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Öğrencimiz Özenç Kayalı tarafından tasarlanmıştır. 
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Haftanın Analizi 

Doç. Dr. Fahri Erenel 

Kanada’nın Kirli Tarihi 

Kanada’daki yerli çocuklara yönelik soykırım medyamızda fazla yer bulmadı.Türkiye’yi çocuk 

asker kullanmakla suçlayan ABD hemen yanı başında ki Kanada’ya sesini çıkaramadı. 

Çıkarmazda,çünkü kendisi de yerli soykırımından suçlu. 

Kanada'da 19'uncu yüzyıldan 1990'lı yıllara kadar açık olan ve Amerika Yerlileri, Inuitler ya da 

Metislerin asimile edilmesi için kullanılan yatılı devlet okullarında yüzlerce isimsiz çocuk 

mezarı bulundu ve bulunmaya devam ediyor. 

 

 
Kamloops'taki yatılı okulun 1950'li yıllarda çekildiği tahmin edilen bir fotoğrafı 

 

Büyük bölümü Katolik misyoner cemaatlerince yönetilen bu okullara zorla kaydettirilen 150 

binden fazla yerli çocuk, ailelerinden, dillerinden ve kültürlerinden uzaklaştırılmış, birçoğuna 

öğretmenler ve görevlilerce cinsel ve fiziksel taciz uygulanmıştır. 

 

 

Kanada hükümeti söz konusu okullarda taciz olaylarının yaygın olduğunu ve öğrencilerin 

anadillerini konuştukları için dövüldüklerini kabul etmiştir. Oluşturulan bir araştırma 

https://www.dw.com/tr/kanadada-yerli-katliam%C4%B1-751-mezar-daha-bulundu/a-58038583
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komisyonu, bu okullarda 4 binden fazla çocuğun öldüğünü belirtmiş ve ülkede yerli 

topluluklara karşı devlet eliyle "kültürel soykırım" uygulandığı sonucuna varmıştır. 

 

Ülkede 2010’da kurulan Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu’nun kayıtlarına geçen istismarların 

yanısıra bazı çocukların üzerinde tıbbi deneylerde kobay olarak kullanıldığı belirlenmiş, federal 

hükümet, binlerce çocuğun açlık, soğuk ve tıbbi deneyler sonucu hayatını kaybettiği yatılı kilise 

okullarında yaşananlar için, 2008 yılında mağdurlardan resmen özür dilemiştir. 

 

Dağlık Karabağ savaşında topraklarını işgal eden Ermenistan’a karşı, Azerbaycan tarafından 

icra edilen harekatta, toprakları haksız yere işgal eden, Hocalı Katliamını gerçekleştiren 

Ermenistan’ın değil Azerbaycan’ın kullandığı Türkiye üretimi SİHA/İHA’lar nedeniyle,bu 

silahların Türkiye tarafından  Kanada’dan alınan bazı parçalarına satış yasağı getirilmesi tam 

anlamı ile iki yüzlülüktür. 

 

Tarihi yerli soykırımı ile dolu olan ve bu insanları katlederek ülke kurmaya çalışan, yer altı ve 

yer üstü zenginliklerine el koyarak yükselen bu devletler nasıl batılı olmaktadır? Tarihinde 

katliam ve soykırımın eksik olmadığı bu ülkeler nasıl diğer ülkelerden hesap sorabiliyor. 

 

Fransa’nın tarihi başta Cezayir ve Ruanda soykırımları ile anılırken,Almanya’nın tarihinde kara 

leke olarak duran Yahudi soykırımına bir de Namibya soykırımı eklenmiştir.Bir Afrika ülkesi 

olan Namibya,1884-1915 yılları arasında Almanya’nın “Alman Güneybatı Afrika” adı verilen 

sömürgesi olmuştur. 
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Tutsakları toplama kampına götüren bir tren. (1904) 

 

Soykırım, yerli halkların işgalci Almanların topraklarına ve hayvanlarına el koymasına karşı 

ayaklanmasıyla 1904'te başlamış,Alman Güney Batı Afrika sömürge yönetimindeki birliklerin 

komutanı olan Lothar von Trotha tarafından  Ekim 1904'te soykırım emri verilmiştir.Bu 

kapsamda,Herero ve Nama halkları çöle sürülmüş, topraklarına geri dönmeye çalışanlar ya 

öldürülmüş ya da toplama kamplarına gönderilmiştir. Soykırımda kaç kişinin öldüğü tam olarak 

bilinmemekle birlikte ölü sayısının 100 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. 

