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 Okullar açılamadı 
 Aşılar yapılamadı 

 Ölümler durdurulamadı 
 Üstüne işsizlik arttı, yoksulluk derinleşti 

O zaman vatandaş bu eziyeti neden çekti?

bu iktidarla 
normalleşemiyoruz



AKP iktidarının “tam kapanma” adını verdiği 17 
günlük maskaralığın sonuna geldik. Ülkedeki istihda-
mın yüzde 83’ünün tam veya kısmi muafiyet altında 
çalışmaya devam ettiği, toplu taşıma araçlarının balık 
istifiyle emekçi taşıyıp ek seferler koymak zorunda 
kaldığı “tam kapanma” günleri bitti.

“tam kapanma” neye yaradı?
Peki neye yaradı o “tam kapanma” dedikleri şey? 

Her gün yüzlerce kişi salgın yüzünden ölmeye de-
vam etmiyor mu? Hala her gün on binlerce emekçi 
salgından virüs kapmıyor mu? Eğitim hakkından 
mahrum bırakılan milyonlarca çocuğun okulları açıl-
maya hazır hale mi geldi? Bir buçuk senedir üzerleri-
ne kilit vurulan kültür sanat merkezleri perdelerini mi 
açıyor? Her gün öbek öbek iflasa sürüklenen esnafa 
gün mü doğdu? Pandemiyle mücadelenin olmazsa 
olmazı olan aşılamaya hız mı verildi; her gün işyerle-
rine doluşan milyonlarca emekçinin derhal aşılanma-
sı için somut bir adım mı atıldı?

Bunların hiçbiri olmadı. AKP iktidarı salgınla mü-
cadelede bir kez daha “-mış” gibi yaptı; binlerce canı 
aramızdan alma pahasına çok değerli bir 17 günü 
daha heba etti.

emekçiden helallik,  
patrona kıyak

İşe gidene hastalığı, işsiz olana sefaleti reva gören 
AKP iktidarı emekçiler için herhangi bir devlet deste-
ği öngörmediğini “helallik” isteyerek teyit etti. Bunu 
yapan iktidar, diğer yandan patronlara yeni kıyaklar 
çekmeyi ihmal etmedi. Bu süre içinde Cengiz, Limak 

ve Rönesans’ın patronları toplam 842 milyon TL’lik 
yeni ihalelerle bir kez daha ihya edildi.

baskı ve gericilik tam gaz
“Tam kapanmada” başka ne oldu? Patron sev-

dalısı AKP iktidarı bu süreçte uygulamaya koyduğu 
tedbirleri emekçilerin sesini kısmak, onlara boyun 
eğdirmek için de kullanmaya kalkıştı. 1 Mayıs’ta sal-
gın yasaklarını mazeret göstererek kent merkezle-
rinde terör estiren iktidara gereken cevabı verenler 
arasında mahallelerde bayrak yükselten TKP’liler de 
vardı. İstanbul Sözleşmesi’nin imzalanmasının onun-
cu yıldönümü vesilesiyle gerçekleştirilmek istenen 
eylemler de yine pandemi kısıtlamaları gerekçesiyle 
yasaklanmaya çalışıldı.

Pandemi koşullarında daha fazla sömürü için ge-
riciliğe sürekli gaz veren AKP iktidarının yaptığı bir 
diğer şey de “tam kapanma” süresince alkollü içki 
satışını kanunsuz şekilde yasaklamak oldu.

akp treni sallamaya  
devam ediyor

İçişleri Bakanlığı dün valiliklere “Kademeli Nor-
malleşme Tedbirleri” başlıklı bir genelge gönderdi. 
Genelgede öngörülen tedbirler, ufak saat farkları 
dışında “tam kapanma” öncesindeki tedbirlerden 
herhangi bir fark içermiyor. Okullar yine kapalı, esna-
fın büyük bölümünün kapısı yine kilitli, kültür sanat 
faaliyetleri yine yasak ama emekçiler yine yollarda, 
atölye ve fabrikalar yine sıkış tıkış, alışveriş merkez-
leri yine açık... “Tam kapanma” öncesinde vaka ve 
ölüm sayılarının hızla yükselmesiyle sonuçlanan uy-



gulamaların hemen hemen aynıyla devam etmesini 
öngören yeni genelgenin bu kez farklı sonuç verme-
sini beklemek için en ufak bir neden yok. Özetle AKP, 
treni sallamaya devam ediyor.

hesabı sorulmaz  
sanıyorlar, yanılıyorlar!

