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Bizim her ay özel kreşlere verecek binlerce liramız yok. O yüzden biz 
diyoruz ki devlet her mahallede, her işyerinde bir an önce ücretsiz kreşler 

açmalı. Lafta değer verdikleri aileyi destekleyeceklerse böyle desteklemeli, 
kadınların çalışmasına, toplumsal hayata katılmasına ve kendi ayakları 

üzerinde durmasına böyle destek olmalı.
Eşitlik ve Özgürlük için Kadınların Kararları’ndan...

Geçen yıl ekim ayında yaşanan İzmir depre-
mini hatırlayın. 

Doğal afeti bir felakete dönüştüren, pat-
ron düzeniydi. Rant için uygunsuz yapılaşma, 
plansız yerleşimler, denetimsizlik yurttaşları-
mızı evlerinden, canlarından, sevdiklerinden 
etmişti. 

Türkiye Komünist Partisi, depremin ar-
dından bir an bile beklemeden dayanışmayı 
örgütledi. Hem elindeki kaynakları seferber 
etti, hem TKP’ye güvenen dostlarının yardım-
larını deprem bölgesine taşıdı. Hijyen malze-
mesi, gıda, battaniye, tüm ihtiyaçları saptadı, 
duyurdu, eksikleri gidermeye çalıştı. TKP’nin 
örgütlediği dayanışma ortaya öyle bir örnek 
koymuştu ki, “Biz farklı dünya görüşündeyiz 
ama burada sistemi kurmuşlar, tıkır tıkır işli-
yor, helal olsun” gibi tepkiler de gelmişti yurt-
taşlardan. 

Pandemi de bir afet olarak değerlendirilebi-
lir. Ve pandemiyi emekçiler için bir kabusa dö-
nüştüren de patron düzenidir. Patronları kur-
tarmak için emekçileri sefalete mahkum eden 
kararlar, bu kararlara imza atan siyasetçilerdir. 
İki gün önce ilan edilen kapanma kararları da, 
birçok açıdan sağlığı koruma hedefinden uzak, 

göstermelik kararlar. İktidar dinci yaklaşımını 
topluma dayatmanın kolayını buldu: Pandemi 
yasakları! Üstelik bu yasakların ne gibi istis-
nalar ile delineceği artık tecrübeyle sabit. İzin 
kağıdını alan patron işçileri fabrikaya, şantiye-
ye çağıracak. Bu arada “kapanan” işyerlerinde 
çalışanlar bu 17 günü nasıl geçirecek, düzenli işi 
olmayanlar neyle yaşayacak, ihtiyaçlarını nasıl 
karşılayacak orasını düşünen yok.

Zor günler bizi bekliyor. 
Kendimizi ezdirmeyeceğiz. Umutsuzluğa, 

karamsarlığa kapılmamak için tek çaremiz ör-
gütlülük, dayanışma. Bir yandan bize bunları 
layık görenlerle mücadele edeceğiz, bir yan-
dan birbirimizden güç alacağız. Ekmeğimizi, 
giysimizi, maskemizi paylaşacağız. Tıpkı dep-
rem günlerinde olduğu gibi... 

Tüm partilileri, tüm dostlarımızı bu daya-
nışmanın bir parçası olmaya çağırıyoruz. En 
yakınınızdaki Semt Evi ile, TKP bürosu ile, 
Kadın Dayanışma Komitesi ile temasa geçin, 
ihlalleri, istismarları Patronların Ensesindeyiz 
Dayanışma Ağı’na ihbar edin, soL’a yazın, bir-
likte neler yapabiliriz konuşalım.

Tüm dostlarımız partimize iletisim@tkp.
org.tr adresinden ulaşabilir.

ÖRGÜTLÜLÜK  
EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ



TKP’DEN ÇAĞRI
Sevgili TKP’liler ve dostları,
Yok sayılan emekçilerin sesi olmak, 

emekçilerin kardeşliğini, dayanışmayı ve 
mücadeleyi örmek için görev başına!

AKP yeni yasakları açıkladı. Bir önceki 
açıklamada “84 milyon sorumludur” 
diyerek kendi üzerlerinden sorumluluğu 
atıvermişlerdi. Şimdi aynı sorumsuzlukla 
halka 17 gün boyunca “Bakın kendi başınızın 
çaresine” demiş oldular.

Ekmek giremeyecek evleri, ödenemeyecek 
faturaları, batmanın eşiğine gelen esnafı 
düşünmeden…

Halkça zor günlerden geçiyoruz, önümüzde 
ise bizleri çok daha zor günler bekliyor.

TKP’lilere bugün önemli bir görev 
düşmektedir.

İktidarın halkı ezmesine izin vermeyeceğiz. 
Deprem ve seller yaşandığında nasıl 
yaptıysak, TKP nasıl herkese örnek 
olduysa, yine öyle yapacağız. Birbirimizi 
koruyacağız, dayanışma kültürünü 
yaygınlaştıracağız. Partinin dost elini 
yanı başımızdakilerden başlayarak 
ulaşabildiğimiz, bize ulaşan tüm 
emekçilere hissettireceğiz.