 

Ölen yüzlerce kişinin kafatasları, antropologların "Avrupalıların üstünlüğünü kanıtlama 

araştırmaları" için Almanya'ya gönderilmiştri.Söz konusu araştırmalarda, Almanya'nın diğer 

eski sömürgeleri Kamerun, Tanzanya, Ruanda ve Togo'dan çok sayıda kafatası da incelenmiştir. 

Almanya, iki yıl önce araştırmalarda kullanılan 25 kafatasını bir kilisede düzenlenen törenle 

Namibya heyetine teslim etmişti. 
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Almanya, yaptıklarının soykırım olduğunu bir asır sonra resmi olarak kabul etmiştir.Hitler 

Almanya’sını Yahudi katliamı ile hatırlasak ta Almanya’nın bu döneme ilişkin sabıkası oldukça 

kabarıktır. Üzerinde yine fazla durulmayan bir diğer konuda siyak ırka yapılanlardır. 

 

Afrikalı-Alman toplumunun kökenleri Almanya'nın kısa süren imparatorluk dönemine 

dayanmaktadır. Denizciler, hizmetçiler, öğrenciler günümüzün Kamerun, Ruanda, Burundi ve 

Namibya gibi ülkelerinden Almanya'ya gittiler.Tarihçi Robbie Etkien'e göre, 1914'te Birinci 

Dünya Savaşı başladığında bu geçici nüfus daha kalıcı bir hale geldi. Almanya için savaşan bazı 

Afrikalı askerler de daha sonra bu ülkeye yerleşti.Ancak, Almanya'nın ırkların karışması 

korkusunu besleyen ikinci bir topluluk daha vardı. 

 

Savaşı kaybeden Almanya'nın imzaladığı barış anlaşması, bazı Fransız birliklerinin Batı 

Almanya'daki Rhineland bölgesine konuşlandırılmasını öngörüyordu.Fransa, genelde Kuzey ve 

Batı Afrikalılar olmak üzere, en az 20 bin Afrikalı askeri kullandı ve bu askerlerin bazıları Alman 

kadınlarla birlikte oldular. 

 

Hakaret etmek için kullanılan "Rhineland ….." terimi, 1920'lerden itibaren bu ilişkilerin sonucu 

olarak doğan 600 ila 800 melez çocuğu tanımlama adına ortaya atılmıştıtr.Bu terim, bazı 

insanların 'saf olmayan ırk' gibi sözde korkularını besliyordu. Uydurma hikayeler ve cinsel 

açıdan saldırgan biçimde tasvir edilen Afrikalı askerlerin karikatürleri etrafta dolaşmaya ve 

kaygıları büyütmeye başlamıştır. 

. 

 

Frankfurter Volksblatt'ın 1936'daki başlığı: "600 p.. suçlandı, Rhineland'lilere karşı siyahların 

işlediği suçların mirası" 
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Yahudi düşmanlığı, Nazi ideolojisinin tam merkezinde yer alırken, Adolf Hitler 1925'te yazdığı 

Kavgam adlı kitabında, Yahudiler ve siyahlar arasında bir bağ kurmuştu.Ona göre "Zencileri 

Rhineland'e getiren nefret ettikleri beyaz ırkı mahvetmek gibi açık bir amaç ve gizli düşünceyle 

Yahudilerdi. 

 

İktidara geldiklerinde, Nazilerin Yahudi ve saf ırk saplantısı, soykırıma, İkinci Dünya Savaşı'nda 

altı milyon Yahudi'nin, engellilerin, Roman ve Slav halklarının endüstriyel bir şekilde 

katledilmesine yol açmıştır. 

 

Siyah Almanların yaşamlarını araştıran Aitken'e göre, bu kadar sistematik olmasa da siyahlar 

da hedef alındı. Aitken, Siyahların Nazilerin "giderek radikalleşen ırk politikasının içinde asimile 

edildiklerini söylemektedir. 

 

1935'te, Yahudiler ve Almanların evlenmesini yasaklayan Nurnberg Yasaları yürürlüğe girmiş, 

müteakiben romanlar ve siyahları da aynı kategoriye alan değişiklikler yapılmıştır. Ancak 

ırkların karışması korkusu devam etmiş ve 1937'de Rhineland'in melez çocukları zorla 

kısırlaştırılmaya başlanmıştır. 