AKP iktidarı pandemiyi yönetemiyor değil, yö-
netmiyor! Çünkü patronlar pandemiyi acilen sonlan-

dırılması gereken bir afet olarak değil, faydalanılması 
gereken bir fırsat olarak görüyor. Daha fazla sömürü 
için fırsat... Daha fazla sömürüyü mümkün hale ge-
tirecek daha fazla baskı için, daha fazla gericilik için 
fırsat... Tek dayanakları yitirilen canların, yoksullaşan 
milyonların hesabının sorulmayacağını sanmaları. 
Ama yanılıyorlar; Türkiye’de emekçiler tüm bunların 
hesabını teker teker soracak.

AKP’nin tAm KAPAnmAsı sAlgınlA 
mücAdelede işe yArAdı mı?

OKullArı en uzun süre KAPAlı tutAn 
ülKe türKiye

Tayyip Erdoğan’ın “Avrupa’nın gerisinde kal-
mamamız için günlük beş bin vaka” hedefiyle 
kamuoyuna duyurduğu tam kapanma sonunda 
hedeften uzakta olduğumuzu görüyoruz.

Kapanmanın başladığı 29 Nisan tarihinde 37 
binlerde olan vaka sayısı, güvenilirliği tartışmalı 

resmi rakamlarla dahi 10 binin altına düşmedi. 
Bu rakamı aynı dönem 278 binlerde olan gün-
lük test sayısının 200 binlere gerilemiş olmasıy-
la birlikte değerlendirdiğimizde durumun daha 
da kötü olabileceği ortaya çıkıyor.

Aşılama için kapanma dönemi bir fırsat ola-
rak değerlendirilmesi gerekirken tam tersi oldu. 
Türkiye kapanma sırasında aşılamada geriye 
düştü. 29 Nisan’da 297 bin olan günlük aşı dozu 
sayısı, bugün 93 bine gerilemiş durumda. Türki-
ye’nin nüfusunun sadece %13’ünü iki doz aşıla-
mayı başarabilmiş olması toplumsal bağışıklık-
tan ne kadar uzak olduğumuzu ve kapanmanın 
görece olumlu etkilerinin de geçici karakterini 
gözler önüne seriyor.

29 Nisan’da başlayan tam kapanma kapsamında 
alınan kararlarla birlikte eğitim öğretimde de tüm 
kademeler uzaktan eğitime geçmişti. Bugünden iti-
baren geçerli olan “kademeli normalleşme” kararları 
doğrultusunda ise 1 Haziran Salı gününe kadar belli 
kademelerde uzaktan eğitimin devam edeceği bazı 
kademelerde ise yüz yüze eğitime geçileceği belirtil-
di.

Açıklamaya göre ilk etapta sınav gruplarının kurs-
ları devam edecek. Peki bunun gerçekliği var mı? 
Bundan önce devlet okullarında devam eden yarı 
zamanlı yüz yüze eğitimlerde öğrencilerin katılım 
oranlarının düşük olduğu sıklıkla gündeme gelmişti. 
Okullarda önlem alınmaması, hijyen malzemeleri için 
bakanlığın okullara bütçe ayırmaması, öğretmenlerin 
aşılanmamış olması bunun sebeplerinin başında geli-
yordu. Yine değişen bir şey yok.

Uzaktan eğitime erişemeyen 6 milyonun üzerin-
de öğrencinin eğitim hakkı elinden alınmış durumda. 
Öte yandan alınan kararla özel okullar sınav grupları-
na tam zamanlı yüz yüze eğitim verilebilecek.

