US
İSPANYA CAS
YAZILIMLA
ÇALKALANDI:

İsrail’in Pegasus’u İspanya Başbakanı’nı dinliyor
Pedro
Sanchez

İSRAİL merkezli Pegasus casus yazılımının, İspanya Başbakanı ve Savunma Bakanı'nın telefonlarına eriştiği ve veri sızıntısı yaptığı açıklandı.
İspanya Devlet Bakanı Felix Bolano açıklamasında, Başbakan Pedro Sanchez ve Savunma Bakanı Margarita Robles'in cep telefonlarında İsrail’e bağlı NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus casus yazılımı tespit ettiklerini belirtti. İspanya hükümeti, Sanchez ve Roblos’un 2021 yı-

lında Pegasus sistemiyle takip altına alındığına
ilişkin Ulusal Mahkeme’ye suç duyurusunda
bulundu.
İsrail devletine bağlı NSO Group’a ait Pegasus casus yazılımı, cihazlardaki güvenlik açıklarından faydalanarak hedef kişinin verilerini ele
geçirmeyi amaçlıyor. SMS gibi yollarla telefona
ulaşan casus yazılım, telefona yüklendiğinde mikrofonla kayıt alabiliyor, GPS bilgilerine erişebi-

122.000
OKURA
ULAŞIYORUZ
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liyor; e-posta, SMS, arama ve sosyal ağlardaki
tüm verileri çalabiliyor. Uzmanlar bu tip casus yazılımların özellikle 2010’ların başından itibaren
akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla önem kazandığını belirtiyor. Pegasus’un yaklaşık 40 bin
kişinin cihazına sızdığı tahmin ediliyor.

İSRAİL SAVUNMA BAKANLIĞI’NA BAĞLI
NSO Group isimli casus yazılım firması İsrail
merkezli olarak çalışıyor. Başka ülkelerde de şubeleri bulunan firma, satışlarını gerçekleştirmeden önce İsrail Savunma Bakanlığı’ndan
onay alarak çalışıyor. Resmi metinlerde amacını “terörle mücadele” kapsamında gösteren firmanın gerçek amacının bu olmadığında neredeyse tüm uzmanlar hemfikir. Bir cihaza sızıntı
yapmak için talep edilen meblağın yaklaşık 1 milyon dolar olduğu belirtilen yazılımın göstermelik
amaçların arkasında İsrail için çalıştığı değerlendirmeleri yapılıyor. İspanya’dan önce de pek
çok ülkede faaliyetleriyle gündeme gelen Pegasus’a gazetecilerden ciddi bir tepki var. Pegasus’un Amazon’un sahibi Jeff Bezoz’un cihazına dahi erişebilmesi, veri güvenliği konusunda ciddi endişelere yol açıyor.

ALEVİLER AVRUPA’NIN
TUZAĞINA DÜŞMEDİ
İsveç’te Türk siyasetçiler
hedef alındı

AVRUPA İstatistik Ofisi (Eurostat), 2021’de Avrupa Birliği
(AB) ülkelerindeki sığınmacı sayısının 267 bin 360 olduğunu
açıkladı. Eurostat’ın verilerine göre 2020’de koruma statüsü verilenlerin sayısı 281 bin 55 iken,
2021’de bu sayı yüzde 5 geriledi. Koruma verilenlerin yarısına mülteci statüsü tanınırken, yüzde 30’una ikincil
koruma, yüzde 20’sine insani koruma sağlandı. AB’deki koruma statüsünün yüzde 33’ünü Almanya,
yüzde 17’sini Fransa, yüzde 8’ini İspanya karşıladı. Koruma statüsünden faydalanan, 69 bin 140 Suriyelinin toplam koruma statüsü alanların yüzde 26’sını
oluşturduğu kaydedildi. Refakatçisi olmayan çocuk
sığınmacı sayısının 23 bin 255 olması ise dikkat çekti. Sığınma başvurusu yapan 18 yaşından küçük çocuk sayısının 2020’de 13 bin 550 olduğu, bu sayının 2021’de yüzde 72’i arttığı vurgulandı. Refakatçisi olmayan çocukların yüzde 53’ünün Afganistan’dan, yüzde 16’sının Suriye’den, yüzde 6’sının Bangladeş’ten olduğu ve en fazla çocuk başvurusunun
Avusturya ve Almanya’ya yapıldığı belirtildi.

DRAGHI: AB
krizleri çözemiyor
İTALYAN Cumhuriyeti
Başbakanı Mario Draghi, Avrupa Birliği’nin (AB) krizleri
çözmede yetersiz kaldığını söyledi. Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda konuşan Başbakan Draghi, gerekirse AB kurucu anlaşmalarının gözden geçirilebileceğini ve daha fazla entegrasyon AB’nin doğuya doğru genişlemesi
gerektiğini savundu. “Pragmatik federalizme” geçilmesi gerektiğini dile getiren Draghi, Batı Balkanlar
ile Ukrayna’nın AB’ye bir an önce alınması gerektiğini söyledi. Sorunlara zamanında müdahale etmek için oy birliği ilkesi yerine nitelikli çoğunluğu
dikkate almak gerektiğini öne süren Draghi, AB’nin
geçmişte AB ülkelerine iyi hizmet verdiğini ancak
mevcut durumda yetersiz kaldığını vurguladı. Ukrayna'daki savaşın ekonomiden güvenliğe her alanı etkileyen en büyük krizlerden biri olduğunu dile getiren Draghi, İtalya’nın enerji güvenliğini sağlamak için Rusya’ya yönelik daha ağır yaptırımlar uygulanmasını savundu. Öte yandan Draghi, Avrupa’nın, Ukrayna ve Rusya arasında ateşkes ve diyalog için rol oynaması gerektiğini söyledi.

AABF: İSLÂM KIRINTILARINDAN KURTULUYORUZ

A

VRUPA’da Alevileri bölmek ve Türk milletinden
koparmak için devreye sokulan “İslâm dışı Alevilik” projesine Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti’nden sonra Avusturya da katıldı. Avusturya Devleti, AABF’nin talebiyle Aleviliği İslâmiyet’in dışında ayrı bir inanç olarak tanıdı. AABF sıradaki hedefinin Alevileri bir “din topluluğu” olarak Avusturya
Devleti’ne kabul ettirerek “İslâm dışı Aleviliği” okullarda
öğretmek olduğunu bildirdi.
Avusturya’da Aleviler için belirlenmiş haklar olmasına
rağmen AABF, mevcut statünün Aleviliği İslâmiyet’in içinde kabul etmesine karşı çıktı. AABF, Aleviliğin İslâm dahil hiçbir dinin parçası olmadığı savını öne sürdü. AABF yöneticisi Mehmet Ali Çankaya tezlerini, “İslâm’ın kırıntılarından kurtuluyoruz” sözleriyle savundu.

A

DEDELER: VATANIN ASLİ SAHİBİYİZ

AVRUPA SEÇİM
YASASI TEKLİFİ,
AP’DE KABUL
EDİLDİ

YDINLIK’ın art arda yaptığı haberlerle konunun bütün
boyutlarıyla ortaya çıkması üzerine 264 Alevi kuruluşu,
çok sayıda inanç önderi ve binlerce yurttaş AABF’ye tepki gösterdi. Açıklamalarda Aleviliğin İslâm aidiyeti ile Türkiye’ye ve Anadolu’ya bağlılığı öne çıktı. ‘Dede’ olarak anılan Alevi inanç önderleri, başka devletlerin Türkiye’nin ve Alevilerin
içişlerine karışmamasını vurguladılar. Dedeler, AABF ve çevresindekilerin Aleviliği asimile etmeye çalıştığını, işbirlikçilik yaptığını belirttiler. İstanbul’da düzenlenen bir toplantıda Alevi önderlerinin şu vurguları öne çıktı. “Bizler bu vatanın kurucu unsuru, asli sahibiyiz. Allah, Muhammet, Ali ve onun yolunda giden Alevi İslâm inancının sonsuza kadar savunucusuyuz. Güzel vatanımızda; Atatürk’ün bize emanet ettiği Cumhuriyet, laik, sosyal, hukuk devletinde sorunlarımızın çözümü için mücadelemizi sürdürüyoruz.”
Devamı sayfa 3-4’te

AVRUPA’DAKi TÜRKLER BAYRAMDA
‘BiRLiK VE BERABERLiK’ MESAJI VERDi

AVRUPA Parlamentosu (AP) seçimlerinde değişiklik öngören “Avrupa Seçim Yasası” adlı yasa teklifi, AP üyeleri tarafından
kabul edildi. Avrupa Birliği (AB) üyesi diğer
ülkelerden adaylara oy verebilme, cinsiyet
eşitliği için ek kadın aday kontenjanı, seçmeseçilme yaşının 18’e çekilmesi ve bazı bölgelere yüzde 3,5 oranında baraj getirilmesini ve posta yoluyla oy kullanabilmeyi içeren paket teklif, 262’ye karşı 323 parlamento
üyesinin oyuyla geçti. Teklifin, AB Konseyi
tarafından oy birliğiyle kabul edilmesi halinde,
705 sandalyeli AP’ye, 28 kişilik Avrupa milletvekili kontenjanı açılacak. Böylece bir
AB ülkesinin vatandaşı, bir diğer AB ülkesinden AP üyesi adayı için oy kullanılabilecek ve bunun için AP’de iki sandık kurulacak. Ayrıca AB ülkelerindeki siyasi partiler,
AB Komisyonu Başkanlığı için kendi adaylarını çıkarabilecek ve en çok oyu alan partinin adayı Komisyon’un başkanlığına seçilecek. Diğer taraftan AP’ye 60’tan fazla milletvekili gönderen seçim bölgelerine yüzde
3,5 seçim barajı getirilmesini ve hiç kadın vekil göndermeyen ülkelere kota koymayı da
içeriyor. Teklifte ayrıca AP seçimlerinin daha Avrupalı olması amacıyla seçimlerin AB
ülkelerinde 9 Mayıs Avrupa Gününde yapılmasına dair madde de yer alıyor.

Avrupa’daki Türkler ve Müslümanlar Ramazan bayramında birlik ve beraberlik
mesajı verdiler. Bayram namazı için camiler doldu. Bayramlaşmalar yapıldı
ALMANYA: Almanya'da özellikle büyük
şehirlerde Müslümanlar Ramazan bayramı namazı için camileri doldurdu.
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) genel merkezi bünyesindeki Köln
Merkez Camisi'nde kılınan namaza yoğun
katılım oldu.
Caminin din görevlisi Gökhan Uygun
bayram hutbesini okuyarak cemaatle dua
etti.
Türklerin yanı sıra diğer milletlerden de
Müslümanların katıldığı bayram namazında caminin içi ve avlusu dolarken, cemaatin bir kısmı ise namazını cami çevresindeki kaldırımlarda kıldı.
İSVEÇ: Bayram namazı öncesinde vaaz
veren Fittja Ulu Cami görevlisi Osman
Doğan, toplumsal birliğe ve beraberliğe
vurgu yaptı.
İnsanların birbirlerine her konuda yardımcı olmaları gerektiğine işaret eden
Doğan, bayram gününde kırgınlıkların
ve dargınlıkların son bulması gerektiğini
söyledi.
Bayram namazını vatandaşlarla kılan İsveç Sosyal İşler ve Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Fazlı Arslan da cemaatle bayramlaştı.
Öte yandan Stockholm'ün Berdeng
bölgesinde de kalabalık nedeniyle Müs-

lümanlar futbol sahasında namaz kıldı.
BULGARİSTAN: Başkent Sofya’daki
Müslümanlar, ibadete açık tek cami
olan Kadı Seyfullah Efendi Camisi'nde
bir araya geldi.
Yaklaşık 300 kişilik kapasiteli, halk
arasında "Banya Başı" adı ile bilinen caminin kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle cemaatin büyük bölümü namazını caminin önündeki kaldırımlarda kıldı.
Bu arada Ramazanın ilk gününde Sofya'da iftar veren Cumhurbaşkanı Rumen
Radev, bu kez bayram dolayısıyla yayımladığı mesajında Müslümanların bayramını
kutladı.
KUZEY MAKEDONYA: Bölge ülkelerde
yaşayan binlerce Müslüman, bayram namazını kılmak için sabah saatlerinde camilere akın etti, sevdikleriyle
bayramlaştı.
Kuzey Makedonya’da Ramazan Bay-

ramı dolayısıyla merkezi tören Kuzey
Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri)
himayelerinde başkent Üsküp’teki tarihi
Mustafa Paşa Camisi'nde düzenlendi.
BOSNA HERSEK: Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan ve Karadağ’da yaşayan
Müslümanlar, bayram namazını kılmak
için camilere akın etti.
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, sabahın erken saatlerinden itibaren
yüzlerce Müslüman tarihi Gazi Hüsrev Bey
Camisi'nde toplanırken bayram namazını,
Bosna Hersek Reis-ul Uleması Husein Kavazovic kıldırdı.
SIRBİSTAN: Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki tek cami olan Bayraklı Camisi'nde de Müslümanlar bayram namazı
için bir araya geldi.
Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sırbistan'ın Sancak bölgesinde bulunan Novi Pazar'da da bayram namazı büyük bir katılımla kılındı. Novi Pazar İstanbul Camisi'nde kılınan bayram namazına Novi Pazar Başkonsolosu Başar Başol da katıldı.
Bayram namazını Sancak Müftüsü Senad
Halitovic kıldırdı.
İSVİÇRE: Cenevre kentinde çok sayıda
Türk, Müslüman Cemaati Vakfı Camisi'nde namazını kıldı. Namazın ardından
cemaat, toplu halde bayramlaştı.

