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‘Güneydoğu’daki iyimser tablo yanıltıcı, çünkü bölgede çok az test yapıldı’
Ayrıntılar

‘Ne yapmalı’
sorusuna yanıt!

E

rdoğan’ın siyasal iktidarını korumak
için son hamlesi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünü anımsamak oldu.
Bilemiyorum yanına kullanışlı liberalleri/liberal solcuları alarak tükenişten kurtulmayı
becerebilir mi, doğrusu karnesi o denli kötü ki bu çevrenin, yeniden ülkenin başına
çorap örerlerse şaşırmam. RTE’nin açıklamaları itiraf niteliğindedir, olağan koşullarda
muhalefetin söylemesi gerekenleri sıraladı.
Artık hukuksuz, hak ve özgürlüklerin askıya alındığı bir ülkede yaşadığımız en üst düzeyde, Cumhurbaşkanı ağzından belgelenmiş oldu. Sanık olan herkes, mahkemeye
savunma olarak bu konuşmayı sunabilir.
HHH
Erdoğan, konuşmayı HDP’yi kapatma
gölgesi altında yaptı. Buldan’ın hepimizi
şaşkına çeviren, geçen haftaki konuşmasını
kenara koyarak tartışmaya devam etmeliyiz.
Kapanmayla tehdit edilen bir partinin genel
başkanı, “Zamanı gelince her şeyi açıklayacağız” diyemez. Vekilleri terörist olmakla
suçlanan parti genel başkanı, uygun zaman
olarak hangi koşulların oluşmasını bekler,
anlamış değilim. Tüm bunlar bir tarafa, bugün Kürt halkına takınılacak tutum geleceğimize yön verecektir. Demokrasi, hukuk,
özgürlük, eşitlik kavramlarının test edileceği
örnek Kürtlere bakıştır.
HHH
HDP’nin liberallerle işbirliği öteden beri
yanlıştır, bu çizgi sosyalistlerin önünde engeldir. Kürt halkının haklı mücadelesini İslamcılarla birlikte çözmeye kalkmak gülünçtür. Sınıf bilincini yok saymak, devrimci ilkelerden ödün vermek çözümsüzlük anlamına
gelir. Yeni faşizmin en büyük dayanağı milliyetçiliktir. Dünyada artan göçmen karşıtlığı
tipik göstergedir. Kapitalizm krizlerini hep ilgiyi dağıtarak çözmüştür. Karşılıklı köpüren
milliyetçi hezeyanlar egemenleri güçlendirir.
Yaşadığımız sorunların tümünün sınıfsal olduğunu anlamak niye bu denli güç?
HHH
Saray, azgın milliyetçileri ardına alarak
iktidarını sürdürüyor. Görünen o ki bu siyasal zemin ayakta kalmasına yetmeyecek.
Üstelik Biden ile birlikte şapkadan tavşan çıkarma zorunluluğu da doğdu. Başta Kürtler olmak üzere, laikler (Cumhuriyetçiler), eski yoldaşı İslamcılar, muhalif milliyetçiler ve az da olsa sol liberallerle işbirliği arayacak. Saray düzenini sürdürebilmek
için havuç uzatmak zorunda muhaliflere.
Haksız mahpusluklarla ilgili şaşırtıcı adımlar atılabilir. -Kavala, Demirtaş gibi isimler serbest bırakılabilir. Seçim öncesi ekrana taşıdıkları isimlere bakılırsa her yol mubah iktidarda kalmak için.HHH
Erdoğan çevresinin başarıyla yaptığı gündemi değiştirme işi bu kez pek sonuç vermeyecek gibi. Gara’da ardına düşmeyen
muhalefet direnç gösterdi. Akşener’in milli
irade vurgusu da önemli. Herkes kendi olursa, ilkeler üzerinden yürürlerse Saray’ın siniri bozulacaktır. Baskı düzenine karşı gelişen toplumsal tepki yükselmeye devam
edecek. Eğer ortak bir şemsiyeden söz açılacaksa, bu her tür zorba uygulamaya karşı olmalıdır. Salgınla birlikte büyüyecek olan
iktisadi kriz tüm dengeleri sarsacaktır.
HHH
Her parti kendini bağlayacak taahhütleri yazılı olarak toplumla paylaşmalıdır. Nasıl bir anayasa yapılacağı, kimlerle ve hangi
yöntemle olacağı açıkça ortaya konmalıdır.
Meclis iradesi, hukukun üstünlüğü, temsil adaleti mutlaka netlikle ortaya konmalıdır. Anayasal yurttaşlık tarifi herkesi içine
alacak şekilde vurgulanmalıdır. Bu belgenin
ardından ortak maddelerle herkesin altına
imza koyacağı bir metin sunulmalıdır topluma ve Erdoğan’a çağrı yapılmalıdır; “eğer
sözlerinde samimiysen seçime git ve kurucu
meclisin önünü aç” diye. Bu yöntem saçma sapan Erbakan güzellemesi yapmaktan kurtarır herkesi. Abdülhamit posteri altında poz vermek de gerekmez. Laikliği savunmak suç (!) olmaktan çıkar.
HHH
Peki, düzen partilerinin peşine takılmak
istemeyen sosyalist sol ne yapmalıdır? Yakın dönem kurulan -benim de üyesi olduğum- “Dayanışma Meclisi” türü oluşumlar
toplumla somut paylaşımlar yapmaya devam etmelidir. Mutlaka sosyalistlerin bir
cumhurbaşkanı adayı olmalıdır. Piyasacılık,
milliyetçilik karşısında birleşen insanlar yalnız olmadığını hissetmelidir. Sosyalistler,
tek çıkış yolunun “Türk-İslam sentezi” türü
söylemler olmadığını kanıtlamalıdır. Krizin
kendisi zaten buradadır. Toplum sosyalistlere hak vermektedir, sıra oy vermeye geldi. Anlatmalıyız.
HHH
Saray çaresizlikle kıvranmakta, her muhalifi içeri tıksa da ömrünün uzamayacağını biliyor. Hırçınlığı, dalgalı ruh hali, söylemleri bunun göstergesi. Sahte tarih anlatıları, Goebbels taktikleri işe yaramıyor. İnsanlar günlük yaşamda görüyor çıkışsızlığı ve zaman hızlı akıyor artık, bilgiye çabuk
ulaşılıyor.
Diyeceğim, birbirine benzemek yanlıştır,
herkes kendi olmalıdır, toplumun bu sahiciliğe gereksinimi var. Siyasiler rollerini oynarken kişisel hırslarına kapılırsa bedelini kısa
zamanda öder. Daha önce de yazdım: “Vezir olarak uyuduğunuz gece, rezil olarak
uyandığınız sabaha dönebilir.”
HHH
İnsanlar, “büyüklerimiz bilir, benim adıma
düşünür” kolaycılığından vazgeçmeli artık.
Büyük dediklerinin gücü prompter kadar,
kapanınca kim olduklarını görüyoruz!

