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EMEKLILERIN HAKLARI GASP EDILIYOR!
Bir insan 30–40 yıl çalışıp sonrasında ise emekli olup
rahat etmek ister, bunun hayalini kurar. Ülkemizde ise emekli olmak olanaksız hale getirildiği gibi
emekli olan büyük bir çoğunluk için ise ömrünün geri
kalan kısmının cehenneme çevrildiği bir yoksulluk
maaşına mahkum edilir.
Bugün ülke nüfusunun dörtte birine yakını emekli.
Yaklaşık 14 milyon emekli sayısına ayrıca 6 milyon
civarında yaş sınırı dolayısıyla emeklilik hakkını elde
edemeyen EYT’li bulunuyor. Emeklilerin bugün içinde
bulundukları bu sorunların temeli 1999 yılında, Bülent
Ecevit’in başbakan, Yaşar Okuyan’ın çalışma bakanı
olduğu DSP-ANAP-MHP koalisyonunda atıldı ve AKP
iktidarı döneminde katmerleşerek arttı. 1999 yaz aylarında gündeme gelen emekçilerin mezarda emeklilik yasası adını verdikleri yasa teklifi 24 Temmuz’da
Ankara’da 400.000 üzerinde emekçinin katıldığı
miting sonrası durdurulsa da, 19 Ağustos depremini
fırsat bilip, depremin üçüncü günü millet can derdindeyken, gece, gündüz aralıksız çalışıp çıkarttılar.
Çıkan yasa ile hem emeklilik yaşı yükseltilip olanaksız
emeklilik halle getirilirken, hem de maaş bağlanma
oranları düşürüldü. 2000 yılı öncesi maaş bağlanma oranları %75 civarındayken şimdi % 35’lere kadar
düşürüldü.
Emeklilik yaş sınırının artırılması sonucu, sigorta yılı
ve primini dolduran 6 milyon civarında emekçinin,
emeklilik hakları gasp edilmiş bulunmaktadır. Dernekte kuran EYT’liler çeşitli zamanlarda eylem yapıp
sorunlarını kamuoyunun gündemine taşımaktadırlar.
EYT’lilerin taleplerine karşı kendisi de erken yaşta süper emekli olan Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdo-

ğan’ın yaşa takılan emekliler için ‘’yok öyle çift dikiş‘’
diyerek karşı çıkması büyük tepki çekmişti. Emekli
olunduktan sonra maaşları yetmediği için çalışmak
zorunda bırakılan yüz binlerce kişi tepki göstermişti.
Maaş bağlanma oranları düşürülünce yeni emekli
olan milyonlarca kişinin maaşları da kuşa çevrildi.
14 milyon emeklinin büyük bir
çoğunluğu açlık sınırının altında
maaş alırken, 6 milyon civarında
emekli ise 1.500 Lira ile 2.000 lira
arasında maaş almaktadırlar.
Bunun üzerine birde emekli maaşlarına gerçek enflasyon değil
de TÜİK enflasyonu veri alınarak
zam yapılınca hayat pahalılığa
karşısında emekliler iyice çaresiz hale geliyorlar ve büyük bir
çoğunluğu açız diyerek feryat
ediyorlar.

meyen siyasal iktidara karşı emeklilerin ise örgütlü
davranmakta başka şansı bulunmamaktadır. Kendi
aralarında tek çatı altında örgütlenme arayışları devam ederken toplumsal bir yara haline gelen
emeklilerin durumu önümüzdeki dönemde önemli bir
toplumsal mücadele konusu olmaya devam edecektir.

Emekliler yaşam zorlukları ile karşılaşınca, örgütlenerek sendikalarını kuruyorlar. Anacak sendikalaşma faaliyetine karşı devlet
denetimindeki emekliler derneği
dışındaki sendikalar ise bugün
kapatılmaktadır. Tüm-Emekli-Sen
mahkeme tarafından kapatılmış,
DİSK Emekli-Sen’in kapatılması
ise İstinaf Mahkemesi’ne taşınmış
durumda.
Açlığa mahkum edilen emeklilerin
örgütlenmesine tahammül ede-

