
19.  Sayı

1

M a y ı s - 2 0 2 0 - 1 9 . S a y ı

ABD’nin Minnesota eyaletinin 
en büyük kentlerinden Minne-
apolis’te siyah Amerikalı Geo-
rge Floyd’un, polis tarafından 
gözaltına altına alınırken boğa-
zına basılması sonucu hayatını 
kaybetmesi ırkçılık tartışma-
larını tekrar gündeme getirdi. 
Floyd’un ölümü ırklar arası ge-
rilimin de bir kez daha su yüzü-
ne çıkmasına neden oldu. 
ABD’de Afro-Amerikalı olarak 

tabir edilen siyahilerin toplum-
sal olarak eşit statüde olma-
dıklarını savunması ve bu mü-
cadeleleri on yıllardır devam 
ettirmesi aslında Amerikan 
siyasi tarihinin önemli bir par-
çası olmuştur. Ancak, korona-
virüs pandemisi sonrası en çok 
etkilenen ülkenin ABD olması, 
işsizlik maaşına başvuranların 
sayısının 40 milyonu aşması 
gibi etkenlerinde bir araya gel-

mesiyle ırkçılık karşıtı hareket-
ler ve gösteriler aslında bir anda 
sosyal sınıf temelli isyan boyu-
tuna dönüşmüştür. Minneapo-
lis’te başlayan eylemler, ABD’de 
birçok eyalete sıçramış durum-
da ve polis güçleri yetersiz kal-
maktadır. 
Floyd’ün ölümü üzere başla-
yan protestolar her geçen gün 
daha da şiddetlenmektedir. Bu 
protestolarda bir grup eylemci 

ABD’DE POLİS ŞİDDETİ ve 
ARTAN PROTESTOLAR
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Floyd’ü öldüren polisin adli bir 
vakadan yargılanmasına karşı 
çıkıyor. Zira, ABD Anayasası’n-
da ırkçılık bir anayasal suç ola-
rak tanımlanmıştı. Bu nedenle, 
protestocular Floyd cinayetinin 
ırkçılık olduğunu vurgulayarak, 
aslında ABD’de sık sık günde-
me gelen polis şiddetinin anaya-
sal bir suç olarak tanınmasını ve 
ona göre yargılanmalarını talep 
etmektedir. 

Protestoların bir diğer boyutu 
ise yağma, isyan ve vandallık 
olarak ortaya çıkmıştır. Burada 
ise Floyd cinayeti son aylarda 
yaşanan ekonomik sıkıntıları-
nın Floyd cinayeti ile patlama 
noktasına gelmesi olarak yo-
rumlanabilir. ABD’de 2007, 
1992 gibi yıllarda da bu tip pro-
testolar artmış ve siyasi otorite 
ve toplumsal uzlaşı ile olaylar 
yatışmıştı. Ancak bu sefer pat-

layan kriz ırkçılık sorunu üze-
rinden, toplumsal ve ekonomik 
sınıfların yaşadığı sorunların 
dışa vurumu olarak algılanabi-
lir. Bu nedenle, bu protestola-
rı bastırmak sadece toplumsal 
uzlaşıyla yeterli olmayabilir. 
Özellikle, alt-orta sınıfın yaşa-
dığı ekonomik krizin bir çözü-
me bağlanmadığı sürece bu tip 
olaylar ABD’de şiddeti azalsa da 
devam edebilir. 
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Korona virüs salgınının or-
taya çıkışından beri ülkeleri 
ekonomik anlamda derinden 
etkilemeye devam ediyor. 
Dünya mücadelesine devam 
ederken, ülkeler ekonomile-
rini toparlamak için yardım 
paketleri, ekonomi paketleri 
hazırlıyor. Dünyanın en bü-
yük ekonomilerinin büyük 
yaralar aldığı bu dönemde, 
kuşkusuz bun durumdan en 
çok etkilenenlerden birisi Av-
rupa Birliği oldu.

Avrupa Birliği İngiltere’nin 
‘’Brexit’’ ile ayrılmasından 
sonra kendi içinde, Birliğin 
devamlılığına ve işlevselliğine 
yönelik tartışmalar gelişmek-

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHİNDEKİ 
EN SERT DÜŞÜŞ

teydi. Korona virüs sürecinde 
ise bu tartışmaların, haklı ve 
haksız yönleri daha da aydın-
lanmaya devam ediyor. Virüs-
ten en ciddi derecede etkile-
nen ülkelerden olan İtalya’da 
bazı bakanlar odalarındaki 
AB flamalarını indirmiş, ül-
kedeki bazı parti gruplarının 
Avrupa Birliği hakkında, yar-
dım etmedikleri gerekçesiyle, 
ciddi eleştirilerde ve eylemler-
de bulunmuşlardı. 

