarını aralarken New York Times çok 
satanı olma bilgisini kenara ayırdım. Kore 
tarihinin en büyük bütçeli animasyonuna 
ilham vermesi daha çok ilgimi çekmişti. 
Üstelik kitabın çizgi roman, tiyatro oyunu 
ve müzikal gibi uyarlamalarının da yapıl-
dığını öğrendim. Ve nihayet bu modern 
klasiğin içine düştüm, kayboldum! 

SÜRÜLERE INAT TEK BAŞINA  
BIR DIŞI KAHRAMAN

Eşsiz anlatımıyla sıradan bir ‘uçma-
yı isteyen tavuk’ hikâyesini alıp ilham 
verici bir romana dönüştüren Sun-Mi 
Hwang, dünya edebiyatına unutulmaz 
bir dişi karakter hediye etmeyi başarmış. 

Özgürlüğünü arayan, bireysel olmak için 
mücadele eden ve anneliğe ‘soyunan’ 
ilham verici ve bir o kadar yürekli Tavuk 
Filiz, düzene boyun eğmeyen, aykırı 
bir karakter olarak okuru selamlıyor. 
Çiftlikte sürü halinde yaşamayı görev 
edinmiş diğer hayvanlardan ayıran bu 
özelliği de zaten onu bir baş kahramana 
dönüştürüyor. 

Filiz, kümeste yaşayıp durmadan 
yumurtlaması gereken bir tavuktu. Asla 
kendi yumurtasına kuluçkaya yatama-
yacaktı. Tüm özlemi bir yumurtanın üze-
rinde oturmak ve içinden civciv çıktığını 
görmekti. Artık yumurtlayamaz olunca 
onu çiftlikten çıkardılar. Bir çukura attılar. 
Kaderi ölmekti. Ama bir gün... Her şey 
değişti ve anne oldu!

Zaten macera da Filiz 
anne olduktan sonra başlıyor. 
Sürekli bir kaos ortamı, sü-
rekli diğer hayvanların olayla-
ra müdahale etmesi, kaçma, 
kurtulma, bir daha kaçma, 
yem olmama... Çok yorucu 
bir hayat, Filiz’inki! “Tavuk 
olmak da ne zor” dedim kaç 
defa... Gelinciğin midesine 
inmemek için annelik içgü-
düsüyle verdiği savaş, kitabın 
neredeyse tüm sayfalarında 
kendini gösterirken bazen 
sihirli bir el olup Filiz’i ve be-
beğini sığındığı kuytulardan 
kaçırmak istedim. Boğazım 
düğümlendi, gözlerim doldu 
bazen...  Pınar Savaş’ın çevi-
risinin de bunda etkisi var. Ki-
tabı İngilizce versiyonundan 
Türkçeye kazandıran Savaş, 

Filiz’in bebeği Yeşilbaş’a olan duygularını 
ve yaşadıkları mekânların betimlemelerini 
öyle iyi yapıyor ki, bunda güçlü çevirisinin 
payı mutlaka var.

Tıpkı kitabın arka kapağında yazdığı 
gibi ‘Uçabileceğini Hayal Eden Tavuk’, 
tavuk, ördek, horoz, köpek gibi hayvan 
karakterleriyle unutulmaz İngiliz klasiği 
‘Hayvan Çiftliği’ni akla getiriyor. Öyle 
ki çiftlikteki as üst kavramı, lider horoz, 
bekçi köpek gibi sınıflandırmalarla ken-
dini gösterirken Tavuk Filiz’in dışlanması, 
hor görülmesi, toplumlarda aykırı, farklı, 
değişik görülen ‘öteki’yi simgeleştiriyor. 
Ancak bu romanı asıl kavrayan temel 
motifin annelik duygusu olduğunu söyle-
mem gerek. Ve bu yüzden ‘Uçabileceğini 
Hayal Eden Tavuk’, bireysellik ve özgürlük 

gibi kavramları sırtlasa 
da anne olma roman-
tizmi ve duygusallığıy-
la ‘Hayvan Çiftliği’ne 
göre daha yumuşak 
bir hikâyeyi kalplere 
taşıyor.

Sun- Mi Hwang’ın 
her yaştan okura hitap 
eden biricik’Uçabile-
ceğini Hayal Eden Ta-
vuk’ romanı, benzersiz 
bir evrensel bir düşün 
peşinde yankısını ede-
biyatla ebediyete bıra-
kıyor. Benim gibi fabl 
seven okurlara da bir 
diğer kitabını (henüz 
Türkçeye çevrilmemiş) 
heyecanla beklemek 
kalıyor: ‘Hayal Etmeye 
Cesaret Eden Köpek.’

