
’den haberler...

Türkiye Komünist Partisi Çevre Bürosu, 
Dünya Çevre Günü’nde “Doğayı kurtarmak 
için sermaye egemenliğinden kurtulacağız” 
başlıklı bir açıklama yaptı. Sermaye sınıfının 
maliyetleri azaltmak adına doğa ve insan 
sağlığını hiçe saydığı belirtilen açıklamada, 
kamu idarelerinin de bu amaçla faaliyet yü-
rüttüğüne işaret edildi. Türkiye’de ne solu-
nabilir havaya ne de içilebilir suya erişimin 
mümkün olduğuna dikkat çekilerek, Mar-
mara Denizi’ndeki salyalardan yıllardır sa-
nayi ve evsel atıksuları seyrelterek denizin 
derinliklerine salan kamu idaresinin sorumlu 
olduğu ifade edildi. 

Çevre Bakanlığı’nın her türlü yıkım için 
bir onay makamı haline geldiği belirtilen 
açıklamada, ülkede anayasal hak niteliğin-
deki sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama 
hakkını koruyan tek bir kurumun olmadığı 
vurgulandı. ÇED raporlarının tamamen etki-

sizleştiği ve hukuk sisteminin doğa talanına 
karşı çoktan bir çare olmaktan çıktığı tespit 
edilen açıklamada, elde kalan tek olana-
ğın çevredeki tahribatlarla yüz yüze kalan 
emekçilerin, köylülerin, mahalle ya da kent 
sakinlerinin mücadelesi olduğu belirtilerek 
şöyle dendi:

“İkizdere’den Kaz dağlarına, Kirazlıyay-
la’dan Akkuyu’ya, Gerze’den Aliağa’ya doğa-
yı ve yaşamı savunmak için kararlı ve cesur 
mücadeleler veren köylüleri, emekçileri se-
lamlıyoruz.

Doğanın talanına son verecek olan ser-
maye egemenliğinin yıkılması; sermaye ege-
menliğine son verecek olan da sınıf mücade-
lesidir.

Emeğin sermaye için sömürülmediği, do-
ğanın refah vaadiyle kurban edilmediği bir 
düzen acil, gerekli ve mümkün. Hep birlikte 
kuracağız!”

Antalya’nın Kepez ilçesinde faaliyet gös-
teren Ulus Semt Evi, geçtiğimiz Cumartesi 
akşamı semt evi bahçesinde soL Portal ya-
zarı ve TKP Parti Merkez Konseyi Üyesi Öz-
kan Öztaş’ın katılımıyla “Uyuşturucu, Mafya, 
Devlet: Çıkış Nasıl Olur?” etkinliğinde bu-
luştu. İçinden geçtiğimiz günlerde yeniden 
gündeme oturan mafya, uyuşturucu ve dev-
let ilişkilerinin tarihine değinen Özkan Öztaş, 
bunlardan kurtuluşun yollarına da işaret etti. 
Mahalle sakinlerinin ilgi gösterdiği etkinlik-
te ülkeyi aydınlığa çıkaracak yegane gücün, 
halkın örgütlü gücü olduğunun altı çizildi.

Ülkenin emekçi mahallelerinde sayıları git gide 
artan İşçi Evleri’ne bir yenisi daha eklendi. Geçtiği-
miz Cuma günü, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesindeki 
Fevzi Paşa Mahallesi’nde işçiler, mahalleliler ve 
emek örgütlerinin katılımıyla Çerkezköy İşçi Evi’nin 
açılışı gerçekleştirildi. 

Açılışta TKP Çerkezköy İlçe Örgütü adına ko-
nuşan Hasan Koçak, bir işçi havzası olan Çerkez-
köy’ün devlet eliyle değil, organize sanayi bölge 
müdürlüğü tarafından yönetildiğine dikkat çekti. 
Kentin işsizlik, uyuşturucu, çeteler ve tarikatların 
kıskacında olduğunu belirten Koçak, “Biz bunların 
huzurunu kaçıracağız. Bunlarla mücadele edeceğiz” 

dedi. 
Koçak’ın ardından TKP Merkez Komitesi adına 

söz alan Savaş Sarı, yaşanan sömürü ve yağmanın 
işçi sınıfının örgütsüzlüğünden kaynaklandığına 
işaret ederek “İşçi sınıfı ayağa kalktığında, örgüt-
lendiğinde o doymak bilmeyen patronlar 24 saat 
içinde bavullarını toplayıp ülkeyi terk edecekler” 
dedi. Çarkların dönmesi için salgın boyunca emek-
çilerin feda edildiğine işaret eden Sarı; eğitim, sağ-
lık ve hatta yaşam hakkı bile elinden alınan Türkiye 
işçi sınıfının tek kurtuluş yolunun örgütlenmek ol-
duğunu belirtti. Etkinlik sonunda davetlilerden pek 
çoğu TKP gönüllüsü olmak için form doldurdu.