Sağlık ve ekonomi sistemle-
rinin yeniden toparlanması 
ve ekonomik hareketliliğin 
tekrardan sağlanması için bir 
takım raporlar yayınlandı. 
Bunlardan birisi olan, 6 Ma-

yıs’ta  AB Komisyonu tara-
fından yayımlanan ‘’Avrupa 
Ekonomik Tahminleri 2020 
İlkbahar’’ raporda, AB ekono-
misinin %7,4 küçüleceği, 2021 
yılında ise yüzde 6,1 büyüye-
ceği öngörüldü. Bu raporda 
ülke bazında ise, Alman-
ya’nın %6,5, Fransa’nın %8,2, 
İtalya’nın %9,5 İspanya’nın 
%9,4, Hollanda’nın %6,8, Bel-
çika’nın %7,2, Yunanistan’ın 
%9,7 ve Avusturya’nın %5,5 
küçüleceği tahmin edildi. Ra-
porda Türkiye’ye yönelik ise, 
Türkiye ekonomisinin %5,4 
daralacağı, 2021’de ise %4,4 
büyüyeceği tahmin edildi.

‘’Avrupa Birliği, tarihindeki 
en sert ekonomik küçülmeyi 
yaşıyor.’’
Raporla ilgili düzenlenen top-
lantıda AB Komisyonu’nun 
Ekonomiden Sorumlu Üyesi 
Paolo Gentiloni, ‘’Avrupa Bir-
liği, tarihindeki en sert eko-
nomik küçülmeyi yaşıyor.’’ 
açıklamasıyla durumun vaha-
metini ortaya koydu. Gentilo-
ni açıklamasının devamında, 
AB ülkeleri arasında ekono-
mik toparlanmanın dengeli 
biçimde gerçekleşmeyeceğini 
belirterek, işsizlik oranların-
da ciddi yükseliş beklendiği-
nin altını çizdi.
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Kovid-19 ile mücadeleye yö-
nelik önlemlerin maliyeti 3 
trilyon avroyu geçti:
Geçtiğimiz ayda AB Komis-
yonu Başkanı Ursula von der 
Leyen korona virüs ile müca-
deleye yönelik önlemlerin 3 
trilyon euroya mal olduğunu 
belirtmişti. Bununla birlikte 
AB ülkelerinin sağlık sistem-
lerini güçlendirecek ve içeri-
deki şirketleri destekleyecek 
çeşitli adımlar attıklarını 
vurgulamışlardı.
Bu sözler kapsamında önemli 
yardımlardan birisini Fran-
sa’nın ulusal havayolu şirketi 
Air France aldı. Avrupa Ko-
misyonu aldığı kararla Air 
France’a 7 milyar Euro acil 
destek sağlanmasına onay 
verdi.

AB’den aşı için bağış kam-
panyası
 Avrupa Birliği önderli-
ğinde düzenlenen uluslararası 
bağış konferansı maratonun-
da 7.4 milyar euro toplandı. 
Bu kampanya kapsamında 
Avrupa Birliği’ne birçok ülke 
destek verdi. Türkiye’nin de 
yardım yapan ülkeler arasın-
da olduğu biliniyor. Fransa ve 

Suudi Arabistan 500 milyon 
Euro yardımda bulunacak-
larını söyledi. Almanya 525 
milyon Euro, İngiltere ise 440 
milyon Euro katkı sağlayaca-
ğını duyurdu. Cumhurbaşka-
nı Tayyip Erdoğan’ın yaptığı 
açıklamada ise Türkiye’nin 
katkı payını 23 Mayıs’a kadar 
açıklayacağını belirtti.
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Kredi paketinde uzlaşma:
Avro Grubu Başkanı Mario 
Centeno, Avro bölgesi mali-
ye bakanlarıyla yaptığı video 
konferans yönetimiyle yapı-
lan toplantıda alınan karar-
ları duyurdu. Avrupa İstikrar 
Mekanizması ile üye ülkelere 
sağlık alanında kullanmak 
için 240 milyar euroluk kredi 
verilecek.