Frankfurt'tan

Avrupa’da 23 binden fazla
sahipsiz çocuk sığınmacı var

Avusturya’da Aleviliği ‘İslâm dışı bir inanç’ olarak
tanıtan Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu
(AABF) ile destekçilerine Türkiye’deki Aleviler tepki
gösterdi. 264 Alevi kuruluşu, Alevilerin Türk
milletinden koparılması girişimlerine karşı
açıklamalar yaptı. AABF’nin tezleri kesin bir dille
reddedilen açıklamalarda, ‘Alevilik İslam’ın özüdür
ve başka Alevilik yoktur’ ifadeleri kullanıldı

Viyana Mektubu

İSVEÇ Uluslararası Demokratlar Birliği (UID)
Jönköping Şube Başkanı Mehmet Özer, kimliği belirsiz silahlı saldırganların hedefi oldu. Anadolu
Ajansına açıklama yapan Özer, gece saatlerinde camide olduğu sırada evinin penceresine 3 kurşun isabet ettiğini ve evde eşiyle kızının bulunduğunu belirtti. Aynı gün UID Bölge Başkanı Özer Eken’in de
aracının Stockholm şehrinde saldırıya uğradığı bildirildi.
Olaya ilişkin konuşan Eken, annesini ziyarete geldiği sırada park halindeki aracının hasara uğradığını söyledi. Eken, daha önce de benzer saldırıların hedefi
olduğunu vurgularken, Jönköping Şube Başkanı Mehmet Özer’in evine yapılan saldırının tesadüf olmadığına dikkat çekti. İsveç polisi, saldırganların yakalanması için soruşturma başlattığı bildirildi.

SELÇUK ÜLGER

Tek sözcüklü destan
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KADİM ÜLKER

Alevilik ayrı bir din mi?
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ALMANYA’DA ENDİŞE ARTTI

Gelecek için
harcama
kısıtlamasına
gidiyorlar
AYDINLIK AVRUPA
AVRUPA, tarihinin en büyük enflasyonunu
yaşıyorken gıda ve enerji fiyatları Avrupalılarda
gelecek kaygısı yaratmaya başladı. Son 41 yılın en yüksek enflasyonunu yaşayan Almanya’da insanlar mevcut refah düzeyini kaybetmekten korkuyor. Almanya yılın başında,
Kovid-19 salgını ve enerji krizi de dahil olmak
üzere, ekonomik anlamda sert rüzgârın etkisi adlına girdi. Ekonomistler, artan maliyetler
ve hane halkı ve firmalar arasındaki belirsizliği öne sürerek bu yılın büyüme görünümünü düşürdüler. Bundesbank, Rus enerjisinde
bir kesintinin, güç sağlayıcıları ve üreticileri
üzerinde kısıtlamalara yol açması halinde
büyük bir durgunluk riski olacağı konusunda
uyardı. Kovid-19 salgınından bu yana Almanya'nın kilit imalat sektörünü rahatsız
eden tedarik zinciri sorununun daha da derinleşmesi bekleniyor.

ALMAN HALKININ
YÜZDE 54’Ü ENDİŞELİ

Almanya’da büyüme
tahminlerinin düşürülmesi, artan
enflasyon, tedarik sıkıntısı, gelecekle ilgili
endişelere yol açtı. Köln merkezli Ticaret
Araştırmaları Enstitüsü’nün yaptığı ankete göre
mevcut yaşam koşullarını sürdürememe
endişesine kapılanların oranı yüzde 54

ha sık değerlendirmek ve fiyat karşılaştırmasını artırmak istiyor. Her iki kişiden biri, yaz
tatili programında süreyi kısaltmak eğiliminde. Beş katılımcıdan dördü, fiyat artışlarının
süreceği görüşünde.

ALIMLARI ERTELEDİLER
Rusya’nın Ukrayna'ya askeri operasyonunun ardından başlayan kriz nedeniyle, yeni
alımların ertelendiği sonucu da anket araştırmasında ortaya çıktı. Katılımcıların yüzde
40'ı yeni alımları ertelediklerini söylerken, en
çok konut ve mobilya alımında kısıtlamaya gidildiği belirlendi. Öte yandan kıyafet ve elektronikte de yeni satın almalar konusunda isteksizlik görüldü.

2028’E KADAR
FAYDALANAMAYACAKLAR
Rus enerji şirketi Gazprom, Almanya'nın
durdurulan Kuzey Akım 2 doğal gaz boru projesinin ikinci hattından 2028'den önce faydala-

namayacağını bildirdi.
Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Akım 2 boru hattının atıl durumda olduğu
hatırlatıldı.
Hattın kara kısımlarında bulunan altyapıdan
Rusya'nın kuzeybatı bölgelerinin faydalanmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, "Almanya, Kuzey Akım 2'yi işletmeye alma kararı verirse, yalnızca projedeki bir hattı yüzde 100
kapasiteyle kullanılabilecek" ifadesine yer verildi.
Açıklamada, Kuzey Akım 2'nin ikinci hattının tekrar devreye alınmasının 2028'den önce
mümkün olamayacağı kaydedildi.
Toplam maliyeti yaklaşık 11 milyar dolar olarak hesaplanan hattan, yılda 55 milyar metreküp Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyordu.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un 23 Şubat'ta verdiği talimat sonrasında sertifikasyon
süreci durdurulan Kuzey Akım 2 projesinde,
bakım çalışmaları da yaptırımlar nedeniyle yapılamıyor.

Almanya'da bir dönem yüzde 2 seviyelerinde olan enflasyon rakamları son aylarda tavan seviyeye ulaştı. Son olarak açıklanan yüzde 7,4'lük nisan ayı enflasyon rakamı son 41
yılın en yüksek seviyesi oldu. Geçen ayın enflasyon rakamı 7,3 olarak duyurulmuştu. Ekonomistler, enerji fiyatlarındaki artış ile Ukrayna
krizinin enflasyonu körüklediğini söyledi.
Akaryakıt fiyatlarının 2 avronun üzerine çıktığı, enflasyonun 7,4 ile zirveyi gördüğü, gıda
fiyatlarındaki artışın durdurulamadığı Almanya'da insanları yaşam standardını sürdürememe korkusu sardı. Köln merkezli Ticaret
Araştırmaları Enstitüsü'nün yaptığı araştırmasına göre yaşam standardını sürdürememe
korkusuna kapılanların oranı yüzde 54 oldu.

Anketten çıkan bir diğer çarpıcı sonuç ise
katılımcıların yaklaşık üçte ikisinin, enflasyon
nedeniyle harcamaları kısmak istemesi. Tüketiciler tasarruf etmek için özel teklifleri da-

AB ‘Rusya’ya yaptırım’ dedi

O ÜLKE REDDETTİ
Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen,
Strazburg'da yapılan Avrupa Parlamentosu
(AP) Genel Kurulu'nda "Rusya-Ukrayna savaşının AB
için ekonomik ve sosyal sonuçları" konulu oturumda
konuştu.
Rusya'ya karşı uygulanması planlanan yeni yaptırım paketinin içeriğini açıklayan Ursula von der Leyen, "Bugün altıncı yaptırım paketini sunuyoruz." ifadesini kullandı.
AB liderlerinin, Versay toplantısında Rus enerjisine olan bağımlılığı bitirme konusunda anlaştıklarını söyleyen von der Leyen, 5'inci yaptırım paketine kömürü dahil ettiklerini anımsattı.
Yıl: 2
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Yayın Sahibi:
İmece Basın ve Yayıncılık Ticaret Limited Şirketi

Von der Leyen, "Rus petrolüne olan bağımlılığımızı ele alıyoruz. Açık olmak gerekirse bu kolay olmayacak. Bazı üye ülkeler Rus petrolüne bağımlı. Şimdi, Rus petrolünün yasaklanmasını teklif ediyoruz. Bu,
bütün deniz ve boru hattıyla taşınan ham ve rafine Rus
petrol ürünleri için tam bir ithalat yasağı olacak." diye konuştu.
Rus petrolünün alternatif tedarik yolları güvence
altına alınarak ve küresel piyasalar üzerindeki etkisi en aza indirilerek düzenli ve aşamalı biçimde sonlandırılacağını anlatan von der Leyen, "Rusya'nın ham
petrol tedarikini 6 ay içinde ve rafine ürün tedarikini de yıl sonuna kadar aşamalı olarak kaldıracağız."
dedi.

‘GÜVENLİĞİMİZ İÇİN ONAY
VERMİYORUZ’
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter

Szijjarto, petrol talebinin yüzde 65’ini Rusya’dan karşıladıklarını belirterek, "Ülkenin enerji güvenliğini garanti altına almanın bizim tarafımızdan somut adımlar gerektirdiğini açıkça söylüyoruz. Bu nedenle, Rusya’dan Macaristan’a gaz ve petrol tedarikini sınırlayacak yaptırımlara oy vermiyoruz." dedi.
Szijjarto, Kazakistan’daki temasları kapsamında
mevkidaşı Muhtar Tileuberdi ile bir araya geldi.
İki bakan, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenledi.
Avrupa Birliği’ndeki (AB) her türlü yaptırım paketine katıldık, buna rağmen AB’nin her zaman haksız suçlamalarıyla karşı karşıyayız." dedi.
Bunun bir siyasi karar olmadığını dile getiren Szijjarto, "Bu kesinlikle ülkemizin enerji güvenliğini ilgilendiren bir konu çünkü şu aşamada Rus petrolü
olmadan ekonomimizin düzgün işleyişini garanti
edemeyiz." diye konuştu.
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BELÇİKA İstatistik Kurumu (Statbel), ülkenin nisan ayı enflasyon verilerini yayımladı. Verilere göre, Belçika'da mart
ayında yüzde 8,31 olan enflasyon, nisanda da aynı seviyede belirlendi. Böylece Belçika'da enflasyon, nisan ayında da
marttaki gibi 1983 yılından bu yana ölçülen en yüksek seviyeyi tekrar etti.
Belçika'da 39 yıl önce enflasyon yüzde 8,92 seviyesinde ölçülmüştü. Ülkede mart ayında yüzde 3,75 olan çekirdek enflasyon, nisanda yüzde 4,08'e yükseldi.
Nisan ayında en önemli fiyat artışları et, ekmek, tahıl ürünleri, otomobil, otel odası, sebze, otomobil tamir ve bakımında gerçekleşti.
Ülkede enflasyondaki yükselişin ana nedeni ise enerji ürünleri.
Enerjideki fiyat artışı yüzde 54,11'i buldu. Belçika'da nisan ayında 1 yıl
öncesine kıyasla doğal gaz fiyatları yüzde 139,6, LPG yüzde 75,1, kalorifer yakıtı yüzde 57,8 ve elektrik yüzde 49,7 arttı.

Brüksel’de THY’ye ödül
BRÜKSEL Havaalanı şirketi, Türk Hava Yollarına (THY) Kısa Mesafe Havayolu Ağı Geliştirme Ödülü verdi. Brüksel Havaalanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2021 Brüksel Havalimanı Havacılık Ödülleri sahiplerini buldu.
2021'de dakiklik ve performans, ağ geliştirme, güvenlik ve çevre alanlarında üstün başarı gösteren havayollarına 12 ödül verildi.
THY, Belçika Türk toplumuna hizmet etmek için yoğun bir uçuş programı yürütürken, Antalya'ya ve bu yıl Ankara'ya yeni uçuşlar başlatmasıyla,
Kısa Mesafe Havayolu Ağı Geliştirme Ödülü'ne layık görüldü.
Açıklamada, "Arkadaşları ve aileleri yeniden bir araya getirmek, karantina
ve seyahat yasaklarından sonra hiç olmadığı kadar önemliydi" denildi.

Eurostat gaz enerji
fiyatlarını açıkladı
AVRUPA İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi ülkelerde 2021'in ikinci yarısında konutlarda tüketilen elektrik ve doğal gaz fiyatlarına ilişkin verileri yayımladı. Buna göre, AB ülkelerinde 2020 yılının ikinci
yarısında 100 kilovatsaat elektrik için 21,3 avro ödenirken, bu rakam
2021'in ikinci yarısında 23,7 avroya ulaştı. AB üyesi ülkeler arasında en
ucuz elektrik Macaristan'da satıldı. Macaristan'da 100 kilovatsaat elektriğe 10,01 avro ödenirken, bu ülkeyi 10,91 avroyla Bulgaristan, 13,13 avroyla Hırvatistan, 13,17 avroyla Malta, 14,49 avroyla Hollanda, 14,77 avroyla Litvanya, 15,74 avroyla Polonya, 16,02 avroyla Romanya, 16,24
avroyla Slovakya, 17,11 avroyla Slovenya, 18,40 avroyla Finlandiya, 18,83
avroyla Çekya izledi. AB üyesi ülkeler arasında elektrik için en fazla ödeme yapılan ülke Danimarka oldu. Danimarka'da hane halkları 100 kilovatsaat
elektriğe 34,48 avro ödedi. Bu ülkeyi 32,34 avroyla Almanya, 29,94 avroyla Belçika, 29,74 avroyla İrlanda, 28,16 avroyla İspanya, 26,04 avroyla
İsveç, 23,60 avroyla İtalya, 23,04 avroyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
(GKRY), 22,85 avroyla Avusturya,21,70 avroyla Portekiz, 20,22 avroyla Fransa,19,89 avroyla Lüksemburg, 19,74 avroyla Yunanistan,19,39 avroyla Estonya, 18,86 avroyla Letonya takip etti.

