
https://www.tkp.org.tr/gonullu/TKP Gönüllüsü OL
Paranın saltanatının olduğu yerde gerçek hesaplaşma olmaz. Hesabı 
ancak bu düzenden çıkarı olmayan emekçiler sorabilir. Bu ülkenin 
emekçileri bir kez daha hüsrana uğramak istemiyorsa video beklemekten 
vazgeçmeli, paranın saltanatına son vermek için mücadeleye koyulmalıdır.
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Türkiye’nin onurlu insanları görev başına
DÜZEN DEĞİŞİKLİĞİNİ 

OTURUP BEKLEMEYECEĞİZ

Tarikatsız, Mafyasız, Patronsuz bir düzen için bir araya geliyoruz!
TKP “bu düzen değişmeli” diyor.

“Bu düzen değişinceye kadar bekleyecek miyiz” en sık karşılaştığımız sorulardan biri.
Haksızlığa, adaletsizliğe, zorbalığa, hayat pahalılığına, gericiliğe, emperyalist projelere karşı 

mücadele beklemeye gelmez. Neden bekleyelim ki! Bugünkü düzenin her uygulaması emekçi 
halka bir saldırı anlamına geliyor.

Biz hem bu uygulamalara hem de o uygulamaların kaynağı olan düzene karşıyız.
“Bekleyecek miyiz” sorusunun bugün “AKP’den kurtulmak için düzenin değişmesini mi 

bekleyeceğiz” anlamına geldiğini hepimiz biliyoruz.
Hayır beklemeyeceğiz. Ancak halkın bir kez daha aldatılmasına da izin vermeyeceğiz.
Türkiye’de önemli gelişmeler olurken bir kez daha hatırlatma ihtiyacı duyuyoruz:

 TKP neden daha fazla kaybedecek zamanımız olmadığını, AKP’ye karşı olmanın yetme-
yeceğini söylüyor? Siyasi gelişmeler üzerimize nasıl bir sorumluluk yüklüyor. Siyasetin sandığa 

sıkıştırıldığı bir dünyada ülkenin yurttaşlarına düşen sorumluluk ne? 
Türkiye’de bu düzenden rahatsızlık duyan insanların, aydınların, sanatçıların ve bu çü-

rümüş düzenin ezdiği yok saydığı halkımızın önünde iki seçenek duruyor:



Ülkücü mafya Sedat Peker’in açıklamalarının ar-
kasında AKP içindeki çözülmeyi izleyip düzenin dol-
gu malzemesi olmak.

Ya da gerçek, örgütlü bir halk olmak, yeni bir Tür-
kiye için kolları sıvamak. 

Aklımız ve vicdanımız bizi başka bir ülke yarat-
mak için göreve çağırıyor.

HALKÇI, LAİK, BAĞIMSIZ, SOSYALİST 
BİR EMEKÇİ CUMHURİYET İÇİN

TKP benzer duyarlılıkları olan siyasi güçleri TKP 
ile ortak hareket etmeye, emekçi halkın ittifakını ya-
ratmaya çağırıyor.

Türkiye’de düzen partilerinden, patron örgütle-
rinden, gericilerden, emperyalist ülkelerden, liberal 
lobilerden, milliyetçi şartlanmalardan bağımsız ha-
reket etmek isteyen çok sayıda kişi var. Dahası bu 
duyarlılığa sahip tek siyasi oluşum Türkiye Komünist 
Partisi değil.

Ancak TKP düzen muhalefeti ile araya kalın bir 
çizgi çekilmesinden yana. Başka türlü çaresizlik için-
de kötünün iyisini tercih etmek zorunda kalan geniş 
bir kesimin kendi geleceğini eline alması sağlanamaz.