Efsaneler, masallar çocukluğumun 
önemli parçasıydı 

UÇABİLECEĞİNİ 
HAYAL EDEN 
TAVUK

 ■ Sun-mi Hwang
 ■ Çeviren: Pınar Savaş
 ■ Yayınevi: GençTimaş, 
2020
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FURUĞ’ın 
şiirlerini 
Türkçe’ye Celal 
Hosrovşahi 
ile kazandıran 
Onat Kutlar 
kitabın önsö-
züne, “güzel bir 
zamandı” diye 
yazar. 1960’lı 
yılları, İran’a 
buz gibi soğuk 
hava estiren 
Şah döneminin 
karanlık zindanlarını, Humeyni’nin ayak 
seslerini, milislerin öldürdüğü aydınların 
ardından dökülen gizli gözyaşlarını ve bu 
karmaşanın ortasında otuzlu yaşların-
da hayatını kaybeden bir şair kadının 
İsfahan çinileri gibi ince, narin aşkların-
dan kalan acıyı demleyerek... İki arkadaş, 
Onat ve Celal, Göksu’da ceviz kabuğu 
gibi sallanan bir sandalda konuşurlar 
bütün bunları...  Furuğ, “İnanalım Soğuk 
Mevsimin Başlangıcına” dizelerini henüz 
yazmıştır. Sonradan bir ulusun şiiri 
olacaktır bu. Humeyni ve sonrasında 
yaşananları imleyen… Onat ve Celal, 
Göksu’da açılırken hayatlarının sırlarını 
verirler birbirlerine.  Aşıktır Celal. Hem 
de deli divane. Furuğ’a…

Peki kendimize dair her şeyi sakın-
madan konuşacak kaç adamımız oldu? 
Anahtarını eline verdiğimiz o gizli kutuyu 
çıkarsız taşıyan? Bu bir yüktür aynı 
zamanda. Sır, bir anlamda kalp anahta-
rıdır. Sırrı veren anahtarını teslim etmiş, 
sırrı alansa o anahtarı hayatı boyunca 
kaybetmeme sözünü vermiştir.

Şiiri ölümsüzlüğe taşıyan unsurlardan 
birinin, şairin okuruna büyük sırrını ver-
mesi olduğuna inanırım. Mesela Turgut 
Uyar, “Bir bozuk saattir yüreğim hep 
sende durur” der. İlhan Berk, “Üç kez seni 
seviyorum diye uyandım”ı ekler,  Haydar 
Ergülen, “Hatırla bizim unutulmuş bir 
yazımız vardı” dizesini emanet eder bize.

Bir süre sonra ortak sesimize dö-
nüşür her biri. Öyle ki onlar kalbimizin 
ta içine gömülür, hatta bir parçamız 
oluverir. Bir hediye paketinin üstüne, bir 
çiçeğe, bir duvar yazısına dönüşür za-
manla. O kadar biz, biz kadar ben. Kendi 
sözlerimize aracı kılarız şiiri, satır satır 
belleriz onu. Metin Altıok, “Ben diyor-
sam bilin ki o sizsiniz” dizesini boş yere 
yazmamıştır. Şiiri okuyana söyler bunu. 
Öyle ustalıkla yazar ki, şairin “ben” diye 
yazdığı, okurun “ben”ine dönüşüverir.

 Çok sevdiğim filmi, aslında Scarme-
ta’nın “Ateşli Sabır” adını verdiği bir tiyat-
ro oyunudur. Şilili bir yazar olan Scarme-
ta, aynı zamanda bu eseri romanlaştırır:  
“Neruda’nın Postacısı” adıyla.  

“Ateşli Sabır”, Pablo Neruda’nın “Isla 
Negra”da, Kara Ada’da yaşadığı günlerin 
bir kesiti gibidir. Arka fonunda “Kara 
Ada Şiirleri”yle bütünleşen. Neruda ile 
ona mektup taşıyan postacısı Mario, 
Mario’nun aşık olduğu kadın Beatriz ve 
Beatriz’in annesi Rosa arasındaki anlatı, 
şiir, aşk, sürgün gibi kavramların ya-
nında, Allende iktidarı, Neruda’ya Nobel 
Ödülü’nün verilmesi ve Pinochet darbesi 
gibi tarihsel olaylara tanık bırakır bizi.  