ASGARI DEĞIL
INSANCA
YAŞANACAK ÜCRET
Ekonomik krizin ve salgının bütün yükünün emekçileri tarafında sırtladığı 2021 yılının sonuna geliyoruz.
Emekçilerin gündemi her yıl olduğu gibi asgari ücret.
Bu gündem yıllar geçtikçe daha fazla emekçiyi
ilgilendirmeye başladı. Türkiye’de yaklaşık 10 milyon
kişi asgari ücretle çalışıyor. TÜİK’in yayınladığı güncel verilere göre ise Türkiye’de istihdam edilenlerin
sayısı yaklaşık 27,7 milyon. Ayrıca DİSK-AR verilerine
göre ücretli çalışanların önemli bir kısmı asgari ücreti
yüzde 10 ile yüzde 20 fazlasına çalışmakta. Bu da
asgari ücretin çalışan nüfusun yarısını buna bağlı
olarak da aileleri ile birlikte ülke nüfusun yaklaşık
yüzde 60’ının gündemi, asgari ücret.
Son iki yılda salgın bahanesi ile açıklanan paketlerin aslan payını hep patronlar aldı. Bunun üzerine
“kısa çalışma ödeneği” adı altında yine patronlara
kaynak aktarıldı.
En geri uluslararası sözleşmelerde bile “Her çalışana ülkesinin ve zamanın koşullarına göre makul bir
yaşamı sürdürebilmesi için uygun bir ücret ödenmelidir” koşulu yazılmışken ülkemizde asgari ücret açlık
sınırının bile altında.
Bırakın bu asgari ücreti, biz insanca yaşam
istiyoruz!
Her yıl asgari ücret belirlenirken oluşturulan komisyonun son yıllarda patronların enflasyon oranın üzerindeki her talebi patronların “iflas ederiz” bahanesi
ile yine patronların isteğine göre belirleniyor.

AKP iktidarının son 21 yılında işçi temsilcilerin belirlenen orana 15 kez itiraz etmesine karşılık sermaye
tarafı sadece 2 kez itiraz etmiştir 4 kez ise uzlaşma
sağlanmıştır. Hiç kimsenin güvenmediği TUİK’ in
enflasyon oranına bağlı kalınarak düzenlenen asgari
ücret artışları hiçbir asgari ücretlinin insanca yaşamasını sağlayamamaktadır.
AKP iktidarının kriz döneminde biriken tepkinin
gazını almayı planladığı söylenen bu yılın artışı için
dile getirilen oranlar bile gerçek enflasyonun %50’yi
bulduğu bu dönemde yine açlık sınırının altında
kalacaktır.
Bu durumda “asgari ücret” değil, insanca bir yaşamın gereklilikleri için mücadele bizi çağırmaktadır.
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Bu doğrultuda;
-Ortalama maaşların asgari ücret düzeyine çekilmesi kabul edilemez! Barınma, sağlık, beslenme,
ısınma ve insani tüm ihtiyaçların karşılanacağı yoksulluk seviyesinin üstünde bir ücret belirlenmelidir.
-Bir avuç para babasından vergi toplayamayan
devletin, asgari ücretliden “doğrudan vergi” toplamasına son verilmelidir. Asgari ücretlinin maaşı,
vergiden muaf tutulmalıdır.
-Asgari ücret bir işçinin alabileceği ve insanca yaşayabileceği en düşük düzeydir. Dolayısıyla asgari
ücretten maaş alan işçi oranı sınırlandırılmalıdır.
Ortalama maaşlar asgari ücretin en az iki katına
çıkarılmalıdır.
-Emekçilerin yaşam seviyesini belirleyen patronlar
olamaz! Asgari ücret tiyatrosuna son verilmeli, asgari ücret emekçilerin doğrudan katılımıyla “referandum” ile belirlenmelidir.

A

KP’nin 20 yıllık iktidarının
bugün Türkiye’yi getirdiği yer
büyük bir çukurdur. Tarikatların, mafyanın, uyuşturucu ticaretin, yolsuzluğun ve
yoksulluğun ülkeyi teslim aldığı bir kesitten
geçiyoruz. Ülkemiz AKP eliyle bu çukura
itilmiştir. Ülkenin bu çukurdan çıkmasının
yolu düzenin ıslahıyla mümkün değildir.
Derin devlet artıklarının bir kez daha gün
yüzüne çıktığı, mafya ve çeteleşmenin AKP
eliyle kurulan rejimin normali haline geldiği bir tablonun bir diğer ayağı ise gerici
karanlığın her yeri kaplaması. Çürüme,
yolsuzluk ve gericilik kol kola girmiş, yoksulluk ve işsizlikle emekçi halkın sırtına binmiş
durumdalar.
Çürümüş düzen
20 yıllık AKP iktidarının övündüğü “yeni
Türkiye” kelimenin tam anlamıyla çürümüş
bir düzene dönüştü. Düzen siyaseti kasetlerle ve şantajlarla tehdit ediliyor, küfür ve
hakaretler havada uçuşuyor, komplolar ve
tezgahlar kurularak muhalefet liderlerine
saldırıların organize edildiği bir çürümüşlükle karşı karşıyayız.
Çete düzeni
Bu çürümenin nedenlerinden birisi ülkenin
mafya ve gladio artıklarına teslim edilmesidir. Uyuşturucu ticaretinin merkez üssü
haline gelen ülkemiz çetelerin cirit attığı
bir ülke haline gelmiştir. Bir yandan mafya
liderleri hapisten çıkartılıyor diğer yandan
mafyaların nasıl ‘çöktüğü’ haberleri basınının sayfalarından inmiyor. Mafya-uyuşturucu-gladio sac ayağı siyasi ayakla
birleşiyor tam bir soygun düzeni karşımıza
çıkıyor. Bir yandan Mehmet Ağar ekibi
diğer yandan Mehmet Eymür ekibi konuşuyor. Gladio artıklarının kavgası, AKP’nin
milli irade kavramını yerle bir ediyor. Ortada halkın iktidarı değil çetelerin iktidarı
bulunuyor.
Gerici düzen
Bu çürümeye ve mafya düzenine ise gericilik eşlik ediyor. Tarikatlara teslim edilen
devlet kurumları, aslında bu yağma ve
çete düzeninin üzerine örten bir karanlık
işlevi görüyor. Ülkede yolsuzluk ve çürüme
ne zaman artsa aynı zamanda gericiliğin

