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Birleşik Krallık Milli Sağlık Örgütü ayrımcılığa göz yumuyor

Göçmen doktorlar
ırkçılıktan muzdarip
DR. BERNA BRIDGE / OXFORD

ağlarken gördü ve doğru olmayan bir şeyler
olduğunu o da fark etti” diyor. Bu sorun yalnızca genç azınlıklar tarafından yaşanmıyor,
aynı zamanda tecrübeli doktorlar da yaşıyor.
Asyalı bir cerrah da benzer bir ayrımcılıkla
karşılaştığını söylüyor. “Her gittiğim hastanede ırkçılıkla karşılaştım. İngiliz meslektaşlarımıza oranla 200 kat daha iyi olmamız
gerekliliğini hissettim” diye ekliyor.
Irkçılık örtülü ve açık olarak iki şekilde yapılıyor. Açık ayrımcılık ve ırkçılıkta açık olarak bağırıp çağırma, aşağılama, alay etme,
meslekte yükselmenin engellenmesi varken
örtülü ayrımcılık ve ırkçılıkta görmezden gelme, yokmuş gibi davranma yani dışlama, gerekli bilgileri saklama gibi kanıtlanması daha
zor tutumlar öne geçiyor.

B

İRLEŞİK Krallık Milli Sağlık Örgütü-NHS ırkçılık suçlamaları ile yankılanıyor. BBC’nin haberine göre
Birleşik Krallık’ta görev yapan iki binden fazla doktorun katıldığı bir anket yapıldı. Anket
sonuçlarına göre, etnik azınlık olarak nitelenen Müslüman, Pakistanlı, Hintli, Çinli ve
Afrika kökenli doktorların yüzde 75’i geçen
iki yıl içinde en az bir kere ırkçılıkla karşılaştığını, yüzde 17.5’i da sürekli ırkçılıkla karşılaştığı belirtiliyor. NHS ise ırkçılığa sıfır toleransları olduğunu ileri sürüyor.
Dr. Chaand Nagpaul, ırkçılığın
doktorlar kadar hastaların da
Bazı
sağlığını olumsuz etkilediğini,
birçok değerli doktor ve
(zehirli) bir hava olduğunu, mesdoktorlarbu
sağlık çalışanının meslektaşlarından orantısız şikâyetkonuyuşikâyet
lekte adil bir şekilde yükler aldıklarını ve sık sık ırkçı söyselmesinin önünü kesettikleriniveNHS’nin lemlerle karşılaştıklarını, hattiğini, doktorların psita bazen fiziksel saldırıya uğırkçılığakarşısıfır
kolojisini de bozduradıklarını belirtiyorlar.
toleransıolduğunu
ğunu belirtiyor. Dr.
Bazı doktorlar bu konuNagpaul BBC’ye belirtmesinekarşınhiçbir
yu şikâyet ettiklerini ve
“NHS’de çalışan herNHS’nin ırkçılığa karşı sıfır
kesin eşit muamele soruşturmaaçmadığını,
toleransı olduğunu belirtgörmeye ahlaki açıüzerindedurmadığını
mesine karşın hiçbir soruşdan gereksinimi ve
turma
açmadığını, üzerinde
vehiçbirönlem
hakkı var” diyor.
durmadığını ve hiçbir önlem
almadığını
almadığını söylüyorlar. SonuçYÜZDE 70’İ ARTIK
ta,
ırkçılıkla karşılaşanların yüzsöylüyorlar
ŞİKÂYET BİLE ETMİYOR
de 70’i şikâyet etmekten vazgeçiyor. Bir siyahi doktor ırkçılıkla karNHS’de çalışan 123 bin
şılaştığında şikâyette bulunduğunu ama
doktorun yüzde 40’ı etnik azınlık
olarak nitelenen gruptan oluşuyor, oysa ge- şikâyetinin ciddiye alınmadığını belirtiyor.
nel nüfusta, etnik azınlık yalnızca yüzde Benzer birçok öykü var.
NHS Tıbbi Direktörü Dr. Nikki Kanani
13.8. Ancak etnik azınlık kökenli doktorlade
ırkçılığın
ciddiye alınması gerektiğini bera göre NHS içinde “biz ve onlar” şeklinde
bir ayrımcılık var. Doktorlar ortamda toksik lirtiyor. “Son yazılan eşitlik raporu (2020) bir-

çok alanda ilerleme olduğunu gösteriyor
ama kimsenin ırkçılık, önyargı ve ayrımcılık
ile işyerinde karşılaşmaması gerekli ve NHS
bunu çok ciddiye almalı” diyor.

ŞİKÂYET GİRİŞİMİNE GÖZDAĞI
Hindistan kökenli şimdi Dubai’de çalışan
göğüs hastalıkları doktoru Dr. Jagadish Nanjappa da BBC’ye “2012 yılında, genç bir doktor olarak NHS’de çalışırken çok aşağılandım.
Süpervizörüme bir soru sorduğumda, o hastaların, diğer doktorların ve hemşirelerin
önünde bana bağırmaya başladı” diyor. Yıl
bittiğinde aynı süpervizör Dr. Nanjappa’nın
yılı başarıyla tamamladığını onaylamamış, yılı
tekrar etmesini istemiş. Dr. Nanjappa bu konuyu süpervizörün bir üstüyle konuşmak istediğinde ise “Bu camia ufak bir camia, eğer
şikâyet edersen daha sonra uzman doktor olarak iş bulamayabilirsin” diye kendine gözdağı
verilmiş.
Daha sonra da iş bulamamış ve bunu ırkçılık olarak izah ediyor. “Eşim ilk defa beni

Yunanistan’ın
‘Pomak’ tuzağı
YUNANİSTAN Savunma Bakanlığı, askerlik kayıt
formlarındaki din hanesine “Pomak” seçeneğini ekledi. Konuyla ilgili eleştiri, Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu’ndan (ABTTF) geldi. Uygulamanın Batı
Trakya’daki Türk kimliğini inkâr
uygulamalarının bir yenisini
oluşturduğunu belirten ABTTF
Başkanı Halit Habip Oğlu, yazılı açıklamasında şu ifadelere
yer verdi: “Savunma Bakanlığı’nın asker adaylarının doldurması için hazırladığı kayıt
formundaki ‘din’ bölümünde
‘Pomak’ seçeneğini eklemesi,
ülkemizin Batı Trakya Türk toplumunun ‘Türk’ kimliğini inkâr eden sinsi uygulamalarının yeni bir örneğidir. Öte yandan ülkemizde vatandaşların kimliklerinde dini inanç belirtilmezken asker adaylarının dini
inançlarının beyan etmekle yükümlü kılınmaları ayrı
bir soru işareti doğurmaktadır. Yunan devleti ve temsilcisi hükümet, kayıt formunda bir dini inanç olmayan ‘Pomak’ seçeceğini ekleyerek asıl amacını bir kez
daha açık etmiştir. Amaç bellidir: Bizlere farklı kimlikler dayatarak toplumumuzu bölmek. Ancak Batı Trakya Türkleri olarak bu oyuna gelmeyecek, toplumumuzun bölünmesini arzulayanlara dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de asla izin vermeyeceğiz. Ülkemiz
tarafından bunun da böyle bilinmesini isteriz.”

Çocukları ellerinden
alınan ailelerden
protesto

NEDEN ÜLKENE
DÖNMÜYORSUN?
Asyalı cerrah da bir doktorun ona neden
Hindistan’a dönmediğini sorduğunu belirtiyor. Benzer bir yakınmayı ben Oxford’da genç
bir Türk doktordan da duydum, süpervizörünün ona Türkiye’ye dönmesini söylediğini ve çeşitli eziyetlere maruz kaldığını, şikâyetlerinin dikkate alınmadığına bizzat şahit
oldum.
Asyalı cerrah bir ara ırkçılık nedeniyle işini kaybetme noktasına geldiğini söylüyor.
“Genç bir doktora eğitim veriyordum ve bir
hata oluştu ama hastanın yaşamını kurtardım.
Benzer hataları beyaz doktorlar da yapıyor
hatta bazıları hastalarını kaybediyor ancak
ben kaybetmediğim halde benim hakkımda
soruşturma açıldı, onlar hakkında açılmadı.
Soruşturma dört yıl sürdü ve sonunda aklandım ama bu dört yıl içinde birçok ameliyattan menedildim” diye karşılaştığı ırkçılığı net bir biçimde açıklıyor.

İSVEÇ’in başkenti Stockholm’de Müslüman ebeveynler, kötü davranıldığı ve şiddet uygulandığı gerekçesiyle çocuklarını ellerinden alan sosyal hizmet
kurumlarını protesto etti. Parlamento önünde bir araya gelen aileler adına yapılan ortak açıklamada, “Bazı
çocuklarımız pedofil ailelere verildi. Cinsel şiddete uğrayan, koruyucu aile tarafından çıplak resimleri çekilip sosyal medyada yayımlanan çocuklarımız var.
Adalet istiyoruz, çocuklarımızı bize vermiyorsanız uygun ailelere verin” denildi. Aileler hükümetten olaya
müdahale etmesini istedi.

Essen ve Hamburg
Başkonsolosları
göreve başladı

Türklerin hak arayışına soruşturma
ALMANYA’nın iki önemli bölgesinde faaliyet
gösteren başkonsolosluklara atanan isimler görevlerine başladı. 27 Aralık’ta Essen’e atanan Sezai Tolga Şimşir, daha önce Kuveyt ve Bahreyn Büyükelçiliği, Selanik Başkonsolosluğu ile NATO ve Avrupa
Birliği nezdindeki daimî temsilciliklerde görev aldı. 1
Aralık 2021’de göreve başlayan bir diğer isim de Hamburg Başkonsolosu Emine Derya Kara oldu. Hafta başında Hamburg Büyükşehir Belediye Başkanı ve Eyalet Başbakanı Peter Tschentscher’i ziyaret eden
Kara, Hamburg Senatosu’nun geleneği doğrultusunda
Federal Dışişleri Bakanlığı’ndan iletilen mazbatasını Belediye Sarayı’nda düzenlenen törenle aldı.

Trakya Türk azınlığının hak gaspına, hukuksuzluğa, haksızlığa karşı toplumumuzun verdiği
mücadelenin sindirilmesine yönelik girişimlerin bir
parçası.”

HABİP OĞLU: İTB’NİN YANINDAYIZ
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu Başkanı
(ABTTF) Halit Habip Oğlu da İTB ile dayanışma
mesajı yayınladı. İTB’nin yürüyüşüne yöneltilen
“kışkırtıcı konuşmaların yapıldığı ve yalan haber

İTB’YE DAYANIŞMA ZİYARETİ
Açıklamaların yanı sıra İTB’nin ofisine bir da-

yanışma ziyareti de yapıldı. 9 Aralık Çarşamba
günü İskeçe Emniyet Müdürlüğü’ne ifade vermeye
çağırılan İTB Başkanı Ozan Ahmetoğlu’nu ziyaret eden heyette, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ve Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı Sedat Hasan hazır bulundu. Heyet adına söz
alan Müftü Şerif, “Bugün İskeçe Türk Birliği
Başkanı Ozan Ahmetoğlu’na ve yönetim kuruluna son günlerde gelişen olaylardan dolayı geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk” dedi.