İşte bu nedenle Türkiye Komünist Partisi;
1. Toplumsal ve kamusal yaşamın dinsel 

kurallarca belirlenmesine, siyasal parti ve kurumların 
dinsel referans ve semboller kullanmasına karşı 
laiklik, cumhuriyetçilik ve aydınlanmadan;

2. NATO ve Avrupa Birliği gibi emperyalist 
kurumlara, uluslararası tekellerin egemenliğine, 
başta ABD olmak üzere bütün emperyalist güçlere 
karşı bağımsızlık ve yurtseverlikten;

3. Halkın karar alma süreçlerine katıldığı, 
Meclis’in gerçek bir iktidar organı haline geldiği bir 
siyasal yapının kurulmasından;

4. Sömürü ve piyasa ekonomisine, sermaye 
düzenine karşı planlamanın, toplumsal çıkarların 
egemen olduğu eşitlikçi bir düzen olan sosyalizmden 
yana güçleri 2023 dönemeci öncesinde kararlı bir 

cephe yaratmaya çağırmaktadır.
Bu cephe;

 Düzen partilerinden ve düzen siyasetinden 
mutlak kopuşu savunmalı,

 Halkın örgütlü mücadelesinin her şeyin üstün-
de olduğu gerçeğinden hareketle seçimle sınırlanmış 
bir siyaset anlayışını reddetmeli,

 Yabancı devletler, cemaatler ve onunla bağlan-
tılı unsurlarla demokrasi ve özgürlük arayışı içinde 
olmayacağını açıkça ilan etmeli,

 Emperyalist savaşlara, uluslararası tekellerin 
kanlı hesaplaşmalarına, yeni Osmanlıcı dış politika 
pratiklerine tavır almalı,

 Yoksullaşma ve ağır sömürü koşullarına karşı 
öfke biriktiren ve fakat bu öfkeyi eyleme ve örgütlü-
lüğe dökmesi, hakkını araması, sesini çıkarması en-
gellenen emekçi yığınlarının temsilciliğini üstlenmeli, 
emekçi halkın sorun ve isteklerinin siyasetin günde-
mine birinci sıradan girmesini sağlamalı,

 Aslında birbirini tamamlayan, aynı madalyonun 
iki farklı yüzü liberalizm ve milliyetçiliğin her türü ile 
hesaplaşmayı kendine görev edinmelidir.

Halkımızı ayağa kaldırıp heyecanlandıracak olan 
budur.Türkiye Komünist Partisi geleceği birlikte ör-
meye çağırmakta ve dost elini uzatmaktadır.

Bu ülkenin emekçileri, yurtsever aydınları, ba-
ğımsızlık ve aydınlanma neferleri, sömürü düzenini 
yıkarak eşitlik bayrağını dalgalandırmayı isteyen 
devrimcileri olarak hazırlanmalıyız.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında, “Yeniden 
Cumhuriyet” fikrinin ete kemiğe bürünmesini sağla-
malıyız.

Halkçı, Laik, Bağımsız, Sosyalist bir Emekçi Cum-
huriyeti.

2023 yılında Sosyalist Cumhuriyet’in gerçek bir 
seçenek haline gelmesi, ülkemizin geleceğinin piya-
sacı, gerici, işbirlikçi güçler arasındaki çekişmeye tes-
lim edilmemesi için kolları sıvayalım. Hep birlikte…

https://www.tkp.org.tr/haberler/turkiye-komunist-partisi-2023-icin-cagiriyor/



Pandemiyle birlikte artan işsizlik, yoksulluğa ve eğitim, beslenme, barınma, sağlık gibi temel 
haklara erişimde derinleşen sınıfsal eşitsizliklere karşı, semt evleri ülkenin dört bir yanında 
dayanışmayı örgütlüyor. Antalya’nın Kepez ilçesinde faaliyet gösteren Ulus Semt Evi, gönüllü ve 
dostlarının katılımıyla dayanışmayı büyütüyor. 

Ulus Kadın Dayanışma Komitesi ve Ulus Dayanışma Ağı’nın öncülük ettiği dayanışma 
kapsamında zor durumda olan yurttaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere Dayanışma Sandığı 
kuruluyor. “Bizler bir taraftan bu düzenin değişmesi için mücadele ederken diğer taraftan da 
birbirimize el uzatarak, dayanışarak ayakta kalabileceğimizin farkındayız” diyen Dayanışma 

Ağı, tüm mahalle halkını 
bu dayanışmanın parçası 
olmaya davet etti. 