HARCAMALAR KISILIYOR

AB

Belçika rekor
enflasyonu korudu

Peter Szijjarto

Fransa büyüme
gerçekleştiremedi
FRANSA ekonomisi, ilk çeyrekte beklenen büyümeyi
gösteremedi. Nedeni ise
Ukrayna krizi ile birlikte
yüksek enerji fiyatlarının iç talebinin zayıflatması. Fransa Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün (INSEE)
öncü verilerine göre, Fransa’da Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla herhangi bir büyüme kaydedemedi.
Beklenti ekonominin yüzde 0,3 genişlemesi yönündeydi.
Avrupa'nın ikinci en büyük ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde revize olarak yüzde 0,8 büyümüştü.
İlk çeyrekte Fransa ekonomisinde büyüme olmamasında kişisel tüketim
harcamalarındaki düşüş etkili oldu. Hane halkı harcamaları, yüksek enerji fiyatları ve Ukrayna krizinin tüketici güvenini sarsmasıyla ilk çeyrekte yüzde 1,3 düşüş gösterdi. Sabit yatırımlar ise sadece yüzde 0,2 arttı.
Çeyrek bazda ele alındığında, yurt içi talep büyümeye yüzde eksi 0,6
katkı yaptı. İlk çeyrekte ihracat yüzde 1,5 ve ithalat 1,1 artış gösterdi. Böylece yılın ilk çeyreğinde dış ticaret GSYH'ye yüzde 0,1 katkı sağladı.
Geçen yıl ülke ekonomisi yüzde 7 genişleyerek, 1969'dan bu yana en
güçlü büyümeyi kaydetmişti. Hükümet, Fransız ekonomisinin bu yıl en az
yüzde 4 genişlemesini beklerken, krizle yükselen enerji fiyatlarıyla zor durumda kalan tüketicilere yardımcı olmak için 25 milyar avroluk bir önlem
paketi açıklamıştı.

AB’den, ekonomik sıkıntı
çeken Moldova’ya yardım
AVRUPA Birliği (AB), ekonomik sıkıntı yaşayan Moldova'ya 150 milyon avro destek verecek.
AB Komisyonu, Kovid-19 salgını, doğal açıklamada gaz krizi ve
Ukrayna krizi nedeniyle sığınmacıların geldiği Moldova'ya yeni ekonomik yardım sağlanacağını duyurdu.
AB’nin Moldova için 150 milyon avro destek
vererek, bunun ülkenin reformlarına, ekonomik
toparlanmasına ve kalkınmasına katkı vereceği ifade edildi. Açıklamada, AB'nin yaşanan krizler nedeniyle Moldova'ya 150
milyon avro makro finansal destek, 53
milyon avro bütçe desteği, 13 milyon
avro insani yardım, 15 milyon avro mültecilerin işlemleri ve 15 milyon avro da sınır koruma yardımı sağladığı anımsatıldı.
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ALEVİLERİ TÜRKİYE’DEN KOPARMA GİRİŞİMİ

Avusturya Alevi Birlikleri
Federasyonu’nun (AABF),
Avusturya Devleti’nin Aleviliği
İslâmiyet’in dışında ayrı bir inanç
olarak tanıdığını duyuran
açıklamasının yankıları sürüyor.
264 Alevi kuruluşu ve çok sayıda
Alevi Dedesi bölücü girişime
karşı çıktı. AABF’nin tezleri kesin
bir dille reddedildi, ‘Alevilik
İslam’ın özüdür ve başka Alevilik
yoktur.’ denildi

Avusturya Devleti:
Alevilik İslam dışı
‘İslami Alevilerle birleşir misiniz’ sorusuna “İslâm Yasası’na
tabi olmaktan çıkarlarsa olabilir. İslâm Yasası kırmızı çizgimiz” sözleriyle yanıt verdi.
Toplantıda konuşan AABF Onursal Başkanı Mehmet Ali
Çankaya da “Biz İslam Yasası’na teslim olmadık. Devletlerin
bizleri paramparça etmesine direndik ve 'asla ve asla İslam Yasasına girmeyeceğiz' dedik. Avrupa'da Aleviler, Alevi Yasası
ile tanınmalı. Avusturya Hükümeti bizi arayarak kararı bildirdi.
Dünya Alevilerine hayırlı uğurlu olsun. Artık kendine özgü
Aleviliği göreceğiz. İslam kırıntılarından kurtulacak bir Alevi
hareketinin öncülüğünü yaptığımızdan dolayı gururluyuz.” dedi.

AYDINLIK AVRUPA

A

VRUPA’da Alevileri bölmek ve Türk milletinden koparmak için devreye sokulan “İslâm dışı Alevilik” projesine Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti’nden sonra Avusturya da katıldı. Avusturya, AABF’nin talebiyle bir grup Alevi’yi “kendine özgü inanç” nitelemesiyle
İslâm’ın dışında olarak kabul etti.
AABF, 21 Nisan günü Viyana’da düzenlediği basın toplantısında, Avusturya Devleti’nin Aleviliği İslâmiyet’in dışında
kendine özgü bir inanç olarak kabul ettiğini belirtti. AABF,
sıradaki hedeflerinin Avusturya Devleti’nde okullarda “Aleviliğin İslam dışı bir din topluluğu” ders olarak okutmak olduğunu açıkladı.
AABF Başkanı Özgür Turak, kararı ve amaçlarını “Tanınma iki aşamadan geçiyor. Birincisi inanç topluluklarının
kaydı, ondan sonra da diğer inançlara tanınan hakların alınabilmesi için din topluluğu statüsünde tanınma. Bir yılda bunları tamamlamayı düşünüyoruz.” sözleriyle ilan etti.
Avusturya Din Kurumu Kültür Ofisi Başkanı FlorianWelzig, Kathpress isimli gazeteye konuşarak gelişmeyi doğruladı. Kathpress haberi, “Avusturya'daki Özgür Alevi Din
Topluluğu’na devlet tarafından statü verilmiştir.” başlığıyla
verdi. Gazete, Welzig’in hukuki süreçler tamamlandıktan sonra, Federal Şansölye'nin web sitesinde AABF’nin sicile dahil edileceğini aktardığını yazdı.

AVUSTURYA İSLÂM MEZHEBİ OLARAK
TANIYORDU
Türkiye’den 264
Alevi kuruluşu, onlarca Alevi-Bektaşi inanç
önderi ve binlerce vatandaş bölücü girişime
karşı çıktı.
Alevilik, Avusturya’da
İslam’ın bir kolu olarak
görülüyor ve Alevi cemaatinin talepleri doğrultusundaki özel
haklarla İslam Yasası hükümlerine tâbî tutuluyordu. Avusturya’da Aleviler için belirlenmiş haklar olmasına rağmen
AABF, mevcut statünün Aleviliği İslâmiyet’in içinde kabul etmesine karşı çıkıyor ve “Alevilik İslâm dahil hiçbir dinin parçası değildir.” diyor.
Avusturya’nın AABF’nin başvurusunu kabul etmesiyle Aleviler ikiye bölünecek. Bir grup “İslâmi Aleviler”, diğer grup
da “İslâm dışı Aleviler” olarak yoluna devam edecek. İki grubun da kendilerine özel yasal hakları olacak. Yaşananlara Avusturya’daki Aleviler de tepkili.

AYDINLIK BÖLÜCÜLERİ GÜN GÜN TAKİP ETTİ
Aydınlık, bölücü girişim kamuoyuna yansımadan konuyu 20 Nisan’da gündeme getirdi. Gelişmeleri gün gün takip
eden Aydınlık, AABF’nin açıklamalarını izini sürdü. Aydınlık’ın manşet haberlerinin ardından Türkiye’deki Alevi kuruluşları ve inanç önderleri harekete geçti. Aydınlık, İslâm dışı
Alevilik projesine karşı çıkan tüm Alevi kuruluşlarına ve inanç
önderlerine de sayfalarını açtı. Sinsi plana karşı mücadelenin sesi oldu.

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ
Aydınlık’ın ulaştığı AABF Basın Sorumlusu ve Welgmedya
ile Özgün TV’nin Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ali Demir, 13 yıldır bu karar için mücadele ettiklerini aktardı. Hz.
Muhammed, Hz. Ali ve 12 İmama inanan Alevileri kafaları
karışık olarak tanımlayan Demir süreci şöyle anlattı: “Ben Dersimli bir Aleviyim. İslam’la ve diğer hiçbir dinle alakamız yok.
Niçin bizim adımıza İslâm temsilcileri ya da kendisini Müslüman gören Aleviler konuşuyor? İşte bu saiklerle Avusturya Devleti’ne başvurduk. Başvurularımız Avusturya Yüksek
Mahkemesi tarafından reddedilmişti. AİHM’e gittik ve orası kabul etti. Bir sene sonra Avusturya’dan ve bizden savunma istedi. Süreç sonunda da AİHM’le ters düşmek istemeyen Avusturya İnanç Kurumu bize uzlaşı teklif etti. Biz de ta-

Tezlerinin arkasında
duramadılar
AYDINLIK’ın “İslam dışı Alevilik” projesinin
Avusturya ayağını deşifre eden haberleri AABF ve
Türkiye’deki destekçilerinde panik yarattı. Alevi tabandan
büyük tepki gören girişimle ilgili AABF ve desnındıktan sonra bu görüşmeyi yapacağımızı söyledik. Ve o şetekçileri yeni açıklamalar yaptı. Açıklamalarda “İslam dışı
kilde bizi tanıdıklarını kabul eden bir resmi yazı yolladılar.”
Alevilik” planına katılanların tezlerinin arkasında duAABF NEYİ SAVUNUYOR?
ramadığı görüldü. Minderden kaçan, kelime oyunu
yapan yeni söylemlerde “Ali’siz Alevilik” söySETA'nın hazırladığı “PKK'nın Avrupa Yapılanması” kiAABF yöneticileri hem bireysel hem de kurumsal olarak
lemlerinin gerçeği yansıtmadığı iddia edildi. Antabında
AABF’nin
PKK’nın
çatı
örgütü
olduğu
iddia
edilen
‘Degörüşlerini kamuoyuyla paylaştı. 21 Nisan’da yapılan bacak birkaç gün önce “Alevilik başlı başına
mokratik
Güç
Birliği’
isimli
platformda
yer
aldığı
belirtiliyor.
SETA
sın toplantısında önce merkezin yazılı açıklaması okunkendine özgü bir dindir… Şu andaki Alçalışmasında
şöyle
aktarılıyor:
“Bunun
dışında
içinde
PKK’nın
bileşendu. Kararın Türkiye’ye örnek olacak bir siyasî adım olevilerin kendi yarattığı Ali kültü ile
lerinin
de
yer
aldığı
‘Demokratik
Güç
Birliği’
isimli
oluşum
da
örgüte
çeduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildört halife Ali kültü arasında
şitli
alanlarda
destek
sunmaktadır.
Söz
konusu
oluşum
şu
örgütlerden
meydi:“Alevilik ve Aleviler başka hiçbir inancın tarihsel hashiçbir benzerlik yok” dedana gelmektedir: Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF), Avusturtalıklarından, mitolojik varyasyonlarından yola çıkılarak
nilmişti.
ya Türkiyeli İşçi-Gençlik Federasyonu (ATİGF), Avusturya Kürt Dernekleri Feyok sayılamaz. Heterodoksist anlayışlar adı altında hiçderasyonu (FEYKOM), Avusturya Göçmen İşçiler Derneği (AGİD), Demokratik
bir inancın, dinin bir alt kolu, mezhebi ya da sapkınİşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF), Avusturya Alevi Kültür Merkezi (AKÖ),
lığı olarak görülemez. Aleviliğin inanç ve
Viyana Dersim Doğa ve Kültür Derneği ve Avusturya Nazım Hikmet Uluslararası
yaşam alanı hiçbir dinle doğrudan keKültür Derneği.” AABF ayrıca seçimlerde yaptığı HDP’ye destek çağrılarıysişmez. Alevi mitolojisi, felsefesi ve
la da biliniyor. Mehmet Ali Çankaya’nın “Vicdanımızla dertleşiyoruz. HDP,
ritüel dünyası İslam dahil birçok
Tayyip Erdoğan’ın gitmesi için kilit parti. HDP’nin barajı geçmesi için büdinle ayrışır.”
tün halkları davet ediyoruz. HDP yüzde 10'u geçmezse zaten Tayyip
Aleviliğin 2013 yılında İslâm
Erdoğan kazanacak. Avrupa Konfederasyonu bileşenleri olarak
Yasası altında tanımlanmaAYDINLIK’ın “İslam dışı Alevilik” projesiTurgut Öker’in HDP’de aday adayı olması için oy birliğiyle
sıyla yok sayıldığı dile getinin Avusturya ayağını deşifre eden haberleri
karar
almıştık.
Sonuna
kadar
rildi:
AABF ve Türkiye’deki destekçilerinde panik yaarkasındayız ve destekle“Avrurattı. Alevi tabandan büyük tepki gören girişimle ilyeceğiz" açıklaması
pa’daki Alevilerin
gili AABF ve destekçileri yeni açıklamalar yaptı. Açıkbulunuyor.
inanç özgürlüğüne dair
lamalarda “İslam dışı Alevilik” planına katılanların tezlerisahip oldukları tüm kanin arkasında duramadığı görüldü. Minderden kaçan, kelime oyuzanımlarının riske atılnu yapan yeni söylemlerde “Ali’siz Alevilik” söylemlerinin gerçeği yanmasıyla birlikte zincirAABF’nin İslâm dışı Alevilik girişimine destek
sıtmadığı iddia edildi. Ancak birkaç gün önce “Alevilik başlı başına kendine özgü
leme hak kayıplarıyla
açıklamasının başını çeken Avrupa Alevi Birlikleri Konfebir dindir… Şu andaki Alevilerin kendi yarattığı Ali kültü ile dört halife Ali kültü
karşı karşıya kalmaarasında hiçbir benzerlik yok” denilmişti.
derasyonu (AABK), Tunceli Harekâtı’nın başlangıcının 85. yıması için İslam Kalıyla ilgili bir mesaj yayımladı. AABK, “Soykırımın adı Dersim 38”
nunu dışında ‘Alevibaşlıklı yazılı açıklamasında isim vermeden Atatürk’ü hedef aldı. 4
liğin kendine özgü
Mayıs’ta basında yer alan metinde “Bugün artık onlarca belgede açıkbir inanç’ olarak taAABF’nin İslâm dışı Alevilik girişimine ilk destek HDP’den gelmişti. HDP
ça görüldüğü gibi Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı,
nınması mücadeleİstanbul Milletvekili Zeynel Özen, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı koİçişleri Bakanı ve ilgili diğer yetkililer Dersim’i “ziyaret” ederek büyük
sini 13 yıllık bir sünuşmada AABF’yi özel olarak kutlamıştı. AABF’nin ve Avrupa merkezli kukırımı bizzat hazırlamışlardır” denildi. Tunceli Harekâtı’nın yapıldıruluşların bölücü tezlerine bir destek de ‘Bağımsız Kürdistan’ fikrinin ateşli
reçle tamamlamış
ğı yıllarda Cumhurbaşkanı Atatürk, Başbakan İsmet İnönü’ydü.
savunucularından İsmail Beşikçi’den geldi. Beşikçi, İslâm dışı Alevilik tezleolduk. Bu mücadele
Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi: “Dersim 1938 Soyrinin
başını çeken bir haber sitesinde 29 Nisan günü yayınlanan uzun yazıAvusturya başta olkırımı Cumhuriyet tarihinde Alevi toplumunun maruz kalsında
Aleviliğin ayrı bir din olduğunu iddia etti. Türkiye’deki Alevileri “kafalamak üzere Avrupa
dığı en büyük kitlesel kırımının öteki adıdır… Avrupa Alrı
karışık”
olarak niteledi. Beşikçi, Aleviliğin eski Türklerle alakası olmadığını, Zertoplumunun Alevilik
evi Birlikleri Konfederasyonu olarak Seyit Rıza başta
düştlükten
geldiğini de ekledi. Beşikçi şöyle yazdı: “Hâlbuki Alevi ise Müslüman
gibi inançlar konusunda
olmak üzere idam edilen kanaat önderlerini; Derdeğildir,
Müslüman
ise Alevi değildir. Alevilik, Yahudilik gibi, Hıristiyanlık gibi, Müsyanılgılarını ve bakış açılasim’in Pirleri, Dedeleri, Seyitleri şahsında kılümanlık
gibi,
Budizm
gibi farklı bir dindir, farklı bir inançtır. ‘Alevi bir Müslüman’ım’,
rını düzeltmeye, yenilemeye
rımın bütün kurbanlarını büyük bir
‘Müslüman
bir
Alevi’yim’
kavramları da içten çelişkili kavramlardır. Aleviliğin bir mezbir vesile olacaktır. Ortadoğu’da
saygıyla anıyoruz.”
hep olmadığını, ayrı bir inanç, ayrı bir din olduğunu belirtmeye çalışıyorum… Şiilik şüpbaşta İslam olmak üzere birçok dinin
hesiz Müslümanlıktır. Bu çok açıktır ama Alevilik de Şiilik değildir. Bu da çok açıktır…”
baskısı altında kalan inançların anlaE
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DOĞ
şılması ve haklarının savunulup korunmasına fırsat olacaktır.”
AYDINLIK’A