DOĞAYI KURTARMAK İÇİN SERMAYE 
EGEMENLİĞİNDEN KURTULACAĞIZ!

ULUS SEMT EVİ YÜZ YÜZE ETKİNLİKTE BULUŞTU

ÇERKEZKÖY İŞÇİ EVİ AÇILDI

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.

Sakarya Kuzuluk’ta 11 yaşındaki çocuğa cinsel 
istismarda bulunan Uşşaki Tekkesi şeyhi Eyüp Fatih 

Şağban: “Diyeceksin ki sana yakışıyor mu? Ehli Beytiz, peygamber torunuyuz. Duygular 
baskın oluyor soyumuzda.”

GÜNÜN SÖZKARASI

 “Mafya liderlerine, tarikatçılara, sömürücü sınıfa 
bırakılmayacak bir ülkemiz var. Kamera, tripodla değil halkın 
örgütlü gücüyle kuracağımız aydınlık bir gelecek var. TKP’ye 

omuz verin, asalakları sırtımızdan hep beraber atalım!” 
Türkiye Komünist Gençliği, 06 Haziran 2021

 “AK Parti’deki 
isimler Sedat Peker’in 
için yalan söylüyor 
demiyorlar. O alıyor 
öbürüne sektiriyor ve 
sanki top çeviriyorlar 
gibi... Erdoğan 
önümüzdeki seçimde 
gidecek. Sandıkla 
demokratik bir 
şekilde...”  
Meral Akşener, İyi 
Parti Genel Başkanı, 
05 Haziran 2021

“Artık bu ülkede çeteler 
dönemi bitmiştir, mafya 

dönemi bitmiştir, cunta dönemi 
geri gelmemek üzere bitmiştir.” 

Recep Tayyip Erdoğan,  
09 Haziran 2013

ÜÇ TARZ-I 

SİYASET

https://www.tkp.org.tr/aciklamalar/dogayi-kurtarmak-icin-sermeye-egemenliginden-kurtulacagiz/

Memlekette olan biten içine sinmiyor, bu işte bir yanlışlık var diyorsan 
hiçbir şeye seyirci kalma, Eşitlik, özgürlük, laiklik mücadelesinde yerini 
al, TKP’ye katıl, TKP gönüllüsü ol.

https://www.tkp.org.tr/gonullu/

#TKPGönüllüsüOl 
günlük
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TKP’den ANKARA MİTİNGİ

TKP Merkez Komite Üyesi Savaş Sarı: 
BU OYUN MUTLAKA BOZULACAK

TKP TARİKATSIZ, MAFYASIZ, PATRONSUZ 
BİR DÜZEN İÇİN SOKAKTAN SES VERDİ

HAYDİ MİTİNGE!

Eşit, adil ve laik bir düzen için

Eşit ve özgür bir ülke isteyenler Ankara’da buluşacak

Türkiye Komünist Partisi 19 Haziran Cumarte-
si günü Ankara’da miting düzenleyeceğini duyur-
du. Salgın sonrası yapılacak ilk miting olma özel-
liğini taşıyan halk buluşmasının gündemi AKP 
iktidarının ortaya çıkardığı büyük yıkıma karşı 
halkın tepkisini görünür kılmak. 

TKP geçtiğimiz hafta sonu da İstanbul Beşik-
taş’ta “Tarikatsız, mafyasız, patronsuz bir düzen 
için” çağrısıyla kitlesel bir basın açıklaması ger-
çekleştirdi. Parti, Haziran ayı boyunca Türkiye’nin 
pek çok noktasında semt evi açılışları, siyasi top-
lantılar ve etkinlikler düzenleyecek.