Macron ve Merkel’den ortak 
açıklama
Fransa Cumhurbaşkanı Em-
manuel Macron ile Alman-
ya Başbakanı Angela Merkel 
video konferans yolu ile gö-
rüşme gerçekleştirdi. Görüş-
menin ardından ortak olarak 
düzenlenen basın toplasında 
AB ekonomisini canlandır-
mak için 500 milyar euroluk 
ekonomi paketini AB üyesi 

ülkelerin onayına sunacak-
larını açıkladılar. Liderler bu 
paketin ihtiyacı olan AB ül-
keleri arasında dağıtılacağını; 
araştırma, dijitalleşme, ekolo-
ji alanlarında yatırım yapmak 
istediklerini ifade ettiler. Eko-
nomi paketi hakkında konu-
şan Merkel; ‘’Amaç, Avru-
pa’nın bu krizden daha güçlü, 
daha uyumlu ve dayanışma 
içinde çıkmasıdır’’ ifadelerini 
kullandı ve son olarak Avru-
pa’nın şimdi birlikte durma-
sını gerektiğini vurguladı.

Avrupa Komisyonu Parla-
mento üyelerinin 2trilyon 
euroluk teklifi
Avrupa Birliği’nde, Covid-19 
salgınıyla birlikte gelen, de-
rin ekonomik resesyonla sa-
vaşmak, halkı desteklemek 
ve iş sektörüne yardım et-

mek için, Avrupa Komisyonu 
Parlamento Üyeleri 2 trilyon 
euroluk yardım paketi istiyor. 
Bununla ilgili müzakerelere 
başlanması için Avrupa Birli-
ği kurumları arasında görüş-
meler sürüyor.

Avrupa Birliği ülkelerinin ve 
Avrupa Birliği’nin bu ekono-
mik krizden nasıl çıkacağı 
önemli bir konu olmaya de-
vam edecek. Çeşitli Avrupa 
Birliği ülkeleri, Birliğin işlev-
selliğine eleştiriler getirmeye 
devam etse de, son dönemde 
yapılmaya çalışılan yardımlar 
bunu gidermeye yeterli olacak 
mı? Yoksa bütün bunlar için 
geç mi kalındı bunu zaman 
gösterecek.
 
Muhsin Emre ÇALIŞKAN



19.  Sayı

6

2020 yılının başından itibaren 
dünyayı etkisi altına alan ve insan 
yaşamına büyük bir darbe vuran 
koronavirüs, şu anda 5 milyondan 
fazla kişiyi etkiledi ve 300 bin ki-
şiden fazla kişinin ölümüne neden 
oldu. 

İnsanlar ve devletler böylesi zor 
bir dönemden geçerken, Birleşmiş 
Milletler’e bağlı olan ve toplum 
sağlığıyla ilgili uluslararası çalış-
malar yapan Dünya Sağlık Örgü-
tü’nün bu konudaki tutumları ve 
başarısı birçok kafada soru işareti 
bıraktı.

Vuhan’da başlayan ve kısa sürede 
bir pandemi haline gelen korona-
virüs konusunda, Çin’in bu konu-
da yetersiz kaldığı ve bunu tüm 
dünyadan gizlediği iddia edildi. 
Çin’in bu konuyu göz ardı ettiği 
kadar, DSÖ’nün de bu konuyu göz 
ardı ettiğinden bahsediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri Baş-
kanı Donald Trump ise yaptığı 
açıklamada, DSÖ’nün Vuhan’daki 
durumu yeterince incelemediğine 
işaret ederek, “DSÖ, 2019 Aralık ve 
hatta daha öncesinde Vuhan’da bir 
virüsün yayıldığına dair haberleri 
göz ardı etmiştir.” sözlerini kullan-
dı. DSÖ’nün baskı altında kaldığı 
ve etmesi gerektiği gibi hareket 
etmediğinden bahseden Trump, 
DSÖ’yü “Çin’in Kuklası” olarak 
tanımladı. Trump, sürecin yanlış 
yönetilmesi ve gerekli şeffaflığın 
sağlanmamış olmasından dolayı 
koronavirüs salgınının kontrolden 
çıktığını, bunun en büyük sorum-
lusunun ise DSÖ olduğunu söyle-
di.
Amerika Birleşik Devletleri’nde 
koronavirüs nedeniyle ölen kişi sa-
yısı şu anda 95 bin ve giderek ar-
tıyor. Diğer ülkelere göre ilk vaka 
daha geç bulunmuş olsa da, koro-
navirüs kısa sürede inanılmaz bü-

yük bir etki gerçekleştirdi.