Semt evlerimiz, mahalle 

örgütlerimiz herkesin birbirinden haberdar 
olmasını sağlayacak. İhtiyaçlarımızı 
paylaşacağız, karşılamak için el birliğiyle çaba 
göstereceğiz.

Kadın Dayanışma Komitelerimiz, 
kapanmada kadın emekçilerin bir kat daha 
artacak olan yüklerine, baskıya, şiddete karşı 
dayanışma ve direnmenin adresi olacak.

Patronların Ensesinde olacağız.
Çalışmayı sürdürecek olan işletmelerde 

emekçilerin sağlığını tehdit eden uygulamalar 
hakkında bilgi toplayacak, işçileri virüs 
tehdidi altında çalışmaya zorlayan patron ve 
yöneticileri teşhir edeceğiz.

Kısıtlama ya da salgın bahanesiyle işçilere 
dönük her tür adaletsizliğe karşı örgütlenecek 
ve mücadele edeceğiz.

Yayınlarımız görmezden gelinen gerçekleri 
görünür kılacak. Hak gasplarını, yasak 
istismarlarını, fırsatçılıkları, milyonlarca 
insan üç kuruşa muhtaç hale gelirken 
zenginleşenleri tek tek teşhir edeceğiz.

Örgütlülük en büyük gücümüzdür. 
Tüm partilileri ve dostlarımızı 
birbirine daha çok kenetlenmeye 
çağırıyoruz. 

Kolları sıvayalım...



KADINLAR EŞİTLİK VE ÖZGÜRLÜK İÇİN 
KARARLARINI AÇIKLADI

Gerici toplumsal projesi önünde engel olarak 
gördüğü kadınlara karşı son hamlesini İstanbul 
Sözleşmesi’ni feshederek yapan AKP’ye yanı-
tı kadınlar, Türkiye’nin dört bir yanında sokağa 
çıkarak vermişti. Eylemlerin hemen ardından 
Kadın Dayanışma Komiteleri İstanbul Sözleşme-
si’nden korkanların karşısına, eşitlik ve özgürlük 
için kararlarıyla çıktı. Gericilik, işyerleri, 
şiddet, yargı kararları, eğitim, aile, ço-
cuk bakımı ve ev işleri gibi toplumsal 
yaşamın her alanını kadınların eşitliği ve 

özgürlüğü lehine düzenleyen kararlar, tam bir 
ay boyunca ülkenin dört bir yanında tartışıldı. 
Mahalleler, üniversiteler ve işyerlerindeki 65 
Kadın Dayanışma Komitesi’nden gelen öneriler 
doğrultusunda son hali verilen kararlar, salgın 
yasakları nedeniyle tüm Türkiye’deki Kadın Da-
yanışma Komiteleri’ni temsilen önceki gün İzmir 

Bayraklı Kadın Dayanışma Komitesi’nin ev 
sahipliğinde Bayraklı Merkez Semt Evi’nde 
açıklandı. Mahalledeki kadınlar, çocuklarıyla 
birlikte basın açıklamasına katıldı. 

65 Kadın Dayanışma Komitesi birlikte hazırladı...



İsTANbuL’DA EmEKÇİLERDEN  
1 mAyIs EyLEmLERİ

İstanbul’un farklı semtlerinde düzenledikleri eylemlerde yan yana gelen emekçiler, 1 Mayıs yasağına tepki gös-
termeye ve taleplerini, sorunlarını dile getirmeye devam ediyor.

Nautilus AVM 
önünde buluşan 

CarrefourSA çalı-
şanları: “Pande-

mi döneminde 
hisselerini büyü-
ten Sabancı gru-
bu, bizim emeği-
miz sayesinde o 
görkemli yalıla-
rında oturuyor.”

İstanbullu Teks-
til İşçileri: “Bizim 
hastalığa yakalan-
mamızı önleye-
cek hiçbir önlemi 
almayan AKP’nin 
salgın bahanesiy-
le getirdiği 1 Ma-
yıs yasağını kabul 
etmiyoruz”

Önceki gün Süreyya Operası önünde buluşan Kültür Sanat Emekçileri



Bartın Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş, kamu kurum 
ve kuruluşlarına gönderilen resmi yazıda koronavirüse 

yakalanan personel hakkında disiplin işlemi yapılmasını istedi.
“...kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tüm amir, memur ve işçi kadrosunda görev yapan personelin … 
temaslı ya da pozitif olma nedenleri kurum amirleri tarafından mutlaka sorgulanacaktır. Yapılan inceleme 
veya soruşturmada gerekçeleri yeterli görülmeyen personel hakkında kurum amirlerince disiplin 
işlemi yapılacaktır.”

