
TOPLUMCU ANAYASA’DAN...

Siyasal yaşam ve devlet işleri, tümüyle ya da bir bölümüyle, 
dine ve din kurallarına dayandırılamaz. Dini inanç bireysel bir 
tercihtir; her yurttaş herhangi bir dine inanmakta ya da hiçbir 

dine inanmamakta, bunları açıklayıp açıklamamakta özgürdür.
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TOK DİYANET AÇIN 
HALİNDEN ANLAMAZ

Lüks teknelerden “sabredin, şükredin” diye sesleniyorlar

Sık sık birçok bakanlığı geride bırakan bütçesi ve 
lüks harcamaları ile anılan Diyanet İşleri Başkanlığı, 
bu kez de program bütçesiyle gündeme oturdu. 

Diyanet TV’nin üç saati 10 bin lira, günlüğü ise 35 
bin lira olan lüks bir tekneyi Ramazan programları 
için kullandığı ortaya çıktı. Ramazan ayı boyunca ya-
pılan programlar, Boğaz’da Dolmabahçe’ye demirle-
miş bu tekneden yapıldı.

DİYANET’İN rAMAZAN YAYINI 
MİLYONLuK TEKNEDEN

Diyanet TV’nin bu tekneyi tam olarak ne kadara 
kiraladığı “ticari sır” gerekçesiyle açıklanmıyor. Artık 
ne alışverişler yapıldı, ne komisyonlar verildi bunlar 

bilinmiyor. Öte yandan teknenin kirası dışında stüd-
yoya çevirmek için yapılan yatırımlar ve diğer yayın 
masraflarına bakılırsa Diyanet’in milyonluk bir tekne-
den yayın yaptığı anlaşılıyor.

MİLYONLuK TEKNEDEN sEsLENErEK 
“HALİNİZE şüKrEDİN”  DİYOrLAr

Diyanet’in her kademesinden görevliler, hocalar, 
mollalar, imamlar, “ilim insanları” Boğaz’a nazır bu 
lüks teknede bir araya geliyorlar, “İftarı Beklerken” 
programında buluşuyorlar. Uzun uzun birbirlerini 
ağırlıyorlar, uzun uzun vaazlar veriyorlar.

Milyonluk teknelerinden bizlere sesleniyorlar, 
“sabretmek iyidir, halinize şükredin”  diyorlar.

Diyanet’ten açıklama
Milyonluk lüks tekneden yapılan yayınlarla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı da bir açıklama yaptı. Açıkla-

mada teknenin kiralanması için Diyanet tarafından herhangi bir ödeme yapılmadığı, bütün harcamaların 
bir hayırsever tarafından yapıldığı öne sürüldü. Meçhul “hayırsever” tarafından yapılan bu büyük bağışın 
neden milyonluk lüks yatlarla çarçur edildiğine dairse bir yorumda bulunulmadı. 



Dünyada ne tür kötülüklerin, şeytanlıkların oldu-
ğundan  söz ediyorlar. Dünyanın başka yerlerinde 
çok daha kötü koşullarda yaşamak zorunda olan in-
sanlar olduğunu hatırlatıyorlar. Yarım maaş da olsa 
çalıştığımız işlere, bulduğumuz kuru ekmeğe şük-
retmemizi istiyorlar. Bunları da uzun uzun milyonluk 
teknelerinden anlatıyorlar.

YüZ bİNLErcE EMEKÇİ  
ÇALIşMAYA DEvAM EDİYOr

Tüm bunlar olurken, yüz binlerce emekçi doğru 
düzgün salgın önlemi alınmayan atölyelerde, fab-
rikalarda çalışmaya devam ediyor. Kapanan ya da 
küçülen iş yerlerinden çıkarılan yüz binlerce emekçi 
işsizler ordusuna katılırken, yüz binlercesi de asgari 
ücretin dahi altındaki ücretsiz izin parasıyla hayata 
tutunmaya çalışıyor. Hiçbir destek paketi olmadan 
alınan salgın önlemleri ile çok sayıda esnaf ya borç 
içinde debeleniyor ya da dükkanını kapatıyor.

uTANMADAN sAbrETMEKTEN vE 
şüKrETMEKTEN bAHsEDİYOrLAr

Ramazan ayında tok açın halinden anlamaz di-
yenler utanmadan sabretmekten ve şükretmekten 
bahsediyor. Onlar milyonluk teknelerinde, lüks ara-
balarında “dünya nimetleri”nden faydalanırken; biz-
lere yoksulluğun ve açlığın kader olduğunu, bu dün-
yada açlıklıkla sınandığımızı anlatıyorlar. 

Bir kez daha görüyoruz ki, Diyanet İşleri Başkan-
lığı’nın ülkenin ve halkın gerçekleriyle hiçbir ilgisi kal-
mamıştır.