Bir şair ile şiiri sevdasına kullanmak 
isteyen, saf, temiz ve aşkı için her şeyi 
yapmaya hazır genç postacı arasında 
dostluk köprüsü kurulur. Bir süre sonra  
Postacı Mario, inadı ve hevesiyle şiir 
düşünmesiyle, siyasal olaylardaki tutu-
muyla, kitapların arasında kaybolmasıyla 
aşkın bir hayat kurar.

Bazen hayatlar da şiire dahildir. “Şiir 
gibi yaşadı” deriz, rint, hızlı, mücalesini 
kutsal kılan hayat sürenlerin ardından. 
Ömrü kutsamak vardır bunda. Tıpkı bir 
şairin yanında kendine yer açan Ma-
rio’nun hayatı gibi.

Bazen de kimi isimlerin yaşamları 
ıstırap, şiddet ve kahırla geçer. Ölümüne 
dayak yer kocasından. Sevdiği bir gün 
boğazını keser. Yan yana uyuduğu adam 
gözü dönmüş bir şekilde kafasını duvara  
vurur. O da yetmez. Cesedini yakar. Üstü-
ne beton atar.

Her biri çileli yaşamlarına rağmen 
adları alt alta yazılınca şiire dönüşür. 
Son bir ayda öldürülen iki yüzden fazla 
kadının adı, uzun bir şiirdir şimdi. Anıt 
sayaçta öldürülen kadınları temsil eden 
tuğlalar çoğalır. Gözyaşları dinmez. Kalp 
yaraları artar. Analar yine ağlar. Gülten 
Akın, “Yanlış mı belledim, insan sorum-
luluktur” diyordu ya… geçtiğimiz hafta 
kadın edebiyatçılar, İstanbul Sözleşme-
sine olan bağlılıklarını dile getiren bir 
bildiriyle çıktılar kamuoyuna. “Kadınları 
katledenler, çocukları istismar edenler 
yasal olarak hak ettikleri cezayı almaya-
caklarına inanıyor. Toplumsal ve hukuki 
yaptırımın olmayışı ile istismara, tacize, 
tecavüze ve öldürmeye devam ediyor, 
yok etmeye doymuyorlar.” dediler.

Oysa hayatı güzel kılmak için yazılır 
şiir. Hiç kuşkunuz olmasın, İstanbul Söz-
leşmesini savunan kadınlara “orospu” 
diyenlere, lanetlerini dizelerine dökecek 
birileri var dünyada. Çünkü yaşamın da 
feraseti var! 

Eren
AYSAN

aysaneren@hotmail.com

SANATÇI Tuğberk Selçuk’un  
‘1 İÇİNDE 3’ adlı kişisel sergisi 
The Bodrum EDITION’da sanat-
severleri bekliyor. Selçuk, son 
kavramsal serisi olan kurşun 
geçirmez camdan ürettiği 9 eser 
ile gerçeklik, zihin ve algı gibi ko-
nuları sorgulatıyor. ‘1 İÇİNDE 3’ 
20 Ağustos’a kadar görülebilecek.

Bu serginin uzun süredir 
içindeki kişiliklerle süregelen 
savaşını anlattığını belirten Sel-
çuk, 1 İÇİNDE 3’ün ne anlama 
geldiğini şöyle anlatıyor: “İkinci 
kişiliğimle oyunlar oynuyo-
rum ve bazen de o bölünmüş 
kişiliğime savaş açıyorum. Ge-
nelde bu savaş camdaki kendi 
yansımamla oluyor. Fakat cam 
bizim gibi kırılgan bir malzeme 
olduğu için ve herhangi bir dar-

beden kırılıp ve yansımadaki 
diğer kişiliğimi parçalar da yok 
eder diye ben yansımama zarar 
vermek istemiyorum. Cama vur-
muyorum, kırmıyorum çünkü 
cam tehlikeli ve asla yansımamı 
tamamen parçalayıp kaybetmek 
istemiyorum. Bu sebeple de 
kurşun geçirmez cam kullanıp 
kendime / yansımama ateş ede-
biliyorum ama öldürmüyorum.”