‘Kilisede pedofili iddiaları İtalya’da da araştırılmalı’

Frankfurt'tan

KATOLİK kiliselerinde çocuk tacizi skandalları
Vatikan’ı sarsarken İtalya’daki pedofili ile mücadele dernekleri, ülkedeki iddiaların araştırılmasını talep etti. Anadolu Ajansı’na konuşan
Rete l’Abuso (İstismar Mağdurları Ağı) ve La Caramella Buona (İyi Şeker)
Başkanları Francesco
Zanardi ve Roberto Mirabile, son 15 yılda ülkede 360 cinsel istismar vakasının tespit edilmesine rağmen İtalyan
yargısının harekete geçmemiş olmasını eleştirdi.
Fransa, Portekiz ve İspanya’da yargının özerk
girişimleri olduğuna dikkat çeken Rete l’Abuso

SELÇUK ÜLGER

77yıllıksır
çözüldü(mü?)

S:6

Başkanı Zanardi, “İtalya'da son 10 yıldır bu konuda ilerleme yok, pratik olarak hiçbir şey yapılmadı” diye konuştu. Kilisenin iş birliği yapmamasına rağmen iki önemli pedofil rahibin tutuklanıp mahkûm edilmesine katkıda bulunduklarına dikkat
çeken Mirabile de konumu
dolayısıyla Papa Franciscus’u eleştirdi ve Papa’ya
şöyle seslendi: “İtalya’da
olup bitenler için çok fazla bir şey
yapmıyorsun. En üst otoritesin. İtalya’daki (istismar) vakaları ortaya çıkarmak
için bir şey yap. Rahiplerine, İtalyan yargısıyla
her zaman iş birliği yapmaları gerektiğini söy-

KADİM ÜLKER

Türbanyasağını
desteklemeninbedeli

S:6

le.” Öte yandan Almanya’daki istismar vakalarına yönelik bir gelişme, pazartesi günü yaşandı.
Daha önce Papa XVI. Benedictus olarak görev yapan Joseph
Ratzinger, Münih Başpiskoposu
olduğu dönemde bir rahip hakkında hazırladığı raporda yaptığı “ciddi hatalardan
dolayı” özür diledi. Benedictus hakkındaki iddialarla ilgili hafta içinde Corriere della Sera gazetesine açıklama yapan XVI. Benedictus’un Özel
Sekreteri Georg Gänswein, Papa Franciscus’un da Benedictus’a destek mektubu gönderdiğini, Benedictus’a karşı bir karalama kampanyası yürüten bir akım olduğunu ileri sürdü.
YORUM

Irkçılığa maruz kaldılar
ciddiye alınmadılar
HOLLANDA’nın Giethoorn köyünde Yılmaz ailesinin 15 yaşındaki oğlu Yusuf’un uğradığı saldırılara karşı resmî makamların kayıtsızlığı tartışılıyor.
Yayıncılar Birliği BNNVARA’nın araştırmacı gazetecilik
programı Zembla’nın gündeme getirdiği olayı anlatan anne Hatice Yılmaz, oğlunun yaklaşık bir yıldır ırkçı gençlerin saldırısına maruz kaldığını aktardı. Ailenin evinin önünden geçen saldırganların aileye yönelik hakaretleri ve ailenin aracına verdiği zararın görüntülerin paylaşıldığı haberlerde, Yusuf’a yönelik “Kanserli Türk” gibi hakaretlere de rastlandı.
Aile ise olaylarla ilgili polis, savcılık ve belediyeye
başvurdu, ancak ilgili makamlar olaya kayıtsız kaldı. Polis, saldırıları “gençlerde oluşan bir rahatsızlık” olarak değerlendirdi.
Zembla programına bağlanan Leiden Üniversitesi Göç Hukuku Profesörü Peter Rodrigues, resmi makamların kayıtsızlığını “ihmalkârlık” olarak değerlendirdi. Saldırılardan sonra Yılmaz ailesinin
Giethoorn’dan taşınmak zorunda kaldığı belirtildi.

yayıldığı” iddialarının gerçeklikle bağdaşmadığını belirten Habip Oğlu, Yunanistan’ı uluslararası
hukuktan doğan yükümlülükler ile Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi’nin kararlarına uymaya çağırdı.
Yunanistan’ı “Yargıtay’ı ve hukukun üstünlüğü ilkelerini hiçe saymakla” eleştiren Habip Oğlu,
ABTTF olarak, İTB’nin yanında olduklarını vurguladı.

Viyana Mektubu

YUNANİSTAN’da 39 yıldır yasaklı olan İskeçe Türk Birliği’nin (İTB) 10 Temmuz 2021’de düzenlediği bir yürüyüş hakkında İskeçe Savcılığı soruşturma başlattı. Yunanistan’ın Batı Trakya
Türklerine uyguladığı hukuksuzlukları protesto etmek amacıyla düzenlenen eyleme 7 ay sonra gelen soruşturma, Batı Trakya Türk toplumunun tepkisini çekti. Açılan soruşturmayı “hayal kırıklığı ve
insan hakları adına endişeyle karşıladıklarını” belirten İTB Yönetimi, soruşturmayı eleştirdi: “Batı

ALİ DEVELİOĞLU
Avrupafilmfestivallerinin
‘NETFLIX’mantığımı,
yerlidizimi?
S:6

Yaşlı bakımevlerinde
kötü muamele krizi

FRANSA’nın önde gelen bakımevlerinin sahibi Orpea şirketi, Gazeteci Victor Castanet’in ortaya çıkardığı rezaletlerle gündemde. Les Fossoyeurs isimli kitabında Orpea bakımevlerindeki durumu yazan Castanet, yaşlılara kısıtlı yemek verildiği, tuvalet bakımı
yapılması gerekenlerin saatlerce temizlenmediği, 33
kişinin uyandırılması ve kahvaltılarının sorumluluğunun tek bir kişide olması gibi sorunlara değiniyor. Fransa’nın en pahalı bakımevlerinin başında gelen Orpea’nın
çalışanlarının kaynak olarak gösterildiği kitabın yayınlanmasının ardından Orpea’nın Paris Borsası’ndaki hisseleri yüzde 16 civarında düşerken, benzeri suçlamalar ülkenin bir diğer büyük bakımevi grubu olan Korian’a da yöneltildi.
Haklarında, yaşlılara kötü davranıldığına dair 150
şikâyet bulunan Korian’da, yaşlılara kısıtlı su verildiği ve hijyenlerinin sağlanmadığı ifade ediliyor. Korian ayrıca Kovid-19 salgının ilk zamanlarında ülkenin
kapanmaya gittiği dönemde Alpes-Maritimes bölgesinde 36 yaşlının bir bakımevinde ölmesiyle de gündeme gelmişti. İddialar hakkında açıklama yapan
Özerklik İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Brigitte Bourguignon, olayla ilgili hem maddi hem de idari soruşturma açıldığını duyurdu.
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HAYDİ TÜRKÇE DERSLERİNE

Almanya’nınikibüyük
eyaletineTürkçederslerine
yönelikönemliadımlaratıldı.
HesseneyaletindeEğitim
Bakanlığı,ilkokullardaki
talebintespitedilmesiiçin
okullaraanketformu
gönderdi.KuzeyRenVestfalyaeyaletininEğitim
BakanlığıdaDuisburg-Essen
Üniversitesiileilköğretim
okullarındaTürkçeeğitim
vereceköğretmenlerin
yetiştirilebilmesiiçin
protokolimzaladı
CAN ÇAKIR / AYHAN MENTEŞ

Y

AKLAŞIK 6 milyon kişinin yaşadığı
Hessen, Almanya’nın en çok yabancı
nüfusuna sahip ikinci eyaleti. Yabancılar arasında en kalabalık nüfusu oluşturan
Türk toplumu için ilköğretim okullarında verilen Türkçe dersleri, son yıllarda daha da
önem kazandı. Geçen haziran ayında ikinci
yabancı dil seçeneği olarak Türkçe derslerinin müfredat dışı bırakılması, anadil derslerinin önemini daha da artırdı. İhtiyacın tespit edilmesi için Hessen Eyaleti Eğitim Bakanlığı, velilere yönelik anket çalışması başlattı. Okullar aracılığıyla velilere iletilen mektuplarda 13 dil seçeneği arasında Türkçe de
yer alıyor. Eğitim Bakanlığı’nca yapılan açıklamaya göre anket formu, kayıt formu niteliğine sahip değil.

VELİLER TÜRKÇE İÇİN
ÖRGÜTLENMELİ
1-10. sınıf öğrencilerini kapsayan anket,
Türkçeye olan ilgi ve talebin gösterilmesi açısından önemli bir araç olarak değerlendiriliyor. Ankete ilişkin açıklama yapan Hessen
Türk Dernekleri İnisiyatifi Platformu, anketin önemine şu sözlerle dikkat çekti: “Türk toplumu olarak okullarda yoğun mücadelesini verdiğimiz Türkçenin köken dili olarak okutulmasının yanında yabancı dil olarak da okutulması hedefine ulaşılması için, velilerin bu

formda Türkçenin yabancı dil olarak okutulması şıkkını işaretleyerek okul idaresine vermeleri büyük önem arz etmektedir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve Türkçeye ilgi gösteren diğer milletlerden öğrencilerin de okullarda Türkçeyi öğrenme imkânına kavuşmalarına katkıda bulunmak amacıyla velilerin formu doldurarak en kısa zamanda okul idaresine vermeleri konusunda gerekli
hassasiyeti göstereceklerini ümit ediyoruz.”

TÜRK DERNEKLERİ
SÜREYİ UZATTIRDI
Eğitim Bakanlığı, anket için son tarihin 9
Şubat olduğunu duyurmuştu. Ancak Türk
derneklerinin girişimiyle süre, 20 Şubat’a
kadar uzatıldı. Uygulamayı değerlendiren
Hessen Türk Dernekleri İnisiyatifi Platformu
Raportörü Hüseyin Kurt, “Sürenin kısa tutulması rahatsız ediciydi. Platform olarak ilk
o konuda teyakkuza geçtik ve süreyi uzattırdık” dedi. Çalışmalarıyla “Birçok başka kökenlerden insanların bile uyanmasına vesile
olduklarını” belirten Kurt, “Tabi ki girişimlerimiz geniş bir veli kitlesine ulaştı. Türk velilerin ilgisini artırdığımızı düşünüyorum”
ifadelerini kullandı.
Hessen Türk Veliler Birliği Başkanı Hatica Bektaş-Alpsar da Aydınlık Avrupa’ya yap-

tığı açıklamada Eğitim Bakanlığı anketinin bir
ön araştırma olduğuna dikkat çekti. Buna rağmen sürenin kısıtlı olduğunu vurgulayan
Bektaş-Alpsar, sürenin bölge okul Müdürlüklerince belirlendiği bilgisini paylaştı. İletilen formlara dayalı olarak okul müdürlüklerinin bir Excel dosyası üzerinden sonuçları ders danışma merkezleri ile paylaşacaklarını belirten Bektaş-Alpsar, şunları kaydetti:
“Ben konuyu Frankfurt Yabancılar Meclisi’ne
götürmüştüm. Yabancılar Meclisi Başkanı, yo-

Krizlerle dolu 30 yıl

CAN ÇAKIR
AVRUPA Birliği (AB), kuruluşunun
30. yılını 7 Şubat’ta doldurdu. 1992’de 12
ülkenin imzaladığı Maastricht Anlaşması’yla kurulan Birlik, başta ekonomi olmak üzere birçok alanda ülkelerin egemenliklerine müdahale eden yaklaşımlarla öne çıktı. Üye ülkeler, Maastricht
Anlaşması ile kendi koydukları ekonomik
kriterleri, küresel kriz nedeniyle karşılayamaz duruma düştü. Gelinen noktada,
AB’nin başlıca kazanımının “ortak sınır”
olduğu görünüyor. “Avrupa vatandaşı”
kavramının öne çıktığı AB’de, vatandaşlar
istedikleri AB ülkesine seyahat edebiliyor, istedikleri ülkede ikamet edebiliyor
ve Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri ile yerel seçimlerde oy kullanabiliyor.