Aldatıcı mavi
Ayrıntılar

SEFA UYAR
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ontrollü normalleşmeyi
Cumhuriyet’e değerlendiren Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk
Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Ahmet Saltık, Cumhurbaşkanı Tayyip
Erdoğan’ın, alınan kararları tüm ayrıntılarına kadar açıkladığına işaret ederek, “Demokrasilerde Cumhurbaşkanları gerçekte son derece az konuşur. Erdoğan, koskoca Türkiye’ye hükmeden tek adam olmanın dayanılmaz keyfini yaşıyor anlaşılan.
Açıklamaları Sağlık Bakanı, bakanlık sözcüsü ya da en iyisi Bilim Kurulu sözcüsü
yapabilirdi. Bizde hep siyaset kurumu konuşuyor, bilim değil” dedi.
Türkiye’nin “2. açılım-saçılım” sürecini haklı gösterebilecek epidemiyolojik
verilere sahip olmadığını söyleyen ve 1521 Şubat’a ilişkin 81 ilin verilerinin güvenli ve geçerli olmadığına dikkat çeken
Saltık, “Örneğin Doğu ve Güneydoğu’da
masmavi bir türdeş boyanma görüyoruz.
O bölgeden meslektaşlarımızla konuştuğumuzda çok az PCR testi yapıldığını,

yaptırabildiklerini, test olanağı bulamadıklarını, sağlık çalışanlarının bile hastalık kuşkusu durumunda test yaptırma
olanağının neredeyse bulunmadığını dile getiriyor. O illerdeki silme mavi renk,
büyük ölçüde test yetersizliğine dayalı,
yanıltıcı bir sonuç” ifadelerini kullandı.

‘Aşı bedeli ödenemiyor’

Mutasyonlar nedeniyle, kullanılan
PCR testlerinin duyarlılıklarında azalma olduğunu vurgulayan Saltık, “Sahada yaygın ve düzenli test yapılmaması
nedeniyle, bu illere göre yoğunluk haritası bilimsel ve geçerli bir harita değildir. 2. açılım-saçılım stratejisi, asla geçerli ve güvenilir olmayan bu verilere
dayandırılmıştır” dedi.
2 Mart’taki vaka sayısının, 7 Ocak’taki vaka sayısından daha az olduğuna dikkat çeken Saltık, “Neyin gevşemesini yapıyorsunuz? Sağlık kuruluşlarını güçlendirdiniz mi? Yeni sağlık çalışanı atadınız
mı? Okullara ek derslikler kazandırdınız
mı? Öğretmen sayısını artırdınız mı? Öğretmenleri ve okul çalışanlarını zamanın-