GÜNÜN SÖZKARASI

BoyuN EĞmE  
GÜNlÜK SİyASİ BÜlTEN 

İmtiyaz sahibi:  
Gelenek Basım Yayım ve Ticaret Ltd. Şti 

sorumlu müdür: Mesut Gülçiçek  
Tasarım: Uğur Güç  
IssN: 2564-7385

Adres: Osmanağa Mh. 
Osmancık Sk. No:9/16 

Kadıköy - İstanbul 

İletişim ve dijital abonelik için
boyunegme@tkp.org.tr

adresinden ulaşabilirsiniz.

Gericiliğin kadınları nasıl yok saydığını AKP bize çok iyi öğretti. Yaşam 
hakkımızı bile elimizden alan gericiliğe karşı Kadın Dayanışma Komiteleri 
diyor ki, dinin toplumsal yaşamdaki belirleyiciliğini güçlendiren ne varsa 
ortadan kaldırılmalıdır! Tarikat ve cemaatler, imam hatipler kapatılmalı, 

toplumda gericiliği besleyen aşiretlerin etkisi yok edilmelidir! 
Komünist Kadınlar

Son dönemde 
kamuoyuyla 
paylaştığımız ... “Kadın 
Haklarına Dair İlkeler 
Bildirgesi” ... Özünü 
kadın haklarına dair 
çalışmalarımızda 
bugüne kadar bizlere 
ışık olmuş Makasidü-ş 
Şeria’dan ve uluslararası 
beyannamelerden alan 
ilkeleri barındırıyor. 
Sümeyye Erdoğan, 
KADEm Başkan 
yardımcısı

İstanbul Sözleşmesi beklentileri 
karşılayamamış, sadra şifa olamamıştır. 
Dahası mezkur sözleşmenin toplumsal 

cinsiyet kimliğine ilişkin hükümleri aileyi, 
manevi değerleri, toplumsal düzen ve 

dengeyi tehdit etmiştir.
Devlet bahçeli 

mHP Genel başkanı

ÜÇ TARZ-I 

SİyASET

Önceki akşam soL TV’de Gazeteci 
Şule Aydın’ın kapanma gündemine 
ilişkin sorularını yanıtlayan Kemal 
Okuyan, kısıtlamalarda halka nere-
deyse hiç kaynak aktarılmadığına 
dikkat çekerek Türkiye’nin en acıma-
sız kapatma kararlarını uygulayan 
ülkelerden olduğunu belirtti. Son 
gelen yasakla birlikte hayat pahalılı-
ğı, işsizlik ve salgın karşısında ortada 
bırakılan emekçilerin açlık tehlikesiy-
le karşı karşıya olduğuna işaret eden 
Okuyan, toplumun ruh halinin çok 
hızlı değiştiği bu dönemde bu değişimi da-
yanışma, paylaşma ve iyi olanın güçlenme-
sinden yana çekmek gerektiğini vurguladı. 

’den yansıyanlar
KEmAl oKuyAN’lA GÜNDEm: DAyANIşmA KÜlTÜRÜNÜ yAymAlIyIZ

İşçilerin ve emekçilerin sesinin daha da güçlen-
mesi için, soL TV’ye abone olalım, çevrenizdeki 
dostlarınızı da abone yapalım! Ayrıca “katıl” bu-
tonuna tıklayarak da kanala destek olabilirsiniz.



YASASIN 1 MAYIS
Bursa: 17.00, Kent Meydanı, Osmangazi

Antalya: 12.00 Antalya Cumhuriyet Meydanı
Ankara: 11.00 Sakarya Caddesi

Amasya: 12,00 Amasya Anıt Meydanı
Adana: 12,30 Uğur Mumcu İstasyon Meydanı

Çanakkale: 12:45 Cumhuriyet Meydanı
Çorum: 16:30 Kadeş Barış Meydanı
Dersim: 12.00 Seyit Rıza Meydanı

Diyarbakır: 12.30 Dağkapı Meydanı
Eskişehir: 16.30 Ulus Anıtı

Gaziantep: 13.00 Kırkayak Parkı
İstanbul:

Kafe-Bar Emekçileri 15:00 Beşiktaş Kartal Heykeli
Baldur Direnişi Ziyareti 13:00 İnşaat İşçileri, 12:15 Karaköy İskelesi Galataport Şantiyesi

Tkp’li Hukukçular ve Stajyer Avukatlar Dayanışması 13.00 Çağlayan Adliyesi önü
İzmir: 11.00 Konak Kemeraltı girişi

Kayseri: 13:00 Cumhuriyet Meydanı (Kent Büfe önü)
Kırşehir: 14:00 Cacabey Meydanı

Konya: 14:00 Gedavet Parkı
Manisa: 17.00 Salihli Demokrasi Meydanı

Tokat: 16:30 Tokat Yeraltı Çarşısı Üstü

29 NİSAN PERşEmBE 1 mAyIS İÇİN BuluşuyoRuZ...