ORTAK DIŞ POLİTİKA
HÂLÂ SORUN
AB’nin en önemli atılımı, şüphesiz ortak para birimi “avro”nun yürürlüğe
girmesi. Ancak son yıllarda tasarımında
değişikliğe gidilen banknotlar hâlâ birçok
AB ülkesinde kullanılmıyor. Ekonomik
alanda sağlanamayan bu birlikteliğin
yanı sıra uluslararası siyasette de ülkelerin farklı politikaları dikkat çekiyor. Yaşlı kıta ülkeleri kendi iç sorunları ile boğuşmaktan ve birbirleriyle yaşadıkları çekişmelerden, uzun süredir dünyanın hiçbir yerindeki soruna karşı ortak bir politika geliştirip harekete geçemiyor. Son
günlerde tüm dünyanın yakından izlediği
Rusya-Ukrayna gerginliği, AB içi çelişkileri bir kez daha gözler önüne serdi.
Olası bir çatışma halinde Avrupa’nın nasıl bir tepki vereceğini kestirmek güç. Rusya’ya karşı imkânları sınırlı olan AB, ekonomik yaptırımları gündemde tutsa bile
özellikle Macaristan’ın Rusya lehine izlediği çizgi, AB içindeki farklı eğilimlere örnek niteliğinde. Özellikle göç ve il-

tica konusunda AB üyeleri arasında yaşanan tartışmaların da önümüzdeki yıllarda sürmesi bekleniyor. Buna rağmen
Avrupa Birliği yöneticileri, Ortak Dış ve
Güvenlik Politikası kapsamında üyelerini
bir çatı altında buluşturmayı hedefliyor.

GERÇEK BİR BİRLİKTEN UZAK
AB’nin geleceğinin nasıl şekilleneceği,
uzmanlarca hâlâ tartışılan bir konu. Maastricht Anlaşması doğrultusunda AB,
ulus devletlerin ortak bir girişimi ve
AB’nin devletleşmesi gerektiğini savunanlar var. Bu doğrultuda 1992 bir dönüm noktası oldu. 7 Şubat 1992 tarihine
kadar devletlerin kendi yetki alanı olarak
kabul edilen dış siyaset; sınırların kaldırılması, Avrupa Polis Ajansı’nın (Europol) kurulması, AB vatandaşlığı, Avrupa Sınır Güvenliği Ajansı (Frontex) gibi
birçok uygulama ile ortak gündem haline geldi. Ancak 11 saldırılarından sonra
AB’nin değişen güvenlik anlayışına çare
olması için planlanan 2004 tarihli Anayasal Anlaşma’nın Fransa ve Hollanda'daki referandumlarla reddedilmesi
AB’yi bir daha içinden çıkamayacağı iç
krize sürükledi. 2008 ekonomik buhranının Yunanistan, İspanya, Portekiz ve
İtalya gibi Akdeniz ülkelerini ağır bir şekilde vurması bu ülkelerin Birlik’e olan
güvenini sarsarken Birlik içinde kuzeygüney ayrımını da şiddetlendirdi. Ekonomideki kuzey-güney ayrımını siyasi

doğu-batı ayrımı izledi. Soğuk Savaş’ın
sona ermesinden sonra apar topar Birliğe eklemlenen Doğu Bloğu ülkeleri
AB’ye tam entegre olamadı. AB ülkeleri; Polonya, Macaristan, Çekya gibi ülkelerle ciddi sorunlar yaşadı, yaşamaya
devam ediyor. Son yıllarda bu yönde yaşanan en önemli gelişme, Birliğin ikinci
büyük ekonomisi İngiltere’nin AB’den ayrılması oldu. Brexit, diğer Avrupa ülkelerinde AB’nin gerekliliğinin ciddi olarak
sorgulanmasına yol açtı.

EN KALABALIK EYALETTE
TÜRKÇE PROTOKOLÜ
Almanya’nın en kalabalık nüfuslu eyaleti
Kuzey Ren-Vestfalya’da (KRV) da önemli bir
adım atıldı. Duisburg-Essen Üniversitesi
(DUE) üzerinden Türkçe lise öğretmenleri yetiştiren KRV Eğitim Bakanlığı, Türkçe ilkokul
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YENİ KRİZLERE DOĞRU AB
Bu sorgulamalar devam ederken gelen korona virüs salgını AB’de yükselen
ulusa dönüş tartışmalarına uygun bir zemin yarattı. Kovid-19 salgını, AB üyesi ülkelerinin dayanışmacılıktan ne kadar
uzak olduğunu bir kez daha gösterdi. Salgının ilk vurduğu güney ülkeleri, maske
gibi hijyen malzemelerinin temini konusunda bile AB’den yardım alamadı.
Buna birçok üye ülkenin yaşadığı maddî sıkıntılar da eklenince, başta Yunanistan olmak üzere Akdeniz ülkelerinde
2008 ekonomik krizi hafızalarda tazelendi. Salgının beraberinde getirdiği ek
yükler nedeniyle ekonomileri zor duruma düşen Birlik üyesi ülkelerin uymaları gereken ekonomik kurallar askıya
alındı. AB kurallarına göre, normal şartlarda üye ülkelerin bütçe açıklarının
Gayrisafi Yurtiçi Hasılalarının (GSYH)
yüzde 3’ünü, kamu borçlarının da
GSYH’lerinin yüzde 60’ını geçmemesi
gerekiyor. Ancak 2021’in üçüncü çeyreğinde AB ülkelerinin kamu borcu, yüzde 90,1 olarak ölçüldü. Avro Bölgesi’nde bu oran yüzde 97,7’yi buldu. Ekonomi üzerinde yeni tartışmalara kapı aralayan bu rakamların yanı sıra son aylarda görülen enerji krizi ile iklim sorunu tartışmaları da gelecekteki tartışmalara işaret eder nitelikte.

Yunanlar ve Fransızlar AB’nin geleceği için kötümser
“EUROBAROMETER” kamu araştırması, AB üyesi 27 ülkede yaşayanlarla AB’nin geleceği için ne kadar iyimser olduklarına yönelik araştırma yaptı. Katılımcıların yüzde 63’ü iyimser, yüzde 34’ü de kötümser olduklarını ifade
etti. En fazla iyimserin bulunduğu ül-

ğun baskı ve talep üzerine Frankfurt Okul
Müdürlüğü’nün süreyi 20 Şubat 2022 tarihine kadar uzattığı bilgisini verdi.”

öğretmenlerinin yetiştirilebilmesi için DUE ile
yeni bir protokol imzaladı. İmza töreninde
KRV Eğitim Bakanı Yvonne Gebauer ve
DUE Rektörü Prof. Dr. Ulrich Radtke’nin
yanı sıra öğretim görevlileri de hazır bulundu.
Protokolün yasal zemini, 2009’a dayanıyor.
2005-2010 arasında Hıristiyan Demokrat
Başbakan Jürgen Rüttgers’in görev yürüttüğü dönemde çıkarılan yasa, bir diğer Hıristiyan Demokrat Başbakan Armin Laschet liderliğindeki eyalet hükümeti döneminde
2018’de yeniden gündeme alındı. Gelişme hakkında memnuniyeti ifade eden çalışmanın öncülerinden Ahmet Ünalan, eğitimdeki taşıyıcı
enstitülerin Yabancı Dil Eğitimi Almanca Bölümü (DAZ/DAF) ve Türkoloji bölümü olacağını belirtti. Anadolu Ajansı’na konuşan
Ünalan, Türkçe öğretmenliği eğitiminin öğrencilerin derslerine katkısını şu sözlerle
özetledi: “İlkokul öğretmenlik eğitiminin
toplam kredi puanlarının yarısından fazlasının Türkçe dersleriyle tamamlanması mümkün olacak. İlkokul öğretmenlik eğitimi alan
Türk öğretmen adayları Türkçe diline hâkim
olmalarının avantajını görecekler.” Üniversitenin öğretim görevlilerinden Prof. Dr. Işıl
Uluçam-Wegmann da öğretmenlik eğitiminin
2023 yılının sonbaharından itibaren başlayacağını müjdeledi.

keler, yüzde 89 ile İrlanda, yüzde 78 ile
Danimarka, yüzde 74 ile Malta ve
yüzde 73 ile Polonya olurken, en kötümser yüzde 53 ile Yunanlar, yüzde 48
ile Fransızlar, yüzde 47 ile Çekler,
yüzde 46 ile Slovakyalar ve yüzde 43
ile Litvanyalılar oldu.
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Belediyelerin vergi
hedefi 11,5 milyar
AHMET KORKMAZ / HOLLANDA
HOLLANDA’da emlak vergisinden elde edilen gelirin yüzde 4,4 artarak 4,8 milyar avroya çıkması bekleniyor. Artan konut fiyatlarından belediyeler daha fazla faydalanıyor.Belediyeler bu yıl otopark gelirleri, turist vergisi, emlak vergisi (Onroerende ZaakbelastingOZB), kanalizasyon vergisi atık ve arıtma vergisi gibi
çeşitli vergi türlerinden 11,5 milyar avro almayı hedefliyor. Merkez İstatistik Kurumu’nun (Centraal Bureau voor de Statistiek-CBS) 2022 belediye bütçeleri araştırma sonuçlarına dayanarak paylaştığı verilere
göre; “Emlak Vergisi, Kanalizasyon Vergisi, Atık ve Arıtma Vergisi” en çok gelir getiren vergi türleri olarak öne
çıkıyor. Bahsedilen vergi türünden elde edilen toplam
8,8 milyar avroluk gelir, bütün belediye vergilerinin dörtte üçünden fazlasını oluşturuyor.

KANALİZASYON VERGİSİ HIZLA ARTIYOR
En yüksek artışın gözlendiği kanalizasyon vergisi,
2013’ten beri yüzde üç artmış durumda. Kanalizasyon
sisteminin bakımı için 2021’de 1,8 milyar avro tahsil
edildi. 2021’e göre yüzde dört artması beklenen atık
ve arıtma vergilerinden ise 2022’de 2,3 milyar avro gelir bekleniyor.

Merkez Bankaları sıkı
politikalara yöneldi

DÜNYAgenelinde Kovid-19 salgını ve artan harcamalarla arz talep dengesinde yaşanan dalgalanmalar,
yüksek enflasyonu beraberinde getirdi. AB ve ABD
merkez bankaları, tırmanan enflasyona karşı gevşek
politikalardan vazgeçerek sıkı politikalara yöneldi. İngiltere Merkez Bankası (BoE), faiz artışı politikasına
devam ederek, 25 baz puan artışla politika faizini yüzde 0,50’ye çıkardı. Almanya Merkez Bankası (DBB),
tahvil faizlerini Aralık 2019’dan sonra en yüksek seviye olan yüzde 0,14’e yükseltti. Avro/dolar paritesi
ise Aralık 2020’den beri en fazla artışını yaşadı. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB), enflasyonun yüzde
2’lik beklentiyi aşarak yüzde 5,1’e yükselmesinden
endişe duyulduğu ve ECB’nin 2022’de toplam 40 baz
puanlık faiz artışı yapabileceği belirtildi. Aralık ve ocak
aylarında enflasyondaki artışa karşı müdahaleci olacağı sinyalini veren ABD Merkez Bankası (FED), Mart
2022’de faiz artırımına gidebileceğini ve varlık alımlarının martta durduracağını açıkladı. Uzmanlar,
FED’in, 2022’de 7 kez faiz artırma kararı alabileceğini dile getiriyor.