Salgın sınıfı

Marketlerin
açılış saati
değişti

Ayrıntılar

da aşıladınız mı? Aile hekimliği birimlerini güçlendirdiniz mi? Aşılama istasyonları kurdunuz mu?” sorularını yöneltti.
Bu önlemlerin hiçbirinin alınmadığını çünkü Türkiye’nin mali olarak iflas ettiğini kaydeden Saltık, salgının finanse
edilemediğini, aşı için dahi para bulunamadığını söyledi. Saltık, “Çin’den çok az
aşı geliyor olmasının altında yatan gerçek neden parasal yetersizliğimiz. İktidar aşı bedelini ödeyemiyor” dedi. Aşılamanın yavaş ilerlediğini de söyleyen Saltık, kullanılan aşının koruyuculuğunun
da düşük olduğunu belirtti. Saltık, “İkinci bir ‘açılım-saçılım’ histerisine kapılmış görünüyoruz. Bu kez daha ağır bir
kasırga ile karşı karşıya kalabiliriz” dedi.
Saltık, salgının kontrol altına alınması
için seferberlik mantığı içinde 60 milyon
kişiyi aşılamak üzere 120 milyon doz aşı
ve aşı yapabilecek en az 1 milyon görevli bulunması, 4 haftalık yüzde 95 tam kapanma ile halkın eve kapanması, sosyal devlet gereklerinin yerine getirilmesi
çağrısında bulundu. 			
l ANKARA / Cumhuriyet

V

aliliklere gönderilen “İşyerlerinin Çalışma Saatleri” genelgesinde kontrollü normalleşmeye geçildiğine işaret edildi. İçişleri Bakanlığı, düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde
market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı gibi işyerlerinin saat 07.00’de açılacağını, saat 20.00’de kapanacağını bildirdi.
l ANKARA/Cumhuriyet

Aşının
etkinliği
yüzde 83.5
acettepe Üniversitesi, kulH
lanımı devam eden Çin
menşei Covid-19 aşısının

Türkiye’de 24 merkezde yürütülen Faz-3 çalışması sonucunu açıkladı, aşının etkinliğinin yüzde 83.5 olduğunu duyurdu. Üniversiteden yapılan
açıklamada, aşının hastanede
yatışı engelleme oranının yüzde 100 olduğu kaydedildi.
Yan etkilere ilişkin de bilgi
paylaşılan açıklamada, “En sık
görülen yan etkiler yorgunluk
(yüzde 9.8), baş ağrısı (yüzde 7.6), kas ağrısı (yüzde 3.8),
ateş (yüzde 2.5), titreme (yüzde 2.4) ve lokal yan etkilerden en sık görüleni ise enjeksiyon yerinde ağrıdır (yüzde
1.6). İlk doz aşı sonrası ortanca takip süresi 70 gün, 2. doz
aşıdan 14 gün sonrası için ortanca takip süresi 42 gündür”
ifadeleri yer aldı. 			

UNICEF’in (Birleşmiş Milletler
Çocuklara Yardım Fonu) verilerine
göre, dünya genelinde 168
milyondan fazla çocuğun okulu
Covid-19 kaynaklı önlemler
nedeniyle neredeyse bir yıldır
kapalı. UNICEF okulları açık
tutmaya öncelik verilmesine
dikkat çekmek için NewYork’taki
merkezi binasının önüne ‘salgın
sınıfı’ kurdu. l AFP

l ANKARA/Cumhuriyet

Kısıtlamalar
geri dönebilir

S

ağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, iki haftada bir güncellenecek normalleşme uygulamasının ilin
risk durumuna göre daha erken de yapılabileceğini söyledi. İlhan, “Baktık illerimiz
kırmızıda sebat ediyor, diğer
kırmızı renkli illerimiz benzer
önlemler ile vaka sayılarını
azalttılar, o ilimizde çok daha sert önlemler söz konusu
olabilir. Örneğin hafta içi sokağa çıkma zamanları yine
daha da kısıtlanabilir, ilçeler,
mahalleler, sokaklar kapatılabilir” dedi. l DHA

Yüz yüze eğitimde detaylar
M

illi Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokul, ortaokul, imam hatip ortaokulları ve liselere
ilişkin yüz yüze eğitimde verilecek dersleri ve
yüz yüze eğitimin detaylarını belirledi.

bir ders saati 30 dakika ve teneffüsler 10
dakika olacak.

