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Büyük Haksızlığa son Vermek İçİn yürüyoruz…
“Salgın gerekçesi ile uygulanan, sendikal ve siyasal faaliyetlere, 
toplantı ve gösteri yürüyüşlerine getirilen kısıtlamalar, sağlık için 

gerekli kurallara uyulduğu sürece tamamen kaldırılmalıdır.”
TKP Merkez Komite açıklamasından

KABİNEDE REVİZYON
Dün gece alınan hızlı bir kararla kabinede 

bazı değişikliklere gidildi. Bakanlıkların hem 
ismi hem de yöneticileri değiştirildi. Türkiye ar-
tık gece yarısı alınan kararlara şaşırmasa da bu 
hızlı değişiklikler üzerine düşünmek gerekiyor.

YOlsuZluK OlAğAN hAlE gElDİ
Zira iktidar son dönemde neredeyse haf-

tada bir bir aktör değişikliği yapar hale gel-
di. Merkez Bankası Başkanı’ndan bakanlara, 
danışmanlara, orta kademe bürokratlara ka-
dar her göreve sürekli yeni isimler getirmek 
zorunda kaldıkları anlaşılıyor. Ortada iktidar 
partisinin tamamına sirayet etmiş korkunç bir 
çürüme, olağan hale gelmiş bir yolsuzluk kül-
türü olduğundan kime görev verseler ya bir 
skandalla, ya basiretsizlikle, ya kavgayla işine 

son veriliyor. 
Son örnek, kendi bakanlığına dezenfektan 

satmaya çalışırken yakalanmış, üstelik bunu 
“ne var canım yabancıdan mı alsaydık” diye 
savunmaya çalışmış ticaret bakanı vakası... 
Peki ya kendi özel hastanelerinde vatandaşa 
PCR testi satmaya çalışmış sağlık bakanı, tur 
şirketi sahibi turizm bakanı, özel okul patronu 
eğitim bakanını nereye koyacağız? 

PATRONlARI mEmNuN ETmEK  
KOlAY DEğİl

İktidara bakan dayanmıyor... Dayanmaz da. 
Aslına bakarsanız bu düzen kendine uygun 
bakanlar seçiyor; ama hem devlet işi yap-
mak hem keseyi doldurmak, hem de ser-
mayeyi memnun etmek kolay değil, ömür-
leri kısa oluyor.

İKTİDAR sIKIŞTI
BAKAN DAYANmIYOR



kaDın, aİle, çalıŞma...  
akP Bakanlıkları yaPBoz yaPTı

muhAlEFET TOPu TACA ATIYOR
Peki karşısında düzen muhalefeti ne yapı-

yor? 
Esasen topu taca atıyor. Halkın bu adalet-

sizliklere, hırsızlıklara, yolsuzluklara daha çok 
karşı çıkmasını, sesini yükseltmesini örgüt-
lemek yerine, “susun” diyor, “Bunları deftere 
yazdık, bir sonraki seçimde hesaplaşacağız”. 
Biz sizin yerinize sorarız hesabını diyor, yeter ki 
emekçiler isyan çıkarıp huzurumuzu bozmasın. 

Zaten ne yapsınlar, CHP İstanbul İl Örgütü si-
yasi ofislerini kapattı bile!

DÜZEN DEğİŞmEDİKÇE  
BİZE RAhAT YOK

Tüm bu yolsuzlukların, ahlaksızlıkların, 
adam kayırmaların sonunun geleceği, halkın 
yapılanları denetleyebileceği bir düzeni kurma-
dıkça bize rahat yok. Her sabah yeni bir “ba-
kan”la uyanırız. Öyleyse mücadeleye!

AKP tarafından Cumhuriyetin son kalıntıları 
tasfiye edilirken geleneksel bakanlık örgütlen-
mesinin de değiştirilmesi gerekiyordu. 2011’de 
Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı 
kapatılmış, yerine Aile ve Sosyal Politikalar Ba-
kanlığı kurulmuştu. Cumhurbaşkanlığı Hükü-
met Sistemi sonrası Temmuz 2018’de çıkarılan 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bu Bakanlık 
Çalışma Bakanlığı ile birleştirilerek “Çalışma, 
Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı” olmuştu. 
Hemen ardından Ağustos başında yine Cum-
hurbaşkanlığı Kararnamesi ile bakanlığın adı 
bir kompozisyon değişikliğiyle “Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı” yapılmıştı. Böylece 
“kadın” tasfiye edilmiş, “çalışma” geriye itilmiş, 
geriye aile vesaire vesaire bakanlığı gibi bir isim 

kalmıştı. 
Patron ve yobaz kafalı otoriter bir yönetim 

açısından bu vitrin uygundu. Ancak aynı yöne-
tim bugün krizlerle boğuşuyor ve vitrinlik bir 
örgütlenme yetersiz kalıyor. Tek bir bohçaya 
toplanmış konulara ayrı ayrı müdahale edebi-
lecek bir örgütlenme gerekiyor. Böylece yine 
patron ve yobaz kafasıyla bugün eski ezbere 
dönülüyor: Kod29, zorunlu ücretsiz izin, işsizlik 
fonunun sermayeye aktarılması gibi konularda 
uzmanlaşan ve yoksulluktan kadın cinayetleri-
ne “sürdürülebilir” politikalar izleyecek iki ayrı 
bakanlık kurulması. 