de yükseldiği hiç de tesadüf değil. Din
istismarıyla kendi pisliklerinin üzerine örten
düzenin bugün iktidar partisi ise AKP oluyor. AKP dinci bir siyasal ve ideolojik söylemle ülkedeki soygun düzenini yönetiyor.
Sermaye düzeni
Bu düzenin gericisiyle, çetesiyle, mafyasıyla patronlar düzenidir. Emekçiler sömürülürken, işsizlik ve yoksullukla boğuşurken,
birileri zenginliklerini zenginlik katıyor. Aç
gözlü patronlar AKP’nin iktidar olduğu
devleti ihalelerle yağmalarken, ülkenin bütün değerleri patronlara peşkeş çekiliyor.
Yetmiyor çetelerle ve kara para aklayarak
gemilerini yürütüyorlar. Uyuşturucu ticareti,
kara para aklama, ihale yolsuzlukları ile bu
düzen tam bir yağma düzenidir.
Tek adam düzeni
Yolsuzluğun, çeteleşmenin, gericiliğin ve
çürümenin rejimi ise tek adam rejimi oluyor. Meclis’in tasdik kurumuna indirgendiği
başkanlık rejimi, AKP ve sermaye açısından merkezileşme ve işlerin hızlandırılması
anlamına geldi. Artık yolsuzluklar ya da
ihaleler daha hızlı işliyor, üstü kapatılabiliyor, sermaye grupları doğrudan tepeden
işlerini yürütüyor. Tek adam rejimi, bu yağma düzenin rejimi olarak işliyor.
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Düzenin ıslahı yetmez!
Bu tablonun düzeltilmesinin yolu ise başkanlık rejimi yerine güçlendirilmiş parlamenter rejim olarak sunuluyor. Düzen
muhalefeti bugün kendisini buradan kodlamış, başkanlık rejimi değişirse herşeyin
düzeleceğini vaaz ediyor. Ancak sermaye,
yolsuzluğa, gericiliğe ve emperyalist tekellere hayır demeden bu düzenin değişmesi mümkün değildir. Bugün ülkemizin en
büyük sorunu düzen sorunudur. Bu düzen
değişmeden, düzeni ıslah ederek ülkenin
düze çıkması mümkün değildir.
Bu düzen değişmeli!
Düzenin sahipleri bellidir. Düzenin sahipleri
sermaye sınıfı, çeteler, gericiler ve mafya
babalarıdır. Onların bu sömürü ve yağma
düzeninin çarkına çomak sokmadan bu
düzenin değişmesi mümkün değildir. O
yüzden düzenin ıslahı değil, düzenin değiştirilmesi için emekçilerin güncel ve tarihsel
çıkarlarını temsil eden sol bir program ortaya konmalıdır! Düzen muhalefeti bir kez
daha emekçileri sahte umutlarla kandırıyor.
Kapitalist sömürünün, yoksulluğun, işsizliği,
gericiliğin ve çeteleşmenin son bulması için
bu düzen değişmeli!

MANŞET

Bu düzen ıslah olmaz!
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“DERIN DEVLETTE” HESAPLAŞMA
SÜRÜYOR
Eski MİT Kontrterör Daire Başkanı Mehmet
Eymür’ün üst üste yaptığı açıklamalarda MİT
ve çeteler eliyle işkence yapıldığını ve insanların
öldürüldüğünü söyledi. MİT’in çalışma yöntemleri
ve karanlık ilişikleri hakkında önemli bilgiler veren
Eymür, ‘Yeşil’, Çatlı ve Mehmet Ağar gibi isimler
hakkında da önemli iddialarda bulundu.