DİYANET İşLErİ bAşKANLIğI  
DErHAL KApATILMALIDIr

Ülkeyi karanlığa boğmak ve para yemek dışında 
bir işlevi olmayan Diyanet İşleri Başkanlığı derhal 
dağıtılmalı ve bu çukurda çarçur edilen milyarca lira 
halkın ihtiyaçlarına sunulmalıdır.

Diyanet tV’nin Doğuşu
Diyanet TV, Türkiye Diyanet Vakfı’na ait bir yayın kuruluşu olarak faaliyet gös-
teriyor. 2012 yılında TRT ortak yayını ile birlikte kuruluyor, 2018 yılında ise TRT 

ile ortaklığını sonlandırıyor. 2018 yılında 275 bin lira olan televizyonun sermayesi, 
AKP’li yıllarda Diyanet’le bağlantılı her şeyde olduğu gibi hormonla büyüyor. Tele-
vizyonun bugünkü sermayesinin 25 milyon 275 bin lira olduğu belirtiliyor. Televiz-
yonun bağlı bulunduğu vakıf da Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olarak çalışıyor. 

Vakfın mütevelli heyeti başkanlığını, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yürütüyor.



* Fakire ekmek yoksa zengine de huzur yok!

’den haberler...

Yılın ilk çeyreğine ilişkin net kârını %47 oranın-
da artıran Sabancı Holding, patronların pandemiyi 
nasıl fırsata çevirdiğini bir kez daha gösterdi. Üste-
lik kendileri boğaz manzaralı evlerden fotoğraflar 
paylaşıp, kapanma dönemi için New York tatilleri 
yaparken, onlara %47 kâr sağlayan işçilerle alay 
etmeyi de ihmal etmediler.

 Milyarlarca liralık kâr açıklayanlar, işçiye bay-
ram hediyesi olarak kişi başı 6 (altı) adet baklava 
gönderdi. Olayı Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ih-
bar eden EnerjiSA işçileri Sabancı Holding’in “bay-
ram hediyesi”ne şu mesajla karşılık verdi: 

“Yalılarınız, gittiğiniz yurtdışı tatilleriniz, alay 
edercesine yaşadığınız bu bayramlar sizin olsun. 
Bugün açıkladığınız ve bizim sırtımızdan kazandı-
ğınız o kâr oranlarının keyfi de sizin olsun derdik 
ama hep böyle gidecek sanıyorsanız, yanılıyorsu-
nuz. Elbet birgün biz işçiler, bugün bizden çaldığınız 
ne varsa hepsine el koyacağız ve o zaman sadece 
açıklanan kârlarınız değil, yüzünüzdeki o alaycı ifa-
deleriniz de sizi terk edecek. İşte o zaman bizler de 

gerçekten bayramları yaşayacağız. Sizinkinin aksi-
ne, aydınlık gülümsemelerle bayramlaşacağız, tüm 
işçi sınıfıyla.”

Sabancı Holding’den EnerjiSA işçisine bayram hediyesi: 
6 aDet BaklaVa

PE

Diyanet’in kiraladığı tekne, lüks merakının ilk 
örneği değil. Son da olmayacak gibi görünüyor. 
Daha önce de Başkan Ali Erbaş’ın milyon liralık 
makam aracıyla gündeme geldiği Diyanet, 13 
milyar liraya yaklaşan bütçesiyle 7 bakanlığı ve 
13 başkanlığı geride bırakıyor. Din görevlilerine 

eğitim vermek amacıyla geçtiğimiz sene 20 mil-
yon liralık otel kiralayan Diyanet’in şu mesajı ise 
şaşırtmıyor: “Lüks tüketimden kaçının!”. Diyanet 
İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın tüm bu şatafat içinde 
emekçilere “ucuz alışveriş için akşam saatlerinde 
pazara gidin” tavsiyesi ise hala hafızalarda.

Diyanet’in lüks merakı



Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üni-
versitesi’nde, Uzaktan Öğretimde Ölçme ve Değer-
lendirme Yönergesi’yle yeni bir uygulama hayata 
geçirildi. Yönergeyle birlikte, sınavların güvenliğini 
sağlamak gerekçesiyle online sınav esnasında çift 
cihaz zorunluluğu getirildi. Üniversite tarafından 
yapılan açıklamada, yeterli ekipmanı olmayan öğ-
rencilerin sınava alınmayacakları belirtildi.

