
AKP Genel Başkanı, Kaçak 
Saray sakini zat-ı muhterem, 
Polis Akademisi mezuniyet 

töreninde günlük hatta öğünlük konuş-
malarından (bilindiği gibi, günde bir 
konuşma bile çoğu zaman kesmiyor 
hazreti) birini yapıyor.

Bu konuşmayı burjuva basınının en 

“muhalif”lerinden biri sayılan Cumhu-
riyet Gazetesi’nin internet sitesi, görse-
li (videosu) ile birlikte veriyor.

Haberin alt başlığı da şöyle takdim 
ediyor haberi:

“Erdoğan: Sizde de bir papaz var, 
bize verin

“Polis Akademisi mezuniyet töre-
ninde konuşan Cumhurbaşkanı ve 
AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, 
‘Amerika bizden bir papazın iadesi-
ni istiyor. Sizde de bir papaz var. Siz 
de onu bize verin’ diyerek Gülen’in 
iadesi talebini bir kez daha dile ge-

tirdi.” (http://www.cumhuriyet.com.tr/
haber/siyaset/833488/Erdogan__Siz-
de_de_bir_papaz_var__bize_verin.
html)

Gelgelelim Cumhuriyet’in bu tak-
dimden sonra gelen haberinde, hem de 
aynı internet sayfasında, videoda Tay-
yip başka konuşuyor; haber metni baş-

ka yazıyor.
Bu Tayyip’in konuşmasıdır:
 “Birileri bizi bir yerlerden idare 

etmeye çalışıyor. Birileri bizi bir yer-
lerden bölmeye, parçalamaya çalışı-
yor. Fakat bu milleti de bu ülkeyi de 
bölemeyecekler, parçalayamayacak-
lar. Bunları defaatle kendilerine söy-
ledik. Belgeyse belge, bilgiyse bilgi 
hepsini verdik. Ondan sonra bizden 
kalkıyorlar, diyorlar ki; ‘Böyle böy-
le… İşte filanca papazı bize verin.’ 
Bir papaz da sizde var, siz onu bize 
verin, biz de size onu, yapalım yargı-

da şeyini… size verelim. ‘Ya onu ka-
rıştırma.’ Ne demek? Sizde yargı var, 
bizde yargı yok mu? Kaldı ki bizdeki 
yargılanıyor. Sizdeki yargılanmıyor. 
Pensilvanya’da bir kâşanede yaşıyor. 
Sizin vermeniz çok daha rahat. He-
men verebilirsiniz.” 

Bu da Cumhuriyet’in metnidir:

“Birileri bizi bir yerlerden bölmeye, 
parçalamaya çalışıyor. Fakat bu milleti 
de bu ülkeyi de bölemeyecekler, parça-
layamayacaklar. Ondan sonra kalkıyor-
lar ‘filanca papazı bize verin.’ Bir papaz 
da siz de var siz de onu bize verin. ‘Sen 
onu karıştırma.’ Ne demek siz de yargı 
var biz de yok mu?” diye konuştu.”

Yine en “muhalif” sayılan TV kanalı 
FOX’un en “muhalif” habercisi Fatih 
Portakal, ilk günün akşam haberlerin-
de bu konuşmayı aynen verirken, ertesi 
akşam haberlerinde aynı konuşmayı; 
“İşte filanca papazı bize verin.’ Bir pa-

paz da sizde var, siz onu bize verin, biz 
de size onu.”, şeklinde keserek verdi.

Burada en muhaliflerden söz ediyo-
ruz. “Hür Medya”nın diğer kesiminin 
tutumunu tahmin etmek zor olmasa ge-
rek. İnternette inceledik; metin olarak 
konuşmayı tümüyle verene rastlayama-
dık.

Niçin acaba?
Bizim gazetecilerimiz, genel yayın 

yönetmenlerimiz, köşe yazarlarımız, 
buradaki püf noktasını ya da daha doğ-
rusu zurnanın zırt dediği yeri (Türk Dil 
Kurumunun verdiği karşılıkla: sürdü-
rülmekte olan bir işin en can alıcı nok-
tasını) göremeyecek kadar dikkatsiz ya 
da akılsız mıdırlar acaba?