Mehmet Eymür’ün son günlerde röportaj ve
televizyon programları üzerinden yaptığı açıklamalar tartışılmaya devam ediyor. Eski MİT Kontrterör Daire Başkanı olan Eymür, yapılan işkenceler,
Ulaş Bardakçı’nın katledilmesi, Kızıldere gibi kanlı
olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ulaş Bardakçı ve Kızıldere
Eymür, Ulaş Bardakçı’nın katledilmesine ilişkin,
“Bu operasyonlarda vardım. Yargısız infaz yoktu,
ben de ölebilirdim. Milim kaldı ölmeme… Bardakçı’nın kaldığı eve gittik. Kolejli bir kızın eviydi. Bina
sahibi Mahmut Dikler’di. Siyasi şubenin başıydı
Dikler. Evde girdik, arama yaptık. Peruk buldum
ben bir odada, yatak odasında. Aldım peruğu
evin kiracısı olan Lale Arıkdal’a gittim, bu peruk
kimin dedim. O arkadaşımın dedi. O arada bir
kıyamet koptu. Benim girdiğim odaya giren polis
memuru, fermuarlı dolabı açıyor. Ben de bakabilirdim orada, bakmadım. Kıza sormam beni kurtardı.
Polis memuru yaralandı. Ağır yaralandı. Karnından
yedi. O da ateş ediyor, dolap yıkılıyor. Ulaş Bardakçı böyle öldü.” açıklamasında bulundu.
Kızıldere’de Mahir Çayan ve 9 yoldaşının
katledilmesinin yargısız infaz olmadığını savunan
Eymür, “Biz bir kere çok ikna etmeye çalıştık. Sonra
keskin nişancı vuruyor Mahir Çayan’ı, öyle başlıyor.
Damdayken vuruyor.” dedi.
Eymür’den İşkence İtirafı
Gazeteci Gökçer Taçhincioğlu’na açıklamalarda bulunan Mehmet Eymür, “İşkence yaptınız mı?”
sorusuna “Hep bahsediliyor ama kaba dayak,
elektrik vs. gibi yöntemlerden. O yöntemler yok
muydu?” sorusuna “Vardı” yanıtını verdikten sonra,
“Siz yaptınız mı?” sorusunu da, “Yapmışımdır”
diyerek itirafta bulundu.
İşkence için pişmanlık duymadığını belirten
Eymür, “Çünkü aşırı bir şey yapmadık” derken,
Ziverbey Köşkü’nde yapılan işkencelere ilişkin ise
“Başka türlü konuşma imkânı yoksa olabilir. Hâlâ
da öyle düşünüyorum. Çünkü çok inatçı tipler
var. Başka türlü konuşturmak çok zor” ifadelerini
kullandı.
İşkence konusu üzerine sorulan, “Çok sayıda
insan faili olmadığı eylemleri üstlenmek zorunda
kalmadı mı?” sorusuna yanıt veren Eymür, “Vardı,
iyi sorgucu arkadaşlarımız vardı” demekle yetindi.
Eymür’ün bu ifadeleri sistematik işkencenin yapıldığının ve suçsuz insanların suçlamaları işkenceyle
kabul etmek zorunda kaldığının itirafı olmuş oldu.
MİT, JİTEM ve Gladio’nun Kirli İlişkileri

MİT’in kimi operasyonlarda suikastçı olarak Abdullah Çatlı ve Yeşil gibi isimleri kullandıklarını itiraf
eden Eymür, Mehmet Ağar ve Tansu Çiller’in faili
meçhul cinayetlerden haberdar olduklarını belitti.
Eymür ayrıca Maraş, Çorum, Sivas katliamlarının
gladio eliyle yapıldığını da itiraf etti.
Bu tür cinayetlerin bir yerden sonra para için
yapıldığını da anlatan Eymür, 18 kişinin para için
öldürüldüğünü belirtti. Eymür, “Devlet benim
gözümde her şeyi yapabilir. Meşrudur. Benim için
böyle. Ama işin içinde menfaat varsa… ‘Bu kadar
para ver yoksa seni öldüreceğim.’ Bu insanlar
maalesef böyle öldürüldü” şeklinde açıklamada
bulundu.
Devlet tarafından görev verilen çete liderlerinin
uyuşturucu trafiğinden ve tehdit yoluyla milyonlarda dolar kazandığını belirten Eymür, Abdullah
Çatlı’nın da uyuşturucu işine girdiğini söyledi.
“Çatlı ile de münakaşam oldu. Bebek’te bir
restorana getirmişti biri. Dedim ki uyuşturucu işi
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yapıyorsunuz. O zaman yurt dışında yaşıyorlardı.
“E biz mecbur kaldık, aç mı yaşayalım” dedi. “Başka iş yapamayacak mısın” dedim. Münakaşamız
oldu.
Bahçelievler katliamı, devletin parmağının
olduğu cinayet değil. Her türlü pisliğin içindeler
zaten. Nuri Gündeş’ler (Eski MİT Bölge Başkanı)
kullandı onları. Birileri tabii kullandı. Hiçbir şey de
yapmadılar. ASALA’yı bitirdik hikâyeleri palavra,
yalan. Fransa’da bir mezarlıktaki anıta bomba
koydular. Başka yaptıkları bir şey de yok.”
Mehmet Eymür’ün HalkTV’de katıldığı bir programda İsmail Saymaz’ın “Mehmet Ağar’ın bugün
yine etkin ve yetkin olmasını neye bağlıyorsunuz.”
Sorusu üzerine Eymür, “Mehmet Ağar’ın demek ki
gücü var. Gücü gayrimeşru hayattan geliyor bence. Uyuşturucudan bahsediliyor, zaten bilmiyorum
ne kadar doğru, bir burun ameliyatı geçirdiğini
biliyorum, doğruluğunu bilmiyorum ama bu kokain
içenlerde olan bir şey, burun şey, çekerek şey ediyorlar ya.” Şeklinde yanıt verdi.