Koronavirüs, 11 Mart tarihinde 
bir pandemi olarak sınıflandırıldı. 
Trump, bu konuda geç kalındığını 
eleştirerek “Ancak o zamana kadar 
virüs dünya genelinde 114 ülkeye 
yayılmış, 4 binden fazla kişi ölmüş 
ve 100 binden fazla kişi enfekte ol-
muştu” ifadelerine yer verdi.
Trump, geçtiğimiz ay yaptığı açık-
lamada DSÖ’ye yapılan fonların 
durdurulacağını açıklamıştı. Bu 
açıklamanın yaklaşık bir ay son-
rasında ise yaptığı açıklamaya göre 
“esaslı reformlar” yapmaması ha-
linde Dünya Sağlık Örgütü’ne sağ-
ladığı fonları 30 gün sonra “kalıcı 
olarak” donduracağını açıkladı. 
Trump “DSÖ’nün bundan daha 
iyisini yapabileceğini biliyoruz” 
diyerek bu konuya şimdilik nokta 
koydu. 
     
Kadir YILDIRIM

TRUMP DSÖ’YE SÜRE VERDİ



19.  Sayı

7

ABD-ÇİN TIRMANAN GERİLİMDE SON DURUM

Covid-19 sonrası dünyanın nasıl 
olacağı merak konusu fakat yeni 
dünyanın büyük kavgasının ABD 
ve Çin arasında olacağı kesin 
gözüküyor. Virüs, dünyanın iki 
büyük ekonomileri ABD ve Çin 
arasındaki gerginliğe yeni boyutlar 
kazandırıyor. 

Covid-19 virüsünün Çin’den 
başlayarak tüm dünyaya hızlıca 
yayılması, tepkileri Çin’in üzerine 
çekti. Virüsün nasıl ve nereden 
yayıldığı hala kesin olarak bilin-
miyor. Virüsten en fazla etkile-
nen ülke olan ABD, virüsün Çin 
tarafından üretildiğini savunurk-
en Çin, virüsün doğal kaynak-
lardan ortaya çıktığını yineliyor. 
İki ülke arasındaki gerilim git-
tikçe tırmanıyor. Washington’dan 
Pekin’e yönelik suçlamalar, ABD 
Başkanı Donald Trump’ın korona 
virüsü “Çin Virüsü” olarak tanım-
lamasıyla başladı. Geçtiğimiz gün-

lerde DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü), 
virüsün doğal kaynaklı olduğunu 
açıklamıştı fakat Çin Devlet 
Başkanı ve DSÖ arasında geçtiği 
iddia edilen bir diyalog, DSÖ’nün 
bu açıklamasına şaibeli yaklaşıl-
masına neden oldu. ABD Başkanı 
Trump, DSÖ’yü salgını engelleme-
mekle suçlayarak kaynak yatırımını 
kestiğini açıkladı. Bunun yanı 
sıra, DSÖ’nün virüs dönemind-
eki tutumu dolayısıyla uluslara-
rası bağımsız bir soruşturmaya 
tabi tutulmasına karar verilmişti. 
Trump, “dünya onlar yüzünden acı 
çekiyor” diyerek Çin’in faturasının 
ağır olacağını söyledi. ABD, Çin 
menşeili şirketlere yaptırım uygu-
lamaya devam ediyor. Çin Dışişleri 
sözcüsü, Çinli şirketlere karşı 
yaptırımları konusunda ABD’nin 
salgını bahane olarak kullandığını 
öne sürüyor.  ABD Senatosu, Çin 
hükumetinin Doğu Türkistan’da 
uyguladığı baskı rejimi dolayısıyla 

Çinli yetkililere yaptırım uygulan-
masını konu alan yasa tasarısını da 
onayladı. Tasarı, Uygur Türkler-
ine ve diğer Müslüman azınlıklara 
baskı uygulayan Çinli yetkililere 
yaptırım uygulanması çağrısını 
içerirken, Uygur insan hakları 
ihlallerine karşı yapılan ilk yasama 
tepkisi özelliğini taşıyor. Senato’da 
değişikliklere uğrayarak kabul 
edilen tasarının, yakın zamanda 
Temsilciler Meclisinde yeniden oy-
lanıp Trump’ın onayına sunulması 
bekleniyor. 

Pandemi sürecinde beraber hareket 
etmeleri gerektiği düşünülen ABD 
ile Çin arasındaki rekabet ve geril-
im, günden güne artmaya devam 
ediyor. Rekabetin sonuçları neler 
olacak ve iki ülke arası rekabetin 
zararları beraberinde neler getire-
cek, zamanla göreceğiz.