‘AABF, PKK’ya yakın
çatı örgütünün içinde’

HDP, aniden
Aleviler için
kampanya başlattı

AABF’nin baş destekçisi
konfederasyon Atatürk’ü hedefi aldı

Kürdistancı Beşikçi’den de destek

‘İSLÂM KIRINTILARINDAN
KURTULUYORUZ’

Yazılı açıklamanın okunmasından sonra
soru-cevap bölümüne geçildi. AABF Başkanı Özgür Turak, bu bölümünde amaçlarını din
topluluğu statüsünde de tanınmak, eğitim
müfredatına girmek ve özel imtiyazlardan
faydalanmak olarak aktardı. Turak, Almanya
ve İsveç’in tamamıyla Türkiye’de de aynı kararı istediklerini kaydetti. Turak, bir katılımcının

SALDIRDILAR

Bölücünün şahidi CIA’cı

ALEVİLER üzerine oynanan sinsi oyunları deşifre eden haberlerimiz
üzerine AABF yöneticilerinin sahip olduğu medya organlarında Aydınlık
Gazetesi ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek hedef alındı. Gerçek ad kullanılmadan, müstear isimle yayınlanan bir yazıda “Devlet'in kasasına göz dikmiş derinlerin çanağından beslenenler özgünce kendi yol
erkanını sürdürmek isteyenleri İslam çemberinde eritme peşindeler”, “Hodri meydan gidin türkülerinizi deyişlerinizi saz ile semah ile cem ile Kerbela’da, Kâbe’de yapın görelim din kardeşliğinizi”, “devletin derin iş birlikçi

asimilasyoncu ajanları” gibi ifadeler kullanıldı.
Yine AABF yöneticilerinin sahip olduğu başka bir kaynakta yapılan haberde de, AABF başkan ve yöneticilerinin sözlerini kelimesi kelimesine yayınlamış olmamıza rağmen Aydınlık’ın iftira attığı, karalama yaptığı öne sürüldü. CIA’yla iş birliği yaptığını kendi ağzıyla belirten eski MİT yöneticisi
Mehmet Eymür’e dayandırılarak ithamlarda bulunuldu.
Eymür’ün Perinçek ve Aydınlık ile ilgili iddialarının gerçek dışı olduğu
mahkemelerce saptanmıştı.
DEVAMI SAYFA 4’te

4
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İslâm’ın içindeyiz,
vatanseveriz, Atatürk’e bağlıyız
T

ÜRKİYE’deki Alevi kuruluşları
AABF’nin girişimine karşı peş peşe bildiriler yayımladı. Dernek, vakıf ve
birliklerin oluşturduğu 264 Alevi kuruluşu,
çok sayıda Alevi Dedesi Avusturya’daki girişime karşı tepki gösterdi. Açıklamalarda
AABF’nin tezleri kesin bir dille reddedildi,
“Alevilik İslam’ın özüdür ve başka Alevilik
yoktur.” denildi.
AABF’ye verilen yanıtların başını İstanbul merkezli Karacaahmet Sultan Dergâhı ve
Anadolu merkezli Ocakzadeler Meclisi öncülük etti. Karacaahmet Sultan Dergâhı’nın
bildirisine 250 Alevi kuruluşu imza attı.
Ocakzadeler Meclisi’nin bildirisine de 300’e
yakın Alevi Dedesi ile 12 Alevi derneğiimza
atarak katıldı. Bu iki bildirinin yanı sıra Alevi Dernekler Federasyonu Pirler Meclisi ile
İstanbul Alevi Derneği, Çankaya Cemevi
Derneği ve Bozcaada Cemevi de AABF’ye
yanıt verdi.

‘HEP EMPERYALİSTLERİN
İLGİ ODAĞI OLDUK’
Karacaahmet Sultan Dergahı Başkanı
Muharrem Ercan, açıklamasındaşunları söyledi: “Bizler bu vatanın kurucu unsuru, asli
sahibiyiz. Allah, Muhammet, Ali ve onun yolunda giden Alevi İslam inancının sonsuza kadar savunucusuyuz. Bizim İslam anlayışımız
kırkların meclisinden beri süre gelen yol erkan, mürşitlik, pirlik, rehberlik, rızalık, müsahiplik yoludur. Bizim İslam inancımız Kerbela'da Hz. Hüseyin'i şehit eden zihniyeti ve
anlayışı reddeder. Şu an güzel vatanımızda
Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet, laik, sosyal, hukuk devletinde isteklerimizi almak için, sorunlarımızın çözümü için mücadelemizi sürdürüyoruz.”
Aynı toplantıda Aydınlık’a konuşanAlevi
Vakıflar Federasyonu Başkanı Haydar Baki
Doğan da emperyalist ülkelerin Türkiye'nin
içişlerine karışmak istediğine dikkat çekti:
“Türkiye ve Osmanlı İmparatorluğu yüzyıllardan beri gerek coğrafi konumu gerek
toplumsal yapısı gerek emperyalist ülkelerin
hepsinin ilgi odağı olmuştur. Güçsüz bir ül-

ke olması bütün Avrupa, Amerika vs. emperyalist ülkeler tarafından her zaman arzulanan bir durumdur. Almanya'nın, Avusturya'nın veya diğer devletlerin Türkiye'nin
iç meselelerine karışarak, inanç ve etnik
meselelerine karışarak bunları kaşımak istemesi kendi devlet anlayışlarına göre doğru olabilir. Fakat bugün bizim Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayanlar ve Türkiye devletini
yönetenler olarak Türkiye'de yaşayan azınlıklara diğer unsurlara karşı son derece demokrasi ve insan hakları bağlamında yaklaşıp bu sorunların hiçbirinin emperyalist ülkeler tarafından kaşınmasına izin vermemeliyiz.”

‘TÜRK VE İSLÂM ANADOLU’YU
HAZMEDEMİYORLAR’
Ocakzadeler Meclisi’nin Türkiye’nin dört
bir yanından bir araya gelmiş 12 Alevi kuruluşunun imzasıyla yayınladığı bildiride de
Avusturya’daki gelişmelerin kabul edilemez
olduğu vurgulandı:
“Atalarımızdan öğrendiğimiz üzere Alevilik, İslam’ın özüdür ve başka bir Alevilik
de yoktur. ‘La ilahe illallah, Muhammeden
Resulullah, Aliyyen Veliyullah’ yani ‘Allah’tan başka ilah yoktur, Muhammed Allah’ın elçisidir, Ali Allah’ın velisidir’ cümlesi bu gerçeği en net şekilde ortaya koymaktadır. Allah’sız, Muhammed’siz, Ali’siz, Hz.
Fatıma’sız, Ehlibeyt’siz, On İki İmam’sız bir

Alevilik düşünülemez. Aleviliği, İslâm dairesinden koparmaya çalışan bu sapmalar er
geç tarihin çöplüğüne yuvarlanacaktır. Bu tür
sapmaları ve sonuçlarını tarihsel birikimimiz
dışında algılarsak bizler açısından saflık ve bilgisizlik olur.”
Bildiride AABF’ye yönelik sert ifadeler yer
aldı. Alevilerin sorunlarının uluslararası güçlere dayanılarak ele alınması “işbirlikçilik” olarak nitelendi: “Aslında, bu gelişmeleri; yönlendirme, görevlenme, işbirlikçilik şeklinde
değerlendirmeli. Bu yönde de kamuoyunu bilgilendiriyor ve siyasi otoriteleri de uyarıyoruz. Neden Avrupa ‘Alevi sever’ oldu? Aslında Türk toplumunu Alevi-Sünni olabildiğince parçalamak, birbirine düşürmek temel
amaçtır. Avrupa, Anadolu gibi müstesna
bir coğrafyanın İslam/ Türk toplumunun
elinde olmasını hiçbir zaman hazmedemedi.”

‘SORUNLARIMIZI
EMPERYALİSTLERE MEZE
ETMEYİZ’
Açıklamanın ardından Aydınlık’a konuşan Ocakzadeler Meclisi Sözcüsü Ali Timurtaş Özmen, ülkenin hiçbir sorununu
emperyalistlere meze etmeyeceklerini dile getirdi:
“Alevilerin sorunları Türkiye Cumhuriyeti’nin sorunlarıdır. Başka hiçbir devleti, hiçbir milleti ilgilendirmez. Başka devletlerin iç
meselelerimize karışmasını ve karıştırılmasını

hoş karşılamayız. Maalesef bilgisizlik nedeniyle Almanya ve Avusturya’daki gelişmelere sempatiyle bakan insanlarımız oluyor.
Çünkü herkes detaylara hâkim olamıyor. Bu
iş birlikçi çevreler gerçekleri gizleyerek, sanki o kararlar hayırlı kararlarmış gibi lanse ediyorlar. Peki, niçin sempati ile bakılıyor?
Devletimiz Alevileri ortada bıraktığı için. Emperyalist devletler önümüze altın tepsi de sunsalar, bu cennet vatanın bir sorununu onlara meze edecek değiliz. Ancak devletimiz de
bu gelişmelerden bazı sonuçlar çıkarmalı. Öz
evladı Alevilerin taleplerine kulak vermeli.
Hz. Ali’nin ‘Devletin dini adalettir’ buyruğundan yola çıkarak inanç vecibelerimiz için
eşitlik istiyoruz.”

TÜRKİYE’DEN YALNIZCA
2 BUÇUK DESTEKÇİ BULDULAR
Avusturya’da Aleviliği İslâm dışı bir
inanç olarak tanıtan AABF Türkiye’de
aradığını bulamadı. Ayrılıkçı girişime destek Avrupa’yla sınırlı kaldı. Aydınlık’ın ses
getiren haberleri ve Alevi kuruluşlarının yanıtları üzerine AABF’ye bir destek açıklaması yayınlandı. Avrupa merkezli haber kaynaklarında yayınlanan açıklamada “500’ü aşkın Alevi kurumundan tam destek: Avusturya’da Aleviler kazandı, coşkuyla karşılıyoruz.” denildi.
AABF’yi 500’ü aşkın Alevi kurumunun
desteklediği iddia edildi ancak 16 imzacı görüldü. İmzacıların 13’ünün yurt dışı örgütlenmesi olması dikkat çekti. "Çatı örgütler”
olduğu öne sürülen kurumların bileşenlerine dair açık kaynaklarda sağlıklı bilgiye
rastlanmadı. İslâm dışı Alevilik girişimcilerini destekleyen bildiriye Türkiye’den
yalnızca 3 kurum katıldı. Türkiye’den
AABF’yi destekleyen kurumlardan biri
olan Alevi Dernekler Federasyonu (ADFE)
ise kendi içinde ikiye bölündü. ADFE Pirler Meclisi, ADFE Genel Merkezi’nin
AABF’yi destekleyen açıklamasına karşı
‘Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz’ başlıklı
bir manifesto yayınladı. Böylece AABF’nin
Türkiye desteği 2 buçukta kaldı.