GÜNDEM

10 KASIM 2021

Eymür’ün Açıklamalarına Mehmet Ağar ve
Hanefi Avcı’dan Yanıt
Mehmet Ağar’ın kokain kullandığı ve bu
nedenle burun ameliyatı olduğunu açıklayan
Eymür’e Ağar’dan yanıt geldi. Gazeteci Tolga
Şardan’ın aktardığı bilgiye göre Ağar, yanıt vermek istemediğini ve tedavi gördüğünü belirtirken,
“Eğer söyledikleri doğru olsaydı; MİT Müsteşarı
olarak emekli olurdu” yanıtını verdi.
Diğer yandan Eymür’ün Suriye’de PKK hedeflerine yönelik yapılan operasyonun detaylarını
anlattığı açıklamaya eski emniyet müdürü Hanefi

Avcı’dan yanıt geldi. Eymür’ün Avcı için, “Pişmanlıktan yararlanan bir sürü Kürdü çok kullandı.
Onların kirli işleri vardı. Yurt dışında polisin öyle bir
görevi yok. Örgütlenmeler kurmaya kalktı. PKK’ya
karşı. Örgütleri kuranları falan öldürmek amaçlı. Ekip yolladı Öcalan için. Bir şey yapamadan
döndüler” açıklamasına karşın, Hanefi Avcı “Eymür
eksik biliyor” diyerek, “Gönderdiğimiz insanları bilgi
toplamak için gönderdik. Sivil kimlikle gittik. Oradaki görevimiz hakkında bilgi vermek çok doğru
değil ama herkes kendine göre yorum yapabilir
tabii” ifadelerini kullandı.

Yeni Bir Cumhuriyet Konferansları
Kadıköy
13 Kasım, Cumartesi , 19:00
Kadıköy Evlendirme Dairesi
KADIKÖY
Barış Pehlivan Gazeteci, Yazar
Kurtuluş Kılçer TKH MK Üyesi
Barış Terkoğlu Gazeteci, Yazar

Yıllar Geçtikçe Kirli İlişikler Ortaya Çıkıyor
Türkiye’nin geçmişinde devlet görevlileri ve
çeteler eliyle yürütülen birçok hukuk dışı uygulama
kirli ilişkiler ağına dönmüş durumda. Ülkemizdeki
sol birikime karşı işkence ve katliamlarla gündeme
gelen isimlerin, sözde ülkeleri için yaptığını söyledikleri her şeyin altından uyuşturucu ve çıkar ilişkileri çıkıyor. Mehmet Ağar, Abdullah Çatlı, Sedat
Peker, Alaattin Çakıcı, Yeşil gibi birçok ismin her
açıklamada adlarının geçmesi tesadüf sayılamaz.
Sağ görüş için “kahraman” ilan edilen kimi isimler
devletin gücünü kullanarak kendilerine uyuşturucu, şantaj ve kaçakçılık yoluyla menfaat sağlamış
durumda.

Aydın

12 Kasım Cuma Saat: 18.00
Yeni Eski Kafe Bar
Hasanefendi Mahallesi, Efeler, Aydın

İzmir

Denizli

Kurtuluş Kılçer TKH MK Üyesi
Haluk Yurtsever Yazar
Fethi Yılmaz ODA TV Haber Müdürü

Manisa

21 Kasım Pazar 17:00
Boyoz Akademi Sanat Merkezi
Karşıyaka Çarşı, Tiyatro Sokağı

5

20 Kasım Cumartesi 12:30
Denizli Eğitim Sen

14 Kasım Pazar 18:00
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Diyanet’in baldız fetvası, Karaman’ın Alevi düşmanlığı

YOBAZLIK GENLERİNDE VAR
“

AKP’nin yayın organı Yeni
Şafak’ın yazarlarından,
Tayyip Erdoğan’ın
‘fetvacısı’ olarak bilinen
ilahiyatçı Hayrettin
Karaman, “Alevi inançlı
biriyle Sünni inançlı birisinin evlenmesi caiz midir?”
sorusuna “Alevilere ait
olup İslam ile bağdaşması
mümkün olmayan inançları
ve uygulamaları muhafaza
ediyorsa o genç ile Sünni
bir kız evlenemez” yanıtını
verdi.