Helin TOĞAY
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TÜRKİYE’NİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 
75. GENEL KURUL BAŞKAN ADAYI 
VOLKAN BOZKIR

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı adayı eski Avrupa Birliği (AB) 
Bakanı ve Baş müzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Vol-
kan Bozkır, salgın sonrası daha iyi bir Dünya inşa etmenin sloganımız olması 
gerektiğini söylüyor Volkan Bozkır, Dünyayı derinden etkileyen yeni tip korona 
virüs (Kovid-19) salgınının 15 Eylül’de başlaması planlanan BM 75. Genel Kurulu 
toplantılarını nasıl etkileyeceğine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Şartlar, üst düzey BM zirvesini toplanmasına 
müsaade etmezse başka bir tarihe alabiliriz.” dedi.

Volkan Bozkır, BM 74. Genel Kurul 
Başkanı Tijjani Muhammad-Bande 
ve üye ülkelerin temsilcileri ile video 
konferans yoluyla görüştü. Genel Ku-
rul Başkan adayı olarak vizyon ve ön-
celiklerini anlatan Bozkır, BM üyesi 
ülkelerin desteğiyle Türkiye’den bu 
göreve seçilen ilk başkan olacağını 
söyledi.

 Bozkır, göreve geldiğinde neler ya-
pacağına dair şu ifadeleri kullandı: 
    BM’deki bütün bölgesel grupların 
beklenti ve görüşlerine eşit derece-
de önem vereceğini, BM’deki karar 

alma mekanizmaları ile yakından 
ve uyumlu bir şekilde çalışacağını, 
uluslararası profesyonel ve cinsiyet 
eşitliğinin olduğu bir ekiple şeffaflık 
ve kapsayıcılık temelinde çalışaca-
ğını belirten Bozkır, özellikle en sa-
vunmasız grupların Genel Kurul’da 
seslerini duyurmalarını sağlayaca-
ğını ifade ederken, önceliklerinden 
birinin ise kadın haklarının ve statü-
sünün güçlendirilmesi ve kadınların 
hayatın bütün alanlarına eşit katılımı 
olacağını anlattı. Yeni tip korona vi-
rüs salgınıyla ilgili de değerlendir-
mede bulunan Bozkır, uluslararası 

toplumunun salgınla mücadelede 
bütüncül bir yaklaşıma ihtiyaç duy-
duğunu söyledi ve birlik çağrısında 
bulundu.. 

  Bozkır, “İnsanlık virüse karşı hiçbir 
savaşı kaybetmedi ve bu tehlikeyi ye-
neceğiz ve daha güçlü geri döneceğiz. 
İhtiyacımız olan şey dayanışma, or-
taklık ve iş birliği.” Dedi. Büyükelçi 
Bozkır, önceliklerinden birinin ise 
kadın haklarının ve statüsünün güç-
lendirilmesi olduğunu ifade etti. 
         
Şehnaz TEKBAŞ
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SALGININ BAŞINDAN GÜNÜMÜZE 
YURT DIŞINDAN GETİRİLEN 
TÜRK VATANDAŞLARI VE DURUMLARI

COVİD-19 salgını başladığın-
dan beri pek çok ülke gibi Türkiye 
Cumhuriyeti de hava, kara ve deniz 
sınırlarını kapattı. Sınırlarımız dı-
şında kalan Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşları bizzat Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı 
ile ülkeye getirilmeye başlandı ve 14 
günlük gözlem altına alınmak üzere 
boşaltılan öğrenci yurtlarına yerleş-
tirildi. Cumhurbaşkanı’nın talimatı 
ile gerçekleştirilen bu özel uçuşlar 
sayesinde 115 ülkeden 70 binden 
fazla vatandaş vatan toprağına adım 
attılar. Salgın boyunca vatandaşları 
yurda getirmek için pek çok sefer 
yapıldı. Sadece 1 gecede yapılan 
uçuşlar ile ülkeye getirilen vatan-
daşların istatistiği şu şekilde:
21.25 Suudi Arabistan uçuşu – 269 
Türk vatandaşı ülkeye getirildi.
22.27 ırak uçuşu – 135 Türk vatan-
daşı ülkeye getirildi ve Diyarba-
kır’da yurtlara yerleştirildiler.

23.45 İtalya uçuşu – 244 Türk va-
tandaşı ülkeye getirildi.
23.57 Kazakistan uçuşu – 164 Türk 
vatandaşı ülkeye getirildi ve Balıke-
sir’deki Gençlik Ve Spor Bakanlığı-
na bağlı öğrenci yurduna yerleştiril-
diler.
00.15 ABD kalan Türk vatandaşları 
New York John F. Kennedy Havali-
manından Türk Hava Yolları özel 
seferi ile alındılar.
00.58 Cezayir uçuşu – 109 Türk va-
tandaşı ve 9’u Cezayirli 118 kişi Ma-
latya’ya getirildi.
01.51 Fas uçuşu - 277 Türk vatanda-
şı ülkeye getirildi.
05.02 İtalya uçuşu - 194 Türk vatan-
daşı ülkeye getirildiler.
Türk Hava Yolları’nın yaptığı bu 
özel seferler sayesinde yurda adım 
atan Türkiye Cumhuriyeti vatan-
daşları hem Türk Hava Yollarına 
hem de kendilerini aldıkları için 
Cumhurbaşkanına teşekkür ettiler.