Tam tersine, hepsi şeytana pabucu 
ters giydirecek kadar dikkatli, akıllı ve 
uyanıktırlar. Fakat aynı oranda devşi-
rilmiş ve görevli kişilerdir. Görevle-
riyse gerçekleri saptırmak, gerçekleri 
görememesi için halkın gözüne kül 
serpmektir.

Tayyip’in bu konuşmasında dile ge-
tirdiklerinde hiçbir orijinal taraf yoktur. 
Yüzlerce kez söylediği şeylerin tekra-
rıdır.
Fakat bir dil sürçmesi ya da eskilerin dey-
işiyle intak-ı hak (Allah’ın söyletmesi) var 
ki gerçek haber işte odur.

Ne diyor hazret:
“…Bir papaz da sizde var, siz onu 

bize verin, biz de size onu, yapalım 
yargıda şeyini, size verelim.” Bu cüm-
lenin de en can alıcı kısmı, kalın harf-
lerle yazdığımız kısmıdır. Yani; “yapa-
lım yargıda şeyini…”,  sözüdür.

Neyini yapacaksın yargıda, Hafız?
Niçin getirmeyip arkasını, çark edip 

kaçıyorsun?
Hazretin elinde yazılı bir metin yok-

sa ya da yazılı metnin dışına çıkmışsa; 
böyle itiraf anlamına gelen gafları bol-
dur, bildiğimiz gibi.

HKP, 2010 Anayasa Referandu-
mu sürecinden beri bıkıp usanmadan 
anlatıyor ve ispatlıyor ki: Yargı artık 
AKP’nin hukuk bürolarına dönüştürül-
müştür.

İşte Tayyip de bunu dile getiriyor:  
“Yapalım yargıda şeyini…” Yani ben 
bir emrederim; yaparım yargıda gere-
ğini; salıverdiririm sizin papazı. Dedi-
ğinin özü, özeti budur.

Zekasıyla değilse de Tefeci-Bezir-
gânlıktan gelme uyanıklıkla gafını fark 
ediyor. Hemen kendince gafını düzelt-
me çabasına giriyor:

“‘Ya onu karıştırma.’ Ne demek?” 
gibi anlamsız, zaman kazandırıcı laga 
lugadan sonra; “ Sizde yargı var, bizde 
yargı yok mu?”, deyiveriyor.

Başta ABD olmak üzere hiçbir em-

peryalist ülkede halk için adalet (yargı) 
yoktur. Adalet Finans-Kapitalistlerin 
çıkarlarına göre işler. Fakat hiç değilse 
görünürde de olsa, şeklen de olsa yar-
gının bağımsızlığı korunur. Ama bizde 
yargı da, her şey gibi, Kaçak Saraylı-
nın iki dudağı arasındadır. Bu son gaf 
en üst yerden, bizzat kendi ağzından 
itirafıdır.

***
Bu konuşmasında bir de trajikomik bir 
yön var. Diyor ki, Kaçak Saraylı: 
“Birileri bizi bir yerlerden idare etm-
eye çalışıyor. Birileri bizi bir yerlerden 
bölmeye, parçalamaya çalışıyor. Fakat 
bu milleti de bu ülkeyi de bölemeyece-
kler, parçalayamayacaklar.”

Güler misin ağlar mısın?
Bu sözleri söyleyen zat, Ortado-

ğu’daki 22 ülkenin sınırlarını yeniden 
çizen ya da çizmekte olan ABD’nin 
BOP’unun eşbaşkanıdır. Ki bu proje, 
Türkiye’yi de üç parçaya bölmektedir, 
bilindiği gibi. O zaman sormak gereki-
yor:

Hafız sen kimin evini soruyorsun?..
Ya da Ziya Paşa’nın dediği gibi:
“Sen herkesi kör, âlemi sersem mi 

sanırsın?”