Sergide altı küçük ve üç 
büyük eser olduğunu belirten 
Selçuk, “Bazılarında kalp ve 
gülen yüz gibi semboller yer 
alıyor ama çoğu soyut. Jackson 
Pollock’a ithaf ettiğim ve onun 
boyayı tuval üzerine rastgele at-
tığı gibi benim de cama rastgele 
kurşun attığım bir iş de var” 
diyor. n Kültür Sanat Servisi

Bölünmüş kişiliğime 
SAVAŞ AÇIYORUM

‘1 İÇİNDE 3’ 
isimli sergisiyle 

The Bodrum 
EDITION’da 

ziyaretçilerini 
bekleyen 

Sanatçı Tuğberk 
Selçuk, bu 

serginin uzun 
süredir içindeki 

kişiliklerle 
süregelen 

savaşı 
anlattığını 

söylüyor

İnternetten satış kitabevlerini

tehdit ediyor
Işıl ÇALIŞKAN

SOKAĞA çıkma yasaklarında 
evlerden çıkamayan okuyu-
cu için yeni bir alışkanlık 

olan internet yayıncılığı alışverişi 
kitabevlerinin kâbusu oldu. Bir sü-
redir açık olan kitabevleri internet 
satışlarının artmasından dolayı 
kendilerine olan talebin azalma-
sından şikâyetçi. Ekonomik olarak 
zor günler geçiren kitabevlerine 
salgının etkilerini sorduk. Mephis-
to Kitabevi Beyoğlu Şube Müdürü 
Ufuk Özyazıcı, Emek Kitabevi 
sahibi Hakan Aktaş ve İmge Kita-
bevi Yayınları Editörü Elif Çongur 
cevapladı.

KİRAMIZI KARŞILAYAMIYORUZ
n Mephisto Kitabevi Beyoğlu 

Şube Müdürü Ufuk Özyazıcı: Ki-
tabevi olarak zaten 
internetteki fiyat-
larla başa çıkmak 
mümkün olmadığı 
için perakende 
konusunda etkilen-
miş durumdayız. 
Bu salgın süreciyle 

daha da arttı. Yüzde 80 oranında 
düşüş yaşadık. Bir süre sonra 
çalışanlarımızı ya ücretsiz izne 
çıkarmak durumunda kaldık ya 
da yolları ayırdık. Şirket de zor du-
rumda. Şimdiki rakamlarda yüzde 
20 artış olsa da yeterli değil. Şu an 
kirasını karşılayamıyoruz. Tüm 
mağazada 6-7 kişi çalışıyoruz. 
Kitap bölümünde 3 kişi çalışıyor 
olsa da bu bizim için çok yoğun 
bir iş yükü demek.

Kafe bölümümüzde de yüz-
de 80 düşüş var. Orada da part 
time gelen bir arkadaşımız var. 
Kafe müdürü tek başına çalışıyor 
neredeyse. Çünkü bir personelin 
maaşını bile karşılamıyor şu an 
geliri.

Özellikle pandemi sürecinde 
internet satışları daha da arttı 
ve bu dönemde daha da yüksek 
indirimler yapıldı. Dolayısıyla 
bize daha kötü yansıyor. İnsanlar 
şurada şu kadar ama diye tele-
fondan gösteriyor. Bizim bunlarla 
başa çıkmamız mümkün değil. 
Sanki biz kitabı aldığımızdan 
daha pahalıya satıyormuşuz gibi 
bir algı var. Yayınevi ne belirli-

yorsa biz onu satıyoruz. Şu an bu 
vakaların artması ve tedbirsizlik 
beni karamsar yapıyor. Sadece ki-
tabevi değil bütün İstiklal Caddesi 
batabilir gibi geliyor bana. Böyle 
devam ederse ve tekrar kısıtlama-
lar başlarsa gelecek çok karanlık 
ama aşı çıkana kadar böyle devam 
edersek aşarız gibi geliyor bana.

EVLERE SERVİS KİTAP!
n Emek Kitabevi sahibi Hakan 

Aktaş: İnsanlar dışarı çıkama-
yınca çok büyük 
bir kısım okuma-
ya yöneldi ama 
onlarda da daha 
çok esnaftan ziyade 
kurumsal firmaları 
tercih ettiler. Salgın 
yerel esnafa değil 

de kurumsal firmalara yaradı. Biz 
bu süreçte çözüm olarak evlere 
kitap servisi de yaptık. Çok sık 
olmadı tabii ki ama yine de yakın 
dostlarımıza yaptık. Devam etmek 
zorundayız çünkü bizimki 20 yıl-
lık bir macera. Dolayısıyla yeni bir 
iş bulmak zor. Gittiği yere kadar 
gidecek.