Geleceğin sermayeye güven verecek 
AKP’siz AKP iktidarları için de uygun olan bu 
gibi gözüküyor. 



Dayanışma Meclisi “Artık yeter. Salgının bütün sorumluluğu sermaye iktidarına 
aittir” başlıklı bir rapor yayınladı. 

Rapora yukarıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.
“Toplumumuzun salgından yorulduğunun farkındayız. Muhtemelen yaz ayları dü-

şük sayılarla geçtikten sonra sonbaharda yeni bir dalga bizleri bekliyor olacak. Türki-
ye %65 aşılama eşiğine bile ancak gelecek yıl ulaşabilecektir. Bu koşullarda gerici ser-
maye iktidarı oldukça işine gelen önlemlerle süreci yönetmeyi istemektedir.

Salgını ve sermaye sınıfının uygulamalarını bitirmek bu durumda sadece emekçi 
halkımızın ellerindedir. Salgın ‘maske-mesafe-hijyen’ basitliğinin ötesinde emekçi da-
yanışması ile ele alınmalıdır. Halkımız işyerlerinden ve yaşam alanlarından başlayarak 
salgına ve sermaye sınıfına karşı, kendisi için ayağa kalkmalıdır.”

http://dayanismameclisi.org/index.php/2021/04/21/artik-yeter/

Abdullah 
Nefes’i yitirdik

Üretken ve mücadeleci 
bir komünisti yitirdik…

Yoldaşımız, TKP üyesi, 
değerli edebiyatçımız 
Abdullah Nefes’i 
kaybetmenin üzüntüsü 
içindeyiz.

Ailesinin, yoldaşlarının 
ve dostlarının başı sağ 
olsun. 

Türkiye Komünist Partisi

bir tüy kadar olan yaşam
dolaşmalıdır bütün ağaçların köklerinde.
kaynayan dağlarda, azgın sularda
dingin bir yürekte
bir sarıda, bir mavide, bir yeşilde
her yerde, her şeyde, her dertte
sermelidir kendini yeryüzüne.

bir tüy olmalı insan.
cevherinin bütün ağırlığından.

(Abdullah Nefes, Tüy adlı şiirinden)



“Biz bir çocuğun sabahtan akşama kadar aynı yerde oturup 
da 8 saat teorik ders almasının doğru 

olmadığını düşünüyoruz bir taraftan.” Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanı (Türkiye’de bir yıldır 
uzaktan eğitim garabeti sürmekte ve milyonlarca öğrenci bu sisteme dahi girememiş iken)
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Oyun Sandalı 21 Nisan 
2021 Çarşamba günü saat 
21:00’de “Manifesto” oyu-
nunun çevrim içi dünya 
prömiyerini sergiledi. Oyun 
hakkında sanat-
çılar ile yapılan bir 
söyleşiye buradan 
ulaşabilirsiniz.

“Tarihimiz iki kelimede 
özetlenebilir: Halk ve Birlik, 
ki bunlar Parti demektir. 
Çünkü Küba Komünist 
Partisi, ki hiçbir zaman bir 
‘seçim partisi’ olmamıştır, 
parçalanmışlıktan doğmadı. 
En derin hümanist ideallere 
sahip tüm siyasi güçlerin 
Birliğinden doğdu; eşitliksiz 
ve adaletsiz, dışa bağımlı 
ve kanlı bir askeri tiranın 
boyunduruğundaki 
bir ülkeyi değiştirme 
mücadelesinden doğdu.” 

miguel Diaz-Canel 
Bermudez, Küba 
Cumhuriyeti Devlet 
Başkanı, 19 Nisan 2021

“Güçlü ve sağlıklı bir ekonomi için, mülkiyet 
hakkını ve teşebbüs hürriyetini olmazsa olmaz bir 

koşul olarak görüyoruz. Deva Partisi olarak, rekabeti 
bozucu kamu müdahalesinin olmadığı, düzenleyici ve 

denetleyici kurumların bağımsız ve etkin çalıştığı bir 
piyasa ekonomisi anlayışını esas alacağız.” 

Ali Babacan, 11 mart 2020

“Sizler bir iş adamı gibi bu ülkenin 
yönetilmesini istemez misiniz? 

Benim derdim ne biliyor musunuz? 
Bir anonim şirket nasıl yönetiliyorsa, 

Türkiye de öyle yönetilmelidir. 
Yoksa bileklerine bağlıyorlar 

prangayı, yürü yürüyebilirsen. Bu 
ülke bu şekilde sıçramaz.”

Recep Tayyip Erdoğan,  
15 Mart 2015

ÜÇ TARZ-I 

sİYAsET

https://twitter.com/LiselilerSolcu/status/1384467400003788802

solcu liseliler 22 Nisan 
pikniklerinde buluşuyor!

“Nefes almak için örgütleniyoruz” 
diyen Solcu Liseliler, alınmayan ted-
birler, turizme göre belirlenen sınav 
takvimleri, eğitimsiz geçirilen bir yılı 
konuşmak üzere 22 Nisan Piknikleri’n-
de sıra arkadaşlarıyla yan yana geliyor. 
Üstteki linke tıklayarak bilgi alabilir, 
katılmak için 0543 481 4831’den veya 
Solcu Liseliler’in sosyal medya hesap-
larından iletişime geçebilirsiniz. 