Ve tüm süreçte Türkiye salgın yönetiminin skan-
dal uygulamaları arasında eğitimde de liderliği kim-
seye bırakmadı: Türkiye OECD ülkeleri arasında 
salgın döneminde okulları en uzun süre kapalı tutan 
ülke oldu.



SALGIN DÖNEMİNDE PATRONLAR KARLARINI BİRKAÇ KATINA ÇIKARDI, 
AYNI DÖNEMDE 200 BİNE YAKIN İŞÇİ KOD-29 İLE İŞTEN ÇIKARILDI. 

SEN DE HAKLARINI ALMADAN İŞTEN ÇIKARILDIYSAN, 

BİZE ULAŞ!
BİZ EMEKÇİLER 

BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ

BANKALAR SALGIN DÖNEMİNDE, 
TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK KARLARINI ELDE ETTİLER. 

MİLYONLARCA İŞÇİ İSE BİR YANDAN BANKALARA BORÇLU, 
BİR YANDAN PATRONDAN MAAŞINI ALAMIYOR. 

SEN DE İŞ YERİNDEN MAAŞINI ALAMIYORSAN, 
ÇEŞİTLİ BAHANELERLE HAKLARIN GASBEDİLİYORSA ALACAKLARIN VERİLMİYORSA, 

YALNIZ DEĞİLSİN! BİZE ULAŞ!
BİZ EMEKÇİLER BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ

SEN DE ÜCRETSİZ İZNE AYRILMAYA ZORLANIYORSAN, 
BİZE ULAŞ!

BİZ EMEKÇİLER DAYANIŞMAYLA GÜÇLÜYÜZ

.

SALGIN DÖNEMİNDE PATRONLARA 
MİLYARCA LİRA TEŞVİK VERİLDİ,

DEVLET KAYNAKLARINDAN 
DESTEKLER AKTARILDI. 

AYNI DÖNEMDE YÜZBİNLERCE İŞÇİ İSE 
ÜCRETSİZ İZİN DAYATMASI İLE 

KARŞI KARŞIYA.
SEN DE İŞ YERİNDE BASKI GÖRÜYORSAN,

TACİZE VEYA MOBBİNGE UĞRUYORSAN
BİZE ULAŞ!

PATRONLARIN ENSESİNDEYİZ AĞI
SENİN YANINDA!

.

SALGIN DÖNEMİNDE 
PATRONLAR SERVETİNİ 

BİRKAÇ KATINA ÇIKARDI. 
İŞÇİLERSE BÜYÜK BASKI 

ALTINDA VE HASTALIK 
RİSKİYLE ÇALIŞMAYA 

DEVAM EDİYOR.

EMEKÇİ KARDEŞ!
HAKSIZ YERE 

İŞTEN ÇIKARILDIYSAN, 
MAAŞINI ALAMIYORSAN,

ÜCRETSİZ İZNE 
AYRILMAYA

 ZORLANIYORSAN, 
MOBBİNGE UĞRUYORSAN, 

YALNIZ DEĞİLSİN! 
PATRONLARIN ENSESİNDEYİZ 

AĞI'NI ARA! 

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma, Haber-
leşme ve Mücadele Ağı, salgın döneminde ücretsiz 
izin dayatmasıyla karşı karşıya kalan, işten çıka-
rılan, salgın riski altında çalışan, maaşını ve diğer 
ücretlerini alamayan işçileri uğradıkları tüm hak 
gasplarına karşı PE’ye ulaşmaya çağırdı. 

