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Eşit vE özgür bir ülkE için
Toplumsal yaşamın dinsel kurallar üzerinden tanımlanması ve 
sorgulanmasına son verilmelidir. Tarikat ve cemaatlerin örgütlenmeleri 
yasaklanmalıdır. Kadın Dayanışma Komiteleri'nin açıklamasından

günlük
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tOlErE EtMEYECEĞiz
HESAP SOrACAĞIz

Pandemiyle geçen iki yıl boyunca kadınların ya-
şamında artan yalnızca ev işleri ve bakım yükleri ol-
madı, ev içi şiddet de katlanarak arttı. Resmi veriler 
dahi, pandemi döneminde kadına yönelik şiddetin 
%32 oranında arttığını gösteriyor. Üstelik bu şid-
dete her kriz döneminde olduğu gibi artan işsizlik 
oranları da eşlik etti. 

Mayıs ayında açıklanan verilere göre ülkemizde 
kadın işsizliği %34’e yükseldi. Yani kadınlar iki yıldır 
bir yandan hem uzaktan eğitim garabetinin tüm 
yükünü sırtlanırken bir yandan da işsizlik, şiddet, 

hayat pahalılığının artırdığı yoksullukla mücadele 
ediyor. Tüm bunlar olurken Aile ve Sosyal Politika-
lar Bakanı Derya Yanık kadın düşmanlığına devam 
ederek kadına şiddet vakalarındaki artışın “tolere 
edilebilir” düzeyde olduğunu söyleyebiliyor. 

Kadın düşmanları, gericiler, yobazlar kadın düş-
manlığı yaparlarsa cevabını alırlar. Ülkenin dört bir 
yanında kadınların bu düzende maruz kaldığı her 
tür şiddet, ayrımcılık, gericilik ve eşitsizliğe karşı 
mücadele eden Kadın Dayanışma Komiteleri’nin de 
Derya Yanık’a söyleyecek sözleri var... 



Ankara - İlker KDK - Ebru (İşsiz): Ölen kadınların çoğu bazı şeyleri tolere ettiği için öldürüldüler. 
Kimi kadın çocukları için şiddete dayandı, kimi kadın bir güvencesi olmadığı için tolere etti. Şiddetin tolere 
edilmesi söz konusu olamaz.

 Mersin - Karaduvar KDK - Zahide (İşçi): Eşim evliliğimiz boyunca bana şiddet uyguladı. Ayrılma-
mam için çocuklarıma zarar vermekle tehdit etti. Bir gün gücümü toplayıp karakola şikayet ettim ama 
tüm kanıtlara rağmen hiç bir ceza almadı. Ben her an öldürülme korkusuyla yaşıyorum. Her şey ortaday-
ken öldürülüp tolere edilebilir rakamlardan biri mi olacağım? Devletin hiçbir kurumu bizi korumak için 
kılını kıpırdatmaz iken şiddet uygulayan ödüllendirilir gibi yaşamaya devam ediyor. 

Tekirdağ - Çorlu KDK - Bahar (Satış Yöneticisi): “Tolere edilebilir” demek, “bir kereden bir şey 
olmaz demek” esas tolere edilemez. Kadına yönelik şiddet istatistiksel veri olamaz.

İstanbul - Bağcılar KDK - İlayda (Öğrenci): Kadına yönelik şiddeti de devletin şiddeti tolere eden 
politikalarını da kabul etmiyorum. Bakan Derya Yanık için daha kaç kadın katledilmeli ki tolere edilemez 
olsun! Kadına yönelik şiddeti tolere etmiyoruz, etmeyeceğiz.

Çanakkale - Kepez KDK- Tuğba (Sağlık emekçisi): Tolere edilen istatistiklerden biri olmak is-
temiyoruz, her bir kadının hayatı ve yaşam hakkı var. İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılarak atılan gerici 
adımın devamı olarak süren bu söylemlerinize biz kadınlar boyun eğmeyeceğiz. Kepezde iş yerlerimizde 
mahallelerimizde dayanışma içinde mücadele etmeye devam edeceğiz.