Yurda dönen bazı Türklerin dön-
meden önce yaşadıkları anlattılar:
Funda Can: “5 yıldır Miami’de yaşı-
yorum. Bebek bakıcılığı ve ticaretle 
uğraşıyorum. İki ay önce her şey bir 
anda durdu. Sokağa çıkma yasağı 
geldi. Bu süreci ülkemden ayrı ge-
çirdiğim için sürekli tedirgindim. 
“Hasta olsam bakacaklar mı? İlgi-
lenen olur mu?” diye düşündüm. 
Türkiye’yi oradan takip ettim. Ger-
çekten salgın sürecinin bu kadar 
kontrollü gitmesi hayranlık verici. 
Orada marketlerde bırakın ücretsiz 
maskeyi, parayla bulmak bile müm-
kün değil. Dezenfektan ve tuvalet 
kâğıdı bulmak neredeyse imkânsız. 
Bir an önce dönmek istiyordum. 
Orada virüsü kapmaktan ölmekten 
korktum. Ya hastaneye almazlarsa 
diye düşündüm, alsalar bile çıkarı-
lacak hastanede çıkarılacak yüksek 
meblağlı faturayı ödeyebilir miy-
dim bilmiyorum. Sağ olsun kon-
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solosluğumuz umduğumdan çok 
hızlı işlemlerimizi halletti. Sonra 
biletimizi aldık. Köpeğim olduğu 
için sorun olur zannettim ama onu 
da aldılar, çok mutluyum. Köpeğim 
Zeus’la birlikte karantina sürecine 
girdik. Hasta olacaksam da ülkem-
de olayım.”

Naz Yaşar: “İki yıldır Miami’de ya-
şıyorum. Bilgisayar Bilimi yüksek 
lisansı yapıyorum. Burada okullar 
kapanınca sağlık sigortam da iptal 
oldu. Ben bu süreçte burada, hasta 
olmaktan korktum. Çünkü burada 
kendi vatandaşlarıyla bile ilgilene-
miyorlar. Hasta olsam, benimle hiç 
ilgilenmezler diye düşündüm. Mali-
yeti de çok yüksek. 30 bin dolar fa-
lan. Okul bitince de oraya yerleşme 
planım vardı. Bu süreçte sıkıntı ya-
şadım. Konsolosluğu arayıp ülkeme 
dönmek istediğimi söyledim. Bir 
hafta sonra ülkemdeyim. Çok mut-
luyum, burada kendimi güvende 
hissediyorum.”
Funda Can ve Naz Yaşar gibi pek 
çok ülkeye dönen Türk vatandaşı 
yaşadıklarını bu şekilde anlattılar. 
Yurtlara yerleştirilen vatandaşlar 14 
gün boyunca mümkün olduğunca 
rahat ettirilmeye çalışılıp karanti-
nada tutuldular. 14 gün boyunca 
herhangi bir sorunu olmayan vatan-

daş yurttan ayrılabildi.

Yurtlara yerleştirilen bazı vatan-
daşlar 14 gün boyunca yaşadıkla-
rını şu şekilde anlattılar:
Nagihan Özhan: “Karantinada ar-
tık son günlere yaklaşıyoruz. He-
yecanımız gerçekten dorukta. Bu 
zamana kadar Sivas KYK yurdunda 
müdürümüz başta olmak üzere bü-
tün personel, Başhekimimiz, sağ-
lıkçılarımız herkes bize elinden ge-
len yardımı yaptı. Her şeyden önce 
güler yüz bizler için önemliydi. Bu 
anlamda herkese çok teşekkür edi-
yoruz. Çünkü karantinada olduğu-
muzu hissettirmediler. Biz burada 
misafir edildiğimizi hissettik. Ben 
kronik şeker hastasıyım, bunu yeni 
tespit etmiştik ve doktora gitmem 
gerekiyordu. Burada tedaviye baş-
ladım. İlk kez karantinada insülin 
kullanmaya başladım. Ailemizi çok 
özledik. Küçükken bize dokuna-
rak sevmeyi öğrettiler. Sevdiğimiz 
insanları kucaklamayı çok sevdik. 
Mutlaka her şey yoluna girecek ve 
eski günlerimize kavuşacağız. Buna 
yürekten inanıyoruz. Kaldığımız 
zaman içerisinde gerek pilates top-
larıyla gerek kitaplarla gerek mek-
tuplarla burada bize misafir olduğu-
muzu hissettirmeye çalışan herkese 
çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten 

kendimizi yalnız hissetmedik. Hep 
yanımızda olduğunuzu hissettik. 
Arkadaşlarımı, ailemi ve çevremi 
çok özledim, onlara sarılmak isti-
yorum. Bu günler yakında olacak” 
sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

