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KÜRT ÇiFTÇiSi VE TARIM
işÇiSiNE KölEliK DAyATMASI
Türkiye’de çiftçiler yok sayılırken, Kürt
çiftçisi bu durumu daha ağır şekilde yaşı-
yor. Ağır enerji faturalarının altında ezi-
len çiftçilerin bir de dağıtım şirketleri
tarafından desteklerine el konuluyor.
Mevsimlik tarım işçilerinin durumu ise,
kölelik düzeninden farksız. 

SAlGINDA TÜM ÜlKElER
BiRBiRiNE BENZEDi 
Salgını ağır yaşayan ülkelerden Hollan-
da’da 30 yıldır mülteci olarak yaşayan
Zeynep Güler, hükümetin önlem almakta
geciktiğini ve birçok sektörde çalışmala-
rın durdurulmadığını söylüyor. Ahmet
Deniz ise, uzun süre doktorları virüs kap-
tığına inandıramamış. 
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İktidarın ısrarla içerde tutmaya devam ettiği 200
binden fazla tutuklu, salgın tehdidiyle karşı kar-
şıya. Birçok cezaevinde virüsün görüldüğü haber-
leri gelirken, en ağır salgın Buca Kapalı
Cezaevi’nde yaşanıyor. İzmir Cumhuriyet Başsav-
cılığı, 1 tutuklunun virüse yakalanmasından
sonra karantina altına alınan 64 tutuklunun daha
koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. 

Virüs cezaevlerinde yayılmaya devam ederken,
tutuklu yakınları ve insan hakları örgütleri bir an
önce cezaevlerinin boşaltılması için çağrı yap-
maya devam ediyor. Uluslararası İnsan Hakları
Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Reyhan
Yalçındağ, siyasi tutukluların infaz düzenlemesi-
nin kapsam dışında bırakılmasının Anayasa’nın
eşitlik ilkesine aykırı olduğunu hatırlattı. 5’te  

Gülcan Dereli’nin
haberi 7’de 

Özel

Bu ülkede 
çocuk olmak
‘Dünyada çocuk bayramı kutlayan ilk ve tek ülke’ olarak övünülen Türkiye’de milyonlarca çocuk
anadilinde eğitim hakkından mahrum. Şiddet, istismar, emek sömürüsü de hiç gündemden düşmüyor 

FRANCESCO BENOZZO 

Koronavirüs salgını ve salgın sonrası nasıl
bir dünya şekilleneceğine ilişkin

sorularımızı yanıtlayan İtalyan şair, dil
bilimci ve müzisyen Francesco Benozzo

şunları söyledi: “Scientocentric bir
gerçeklik görüntüsüne dayalı topluma

boyun eğdirme provasıyla karşı
karşıyayız. Bir bilim insanı olarak yardım
edemem fakat her şeyin çağdaş dünyanın

yeni dini tarafından yönetildiğinden söz
edebilirim. Sözde bilim tarafından temsil
edilen tek tanrılı, anti-mantıksal totaliter,

ve gerici bir din. Burada tek gerçeğin
taşıyıcısı olduğuna inanan ‘tek ses’

bilimine şahitlik ediyoruz. 6’da

SöylEşi / Orsola Casagrande

Topluma boyun eğdirme 
provası yapılıyor

Ölmeleri mi isteniyor?Ölmeleri mi isteniyor?Ölmeleri mi isteniyor?Ölmeleri mi isteniyor?Ölmeleri mi isteniyor?
Koronavirüs salgını cezaevlerinde hızla yayılıyor. Buca’da 64 tutuklunun testi pozitif çıktı

Uca tecridi
Meclis’e taşıdı
HDP Milletvekili Feleknas Uca, İmralıCezaevi’nde bulunan PKK Lideri Abdul-lah Öcalan’a uygulanan tecridi Meclis’etaşıdı. Adalet Bakanı AbdulhamitGül’ün yanıtlaması için soru önergesisunan Uca, “Sayın Öcalan’ın sağlık du-rumuna ilişkin ailesi ve avukatlarınagerekli bilginin sağlanmasına ilgili birçalışmanız var mıdır?” diye sordu. 5’te

Mezopotamya Dil ve Kültür Araştırma Derneği Eşbaş-
kanı Mine Karakaş, devletin Kürt çocukları üzerinde
yaptığı ayrımcılığa ve asimilasyon politikasına dikkat
çekerek, “Bir çocuğun en temel hakkı anadilde eğitim
görmektir. Dilinden ettiğiniz zaman her türlü hakkın-
dan kısıtlıyorsunuz, uzaklaştırıyorsunuz. 23 Nisan
Kürt çocukları için olan bir bayram değil” dedi.

‘Asimilasyonun pençesindeler’
Türkiye’de gündemden düşmeyen bir diğer sorun
ise, cezaevlerindeki çocukların durumu. Diyarbakır
Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Avukat Emin Gün,
son infaz düzenlemesinden birçok tutuklu çocuğun
da yararlanamadığına dikkat çekerek, “Virüs yayılır-
ken çocukları cezaevlerinde tutmaktaki ısrarı anla-
mak mümkün değildir” dedi. 

Çocuklar niye bırakılmıyor?
Türkiye’de çocukların maruz kaldığı sömürünün ba-
şında emek sömürüsü geliyor. Son virüs salgınında
da bu bir kez daha görüldü. 20 yaşın altındakilerin
sokağa çıkması yasaklanırken, ek bir düzenlemeyle
çalışan çocuklar, bundan muaf tutuldu. İSİG Meclisi
üyesi Pınar Abdal, “Bu sistemin kendisi çocuk işçili-
ğini beslemek üzere kurulu” dedi.

Emekleri sömürülüyor

Korona salgını ve karantina en çok çocukları etkiledi.
Okulların kapatılmasıyla haftalardır evden dışarı çıka-
mayan çocukların durumuna dikkat çeken Psikolog
Melek Şahin, “Gündelik rutinimizi koşullara uygun bir
şekilde yeniden yapılandırmalı ve bu duruma önce-
likle kendimiz uyum göstermeliyiz. Rutin çocukları
daha güvende hissettirecektir” diye konuştu. 

En büyük ilaç çocukları anlamak
Virüs salgınıyla birlikte eğitim, EBA sistemi üzerinden
yapılırken, Eğitim Sen eski Genel Başkanı Alaattin
Dinçer burada bile bir adaletsizlik olduğunu belirtti.
Dinçer, 925 bin çocuğun evinde TV, 3.8 milyon çocu-
ğun evinde internet erişimi yok. O nedenle EBA üze-
rinden yürütülen uzaktan eğitimin fırsat adaleti
yaratabilmesi olası görülmemektedir” dedi. 

‘EBA da adaletsiz’
Türkiye’de erkek şiddeti sadece kadınları değil, çocuk-
ları da hedef alırken, bu faillerin kolluk ve adalet sis-
temi tarafından korunması tepki çekiyor. Bunun son
örneği Antep’te yaşandı. Geçen sene eşini boğazından
bıçaklayan ve sadece 5 ay hapis yattıktan sonra 5 Ka-
sım’da serbest kalan Müslüm Aslan, 9 yaşındaki ço-
cuğu Ceylan’ı hortumla döverek öldürdü.

Devlet cinayete yol vermiş

!

23-04-s1.qxp_Layout 1  22.04.2020  19:15  Page 1