Hüseyin Öz

‘Bu projelere dahil
olmak utançtır’
AVUSTURYA’daki bölücü hamleyle ilgili
Çankaya Cem Evi Derneği Başkanı ve Hüseyin
Gazi Cemevi Dedesi Hüseyin Öz, Aydınlık’a konuştu. Öz, AABF çalışmalarının hem inançsal hem
de siyasi olarak çok yanlış bir girişim olduğunu
belirtti. Hüseyin Öz şunları söyledi: “Aydınlık, Avusturya’daki gelişmelere mercek tutarak çok önemli
bir hizmet yaptı. Çünkü bu girişim hem Alevi itikadına yönelik bir asimilasyon çalışması, hem de
Türkiye’ye yönelik bir provokasyon hazırlığıydı.
AABF’nin Alevilik tezlerini tartışma gereği görmüyorum. Alevi kaynakları ve değerleri tartışmaya
mahal vermeyecek kadar açıktır. Aleviliğin İslâm
dışında olduğunu iddia etmek sinsi niyetlerin haricinde ciddi de bir çelişkidir. ‘Hak, Muhammed,
Ali’ diyoruz. Hak kim Allah’tır. Muhammed kim,
Allah’ın son hak din İslâmiyeti yaymakla görevlendirdiği elçisi. Ali kim Muhammed’in elçisi. Tarihsel metinlerimiz, örgütlenme yöntemlerimiz,
deyişlerimiz, dualarımız hepsi ortadadır.”

‘EMPERYALİST MÜDAHALE’
“Son yıllarda emperyalist devletler kılıfı minareye uydurarak meselelerimize çok müdahale etmeye başladılar.” diyen Öz, sözlerini şöyle
sürdürdü: “Bir takım küresel vakıflar aracılığıyla
maddi yardımlarla bazı kesimleri teslim aldılar.
Örneğin Alman vakıfları, İsveç vakıfları cem evleri yapımına destek oluyor. Araştırma projelerine destek oluyor. Ne işiniz var sizin Alman’la İskandinav’la? Bu konuları gündeme getirince ‘Biz
hiçbir devletten para almıyoruz, iftira ediyorsunuz’ diyorlar. O vakıflar sonuç olarak o devletlere bağlı. Peki bayram değil, seyran değil; Alman’ı
ve İskandinav’ı bizi niçin öpüyor? Herkes bunun
üzerine düşünmeli. Son kertede parayı veren düdüğü çalıyor ve hem akıl dışı hem de Türkiye karşıtı savlar ortaya çıkıyor. Dünya’daki adaletsizliğin sorumlularından olan Avrupa’nın Türkiye’ye yönelik projelerinde yer almak bir Anadolu insanı için utançtır.”
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KÜRESEL SALGINDA
DÜŞÜŞ YAŞANIYOR
Dünya Sağlık Örgütü’nün son
birkaç ayda yayınladığı verilere
göre Kovid-19 salgınında
ölümler azaldı. Dünya genelinde
gözlemlenen düşüşten
Avrupa’da nasibini alıyor
AYDINLIK AVRUPA

D

ÜNYA genelinde koronavirüs salgınına
karşı alınan tedbirler kaldırılmaya devam
ederken, Kovid-19’a bağlı ölümler de azalıyor. Geçen aylarda tedbirlerde gevşeme ve vaka
sayılarında azalma gözlemlendi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) geçen nisan ayında küresel olarak iki
hafta arka arkaya Kovid-19'dan kaynaklanan vaka
ve can kaybı sayısının azaldığını açıkladı. DSÖ'nün
pandemiyle ilgili son raporuna göre nisan ayında
yüzde 16'lık düşüşle 26 binin üzerinde can kaybı yaşandı. Birleşmiş Milletlerin bünyesinde görev yapan örgüt dünyanın bütün bölgelerinde vaka sayısında azalma görüldüğünü bildirdi.
DSÖ'nün haftalık Kovid-19 verilerine göre; Almanya’da yüzde 14, İtalya’da yüzde 20, Fransa’da yüzde 34, İspanya’da yüzde 26, İngiltere’de yüzde 30 oranında vaka sayılarında azalma gözlemlendi.

da görülen yaklaşık 15 milyon can kaybının Kovid-19
ile doğrudan veya dolaylı bağlantısı olduğu aktarıldı.
Hesaplamalarda, doğrudan Kovid-19 ile ilişkili ölümlerle beraber, virüsün sağlık sistemi ve topluma olumsuz etkilerinden dolayı ağırlaşan veya tedavisi zorlaşan hastalıklara bağlı ölümlerin de dahil edildiği bildirildi.

OMİCRON VAKALARI DA DÜŞTÜ
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyada hâkim varyant haline gelen Omicron vakalarında da düşüşe geçildiğini bildirdi.
DSÖ’nün bir başka raporunda, Omicron varyantının dünya çapında vakaların %97'sini oluşturduğu,
eski hâkim varyant olan Delta vakalarının ise %3 civarına gerilediği kaydedildi.
DSÖ’den, yapılan yazılı açıklamada geçen iki yıl-

Buna göre, 1 Ocak 2020'den 31 Aralık 2021'e kadar dünya genelinde Kovid-19, doğrudan ve dolaylı olarak toplam 13,3 milyon ile 16,6 milyon arasında ölüme yol açtı.
DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom
Ghebreyesus, bu çarpıcı verilerin küresel salgının etkisini açıkça gösterdiğini vurgulayarak, "Üye ülkelerin, kriz zamanlarında temel sağlık hizmetlerini sür-

DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un
dünyada en yaygın varyantı olan Omicron'un Güney Afrika'da 2 yeni alt varyantının saptandığını
açıkladı. DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlenen basın toplantısında, Kovid19'a dair son gelişmeler ve küresel aşılamadaki
eşitsizliğe değindi.
Kovid-19 varyantlarından ötürü DSÖ'nün
Amerika ve Afrika Bölgesi'nde vaka artışlarının yükseldiğini dile getiren Ghebreyesus, "Omicron varyantını tespit eden Güney Afrikalı araştırmacılar,
BA.4 ve BA.5 olmak üzere iki yeni alt varyant daha keşfetti. Güney Afrika'da son günlerdeki vaka artışlarının sebebinin bu varyantlar olduğu bildirildi." diye konuştu. Ghebreyesus, bu alt varyantların diğerlerine kıyasla ağır hastalık ve ölümlere sebep olup olmadığına dair kesin bir bilgi bulunmadığını belirterek, "Erken verilerin gösterdiğine
göre Kovid-19 aşılamaları, ağır hastalık ve ölümlere karşı koruyucu nitelikte." dedi.
Kovid-19'un yeni varyantlarına karşı en iyi korumanın DSÖ'nün küresel aşılama hedefinin
gerçekleşmesi ve sosyal mesafe olduğunun altını çizen Ghebreyesus, "Vaka testleri ve genetik
sıralama da önem taşımaktadır. Güney Afrika'nın
BA.4 ve BA.5 alt varyantlarını tespit etmesi, birçok ülkenin durdurduğu genetik sıralamaya hala devam etmesi sayesindedir. Diğer birçok ülkede
bu virüsün ne şekilde evrileceğini göremiyoruz."
ifadelerini kullandı.
Ghebreyesus, Kovid-19 aşıları ve virüse karşı
etkili ilaçların orta ve düşük gelirli ülkelerde hala
erişilemez olduğuna dikkati çekerek, yüksek fiyatlar
nedeniyle birçok ülkenin Kovid-19 ilaçlarını satın
almaktan vazgeçtiğini kaydetti.

dürebilecek nitelikli sağlık sistemine yatırım yapmaları gerekmektedir." ifadesini kullandı.
Ghebreyesus, sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi konusunda DSÖ'nün üye ülkelere desteğini sürdürmekte kararlı olduğunu belirtti.
DSÖ’nün son verilerine göre Kovid-19’a bağlı ölüm
oranları, Almanya’da yüzde 28, İtalya’da yüzde 5, Fransa’da yüzde 14, İspanya’da yüzde 46, İngiltere’de yüzde 23 oranında düştü.
Son bir ayda dünya genelindeki Kovid-19 vaka sayıları yaklaşık 45 milyondan 39 milyona düştü.

‘Gizemli hepatitin
salgına dönüşmesi
beklenmiyor’
SEBEBİ henüz bilinmediği için "gizemli" veya
"nedeni belirsiz" olarak adlandırılan hepatit vakaları farklı ülkelerde görülmeye devam ediyor.
Özellikle çocuk yaş grubunda görülen hastalık, sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle seyrediyor. Şu ana kadar yaklaşık 200 çocuğun enfekte olduğu, bu çocuklardan
bazılarının ise ağır karaciğer iltihabı nedeniyle karaciğer nakli yapılarak tedavi edildiği biliniyor. Bazı vakalarda adenovirüs saptanması ise hastalığı tetikleyen etkenin bu virüs olabileceği ihtimalini akıllara getiriyor.
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
Prof. Dr. Özlem Altuntaş Aydın, "Yeni bir küresel salgın olur mu?" endişesi de
yaratan vakalara ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Prof. Dr. Özlem Altuntaş Aydın, vakaların nedeninin araştırılması sürecinin devam ettiğini belirterek, şöyle devam etti: “Hastalığın, bazı çocuklarda karaciğer iltihaplanması ve organ nakline yol açmasında, maruz kalınan virüs yükünün,
altta yatan hastalıkların ve bağışıklık sistemlerinin etkili olabileceğini” ifade etti.
İngiltere'nin bildirdiği vakalara bakıldığında,
son 4 ayda rastlanan adenovirüs vakalarının geçmiş yıllarda bir sene içinde görüldüğüne dikkati
çeken Aydın, "Yani, çok kısa zamanda adenovirüs enfeksiyonu sayısında artış saptanmış. Bu, maske ve izolasyon önlemlerinin azalmasına bağlı gelişmiş olabilir. Çünkü adenovirüsler aynı Kovid gibi damlacık ve temas yoluyla bulaşabilirler." dedi.
Prof. Dr. Aydın, "gizemli hepatit" vakalarının
Kovid-19 gibi bir salgına yol açıp açmayacağına

Özlem
Altuntaş
Aydın

dair şu değerlendirmelerde bulundu: "Kovid solunum yoluyla bulaşan, yepyeni bir virüstü. Şu anda mevcut olan etkeni bilmiyoruz. Ama solunum
yoluyla bulaşsaydı, vakalarda çok daha hızlı bir artış beklerdik. Tabii etken adenovirüsler ise onlar
da damlacık yoluyla bulaşabilirler. Kovid gibi bir
tablo oluşturacağını, o kadar hızlı bir artış olacağını
düşünmüyorum. Ama etkeni bilmediğimiz için net
bir şey söylemek zor."
Hastalığın Kovid-19'a karşı üretilen aşılarla ilişkisinin de sorgulandığına işaret eden Aydın,
"Şimdiye kadar hepatit ortaya çıkan vakaların hiçbiri Kovid-19 aşısı olmamış. Yani, aşısız çocuklarda
meydana gelen tablolar bunlar." bilgisini verdi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), şimdiye kadar 20
ülkeden en az 228 hepatit vakasının doğrulandığını aktardı.

Malezya, AB pazarındaki palm yağı payını artırmayı hedefliyor
DÜNYANIN en büyük ikinci palm
yağı üreticisi Malezya, küresel yemeklik yağ tedarikindeki sıkıntıyı fırsata
çevirerek Avrupa Birliği (AB) sınırlarında palm yağı ihracatını artırmayı hedefliyor.
Birçok gıda, kozmetik ve eşyanın
üretiminde kullanılan önemli ve yaygın
bir bileşen olan palm yağının, süpermarketlerdeki tüm paketlenmiş ürünlerin yaklaşık yüzde 50'sinde kullanıldığı tahmin ediliyor.
Ancak dünyanın en büyük palm yağı üreticisi Endonezya ve Malezya'nın
önde gelen palm yağı üreticileri, yağmur ormanlarını yok ettikleri ve yasa

700 binden fazla insan
ameliyat sırası bekliyor
İSPANYA’da Kovid-19 salgını nedeniyle ülkede ameliyat sırası bekleyenlerin sayısının 700
bini aştığı bildirildi. İspanya Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, ameliyat
bekleyenlerin net
sayısının 706 bin
740 olduğu ve bu
sayının 2003’ten bu
yana rekor seviyeye ulaştığı belirtildi. Yoğunluğun sırasıyla travmatoloji, oftalmoloji, genel
cerrahi, mide hastalıkları servislerinde biriktiği ifade edilirken, bölge bazında Katalonya, Endülüs ve

Madrid’in başı çektiği kaydedildi.
Bir hastanın ortalama ameliyat
bekleme süresinin de 123
gün olduğu ve Kovid19 nedeniyle hastane doluluk oranının
yüzde 5,12 olduğu
bildirildi. Öte tandan ülkede özel
hastanelerin yüzde
58’inde doktor, yüzde 95’inde ise hemşire
eksiği olduğu ve devlet
hastanelerinde de benzer sorunun yaşanası nedeniyle ilk hasta
kabul servislerinde sağlık personelleri ve vatandaşların zor durumda kaldığı kaydedildi.

İtalya'da ‘Yeşil Geçiş’
sertifikası kaldırıldı

YAKLAŞIK 17 MİLYON KİŞİ HAYATINI
KAYBETTİ

Omicron'un 2 yeni alt
varyantı tespit edildi
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dışı göçmenleri gayri insani şartlarda
çalışmaya zorladıkları gerekçesiyle bazı AB
firmaları tarafından boykot
edilmişti.
Avrupa'daki bazı
şirketler son yıllarda "palm
yağı içermeyen ürünler" piyasaya sürmeye başladı ve dünyanın üçüncü en
büyük palm yağı alıcısı konumunda bulunan AB, 2030 yılına kadar palm yağı bazlı biyoyakıtların kullanımını aşamalı olarak sonlandırma kararı aldı.