Antalya - Güzeloba KDK- Sevinç (Emekli): Annenizin öldürülmesini tolere edebilir misiniz?

Diyarbakır KDK - Songül (Temizlik İşçisi): Buna ne derler? Gerici cahillik, hayattan hiçbir ders al-
mamış kadın düşmanlığı! Çözümü şiddette bulan herkes elbet hesabını verecek, buna benim eşim dahil. 
Ki şiddeti bizzat yaşadığım için, sadece çocuklarım zarar görmesin diye hâlâ çekiyorum ve ben çektiğim 
için kimse çeksin istemiyorum. Güzel kadınlar, hep birlikte dur demenin zamanı çoktan geldi, geçiyor.

Samsun - Atakum KDK - Fatma (Öğretmen): Pandemide toplumun sağlığı ve psikolojisi çök-
müşken bunun aile içine yansımaması imkansız. Derya Yanık’ın söylediklerini tolere etmiyorum! Kadınlar 
mücadeleyi büyüterek cevabını verecektir.

AnnEnizin ölDürülMESini  
tOlErE EDEbilir MiSiniz?



TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, dün 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Habertürk’e 
konuk olduğu programın ardından değerlendir-
melerde bulundu. Sürecin nereye evrilebileceği-
ne dair ipuçları veren Okuyan, bu süreçte dikkat 
edilmesi gereken ulusal ve uluslararası başlıklar 
konusunda da uyardı. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Haber-
türk’te katıldığı programda kendisi hak-
kındaki iddialara yanıt verdi mi? Soylu’nun 
program boyunca “Türkiye’ye operasyon 
çekiliyor” demesi AKP’ye, hatta Erdoğan’a 
mesaj mı?

Durum şudur: Sedat Peker’in destekçileri 
kendisine yıllardır “Reis” diyor ve onu girdiği 
karanlık ilişkilerle, yaptıklarıyla, verdiği ideolo-
jik-siyasal mesajlarla sahipleniyor. İlginçtir, ona 
karşı olanlarla destekçilerinin Sedat Peker’e dair 
algısı arasında pek bir fark yok. Kimi organize 
suç diyor, kimi mafya diyor, kimisi ülkücü maf-
ya ya da delikanlı adam. Yani yerleşik bir Sedat 
Peker imajı var. İçişleri Bakanı “bana mı inana-

caksınız, böyle bir adama mı” diye soruyor ve 
toplumun çok geniş bir kesimi “Sedat Peker” 
diye yanıtlıyor. Dünkü programdan önce de 
böyleydi, sonra da… “Pislik mafya” dediği kişi-
den daha az inandırıcılığı olan bir İçişleri Bakanı. 
Dün kendisine “istifa edecek misiniz” sorusu 
yöneltildiğinde “ne münasebet” deyip durdu; 
işte bir neden daha!

Sürekli “algı operasyonu bu” dedi prog-
ram boyunca…

Operasyona gerek yok ki, toplumda biriken 
bir algı var, kendileri yarattılar bunu. Sedat Pe-
ker’in açıklamalarından bağımsız bir biçimde 
AKP iktidarına ve onun ön plana çıkan kadrola-
rına ilişkin net bir algı var. “Bunlar her şeyi ya-
par…” 

Zaten AKP’yi destekleyenler de “her şeyi 
yapsalar da onlar bizim canımız” yaklaşımında. 
Bunun meşru olduğunu, “düşmanlarla” müca-
delenin başka türlü yapılamayacağını, kendisine 
düşen rant kırıntılarını yitirmemek, ya da itildiği 
çaresizlikte başka bir yere tutunamadığı için… 

tUĞlAnIn AltInDA HAlkIn 
kAlMAMASI için MüCADElE gErEkli



Ve bu toplam da eriyor. Dolayısıyla Soylu ya 
da başkası, kimse AKP’nin ne dediğine bakmı-
yor; doğru mudur, değil midir, bu nokta çoktan 
geçildi. Sedat Peker’in söylediklerini önemli 
kılan, istedikleri kadar inkâr etsinler, Cumhur 
ittifakının önemli bileşenlerinden biri olması. Ve 
söylediklerinin AKP’ye ilişkin toplumsal algıyla 
örtüşmesi. 

