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BÖYLE BUYURDU 
ERDOĞAN!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son birkaç ayda söylediği sözler, yaptığı paylaşımlar 
oldukça dikkat çekici. Pandemi kısıtlamalarına rağmen halkla bütünleşmeyi, grup 

toplantılarını, basına demeçleri ihmal etmeyen Cumhurbaşkanı’nın tarihsel nitelikteki 
bazı açıklamalarını sizler için derledik. 

“3 DOz Aşımı OlDum”
Ülkemizde aşılama oranları yüzde 17 civarına 

ancak ulaştı. Aşıların ülkeye giriş yaptığı ve uy-
gulamasına başlanan 2020 sonundan bu yana 
geçen altı ayda toplam 13 milyon yurttaşa iki 
doz aşı birden uygulanabildi. Kitlesel bağışıkla-
ma için gerekli aşı hedefinden, yani nüfusun en 
az yüzde 70’inden, oldukça uzağız. Aylar önce 
yapılan aşıların ne kadar daha koruyucu olaca-

ğı, tekrar aşılama gerekirse hangi planla, nasıl 
ilerleneceği, halen aşı bekleyen yurttaşlara sıra-
nın ne zaman geleceği ise belirsizliğini koruyor.

Konuyla ilgili olarak TRT’ye verdiği bilgide 
Erdoğan, “Ben 3 aşımı oldum, bir de o üç aşıdan 
sonra bir de antikor yükseldi mi, yükselmedi mi 
bununla ilgili adımı da attım. Hamdolsun 2160’ı 
yakaladım” diye konuştu.



Yurttaşlarımız koronadan öldü. Yakınlarını son 
bir kez göremeden, onlarla vedalaşamadan, tö-
rensiz gömülmelerine razı oldu binlerce insanımız. 
Önlenebilir bir hastalıktan yaşamını, sevdiklerini, 
sağlığını, işini yitirmek kadar zor ne olabilir? 

Ama merak etmeyin. Mizah diye bir şey var. 
Hem zaten, burnuna tereyağı sürmeyi öven ideo-
logları var bu düzenin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma 
namazı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulun-
duktan sonra yürüyerek caminin yakınında bu-
lunan yöresel ürünler dükkanına gitti. Demirören 
Haber Ajansı’nın (DHA) aktardığına göre burada 
bir süre kaldıktan sonra dükkandan çıkan Erdo-
ğan, gazetecilere “Bunu yiyene korona gelmez” 
diyerek pestil ve köme ikram etti.

Bu konuya dair bir yorumumuz yok. Olduğu gibi veriyoruz.
TRT yayınına çıkan Erdoğan ile gazeteci Hasan Öztürk arasındaki diyalog:
Erdoğan: Sende kaç tane hayvan var?
Hasan Öztürk: Geçen haftaya kadar iki taneydi şimdi 1 tane var.
Erdoğan: Öldürdün mü?
Hasan Öztürk: Ben öldürmedim efendim.

“BuNu yiyENE kORONA gElmEz”

“HElAllik istiyORuz”

“Aç OlARAk DOlAşANlARı DOyuRuvERiN”

“ÖlDüRDüN mü?”

Türkiye, pandemi döneminde yurttaşlarına 
en az destek veren ülkelerden biri. Halk bu ih-
mali zaten iliklerine kadar hissetti; teyite ihtiyaç 

duymuyor. Ama görünen köy kılavuz istemedi-
ğinden, IMF gibi emperyalist kuruluşlar dahi bu 
durumu rapor etmek durumunda kaldı. Cumhur-
başkanı Erdoğan, AKP teşkilatı ile yaptığı bayram 
görüşmesinde konuya şu şekilde değinmişti:

“Sanayi üretimi ve ihracat rakamları her ay 
yeni rekorlar kırarak olumlu yönde ilerliyor. Kısıt-
lamalardan etkilenen esnaflarımızın bir kısmı ile 
turizm sektörümüze de bu zor dönemde ayak-
ta kalabilmeleri için her türlü desteği vermenin 
gayreti içerisindeyiz. Buna rağmen sıkıntıya dü-
şen insanlarımız, esnafımız, çalışanımız olduysa 
hepsinden helallik istiyoruz.”