Ecem Artut:” Biz buraya gelmeden 
önce 10-15 gün arasında kendimizi 
izole ettik. Avrupa’da hastalık daha 
önce ortaya çıktı. Okullarımız ve iş 
yerlerimiz kapandı. Daha sonrasın-
da bizlerde korku oluşmaya başla-
dı. Hastalık korkusu ve anne, baba 
özlemi. En büyük sorun sağlık sis-
temiydi. Sağlık sistemi Türkiye’de 
daha iyi olduğu için buraya gelme 
kararı aldık. Uçağa bindikten sonra 
Sivas’a indik. Her zaman bizi des-
teklemeye çalışıyorlar. Biz de onlar 
için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. 
Kapılarımıza yazılar asıyoruz, cam-
lardan onları eğlendirmeye çalışıyo-
ruz. Bizim olduğu kadar onların da 
motivasyona ihtiyacı olduğunu dü-
şünüyorum. Sivas Valimiz etli ek-
mek, lahmacun ve katmer gönderdi. 
Camlardan birbirimizle konuşarak 
iletişim kuruyoruz. Son günlerimiz 
burada duygulanıyorum burada 
bize gerçekten çok iyi baktılar.” 
     
            
Mustafa GÜLERYÜZ
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yıkıma uğrattı, ele geçirildikten 
sonra da görüldüğü kadarıyla 5 
Pantsir S-1 yok edildi, 1 tanesi az 
hasarlı olarak ele geçirildi. 

Türk SİHA’ları, resmi verilere 
göre Suriye’de 11 tane bulunan 
Pantsir sistemlerinin 8 tanesini 
vurduğunu açıklamıştı. Rus özel 
askeri şirketi Wagner tarafından 
da kullanılan bu sistemin Türkiye 

Libya’nın batısı için stratejik olan 
Vatiyye Hava Üssü, Türkiye des-
tekli UMH tarafından 18 Mayıs 
tarihinde yapılan açıklama ile 
ele geçirildiği duyuruldu. Üs, 
2014 yılından beri darbeci Hafter 
güçlerinin elindeydi. Bölgenin 
stratejik öneme sahip olması-
nın yanında ele geçirilen üsteki 
ganimetler de bir hayli önemli. 
Ganimetler arasında üstün nite-
liklere sahip Fransa menşeili Mi-
rage F-1, Rusya menşeili Mi-24 
ve Pantsir S-1 savunma ve saldırı 
araçları da bulunuyor. Türkiye 
tarafından üretilen SİHA’ların 
üssün ele geçirilmesinde yaptığı 
başarılar göğüs kabarttı. Aktif 
radara rağmen, Pantsir S-1 ra-
darlarına yakalanmayan Türk 
SİHA’ları üssü taarruz öncesinde 

VATİYYE HAVA ÜSSÜ’NÜN ELE GEÇİRİLMESİ

tarafından savunmasız bırakıl-
ması, bölgede Türk silahlarının 
üstünlüğü sağlamaya başladığını 
gösteriyor. Hafter’den ele geçiri-
len Pantsir, Trablus sokaklarında 
sergilendi. Rusya destekli ayrılık-
çılarla savaşta olan Ukrayna’da 
geçtiğimiz günlerde tercihini Bay-
raktar TB2’den yana kullanacağı-
nı açıklamıştı.

Vatiyye Hava Üssü’nün ele geçiril-
mesi sonucunda Libya’nın kom-
şularından olumlu tepkiler geldi. 
Tunus Parlamento Başkanı Gan-
nuşi’den Libya Başbakanı Serrac’a 
tebrik geldi. Cezayir’deki Barış 
Toplumu Hareketi ise, ‘’Hafter’in 
yenilgileri Cezayir’in çıkarınadır’’ 
açıklamasında bulundu.
Emir TÜRK
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COVID-19 SONRASI DÜNYANIN DURUMU NE 
OLACAK: KÜRESELLEŞME, MİLLİYETÇİLİK, 
DEMOKRASİLER?