Avrupa’nın doğal gaz stokları eriyor

‘KUZEY AKIM-2 ZORUNLULUK’
Enerjikrizi,Avrupa’nıngaz
stoklarınayansıdı.ABD’nin
Rusya’yıdevredışı
bırakmakamacıyla
alternatifgösterdiğiLNG’yi
maliyetliverisklibulan
uzmanlar,aşırıartan
fiyatlaravearzsıkıntısına
çözümünRusya’da
olduğunudüşünüyor
YUNUS EMRE ÖZGÜN

D

ÜNYA genelinde doğal gaza olan
ihtiyaç, soğuk havaların ve sanayideki ihtiyacın etkisiyle artmaya devam ediyor. Talep artarken enerji arzında
sıkıntıların yaşanması, Avrupa ülkelerini endişelendiriyor. Avrupa’da doğal gaz depolarının doluluk oranının, geçen yıla göre
önemli ölçüde gerileyerek yüzde 52’den yüzde 37,5’e düştüğü bildirildi.

18 MİLYAR METREKÜPLÜK
GERİLEME
Anadolu Ajansı’nın (AA), enerji örgütü Gas Infrastructure Europe’dan (GIE)
derlediği verilere göre, Ocak 2021’de Avrupa’nın doğal gaz depolarındaki doluluk 60
milyar metreküpken, Ocak 2022’de 42 milyar metreküp olarak kaydedildi. Böylece Avrupa genelindeki 1 yıllık gaz stok farkı, 18
milyar metreküp oldu. Stoklardaki erimenin, soğuk havalar nedenliyle artan tüketimin yanında, Rusya’dan gelen gaz miktarındaki azalma ve hidroelektrik santrallerindeki üretimin düşmesinden kaynaklandığı ifade ediliyor. Bazı AB yetkilileri Rusya’yı suçlarken uzmanlar, Rusya’nın anlaşmalara uygun hareket ettiğini belirtiyor.

2 tartışmalarının odağındaki Almanya’nın
doğal gaz stoku ise 8,7 milyar metreküple
yüzde 35’e geriledi. Gaz stokunun, kritik seviye olan yüzde 40’ın altına düşmesi, Alman
hükümetini endişelendiriyor. Elektrik üretimini kendi nükleer santrallerinden karşılayan Fransa’nın doğal gaz depolarındaki
doluluk oranı ise 4,4 milyar metreküple yüzde 33 oldu. Avrupa’da gaz stoku açısından
görece rahat olan ülkelerin, 200 milyon metreküple yüzde 80 doluluğa sahip Portekiz ve
750 milyon metreküple yüzde 75 doluluğa
sahip Birleşik Krallık olduğu belirtildi.

LNG, KUZEY AKIM-2’YE
ALTERNATİF DEĞİL
Avrupa’nın yüzde 40’ını, Almanya’nın
enerji ihtiyacının yarısından fazlasını karşılayan Rusya’nın, olası yaptırımlara karşı,
gaz arzını durdurabileceği düşünülüyor.
Öte yandan Rusya’nın, Avrupa’ya yüzde 15
daha fazla gaz tedarik etme kapasitesinin olduğuna dikkat çekiliyor. Bu nedenle Almanya’nın, ABD’nin Rusya’yı devre dışı bırakmak amacıyla alternatif gösterdiği sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatına, maliyet ve risk açısından sıcak bakmadığı belirtiliyor. Almanya’nın enerji güvenliği bakımından Ukrayna-Rusya geriliminde ABD
ile Birleşik Krallık’ın saldırgan tutumunu
paylaşmadığı ve Kuzey Akım-2’nin, Almanya için bir tercih değil zorunluluk olduğu
vurgulanıyor.

ÇÖZÜM: AVRASYA’NIN
BÜTÜNLÜĞÜ

ALMANYA KRİTİK
SEVİYENİN ALTINDA
Avrupa’da en fazla doğal gaz stoku bulunan ülke, 10 milyar metreküp ve yüzde 47
doluluk oranıyla İtalya oldu. Kuzey Akım-

İktisatçı Hakan Topkurulu, enerji krizinin Avrupa merkezli olmak üzere tüm
dünyayı etkilediğini belirtti. ABD’de, son

‘Yüksek enflasyona
karşı vergiler indirilsin’

‘Elektrikten EEG
vergisini kaldırın’
AHMET KORKMAZ / HOLLANDA
ALMANYA’da belediyeler, enerji fiyatlarındaki
aşırı artış nedeniyle elektriğe uygulanan ve 2023’te
kaldırılması ön görülen EEG vergisinin bir an önce kaldırılmasını istiyor. Almanya Kentler ve Belediyeler Birliği (DStGB) Genel Başkanı Gerd Landsberg, belediyelerin acil yardıma ihtiyacı olduğunu söyleyerek, EEG
vergisinin derhal kaldırılmasını talep etti. Kimya Endüstrisi Derneği (VCI) Genel Başkanı Wolfgang Große Entrup da, 2023’ün çok geç olacağını ve maliyetlerdeki artışların, KOBİ’ler için varoluşsal tehdit olduğunu belirtti. Hıristiyan-Sosyal Birliği Partisi (CSU)
bölge yöneticilerinden Alexander Dobrindt, bu vergiyi kaldırmayanların girişimcilere destek olmak yerine yük olduğunu söyledi. EEG vergisinin kaldırılmasıyla, ayda ortalama 4 bin kilovat saat elektrik tüketen dört kişilik bir ailenin, 150 avroluk bir tasarruf yapabileceği belirtiliyor.
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HOLLANDA’da işveren ve sendikalar, “Alım gücünü korumak için vergi
indirimleriyle fiyat artışları dengelensin” çağrısında bulundu. Hollanda Sendikalar Federasyonu (Federatie Nederlandse Vakbeweging - FNV), Hıristiyan İşçi
Sendikası (Christelijk Nationaal Verbond - CNV) ve Hollanda Genel İşverenler Sendikası’ndan (Algemene Werkgeversvereniging Nederland - AWVN) yapılan ortak açıklamalarda, Hollanda Merkez Bankası’nın (De Nederlandsche
Bank - DNB) yüksek enflasyonun en az bir yıl daha devam edeceği tahmini
üzerine “Hükümeti ivedilikle göreve çağırıyoruz ve alım gücünü korumak için
vergi indirimleriyle fiyat artışları dengelensin” denildi.

‘ASGARİ ÜCRET ARTIRILSIN’
FNV, özellikle asgari ücretlerin artırılmasını, kâr ve mal varlığının vergilendirilmesini savunuyor.CNV ise satın alma gücünün her kesimde eşit olması;
emeklilerden, sosyal yardım alanlardan ve “toplu iş sözleşmesi” kapsamında olmayan işçilerden katma değer vergisi (KDV), tüketim vergisi ve enerji vergisinin tahsil edilmeyerek asgari ücretin yükseltilmesi gerektiğini söylüyor. AWVN
de sektör bazında nelerin mümkün olduğunun iyi araştırılması uyarısında bulunuyor. Mali olarak iyi durumda olmayan bir iş yerinde, işçi maaşlarının olası artışının olumsuz etki yaratacağı uyarısında bulunuyor ve hükümetin satın
alma gücüne göre belirli vergilerde indirime gitmesi gerektiğini savunuyor.

SON 40 YILIN EN YÜKSEĞİ
DNB Başkanı Klaas Knot, enflasyon artışının bir yıldan uzun süreceğini tahmin ediyor. Geçen aylarda enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesine çıktı ve bunun başlıca nedeni artan enerji fiyatları oldu. Enerji fiyatlarının yanı sıra
süpermarket ürünlerinin fiyatları da arttı.

‘KÂR VE SERVET VERGİLENDİRİLSİN’

Genel Yayın Yönetmeni:
Yener Güneş

@AvrupaAydinlik
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Hollanda Sendikalar Federasyonu’na göre top işverende. FNV Başkan Yardımcısı Zakaria Boufangacha, “Satın alma gücünü iyileştirmek zorundalar. Şirketler son yıllarda, çalışanlarının yararlanamadığı yüksek kârlar elde etti. Yani
işçilerin maaşları yükselmek zorunda” diyor. FNV, hükümete de önemli bir görev düştüğünün altını çiziyor. Kabinenin asgari ücretlere zam yapması gerektiğini
belirten FNV, bu sayede düşük ücretli sektörlerde çalışanların da durumdan
faydalanabileceğini belirtiyor. Boufangacha “Asgari ücret yükselirse, sosyal
yardım alan kişilerin geliri de artar. Ayrıca, kâr ve servetin fazladan vergilendirilmesi ve emek üzerindeki verginin düşürülmesi gerekmektedir” ifadelerini kullanıyor. Bu açıklamalarla birlikte, yürütülen toplu iş sözleşmelerindeki müzakerelerin, daha fazla baskı altına geçeceği tahmin ediliyor. Sendikalar, önemli
bir ücret artışı için hükümete baskı yapmaya hazırlanırken CNV Başkanı Fortuin, “Biz çıtayı biraz yükselteceğiz” diyor. Fortuin, işverenlerin ücret artışı konusunda hâlâ isteksiz davrandıklarını belirtiyor: “Bunu aylardır devam eden metal sektöründeki müzakerelerde de görebilirsiniz. Yüzde 1,4’lük bir ücret artışı teklifi varken, sektör personel sıkıntısı çekiyor.”

kırk yılın en yüksek enflasyonunun kaydedildiğine dikkat çeken Topkurulu, ABD’nin
bu durumdan kısa vadede kurtulma şansı olmadığını söyledi. Avrupa için çözümün
basit olduğunu ve Avrupa’nın komşusu
Rusya’dan geçtiğini ifade eden Topkurulu,
buna karşı ABD’nin Rusya’yı tecrit etmeyi hedefleyen saldırganlığının, NATO eliyle Avrupalı devletlere dayatıldığını; Rusya’nın ise, kendine yönelen tehditlere karşı önlem aldığını belirtti:
“Rusya, kendisine karşı koçbaşı olarak
kullanılan Ukrayna’yı devre dışı bırakmak

için Kuzey Akım-2 boru hattını inşa etti. Ancak Almanya, ABD’nin baskısı nedeni ile bu
boru hattını kullanamıyor. ABD, Avrupa’yı çok pahalı olan sıvılaştırılmış doğal gaza
(LNG) zorluyor. Bu da enerji fiyatlarını çok
pahalı hale getiriyor. Çözüm, Avrupalı devletlerin ABD güdümünden kurtularak,
kendi milletlerinin çıkarları doğrultusunda
Avrasya’nın bütünlüğü içinde yer almasıdır.
Almanya, ABD’nin kendi içindeki sorunlara
yönelmesinin de etkisiyle, gereken siyasi iradeyi gösterecek ve Kuzey Akım-2’ye ruhsat
verecektir.”