Kitabevleriyle pandemi sürecinin etkilerini konuştuk. Zor günler geçiren kitabevleri, salgınla 
birlikte internet satışlarında yaşanan artışın kendileri için bir tehdit olduğunu söylüyor

PANDEMİ, PERAKENDECİLİĞİN ÇÖKÜŞÜ OLDU
n İmge Kitabevi 

Yayınları Editörü 
Elif Çongur: Pan-
demi sürecinin 
en temel karşılığı 
perakendeciliğin çö-
küşü oldu. 2020’nin 
ilk iki buçuk ayına 

göre cirolar 5’te 1, 6’da 1 oranında 
düştü. Dolayısıyla kitabevlerinde 

çok büyük zorluk yaşanıyor. İnternet 
satışları arttı fakat bu artış peraken-
decilikteki kayıpları karşılamaktan 
çok uzak bir noktada. Yayıncılık 
açısından baktığımızda yeni kitap 
yayınlamak çok büyük risk taşıyor 
çünkü kitapların okurlara ulaşacağı 
mekânların durumu bu halde. Kitap 
basımında ithal kâğıt kullandığından 
dövizdeki artışlar direkt olarak kâğıt 

ve matbaa malzemeleri fiyatları-
nı artırıyor. Bu da ayrı bir sıkışma 
yaratıyor. Her ne kadar kredi mus-
lukları açılmış olsa da yayıncılar ve 
kitapçılar bundan faydalanamıyor. 
İmge Kitabevi olarak siyaset, tarih, 
felsefe, edebiyat alanlarını sıkı takip 
eden, memleket meselelerine kafa 
yoran önemli bir okur kitlemiz var. 
Onlar sayesinde ayaktayız.

Fotoğraflar: Emirhan Tahir

21 yıldır dinmeyen özlem
Türk modern şiirinin 
en önemli isimlerinden 
şair, çevirmen ve yazar 
Can Yücel, 21’inci ölüm 
yıldönümünde anıldı

ESKİ Milli Eğitim Bakanı, 
Köy Enstitüleri’nin kurucu-
su ve öğretmen Hasan Ali 
Yücel’in oğlu, Canan Yücel 
Eronat’ın ikiz kardeşi ve 
ressam Su Yücel’in babası 
Can Yücel, 21 Ağustos 1926’da 
İstanbul’da dünyaya geldi. 
İlham kaynağı ve şiirlerinin 
konuları doğa, insanlar, olay-
lar, kavramlar, heyecanlar, 
duyumlar ve duygular üzeri-
ne şekillendi. Yücel, taşlama 
ve toplumsal duyarlılığın ağır 
bastığı şiirlerinde kullandı-
ğı yalın dili ve buluşlarıyla 
edebiyatseverlerin dikkatini 
çekti.

İstanbul’da Kuzguncuk’ta 
yaşayan ve ömrünün son dö-
nemlerinde Muğla’nın Datça 
ilçesine yerleşen büyük şair, 
İzmir’de Dokuz Eylül Üni-
versitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi’nde kanser 
tedavisi görürken 
12 Ağustos 1999’da, 

73 yaşında hayata gözlerini 
yumdu.

Şairin vefatından sonra 
Datça’daki evi müze haline 
getirildi.

Usta şair ölüm yıl dönü-
münde unutulmadı.

Taksav: “...Başka türlü 
bir şey benim istediğim, Ne 
ağaca benzer ne de buluta....” 
Vakfımızın kurucularından, 
usta şair #CanYücel’i aramız-
dan ayrılışının 21’inci yılında 
saygıyla anıyoruz.

Metin Uca: 21. ölüm yıl-
dönümünde anısına sonsuz 
saygıyla… Kibar Hırsızın 
Türküsü şiirinden de onu 
en iyi anlamalara. Kara kalp 
#CanYücel

Ressam Onay Akbaş: Bu-
gün günlerden CAN YÜCEL. 
“Ne kadar yalansız yaşarsak 
o kadar iyi” 

 n Kültür Sanat Servisi

Depo Photos

Şiirin asaleti, 
yaşamın feraseti...
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Spor

NBA'de play-off'lara kalma 
mücadelesi veren Portland 
Trail Blazers, Damian Lillard'ın 
muhteşem oyunuyla Dallas Ma-
vericks'i 134-131 mağlup etti. 
NBA'e 7 maçla devam edildi. 
Batı Konferansı'ndaki son 
play-off sırası için mücadele 
eden Portland Trail Blazers, 
son 5 maçındaki 4. galibiyetini 
Dallas Mavericks'i 3 sayı farkla 
mağlup ederek aldı.