Covid-19, beraberinde tüm dünyaya 
yasaklar getirdi. Dünya değişiyor, 
insanlar hak ve özgürlüklerini kısıt-
layan bu yasaklara ihtiyaç duymaya 
başladı. Normal zamanda bu yasak-
ların gelmesi dahi düşünülemezken 
şu anda insanlar yasakların devam 
etmesinin, süreç açısından en doğru 

karar olacağını savunuyor. İnsanla-
rın hal ve hareketlerindeki bu deği-
şimler ve kısıtlamalara karşı duruş-
ları şüphesiz salgın sonrası dönemde 
dünya siyasetini şekillendirecek. 
Dünyanın çeşitli bölgelerinde ya-
saklar uygulanmaya devam ediyor 
fakat bu süreçte yasakların devam-

lılığını savunanlar kadar bu yasak-
ların gereksiz olduğunu düşünerek 
protestolara katılanlar da var. Geçti-
ğimiz günlerde Almanya’da Merkel 
hükümeti, uyguladığı yasaklardan 
dolayı protesto edildi. Yaklaşık ola-
rak 200 kişinin katıldığı bu protes-
tolar sırasında Alman polisi şiddet 
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uyguladı. Yasaklara uyulmadığı ge-
rekçesiyle birçok kişi gözaltına alın-
dı. Bu olaylardan sonra Merkel Hü-
kümeti, yasakları esneteceğini fakat 
vakalarda artış görüldüğü takdirde 
normalleşmeyi durdurabileceğini 
açıkladı. Bu olaylar gerçekleşirken 
30 Mart’ta Macaristan Parlamen-
tosu da Korona Virüs Kanununu 
kabul etti. Bu kanun sayesinde Ma-
caristan Hükümeti, korona virüsle 
ilgili olduğunu düşündüğü her ka-
nun hükmünde kararnameyi yü-
rürlüğe sokabilecek.

Yasakların beraberinde getirdiği bu 
gelişmeler, birçok insanı tedirgin 
ediyor. Demokrasilerin tehlike al-
tında olduğunu düşünen insanlar, 
bu gelişmelerin, insan hak ve özgür-
lüklerinin kısaca demokratik hak-
ların kısıtlanması amacıyla kötüye 
kullanılmasından endişe ediyor. Bu 
gibi endişeler insanların Covid-19 
sonrası hükümetlere karşı olan gü-
venini sarsıyor. Hiçbir şeyin eskisi 
gibi olmayacağını düşünen insan 
sayısı çok fazla. 

Bunların yanı sıra milletler üzeri 
otoritelerin ülkelere gerekli yardımı 
yapmamaları, küreselleşme çağında 
azalan milliyetçi duyguları ön plana 
çıkardı. Milletler üzeri otoritelere 
olan güven azalırken milliyetçilik 
anlayışı artmaya başladı. Milliyet-
çilik anlayışı, milletler üzeri otori-

telerin etkinliklerini azaltırken aynı 
zamanda küreselleşmeye de büyük 
oranda etki etti. Bundan bir yıl 
kadar önce, içerisinde olduğumuz 
küreselleşme çağında, ulus devlet 
anlayışının hızlıca kaybolduğunu, 
milliyetçilik anlayışının eski öne-
minin kalmadığını düşünenler şu 
günlerde bu düşünceden epey uzak-
laşarak milliyetçilik duygusunu do-
ruklarda yaşıyorlar. Bunlardan ha-
reketle; Covid-19 sonrası dönemde, 
ulus devlet anlayışının yeniden güç-
leneceğini ve küreselleşmenin şekil 
değiştirebileceğini söyleyebiliriz.

Ülkeler arası yasakların etkilediği 
bir diğer önemli unsur ise kuşkusuz 
küresel ekonomi. Birçok ekonomist, 
salgın sonrası dönemde Dünya eko-
nomisinin %20 oranında küçül-
me yaşayacağını söylüyor. Çeşitli 
sektörler, büyük zararlar görmüş 
durumda. Süreç sonrası kuşkusuz 
küçülme yoluna gidecekler. Küresel 
ekonominin büyük zarar almasıyla 
beraber siyasi aktörler, küreselleşme 
ile beraber ülkelerin birbirlerine ne 
kadar bağımlı olduğunu da görmüş 
oldu. Bundan sonraki süreçte baskı-
cı rejimler artacak mı, demokrasile-
re olan güven azalacak mı, küresel-
leşme nasıl bir şekle bürünecek, ulus 
devletleri ne kadar güçlenecek ve en 
önemlisi ekonomiler ne kadar küçü-
lecek, hep beraber göreceğiz.
Helin TOĞAY


