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Büyük Haksızlığa son Vermek İçİn yürüyoruz…
Gerekli sağlık tedbirleri alınarak, çocuklarımızın eğitime eşit 

koşullarda ve kesintisiz olarak erişimi sağlanmalıdır. Eğitim hakkı 
devlet güvencesine alınmalıdır.

TKP’nin salgınla mücadele taleplerinden.

Hedef gösterme Bakanı
Bunun bayraktarlığını yapan 

isimlerden biri de, İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu oldu. Soylu, düş-
man ceza hukukunu önce sözlü 
olarak, ardından da sorumluluğu al-
tındaki kurumları kullanarak hayata 
geçirmekte hiç tereddüt etmiyor:

 Mart ayında organize suç ör-
gütlerine yönelik olarak “ Kendini 
devletin yerine koymaya çalışıp da, 
onların diliyle söylüyorum, ‘şekil 
yapan, çökmeye çalışan’ kim varsa 
çökeceksiniz.” açıklamasında bulun-
muştu. 

 CHP Grup Başkanvekili En-
gin Altay’ın AKP’li cumhurbaşka-
nı Erdoğan’ı Adnan Menderes ile 
benzeştiren cümleleri sonrasında; 
“Tarih fukarası, cahil… Siyasete, de-
mokrasiye, millete inanmayan, hala 
darbeyi iktidar aracı gören zavallı-

lar… Menderes’in sonunu Erdoğan’a 
yakıştırmak. Vallahi sizi, 15 Tem-
muz’dan beter yaparız…” sözleri ile 
Altay’ı ve CHP’lileri tehdit etti. 

 İstanbul Emniyet Müdürü Za-
fer Aktaş ile arasının iyi olmadığını 
yazan Barış Pehlivan’a, “Cumhuri-
yet gazetesinin işyeri hekimi vardır 
muhakkak… Bu habercilik hastalık-
lı… Çünkü bu çocuklar hasta. Teda-
viye ihtiyaç var… Gecikmeyin” söz-
leri ile yanıt vermişti.

 Gözaltına alınan Boğaziçi 
öğrencileri için, hiçbir mahkeme 
kararı ortada yok iken, “Boğaziçi 
Üniversitesi’ndeki öğrencilerden 
güney kampüsünde alınanlardan 
108 tanesinden 101 tanesi Boğaziçi 
ile alakalı değil, 79 tanesi DHKP-C, 
TKP-ML dahil olmak üzere terör 
örgütü üyesi.”açıklaması yaptı. 

Düzen siyasetinin Dili:
Şantaj, yalan, tehdit...

Kimi kişiler vardır… İşler kontrolden 
çıktığında, yönetemediklerini düşündüklerinde 
bol bol nefret üretirler. Kişisel alanda bile sorunlu 
olan bu yaklaşım, devletin içerisinde makam 
sahibi kişilerce yapıldığında, daha büyük bir 
tehlike belirir. Tehlike, siyaset diline dair etik bir 
sorun değildir sadece. Başlı başına, vatandaşların 
özgürlüğünü ve güvenliğini tehdit eden, devletin 
vatandaşlar üzerindeki korumasını kaldıran 
bir ortamın oluşmasıdır tehlikeli olan.

Oysa devlet yönetmek ciddi bir iştir. 
Devlet racon kesemez. Her eleştiriyi suç 
ilan edemez. Kişileri, hedef gösteremez. 
Ağzından çıkan sözün bir 
sonucu olacağını bilmesi 
gerekir. Sınırlar bir kez 
aşıldığında ve sınırları aşan 
devletin kendisi olduğunda, 
sınırların herkes tarafından 
aşılabileceğini tahmin etmesi 
gerekir. Devlet olmak, bunu 
gerektirir. 

Ne yazık ki, devlet halktan 
ve halkın çıkarlarından 
uzaklaştıkça, devlet 
olmaktan çıkar. Türkiye’de 
de olan budur. Özellikle AKP 
iktidarında, nefret söylemini 
gündelik bir alışkanlık haline 
dönüştüren çok sayıda isim ile 
tanışmamız bir rastlantı değil. 
İktidar, kendi varlığını, daha 
çok “düşman” ve daha çok 
“terörist” üreterek korumaya 
çalışmaktadır. Burada, halka 
dönük bir nefret belirginleşir.  Daha fazlasına alttaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

https://sol.org.tr/haber/hedef-gosterme-bakani-iste-soylunun-tehdit-listesi-14622



MeneMen Belediyesi’nden çalıŞanlara MoBBing

yeniMaHalle seMt evi: aliağa ZeHir soluMasın

’den haberler...

Kısa süre önce kurayla Menemen Bele-
diyesi başkan vekili olan AKP’li Aydın Peh-
livan, farklı meslek mensubu işçileri istifaya 
zorlamak için temizlik işlerinde görevlendirdi. 
Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan ihbara 
göre, yıllardır belediyeye öğretmen, mühendis, 
hemşire olarak hizmet etmiş pek çok emekçi 
sırf idareye yakın olmadıkları için mobbingle 

istifaya zorlanıyor. Uygulanan mobbingin en 
uç örneği, daha önce belediyeye bağlı ders-
hanede eğitim veren öğretmenlerin dershane 
önünü temizlemeye zorlanması oldu. Duruma 
tepki gösteren öğrenciler, “Hocalarımıza yapı-
lan bu insanlık dışı müdahaleyi kabul etmiyo-
ruz” dedi. Belediye İş Çevre Belediyeler Şubesi 
de yaşananlara tepki gösterdi.