‘Gaz fiyatları 10 kat arttı’
AVRUPA’da elektrik fiyatları, megavat saat başına 80 avroya dayandı. Artışın, 2010-2019 aralığına göre yüzde 300 olduğu belirtildi. Aralık
2021’de ise fiyatlandırma 188 avroya ulaştı. İngiltere’de doğal gaz faturalarına nisan ayından itibaren yıl boyunca 841 avroluk artış olacağı bildirildi. Konuya ilişkin ABD ziyareti öncesi açıklama
yapan AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, fiyatların 6 ila 10 kat arttığını ve bu sorunun sadece fiyatlar açısından değil, AB’nin enerji güvenliği açısından da en önemli gündem olduğunu belirtti. Sorunun kaynağı olarak Rusya’yı gösteren Borrell,
Avrupa devletlerini, enerji bağımsızlığı için yeterli
adımları atmamakla suçladı ve ABD-AB iş birliğinin artması gerektiğini savundu. Avrupa’nın, en büyük LNG tedarikçisi olduğunu belirten Borrell, Nor-

veç, Katar, Azerbaycan ve Cezayir ile görüştüklerini söyledi. Borrell, AB’nin acilen gaz rezervlerini artırması gerektiğini ve bu yönde İber Yarımadası’nın, Avrupa’yla daha fazla bütünleştirilmesi
hedeflerinin olduğunu ifade etti. Uzmanlar, Avrupa’nın enerji güvenliğini, yenilenebilir enerji ve LNG
ile sağlamanın gerçekçi olmadığını belirtiyor.
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Yoksul ülkeler, mafyalaşan emperyalizmin çöplüğüne döndü
Buz oranları
endişelendirdi
BİLİM insanlarının Nature Geoscience dergisi için yaptığı araştırmada, buzul bölgelerinin düşünüldüğünden
daha az buz içerebileceği ortaya çıktı. Araştırma kapsamında uydu teknolojisiyle 2017 ve 2018 arasında çekilen 800 binden fazla buzul görüntüsü analiz edildi. Daha
önceki tahminlerde Asya’daki Himalayalar’ın yüzde 37 daha
fazla buzula sahip olduğu düşünülüyordu. Güney Amerika’da ise And buzullarının yüzde 27 daha az buz içerdiği
tahmin ediliyor. Araştırmada, Peru’daki buzulların, 1970’lerden günümüze kadar yüz ölçümlerinin yüzde 40’ını kaybettiği aktarıldı.
Buzulların hareket etme hızını ölçmeye çalışan araştırmanın başyazarı, Grenoble Alpes Üniversitesi’nden
Romain Millan, son yıllarda konuşlandırılan yüksek çözünürlüklü uyduların, dünyadaki buzulların yüzde 98’inin
nasıl hareket ettiğinin ilk analizine olanak tanıdığını söyledi. Millan, dünyanın en çok etkilenecek bölgelerinin And
Dağları olduğunu belirtti. Araştırmanın Grönland ve Antarktika’yı kapsamadığına işaret eden Millan, Antarktika’nın
tamamının erimesi durumunda deniz seviyesinin 50
metreden fazla artma potansiyelinin olduğunu kaydetti.

AB atık ticaretini
sınırlandırıyor
‘Kamucu bir gelişme
modeli uygulanmalı’
ABülkeleriartıkçöplerini
OECDüyesiolmayanülkelere
gönderemeyecek.Doç.Dr.Efe
CanGürcan,‘Atıksorunuile
mücadele,gününsonunda
uluslararasıüretimvetüketim
modellerinderadikal
dönüşümlerebağlıdır’dedi
NİDA İŞBAŞ

E

AB ve Polonya
arasında gerginlik
Avrupa Adalet Divanı’nın Turow linyit madeninin kapatılması kararına uymadığı gerekçesiyle Polonya’ya 50
milyon avro para cezası kesildi. Polonya, tebligata rağmen cezayı ödemediği için Avrupa Birliği (AB) tarafından
yapılan ödeneklerden 15 milyon avro kesileceği açıklandı.
Konu üzerine AB Komisyonu ve Polonya arasında yapılan müzakereler sonucu anlaşmaya varıldı. Madenin kapatılmasına rağmen söz konusu cezanın uygulanacağının açıklanması Polonya tarafından tepkiye sebep oldu.
Bu miktarı ödemeyeceklerini bildiren Polonya hükümetine, AB Komisyonu tarafından “Görevimizi yapıyoruz”
yanıtı verildi. Turow linyit madeninin çevreye zarar verip
vermediğine ilişkin henüz kesin bir çalışma yapılmadığı
aktarılırken AB Komisyonu’nun anlaşmaya rağmen cezayı tahsil etmekte ısrar etmesi iki taraf arasında gerginliğe
sebep oldu.

KONOMİLERİ gelişmiş ülkeler, aşırı
üretimin sonucunda çıkan çöplerini
“geri dönüştürülmek üzere” az gelişmiş
ve gelişmemiş ülkelere gönderiyor. Atıkların her
zaman geri dönüştürülmediği, denetimin az olduğu bu ülkelerde bazen yakıldığı, bazen de çöpe
atıldığı biliniyor. Çin’in 2019’da atık ithalatını yasaklaması sonucu çöpler Malezya, Endonezya,
Vietnam, Etiyopya ve Senegal gibi ülkelere kaymaya başladı. Avrupa’nın plastik atığının bir kısmı da Türkiye’ye gönderiliyor.
Yoksul ülkeleri “çöplüğe” dönüştürmekle
eleştirilen uygulamayla ilgili Avrupa Birliği
(AB) bir karar alarak uygulamaya sınırlama getirdi. AB Çevre, Okyanuslar ve Balıkçılıktan Sorumlu Komiseri Virginijus Sinkevicius, yaptığı
açıklamada AB’nin Ekonomik Kalkınma ve İş
Birliği Örgütü (OECD) üyesi olmayan ülkelere atık ihracatını yasakladığını duyurdu. Sinkevicius, atık ihracatı yasağının atık yönetiminde
dünya genelinde en sıkı düzenleme olduğunu aktardı. Sinkevicius, AA’ya yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti: “Atıklarla kaynağı neredeyse orada ilgilenmeliyiz çünkü bir taraftan

atık ihracatıyla döngüsel ekonomide yeniliği öldürüyorsunuz ve böylece döngüsel ekonominin
atık yönetiminde AR-GE şansı kalmıyor. Diğer
taraftan, atıkla baş ederken çevre kirliliğiyle kaynağında mücadele çok önemli ve atık yığınlarının gerçekten azaldığından emin olmamız gerek. Bu yüzden atık ihracatı yasağının işe yarayacağını düşünüyorum.” Kuşak ve Yol Girişimi
Dergisi (Belt & Road Initiative QuarterlyBRIQ) Yayın Kurulu Koordinatörü, 2021
TÜBA GEBİP ödüllü, İstinye Üniversitesi Kuşak ve Yol Çalışmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi (KUYÇAM) Müdürü Doç. Dr. Efe
Can Gürcan, atık ticaretinin geldiği boyutu ve
AB’nin adımını Aydınlık için değerlendirdi.

EKOLOJİK EMPERYALİZM
VE ATIK TİCARETİ
Atık ticaretinin emperyalist sistemi ilgilendiren küresel çapta bir sorun olduğunu ifade
eden Gürcan, Sinkecivius’un açıklamalarının
önemsenmesi gerektiğini belirtti. “Günümüzde emperyalist sistem; ekonomik, askeri ve kültürel olduğu kadar ekolojik bir olgudur” diye konuşan Gürcan, şöyle devam etti: “Bu anlamda,
emperyalizmin ekolojik dinamikleri, ileri kapitalist ve gelişen ülkeler arasındaki eşitsiz
mübadele ilişkilerinin bir yansımasını sunar. Söz
konusu eşitsizliklerin meşrulaştırılmasında ise
1970’li yıllardan itibaren neoliberal politikalar
kullanılmıştır. Atık ticaretinin bugünkü durumu,
çevresel bozulma ile birleşerek serbest ticaret
politikalarının eşitsiz mübadeleyi hangi ölçüde
ilerlettiğini gözler önüne serer.”
Neoliberal küreselleşmenin atık ticareti ile
bağından bahseden Gürcan, bu ilişkinin günümüze kadar nasıl bir gelişme sergilediğini anlattı: “Atık ticaretinin, neoliberal küreselleşme
koşulları altında 1990’lı yıllardan itibaren büyük

800 yıllık
ahşap
gemi
kalıntısı
bulundu
AVRUPA’daki en eski gemi kalıntısı İsveç’te bulundu. Fjallbacka
açıklarındaki Dyngö adası yakınlarında bulunan geminin 1233-1240
yıllarından kaldığı tahmin ediliyor.
Göteborg Üniversitesi’nden proje yöneticisi Staffan von Arbin, “Orta
Çağ Hansa Birliğiyle (Alman tüccarların ortak ekonomik çıkarlarını
gözetmek amacıyla kuzey Avrupa

kentlerinde kurdukları ticari örgüt)
ilgili yazılı kaynaklarda bu gemilerden sıklıkla bahsedilir, ancak bu tür
gemiler Orta Çağ boyunca kuzey Avrupa’da yaygındı” ifadelerini kullandı. Geminin hikayesi ve neden battığının henüz bilinmediğini ifade
eden Arbin şunları kaydetti: “Belki
gemi korsanlar tarafından saldırıya
uğradı. Yazılı kaynaklar bize, Bo-

huslan da dahil olmak üzere Norveç’in güney kıyılarında Orta Çağ boyunca yoğun korsan faaliyetlerinin olduğunu söylüyor. Ama basit bir kaza
da olabilir, belki de gemi demirlemişken çıkan bir yangın. Geminin savaşta batırılmış olma ihtimali de var.
12. yüzyılın ilk on yılı, Norveç’te taht
için yoğun iç mücadelelerin olduğu
çalkantılı bir dönemdi.”
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QUEENSLAND Üniversitesi uzmanları dünya çapındaki
kıyı bölgelerinde insan faktörünün olumsuz etkisi haritalandırıldı. EurekAlert internet
sitesinin aktardığı araştırma
sonuçlarına göre, 2013’ten bu
yana kıyı bölgesinin sadece
yüzde 15’i bozulmadan kaldı.
Araştırmacılar, bozulmayan

en geniş kıyı bölgesinin Kanada’da olduğunu tespit etti.
Üniversitenin Yeryüzü ve Çevre Okulundan Brooke Williams deniz otları, savanlar ve
mercan resifleri bulunan kıyı
bölgelerinin insan tahribatının en yüksek alanlar olduğunu söyledi. Williams, hükümetleri söz konusu bozulma-

mış kıyı bölgelerini korumaya
ve bozulmuş olanları restore
etmeye çağırdı. Kıyı bölgelerinin tahribatının sadece kıyıdaki türler ve habitatlar için
değil çok sayıda insanın sağlığı için de büyük tehdit olduğunu aktarıldı. Araştırmanın
ayrıntıları, Conservation Biology dergisinde yayımlandı.

bir ivme kazandığını biliyoruz. Bu ticaret,
1990’lı yılların başında
45 milyon tonlardan
2012’ye kadar 200 milyon tonun üzerine çıkmıştır. Tabii gelişen ülkelerin dışa bağımlılığının ve çevresel düzenlemelerinin zayıflığının ileri kapitalist ülkeler tarafından istismar
edilmiş olduğunu buraya eklemek gerekir.
Neoliberal politikalar aracılığıyla devletlerin zayıflatılmasıyla, gelişen ülkeler çevresel bozulma
pahasına atık ithalatına bağımlılıklarını artırmıştır. Bu politikalar, geleneksel atık ticaretinin
de ötesinde, ağırlıklı olarak varsıl ülkelerden gelişen ülkelere doğru seyreden atık kaçakçılığını özendirmiştir. 2016 yılı verilerine göre, atık
kaçakçılığının; uyuşturucu, taklit ürünler ve insan kaçakçılığından sonra uluslararası suç ekonomisindeki en büyük dördüncü sektör haline
geldiği tahmin edilmektedir. Hatta bu sektörün,
emperyalist sistemin mafyalaşması sürecinin ekolojik ayağını oluşturduğu söylenebilir.”