Operasyona gelince… Türkiye’ye karşı ya-
pılmış en büyük operasyonlardan biri AKP’nin 
kendisidir. Dış güçler AKP ile iyiyken bununla 
böbürlenen, en küçük bir sıkıntı çıktığında düş-
man edebiyatına sarılan, kendisini bu ülkenin 
sahibi sanan bir kafayla karşı karşıyayız. Oysa 
emperyalist dünyada, bütün ülkeler başka ülke-
ler üzerinde hesap yapar, güçlü olanlar diş ge-
çirebildiklerinin ekonomik ve siyasal süreçlerine 
müdahale eder, buradan kaynak aktarırlar. Yeni 
bir şey yok burada. 

Böyle bir dünyada müdahalenin zeminini or-
tadan kaldıracak, halkı bağımsızlık ve egemen-
lik için örgütlü tutacak ve başkalarına, başka 
ülke insanlarına zarar verecek davranışlardan 
kaçınacaksın. Bu bizim felsefemiz. AKP ise bir 
sermaye partisi olarak uluslararası tekellerle 
dans ediyor, onlara alan açıyor, hakkını arayan 
yurttaşlarını düşman ilan ediyor, başka ülkele-
re müdahale ediyor. Sonra da “bize operasyon 
çekiliyor”. AKP’yle derdi olan uluslararası güç-
ler elbette var, olmaz mı? Ancak o güçler AKP 
aracılığıyla Türkiye’ye sayısız operasyon çekti, 
buna devam da ediyorlar. Sedat Peker hangi ni-
yetle bunları söylüyorsa söylüyor; birileri bunla-
rı kullanacak filan… Geçiniz, bütün bunlar halka 
karşı işlenen suçlar.

Somut suçlamalara verdiği yanıtlar için 
ne diyeceksiniz?

Yanıt vermedi ki. Başka bir dili konuşuyorlar 

zaten. Programın formatı da bu dile uygun ha-
zırlanmıştı, ben oradaki gazetecilerin ne yapsa-
lar bu formatı aşabileceklerini düşünmüyorum. 
Öte yandan şöyle bir sonuç da çıktı. İzleyenler 
bu dilin gerçek hayatta bir karşılığı olmadığı-
nı bir kez daha gördüler. Yani Soylu bu dille ne 
anlatırsa anlatsın zaten inandırıcı olamaz. Soy-
lu’nun konuştuğu dilde “Türkiye’de işkenceyi 
biz bitirdik. Uyuşturucu satıcılarının bacağını 
kırma emrini evet ben verdim” sözünün anla-
mı farklı, bizim konuştuğumuz dilde tamamen 
farklı. Onların dili “kia, oki, uzi...”  

Şu ana kadar dile getirilen iddialar içinde 
sizce en önemlisi nedir?

Bunlar birbirini tamamlayan parçalar. Uyuş-
turucu başlığını kim küçümseyebilir? İnsanlar, 
gençlerimiz zehirleniyor ve buradan birileri ina-
nılmaz paralar kazanıyor, sonra bu para “ser-
maye”ye dönüşüyor, temiz kazanç hikayeleri 
filan… Ancak Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili söy-
lenenler özellikle önemsenmeli. Neden önem-
senmeli, çünkü Sedat Peker “benden Adalı’yı 
öldürmem için istekte bulunuldu” diyor, isim-
ler veriyor. Ve ortada bir cinayet var. Cinayet 
nerede işleniyor? Kıbrıs’ta. Serdar Denktaş’a 
sormuşlar o da “bizim o kişileri soruşturma yet-
kimiz yoktu ki” diyor, o zamanlar KKTC’de ba-
kandı. “Yavru vatan” edebiyatının neye hizmet 
ettiği görülüyor. Hırsızın, zalimin, sömürücü-
nün, faşistin iyisi-kötüsü, bizdeni ondanı olmaz. 
EOKA’cılıktan hiçbir farkı yok. Olan Kıbrıslılara 
oldu. Bir zamanlar Kıbrıs’ın kuzeyinde neredey-
se her şey Asil Nadir’indi. Kabus gibi… Şimdi 
kumar ve uyuşturucu zengini tipler semirdikçe 
semirmişler, yine kabus gibi… Nasıl bir alçak-
lıktır bu. Sistematik bir biçimde yaptılar bunu, 
buna ses edenler öldürüldü, “hain” ilan edildi. 
Dahası Yunan ve Türk milliyetçiliği birbirini bes-
ledi, düşmanlıklardan para kazanıldı, üstüne 
ada emperyalist hesaplara tamamen açık hale 
geldi.  