İzmir Aliağa’da bulunan Yenimahalle Semt Evi, 
Mayıs-Haziran ayında gerçekleştirilecek Brezilya 
Donanması’na ait ‘Nae Sao Paulo’ uçak gemisinin 
söküm işlemine karşı halkı bilgilendirmeyi sürdü-
rüyor. Aliağa’da çok sayıda insana ulaştırılan açık-
lamaya göre; zehirli kimyasallar yanında 600 ton 
asbest barındırdığı tahmin edilen gemi, başta gemi 
söküm işçileri olmak üzere hem yöre halkı hem de 
doğa açısından ciddi bir tehdit barındırıyor. Konu-
nun uzmanlarıyla bu Cumartesi saat 21:00’de çev-
rimiçi bir söyleşi düzenleyecek olan Yenimahalle 
Semt Evi, neler yapılabileceğini konuşmak üzere 
tüm Aliağa halkını bu söyleşiye davet ediyor.

soL TV 23 Nisan 2021 Cuma günü 
saat 20:00’de Küba Dostluk Derneği 
tarafından gerçekleştirilen 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
Özel Programı’nı yayınlayacak.

                 ’de 23 nisan ulusal  
egeMenlik ve çocuk BayraMı 

ÖZel PrograMı

karaduvar semt evi’nden 
çocuk şenliği

Mersin Karaduvar Çocuk Şenliği 
bu yıl pandemi sebebiyle online ger-
çekleşecek. 23 Nisan akşamı internet 
üzerinden yapılacak etkinlikte ço-
cuklar şarkılar söyleyecek, resimler 
çizecek, tiyatro izleyecek, oyunlar 
oynayacak. Etkinliğe katılmak için 
0531 278 1917 nolu hattan iletişime 
geçebilirsiniz.



“Emekçilerin kitlesel 
spor, eğlence ve 

sosyalleşme aracı olarak 
yola çıkan futbol, paranın 
egemenliği arttıkça çok 
şey kaybetti. Şimdi en 

zengin kulüplerle UEFA 
su başlarını kim tutacak 
kavgasına tutuşmuşken 
biz yine Metin Kurt’un 

izindeyiz: “Futbol borsada 
değil arsada güzel!” 

kemal okuyan, sol 
Haber, 20.04.2021

“İngiltere, İtalya ve 
İspanya’nın en büyük 
kulüpleri yaşadıkları büyük 
kayıplar nedeniyle zor 
durumda. Sadece Real 
Madrid, salgın döneminden 
beri 400 milyon Euro 
kaybetti. Bir şeyler 
yapmak zorundaydık. 
Tek yol rekabeti arttıran 
maçlardı. Şampiyonlar 
Ligi yerine Süper Lig’i 
inşa ederek çözüm 
bulmak zorundaydık. TV 
gelirlerinden başka gelir 
olmayınca dünyanın en 
büyük kulüpleri arasındaki 
maçları insanlara izletme 
niyetimiz oldu. Böylelikle 
daha büyük gelirler elde 
edilebilir.” 
yeni kurulan avrupa 
süper ligi’nin başkanı 
Florentino Perez, 
20.04.2021

“Kulüpler Birliği Vakfı, son 
dönemde gelişen olaylar 

hakkında derin endişe 
duymaktadır. Sözde ‘Avrupa 

Süper Ligi’, Avrupa futbolunun 
bütünlüğüne düzeltilemez bir 

darbe vuracaktır. Futbol ailesinin 
tüm paydaşları için dayanışma ve 
iş birliğine her zamankinden daha 
fazla ihtiyaç duyulan bir zamanda, 

bazı kulüplerin kendi çıkarlarını 
Avrupa futbolunun ortak çıkarının 

önüne koyan ayrılık planlarını 
şiddetle kınıyoruz.

Türk Kulüpler Birliği Vakfı, kıtanın 
sportif değerini yaşatmak için 

UEFA’nın yanında yer almakta 
ve bütün paydaşları futbolun 

kalbini ve ruhunu yerle bir 
edecek bu talihsiz fikre karşı 

Avrupa futbolunu savunmaya 
çağırmaktadır.”

Türk Kulüpler Birliği Vakfı, 
19.04.2021

Üç tarZ-ı 

siyaset

“Babamı bu aydınlanmacı sapıkların elinden almaya 
çalışıyorum, aydınlanmacı sapık doktorların, 

kemoterapi, radyoterapi bu tür sapıklıkları anlayamıyoruz, bağışıklık sistemi çökerterek tedavi 
etme yöntemi, manyaklık, sapıklık, ayınlanmacı sapkınlar”                        Prof. Dr. Recep Seymen 

(İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi Bölümü öğretim görevlisi)
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Çarşamba akşamı soL TV’de gazeteci Şule Aydın’ın 
sorularını yanıtlayan Kemal Okuyan, önceki gece gerçek-
leşen kabine değişikliğini, salgındaki son durumu ve Kara-
deniz’deki son gelişmeleri değerlendirdi. Kabine değişikli-
ğinin iktidarın sıkışmışlığına işaret ettiğini belirten Okuyan, 
128 milyar dolara ilişkin asıl sorunun “kime sattınız” değil, 
“niye sattınız” olması gerektiğini belirtti. Salgınla ilgili de, 
derhal özel hastanelerin kapatılması ve çok yaygın 
aşılama yapılması gerektiğine işaret eden Okuyan, 
düzeni karşısına almayan bir kapanma talebinin 
AKP’nin yasaklamalarına kılıf olduğuna dikkat çekti.

’den yansıyanlar

Kemal Okuyan’la 
gündem