***
Bir diğer komikliği de şudur Tay-

yip’in:
“Belgeyse belge, bilgiyse bilgi 

hepsini verdik.”
Kime, hangi konuda vermiş bunları?

ABD’ye Feto ve FETÖ hakkında 
vermiş…

Böylece ABD’yi bilgilendirmiş; ar-
tık Feto’yu iade etmeleri gerekiyormuş.

Hafız sen kendin buna inanıyor mu-
sun?...

CIA’nın bilmediği hangi bilgiyi ver-
diğini sanıyorsun?

Oysa sen de adın gibi biliyorsun; 
sadece Feto hakkında değil, senin hak-
kında da CIA’nın, ABD’nin bilmediği, 
bilemeyeceği hiçbir şey yoktur.

Ama tabiî “hülooğğ”culara günlük 
demagoji gıdalarını ya da afyonlarını 
vermek lazım…

***
Bu trajikomik, komik Tayyip mace-

raları yürüyüp giderken; olan ülkemi-
ze, halkımıza olmaktadır. HKP Genel 
Başkanı Nurullah Ankut’un neredeyse 
her gün feryat ederek dikkat çektiği 
fecaatten çıkış yolu, Demokratik Halk 
İktidarındadır. O zaman AKP’giller, 
ihanetlerinin hesabını bir bir verecek-
lerdir. Bundan kaçışları, kurtuluşları 
yoktur. 02.10.2017

5

Şeytanın gör dediği...

Yıl: 12 / Sayı: 116 / 3 Ekim 2017

Sendikamız Genel Sağlık İş üçüncü 
olağan Genel Kurulunu yapmaya 
hazırlanıyor. Otuz yıldır yaptığımız 

Kamu Emekçilerinin sendikal mücadelesi 
bu gün, başlangıçtan farklı bir noktaya 
gelmiştir. İlkin devlet memuru sendika 
kuramaz diyenler, hükümetin yani 
işverenin destekleriyle, ayrımcılıklarıyla 
şu an, en çok üyeye sahip konfederasyon 
haline gelmişlerdir. Hükümet güdümlü 
sendikalarla, emekçinin işveren hükümete 
karşı vereceği sendikal mücadele 
anlamsız hale getirilmekte, kamu 
emekçileri böylelikle pasifize edilmeye 
çalışılmaktadır. Hükümetin sendikaları, 
işyerlerinde mobbingin, yani yıldırmanın 
bir aracı haline gelmişlerdir. Örgütsüz 
halk, köle halk şiarından yola çıkarak, 
ekonomik-demokratik haklarımız için 
örgütlenmemiz en öncelikli görevimizdir.

Nasıl bir sendika olacağız?
Haklarımızı nasıl alacağız?
İşverenimiz olan Hükümetin, baskı, 

yıldırma, sürgün politikalarına karşı 
nasıl direneceğiz? soruları bugün temel 
sorularımızdır.

Bu güçlükleri aşmak ciddi bir 
şekilde örgütlenip, mücadele etmemiz 
gerekir. Yalnızca hukuksal mücadele 
yetmemektedir. Bu hükümetin hukuku 
ne hale getirdiği ortadadır. Anayasa 
ve yasalara uymayan Hükümet biz 
emekçilerden, kendi getirdiği dayatmalara 
uymamızı istemektedir.