Sürecin nereye evrileceğini düşünüyor-
sunuz? Ve TKP nereye evrilmesi için uğraşı-
yor? 

Uzun süredir Erdoğan’ın oyun kuramadığı-
nı söylüyorduk. AKP’nin belirgin bir stratejisi 



yok. Denemeler yapıyor, sonra duruyor. Sedat 
Peker’in konuşmasıyla birlikte Erdoğan’ın za-
manı dolmuş oldu. Öyle ya da böyle bir hamle 
yapacak. Burada muhalefeti de içine alan bir dizi 
proje var. AKP’yi 20 yıl kadar önce iktidara taşı-
yan güçler, AKP’nin kendileri açısından kazanım 
anlamına gelen çizgisini koruyarak onu daha 
“makul” ve yönetilebilir bir zemine çekmeye ça-
lışıyorlar. AKP’de bir dağılma hali var, dolayısıy-
la Erdoğan’ın bu dağılmayı veri alarak hareket 
etmesi, iktidar bloğunu ve iktidarın muhalefetle 
ilişkisini yeniden kurması için baskı yapıyorlar. 
Bu sonuç verebilir ve toplumda da geçici bir ra-
hatlama sağlanabilir. Konunun uluslararası bo-
yutu da var, ABD ve Almanya, farklı hesaplarla 
Erdoğan’la anlaşma yenilemek istiyorlar. 

Bu sürecin birkaç ismin tasfiyesi ile sonuç-
lanması tamamen faydasızdır diyemeyiz. Ancak 
birkaç tuğla çekildikten sonra o duvarın yeniden 
karşımıza çıkartılması, hem de makyajlanmış 
şekilde, uyanık olmamız gereken bir olgu. O du-

varın temellerinde sermaye sınıfımız var. Sedat 
Peker ya da diğerleri yalnızca siyasilerle, bürok-
ratlarla iş çevirmiyordu. Patronların bu mekaniz-
malarda belirleyici bir yeri var. Dahası, bizim  “bu 
paralar nereden geldi” sorusunu derinleştirmek, 
halkımızın bu soruyu farklı biçimde formüle et-
mesini sağlamak gibi bir görevimiz var. Uyuştu-
rucu parası kirlidir elbette ama insanın insanı sö-
mürmesi üzerinden kazanılan para temiz midir? 
Asıl algı operasyonu bu. Banka yönetimleriyle 
anlaşıp kredi batırmak kirli, bankaların halkın 
sırtından kâr etmesi temiz öyle mi? Marinaya 
çökmek suç, madenlere çökmek kutsal kazanç! 
Köfteci Yusuf’a çökmeye kalkmak mafya işi, 
TÜPRAŞ’a çökmek girişimcilik! İhale komisyon-
culuğu ayıp, emekçinin alınterinden vurgun yap-
mak helal! 

Bu iktidar bir an önce gitmeli. Giderken de 
bir yanılsama ortaya çıkmamalı. Meselenin tek 
başına Soylu ya da AKP olmadığı görülmeli ve 
önlem alınmalı. TKP’nin meselesi budur. 

’den haberler...

Avrupa Komünist Gençlik Örgütlerinden ortak bildiri: 
FiliStin’in kAHrAMAn HAlkIYlA 
DAYAnIşMA!