ATIK TİCARETİ İLE
MÜCADELEDE ÇİN’İN ROLÜ
Neoliberal küreselleşmenin karşısında Asya’da kamuculuğun yükseldiğine dikkat çeken
Gürcan, Çin’in atık ticareti ile mücadelede de
örnek oluşturduğunu belirtti. Çin’in 2016 yılına kadar küresel katı atık ithalatının yüzde 56’sını
üstlendiğini hatırlatan Gürcan, bu durumun
Çin’e hem uygun bir altyapı geliştirmesine
hem de sağlık ve çevreye olan etkilerinin daha
dikkatli incelenmesine imkân sağladığını belirtti.
“Çin, kendi sınırları içerisinde çevresel bozulmanın ciddiyetinin farkına vardıktan sonra

EFE Can Gürcan, Türkiye’nin de 2021 yılında katı atık ticaretini azaltmaya çalıştığını belirtti. Çözüm için kamuculuğun önemini yineleyen Gürcan, çözüm önerisini şöyle anlattı:
“Çevre mücadelesi açısından, yüzeysel ticari
düzenlemelerin ve geri dönüşüm teknolojilerinin tek başına etkili olamayacağı ortadadır. Atık
sorunu ile mücadele, günün sonunda uluslararası üretim ve tüketim modellerinde radikal dönüşümlere bağlıdır. Tüketim malları, topluma
aşılanan yoğun bir tüketimcilik kültürünün de
desteğiyle, kısa sürede eskiyecek ve işlevsizleşecek şekilde tasarlanmaktadır. Kamucu bir
gelişme modeli aracılığıyla tekellerin bu tür dayatmalarına son vermeksizin, daha sürdürülebilir ve kolektif yaşam biçimleri yaratmaksızın
atık sorunuyla mücadeleyi başarıyla sonuçlandırmak pek de mümkün görünmemektedir.”
‘ekolojik uygarlık’ adında bir strateji benimsemiştir” diye konuşan Gürcan, 2017-2018 döneminde geliştirilen ‘Ulusal Kılıç Operasyonu’
ile katı atık ithalatına ciddi sınırlamalar getirilerek çevresel denetimlerin sıkılaştırıldığını belirtti. Gürcan, Çin’in 2020 yılında da atık ithalatındaki liderlik konumunu Türkiye’ye bıraktığını ve bu alandaki ilk beş ülke olmaktan çıktığı bilgisini de sözlerine ekledi. Katı atık ithalatının 2021 yılı itibariyle Çin’de tamamen yasaklandığını da ifade eden Gürcan, şunları
söyledi: “Yeni atık ticareti politikaları vesilesiyle
Çin’in, çevresel sürdürülebilirlik ile ilgili olarak
küresel çapta bir uyanışa ön ayak olduğu söylenebilir. Çin, 2017 yılında Dünya Ticaret Örgütü’nü (DTÖ) ve dünya toplumunu yeni katı
atık düzenlemeleri konusunda önceden uyarmıştır. ABD ise, Çin’in atık ticareti alanındaki
çevre dostu politika önerilerine DTÖ’de itiraz
etmiştir.”
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Gelişmiş ülkelerde kanser vakaları 2,5 kat daha fazla

PAKETLİ VE İŞLENMİŞ GIDA
‘KANSER’E DAVETİYE
Dünyagenelindekiverileregöre,2020’de10milyonkişininyaşamınıyitirmesineyolaçankanserin,gelişmişülkelerde
dahasıkgörüldüğütespitedildi.KardiyologDr.MuratKınıkoğlu,bununsebebininyanlışbeslenmeolduğunuvurguladı
NİDA İŞBAŞ

lerden biridir. Refah seviyesi artan toplumlarda insanlar yemeklerini kendileri hazırlamak yerine hazır gıdalara yöneliyorlar. Bu
daha fazla miktarda kanserojen katkı maddesinin bünyeye alınması anlamına geliyor.

K

ÜRESEL olarak kanserin yaygın olduğu bölgeler araştırıldı. Bu bağlamda kanser türlerinin gelişmiş ülkelerde daha yaygın olduğu belirlendi. Dünya Kanser Araştırmaları Fonu (WCRF) ile
Amerika Kanser Araştırmaları Enstitüsü’nün
(AICR) Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ)
bağlı Küresel Kanser Gözlemevi kaynaklı verileri incelendi.
2020 verilerine göre, dünyada 18,1 milyon
kanser vakası belirlenirken en yaygın kanser
türünün 2,26 milyonla göğüs kanseri olduğu
belirlendi. İnsani Gelişmişlik İndeksine (HDI)
göre belirlenen verilerde, üst sıralardaki ülkeler ile alt sıralardaki ülkeler arasında 2,5 kat
fark olduğu tespit edildi. Buna göre, 2018’de
gelişmiş ülkelerde her 100 bin kişide 296 kanser vakası görülürken, daha az gelişmiş ülkelerde bu sayının 115 olduğu saptandı.

HAZIR GIDANIN
İNSAN SAĞLIĞINA ETKİSİ
Konu hakkında, Kardiyolog Dr. Murat Kınıkoğlu ile görüştük. Gelişmiş ülkelerde kanserin daha yaygın olmasının sebeplerini an-

‘HAYVANSAL GIDA TÜKETİMİ
KANSERİ ARTTIRIR’

latan Kınıkoğlu, yanlış
beslenmenin önemli
bir etken olduğunu vurguladı: “Cilt kanseri dahil olmak üzere pek çok kanser türü gelişmiş
ülkelerde, gelişmemiş ülkelere göre neredeyse
iki misli daha fazla görülmektedir. Gelişmiş
ülkelerde insanların teşhis metotlarına daha

kolay ulaşması ve daha çok tetkik yaptırma imkânı olması tek başına bu farkı açıklayamaz.
Kanserin gelişmiş ülkelerde daha fazla görülmesinin birçok nedeni var. Kanseri tetikleyen faktörlerin başında yanlış beslenme bulunuyor. Gelişmiş ülkelerden fazla miktarda
paketli ve işlenmiş gıda tüketimi bu sebep-

“Gelişmiş ülkelerde kırmızı et başta olmak üzere, işlenmiş etler ve diğer hayvansal proteinlerin tüketimi daha fazladır. Hayvansal protein tüketimi kanser riskini artırır. Et ve et ürünleri tüketiminin az olması
fakir ülkeler için bir dezavantaj değil tam aksine kanser açısından bir avantaj oluyor. Benzer şekilde süt ve süt ürünleri de başta meme
kanseri olmak üzere kanser riskini artırır.
Hollanda meme kanseri ölümlerinin en
yüksek olduğu ülkelerden biridir. Şişman insanlarda kanserin daha çok görüldüğünü biliyoruz. Gelişmiş ülkelerde obezite sorunu
büyük bir hızla artıyor bu da kanserin artmasına neden olan faktörlerden biri. Gelişmiş ülkelerde insanların masa başında ve
arabada daha çok vakit geçirmesi, hareketsizlik, kanserin zengin ülkelerde daha sık görülme sebeplerinden biri olabilir.”

DSÖ’nün tütünle savaşı sürüyor
SİGARAYA bağlı hastalık ve ölümlerin artması üzerine 1987 tarihinden itibaren tütünle
mücadele konusunda küresel düzeyde çalışmalar yürütülüyor ancak sigara kullanımı artmaya devam ediyor. Anadolu Ajansı’nın sağlık örgütlerinin verilerinden derlediği bilgilere göre,
tütün mamulleri, tüketicilerinin yarısından fazlasının hayatını kaybetmesine yol açıyor.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün 2021 verilerine göre, dünya genelinde yaklaşık 1,5 milyar insan sigara içiyor ve 2025’te bu rakamın
1,7 milyara ulaşacağı düşünülüyor. Sigara

kullanım oranları ülkelerin ve bölgelerin gelişmişlik düzeyine göre farklılık gösteriyor. Dünyada 1 milyarın üzerinde aktif sigara kullanıcısı var ve bunların yüzde 84’ü gelişmekte olan
veya az gelişmiş ülkelerde yaşıyor.

70 BİN ÇOCUK
HAYATINI KAYBEDİYOR
Araştırmalara göre, tütün kullanımında yaş
ortalaması 46 yaş ve üstü. Bu ortalama, erkeklerde 45-54, kadınlarda ise 55-64 yaş
grubu olarak belirtiliyor. Dünyada her yıl 8 mil-

yondan fazla kişi tütün ürünü kullanımından kaynaklı kalp krizi, kanser, damar hastalıkları, hipertansiyon ve solunum yolu hastalıkları gibi nedenlerle hayatını kaybediyor. Bu can kayıplarından 1 milyondan fazlası ise sigara dumanına maruz kalmaktan kaynaklanıyor. DSÖ’nün
tahminlerine göre, dünyadaki çocukların yarısı tütün dumanına maruz kalırken yaklaşık 70
bin çocuk, pasif etkilenme sonucu solunum yolu
enfeksiyonları nedeniyle 5 yaşından önce hayatını kaybediyor.
DSÖ, bu yıl “Tütün çevremize tehdit” slo-

ganı ile küresel bir kampanya başlattı. Kampanya
özellikle tütün ekimi, üretimi, dağıtımı ve atıkların çevresel etkileri konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Kampanya, hükümetleri, tütün atıklarının oluşturduğu çevresel ve ekonomik maliyetleri, üreticilere yüklemeleri için
planlama yapmaya teşvik ediyor.

Fransa’da kan
stokları tükeniyor
FRANSA Sağlık Bakanı Olivier Veran, sosyal medya
hesabından yaptığı açıklamada, Fransa’daki kan bağışının hiç olmadığı kadar düştüğünü söyledi, stokların iyice azalması nedeniyle herkesi “acil kan bağışı”na çağırdı.
Fransa Kan Bankası (EFS) resmî sitesinden yapılan duyuruda kan vermek için sağlık veya aşı ruhsatının zorunlu
tutulmadığı bildirildi. Daha önce de belirli aralıklarla kan
bağışı çağrısı yapılan Fransa’da, Kovid-19 nedeniyle kan
stoklarının bitme seviyesine geldiği açıklandı.