 

Belçika’da özür dileyenler kervanına katılmıştır. Belçika Başbakanı Charles Michel, Afrika'da 

Burundi, Kongo ve Ruanda'daki sömürge yönetimi sırasında doğmuş binlerce melez çocuğun 

kaçırılması ile ilgili olarak devlet adına özür dilemiştir. Bu ülkelere yerleşmiş Belçikalı erkeklerin 

1940 ve 50'lerde yerli kadınlarla ilişkisinden doğan melez çocuklar, 1960'da Kongo'nun 

bağımsızlık ilanının hemen öncesinde zorla Belçika'ya götürülerek Roman Katolik kilisesine 

bağlı kuruluşların korumasına veya Belçikalı ailelere evlatlık verilmiştir. Bu durum, Belçika'nın 

sömürgelerde işlenen insan hakları ihlallerine dair sorumluluğunu ilk kez kabul etmesi 

anlamına gelmektedir. 

 

Libya Soykırımı yahut II. İtalyan-Senusi Savaşı; İtalya hakimiyetindeki Libya'da, İtalyan askeri 

birlikleriyle, yerli Senusi direnişçiler arasında, 1923-1932 yılları arasında devam eden, Libya 

halkının direniş lideri Ömer Muhtar'ın ele geçirilip öldürülmesine kadar devam eden uzun 

çatışmalı süreçtir.  

 

İtalya'nın Libya'yı kontrol altına alma çabaları sırasında, Sirenayka halkı büyük bir katliama 

maruz kalmış, 225.000 kişilik Sirenayka nüfusunun dörtte biri, işgal sırasında hayatını 

kaybetmiştir. Çatışmalar sırasında İtalya; kimyasal silah kullanımı, teslim olan savaş esirlerini 

öldürmek, sivil halkı katletmek gibi, büyük savaş suçlarına imza atmışlar, İtalyalı yetkililer, 

https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%B0talya_hakimiyetindeki_Libya&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Senusilik
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96mer_Muhtar
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0talya_Krall%C4%B1%C4%9F%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sirenayka
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kimyasal_silah
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sava%C5%9F_su%C3%A7u
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100,000 kadar Sirenaykalı Bedeviyi zorla yerlerinden çıkartarak, etnik temizlik de 

yapmışlardır.  

 

 
 

İtalyan sömürge yönetiminin yol açtığı hasarları tazmin etmek amacıyla, 2008 

yılında İtalya ve Libya arasında bir anlaşma imzalanmıştır. Dönemin Libya lideri Muammer 

Kaddafi imza törenine, Ömer Muhtar'ın İtalyan güvenlik kuvvetleri tarafından yakalandığı 

zaman, zincirlenmiş bir şekildeyken çekilmiş fotoğrafında giydiği kıyafetin benzerini giyerek 

katılmıştır. İtalyan Başbakanı Silvio Berlusconi imza töreninde; "Bu tarihi belgede İtalya, 

sömürge döneminde Libya halkına yönelik katliam, imha hareketi ve uyguladığı baskılardan 

dolayı özür dilemektedir. Sömürge döneminde İtalya'nın Libya'ya verdiği hasarın 

farkındalığının, ahlaki ifadesidir" diyerek, Libya halkından özür dilemiştir. 
 
 

 
El Magrun Toplama Kampı'ndaki Libyalı esirler 
 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Sirenayka
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bedeviler
https://tr.wikipedia.org/wiki/Etnik_temizlik
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0talya
https://tr.wikipedia.org/wiki/Libya
https://tr.wikipedia.org/wiki/Muammer_Kaddafi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Muammer_Kaddafi
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96mer_Muhtar
https://tr.wikipedia.org/wiki/Silvio_Berlusconi
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Bu yazıda kendilerine batılı diğer ülkelere barbar diyen sözde batılı ülkelerin yaptıkları 

katliam/soykırımlardan bir kısmı yer almıştır. Münih güvenlik konferansında Almanya 

tarafından gündeme getirilen Batısızlık ifadesi yani batıyı sözde batı yapan değerlerden 

uzaklaştığını anlatan bu kelime, aslında bu ülkelerin tarihi ile eşdeğerdir. Yaptıklarını örtmek, 

asla uymadıkları değerleri diğer ülke ve halklarını sömürgeleştirmede bir araç olarak 

kullanılmışlardır bu ifadeyi.Adeta bir  yumuşak güç unsur olarak. 