Farklı sektörlere yönelik hazırlanan görsel-
lerde salgın döneminde iki yüz bine yakın işçinin 
KOD-29 ile işten çıkarıldığı buna karşın patronların 
kârlarını bir kaç katına çıkardığı belirtiliyor. Mil-
yonlarca işçinin bankalara borçlu olduğu belirtilen 
görsellerde, bankaların salgın döneminde tüm 
zamanların en büyük kârlarını elde ettiğine dikkat 

çekiliyor. İşçilerin hastalık riskiyle ve büyük baskı 
altında çalışmalarına karşın patronların milyarlarca 
lira teşvikle devlet tarafından finanse edildiğine 
işaret eden Patronların Ensesindeyiz Ağı, işyerinde 
baskı, taciz veya mobbinge maruz kalan, maaşını 
alamayan, raporlu olduğu günler maaşından kesi-
len ve daha başka salgın fırsatçılıklarıyla karşılaşan 
tüm işçileri birlikte mücadele etmeye çağırıyor. 

Kapanma kısıtlamalarının kalkmasının hemen 
ardından ülke genelindeki işyerleri, meydanlar, 
sokaklar ve mahallelerde çeşitli afiş ve duvar ya-
pıştırmalarıyla yaygınlaştırılacak olan çağrının ta-
mamı şöyle:

sAlgın FırsAtçılıKlArınA 
KArşı Bize ulAş

’den haberler...

 Ağı’ndan işçilere çağrı:

yardım iSte ÖrGÜtlen...

Emekçi kardeş,
Salgın belası büyüyerek devam ediyor. Bir 

yıl önce gerekli önlemlerin alınmasıyla, hızla 
kurtulabileceğimiz salgın belası; patronların 
kar hırsı nedeniyle kontrolden çıkmış ve çö-
zümsüz bir hal almış durumda.

Patronlar için hava hoş.
Bankalar ömrü hayatlarında görmedik-

leri rekor karlar elde ettiler. Birçok holding 
servetini katladı. Patronlara her gün yeni 
teşvikler, vergi kolaylıkları sağlanıyor. Dünya 
milyarderler listesine Türkiye’den yeni pat-
ronlar girdi.

Biz emekçilerse her geçen gün daha da 

yoksullaşıyoruz. Emekçi kardeş,
Gücümüz birliğimizden gelir. Patronların 

en çok korktukları şey, bizim birliğimizdir, 
örgütlülüğümüzdür.

Türlü bahanelerle işten çıkarıldıysan,
Maaşını, alacaklarını patronlarından ala-

mıyorsan,
Ücretsiz izne ayrılmaya zorlanıyorsan,
İş yerinde baskı görüyor, tacize ve mob-

binge maruz kalıyorsan, 
Salgından dolayı raporlu olduğun günlerin 

ücreti maaşından kesiliyorsa,
Yalnız değilsin! Bize ulaş!
Biz emekçiler birlikte güçlüyüz!

PE

PatronlarınenSeSindeyiZ



Türkiye Komünist Partisi’nin kurduğu Göçmen 
İşçi Bürosu Cumartesi günü göçmen hukuku konu-
sunda partililere yönelik bir eğitim düzenledi. Ço-
ğunluğu avukat olmak üzere uluslararası koruma 
uzmanları, sağlık, eğitim ve istihdam gibi alanlardan 
meslek sahipleriyle birlikte altmıştan fazla kişinin ka-
tıldığı eğitimde uluslararası koruma başvuru yolları, 
temel hak ve hizmetlere erişim, mevzuattaki boş-

luklar, uygulamadaki çelişkiler, olumsuz dava türleri 
üzerine ayrıntılı sunumlar yapıldı. 

Sığınmacıların Türkiye’de haklarını savunmaları-
nın son derece güç olması nedeniyle göçmen hukuku 
konusunda pratik deneyimler kritik bir yer tutuyor. 
TKP’nin düzenlediği eğitim bu konuda bir başlangıç 
yaparak Türkiye’nin farklı noktalarında göçmenlerin 
hak ve hizmetlere erişimi için düzen karşıtı savunu-
culuk faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve derinleş-
tirilmesi için bir altyapı oluşturdu. Eğitim sonunda 
TKP Göçmen İşçi Bürosu, katılımcılardan geri bildirim 
alarak oluşturulan müfredatın geliştirilmesi ve daha 
özelleşmiş çalışmalar yapılmasını, sayıları gittikçe 
artan semt ve işçi evlerinde göçmenlerin temel hak-
larını konu edinen dayanışma faaliyetlerine hız vere-
ceğini de duyurdu.