D

iyanet’in, eşi vefat eden birinin
baldızı ile beklemeden evlenebileceği şeklinde ki fetvasının ortaya çıkmasının ardından Hayrettin
Karaman’ın Alevi ile evlenmenin
caiz olmadığı yönünde fetva verdiği anlaşıldı.
Hayrettin Karaman’ın kendisine ait internet
sitesinde, gelen soru üzerine verdiği bir yanıtı
paylaştığı “Alevi ile evlenmek” başlığı altında
şu ifadeler yer alıyor:
“Alevilik babadan oğula geçen bir soy, bir kan
bağı değildir. İnsan bugün Alevi, yarın dönüp
Sünni veya tersi olabilir. Bu gencin ailesi Alevi
olmakla beraber gencin kendisi İslam’a Sünniler gibi inanıyorsa, Amentüyü bizler gibi kabul
ediyorsa o makbul bir Müslümandır.
Eğer bilerek Aleviliğini koruyorsa, Alevilere ait
olup İslam ile bağdaşması mümkün olmayan
inançları ve uygulamaları muhafaza ediyorsa o
genç ile Sünni bir kız evlenemez. Durumunuzu
buna göre inceler kararı siz verirsiniz.”
Yeni Şafak yazarı Hayrettin Karaman,’ alevi ile
evlenilmez’ fetvasını gelen tepkilerin ardından
sosyal medyadan sildi ve kendisine tepki gösterenleri ‘fitne fesat taifesi’ olarak nitelendirdi.
Sözlerinin çarpıtılarak piyasaya sürüldüğünü
savundu. Ancak Karaman, çarpıtmanın nasıl
yapıldığını ve Alevi-Sünni evliliklerine dair bugünkü görüşünün ne olduğunu ise açıklamadı.
Karaman’ın fetvasına ilişkin Çorum Cumhuriyet
Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.
Farklı inançlara sahip ya da inançsız yurttaşlara karşı yobazların ayrımcı söylemleri ne ilk ne
de sondur.

Hayrettin Karaman: Rüşvet vermek caizdir
Hayrettin Karaman daha öncede rüşvet vermenin caiz olduğuna dair sözleri ile gündeme
gelmişti. Karaman’ın “Zarurete dayalı uygulama
örnekleri” başlıklı yazısında: “’Bir insan emir, ya
da devlet başkanı nezdinde, bir işini tesviye
etsin, düzeltsin, yoluna koysun, böylece meşrû
olan bir menfâati elde etsin ve bir zarardan
kurtulsun diye, bu maksatla, birine rüşvet verse
bu caiz midir?’ sorusuna ‘Alana haramdır, verene caizdir’ cevabını vermişti.
Başkanlık referandumunda ‘’Hayır’’ oyu veren
yurttaşları da tehdit etmişti
Hayrettin Karaman 2017 yılında yapılan başkanlık referandumunda evet demenin farz
olduğunu savunarak başkanlığa “Hayır”
diyecekler için “yabancılaşmış parçalarımız”
ifadelerini kullanmıştı.
“Referandum sürecinde “Hayır” cephesinde
yer alan insanların büyük çoğunluğu işte bu
yabancılaşmış parçamızdan’ oluşuyor” diyen
Karaman, “Hayır” diyenlere “yaşam hakkı” tanınacağını belirterek, ‘’Müslümanlar Yahudilere,
Hristiyanlara ve diğer din mensuplarına aralarında, kendi toplumlarında yaşama hakkı tanıdıklarına, onlarla “iyilik ve adalet çerçevesinde”
ilişkiler kurduklarına göre kendi insanlarından
olup zaman içinde değerlerine, öz medeniyet
ve kültürüne yabancılaşmış parçalarına bunu
tanımayacaklar mı? Elbette tanıyacaklardır.’’
ifadelerini kullanmıştı.
Yolsuzlukları eleştirmekte caiz değilmiş
Hayrettin Karaman’ın daha önce gündeme
gelen bir diğer icraatı ise çeşitli WhatsApp
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”

gruplarında, AKP iktidarının yaptığı yolsuzlukları eleştirmenin, onlara “hırsızlık” demenin caiz
olmayacağı yönündeki sözleri idi. Gelen eleştirilere ‘’yolsuzluk ve hırsızlık farklı şeylerdir hukuki
yaptırımları da farklıdır’’ şeklinde yanıt veren
Karaman yandaşlıkta ve yobazlıkta ön saflarda
yer almaya devam edeceğe benziyor.
Diyanet’ten bir ‘baldız fetvası’ daha
Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından hazırlanan
“Fetvalar” kitabında tepki çeken bir fetva daha
ortaya çıktı. “Aile hayatı” başlığı altında yer
alan 824 numaralı fetvada, “kişinin, baldızıyla
hangi şartlarda evlenebileceği” aktarıldı. “Kişi,
karısını boşadıktan veya karısının ölümünden
sonra baldızıyla evlenebilir mi?” sorusuna yanıt
verilen fetvada, “hadislere göre iki kız kardeş
ile aynı anda evlenmenin haram olduğu, eşin
hala ve teyzesi gibi yakınlarının da baldız gibi
değerlendirildiği” belirtildi.
“Fakat kişi, karısının ölümü veya onu boşaması
halinde karısının kız kardeşi, teyzesi ya da halası ile evlenebilir” denilen fetvada, “Nikâh için
boşadığı karısının iddet müddetinin (bekleme
süresi) bitmesini beklemesi gerekir. Onun iddeti
bittiği andan itibaren baldızı ile evlenebilir.
Eşinin vefatı durumunda ise herhangi bir süre
beklemesine gerek olmaksızın baldızı ile evlenmesinde dini hükümler açısından bir sakınca
yoktur” diye ifade etti.
Gericilerin fetvaları skandal olarak nitelendirilse de özünde sahip oldukları dünya görüşlerini
ortaya koyuyor. Kısacası ortada bir skandal ya
da dil sürçmesi bulunmuyor, yobazın fikri neyse
zikri de odur.