Türkiye’de 2021 yılı için dört kişilik bir ailenin aç-
lık sınırı yaklaşık 2700, yoksulluk sınırı ise 8800 lira 
olarak ifade ediliyor. Asgari ücret ise 2800 küsür 
lira. Yani ailedeki çoluk çocuk tüm bireyler çalışıyor-
sa yoksulluk sınırı kıl payı aşılabiliyor. Ancak diğer 
yandan işsizlik de aldı başını gitti, yüzde 25’lere vur-
du. Bu durumda ailedeki herkes çalışıyor olamaz. 
Bu basit denklemden bile halkın büyük bir bölümü-
nün sağlıklı bir yaşam sürebilmek için ihtiyaçlarını 
gideremediği ortaya çıkıyor. Dahası, karnını do-
yurmanın önünde başka engeller de var. Domates, 

patates derken enflasyonun uğramadığı yiyecek 
kalmadı. Protein içeren et, peynir gibi ürünler artık 
zaten kıymetli mücevher muamelesi görüyor. Bir-
kaç hafta önce Ramazan ayında ilan edilen kapan-
ma ise hallerde birikerek çürüyen sebze meyve gö-
rüntülerine yol açmıştı. Bu tabloda, halk fotosentez 
yapmıyorsa açlar ordusu büyüyor demektir. 

AKP grup toplantısında Erdoğan, şu sözlerle 
konuyu aydınlattı: “Neymiş, millet açmış. Bundan 
bahsediyorlar. Aç olarak dolaşanları, buyurun siz de 
doyuruverin.”



’den haberler...

“DAHA NElER OlAcAk NElER”
Ülkemizde her gün yüzlerce kadın şiddete 

uğruyor. Şiddetin varabileceği son nokta olan 
kadın cinayetlerindeyse durum önceki yıllar-
dan daha kötü. Daha 2021 yılının ilk beş ayında 
171 kadın öldürüldü. 

AKP ise kendisine muhalif olanlara şiddetini 
ya hapse atarak ya da doğrudan sokak çete-
lerine dövdürerek gösteriyor. 2021’in ilk dört 
ayında 213 gazeteci yargılandı, en az dokuz ga-
zeteciyse fiziksel saldırıya uğradı. Yalnız gaze-
teciler değil, milletvekilleri de sokakta saldırıya 
uğruyor. Bunun için iktidar veya küçük ortağı 

tarafından hedef gösterilmek yetiyor. Doğru-
dan şiddete uğramayanların icabınaysa “yü-
rekli” savcılar bakıyor. Hakkındaki şaibeler arşı 
bulan İçişleri Bakanı hakkında aylardır kılını 
kıpırdatmayan savcılar, konu muhalif siyaset-
çiler olunca yıldırım hızıyla fezlekeler düzenle-
yebiliyor.

İşte böyle bir ortamda Cumhurbaşkanı söz-
lü saldırıya uğrayan muhalefet liderine şunları 
söylemişti: “Gelin Hanım’a Rize’de güzel bir 
ders verildi. Dua et ki ileriye gitmeden bir ders 
verdiler. Daha neler olacak neler.”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz 
günlerde yaptığı açıklamada öğretim üyelerinin 
ve üniversite personelinin aşılanmasına baş-
landığını duyurmuştu. PE Vakıf Üniversiteleri 
Emekçileri Dayanışma Ağı bir açıklama yaparak 
saat ücretli çalışan öğretim görevlilerinin aşı için 
randevu alamadığını duyurdu.

Dayanışma Ağı, kendilerine gelen mesaj-
larla saat ücretli çalışan öğretim görevlilerinin 
e-devlet’te aşı randevusu için belirlenen önce-
likli gruplar içerisinde yer almadığının ortaya 
çıktığını belirtti. Yine üniversite kampüsünde 

hizmet verdiği halde taşeron sistemi nedeniyle 
üniversite personeli içinde sayılmayan temizlik, 
güvenlik, yemek hizmetlerindeki emekçilerin 
durumunun da belirsizliğini koruduğunu ifade 
eden Dayanışma Ağı, hukuki statüsünden ba-
ğımsız tüm üniversite emekçilerinin acilen aşı-
lanmasını talep etti. 

Siz de üniversite emekçisi olduğunuz halde 
aşılanma önceliğinden yararlandırılmıyorsanız 
541 940 0514 no’lu hat veya iletisim@patronla-
rinensesindeyiz.org adresi üzerinden PE Ağı ile 
iletişime geçebilirsiniz. 

