
Beyoğlu tarihinde işgali de yangını da en ağır 
siyasi saldırıları da gördü. Ve hep yeniden aydınlık 
günlerine kavuştu. Bu ülkeye yakışan bir Taksim 
Meydanı’nı da aydınlık bir ülkeyi de yaratacağız, 
halkımıza sözümüzdür! Türkiye Komünist Partisi

günlük

 29 MAYIS 2021 CUMARTESİ   Sayı: 293

HESAP VERECEKSİNİZ
İşsizliği, açlığı, halk düşmanlığını gericilikle örtemezsiniz

Bir yanda artan işsizlik ve yoksulluk, diğer yanda 
ortaya saçılan mafya, siyaset ve sermaye arasındaki 
kirli ilişkiler...

AKP’nin tüm derdi ise Türkiye ilericiliğinden rö-
vanş almak. 

AKP bugün Taksim’de yeni caminin açılışını yaptı. 
Gericilerin yıllarca kurdukları hayalin açılışı da Ha-
ziran Ayaklanması’nın yıl dönümüne denk getirildi. 
Güya hesap görüyorlar, intikam alıyorlar.

Pandemi döneminde işsiz kalan milyonların, 
evine ekmek götüremeyen insanların, intihar eden 
emekçilerin dünyasında zevk sefa içinde yaşayan 
iktidar bu tabloyu cami açılışlarıyla, Ayasofya tartış-
malarıyla kapatmaya çalışıyor.

Ve fakat Taksim meydanı, bir meydan olmaktan 
öte, bu ülkede umudun, aydınlığın, emeğin, mü-
cadelenin yani kısaca boyun eğmeyen insanlığın 
simgesi olageldi. Cumhuriyetin bu ilk meydanı tarih 
boyunca bir sürü felaket gördü. Gerici güruhların sal-
dırıları, yakılan kitaplar, basılan evler ve daha nicesi.

Ancak emekçiler her defasında geleceği yeniden 
ördü ve ilmek ilmek dokudu aydınlığı ve hürriyeti. 
1977’de yüz binlerle, 2013’te milyonlarla tekrar ayağa 
kalktı Taksim Meydanı.

Taksim Meydanı bir meydandan öte yarının tür-
küsü oldu emekçiler için. Sabahın bir sahibi vardı ve 
zafer türküleri toplumumuzun hafızası oldu yıllarca.

Şimdi ise ülkenin üzerine çöken bu karanlık, 
memleketin aydınlık geçmişinde olan her şeye oldu-
ğu gibi buraya da kendi rengini çalmak ve aydınlık 
değerleri yok etmek için adımlar atıyor.

Türkiye bu gerici çeteye teslim olmayacak. Ay-
dınlık bir ülke kurmak için verilen mücadele mutlaka 
kazanacak. Ülkedeki yoksulluğu, sömürüyü ve çürü-
meyi gericilikle örtemeyecekler. Kabaran suçları ve 
yolsuzluklarıyla AKP, daha fazla gericilikle ayıplarının 
üzerini kapatamayacak.

Ne bu ülke AKP’nin deli gömleğine sığar ne de 
boyun eğmeyenler bu mücadeleden vaz geçer. 

Aydınlık Türkiye mutlaka kurulacak!



AKP’nin yıllardır ülkenin üzerine oldurmaya 
çalıştığı “Yeni Türkiye” gömleğinin en olmayan kıs-
mıydı kadınlar; hâlâ da öyleler… Kadınlar AKP’nin 
yaratmak istediği toplumsal düzene itirazlarını en 
yüksek perdeden Haziran Direnişi’nde göstermiş-
lerdi. Yüzlerce kadın kendilerine dayatılmak istenen 
“en az üç çocuk”lu, kürtajsız, “normal doğum”lu, 

gerici yaşam tarzına karşı Haziran’da sokaklara çık-
tı. Kırmızı elbiseleriyle, baretleriyle, maskeleriyle 
barikatlardan, eylemlerin en ön saflarından “Ha-
yır” dediler AKP’nin Yeni Türkiyesi’ne. O günlerden 
bugünlere kadınlar hâlâ AKP’nin şiddet, gericilik, 
sömürü ve eşitsizliklerle dolu Yeni Türkiyesi’ne di-
renmeyi sürdürüyorlar.