Sezonun 34. galibiyetine 
ulaşarak konferansında 8. sırada 
yer alan Blazers'ta all-star Lil-
lard 61 sayı, 8 asist ve 5 riba-
untla kariyerinin sayı rekorunu 
tekrarlayarak maçın yıldızı oldu. 
Bu performansıyla 30 yaşındaki 
Lillard, eski efsane basketbolcu 
Wilt Chamberlain'in ardından 
bir sezonda 60 sayı barajını 
3 kez aşmayı başaran ikinci 
oyuncu oldu. Lillard, kariyeri 

boyunca 60 sayı barajını 3 kez 
aşan ise 6. oyuncu unvanını elde 
etti. Carmelo Anthony de 26 
sayı ve 8 ribauntluk performan-
sıyla galibiyette pay sahibi oldu. 
Play-off'lara kalmayı önceden 
garantileyen ve sezonun 31. 
mağlubiyetini alan Mavericks'te 
Kristaps Porzingis 36 sayı, Luka 
Doncic 25 sayı, 10 asist ve 8 
ribaunt, Tim Hardaway 24 sayı 
üretti. n Spor Servisi

Lillard şov devam ediyor
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BEŞIKTAŞ, sözleşmesi sona 
eren Atiba'yla 1 yıllık 
anlaşma sağladı. Siyah-be-

yazlılar, tecrübeli futbolcuya 500 
bin avro ödeme yapacak. Beşik-
taş, tecrübeli oyuncusu Atiba 
Hutchinson ile 1 yıllık anlaşma 
sağladı. Sezon sonunda sözleş-
mesi sona eren Atiba'yla yapılan 
görüşmenin kısa sürmesi dikkat 
çekti. Siyah-beyazlı formayı yeni-
den giymek isteyen ve yönetimle 
pazarlık yapmayan Atiba, ken-
disine teklif edilen 500 bin avro 
ücreti kabul etti. Beşiktaş'ta 1 yıl 
daha forma giyecek olan Ati-
ba'nın daha sonra teknik heyette 
yer alması bekleniyor.

Ayrıca Şampiyonlar Ligi ön 
eleme turunda Yunan ekibi PAOK 
ile karşı karşıya gelecek Beşik-
taş'ta, transfer için vites yüksel-
tildi. Papiss Cisse, Mario Balotelli 
gibi isimlere teklif götüren Kara 
Kartal'ın, bir de kanat transferi 
yapmak istediği aktarıldı. İtalyan 
kaynaklardan edinilen bilgilere 
göre Beşiktaş, şu anda Bologna'da 

forma giyen Skov Olsen'e resmi 
teklif götürdü. Haberin detayla-
rında yer verilen bilgilere göre 
Bologna, oyuncusunu kiralık 
göndermek istemiyor ve satışına 
onay verdi. Siyah-beyazlı kulübün 
teklifini değerlendi-
ren İtalyan ekip, 
bu teklifi yetersiz 
buldu.

DÜĞMEYE  
BASILACAK

Öte yandan 
Olsen transferini 
bir an önce bitir-
mek için kollarını 
sıvayan Beşiktaş'ın, 
daha iyi bir rakamla 
hem Bologna'nın 
hem de Olsen'in 
kapısını çalacağı 
ifade edildi. And-
reas Skov Olsen, 
bu sezon toplamda 
26 maça çıkarken 1 
gol kaydetmişti.

n Spor Servisi

Beşiktaş’ta operasyon başladı
Şampiyonlar Ligi ön elemesine sayılı günler kala Beşiktaş’ta büyük  
bir transfer haraketliliği yaşanıyor. Atiba’nın sözleşmesini bir yıl 
uzatan siyah-beyazlılar, N’Skala transferini resmiyete döktü.  
Golcü transferi için ise Balotelli ve Cisse’den haber bekliyor
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BEŞİKTAŞ’ın onursal başkanı Süley-
man Seba, vefatının 6. yılında bugün 
kabri başında anılacak.