ÜNiVERSiTE EMEKçilERi: tüm üNivERsitE çAlışANlARı AşılANmAlıDıR



tARikAtsız, mAfyAsız, 
PAtRONsuz BiR DüzEN içiN…

Geçtiğimiz Cumartesi Kaymakamlığın yasağına rağmen “Tarikatsız, Mafyasız, Patronsuz Bir 
Düzen istiyoruz” diyerek yüzlerce kişiyle Beşiktaş’ta buluşan Türkiye Komünist Partisi, bu Cumar-
tesi de istanbul’un pek çok parkında etkinlikler düzenliyor. işte bu Cumartesi istanbul’da düzenle-
necek etkinlik yer, saat ve katılımcı bilgileri şöyle:

 Maçka Parkı - saat 12.00 - Akademisyen, yazar Nevzat Evrim Önal
 Florma Ormanı - saat 12.00
 Sarıyer Emirgan Korusu - saat 14.00 - TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan 
 Göztepe Özgürlük Parkı - saat 14.00
 Üsküdar Küçük Selimiye Parkı - saat 17.00 - TKP PMK Üyesi Aydemir Güler
 Zümrütevler Cüneyt Parkı - saat 17.00 - TKP MK Üyesi Alpaslan Savaş
 Kadıköy Yoğurtçu Parkı - saat 17.30 - TKP PMK Üyesi Selahattin Kural
 Cumhuriyet Mahallesi FSM Parkı - saat 18.00
 Tuzla Sahil Tören Alanı - saat 19.00 

istanbul’a ek olarak Cumartesi 
günü Ankara ve çanakkale’de de 
gerçekleştirilecek etkinlikler önü-
müzdeki hafta boyunca devam ede-
cek:

 çanakkale Kepez Sahil - saat 
17:00

 Ankara ilker Semt Evi - saat 
17:00 Gazeteci, Fatih Yaşlı ve TKP 
Ankara il Başkanı Devrim Koçak

 Ankara Ayrancı Semt Evi - saat 
17:00 Eski Anayasa Mahkemesi ra-
portörü Ali Rıza Aydın.
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“Maaş meselesine açıklık getireyim. TRT’den 15 bin 
civarı maaş alıyorum, TÜRKSAT Yönetim Kurulu 

üyeliğinden de 14.500 civarı bir maaşım var.” TRT Genel Müdürü İbrahim Eren

güNüN sÖzkARAsı

“işsiz bırakılmış bir müzisyenim. Sahnemizi pandemi 
nedeniyle, bahanesiyle bizden aldılar. Ben seyircime 

sahip çıkmak için buraya geldim. çünkü siz olmazsanız 
biz olmayız; biz olmazsak sanat olmaz. Bütün sanat 

emekçilerini, ‘sahne sokakta’ diyerek sokaklara 
çağırıyoruz.”

Gülcan Altan, 05.06.2021

“Sanatçılarımızı 
görmezden gelen iktidarı, 
kademeli normalleşme 
takvimini yeniden 
düzenlemesi için sahneye 
davet ediyoruz. Buyurun 
sahne sizin, mikrofon sizde!”  
Saadet Partisi, 02.06.2021

“Maalesef bu 
art niyetliler 

Cumhurbaşkanımızı 
bile eleştiriyorlar. 

Ben devletime saygılı 
biriyim. Tabii ki davet 

edildiğimde gideceğim. 
Müzik sektörümüzle ilgili 

sorunlarımızı, taleplerimizi 
kime söyleyeceğiz, kimden 

yardım isteyeceğiz? 
Devletimizden. Daha 

önceki liderlerle de bir 
araya gelirdim. Erdoğan, 

halkımıza hizmet vermek 
için var gücüyle çalışıyor.” 

Orhan Gencebay 
15.03.2021

üç tARz-ı 

siyAsEt

Perşembe akşamları saat 20.00’de sol TV’de ya-
yınlanan Dünyanın Politikası programına bu hafta 
Juventud Rebelde üyesi Karla Risueño ve Kolombiya 
Komünist Partisi MYK üyesi Zabier Hernández katıldı. 
Programda son günlerde protesto gösterileriyle gün-
demden düşmeyen Kolombiya’daki siyasi gelişmeler 
mercek altına alındı. 

Perşembe akşamı saat 21.00’de sol TV Youtube kanalında yayınlanan sol Bakış programında 
bu hafta Sedat Peker’in ifşaatları üzerinden ülkenin ihale düzeninin nasıl işlediği masaya yatırıldı. 
“Kamu ihalelerini kim, kime, neden veriyor. Taşeron sistemi nasıl işliyor. Bu düzen sürsün diye ül-
kenin büyük medya kuruluşları hangi müteahhitlere zimmetlendi?” Bu soruların hepsinin cevabı 
bu haftaki sol Bakış programında. Programı yukarıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz. 

DÜNYANIN POliTiKASI: kOlOmBiyA’DAki güNcEl gElişmElER

sol BAkış: Ali BABA vE 40 HARAmilER DüzENi

’den yansıyanlar

https://www.youtube.com/user/solgazetesi