İçlerinde Türkiye Komünist Gençliği’nin de 
yer aldığı Avrupa’daki 28 komünist gençlik 
örgütü İsrail’in saldırılarına karşı Filistin halkıyla 
dayanışma mesajı yayınladı. İki hafta önce 
başlayan altmışı çocuk 233 kişinin yaşamını 
yitirdiği, 1700’ün üzerinde kişinin de yaralandığı 
İsrail saldırılarının kınandığı açıklamada Filistin 
halkıyla dayanışmayı büyütme çağrısı yapıldı. 
Açıklamada sıralanan talepler ise şöyle:

–  İsrail ordusunun Filistin halkına yönelik 
sürekli saldırılarının sona ermesi,

–  Başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırları 
içinde tek bir bağımsız Filistin Devleti’nin 
kurulması,

–  Filistin Devleti’nin derhal tanınması,
–  Askeri tatbikatların ve İsrail ile tüm askeri 

işbirliği anlaşmalarının iptali,
–  155 çocuk dahil İsrail hapishanelerinde 

tutulan tüm Filistinliler ve diğer siyasi 
tutukluların derhal serbest bırakılması ve BM’nin 
ilgili kararlarına göre tüm Filistinli mültecilerin 
evlerine geri dönme hakkı için tereddütsüz 
savaşmaya devam ediyoruz.



Patronların Ensesindeyiz Haberleşme ve 
Dayanışma Ağı hak gasplarına karşı emekçile-
rin yanında olmaya devam ediyor. Fuzulev’de 
çalışan bir emekçi Patronların Ensesindeyiz 
Ağı’na ulaşarak yaşadığı haksızlığı ve şirket-
teki çalışma koşullarını anlattı. Bayram mesa-
isinin normal tatil gününe eklenmesinin yanı 
sıra şirkette sürekli mobbing uygulandığını 
belirten işçi, yöneticilerin WhatsApp grupla-
rından sürekli satış baskısı yaptıklarını belirtti.

Şirket tarafından bayramın birinci günü 
izinli sayılıp sonraki 9 gün aralıksız çalıştırıla-
cağını belirten işçi, bayramın 2 ve 3. gününde 

çalıştığı günlerin çift mesai olarak değil nor-
mal hafta tatili üzerinden değerlendirildiğini 
ve bu izinlerin Haziran ve Temmuz aylarında 
birer gün tatil olarak kullandırılacağını öğren-
di. Buna itirazını ise şöyle aktardı: “Ben bunu 
kabul etmedim, mesaimi istedim. Şirket fazla 
mesai talebimi kabul etmedi. Sonrasında ise 
çalışma programı gönderdiklerinde, 9 gün 
sonra hafta tatili yaptığımızı ve 45 saatten 
fazla çalıştığımızı görünce itiraz ettim. Bunun 
üzerine şube müdürü, bölge müdürü ile gö-
rüştü ve “İstediğin yere şikayet edebilirsin, 
şirket olarak ceza ödemeye razıyız” dedi.

Temiz siyaset ve hukuk devleti için 
öncelikle düşük profilli, mafya ile işbirliği 

halindeki kirli bakanlar derhal istifa etmeli. Gelecek Partisi

günün SözkArASI

“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.”  
TKP’nin 24 Mayıs tarihli ‘Suç düzeninin temellerini yıkalım’ başlıklı açıklaması

“Bütün siyaset kurumunu zan 
altında bırakamazsınız. Kim bu 10 
bin dolar maaş alan? Erdoğan, seni 
göreve davet ediyorum. Savcılara 
talimat ver. Devlet yok ortada 
devlet. Muhalefetten de ses yok. Bu 
siyasetçi, 10 bin dolar alan, yüzde yüz 
AKP’li. Kim bu? Sizin adam olunca 
açılamayacak mısınız? Türkiye’nin 
acilen temizlenmeye ihtiyacı var.”  
Memleket Partisi Genel Başkanı 
Muharrem İnce, 24 Mayıs 2021

“Dibi görünmeyen sudan su 
içmedik, hele hele korkuya hiç 

rehin düşmedik. Samanlıkta 
olmayan iğneyi arayanlarla, 
lafla peynir gemisi yürütme 

gayretindeki şaşkınları ciddiye 
almadan onları ipin üzerinde 

yürüyen cambazlarla baş 
başa bıraktık.” MHP Genel 
Başkanı Devlet Bahçeli,  

25 Mayıs 2021
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