Hafta sonu İstanbul’da 
gerçekleştirdiğiniz basın açık-
lamasının ardından Ankara 
Mitingi çağrısı yaptınız. Bu 
miting neyi hedefliyor? 

Türkiye’de geçtiğimiz 2-3 yıl 
emekçi halk açısından yıkıcı so-
nuçlara yol açtı. Öncesinde de 
emekçilerin hayatları zordu ama 
önce ekonomik kriz, ardından 
salgın koşulları ve son gelişmeler 
emekçilerde düzene dair bek-
lentilerin fazlasıyla zayıflamasına, üstüne ciddi 
bir öfkenin birikmesine yol açtı. TKP emekçilerde 
büyüyen arayış ve biriken öfkenin çaresizliğe ve 
boyun eğişe evrilmemesi için emekçilerin sesini 
yükseltmesinin, işçi sınıfının örgütlülüğünün hızla 
büyütülmesinin gerektiğini düşünüyor. 

19 Haziran’da Ankara’da gerçekleşecek buluş-
ma eşit, özgür, laik ve bağımsız bir Türkiye için 
emekçilerin bir araya geldiği, yağma yok dedikleri 
bir gün olacak. Gericiliğe, işbirlikçiliğe, yağma ve 
sömürüye karşı emekçi halkın sözünü söylemesi 
gerek. Karanlığı dağıtacak tek güç halkın örgütlü 
gücü. Örgütlü bir halk Türkiye siyasetinde halka 

dayatılan ve halk yararına olma-
yacak seçenekleri bozmasını bilir, 
ve bu oyun mutlaka bozulacak. 

Haziran ayında Türkiye’nin 
pek çok noktasında eylem, 
etkinlik ve açılışlar planlanı-
yor. Boyun Eğme okurları için 
TKP’nin önümüzdeki günlerde 
yapacağı örgütlenme çalışma-
larından bahsedebilir misiniz?

Salgın ve kısıtlamalar partinin 
örgütlenme çalışmalarında da belli engellere yol 
açtı. Üstüne AKP’nin salgını emekçilere siyaset 
alanını kapatmak için kullanma fırsatçılığı da ek-
lendi. TKP tüm bu kısıtlamalara rağmen örgüt-
lenme ve emekçilere ulaşma yönündeki çabasını 
ısrarla sürdürdü. Haziran ayı ile birlikte bir hamle 
daha yapıyoruz. Partinin zaten çalışma yaptığı 
onlarca yerleşimde TKP semt evleri, işçi evleri ve 
köy evleri açarak bu çalışmaların o yerelliklerde 
daha da kök salması yönünde adımlar atıyor. Ha-
ziran’la birlikte başlayan ve Eylül, Ekim aylarına 
kadar devam edecek bu dönemde 20’nin üstün-
de yeni yerleşimde binalar açmış olacağız.

Yüreği bağımsızlık, laiklik, eşit, özgür ve adil bir ülke için atanlar  
19 Haziran’da Ankara’da buluşuyor. 

Ülkenin zenginliği bir avuç azınlığın elinde toplandı.
Salgında halka sabret çağrısı yapanlar patronlara sağladıkları ayrıcalıklarla  

servetlerine servet kattılar.
Hayat pahalandı, yoksulluk arttı.

Laiklik rafa kaldırıldı.
Din siyasete, siyaset ticarete alet edildi.

Özgürlükler kısıtlandı, siyaset yasağı sıradan uygulamaya dönüştü.
Böyle bir Türkiye yarattılar.

Şimdi halkı tüm bunların değişmez kurallar olduğuna ikna etmeye çalışıyorlar.
Öyle olmayacak. Halk seyirci kalmayacak, bu oyun bozulacak!

Boyun eğmeyenler 19 Haziran Cumartesi günü Ankara’da bir araya geliyor. Büyük 
Ankara Mitingi’nde buluşalım!