İlkokul

Liselere gönderilen yazıda ise hazırlık ve
planlamalarını yapamadıkları için yüz yüze
eğitime geçemeyen okulların, en geç 8 Mart’a
kadar hazırlıklarını tamamlaması gerektiği
vurgulandı. Yazıya göre, yüksek ve çok yüksek riskli illerdeki ortaöğretim kurumlarının
hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarında tam zamanlı
uzaktan eğitime devam edilecek. Düşük ve orta riskli illerdeki ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarında haftada iki gün,
günde 8 saat ve seyreltilmiş sınıf uygulaması şeklinde yüz yüze eğitim uygulanacak. Bu
illerdeki 12. sınıflarda ise yüz yüze yapılacak
dersler, seyreltilmiş sınıf grupları için haftada
en az 16, en fazla 24 saat olacak.

Bütün risk gruplarındaki illerde bulunan ilkokullarda haftada 2 gün yüz yüze, 3 gün
uzaktan eğitim yapılacak. 1. sınıflarda Türkçe, matematik ve hayat bilgisi; 2. sınıflarda Türkçe, matematik ve hayat bilgisi ve yabancı dil; 3. sınıflarda Türkçe, matematik,
hayat bilgisi, yabancı dil ve fen bilimleri; 4.
sınıflarda Türkçe, matematik, fen bilimleri,
sosyal bilgiler, yabancı dil ile din kültürü ve
ahlak bilgisi yüz yüze olacak.

Ortaokul

Düşük ve orta riskli illerde bulunan ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarında haftada 2
gün yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim gerçekleştirilecek. Bu sınıflarda Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, yabancı dil,
din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri yüz yüze eğitimle olacak. İmam hatip ortaokullarında ise Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, yabancı dil, din kültürü ve
ahlak bilgisi, Kuranı Kerim ve Arapça dersleri yüz yüze yapılacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde, bu sınıflarda sadece uzaktan eğitim yapılacak.
İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde

Bodrum normale
dönüyor

Lise

Yapılamayan sınavlar

Liselerde yapılamayan ilk dönem sınavları, 8 Mart’tan itibaren 3 hafta içinde tamamlanacak. İlk döneme ilişkin sınavları tamamlayan okullar ise ikinci dönemin birinci sınavlarını yine 8 Mart’tan itibaren 3 hafta
içinde yapacak.
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yüz
yüze derslere katılma zorunluluğu bulunmamakla birlikte, derslere katılmayan öğrenciler,
işlenen tüm konulardan sorumlu olacak, yüz
yüze yapılacak sınavlara katılacak. 		
l ANKARA/Cumhuriyet
Kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla Muğla’nın Bodrum ilçesinde vatandaşlar, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu. Kafe ve restoranların açıldığı ilçede, yeşil alanlara ‘girilmez’ yazılı şeritler çekildi. İlçede yaşayanlar, vatandaşların kendi önlemlerini kendilerinin alması
gerektiğini belirterek, önlemlere uymayan
ya da kalabalık olan kafeler ile restoranlardan uzak duracaklarını ifade ettiler.

İki ayda kırmızı

S

amsun’da, yaklaşık iki ay önce azalan koronavirüs vakaları ile birlikte Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasında kent merkezi, yeşil renge dönmeye başlamıştı. Ancak vaka sayılarının yeniden
yükselmesi ile birlikte 2 ay sonra HES uygulamasındaki risk haritasında
kent merkezi yüksek riski temsil eden kırmızı renk ile kaplandı. Sokaklardan yansıyan kalabalık görüntüler dikkat çekti. l DHA
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Esnaf
şikâyetçi:
Yetmiyor

A

çıklanan normalleşme kararları
İzmir’deki kafe ve bar işletmecilerini memnun etmedi. Bornova’da
daha önce protesto yürüyüşü yaparak hükümete tepki gösteren ve çözüm isteyen esnaf normalleşme kararlarının da dertlerine derman olmadığını söyledi. Kafe bar işletmecilerinden Mehmet Oğuz, “Bu kararlar masa başında kolayca alınıyor,
ama kimse bize sormuyor” derken,
faturasını ödeyemediği için elektriğinin kesildiğini söyleyen bir diğer
işletmeci Bünyamin Aras, “Esnaf bitik durumda. Kapanış saati 22.00
olmalıydı” dedi. l ANKA
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Rize’de
yeni
yasaklar

S

ağlık Bakanı Fahrettin
Koca’nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre en çok vakanın görüldüğü ilk 5 il arasında yer alan Rize’de ek tedbirler
alındı. Kentte açılış, kokteyl,
kurdele kesme gibi bir arada
bulunmayı gerektirecek etkinlikler yasakladı.
VAN Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.
GÜMÜŞHANE’DE köy ve
yaylalara çıkışlar yasaklandı,
denetimler artırıldı. l DHA