KOMÜnİST LGBT’LEr: eşit yurttaşlık 
talebimizden vazgeçmeyeceğiz

tkp göçmen hukuku eğitimi düzenledi

17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Transfobi ve 
Bifobi Karşıtı Gün’de bir açıklama yayınlayan Komü-
nist LGBT’ler, aydınlık, eşit ve özgür bir ülke için tüm 
LGBT’leri örgütlü mücadeleye davet etti. Açıklama-
da eşcinselliğin hastalık kategorisinden çıkarıldığı 17 
Mayıs 1990 gününün, ayrımcılık ve bağnazlığa karşı 
bilim ve aydınlanmadan yana gösteren bir pusula 
olduğu belirtilerek ülkede artan gericiliğin etkisi-
ne işaret ediliyor. Yoksulluk, işsizlik, aşağılanmayla 
sonuçlanan salgın fırsatçılığından en çok etkilenen 
kesimlerden birinin de LGBT emekçiler olduğuna 
dikkat çekilen açıklamada, LGBT’lerin teröristlikle, 
sapkınlıkla suçlandığı ifade edilerek şöyle deniyor:

“Kadınların ve LGBT’lerin hayatlarını koruyama-
yanlar, cinayetleri seyredenler, failleri adeta ödül-
lendirenler, “LGBT vesaire”, “marjinal unsur” gibi 
sözlerle suçlarını örtbas edeceklerini zannediyorsa 
yanılıyor.

LGBT’lere yönelik nefreti üreten, bu kirli düzenin 
ta kendisidir. LGBT’lere yansıttıkları, kendi içlerindeki 

kirliliktir. 
Emekçi LGBT’ler bu ülkenin yaratıcı potansiyeli-

nin marjinal değil asli bir parçasıdır. Bizleri bu düzene, 
bu kısır döngüye sığdıramazsınız.

Bu yıl daha güçlü bir sesle ilan ediyoruz:
Eşit yurttaşlık talebimizden vazgeçmeyeceğiz!
Aydınlık, eşit, özgür bir ülke ve dünya için müca-

deleye devam edeceğiz!”

 https://www.tkp.org.tr/aciklamalar/komunist-lgbtler-esit-yurttaslik-talebimizden-vazgecmeyecegiz/

“Komünist LGBT’ler Neyi Savunuyor?” başlıklı broşürün 5. baskısı tamam-
landı. Pandemi döneminde ayrımcılığın, LGBT emekçilerin hak mücadelesi ve 
örgütlenme çabalarının da yer aldığı güncellenmiş 5. baskıya TKP web sitesin-
den ve Komünist LGBT’ler sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz.



ABD Başkanı Joe Biden: “Binlerce roket topraklarına 
düşerken İsrail’in kendini savunma hakkı var.”  13.05.2021günün sözkarası
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soL Bakış programı geçtiğimiz hafta, İsrail’in Filis-
tin halkını yerinden etme ve devam eden işgal poli-
tikalarını tarihsel süreç içerisinde ele aldı. Programda 
1897’den önce tutuklu küçük bir grup Yahudi’nin 
Filistin’e göçüyle başlayan sürecin, Siyonist gazeteci 
Theodor Herlz’in “Yahudi Devleti” kitabındaki tez-
lere dayanan Basel Kongresi ile resmiyete döküldü-
ğü belirtiliyor. 1917 yılında İngiltere Dışişleri Bakanı 
Arthur Balfour’un Yahudilere Filistin’de bir vatan 
sözü vermesiyle daha da hızlanan Yahudi göçü, İn-
giltere’nin bölgeye el koymasıyla Yahudilerin fiili bir 
işgaline dönüşüyor. 1929’da başlayan kanlı çatışma-
larda 133 Yahudi’nin öldürülmesine karşılık İngiltere 
de 10 Filistinliyi öldürüyor. 1936’da Filistinlilerin baş-
lattığı genel grevse Siyonistlerin saldırısıyla bastırılı-
yor. 1948 yılının İngiltere’nin bölgeden çekilmesiyle 
Siyonizmin koruyuculuğunun ABD’ye geçtiği, İsrail 
devletinin kurulduğu ve Filistin köylerine Yahudi 