 

Srebrenitsa Soykırımı 

 

Srebrenitsa Soykırımı 1991-1995 Yugoslavya İç Savaşı (Hırvatistan Savaşı ve Bosna Savaşı)'nda 

Sırp Cumhuriyeti Ordusu'nun Srebrenitsa'ya karşı giriştiği Krivaya '95 Harekâtı esnasında 

Temmuz 1995'te yaşanan ve en az 8.372 Bosnalı'nın Bosna-Hersek'in Srebrenitsa kentinde 

General Ratko Mladiç komutasındaki ağır silahlarla donatılmış Bosna Sırp ordusu tarafından 

öldürülmesine verilen addır. 

 

 

 

Yugoslavya'nın çöküşü üzerine 1992 yılında Sırpların Bosna'da başlattıkları soykırımın ardından 

bölgeye zoraki olarak müdahale eden Birleşmiş Milletler tarafından güvenli bölge ilan edilen 6 

bölge arasında Srebrenitsa da bulunmaktaydı. 

 

Savaştan önce nüfusu 24 bin civarı olan kentin nüfusu diğer bölgelerden gelen mülteci 

göçleriyle 60 bin civarına gelmişti. Artık Srebrenitsa 'açlık' ve 'hastalıklar' ile mücadele eden bir 

'toplama kampı'na dönüşmüştü. Müslümanların elindeki silahlar BM Barış Gücü tarafından 

koruma gerekçesiyle toplanmıştı. 
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Ratko Mladiç komutasındaki Sırplar Srebrenitsa'ya olan saldırılarını sıklaştırdıklarında 

müslümanların toplanan silahlarını geri almak için yaptıkları başvuru, sorumlu Hollanda 

komutanı Thom Karremans tarafından reddedildi. BM yalnızca iki F16'yı kent üzerinde bir uçuş 

yaptırmakla yetindi.Hollandalı askerler bir gece yarısı Bosna'daki BM Barış Gücü komutanı 

Hollandalı Generalden aldıkları emir doğrultusunda kenti boşalttılar. Savaş sırasında şehrin 

güvenliğinden sorumlu olan Hollandalı Komutan Thom Karremans kendisine sığınan 25 bin 

mülteciyi ve şehri Sırplara teslim etti.Daha sonra ortaya çıkan bir video kasedinde Sırp 

generalin kenti boşaltan Hollandalı komutana bir hediye verirken görüntüleri çekilecekti. Bir 

hafta süren katliam 2 nci Dünya Savaşı'ından sonra insanlığa karşı işlenen en büyük suç olarak 

arşivlerde yer almıştır. 

 

Katliamdan 15 yıl sonra 27 Haziran 2017 tarihinde Hollanda Mahkemesi, Srebrenista 

katliamıyla ilgili Hollanda askerlerinin yasa dışı hareket ettiğine, Hollanda'nın kısmen hatalı 

olduğuna karar vererek Hollanda askerlerini suçlu bulmuştur. Mahkeme, Srebrenitsa'da 

ölümlerin %30'undan Hollanda hükûmetinin sorumlu olduğunu açıklamıştır. 

 

Lahey Adalet Divanı bir hafta süren katliamı bir 'soykırım' olarak kabul etmiş; ancak Sırbistan'ın 

sorumlu tutulmayacağına karar vermiştir. 
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15 Temmuz’un Anlamı 

Doç. Dr. Fahri Erenel 

 

15 Temmuz’da sıradan bir gece yaşanmamıştır.Diğer gecelerden çok farklıdır bu gece.Asırlık bir gecedir 

adeta. 

Tarihi boyunca bağımsız yaşamış, esaret altında yaşamaktansa ölmeyi bir karakter hâline getirmiş bir 

milletin istiklal ve istikbaline kasteden bir işgal hareketidir 15 Temmuz.  

FETÖ terör örgütü elebaşısı’nın “Devletin paçasından öyle bir tutacağım ki ,devlet uyandığında yapacağı 

hiçbir şey kalmayacak” sözünün gerçekleşmesine ramak kaldığı bir gecedir 15 Temmuz. 