Siz de dayanışmaya 
katkıda bulunmak isterseniz 
kullanılır durumda olan 
kıyafet, oyuncak, bebek 
bezi, bebek maması, temizlik 
malzemeleri, gıda ürünlerini 
semt evine ulaştırabilirsiniz. 
Çevrenizde ihtiyacı olduğunu 
bildiğiniz isimleri Semt 
Evi’ne iletebilir, ihtiyacınız 
varsa Semt Evi’nden tedarik 
edebilirsiniz. Bilgi almak için 
0505 066 4896 no’lu hattı 
arayabilirsiniz. 

Adres: Ulus Semt Evi - 
Ulus Mahallesi Rasih Kaplan 
Caddesi Uğur Apartmanı 
14/B Kepez Antalya

’den haberler...

MuDANYA KDK:  
Pandemide  
Kadın ve Ruh Sağlığı

Pandemide katlanarak artan 
çocuk ve hasta bakımı, ev işleri 
yükleriyle evlere kapatılan kadınlar 
çevrimiçi etkinliklerde bir araya geliyor. 
Geçtiğimiz aylarda kurulan Mudanya 
Kadın Dayanışma Komitesi, bu 
akşam saat 21.00’de gerçekleştireceği 
çevrimiçi bir toplantıyla Psikiyatrist Gülperi Putgül Köybaşı’nın katılımıyla “Pandemide Kadın ve 
Ruh Sağlığı”nı konuşacak. Toplantıya katılmak için 0224 223 41 51 nolu hattı arayabilirsiniz.

Kepez’de UlUs dayanışma sandığı KUrUlUyor



Yapımını NP Mühendislik-Nuriş Prefabrik 
firmasının üstlendiği Malatya Battalgazi’de 
bulunan TOKİ Depremzede Evleri şantiyesin-
de çalışan işçilere açık alanda yerde yemek 
yediriliyor.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşarak 
şantiyenin yaşam koşullarından şikayetçi 
olduklarını belirten işçiler, çalışma ve yaşam 
alanlarının düzeltilmesi için yüklenici firmaya 
defalarca şikayette bulunduklarını ancak ta-
leplerinin dikkate alınmadığını aktardılar.

Kaldıkları yatakhanelerin insanca yaşama 
uygun olmadığını, yemekhanenin yetersiz 
kalmasından dolayı aşırı yığılmaların yaşan-

dığını belirten işçiler, yemekhanelerin çalışan 
işçilere yetecek kapasitede olmaması nede-
niyle yemeklerini açık alanda yerde yediklerini 
ifade ettiler. 

Bu kötü çalışma koşullarını kabul etmeyen 
işçiler, şantiye koşullarının iyileştirilmesi için 
TOKİ yönetimi ve ilgili yetkililere basın yoluyla 
seslenerek çözüm talep ettiler.

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, çete lideri 
Sedat Peker’in oğlu Erkam Yıldırım’ın Venezuela’ya 

uyuşturucu rotası belirlemek için gittiği iddialarını yalanladı ve oğlunun ülkeye yardım amaçlı test 
kiti götürdüğünü ileri sürdü. Erkam Yıldırım’ın Venezuela’ya gittiği dönemde ülkede koronavirüs 
vaka sayısı sadece 300 iken Binali Yıldırım: “Oğlum Venezuela’ya gitmiştir ve beraberinde 
koronavirüs ile mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi bir takım 
malzemeler götürüp dağıtmıştır” dedi.