Siyah-beyazlı kulübün internet site-
sinden yapılan açıklamada, Seba’nın 
Feriköy Mezarlığı’ndaki kabri başın-
da gerçekleştirilecek anma töreninin 
11.00’de başlayacağı belirtildi. Geçirdiği 
rahatsızlığın ardından 13 Ağustos 2014’te 
vefat eden Süleyman Seba, Sakarya’nın 
Hendek ilçesinde 5 Nisan 1926’da dün-
yaya geldi. İlkokulu Sakarya’da okuyan 
ve daha sonra lise eğitimi için Kabataş 
Erkek Lisesi’ne geçen Seba, babasının 
isteği üzerine Mimar Sinan Üniversite-
si Edebiyat Fakültesi Fransız Filolojisi 
Bölümü’nde eğitimini sürdürdü.

BEŞIKTAŞ IÇIN OKULU BIRAKTI
Küçük yaşta İstanbul’a gelen Seba, 

Kabataş Lisesi’nin takımına girmesiyle, 
futbol yaşantısındaki ilk adımı atmış 
oldu. Yetenekleriyle Beşiktaşlı yönetici-
lerin dikkatini çeken genç futbolcu, 1943 
yılında siyah-beyazlı ekibin genç takı-
mına dahil oldu. Beşiktaş’ta da kaliteli 
futbolunu devam ettiren Süleyman Seba, 
o yıl genç takımın şampiyon olmasın-
da büyük rol oynadı; kısa süre sonra 
başarılı futbolu ödüllendirildi ve takımın 
kaptanı oldu.

Lisedeki ilk yıllarında Beşiktaş genç 
takımına giren efsane başkan, 1945’te A 
takıma yükselip, 1950’li yıllarda 5 yılda 4 
İstanbul Ligi şampiyonluğu kazanan kad-
roda yer aldı. Seba, 1945’te Refik Osman 
Top döneminde A takıma yükseldi. 1946-47 
sezonunda ilk İstanbul Ligi maçına Fe-
nerbahçe derbisinde çıktı ve takımının 4-3 
mağlup olduğu karşılaşmada 1 gol kaydet-
ti. İlk sezonunda 9 maçta 6 gol atan Seba, 
Milli Küme’de şampiyonluk yaşayarak 
kariyerinin ilk önemli başarısını elde etti.

1954’te henüz 28 yaşındayken menis-
küs sakatlığı nedeniyle futbol kariyerini 

noktalamak zorunda kalan Süleyman 
Seba, 1957 yılında Beşiktaş Kulübüne 
üye oldu ve 6 sene sonra 1963’te ilk kez 
yönetim kurulunda yer aldı.

EFSANE OLDU
Seba, 1 Nisan 1984’te çok zor bir dö-

nemde Mehmet Üstünkaya’dan yönetimi 
devraldı ve kazandırdığı başarılarla ku-
lübün efsane isimleri arasına girdi. Sü-
leyman Seba döneminde Beşiktaş Futbol 
Takımı altın dönemini yaşadı ve birçok 
başarıya imza attı. Seba, Beşiktaş’ta 16 
yıl başkanlık yaparak kırılması zor bir 
rekora da imza attı. Başkanlığı boyunca 
8 kongrede rakiplerine sürekli üstünlük 
sağlayan siyah-beyazlı kulübün efsa-
nesi, 2000 yılında görevini bıraktı. 13 
Ağustos 2014’te vefat eden Seba, ilk golü 
attığı BJK İnönü Stadı’nın yerine yapılan 
Vodafone Park’ta gerçekleştirilen cenaze 
töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. 
İnşaat halindeki statta gerçekleştirilen 
cenaze törenine binlerce siyah-beyazlı 
taraftar katıldı. Efsane başkanın naaşı, 
Dolmabahçe’de stadın karşısında yer 
alan Bezmialem Valide Sultan Camisi’n-
deki cenaze namazının ardından Feriköy 
Mezarlığı’na defnedildi. n Spor Servisi

Süleyman Seba anılıyor
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AVRUPA Atletizm Birliği'nin 
web sitesinde yayımlanan 
Avrupa atletizminin unutulmaz 
50 performansı listesinde Ramil 
Guliyev'in Berlin'deki şampi-
yonluğu da yer aldı. Türkiye 
Atletizm Federasyonundan 
yapılan açıklamaya göre, 
birliğin Avrupa atletizminin '50 
altın an'ı (50 Golden Moments) 
listesinde Ramil Guliyev'in 2018 
yılında Almanya'da düzenle-
nen Avrupa Şampiyonası'ndaki 
19.76'lık derecesi de yer aldı.