Kovid-19 kaynaklı
koku kaybı uzun
sürebilir
İSVEÇ’te yapılan bir araştırmaya göre, Kovid-19 geçiren bazı kişilerin uzun süre koku kaybı yaşayabileceği aktarıldı. Karolinska Enstitüsü’nde yapılan araştırmada, Mart 2020’de koku alma duyusunu kaybeden 100
kişi incelendi. Bilim insanları, 18 ay sonra 20 kişiden birinin koku duyusunu geri kazanamadığını belirledi. Başkent Stockholm’de yapılan bu çalışmada, Kovid-19’a yakalanan kişilerin yarısında uzun süreli duyu değişikliklerinin yaşanabileceği vurgulandı. Soğuk algınlığının neden
olduğu koku ve tat kaybının incelendiği araştırmada, bazı
hastaların duyularının tamamen iyileşmesinin yıllar alabileceği belirtildi. Norwich Tıp Okulu’ndan konunun uzmanı Profesör Carl Philpott, Kovid’in daha şiddetli duyu
kaybına neden olduğuna dair bazı kanıtlar olsa da hastalarda gördüğü semptomların pandemi öncesindekilerle
neredeyse aynı olduğunu söyledi. Philpott, “Virüslerin koku
kaybına neden olduğu uzun zamandır biliniyor, ancak Kovid-19 enfeksiyonlarında ölçeği o kadar yüksek ki bu sorun çok daha belirgin hale geldi” diye konuştu.
Bununla birlikte uzmanlar, hastalarının önemli bir bölümünün koku tedavisini etkisiz bulduğunun ve yeni tedavilere ihtiyaç olduğunun altını çizdi.
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NNE Frank’ın Hatıra Defteri, dünyanın en çok okunan yapıtları arasındadır. Yetmiş dile çevrilmiş, otuz
milyondan fazla evin kitaplığına girmiştir. Alman faşizminin insan ruhunda yarattığı yıkımın acı bir belgesi olarak da tarihsel
önemdedir.
Anne Frank, 12 Haziran 1929 Frankfurt
doğumludur. 1933’te Hitler iktidara gelince,
Frank ailesi yaklaşan tehlikeyi görüp Frankfurt’tan Amsterdam’a göç etmiştir. Fakat, Almanlar 1940 Mayıs’ında Hollanda’yı işgal
edince ailenin huzurlu yaşamı birdenbire kâbusa dönüşür. Kaçış yoktur, diğer Yahudiler
gibi onları da bir trenin soğuk vagonu ve ölüm
kampları beklemektedir.
Bazı dostlarından yardım sözü alınca bir
plan yapar Frank ailesi. Etrafa, Belçika üzerinden İsviçre’ye kaçtıkları söylentisi yayılacak, fakat aile, baba Otto Frank’ın ortağı ve

77 yıllık sır çözüldü (mü?)
yöneticisi olduğu Elekta şirketinin arkasındaki
boş binada gizlenecektir.
Prinsengracht 263 adresindeki bu gizleniş 1942 Temmuz’unda başlar. Binada yalnız değillerdir; üç kişilik van Pels ailesi ve diş
doktoru bir arkadaşları da katılır Frank ailesine. Toplam sekiz kişi olurlar.
Korku dolu gizlenişleri tam iki yıl sürer. Kurtuluş ümitleri, öznesi bilinmeyen bir ihbarla
4 Ağustos 1944’te son bulur. Gizlendikleri
eve aniden baskın yapan Gestapo hepsini
tutuklar. Kısa süre sonra da Auschwitz toplama kampına gönderilirler.
Anne Edith Frank, Ocak 1945’te Auschwitz’te, Margot ve Anne Frank kardeşler ise
sevk edildikleri Belsen- Bergen kampında ağır
kış koşullarına dayanamayıp 1945 Şubat’ında tifüsten ölürler. Sovyet askerlerinin
kurtardığı Auschwitz kampının revirinde
ölüme terk edilmiş Otto Frank ise mucize eseri yaşamda kalır...
Frank ailesinin yakın dostu Hollandalı Bayan Gies, aile tutuklandıktan sonra ‘arka eve’
girip Anne’nin yerlere saçılmış defterlerini,
notlarını toplayıp çekmecesinde saklamıştır.

Ailenin sağ döneceğinden umutludur. Otto
Frank, 1945 yazında Amsterdam’a bir başına geri döner. Kimi kimsesi yoktur. Gies çiftinin yanına yerleşir. Bayan Gies, kederli babaya küçük kızının emanetini gözyaşlarıyla
teslim eder. Uzun süre kızının günlüklerine
elini süremez babası. Okuyacak gücü bulduğunda ise elinden bırakamaz. On dört yaşındaki Anne’nin ruhundaki yücelik, yaşamı
sorgulayışındaki bilgelik, kızını çok iyi tanıdığını sanan babasını dahi hayretler içinde bırakır. Fakat, bazı mahrem bölümlerinden ötürü günlüklerin kitaplaşmasına sıcak bakmaz.
Dostlarının ve yayınevi yetkililerinin zaman
içinde artan ısrarlarını da kulak ardı edemez.
Anne Frank’ın günlükleri, babasının onayıyla
25 Haziran 1947’de “Arka Ev” (Het Achterhuis) adıyla kitaplaşır. Kızına, 13. doğum
gününde armağan ettiği küçük anı defteri,
zamana adanmış dev bir yapıta dönüşmüştür artık...
Geçen gün radyoda Anne Frank’ın adını duyunca dikkat kesildim. Frank ailesinin gizlendiği evi ihbar eden kişinin yetmiş yedi yıl
sonra saptandığını duyurdu radyo. Yirmi üç

kişilik deneyimli bir araştırma ekibinin, altı yıl
süren titiz uğraşları sonunda tarihi sır çözülmüştü. Arnold van den Bergh adında (Yahudi) bir noter, kendisini, karısını ve üç kızını ölüm kampından kurtarmak için Amsterdam’da gizlenen Yahudilerin adres listesini
Nazilere vermişti. ‘Arka ev’ de bu listedeydi.
Araştırma ekibinin kanıtı ise, Hollanda Devlet Arşivi’nde buldukları anonim bir mektubun tıpkıbasımıydı. Otto Frank’ın posta kutusuna 1946’da atılmış bu imzasız mektupta, aileyi ihbar edenin adı soyadı yazılıydı. Yahudi konseyi üyesi de olan van den Bergh,
önemli kişilerle sağlam ilişki bağını kaybedince
korumasız kalmış ve ölüm kampından ailecek kurtulmak için ihbar yolunu seçmişti...
Bugünün dünyasından bakıp geçmişin
koyu karanlık günlerinde kalmış can pazarını sorgulamak, yargılamak oldukça güç. Fakat, değişmez bir gerçek var ki, o da insan
erdeminin ancak zor günlerde sınanabildiği.
Tarihin şaşmaz kalemi, sadece Hitlerlerin kıyımlarını yazmakla kalmıyor, zor günlerde can pahasına- sağlam duranları da, ispiyoncuları da, er geç işliyor sayfalarına...

Kovid-19 yalnızlığa
katalizör oldu
Kovid-19virüsübeyindeyarattığıtahribatla,
psikolojikrahatsızlıklarıngünyüzüneçıkmasında
tetikleyiciroloynuyor.Enbelirginolanıisesosyal
izolasyonladahadabelirginleşenyalnızlıkhissi
CAN ÇAKIR

A

VUSTURYA’nın en çok okunan
gazetelerinden Der Standard, Kovid-19 ile artan yalnızlığa mercek
tuttu. Farklı araştırmaların sonuçlarının
derlendiği haberde, yalnızlığın yol açtığı psikolojik sorunlara yönelik önemli bulgulara değinildi. Karin Bauer imzalı haberde,
yalnızlık hisseden kişilerin daha sağlıksız
yaşadıkları belirtildi. Brigham Young ve
North Carolina Üniversitelerinin araştırmalarına atıf yapılan haberde Bauer, sosyal izolasyonun daha yüksek ölüm riskine
yol açtığı gibi alkol ve sigara kullanımı ile
obezite riskini de artırdığına dikkat çekti.

GENÇLER VE YAŞLILARDA
YOĞUN GÖRÜLÜYOR

YORUM

Yalnızlık sorunun özellikle Kovid-19 salgının ilk döneminde arttığını Viyana Üniversitesi de doğruluyor. Salgınla ilgili bir
araştırma sonuçlarının paylaşıldığı haberde, 2020’deki ilk kapanmada Avusturyalıların yüzde 43’ünün kendilerini bazı günlerde yalnız hissettikleri bilgisi paylaşılıyor.
Protestan kilisesine bağlı yardım ve bakım
şirketi Diakonie ise toplumun yaklaşık yüzde 20’sinin kendini sürekli olarak yalnız hissettiğini belirtiyor. Yalnızlık sıkıntısı yaşayanlara yönelik de bilgi veren Karin Bauer,
özellikle gençlerde ve yaşlılarda yalnızlığın
fazla olduğuna dikkat çekiyor.
Aydınlık Avrupa, yalnızlık sorununu,
Almanya’nın Bielefeld kentinde görev
yapan Psikoterapist Prof. Dr. Ayhan Anıl

Ali
DEVELİOGLU

a.develioglu@tiscali.nl
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EÇEN gün son bulan Uluslararası
Rotterdam Film Festivali’ne zaman
harcamaya hiç gerek yoktu! NETFLIX mantığı Avrupa’nın tüm film festivallerine 40 yıldır egemen ama galiba aralarından en kötüsü buydu.
Dünyada yüz milyonları, yoksullaştırılmış
halkları ilgilendiren yüzlerce konu dokunulmadan dururken, yapımcılarının bireysel
ruhsal dünyasının zavallılığını aşamayan,
aynı kalıptan çıkmış kadar birbirinin benzeri bir avuç berbat film müsveddesi!
ABD’nin ürünü olan stratejik çatışma bölgelerinde, Washington dış politikası neleri gerektiriyorsa onlara ayarlı, onlara Amerikan
çıkarları doğrultusunda odaklanan, küreselci propaganda filmleri! Ve ne yazık ki halkın vergileri çarçur ediliyor bu festivallere…
Yapımcıları otel barlarında kadeh tokuşturup
birbirlerine övgüler yağdırsın diye…
Bu bakımdan Rotterdam Film Festivali’nin
de bu yıl, ülkemizin de bulunduğu bölgeye,
yani Avrasya’ya ilgi göstermesine şaşmamak
gerek. Bu ilginin asıl nedeni sanatsal değil politik!
Sanat manat bahane bu gibi festivallerde.
Hollanda, Norveç gibi Washington’a daha yakın ülkelerin film festivalleri de Washington-

ile konuştu. Anıl, yalnızlık ve yalnızlıktan
kaynaklı depresyon gibi psikolojik rahatsızlıkların endojen ve eksojen sebepleri olduğuna dikkat çekiyor: “Psikolojik rahatsızlıklar esas olarak endojen, yani biyolojik faktörlerden dolayı ortaya çıkar. Nitekim korona döneminde daha da artan
depresyon, panik bozukluklar, OKB (Obsesif Kompulsif Bozukluk), psikoz ve
daha nice sorun, endojen sebeplerle alakalı.” Kovid-19 virüsünün sinir hücrelerini de hedef aldığına dikkat çeken Anıl, salgın döneminde birçok psikolojik sorunun
daha da gün yüzüne çıktığına işaret etti.
Prof. Dr. Anıl’a göre sinir hücreleri ve beyinde yarattığı tahribat ile Kovid-19 virüsü; stres, ekonomik zorluklar, işsizlik,
kötü muamele, dışlanma, aşağılanma,
doğal afet travmaları, büyük hayal kırıklıkları, sevdiklerini kaybetmeler gibi dış,
yani eksojen faktörler, endojen faktörleri de tetikliyor: “Altta yatan esas belirleyici, endojen bozulmuşluklardır. Bu endojen faktörler eğer zaten varsa ancak o
zaman bu eksojen faktörler ortaya çıkacak
hastalıklarda tetikleyici, güçlendirici ve var
olan yangına benzin dökücü katkı sağlar.”