GÜNÜN SÖZKARASI

Devrimci mücadele kolaycı değil gerçekçi bir çözüm peşinde koşmalıdır. İşsizlik ve 
açlıkla boğuşan milyonlarca emekçi açısından ilkesiz siyaset inandırıcılığını her geçen gün 

yitirmektedir... Üzerimize düşeni yapmazsak daha binlerce suç örgütü gelir, Soylu gider boylu 
gelir. Sistem değişikliği demeye mecburuz.  TKp Genel sekreteri Kemal okuyan

Pudra şekerleri 
beslemelerin 
burnunda.
Venezuela peyniri 
yandaşlar arasında 
pek revaçta.
Bu pislikleri ancak 
sandık temizler.  
CHP Sözcüsü  
Faik Öztrak

Sahada, adliyede, emniyette ve 
siyasetteki tüm uyuyan hücreler 

harekete geçirildi. Maksat: ERKEN 
SEÇİM İSTİYORuZ diye meydanlara 

doluşacak kalabalıkları sosyo-
psikolojik olarak hazırlamak. 
Sonrasında kan dökülmesini 

sağlayacaklar. Konu Peker-Soylu falan 
değil, hedef CB Erdoğan!  

Gerici yazar Fatih Tezcan

Üç Tarz-ı 

SİYASET

MALATYA TOKİ ŞANTİYESİNDE İŞÇİLER AÇIK ALANDA 
YERDE YEMEK YİYOR

BOYUN EĞME  
GÜNLÜK SİYASİ BÜLTEN 

İmtiyaz sahibi:  
Gelenek Basım Yayım ve Ticaret Ltd. Şti 

sorumlu müdür: Mesut Gülçiçek  
Tasarım: uğur Güç  
ıssn: 2564-7385

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

Kadıköy - İstanbul 

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

adresinden ulaşabilirsiniz.



Cinayetten uyuşturucu kaçakçılığına, gazete 
baskınından siyasi şantaja varıncaya kadar bir dizi suçla 
ilgili üst düzey devlet ve hükümet görevlileri ile iktidar 
nezdinde itibarlı bazı şahıslar hakkında ağır suçlamalar 
bir kez daha gündeme gelmiştir.

Bu suçlamaların önemli bir bölümü yeni değildir. 
Türkiye’de toplumun geniş bir kesimi, uzun süredir 
yetkili ve etkili isimlerin uyuşturucu kaçakçılığı, siyasi 
cinayetler ve yolsuzluklarla ilgili olduğunu bilmekte ve 
siyasi iktidarın bu kişileri koruduğunu düşünmektedir.

Bugün yeni olan, bu karanlık ilişkilerin içinden gelen 
bir kişinin bilinen ve bilinmeyen bazı olguları kanıtlarıyla 
ortaya dökmesi ve zaman zaman doğrudan kendisini 
de birinci dereceden tanık olarak göstermesidir.

Sedat Peker’in dile getirdiklerini onun geçmişi 
ve bugününe işaret ederek hafife almak ya da 
önemsizleştirmek ancak bugünkü iktidarın çaresizliği 
olabilir. Türkiye’de yargıyı nereden çıktığı belirsiz, varlığı 
bile şüpheli “gizli tanık” ifadelerine teslim eden AKP 
iktidarının düne kadar kol kola girdiği bir kişinin delil 
göstererek anlattığı olayları “suç örgütü liderinin sözüne 
güven olmaz” diye geçiştirmesi zırvalıktır.

AKP’ye oy veren milyonlarca kişi bile Sedat 
Peker’in söylediklerinin doğruluğuna inanmaktadır. 
Bu koşullarda siyasi iktidarın olayı mümkün olduğunca 
az hasarla atlatmak için manevra yapacağı, bazı 
kişileri gözden çıkaracağı ortadadır. AKP içindeki rakip 
hiziplerin bu süreci kendilerine yarar sağlayacak şekilde 
kullanmaya çalıştıkları da açıkça görülmektedir.

Türkiye Komünist Partisi bu sürecin daha önce 
defalarca yaşandığı gibi birkaç safranın atılması ve 
halka karşı suç işleyen mekanizmaların cilalanarak 
aklanmasıyla sonuçlanmaması için her şeyi yapacaktır. 