2018'den itibaren palm
yağı içeren
gıda ürünlerinin satış listesinden çıkaran
bazı İngiliz perakendeciler, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın
tetiklediği küresel yemeklik yağ tedarikindeki sıkıntıyı ve Endonezya'nın uygulamaya koyduğu palm yağı yasağı nedeniyle son aylarda tartışmalı emtianın kullanımına geri
dönmek zorunda kaldı.

Malezya Plantasyon Endüstrileri ve
Emtia Bakanı Zuraida Kamaruddin,
yaptığı açıklamada, hükümetin "iyi bir
krizi boşa harcamak istemeyeceğini"
söyledi.
Bakan Zuraida, "Palm yağının güvenilirliğini baltalamak için olumsuz propagandaya karşı koyma çabalarımızı artırmanın ve 'altın yağının' sağlığa sayısız yararını ortaya koymanın zamanı geldi." dedi.
Dünyadaki palm yağının yüzde
59'unu üreten Endonezya, 28 Nisan itibarıyla ham palm yağı ve diğer rafine
ürünleri de içeren geniş kapsamlı bir ihracat yasağı getirmişti.

İTALYA’da Kovid-19'la
mücadele kapsamında uygulanan "Yeşil Geçiş" sertifikası pek çok faaliyet için
yürürlükten kaldırıldı. Ülkede ilk kez 2021 yılının ağustos ayında
salgında yayılmanın önüne geçmek ve aşılama
oranını artırmak
için devreye alınan,
daha sonra pek çok
sosyal faaliyet için şart
koşulan; aşı veya son 48 saatte test yaptırmayı ya da kısa süre öncesinde Kovid-19 geçirmiş
olmayı belgeleyen sertifika yürürlükten kalktı.
Belge, sadece hastane ve yaş-

lı bakım evlerine girişte 31 Aralık'a kadar zorunlu olacak. Ayrıca İtalya'ya Avrupa Birliği dışından
yapılacak seyahatlerde "Yeşil
Geçiş" sertifikası gösterilmesi şartı bir süre daha devam edecek.
İtalya'ya seyahatlerde yolculardan
istenilen "Digital
Passenger Locator
Form (Dijital Yolcu
Konum Belirleme
Belgesi)"da 1 Mayıs itibarıyla yürürlükten kaldırıldı.
Ülkede "Yeşil Geçiş" sertifikası
kullanımı kaldırılırken, maske kullanma zorunluluğu bazı kapalı
mekanlarda haziran ortasına kadar sürecek.

‘Obezite Avrupa’da
salgına dönüştü’
DÜNYA Sağlık Örgütü
(DSÖ) Avrupa Bölge Ofisinin
yayınladığı son raporla obezite oranlarının, Avrupa genelinde "salgın" boyutlarına
ulaştığını ve hala yükselmeye
devam ettiği açıklandı. Rapora göre Avrupa bölgesinde aşırı kilo sorununun en yaygın
olduğu ülke ise
Türkiye.
DSÖ Avrupa
raporunda Avrupa’daki yetişkinlerin yüzde 59’unun (erkeklerde yüzde 63, kadınlarda
yüzde 54) obez veya aşırı kilolu olduğu belirtilirken neredeyse her üç
çocuktan birinin (erkek çocukların
yüzde 29'u ve kızların yüzde 27'si)
ya aşırı kilolu ya da obez olduğu
açıklandı. Avrupa’da ölüm sebeplerinin başında yer alan aşırı kilo, yıllık 1 milyon 300 bin kişinin

ölümüne neden olduğu belirtildi.
Aşırı kilonun 13 çeşit kansere,
kalp hastalıklarına ve tip 2 diyabete
sebep olduğu belirtilen raporda
“Bölge genelinde (aşırı kilonun) yılda en az 200.000 yeni kanser vakasından doğrudan sorumlu olması muhtemeldir ve bu rakamın önümüzdeki yıllarda daha
da artması beklenmektedir.”
ifadeleri yer aldı.DSÖ’nün obeziteyle savaşma
politikası olarak
sunduğu çözümler arasında; şekerle tatlandırılmış içeceklerin daha fazla vergilendirilmesi veya daha sağlıklı gıdalar için sübvansiyonlar, sağlıksız gıdaların çocuklara pazarlanmasının kısıtlanması,
sağlık hizmetlerinde obezite ve fazla kilo yönetimi hizmetlerine erişimin iyileştirilmesi yer aldı.

Europol: AB, uyuşturucu
kaçakçılığında transit bölge

AVRUPA Polis Teşkilatı (Europol) Direktörü Catherine
de Bolle, Avrupa Birliği (AB)
ülkelerinin uluslararası uyuşturucu kaçakçılığında yalnızca bir
destinasyon değil, aynı zamanda
kaynak ve transit bölge olduğunu söyledi. De Bolle ve Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu
Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA) Direktörü AlexisGoosdel, AB
ülkelerinde kokain ve metamfetamin pazarındaki rekor seviyelerde endişe verici eğilimler hakkında basın toplantısı düzenledi.
De Bolle, uyuşturucu ticaretinin
AB'deki organize suçların yüzde
40'ını teşkil ettiğini belirtti.
AB içerisinde uyuşturucu ve
özellikle metamfetamin üreten
laboratuvarların sayısının arttığını ifade eden Bolle, "Metamfetaminin
milyonlarca avroluk yasa dışı gelir
oluşturması AB için büyüyen bir
problem" diye konuştu. De Bolle,
"Bugünlerde suç örgütlerinin

önemli özelliklerinden biri şiddet.
AB sokaklarında hayatını kaybeden
insanlar üzerinde bu şiddetin doğrudan etkisi var." değerlendirmesinde bulundu. EMCDDA Direktörü Goosdel AB'de büyüyen bir
yolsuzluk sorununun bulunduğunu belirterek, uyuşturucuya erişimde kolaylık ve artan şiddetin de
buna eşlik ettiğini vurguladı.
Goosdel, kokainin rekor düzeyde ulaşılabilir ve yüzde 38 oranında daha ucuza satın alınabilir hale geldiğini, 2020'de 27 üye
ülkede ele geçirilen miktarın
yüzde 477 artışla 2,2 tona ulaştığını kaydetti. İki AB kurumunun
ortak raporunda yer alan bilgilere
göre, 15-64 yaşlarındaki 3,5
milyon Avrupalı 2020'de uyuşturucu kullandı. 2020'de AB'de
en çok kokainin ele geçirildiği ülkeler sırasıyla 70 ton ile Belçika,
49 ton ile Hollanda ve 37 ton ile
İspanya oldu, onları İtalya, Fransa, Almanya, Portekiz izledi.
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Tek sözcüklü destan

Selçuk
ÜLGER
suelger@web.de

B

ugün 8 Mayıs Pazar.
Annelerimizin “Anneler Günü” kutlu olsun.
“Anne” sıradan bir sözcük değil; doğanın
kopmaz bir palamarla yüreklerimize sımsıkı
bağladığı sonsuzca sevginin adı. “Anne” dilimizden bir ömür boyu düşürmediğimiz tek
sözcüklü kocaman bir destan...
Anne...
İlk güvenli barınağımız... Duyduğumuz ilk
güzel ses... Dokunduğumuz ilk yumuşak
ten... Gözlerimizle buluşan ilk güzel göz... Burnumuza değen ilk güzel koku... Parmaklarımıza doladığımız ilk ipeksi saç... Dinlediğimiz

ilk masal...
Anne...
Başımızı deliksiz uykulara gömdüğümüz huzur yastığı... Açılan üstümüze örtülen yorgan...
Attığımız ilk paytak adımlarımızın gururlu gözcüsü... Ak kağıda adımızı ilk yazdıran el... Düştüğümüzde ünlediğimiz ilk ad... Sızlayan sıyrığımıza kondurulan ilk öpücük...
Yakıcı güneşlerde serin duldamız... Kederli
günlerimizde başımızda gezinen el...
Yaşımız kaç olursa olsun, dünyanın kirinden, kötülüklerinden kaçıp sığındığımız
dingin limanımızdır annelerimiz. Özverinin,
merhametin, engin gönüllülüğün diğer
adıdır.
Göbek bağımız doğduğumuzda kopsa
da, gönül bağımız hiç ama hiç kopmaz onlarla.
Yaşamdalarsa, bugün onları sevgiyle bir kez
daha sımsıkı kucaklamanın, hünerli ellerini

avuçlarımıza alıp bir kez daha sevgiyle öpmenin
zamanı.
Telaşlarımızdan unutup onları epeydir
aramamışsak, istemeden üzmüşsek, kırmışsak, tez tutalım elimizi. Yakındalarsa ellerimizle,
uzaktalarsa seslerimizle uzanıp okşayalım
bugün onları. Çünkü yitirilmiş bir annenin içimizde açtığı o derin boşluk bir ömür boyu sürüyor.
Sevecenlikle gülümseyen yüzlerini, başımızı
yaslayacak yumuşacık göğüslerini, bir ömür
boyu, çocukluk günlerimizdeki kadar gereksiniyor, fakat bulamıyoruz.
Onları özlediğimizde, gökyüzüne bir dua
gibi uçurduğumuz hüzünlü şiirlerle avunuyoruz...
“Senden söz etmek isterdim şiirlerimde
Yıldız duruluğu sözcükler bulmalıyım
Usul yağan kar gibi yumuşak imgeler...
Soyu tükenmek üzere olan kederli yara-

tıklar vardır
Yavruları dağılmış göçmen kuşlar...
Rumeli türkülerindeki
İnsanı alıp götüren yanık hava...
Anne,
Bungun günlerimde
Sığınırdım yuvacığının yoksul sadeliğine.
Avluda eriklerin mayhoş serinliği
Sundurmada türlü Akdeniz çiçekleri
Sessiz türküsü sedirde dantellerin
Dindirirdi ruhumdaki fırtınayı.
Ve kimseler sunamazdı senin gibi
Üstüne nane serpili bir tas çorbayı
İnsanı iyimser ve mutlu kılan.
Zulüm yıldıramaz bizi derdim
Çorbanın buğusu ardından seyrederken
O sevecen yüzünü”
* “Anneme ve Benzer Annelere” Şair Metin Demirtaş

EL
İNGİLTERE YER SON
E JOHN
SEÇİMLERİND ALDI
AĞIR YARA

Boris
Johnson

İktidar partisi
12 belediyeyi kaybetti
Birleşik Krallık'ta yapılan yerel seçimlerde iktidardaki Muhafazakar Parti birçok
belediyede yüzlerce sandalye kaybetti. Ana muhalefette bulunan İşçi Partisi ve
Liberal Demokrat Parti ise oylarını yükselterek sandalye sayılarını artırdı

PARTİLERİN
OY ORANLARI
BBC'nin yerel seçim sonuçlarının
ardından bir hesaplama yaparak
5 Mayıs’taki yerel seçimin bir genel seçim olması durumunda
partilerin almış olacağı oy oranına ilişkin veriler paylaştı.
BBC’ye göre sonuçlar şöyle:
İşçi Partisi — yüzde 35
Muhafazakar Parti — yüzde 30
Liberal Demokratlar — yüzde 19

JOHNSON: ZOR ZAMANLAR
GEÇİRİYORUZ
Seçimin ardından değerlendirmelerde bulunan Başbakan Boris Johnson, partisinin
bazı bölgelerde “zor” zamanlar geçirdiğini ifade etti. Sonuçların sorumluluğunu üstlendiğini
belirttiği konuşmasında Johnson, seçmenlerin
kendileri için önemli olan konulara odaklanılmasını istediğinin açık olduğunu söyledi. Diğer yandan Johnson ülkenin uzun süredir Muhafazakarlara oy vermeyen bazı bölgelerinde
dikkate değer kazanımlar elde ettiklerini de
sözlerine ekledi.

Kaybedilen belediyelerdeki bazı Muhafazakar Parti yöneticileri ise kaybedilen oyların ve belediye sandalyelerinin faturasını
Johnson’a kesti.
Cumberland belediyesini kaybeden John
Mallinson, seçmenlerin "gerçeği söyleme"
noktasında Başbakan'a güvenmediğini söyledi. Londra'da İşçi Partisi'ne kaybedilen belediyelerden biri olan Wandsworth Belediyesi lideri Ravi Govindia ise "ülkedeki genel sorunların" belediyenin kaybedilmesine neden
olduğunu iddia etti. Eleştirileri yanıtlayan
Muhafazakar Parti Başkanı Oliver Dowden ise
parti liderini değiştirme gibi bir durumun
söz konusu olmadığını ortaya koydu.

İŞÇİ PARTİSİ VE LİBERAL
DEMOKRAT PARTİ YÜKSELİŞTE
Ülke genelindeki tabloya bakıldığında
Muhafazakar Parti’den kopan oylar İngiltere'nin güneyinde Liberal Demokrat Parti'ye
kaydı. İşçi Partisi ise başkent Londra'da kilit
önemdeki bazı belediyeleri kazanma başarısını elde etti.
Buckingham Sarayı, Parlamento ve devlet
kurumlarının bulunduğu Londra Westminster'da belediye meclisinde çoğunluğu İşçi Par-

tisi kazandı. 1964 yılından beri Muhafazakar
Parti'nin kontrolünde olan belediyenin İşçi Partisi’ne geçmesi Muhafazakarlar için ciddi bir
kayıp olarak değerlendiriliyor. Londra'da Muhafazakarların yönettiği Barnet Belediyesi
Meclisi ise tarihinde ilk kez İşçi Partisi’nin yönetimine geçti. Yine 1978'den beri Muhafazakar Parti'nin elinde olan Wandsworth da 5
Mayıs’ta İşçi Parti'nin hakimiyet kurduğu bir
başka belediye oldu.
İşçi Partisi lideri Keir Starmer sonuçların
ardından “bir dönüm noktasına ulaştıklarını”
ve "gelecek genel seçimleri kazanma yoluna girdiklerini” söyledi.
Liberal Demokratlar ise seçimlerde belediye meclis üyeliğini sayısını en fazla artıran parti olmayı başardı. Liberal Demokrat Parti 4 yıl
önceki seçimlerle kıyaslandığında 5 yeni belediye kazandı ve sandalyelerin sayısını 222’ye
çıkarttı.
Parti lideri Ed Davey seçim sonrası yaptığı değerlendirmede sonuçların "çok umut verici" olduğunu belirterek şöyle devam etti: "Milyonlarca insan elektrik ve gaz faturalarının yükselmesinden, vergilerin artmasından, yaşam
standartlarının düşmeye başlamasından ve
bu başbakandan usandığını mesajını verdi.”