Laiklik, uygulanamaz hale 
getirilmiştir

Ülkemizi 15 yıldır yöneten AKP 
iktidarı, emekçilere dünyayı dar 
ederken, kaptı kaçtı Tefeci-Bezirgân 
ekonomisiyle, ülke kaynaklarını 
yerli-yabancı parababalarına peşkeş 
çekmiştir. Sağlık alanında sürekli değişen 
yönetim sistemleriyle, şehir hastaneleri 
gibi özelleştirme uygulamalarıyla, halkın 
sağlığı hiçe sayılarak, hastalıklar üzerinden 
para kazanılan bir düzen yaratılmıştır. 
Bu arada kendi çevrelerinde hızla 
zenginleşen bir tabaka oluşturmuşlardır. 
Cumhuriyetimizin getirdiği laik 
yaşam düzenine karşı, eğitimde 4+4+4 
Ortaçağcı medrese uygulaması başta 
olmak üzere hayatın her alanında yeni 
engeller yaratmıştır. Birlikte yaşamanın 
ve demokrasinin garantisi olan laiklik, 
uygulanamaz hale getirilmiştir. Kurtuluş 
Savaşımızın önderi, Cumhuriyetimizin 
kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 
ders kitaplarından çıkarılmaktadır. 
Heykellerine saldırılar düzenlenmektedir. 
AB-D emperyalistleri yüzyıl önce 
yapamadıklarını, “Büyük Ortadoğu 
Projes” çerçevesinde yaparak, bölgemizi 
kan gölü haline getirmişlerdir. Yapmamız 
gereken, “ben orta yoldan gideyim, 
bana dokunmayan yılan bin yaşasın” 
deyip bir köşeye çekilmek olmamalıdır.

Bugün kendi alanımızda da 
yapmamız gereken, Sağlık ve 
Sosyal Hizmet Emekçilerinin somut 
taleplerinden yola çıkarak büyük 
örgütlenme yaratmaktır.

• Somut taleplerden en önemlisi 

gece çalışmasını ücretlendirilmesini 
sağlamak olmalıdır. Gece çalışmak insanın 
biortimine aykırı bir durumdur. Yapılan 
istatistikler, gece çalışan emekçilerin daha 
erken öldüğünü ortaya koymaktadır. İş 
kanununda bile gece çalışması ülkemizde, 
yıllardır farklı olarak değerlendirilmektedir. 
Normal çalışmanın yüzde elli veya yüzde 
yüz fazlasıyla bedeli ödenmektedir. Gece 
çalışması ve nöbetin, normal ücretin 
iki katı ücretle ödenmesi için ciddi bir 
mücadele başlatmalıyız. Bu mücadele 
bize alanımızda diğer sendikalardan farklı 
olduğumuzu gösterecektir.

• Performans uygulamalarıyla 
zedelenen, temel ücretimizi yeniden talep 
etmeliyiz. Temel ücretimiz emekliliğimize 
yansıyacak yoksulluk sınırının üzerinde 
bir ücret olmak zorundadır.

• Tüm işyerlerinde ücretsiz kreş, servis 
ve yemek talep etmeliyiz.

İşverenimiz olan Hükümete karşı 
mücadelemizi, Konfederasyonumuz, 
Birleşik Kamu İş’le birlikte vermeliyiz.

Bu nedenle eğitim çalışanları başta 
olmak üzere ve tüm diğer işkollarındaki 
arkadaşlarımızla birlikte çalışma 
olanaklarını yaratmalıyız.

Son üç yıldır sendikamız da ciddi iç 
sorunlar yaşadık. Bunların temelinde, 
bencillik ve kariyerizm vardır. 
Sendikamızda demokratik merkeziyetçilik 
kavramı ne yazık ki sadece merkeziyetçilik 
olarak işlemektedir. Merkezi yönetimde 
de ne yazık ki başkan ne derse o olur 
mantığıyla, sarı sendikaların yöntemiyle 
işler yürümektedir. Bu nedenle de birlikte 
yola çıkan insanlar süreç içersinde 
birbiriyle mücadele etmekten, enerjisini 
iç çekişmeye akıtmaktan başka işe vakit 