KAdıNlAR AKP TüRKİyESİ’NE KARşı 
GEZİ’dE EN ÖN SAfTAydılAR

fAİlİ BEllİ AmA CEZASı dEğİl
Süleyman Soylu hayat hikayesini anlatmak için 

çıktığı Habertürk canlı yayınında, bol bol kendi ba-
kanlığı döneminde terörü nasıl da bitirdiğini, uyuş-
turucu ticaretinin önünü nasıl da kestiğini anlattı 
durdu. Yetmedi, utanmadan “Necip Hablemitoğlu 
hariç bizim zamanımızda faili meçhul cinayet yok” 
dedi. Haziran Direnişi’nin yıldönümünde bir kez 
daha soruyoruz: Ali İsmail Korkmaz, Berkin Elvan, 
Abdullah Can Cömert, Medeni Yıldırım, Mehmet 
Ayvalıtaş, Ethem Sarısülük, Ahmet Atakan’ın ka-
tilleri şu an nerede? Ahmet Atakan’da olduğu gibi 

bu isimlerin bir kısmının ardından dava bile açılma-
dı. Üstelik Erdoğan kürsülerden “Emri ben verdim, 
polisimiz destan yazdı” diye itirafta bulunmasına 
rağmen... “Çatıdan düştü” diyemedikleri örnekler-
de katilleri yıllarca tutuksuz yargıladılar, yargılama 
sonunda hak ettikleri cezanın çok daha azından 
hüküm giydirdiler. Pek çok örnekte hapis cezası bile 
verilmedi; katiller ya beraat kararıyla ya da en kötü 
ihtimalle para cezasıyla ödüllendirildi. Bu tabloda 
biten faili meçhuller değil, yargı sisteminden çıkan 
ödül gibi cezalarla halkın adalete inancı oldu.



TKP Manavgat İlçe başkanı Levent Tunçel dün akşam 
geç saatlerde göz altına alındı. 

Parti’nin günlük siyasi yayın organı Boyun Eğme gaze-
tesinin 24 Mayıs 2021 Pazartesi tarihli sayısının manşetinde 
yer alan “ÜLKEYE ÇÖKEN ÇETE İŞTE BU FOTOĞRAFTA”  
ifadesi nedeniyle hakkında şikayet olduğu belirtilen Levent 
Tunçel Cumhurbaşkanı’na hakaretten Perşembe akşamı 
geç saatlerde gözaltına alındı. Ayrıca parti üyesi Yasin Ünsal 
aynı gerekçeyle ifade için savcılığa çağrıldı. 

TKP üyeleri öğleden sonra adli kontrol şartıyla serbest 
bırakıldılar. İlçe başkanı Tunçel, yaptığı açıklamada ülkemizi 
tarikatlara, mafyalara, çetelere, patronlara bırakmayacakla-
rını dile getirerek bu düzenden bir an önce kurtulmak ama-
cıyla Manavgat emekçilerini partiye, örgütlü mücadeleye 
davet etti. Parti avukatı ise  yaptığı açıklamada  yapılanın 
partinin olağan bir siyasi faaliyeti olduğunu, çete liderlerinin 
suç itirafı yaptıkları bir zamanda sessizliğini koruyan savcı-
ların meşru ve yasal olan siyasi faaliyetlere dönük soruştur-
ma açmasının da manidar olduğunu dile getirdiler. İlçe baş-
kanının bir gece gözaltında tutulmasıyla ilgili kişi hürriyetini 
ihlalden dolayı hukuki süreç başlatacaklarını söyledi. 

TKP mANAVGAT İlçE BAşKANı  
lEVENT TuNçEl GÖZ AlTıNA AlıNdı

KAdıN dAyANışmA KomİTElERİ 
ANKARA’dA TİyATRo EKİBİ KuRuyoR

’den haberler...