Uzaktan eğitim süresince gerek maddi yetersiz-
likler gerek sağlık sorunları gibi birçok sorunla karşı 
karşıya kalan  öğrenciler, yeni uygulamaya tepki 
gösterdiler. Çift cihazlı çevrimiçi bir sınav sisteminin 
mümkün olmayacağını, birçok öğrencinin bu ola-

naklara sahip olmadığını, üniversitenin fırsat eşit-
sizliklerini görmezden geldiğini belirten öğrenciler 
bir imza kampanyası başlattılar.  

alParslan türkeş üniVersitesi’nDe sınaV yÖnerGesine tePki

Türkiye Komünist Partisi’’nin 2018 yılındaki 
“Emekçilere!” konferansında aldığı karar doğ-
rultusunda kurmaya başladığı işçi ve semt evle-
ri, pandemiyle birlikte katlanan hayat pahalılığı 
ve yoksulluğa karşı dayanışma ve mücadelenin 
odağı oldular. Geçtiğimiz Nisan ayında “Kadıköy 
bir emek cehennemi, biliyoruz. Ama biz, örgüt-
leniyoruz!” diyerek yola çıkan Kadıköy İşçi Evi 
de, ülkenin dört bir yanındaki benzerleri gibi 

bu düzenin ittiği yalnızlığa karşı emekçileri yan 
yana getiriyor. Bu kapsamda, 10 Mayıs Pazartesi 
günü saat 20.00’de Yazar-İktisatçı Nevzat Evrim 
Önal ve PE Kültür Sanat Emekçileri Dayanış-
ma Ağı Tuluğ Ünlütürk’ün katılımıyla “Yalanlar 
Ülkesinde Mücadele Etmek: Nereden Başlaya-
cağız” konulu çevrimiçi bir söyleşi düzenliyor. 
Etkinliğe katılmak için görselin üzerindeki bağ-
lantıdan Kadıköy İşçi Evi’ne mesaj atabilirsiniz.

Kadıköy İşçi Evi: yalanlar ülkesinDe mücaDeleye nereDen Başlamalı?

https://twitter.com/IsciEvi/status/1390220792252805120

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3LGd-pgEzgQHw-bTBkRBd_VSdhlNlYslWOnI_kEP46hR_QA/viewform?gxids=7628



Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman, enflasyon 
hakkında görüşlerini açıklarken..

“Herkesin ortak bir anlayış beraberliğiyle, herkesin bildiği ama ifade etmediği ailenin özürlü çocuğu gibi idare 
ediyoruz… Herkes bir şekilde yararlanıyor ondan. Çok şikayet ediyoruz, ‘geceleri bağırıp çağırıyor, huzur bırakmadı, 
komşularla tartışıyoruz’ diyoruz ama aslında çocukcağız hayatımızın bir parçası. Onun sayesinde özellikli 
yerlere girebiliyoruz, indirimli kartı alıyoruz, çocuk parası alıyoruz, hak etmediğimiz şeylere ulaşıyoruz… 
Enflasyon böyle bir şey, enflasyonun suç ortağıyız.”
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“Türkiye’den ve aşı üretemediğine şahit olduğumuz çok sayıda ülkeden bilim emekçileri 
devlet bütçesinden, yani kendi emekçi halkının ödediği vergilerle finanse edildiler, araş-
tırmaları desteklendi ama ürünlere aşı ve ilaç tekelleri el koymuş oldu. Çünkü şirketlerin 

AR-GE birimleri yüz binlerce bilim emekçisinin ortak emeğini teknolojiye dönüştürüyor ve 
patentle korunmuş katma değer elde edilmesini sağlıyordu.”  

bilim ve Aydınlanma Akademisi, 03.05.2021, soL Portal  

“Bugüne kadar yapılan aşıların, pratik bir karşılığı olmadı-
ğını gördük. Çin aşısı zaten Çin’de bile kullanılmıyor. Son za-
manlardaki gelişmeler, aşının etkisini de tartışmalı hale ge-

tirdi. Diğer Avrupa ülkelerindeki aşılar da tartışmalı. Sinovac’ı 
yapalım. Bir de Avrupa’dan getirip yapalım. Bu ne zamanki 
mikrop için? Covid 19 için. Covid 20 ne olacak? Covid 21’in 

birinci yarısı ne olacak? A, b, c serilerini de mi yapacağız? Bu 
şekilde bununla mücadele edemeyiz.” 

Abdurrahman Dilipak, 21.04.2021, Yeni Akit

“Patentler aşıların, sözgelimi 
bizim aşımızın üretimi konusun-

da sınırlandırıcı faktörler değil. 
Aşı üretiminde bir dizi önemli 

etken var. Örneğin bizim üretim 
sürecimiz 50 binden fazla adım 

içeriyor, ki aşımızın güvenliğini ve 
koruma oranını garanti altına al-
mak için bunların hepsinin doğru 

uygulanması gerekiyor. Dene-
yimli personel, özel tesisler, ham 
maddeye erişim gerekiyor. Dola-

yısıyla patentlerin askıya alınması 
bu konuyu çözmeyecek.”  

Biontech’in patronların-
dan Özlem türeci,  

06.05.2021 CNN
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