ayıramaz hale gelmektedir. Bu kariyerizm 
hastalığı mücadeleyi daraltmaktadır. 
Bizim gibi yeni büyümeye başlayan bir 
sendikada bu kadar çok iç sorunların 
olmaması gerekir. Son üç yılda sendika 
genel merkezi bir üyelerine bir mücadele 
çerçevesi götürememiştir. Genel Sağlık 
İş olarak en başarılı organizasyonlar, 
sosyal faaliyetler olmaktadır. Özlük 
Hakları için açılan davalar dışında ciddi 
bir mücadele verilememiştir. Başkanlar 
kurulumuzda da yapılan eleştiriler genel 
merkez tarafından görmezden gelinmiştir. 
Böyle bir sendikal anlayışla, sendikamızın 
büyümesi zordur. Bunun çözümü sınıf 
sendikacılığı ilkeleriyle mücadele 
etmekten geçmektedir. Yoksa var olan 
onlarca sendikadan biri oluruz ama sağlık 
emekçilerinin umudu olamayız. Kendi 
haklarımıza da sahip çıkamayız. Bunun 
için:

1. Demokratik merkeziyetçilik ve 
sınıf ve kitle sendikacılığı ilkelerine 
bağlı

2. Bütün işleyişi şeffaf
3. Üyelerin karar mekanizmalarına 

katıldığı
4. Komisyonları aracılığıyla 

örgütlenmenin tabana yayıldığı bir 
sendikal mücadele ile planlı, programlı 
bir şekilde çalışırsak altından 
kalkamayacağız bir sorun olamaz.

Bu nedenle kongremizde bilimli, 
bilinçli, istekli ve mücadeleyi sürükleyip 
götürecek arkadaşlarımızın kurullara 
seçilmesi istiyoruz.

Biz Emekçi Halkımızın biricik 
dostuyuz

Biz Birinci Kuvayimilliyecilerin, 
Bağımsızlıkçı, Antiemperyalist, Yurtsever, 

Devrimci ruhuyla, heyecanımızdan bir 
an bile kopmadan, çoluk çocuk, ev, iş 
güç demeden ve sonunu düşünmeden, 
fedakârca, bilinçlice bu görevi üstlenmeye 
hazırız.

Biz ABD ve AB Emperyalistlerine, 
Yerli Satılmışlara karşıyız. İnsanlığı 
Ortaçağ Karanlığına götürmeye yeminli 
Ortaçağcı Şeriatçılara karşıyız. Biz 
Emekçi Halkımızın biricik dostuyuz. Ve 
inanıyoruz ki mücadele örgütlenmeden, 
mücadele yükseltilmeden kaybettiğimiz 
Laik Cumhuriyet’in hiçbir kazanımını geri 
alamayız. Ülkemizi çok zor günlerin ve 
çetin mücadelelerin beklediği şu dönemde 
bilimli, bilinçli, inançlı, kararlı, cesaret 
vatanına sahip ve bu çetin mücadelenin 
ağırlığını kaldırabilecek Genel Sağlık 
İş’lilerle bu sürecin üstesinden gelinebilir. 
Onun için desteğinize ve oylarınıza 
talibiz. Antiemperyalist, Antifeodal ve 
Antişovenist ilkeler çerçevesinde dürüstçe 
samimice yol yürüyeceğimiz herkesle bir 
araya gelmek, kaderimizi birlikte tayin 
etmek istiyoruz. Sendikal mücadelenin 
öncüsü olmak ve sendikamızı nitelik ve 
nicelik olarak büyütmek için güvenimiz, 
enerjimiz ve inancımız tam. Sağlık ve 
Sosyal Hizmet Emekçilerini hiçbir şekilde 
kategorize etmeden; dil, din, ırk, siyasi 
görüş farkı gözetmeden, en geniş biçimde 
kucaklayacak, ekonomik demokratik 
haklarımızın peşinden koşacağız.

Emekçiyiz Haklıyız Kazanacağız!
Yaşasın Genel Sağlık İş!
Yaşasın Birleşik Kamu İş!

Halkçı Sağlık ve
Sosyal Hizmet Emekçileri

Heyecan ve umut dolu 
yüreklerimizle geliyoruz!

Cumhuriyet Gazetesi’nin 28 Eylül 2017 tarihli internet sitesinden