Hollanda'da ‘halat
çekme’ oyunu
AHMET KORKMAZ / HOLLANDA

Hollanda Sendikalar Federasyonu
(FVN), Amsterdam Belediye Başkanı ve
ANADOLU'da yaygın olarak bilinen kimi Milletvekilleri ile Hollanda Dışişleri
halat çekme müsabakaları, basit fakat Bakanlığı arasında düzenlenen "halat çekçok oynanmayan bir oyundur. Ancak gün- me müsabakaları" tam bir hafta sürdü. Uklük hayatın her alanında bu oyunun şifre- rayna'nın Hollanda Büyükelçiliği ve Ukleri bulunur.
rayna Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin "haHalat çekme oyunu basit gibi görünse lat çekme müsabakaları" boyunca "hade kendi içinde kuralları, taktikleri ve kemlik" yapması ise olayın ilginç yanı.
stratejileri vardır. Bu oyunda güçlü taraf kaUkrayna Dışişleri Bakanlığı sözcüsü
zanır gibi görünse de gerçek
Oleg Nikolenko, Hollanda'da düzenböyle değildir. Kuralları bilenen oyunlarla ilgili Twitter'dan
len, taktik ve stratejileri
Amsterdam'daki liman işçiANP Sunny Liger
doğru konumlandılerine; “Amsterdam'daki
ranların kazandığı
liman işçilerine de çağrıbir yarışmadır.
da bulunuyoruz: İsveçli
Geçtiğimiz hafmeslektaşlarınız gibi oluta deyim yerindeynuz. Sunny Liger'dan
se Marshall Adaları
uzak durunuz ve yükünü
bayraklı “Sunny Liger”
boşaltmayı reddedin. Holadlı gemi adına Hollanlandalıları Ukraynalı çocukların
da'da "halat çekme müsabakave kadınların kanına bulanmış Rus paları" düzenlendi.
rasından ayırın” diye seslenmişti.
Rusya'nın Primorsk Limanı’ndan yükHollanda'da düzenlenen "halat çekme
lediği motorini (Dizel) İsveç'e götürmek müsabakaları" boyunca Ukraynalı haiçin yola çıkan Marshall Adaları bayraklı kemlerin şike yaptığı ortaya çıkınca Mars“Sunny Liger” adlı gemi, İsveçli liman iş- hall Adaları bayraklı "Sunny Liger" adlı petçileri tarafından limana yanaştırılmayın- rol tankeri Hollanda limanlarına yanaştıca rotasını Hollanda’ya çevirmişti. İsveçli rılmayınca bir hafta sonra rotasını Cebeliman isçilerinin protestosuna destek ver- litarık'a doğru çevirdiği öğrenildi.
mek için harekete geçen Amsterdam liman KAYNAK:
işçileri “Sunny Liger” adlı geminin yükühttps://nos.nl/l/2427312
nü boşaltmayı reddetmesi nedeniyle IJ- https://www.trouw.nl/politiek/tanker-metmuiden Limanı’na 40 kilometre uzaklık- russische-olie-kan-niet-geweigerd-worta demirlemek zorunda kalmıştı.
den-volgens-kabinet~b5171dc7/
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İRLEŞİK Krallık'ta 5
Mayıs’ta yapılan yerel
seçimlerde Muhafazakar Parti 460'tan fazla belediye encümen üyeliği ile 12 belediyeyi kaybetti. Muhafazakarların yönetimi kaybettiği 12
belediyeden 7’si İşçi Partisi'ne,
5'i de Liberal Demokratlara
geçti. Muhafazakarlar 386
encümen üyeliği kaybederken, İşçi Partisi sandalye sayısını 238, Liberal Demokrat Parti ise 186 artırdı.

Yazarımız seyahatte
DEVELİOGLU olduğundan dolayı bu haftaki
yazısını gönderememiştir.

a.develioglu@tiscali.nl
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avrupa@aydinlik.com.tr

Kadim
ÜLKER
kadim.uelker@gmail.com
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Alevilik ayrı
bir din mi?

İVAS ve Solingen yangınlarının dumanı henüz dağılmamıştı. Sivas Madımak yangını sonrasında Aleviler
Viyana’da kurulmuş olan Viyana Alevi Kültür Birliği’ne akın akın geliyorlardı. Dernek
lokali küçük geliyordu. Mevcut yerinden
daha büyük mekana taşınmıştı. Yeni yönetim kurulu da seçilmişti. Ben de yeni yönetim kurulu üyeleri arasında yer aldım. Derneğin sekreterlik görevini üstlenmiştim.
Yeni görevimde çalışmalara devam ediyor,
çalışmalara henüz bebek olan oğlumla katılıyordum. Oğlumu bebek arabasına attığım gibi
dernekte buluyordum kendimi. Oğlum yönetim
kurulu ve üye toplantılarında elinde bir havuç
ya bir dilim elmayla kucağımda sesini çıkarmadan otururdu. Çeşitli toplantılarda konuşmacı olarak katılıyor, oğlum kucağımda konuşmaların sonuna kadar öylece kalıyordu. Annelerden bazıları etkinlik sonrasında yanıma
yaklaşıyor, “Biz çocuklarımızın eline çikolatalar
veriyoruz, sense elma havuçla oğlunu kandırıyorsun, aslında seni örnek almamız gerekir”
diyorlardı.
Doksanlı yılların ilk yarısıydı. Viyana polisi ulaşabildikleri dernek yönetim kurulu üyelerinden birine “Derneğe gelin, derneğiniz yakıldı” haberini vermişti. Haber bizlere ulaştıktan
sonra yönetim kurulu üyeleri olarak dernek lokaline damladık. Derneğimiz kundaklanmış,
perdemiz yanmış, camımız kırılmış, içerisini
ağır bir duman kokusu kaplamıştı. O zaman
derneğimizin acil çıkış kapısının olmadığının
farkına vardık. Olası bir saldırıda acil çıkış kapısına gereksiniminiz olduğunu tespit ettik.
Önce “Çocuklarımız” dedik, sonra “diğer canlar, bir acil çıkış olmalıdır” dedik...
Bu arada aynı günde derneğimizle beraber iki dernek lokalinin daha kundaklandığını ve onların lokallerin de yakıldığını öğrendik.
Yakılan dernekler milliyetçilere ait Avusturya Türk Federasyonu’na aitti. Bu kundaklama olayından sonra bir sivil polis derneğimizi defalarca ziyaret etti. O sivil polis ile Türk
derneklerinin gecelerinde bir kaç defa karşılaştık ve benimle özellikle sohbet etmek istediğini gözlemledim. Her defasında bölücü örgüt üzerinde duruyor ve Alevi derneği olarak
sorunumuzun olup olmadığını soruyordu.
Her defasında cevabım “hayır” oluyordu, “hiç
bir çevreyle düşmanlığımız yoktur” tekrarlanan ifadeler oluyordu.
Aradan hayli bir zaman geçmişti ki mahkemeden bir çağrı geldi. Dernek lokalimizin
kundaklanması olayı ile ilgili birisi yakalanmış,
mahkemeye şahit olarak çağrılıyordum. Derneğimizden başka kimse çağrılmamıştı. Dernekteki görevimden ve sivil polisin sürekli konuyla ilgili beni muhatap almasından dolayı şahitliğim isteniyor olabilirdi. Mahkeme günü geldi çattı. Duruşma kapısına vardığımda kalabalık bir insan grubu ile karşılaştım. Bölücü terör örgütünün kadrolarından bazıları da duruşma salonu önündeydi. Derneğimizi kundaklayan kişi anlaşılan onların çevrelerindenmiş. Derneğimizin o zamanki yönetim kurulu üyelerinden bazıları da duruşmayı izlemeye gelmişlerdi. Duruşmadan birkaç hafta önce
kundakçının babası büroma gelmiş, oğlunun
işlemiş olduğu suç ile ilgili benimle konuşmak
istiyordu. Maraşlı olduklarını kendilerinin de Alevi olduğunu anlatıyordu. Bizden anlayış bekliyordu, ancak açılan kamu davasında bizim
şahitlikten başka yapacak bir şeyimiz olmayacaktı.
Duruşma salonuna çağrıldım. Hakimin kimlik sorgusundan sonra sıra sorulan sorulara cevap vermeye gelmişti. Hakimin sorularından sonra sıra kundakçının avukatına gelmişti.
Kundakçı genç, başını önüne eğmiş, suratını
utançtan mı yoksa başka bir duygudan mıdır
saklıyordu. Avukatın bıyıkları Avusturya Macaristan İmparatorluğu krallarından Franz
Josef’in bıyıklarından biraz daha ince ve kıvrım kıvrımdı. Avukat bey bana derneğinin lokali yakılmış mağdur değil de, sanık sandalyesinde
oturan kişi gibi davranıyordu. Suçlanan sanki müvekkili değil de bendim. Bana düşmanca
bakışları arasında kundakçının biz “Kemalist
Alevileri” Bozkurtçulardan daha tehlikeli gördüğünü, “bunun için yakmış olduğunu”
söyledikten sonra bu konuda düşüncemizi soruyordu. Bunu sorarken de neden kundakçıyı
anlamadığımızı sorguluyordu.
Verilen cevapların bir önemi yoktu ama,
Maraşlı Alevi bir ailenin çocuğunu bizi düşman
olarak görmesinin şovunu yapıyordu avukat
bey. O yıllarda Aleviler arasında bir birlik vardı. Aleviler içindeki tartışmalar günümüzdeki
tartışmalarla kıyaslanacak gibi değildi. O zamanlar Viyana’da bir Alevi örgütlenmesi
vardı şimdi sayısını bile bilmiyorum. Kendilerinin Alevi olduklarını söyleyenler, bunu bir de
Avusturya din işlerinden sorumlu dairesinden
onaylatmak istemekteler. Bir grup İslam içinde bir yorum dedirtti. Diğeri ise “Alevilik özgün bir dindir” kararı aldırttı. Bu kadar ayrılık umarım Maraşlı ailenin çocuğunun yaptığı gibi yakma eylemine çağrı olmaz. Zira aldırtılan bu tür kararlar, Alevileri önce Türkiye’nin
Sünnilerinden, sonra da Aleviyi Aleviden ayrılmaya ve karşı karşıya getirmeye hizmet eder.
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Cengiz Köse

‘Yapay zekâ sınıfsız
toplumun habercisidir’
Dünya dijital dönüşümün hangi evresinde? Yapay zekâ işsizliği artıracak mı?
Türkiye ‘Teknolojik Devrim’ine geç mi kaldı? Bütün bu soruları ve daha
fazlasını Sosyalist Dijital Toplum kitabının yazarı Cengiz Köse ile konuştuk
ÇİĞDEM ERÇİN

ÜNYA ve Türkiye dijital dönüşümün neresinde? Türkiye dijitalleşmeyi yeterince
önemsiyor mu? Cengiz Köse, batı dünyasındaki “teknolojik devrim”ine devletlerin değil Silicon Valley kapitalizminin öncülük ettiğini
ve 20 yıldır küresel çapta milyarlarca insanın düşünce, davranış ve tüketim alışkanlıklarının toplanıp dijital bir piyasa egemenliği kurulduğunu
söylüyor.

D

DİJİTALLEŞME NE DEMEK?
n Dijitalleşme deyince daha çok büyük şirketlerin veri tabanları akla geliyor. Fakat dünya bunun çok ötesinde büyük bir dijital dönüşüm
yaşıyor. Dijitalleşme ne demek, neden önemli?
Doğa kanunu olmayan herşey insan tarafından
değiştirilebilir. Sonuçta insanın ilişkili olduğu her
toplum, her sistem ve her teknoloji durağan değildir. İleri teknoloji sosyolojiyi etkiliyor. Akıl, bilim yani insan dijital teknolojiye öncülük ediyor.
‘Dijitalleşme’ birden fazla anlam içerir, şöyle
özetleyebiliriz: “Zaman ve mekândan bağımsız;
her şeye, her yerden, her an erişebilmek.” Dijitalleşme ve önceki teknolojilerin önemini tarihsel dönüm noktalarında ve devrimlerde görüyoruz. Tarım devrimi ilkel üretim araçlarıyla taş devrini aşmıştır. Buhar makinesi Birinci Sanayi Devrimi’yle kırsaldaki köleleri efendilerden kurtararak
Orta çağa son vermiştir. Yani insan ileri dijital teknolojiyle Yeni Çağ’ın kapısını açmıştır. 21. yüzyılın
Sanayi 4.0 Devrimi yapay zekâ çağının habercisidir.