PSİKOLOJİK SORUNLAR UZUN
KOVİD ETKİSİ OLABİLİR
Psikolojik sorunların Kovid-19’un uzun
etkilerinden olduğunu Frankfurt Goethe
Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma da
gösteriyor. Prof. Dr. Ulrich Stangier ve ekibinin aralık ayında yayınladıkları bir araştırma, salgından dolayı izolasyonun mağara

sendromu diye adlandırılan davranışlara
yol açtığını ortaya koyuyor. Buna göre insanlar, sosyal temas yerine kendi yaşam
alanında kalmayı tercih ediyor. Bu durumun bir motivasyon ikilemine yol açtığını belirten Frankfurtlu psikologlar, insanların kendini toplumdan soyutlayan bilinçli yaklaşımlarının normalleşmeden

sonra da sürebileceğine işaret ediyor.
Frankfurt Üniversitesi Psikoloji Enstitüsü ayrıca Kovid-19 virüsünün uzun dönemdeki etkilerini de inceliyor. İyileştikten sonra da birçok psikolojik şikâyetin görüldüğüne dikkat çeken Dr. Şehriyar Kananyan, birçok virüste görülen etkilerin,
Kovid-19 bulaşmasının ardından daha
yüksek olduğunu belirtiyor. Unutkanlık,
odaklanma sorunları, korku, depresyon ve
travma sonrası stres bozukluğu gibi şikâyetlere dikkat çeken Kananyan, yürüttükleri araştırmanın mart ayına kadar
süreceğini belirtiyor.

Avrupa film festivallerinin
‘NETFLIX’ mantığı mı, yerli dizi mi?
cu, Fransa ve Almanya gibi daha Avrupacı
ülkelerin film festivalleri de daha Avrupacı oluyor.
Bu nedenle festivale kim davetli dersiniz?
Tabii ki şu anda Hindistan`da yaşayan,
ABD`nin Çin`e karşı kurdurttuğu `Sürgündeki Tibet yönetimi` liderlerinden son Dalai
Lama Tenzin Gyatso! Bol Amerikan ve Kanada ödüllü sözümona ruhani lider!
Festivalin açılış filmi Along the Way (Yol
Boyunca) ödüllü Hollandalı yönetmene ait bir
filmdi. Geçen yıl ABD 20 yıldır işgal ve eziyet altında tuttuğu Afganistan’dan çekilmek
zorunda kalınca oradan Avrupa’ya yönlendirilen mülteci akını, medyanın gündemine
oturmuştu. Kaçanların çoğu işgalci güçlerin
adamları ya da yakınlarıydı. ‘Yol Boyunca’ filmi de mülteci iki kız kardeşi konu alıyor. Türkiye-İran sınırında yaşadıkları sorunlardan sonra Midilli adasına ulaşıyorlar. 20 yıl Afganistan’da Amerikan ordusunun yaptığı işkenceleri
fark etmemiş olan yönetmen, Amerika çekilince kaçan Afgan mültecilerin ‘acısına’ anlaşılan hiç duyarsız kalmamış!
Festival, kişisel dertleriyle uğraşan bireyci, gerilim meraklısı bir Amerikalı yönetmenin
filmleriyle doldurulmuş! Zaten bu gibi festivallerin bir görevi de bu gibi tiplerden ‘tanınmış
muhteşem yönetmen’ler yaratmak. Birkaç
İspanyol ve Portekiz filmi dışında festival, sa-

nattan yine yoksundu. Zaten yine doğru dürüst film de yoktu. Aferin İspanya ve Portekiz’e!
Türkiye’den bu defa film yoktu! Acaba
FETÖ ya da PKK sempatizanları geçen yıl
film çeviremediler mi, anlayamadım! Çünkü
öyle ‘Türk’ filmlerini cımbızla arıyor bu gibi
festivaller, getirip ödül vermek için!
Türk sinemasında ve özellikle de yerli dizi
film dünyasında son yıllarda, zengin erkekyoksul kız geleneği hızla devam ediyor. Bizim nesillerimize Orta Çağ dönemlerinden
miras kalma, ‘Pamuk Prenses ve yedi Cüceler’
veya ‘Kül Kedisi Sindirella’ masallarını ya da
‘Leyla ile Mecnun’ veya ‘Ferhat ile Şirin’ masallarını hatırlayınız. Bunların da konusu
zengin prensler-yoksul kızlar ya da yoksul kızın aşık olduğu yoksul gençle evlenmesini engelleyen ‘zengin prens’ ya da ‘zengin toprak
ağaları’ değil miydi! Bu masal geleneği sinemamızda modern teknolojiyle halen devam ediyor!
Yeni TV dizilerimizde zengin erkek ya merhametli bir aşık, beyaz atlı prens ya da kızın
aşkını engelleyen bozguncu rolünü oynuyor.
Aslında çoğu yalan bir dünyayı, toz pembe,
gerçek dışı ilişkilerle insanları oyalama görevini üstlenmiş olsalar da bu dizilerin çoğunda
her olumsuzluğa rağmen yine de bir sıcaklık ve dostluk var. İnsanlığın artan dostluk ih-

tiyacına hitap ediyorlar. Ben bu nedenle bu
yerli dizilerimizi, sanatsal açıdan olmasa da
eğer uyduruk mesajlar ağır basmıyorsa sosyal açıdan yine de seviyor ve Rotterdam Film
Festivali’nin egoist, emperyal acente ürünlerine tercih ediyorum. Sanat dünyasında maalesef ne günlere kaldık!
İnanmıyorsanız NETFLIX’e bakınız: Orada bol bol Amerikan SURVIVALIZM’i denilen
soğukluğu, robot davranışlarını ve insan
düşmanlığını göreceksiniz. SURVIVALIZM
son 20 yıldır ABD’de hızla yayılan, ‘yaşamak,
var olabilmek için başkasına işkence yapmak
bile mübahtır’ zihniyetidir! İkinci Dünya savaşı öncesi NAZİ Almanya’sının etkisiyle o
zamanlar pompalanmış olan ‘SOSYAL
DARWINIZM’ akımını anımsatır.
NETFLIX insan düşmanlığını ve bencilliği besleme aracıdır. Filmlerinin çoğu Amerika’nın dış politikasına ayarlıdır. Pazarlama
aracı olarak araya bir kaç olumlu film karıştırdıkları da oluyor.
ABD, NETFLIX aracılığıyla yeni nesilleri, yeni bir dünya savaşına ve küresel saldırganlığa uygun bir ruh haline hazırlamayı amaçlıyor. Yani bizleri, içlerinde 60’lı, 70’li yılların kaliteli sinemasını, örneğin bir ‘Il Postino’sunu, bulamasak bile, yerli dizilerimizdeki
sıcaklık ve dostluğa razı olmak zorunda bıraktılar. Olsun, bundan da memnunum.
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Türban yasağını
desteklemenin
bedeli

O

RTADA türban sorunu yoktu.
Onlar dile getirdiler önce.
“Dini semboldür, serbest
olmalıdır” dediler. Kadın grupları
oluşturdular, tartışmaya açtılar.
“Türban özellikle Türkiye’de
yasaklanmamalıdır, serbest
bırakılmalıdır” dediler de geri adım
atmadılar. “Türkiye’nin sorunu buraya
taşınmamalıdır” düşüncesini
savunurken problemi buralardan
kaşıdılar. Yapmayın, etmeyin diyenlere
de maço ve anti-demokrat muamelesi
yaptılar. Bir tartışmada düşüncemi dile
getirmiştim de bana uzaydan gelmişim
muamelesi yapmışlardı.
Hepsi kadın hakları konusunda
siyaset uzmanı olmuştu. Bunlar siyasi
yelpazenin solunda bulunuyorlardı.
Sosyal demokratlardan, Yeşillere
oradan komünistlere kadar uzanan
siyasi bir çevrede yer alıyorlardı.
Sağcılar bu konuya temkinli ve
olumsuz yaklaşıyor, çekingen bir ret
tavırları vardı. Bu tavırlarını çok da
fazla açık etmiyorlardı. Kadın haklarını
savunduklarını söyleyen sol siyasetçi
hanımlar, zaman zaman seçimler
öncesinde cami olarak bildikleri
dernekleri ziyaret ediyorlardı. Bu
ziyaretlerde kapıdan içeri adımlarını
atmadan önce başlarını kapatıyor ve
öyle giriyorlardı içeriye. Oylarını alana
kadar bu müsamereye böyle devam
ediyorlardı. Seçim sonrasında bir daha
o mahalleye uğramıyorlar, konunun
üstü örtülüyordu. Siyasetçiler oylarını
almışlardı artık. Dernekler de
lokallerine yapılan bu ziyaretlerle
toplumda kabul görmüş olduklarını
düşünüyorlardı.
Yıllardır artık türban sorunu kalmadı
gibi görünüyor, konuyla ilgili tartışma
ve konuşmalar olmuyor. İsteyen
istediğini giyiyor ve takıyordu.
Yabancılar ve Türkler ile ilgili herhangi
bir makale veya haber gazetelere
yansıdığında haber görseli olarak
türbanlı ve gri mantolu kadın
fotoğrafları kullanılması artık
gelenekselleşti. Sahi gerçekten isteyen
istediğini takıyor ve giyiyor muydu?
Belki başka bir yazının konusu olabilir
diyerek bu konuya ara verip
Avusturya’da federal hükümetten
bahsetmek gerektiğini düşünüyorum.
Bilindiği gibi Avusturya’da
muhafazakâr Hıristiyan Demokrat
Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ile
Yeşiller Partisi’nin oluşturduğu
koalisyon hükümeti var. Bu koalisyon,
hükümeti pamuk ipliğinin
sağlamlığında tutmakta. Başka
alternatif görünmediği için de hükümet
kör topal gidiyor. Zaten dokuz eyaletin
dokuzunda eyalet hükümetlerinin
bulunması, federal hükümetin
yokluğunu aratmayacaktır dersem, çok
mu abartmış olurum bilmem. Yakın
zamanda başbakanın ve başbakan
yardımcısının adlarının skandallara
karışması, hükümetin yeniden
oluşması ve yeni bakanların göreve
getirilmesi hükümetin varlığı veya
yokluğunun, toplum nezdinde çok da
önemli görünmediğini gösterdi.
İşte böylesi bir hükümet hakkında
yeni bir tartışma konusu şubat ayının
ilk haftasında gündeme oturdu. ÖVP
ile Yeşiller’in oluşturduğu federal
hükümetin gizli bir anlaşması basına
yansıdı. Buna göre ÖVP’nin okullarda
öğretmenlerin türban takmasının
yasaklanması tasarısını onaylamaları
karşılığında Yeşiller Partisi’ne bazı
kurumlarda makam sözü verilmiş.
Yeşiller Partisi başkanı ve başbakan
yardımcısı Werner Kogler, konunun
basına yansıması üzerine yaptığı
açıklamada, maddenin unutulan bir
pasaj ve önemsiz olduğunu dile getirdi.
Bu açıklamanın ardından yine basına
yansıyan haberlere göre, Yeşiller
Partisi içinde konu, ciddi tartışma
yarattı. Ancak haberlerde çok da
ayrıntıya girilmedi. Ayrıntı yoksa,
orada aslında basının yazdığının aksine
ciddi bir tartışma da yok demektir.
Rüşvet gibi bir konu parti içinde bu
kadar kolay kapatılmamalıydı. Konun
kolay kapatılması, bana bir zamanlar
başka ülkenin sorununu kaşırken
gösterilen tavırla kıyaslama gerektiğini
düşündürdü. Yıllarca tartışılan
konunun, aslında sadece işlerine
geldiği zaman konuşulacak değerde
olduğunu gösterdi. Bize de kimseye
alet olmama dersini bıraktı.