GÜNDEM

İKD’den açıklama:
Erdoğan’ın kuşkusu olmasın kadınlar
gericiliğe boyun eğmeyecek

10 KASIM 2021

Erdoğan’ın
kabine toplantısı
sonrasında
İstanbul Sözleşmesini
hedef alan
açıklamaları
sonrasında İKD’den
açıklama geldi.

İ

lerici Kadınlar Derneği AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı basın açıklamsında İstanbul Sözleşmesini hedef
gösteren sözleirne karşı yayımladığı
açıklamada, kadınların gericiliğe gerekli
cevabı vereceğini ifade etti.
İKD’den yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
dün kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda ‘’Her kim bu ülkede bir daha İstanbul
Sözleşmesi diye başlayan bir cümle kurarsa
onlara en başta, en çok kadınlarımız tepki
göstermelidir.’’ sözleri ile bir kez daha İstanbul
Sözleşmesi’ni hedef almıştır.
AKP’li yıllar boyunca artan kadın cinayetleri ve

kadınlara yönelik her türlü şiddetin arttığı bir
tabloda ülkenin idaresini neredeyse tek başına elinde tutan Cumhurbaşkanı’nın bu sözleri
bizleri şaşırtmamıştır. Düzen partileri arasında ki demagojik tartışmalar üzerinden kadın
haklarını bir kez daha tartışma konusu haline
getiren ve ‘’kadın örgütleri ne işe yarar’’ diyen
Erdoğan’a soruyoruz?
İktidarınız süresince kaç kadın katledildi?
Kadın katillerinin yargılandığı davaların kaçında iyi hal ve tahrik indirimi uygulandı?
Yirmi yıla yaklaşan iktidarınızda kadına şiddet
ve cinayet suçundan mahkumiyet almış kaç kişi
affınıza mazhar oldu? Kadına yönelik şiddetin
önlenmesine dair devlete önemli sorumluluklar
yükleyen İstanbul Sözleşmesi’ni bir gece karar-
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namesi ile rafa kaldırma kararınızdan sonra kaç
kadın daha katledildi?
Kadınlara defalarca şiddet uygulayan saldırganların elini kolunu sallayarak dolaşması nasıl
bir adalet ve hukuk anlayışının ürünüdür?
Yirmi yıldır kadınları gerici politikalara mahkum
etmeye çalışan AKP iktidarına en iyi yanıtı yine
gericiliğe boyun eğmeyen kadınlar bugüne
kadar en yüksek perdeden verdi. Erdoğan’ın
kuşkusu olmasın bundan sonra da kadınlar
gericiliğe gereken yanıtı verecektir.
Haklarımızdan, laiklikten ve İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmeyeceğiz.
İLERİCİ KADINLAR DERNEĞİ

ARKA MANŞET
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KARTAL’DA ‘YENI BIR CUMHURIYET’ KONFERANSI:

DOĞRUCU DAVUT’ OLMAYA
DEVAM EDECEĞIZ!

Türkiye Komünist Hareketi (TKH) tarafından düzenlenen Karanlıktan Aydınlığa Türkiye’nin Seçeneği Ne
Olmalı?” başlıklı Yeni Bir Cumhuriyet Konferanslarının ikincisi Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezinde
gerçekleşti.
Türkiye Komünist Hareketi (TKH) tarafından düzenlenen “Karanlıktan Aydınlığa / Türkiye’nin Seçeneği Ne
Olmalı?” başlıklı Yeni Bir Cumhuriyet Konferanslarının ikincisi Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezinde
gerçekleşti.
Panele konuşmacı olarak Gazeteci-Yazar Atilla
Özsever, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet
Maçoğlu ve TKH MK Üyesi Kurtuluş Kılçer yer aldı.
Panelin açılış konuşmasını TKH MK Üyesi Hakan
Yerlikaya yaptı. Panele DİSK Kartal Emekli Sen, Kartal
Tüm Emekli Sen, Sol Parti ve Emek Partisi temsilcileriyle CHP Kartal İlçe başkanı Efendi Argunşah da
katıldı.