1. AKP iktidarının hiçbir meşruluğunun olmadığı 
bir kez daha ortaya çıkmıştır. Ülkemiz uzun süredir 
meşruiyetini yitirmiş bu iktidarın egemenliğine 
mahkum durumdadır. Bunun temel nedeni, emekçi 
halkın sorunların kaynağındaki bugünkü toplumsal 
düzeni değiştirme iradesi etrafında örgütlenmesinin 
yeterince sağlanamamasıdır.

2. Son günlerde gündeme gelen 
olaylar, siyasi iktidarın suç dosyasının çok 
küçük bir bölümünü oluşturmaktadır. 
Bütün bu suçların hesabının sorulması, 
intikam duygularının tatmini için değil, 
halka karşı yeni suçların işlenmesinin 

önüne geçmek ve daha önemlisi sömürü düzeninin 
sorgulanması ve nihayetinde yıkılması için zorunludur. 
Bu nedenle bazı kesimlerin iktidara dönük “helalleşme” 
çağrılarının ve “devri sabık yaratmayacağız” sözlerinin 
hiçbir değer ve karşılığı bulunmamaktadır.

3. Rüşvet, uyuşturucu kaçakçılığı, siyasi cinayetler, 
şantaj ve baskı gibi suçların kaynağında piyasa 
ekonomisi vardır. Özel çıkarların toplumsal çıkarların 
üzerinde görüldüğü bir düzende “yasal adaletsizlikler” 
“yasadışı adaletsizlikleri” kaçınılmaz olarak yaratır. 
Vatan-millet edebiyatı ise bütün bu haksızlıkların 
üzerini örtmek ve halkı uyutmak için kullanılan bir sis 
perdesidir. Özelleştirme, taşeronlaştırma, esnek üretim, 
yap-işlet-devret ve benzeri uygulamaların “organize 
suç” tanımı içine sokulan suçlardan daha az vahim 
olmadığı ortadadır. Sömürü, hırsızlık ve rant kavgası 
hiçbir zaman temiz ya da adil olamaz.

4. Son günlerde sıklıkla dile getirilen “tuğlayı 
çekip duvarı çökerteceğiz” sözü, sorunun özünün 
görülmesini engelleyen bir yaklaşımı özetlemektedir. 
Mesele Süleyman Soylu, Mehmet Ağar gibi isimlerden 
ibaret değildir. Türkiye’de halka karşı suç işleyen 
mekanizmalar son derece köklüdür ve duvarın temelleri 
yıkılmadığında, yerinden çıkarılan tuğlanın yerine yenisi 
konmakta, hatta duvar daha da güçlendirilmektedir. Bu 
nedenle tek tek isimlerin peşine düşüp, onların hesap 
vermesi sağlanırken, bir yandan da bugünkü düzende 
temiz siyaset ve toplum yaratılabileceği yanılsamasına 
karşı mücadele etmek gerekir. Bugün suç örgütü denen 
odakların bütün büyük holdinglerle içli dışlı olduğu 
gerçeğinin üzerinin örtülmesine izin verilemez.

5. Sorumluluğumuz bu ülkenin sınırları içinde 
bitmemektedir. Nasıl uluslararası tekellerin, emperyalist 
ülkelerin ve onların uzantılarının Türkiye’deki varlık ve 
uğursuz faaliyetleri ile mücadele ediyorsak, Türkiye 
kaynaklı kir ve suçların başka ülkelerin haklarına verdiği 
zararı da engellemek görevimizdir. Suçu “ulusal çıkar” 
safsatasıyla örtmeye kalkanlar bu ülkeye en büyük 
hainliği yapanlardır.

6. Türkiye Komünist Partisi siyasi iktidarın ve 
kan-yalan-talan üzerine kurulu sömürü 
düzeninin suçlarını bir bir ortaya dökmek, 
bu suçların kaynağını kurutmak için görev 
başındadır. “Yeter artık” diyen herkesi 
sorumluluk almaya, Türkiye Komünist 
Partisi saflarında mücadeleye çağırıyoruz.

sUç düzenİnİn Temellerİnİ yıKalım