Ülkenin dört bir yanında sayısı yetmişe ulaşan Kadın Dayanışma Komiteleri, dayanışma ve 
mücadeleyi yaşamın her alanında yeniden var ediyor. Kadınları eve ve aileye hapsetmek isteyen-

lere inat, onları ve bu düzende ya-
şadıkları sorunları çok daha görünür 
kılıyor. 

Ankara’da bulunan Kadın Da-
yanışma Komiteleri, Sokullu Kadın 
Dayanışma Komitesi öncülüğünde 
tiyatroda kadın emeği ve mücade-
lesini öne çıkaracak bir tiyatro ekibi 
kuruyor. Tiyatrocu Hasan Tanay’ın 
öncülüğünde çalışmalarını sürdüre-
cek tiyatro ekibine katılmak ve bilgi 
almak için 0532 134 26 42 nolu hattı 
arayabilirsiniz.



Savunuculuğunu Önce Kadınlar ve Çocuk-
lar Derneği’nin üstlendiği, altı yaşındaki kızı-
nın gözleri önünde öldürülen Tuğba Anlak’ın 
geçtiğimiz Salı günü gerçekleşen duruşma-
sına katılan Şişli Kadın Dayanışma Komitesi, 
“Kadına Yönelik Şiddet ve Haklarımız” konulu 
bir etkinlik düzenliyor. Avukat Özge Demir’in 
katılımıyla yarın akşam saat 18:00’de çevri-
miçi gerçekleştirilecek etkinliğe katılmak için  
0534 662 5641 nolu hattan ulaşabilirsiniz.

ŞiŞli KDK ‘KaDına YöneliK ŞiDDet ve HaKlarımız’ı KonuŞacaK
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https://patronlarinensesindeyiz.org/2021/05/28/teb-cagri-merkezinde-satis-baskisi-mobbing-ve-haksiz-prim-kesintileri-yapiliyor/

“Milletimize verdiğimiz sözlerden biri de bu 
caminin inşasını gerçekleştirmekti. Ancak 28 

Şubat süreci ve sonrasındaki gelişmeler sebebiyle o dönem bu sözümüzü yerine getiremedik. 
Aynı amaçla başbakan olarak tekrar harekete geçtiğimizde ise karşımızda Gezi olaylarını 
bulduk; o teröristlerin karşımıza dikildiği an.” 

AKP’li Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan, 28 mayıs 2021

GüNüN SÖZKARASı

Türk Ekonomi Bankası (TEB) çağrı merkezinde uzaktan çalışan bir emekçi, işyerindeki sömü-
rüyü Patronların Ensesindeyiz Ağı’na anlattı. Mesai saatlerinin arttığını, yöneticiler tarafından 
yapılan satış baskısı ve mobbingin katlanılmaz hale geldiğini, uygulanan prim sistemiyle ücretle-

rinin eridiğini belirten emekçi, “İstifa etme şansı olan kim-
se işte durmuyor. Satış baskısı ve prim sistemi sahte sa-
tışlara neden oluyor. Müşteri memnuniyetsizliği de buna 
paralel olarak artıyor, bizi çözemeyeceğimiz sorunlarla 
karşı karşıya getiriyor. Kafalarına göre yazılan itf’lerle 
(müşteriye hatalı bilgi verme sonucu puan kırma) prime 
hak kazanan insanlardan kesinti yapıyorlar” diyerek iş-
yerinde uğradıkları hak gasplarını anlattı. Konuyla ilgili 
PE Banka Emekçileri Dayanışma Ağı, banka çalışanları-
na çağrı yaparak “İşyerinde memnuniyetsizliği giderek 
artan emekçileri sömürüye karşı mücadele etmeye, bir-
lik olmaya ve sorunları birlikte çözmek için dayanışma-
ya çağırıyoruz” dedi.

TEB çAğRı mERKEZİNdE moBBİNG,  
SATış BASKıSı VE HAKSıZ KESİNTİ VAR
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