Biz ‘Doğrucu Davut’
olmaya
devam edeceğiz.
Biz sermaye ile, gericiler
ile, emperyalizm ile
mesafe koyacağız.
Türkiye’nin geleceğini
sosyalistler/komünistlerin
bir arada mücadelesi
kurtarabilir
EMEKÇİLERİN BU DÜZENDEN ÇIKIŞ YOLU, DÜZEN
MUHALEFETİ İLE FARKLI BİR YOL İZLEMEKTEN GEÇMEKTEDİR
Panelistlerden ilk sözü Atilla Özsever aldı. Özsever
konuşmasında ilk olarak 1980 darbesinden bugüne
kadar yaşanan neoliberal dönüşümden bahsetti.
Emek hareketinin parçalı olduğuna değinen Özsever,
siyasal anlamda emek hareketini kapsayacak işçi
sınıfı partisi olmadığını vurguladı.

le sosyalistlerin-komünistlerin, kapitalizmin dipte
olduğu bu dönemde iktidara yürümesi gerektiğini”
söyledi.
Sosyalist yerel yönetimlerde, beraberce hareket
ederek başarılı olabileceğini belirten Maçoğlu, tarih
içinde yaşanan deneyimlerden örnekler verdi. Komünistlerin bir araya geldiğinde kazanacağını vurguladıktan sonra Tunceli’de halkla beraber başardıklarını
anlatan Maçoğlu, “Bugün Türkiye’de on binlerce
üreticinin ve seksene yakın kooperatifin bulunduğu
devrimci bir anlayışın geliştiğini” söyledi. Komünist
başkan ayrıca, bakanlığın ve valiliğin kamu yararına yapılan çalışmalarda önlerine engel çıkarıldığını,
buna karşın özel sektörün ise sınırsız desteğe sahip
olduğunu belirtti.
“HA İNGİLİZ POSTALI BEYOĞLU’NDA YÜRÜDÜ, HA
AMERİKAN ŞİRKETİ, ŞEKER ÜRETİMİNDE TEKEL OLDU
BU İKİSİ AYNI ŞEYDİR”
Son sözü alan TKH MK Üyesi Kurtuluş Kılçer ise konuşmasına “Bizim iki Ekimimiz var, biri 29 Ekim diğer
Ekim Devrimi. Bu ikisini de selamlıyoruz” sözleriyle
başladı. “Bu iki cumhuriyetin yıkıldığını ancak gericili-

ğe, saltanata, emperyalizme karşı yeniden kurulacağını” söyleyen Kılçer “Ha İngiliz postalı Beyoğlu’nda
yürüdü, ha Amerikan şirketi, şeker üretiminde tekel
oldu bu ikisi aynı şeydir” dedi.
“Sorunun 20 yıllık Erdoğan kişiliğinin, ülkede yaşanan
korkunç tahribatın sorumlusu olduğunu, Erdoğan’ın
gideceğini ancak sadece bununla yetinilemeyeceğini bundan sonrasını emekçi halk tarafından
tartışılması gerektiğini” vurgulayan Kılçer, “ülkenin sol
seçeneğinin, çetelerden, mafyalardan, tarikatlardan,
Uğur Mumcu’nun, Sivas ve Maraş katliamının hesabını soracak bir seçenek olması gerektiğini” ifade etti.
Halkın, gençlerin, kadınların, gelecek, laiklik, iş ve
ekmek istediğine dikkat çeken Kılçer, Türkiye’nin sol
seçeneğinin; emekçilerin ve halkın taleplerini ifade
eden, bütün halkın arkasında duracağı bir slogana
sahip, yeni bir Türkiye vizyonu bulunan solcu/ sosyalist bir adaya ihtiyaç duyduğunu söyledi.
Kurtuluş Kılçer, konuşmasını “Biz ‘Doğrucu Davut’
olmaya devam edeceğiz. Biz sermaye ile, gericiler
ile, emperyalizm ile mesafe koyacağız. Türkiye’nin
geleceğini sosyalistler\komünistlerin bir arada mücadelesi kurtarabilir” sözleriyle bitirdi.

Konuşmasının devamında emekçiler yönünden ne
tür bir çıkış olabileceğine değinen Özsever bu çıkışın
sosyalistlerin, komünistlerin düzen muhalefeti ile farklı
bir hat izlenmesiyle olabileceğini ifade etti.
“SOSYALİSTLER VE KOMÜNİSTLER İKTİDARA
YÜRÜMELİ”
Özsever’in ardından sözü alan Tunceli Belediye
Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, konuşmasına Büyük
Ekim Devrimi’ni selamlayarak başladı. Burjuvazinin
yönetememe krizi içinde bulunduğunu, işçi sınıfın ise
sömürüye karşı mücadeleyi yükseltmeye başladığını
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