Yıllar içinde sürdürdükleri kadrolaşma ile  ulaştıkları güç yapısı ile  Türkiye Cumhuriyeti’ni ele geçirme 

hayallerinin hüsrana uğradığı gecedir 15 Temmuz. 

Türkiye açısından arz ettiği tehdidin yanında aynı zamanda bölgesel ve küresel etkileriyle birlikte 

uluslararası barışı ve güvenliği tehdit edecek potansiyele sahip Yeni Nesil Bir Terör Örgütü’nün 

demokrasi duvarına çarptığı gecedir 15 Temmuz. 

Gizlilik ve takıyye stratejisinin gereği olarak herkesin her şeyi değil, sadece kendilerine bildirilenleri 

bilmesini sağlayacak bir “ hücre tipi yapılanma ile  halkalar ve her bir halkanın üste bağlı olduğu piramit 

tarzında örgütlenmiş olan Haşşaşilerin adeta bir kopyası olan,otomatlar ve robotlar sürüsü olarak 

yetiştirilen mankurtların hesaba katmadıkları Yüce Türk Milleti’nin çelikten göğsü ile durduruldukları 

gecedir 15 Temmuz. 

Pensilvanya’dan aldıkları talimatla, mesleğe girişte kutsal değerler üzerine ettikleri yemini bir çırpıda 

yok sayarak, ekmeğini yedikleri,kendilerini bugüne getiren Türk Milletine ihanet eden vatan hainlerinin 

gerçek yüzlerinin ortaya çıktığı gecedir 15 Temmuz. 
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“Kitmânilik: Sezdirmeden Hareket Etme” kavramı kapsamında, devlet kurumlarına sızarak 
kritik ve stratejik kurumlarda kümeler halinde kadrolaşan,devletin tüm güç merkezlerine 
ulaşıncaya kadar hiç kimse sizin varlığınızın farkında olmadan sistemin tüm atardamarlarında 
ilerlemek zorundasınız... şartlar olgunlaşıncaya dek sizler bu şekilde yolunuza devam 
edeceksiniz.” diyen terör örgütü elebaşının kuklası olan beyni yıkanmışların yedikleri tokatla 
Türk Milletini yeniden tanıdıkları/dünyaya tanıttıkları bir gecedir 15 Temmuz. 

Ana gayeleri Hıristiyanlığı tavizsiz yaşamak ve Hıristiyan olmayanları Hıristiyanlaştırmak olan 
Cizvit tarikatını örnek alarak,müritlerini örgüte ve üstlerine bağlılık,sadakat ve mutlak itaat 
duygusu içinde yetiştiren, “en olgun ve kamil akıl tam manasıyla itaat eden akıldır”, 
“itaatsizliklikle doğru bir iş yapmaktansa itaat ederek yanlış bir iş yapmak çok daha faziletlidir”,  
“tıpkı ölü yıkayan kişinin elindeki cenaze gibi olacaksınız... Nasıl ki ölü kendisini yıkayan kişiye 
itiraz edemezse, siz de abilerinize asla itiraz etmeyeceksiniz söylemleri doğrultusunda 
üstlerinden dolayısıyla da Pensilvanya’dan  aldıkları talimatları hiçbir sorgulama yapmaksızın 
yerine getiren müritlerin başlarının ezildiği gecedir 15 Temmuz. 

Halk iradesine dayanan meşru bir yönetimi, din kisvesi altında örgütlenip silah zoruyla 
devirmeye teşebbüs etmek, milli iradeyi hiçe saymak ve bir hak gasbıdır 15 Temmuz.  

Kendini bazen Peygamberimiz Hz. Muhammed ile eşit ve hatta üstün gören terörist başının sözde 

fetvaları ile stratejisini belirleyen,dini bir cemaat kisvesi altında bir truva atı olarak her türlü dini 

değerleri ayaklar altına alan çağ dışı anlayışın zincire vurulduğu gecedir 15 Temmuz. 

Demokratik Hukuk Devletinin özelliklerini ortadan kaldırmak amacıyla kurulmuş en geniş ve en büyük 

katılımlı,diğer silahlı terör örgütlerini kullanabilen - kiralayan, devletin silahlı unsurlarını emelleri için 

kullanabilen, devlet kademelerindeki silahlı güçler aracılığı ile operasyonel sonuçlar elde edebilen bir 

terör örgütlenmesinin yenilgiye uğratıldığı gecedir 15 Temmuz. 