TÜRKİYE ‘DİJİTAL DEVRİM’E GEÇ Mİ
KALDI?
n Türkiye ve dünya Teknolojik Devrim'in ne
kadar farkında? “Teknolojik Devrim”e geç kalmış bir Türkiye'yi ne gibi senaryolar bekliyor?
Batı dünyasının dijital “Teknolojik Devrim”ine
devletler değil, “Silicon Valley Kapitalizmi” öncülük ediyor. 1990’lardan sonra yeni icatlara sahip potansiyel yetenekleri, yani genç beyinleri toplayıp dijital küresel merkezlere çektiler. Onlardan
bağımsız, bireysel veya bölgesel yatırımlar mümkün değil, çünkü muazzam veri tekeline (Datenmonopol) sahipler. Bölgesel yazılım şirketlerine meydan okudular. Sloganları şöyleydi “yavaş
yürürsen seni yutarım, hızlı koşarsan takipçin olurum.” Dijital tekeller olmadan dünyayla bağınız
kesiliyor. Önceki ABD başkanının Twitter hesabını kapattılar ve 80 milyon takipçisiyle bağı kesilmişti. Bu senaryoyu Türkiye’de ve diğer ülkelerde de uygulayabilirler. Ulus ötesi bu dijital tekeller devlet, sınır, mülkiyet, yerel yasa ve gümrükleri tanımıyor. 20 yıldır küresel çapta milyarlarca insanın düşünce, davranış ve tüketim alışkanlıklarını ayrıntılarına kadar topladılar ve dijital bir piyasa egemenliği kurdular. Dünya online pazarı birkaç dijital tekelin elinde. Türkiye ve
dünyanın önemli bölümü bunun farkına geç
vardı. Şimdi bu tekellere karşı vergilendirme, denetleme ve yasalar çıkarılmaya çalışılıyor. Çin Halk
Cumhuriyeti özellikle 2010’dan sonra ülke içindeki küresel tekelleşmeyi önleyerek, kamusal yerel dijital devrimini gerçekleştirdi. Diğer yandan
dijital tekeller Türkiye’de ve başka yerlerde toprak satın alıp “otonom” bölgeler kurguluyorlar.
Dijital tekellerin bu senaryosunu önlemek için,
sistemlerini besleyecek elektrik enerjisi devletçe

kamulaştırılmalı.

‘TÜRKİYE VE DÜNYANIN ÖNÜNDE
TAMAMLANMASI GEREKEN ÖDEVLER VAR’
n Türkiye sizce yeterince dijitalleşme konusunu önemsiyor mu? Dijital dönüşümün hangi
evresinde?
2015 yılından itibaren sadece Türkiye değil, birçok devlet dijitalleşmeyi gündemine almaya başladı. Çünkü Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye ve
diğer tüm üye ülkelere, 17 hedef içeren “Ajanda
2030” sürdürülebilir kalkınma ödevlerini verdi.
Ajandanın 9. hedefi çevreyle uyumlu teknoloji, iletişim ve internet erişimini de kapsayan altyapıların
inşasını ve yenilenmesini içeriyor. Dünyada internet erişimi yaklaşık %56 oranındayken Türkiye’de yüzde 80’ni aştı. Özel sektörlerde önemli yatırımlar devam ediyor, gelecek yıl “Mobilfest
2023 Dünyaya Bağlan” mottosuyla İstanbul’da fuar etkinliği planlanıyor. Kamu alanında ise sağlık sisteminde özellikle Kovid-19 pandemi salgınına karşı, dijital uygulamaları görüyoruz. Eğitim
alanında da örneğin uzaktan ders sistemi belli
oranda başarıldı. 2030 yılına kadar Türkiye ve dünyanın önünde, tamamlanması beklenen dijitalleşme ödevleri duruyor.
n Halk, teknolojinin gelişmesiyle robotların
insansız olarak birçok işi yapacağını ve bu nedenle de işsiz kalacağını düşünüyor. Siz bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Her teknolojik devrimden önce bu kaygılar
halkta görülüyor. İlk sanayi devriminde İngiltere’de işçiler “iş elden gidiyor” korkusuyla makineleri kırmaya başlamıştı. Günümüzde insanlar,
yaşamın anlamı nedir? sorusuna, genelde “bir işim
olsun” yanıtını da verirler. Oysa mevcut rekabet
toplumunda geçim için, zorunlu ücretli iş dışında seçenek yoktur. Yani karşıt bir sınıfta yer almalı ve zorunlu iş yapmalısınız. Milyonlarca insan isteksizce sevmediği işlerde çalışıyor ve özgür
değildir. İnsanı taklit edebilecek yapay zekâ temelli robotlar, işçinin yerine üretimde kullanılırsa,
insan işini kaybedebilir ancak özgürlüğünü kazanır. Tabi bu noktadan sonra “milyonlarca işsiz
insan ne yapacak?” sorusuyla karşılaşıyoruz.
Robotlar kesintisiz ve masrafsız çalışacak, robota ücret, izin, istirahat ve sosyal sigorta gibi yatırım gerekmiyor. Robot ile insan arasındaki çalışma
farkı şudur: İnsan kurallara göre çalışır ve hata
payı yüksektir, robot ise programlanmış kurallara göre %99 doğru iş yapar.
Robot sayesinde insan artık istediği gönüllü işleri, hobilerini, tutkularını ve yeteneklerini gerçekleştirebilecek serbest zamanına kavuşacak. Kamu yararına olabilecek Dijital Devrim’le birlikte, geçim için her vatandaşa (işsizlerde dahil) “Koşulsuz Temel Gelir” sağlanabilir.
n Bu nasıl finanse edilecek?
Örneğin transaksiyon vergileriyle. Kurgusu
şöyle: Bir günde milyonlarca insanın her alışveriş hareketinden, mesela %0,001 cüzi vergi miktarı anlık koşulsuz temel gelir merkez bilgisayarına aktarılacak. Ay sonunda herkese ödenecek
koşulsuz temel gelir bütçesi birikmiş olur. Almanya’da temel geliri savunan uzmanlar, her vatandaşa 1500 avro civarında maaşın mümkün olduğunu iddia ediyorlar.

tim almak zorunda kaldılar. Sosyokültürel açıdan baktığımızda dijitalleşmenin olumlu ve
olumsuz yönleri nelerdir?
Söyleyişinin başında teknolojinin sosyolojiyi değiştirdiğini belirtmiştik. Davranış alışkanlıklarıyla
birlikte kültürel değişimde yaşanıyor. Fiziki dünyadan sanal ortama geçiş var, bu ortamda birey
sabit ama çevresi hareketli. Ağlar veri akışıyla durmaksızın işlem görüyor. Okul ile ev, veya iş ile özel
hayat bütünleşiyor.
Online eğitim konusunda bakanlıklar korona
kapsamında acil çözümler üretmeye başladılar.
Ancak toplum ve çok sayıda hane, buna hazır değildi. Çünkü dijital sistemle uyumlu hareket
edebilmek bakımından, ilgili araç ve gereç imkanlarına herkes sahip değildir. Dijital eşitsizlik
de diyebiliriz. İnternet erişimi, ayrı oda, sessiz ortam, bilgisayar vs. herkeste eşit şekilde bulunmuyor.
Olumlu yönden değerlendirdiğimizde, dijitalleşme zaman ve mekândan bağımsız “uzağı yakınlaştırıyor.” Buda milyonlarca öğrencinin evde
kalarak sokak yoğunluğunun düşmesi, trafiğin ve
çevre kirliliğinin azalması demektir. Home office (evden çalışma) imkanına sahip yetişkinler de,
buna katkı sağlıyor.

BLOCKCHAİN, METAVERSE, NFT NEDİR?

n Son yıllarda sıklıkla Blockchain, Metaverse, NFT gibi terimlerle karşılaşıyoruz? Hiç bilmeyenler için soruyorum, bu terimlerin anlamı
nedir?
Blockchain yani kayıt zinciri, küresel çapta milyonlarca bilgisayarın birbirine bağlanmasını kapsayan ve her yerden erişime açık bir “Noter” sistemidir. Geleneksel devlet bürokrasisini ve kurumlarını ortadan kaldıracak “dünya kayıt birliği” şeklinde 21.yüzyılın yeni yönetim biçimidir.
Merkez dışı bilgisayar sistemlerinde vatandaşlar
ara kurumlar olmadan (bankalar, devlet daireleri
vs.) günlük işlerini “kapalı devre” işlemle yapabilecekler. Örneğin A ülkesinden B ülkesine
yerleşmek istiyorsanız bürokrasiden kurtuluyorsunuz, ikamet kayıtlarınıza her yerden ulaşabilirsiniz. Ya da dijital para transferinde A kişi dünyanın başka yerinde ikamet eden B kişiye 100 avro göndermek isterse, iki taraf önce teyit etmeli. Eğer teyit sonrası fark varsa (101euro) ve transfer denenirse, Blockchain “Noteri” devreye giriyor ve “error” la işlemi reddederek “yolsuzlukları” önlüyor.
Metaverse (öteki evren) internetin bir sonraki aşaması şeklinde değerlendiriliyor. Dünyanın
3 boyutlu kopyası sanal ortamda hazırlanıyor ve
bu “boş” sanal dünya “kolonileşmeyi” bekliyor.
Mevcut internette dışarıdan ekrana bakarak
dünyayı izliyorsunuz. Ancak Metavers’e erişebilmek için önce “Avatar”ınızı oluşturacaksınız.
Sizi temsil eden avatarınızla “artırılmış gerçeklik”
gözlüğüyle, ekranın içerisine üç boyutlu sanal ortama girebileceksiniz. Burada dünyanın her yerinden gelen avatarlarla iletişime geçebilir, iş kurabilir, her yeri gezip ve alışveriş yapabileceksiniz.
NFT (non fungible token) kişinin ürettiği ve kişiye ait dijital bir eserdir. Sanal ortamın tapulu
“özel mülkiyeti” diyebiliriz. Çünkü eserin kopyalanmasını ve değiştirilmesini önlemek amacıyla
NFT patent gibi özelliğe sahiptir. NFT eseri, sa‘FİZİKİ DÜNYADAN SANAL
dece satılır veya satın alınabilir. Yani internet orORTAMA GEÇİŞ VAR’
tamında bilinen ücretsiz sosyal “paylaşım kültün Korona salgını nedeniyle çocuklar online eği- rüne” karşılık, ücretli bir eserler koleksiyonudur.

‘GELENEKSEL KAPİTALİZMİN
SONUNA GELİNDİ’
n “Sosyalist Dijital Toplum” adında bir kitabınız var. Sosyalist dijital toplum nasıl oluyor?
Özetle; teknoloji temelli sömürüsüz üretim,
sınırsız dünya ve sınıfsız topluma giden yolda oluyor.
Sınırlı kaynaklara sahip gezegen, sonsuz üretim fazlasıyla sömürülemez artık. Bunu somut
olarak 2022’de “gıda kıtlığı” söylemleriyle ve
“Dünya Limit Aşımı Günü” bildirimiyle açıkça
yaşıyoruz. Dünyanın bir ülkeye ayırdığı kaynaklar,
rekabet toplumlarında limit gününden önce
tüketiliyor. Bu da doğa düşmanı kâr sistemine
dayalı üretim anarşisinden kaynaklanıyor. Nihayet kapitalist merkezler bile, geleneksel kapitalizmin sonuna gelindiğini ilan ediyorlar.
Dünya Ekonomik Forumu (WEF) sermayeden
emeğe doğru servet dağılımının yaşanacağını öngörerek “paydaşlık” teriminden söz ediyor.
Bundan sonra Sosyalizm, dijitalleşme ve toplum,
kavramları anlam kazanacak. 21. yüzyılda hammadde, üretim, dağıtım ve tüketim yani tüm tedarik zinciri ve üretim araçları (tarım, enerji, sanayi vs.), dijital kamu platformuna bağlanarak
Algoritma’yla yönetilebilir. Bu ütopya değil, artık realitedir. Böylece üretim fazlasını ve kıtlığını
önleyebilecek bir “Algoritma yönetimi” toplumun yararına ve ihtiyaçlarına göre inşa edilebilir. Buda sadece çoğunluğu yani toplumu esas
alan, yeni tip bir Sosyalizm 2.0’la mümkündür.
Bunun nesnel koşulları ve olguları bugünden görülüyor. Örnek verebiliriz; 21.yüzyılda yapay zekâ canlı emekle yani işçiyle yer değiştiriyor. Bu
aşamada insan üzerindeki sömürü kalkmış olacak. Yani sömürüsüz üretim.
Fiziki Meta (piyasada satılan mal) sanallaşıyor. Kalem, kâğıt, silgi, hesap makinesi olmadan
dijital ortamda yazıyoruz. Örneğin dijital bir kitap üretimi, sanal ortamda ihtiyaca göre herkesle
ücretsiz paylaşılabilir. Ve daha yüzlerce fiziki mal
sanallaşabilir ve sosyalist paylaşım platformu
oluşturulabilir.
Üretim araçları “Nesnelerin İnterneti” aracılığıyla “Big Data”ya bağlanıyor. Böylece üretim araçları üzerindeki özel mülkiyet yani insan
tahakkümü de tarihe karışıyor.
Blockchain (kayıt zinciri) tabanlı küresel altyapıyla sınırsız dünyaya ilerliyoruz.
n Sosyalist Dijital Toplum nasıl inşa edilecek?
Kullanıcılar (user) ile tekeller diyebileceğimiz
iki zıt sınıf ortaya çıkıyor. Milyarlarca insan verilerini artık dijital tekellere ücretsiz teslim etmeyecektir. Veri insanın ürettiği değerdir ve bu
veriler kamusal platformda güvence altına alınacak. Algoritma toplumsal verilerle üretim ve
tüketimi planlayacak.
Çağın filozofu Karl Marx teknolojiyi ve otomatikleşmeyi şöyle analiz ediyor: “Bir gün kolektif akla sahip makineler çalışacak ve insanlar
üretimin dışına çıkarak onları yönetecektir.” Yani yapay zekâ sınıfsız toplumun habercisidir.
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