milis güçlerinin temizlik operasyonları düzenlediği 
yıl olduğunu belirten soL Bakış, bu tarihin aynı za-
manda Filistinliler için El Nakba’nın (Felaket Günü) 
başlangıcı olduğunu söylüyor. Program, “Filistin So-
runu”nun özünde yüz yıldır emperyalistlerin deste-
ğiyle saldıran siyonizme karşı yoksul Filistin halkının 
dişiyle tırnağıyla verdiği vatanı savunma mücadelesi 
yattığını belirtiyor. 

“AKP 2002 yılında hükümet olduğunda Türkiye’de parlamenter sistem yürürlükteydi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi’ne geçildiği 9 Temmuz 2018 tarihine kadar, ülkemiz emekçilerine dönük son derece ağır bir saldırı gerçekleşti, 

uluslararası tekellerin ekonomimiz üzerindeki ağırlığı arttı, yeraltı ve yerüstü zenginlikleri sermaye tarafından talan edildi, 
kamuya ait işletmeler özelleştirme adı altında patronlara devredildi, emperyalist ülkelerle hem halkımız hem de komşu ülke 

halklarının zararına anlaşmalar imzalandı, ortaklıklar kuruldu. Aynı süre içinde laiklik tamamen bir kenara kondu, ülke tarihinin 
en karanlık, en gerici dönemine girildi. AKP iktidarının parlamenter sistemi değiştirip Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne 

geçmesinden önce yaşandı tüm bunlar. Bu nedenle AKP ile hesaplaşma “parlamenter sisteme geri dönüş” hedefi ile sınırlı 
tutulamaz. (...) Türkiye Komünist Partisi, başkanlık sistemine mutlak olarak karşıdır. Ama sermaye sınıfına hizmet eden, 

göstermelik bir parlamenter sisteme de karşıyız.” tkp, 2023 ıç̇in çağırıyor broşürü

“Biz seçimi kazandığımız zaman, AK Parti ya 
da MHP, Millet İttifakı’nın adayı olarak seçilen 
bir cumhurbaşkanının bütün yetkileri tek kişide 
toplayan sistemi mi ister yoksa, bizim gibi 
yetkinin millet iradesini temsil eden Meclis’e 
verildiği doğru düzgün bir parlamenter sistemle 
mi yönetilmesini tercih eder? Seçimlerden 
sonra seçimi kaybedecek olan Cumhur İttifakı 
ortaklarının da bize gelerek ‘hadi bunu hayata 
geçirelim’ diyeceklerini bekliyorum.” iyi parti 
genel başkan yardımcısı bahadır 
erdem, 13.05.2021, BBc türkçe

“AK Partili milletvekilleri de bize 
oy verecekler. ‘Evet, haklısınız’ 

diyecekler, ‘Güçlendirilmiş 
parlamenter sisteme geçelim’ 

diyeceklerdir. Ve işte o zaman biz 
anayasa değişikliğini parlamentoda 
millet ittifakı çoğunluğu sağlamasa 
bile, AK Parti’nin vereceği destekle, 
güçlendirilmiş parlamenter sistemi 

inşa edebiliriz. Ben buna inanıyorum.” 
cHP genel Başkanı Kemal 

Kılıçdaroğlu, 11.05.2021, 
Hürriyet

üç tarz-ı 

siyaset

’den yansıyanlar Filistin yüz yıllıK işgAl ve direniş

https://www.youtube.com/watch?v=aLLrYQDD11E&t=29s