Açık bir din istismarı yapan,din kisvesi altında bir güç ve çıkar hareketi olan,sahte bir mehdi 
tarafından yönetilen,dini bilgi kaynakları şaibeli ve yalan olan,içinde ahlak barındırmayan bir 
sır hareketinin gerçek yüzünün ortaya çıktığı gecedir 15 Temmuz. 

Sapkın dini inançları nedeniyle amaçlarına ulaşmak için her türlü takiye, iftira, komplo, tuzak ve illegal 

tüm faaliyetleri meşru gören,uzun yıllara dayanan gizli eğitim ve ikna faaliyetleriyle bu konularda 

sıradan insanların çözemeyeceği bir profesyonellik kazanan, üyeleri, mesihvari bir “seçilmişlik ruhu” ve 

“adanmışlık” içerisinde kimlikten kimliğe girebilen, yeri geldiğinde cinayet de dahil, her türlü illegal 

faaliyeti gerçekleştirebilen Opus Dei benzeri bir yapılanmanın amacının açıkça görüldüğü bir gecenin 

adıdır 15 Temmuz. 

Türk Silahlı Kuvvetleri içinde örgütlenmiş FETÖ terör örgütü mensubu teröristlerin, savaş uçakları, 

helikopter ve tanklarla kanlı bir darbe girişiminde bulunduğu, darbeye karşı çıkan silahsız 

vatandaşlarımızın üzerine tankları sürdüğü, egemenliğimizin sembolü TBMM’ni bombaladığı, binlerce 

masum vatandaşımızın, askerimizin, polisimizin Şehit veya Gazi olmasına neden olan eli kanlı terör 

örgütünün bertaraf edildiği gecedir 15 Temmuz. 

Özgürlüğüne ve bağımsızlığına gönülden bağlı Vatandaşlarımızın ülkemizin birlik, bütünlük ve 

beraberliğine göz dikenlere attıkları tokadın ismidir 15 Temmuz. 
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/24035 

https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/24035


 

13 
 

 

https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/24039 

https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/24039


 

14 
 

 

https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/24027 

 

https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/24027
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/23993 

 

https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/23993
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İşsizlik Rakamları Açıklandı. 

https://www.trthaber.com/haber/ekonomi/issizlik-rakamlari-aciklandi-595052.html 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2021 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. 

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı mayısta bir önceki aya göre 

265 bin kişi azalarak 4 milyon 237 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,6 puanlık azalış ile yüzde 13,2 

seviyesinde gerçekleşti. 

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 216 bin kişi azalarak 27 milyon 

844 bin kişi, istihdam oranı ise 0,4 puanlık azalış ile yüzde 43,8 oldu. 

İşgücü 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 481 bin kişi azalarak 32 milyon 81 bin kişi, işgücüne 

katılma oranı ise 0,8 puanlık azalış ile yüzde 50,5 olarak gerçekleşti. 

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 2 puanlık 

azalışla yüzde 24,0, istihdam oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 31,9 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne 

katılma oranı ise bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 41,9 seviyesinde gerçekleşti 

 

Kitap Tavsiyesi 

 

Kentsel olan her yere yayılıyor ama biz şehri kaybettik, kendimizi de gözden kaybediyoruz. Dolayısıyla, 

evet, şehirleri şehirlerin dışına atan hareketi tersine çevirerek insanların kendilerinin ve yaşadıkları 

yerlerin yeniden bilincine varmasına yardımcı olmada bisiklet belirleyici bir rol oynar. Yaşadığımız 

yerlere yeniden odaklanarak kendimize yeniden odaklanabilmemiz için bisiklete ihtiyacımız var." 

  

Antropolog Marc Augé'ye göre artık 68'de değiliz ve bugün hayatı değiştirmek önce şehri değiştirmek 

demek. Bisiklet Mucizesi'nde, merceğini Fransa taşrasından Paris sokaklarına, oradan tüm dünyaya 

çevirerek Paris'in yeni flanörleri, Fransa Bisiklet Turu ve efsanevi şampiyonlar üzerinden ele aldığı 

bisikleti, ütopik bir dünya hayalini makul kıldığı için kentsel mekânı yeniden sahiplenmeyi ve sokakları 

yeniden yaşam alanı haline getirmeyi tahayyül eden kent ütopyasının simgesi olarak görüyor. 