Avrupa Atletizm Birliği'nin 

sitesinde yayımlanan Ramil'in per-
formansı tüm zamanların Avrupa 
atletizmindeki en parlak grafikle-
rinden biri olarak tanıtıldı. Ramil 
Guliyev henüz 19 yaşındayken, 
Usain Bolt'un 200 metre dünya 
rekoru kırdığı Berlin'deki yarışta 
da koşmuş, daha sonra 2018 yılın-
da katıldığı Avrupa Şampiyona-
sı'nda altın madalya kazanmıştı.

Guliyev, söz konusu yarışta 
19.76'lık derecesiyle şampiyona 
rekoru kırmış, 19.72'lik Pietro 
Mennea'ya ait Avrupa rekorunu 
da az farkla kaçırmıştı. n AA

Guliyev’in derecesi  
‘50 altın an’ arasında


A
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Fatih Terim'in yeni
yardımcısı Riera

GALATASARAY'da teknik ekibe 
yeni bir isim katıldı. Sarı-kırmızılı takı-
mın eski futbolcusu Albert Riera, Fatih 
Terim'in yardımcısı oldu. 2011-2014 
yılları arasında Galatasaray forması 
giyen İspanyol futbolcu Albert Riera, 
sarı-kırmızılı kulübe antrenör olarak 
döndü. Riera, teknik direktör Fatih 
Terim'in yardımcılarından biri oldu. 38 
yaşındaki Riera, Florya Metin Oktay 
Tesisleri'ndeki ilk antrenmanına çıktı. 
Öte yandan Levent Şahin ve Ümit Da-
vala da Galatasaray'da teknik direktör 
Fatih Terim'in yardımcılığını yapmaya 
devam edecek. n AA

FENERBAHÇE’DE
ÖZSOY ISTIFA ETTI

FENERBAHÇE Başkan Vekili Semih 
Özsoy görevinden istifa etti. Sarı laci-
vertli kulüpten yapılan açıklamada, 

 “Yönetim kurulu başkan vekilimiz 
sayın Semih Özsoy’un yönetim kurulu-
muzdan istifa ettiğine dair dilekçesi 
tarafımıza ulaşmıştır. Bu dilekçeye 
istinaden yönetim kurulumuzca alınan 
karar doğrultusunda Sayın Semih Öz-
soy’un istifası kabul edilmiştir. Başkan 
vekilliği görevini sürdürdüğü iki yılı 
aşkın bu sürede göstermiş olduğu 
özverili çalışmaları, kulübümüze yap-
mış olduğu değerli katkılar ve verdiği 
emekleri için kendisine teşekkür eder, 
kararın hayırlı olmasını dileriz” denildi. 

n Spor Servisi

Mert Hakan’dan
suç duyurusu

FENERBAHÇELİ futbolcu Mert Hakan 
Yandaş’ın avukatı Elif Sağdıç, haber-
leşmenin gizliliği ihlal edildiği gerekçe-
siyle Galatasaray Futbol A Takım İdari 
Direktörü Şükrü Hanedar hakkında suç 
duyurusunda bulunduklarını açıkladı. 
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesine 
açıklama yapan Sağdıç, “Birkaç gündür 
basın ve sosyal medyada Fenerbahçe 
Spor Kulübüne transfer olan müvekkilimiz 
Mert Hakan Yandaş’ın Galatasaray Futbol 
A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar ile 
geçmişte yapmış olduğu özel Whatsapp 
yazışmalarının haberleşmenin gizliliği ihlal 
edilerek sosyal medyaya yansıtılması üze-
rine Şükrü Hanedar hakkında savcılığa suç 
duyurusunda bulunduğumuzu bildiririz.” 
ifadelerini kullandı. n IHA

Semih Erden iki yıl
daha Karşıyaka’da

BASKETBOL Süper Lig’i ekiplerin-
den Pınar Karşıyaka, 2020-2021 kadro 
yapılanması çalışmalarını sürdürüyor. 
Yeşil-kırmızılılar bu çalışmalar kapsa-
mında geçtiğimiz sezon kadrosuna 
kattığı 34 yaşındaki pivot Semih Erden 
ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık 
yeni anlaşmaya vardı. İzmir ekibi, bu an-
laşmanın camiaya hayırlı olmasını diler-
ken, Semih Erden’e yeşil-kırmızılı forma 
altında başarı dileğinde bulundu. Kulüp 
Başkanı Turgay Büyükkarcı ve Genel 
Menajer Selin Çınar’ın da katılacağı 
Semih Erden’in imza töreni saat 19.12’de 
kulübün sosyal medya üzerinden online 
olarak yapılacak. n IHA
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