Türkiye Komünist Partisi, AKP iktidarının 
daha düne kadar kol kola yürüdüğü ülkücü maf-
ya Sedat Peker’in itiraf ve ifşaatları üzerine 25 
Mayıs’ta “Suç Düzeninin Temellerini Yıkalım” 
başlıklı açıklamasıyla tüm halka örgütlenme çağ-
rısı yapmıştı. Ortalığa saçılanların AKP’nin suçla-
rının yalnızca küçük bir kısmı olduğunu belirten 
TKP, “Devr-i sabık yaratmayacağız” vaatlerinin 
aksine AKP’den işlediği suçların hesabını sora-
cağını vurgulamıştı. Bugün suç örgütü denen 
odakların büyük holdinglerle içli dışlı olduğuna 
dikkat çeken TKP, halka karşı işlenen suçların 
kaynağını kurutmak için mutlaka bu düzenin yı-
kılması gerektiğini ifade etmişti. 

Hafta sonu Türkiye Komünist Partisi’nin çağ-
rısıyla Beşiktaş’ta yüzlerce yurttaş yasağa rağ-

men bir araya geldi.
İstanbul Beşiktaş’taki Barbaros Meydanı’n-

da bir araya gelen TKP’liler bunca kiri, pisliği ve 
AKP’yi ancak örgütlü bir halkın götürebileceğini 
haykırmak için buluştu. 

Beşiktaş Kaymakamlığı’nın buluşmadan bir 
gün önce bildirdiği yasağı tanımayan İstanbul-
lular meydanı doldurarak tarikatsız, mafyasız, 
patronsuz bir düzen için örgütlenme çağrısı yap-
tı. Basın açıklamasında konuşan TKP İstanbul İl 
Başkanı Senem Doruk İnam: “Buluşmamız tari-
katsız, mafyasız, patronsuz bir düzen istediğimiz 
için yasaklandı. İlan ediyoruz, tarikatlar yasakla-
nacak, mafya yargılanacak, sömürünün olmadığı 
bir ülkeyi kuracağız. Bu halk size boyun eğmeye-
cek” dedi.

TKP İstanbul İl Örgütü, Cumartesi günü 
“Tarikatsız, mafyasız, patronsuz bir düzen için” 
çağrısıyla kitlesel bir basın açıklaması gerçek-
leştirdi. Bir gün önce kaymakamlık kararıyla 
yasaklanmasına rağmen yapılan eyleme katılım 
yüksek oldu. Eylemi, öncesini, AKP’nin yasakçı 
tutumunu ve TKP’nin kararlılığını partinin Mer-
kez Komite üyesi ve İstanbul İl Başkanı Senem 
Doruk İnam ile konuştuk:

“TKP İstanbul İl Örgütü olarak 5 Haziran’da 
Beşiktaş’ta ‘Tarikatsız, mafyasız, patronsuz bir 
düzen için’ çağrısıyla basın açıklaması yapaca-
ğımızı duyurduk. Basın açıklamasının yapılacağı 
tarihten bir önceki akşam Kaymakamlığın basın 
açıklamasını yasakladığını telefon yoluyla öğ-
rendik. Öncelikle şunu söyleyebilirim ki bu ka-
rara hiç şaşırmadık. Çünkü AKP özellikle salgın 
dönemi boyunca salgın önlemleri adı altında fiili 
olarak siyaset yasağı uyguladı. Kendileri lebalep 
kongrelerini toplarken, eylemleri, basın açıkla-

malarını, yürüyüş ve etkinlikleri yasaklamaya 
çalıştılar. AKP açısından bir davranış kalıbı hali-
ne gelen oldubittiler, gece yarısı kararnameleri, 
‘Ben söyledim, yapın’ tavırlarına yabancı değiliz. 
AKP’nin Kaymakamı da hiçbir gerekçe göster-
meden, basın açıklamasının içeriğini bahane 
ederek, ‘Ben söyledim, yasaklandı’ diyerek bir 
engelleme girişiminde bulunmaya çalıştı. 

Açıklamaya ilgi büyüktü. TKP hiçbir zaman 
bu oldubittilere boyun eğmedi. Dün yapılan 
eylem bir kez daha bunu göstermiş oldu. İs-
tanbulluların da yoğun ilgi gösterdiği bir eylem 
oldu. Yasaklara, yalanlara, emek düşmanlığına, 
gericiliğe, mafyalara mahkum olmadığımızı dile 
getirmek için yüzlerce kişi yasaklamaya rağ-
men bir araya geldi. Hep birlikte ülkemizi bu 
karanlığa teslim etmeyeceğimizi gösterdik. Bir 
de sanıyorum iktidarın her türlü keyfi tutum ve 
yasaklarına sadece örgütlü yanıt verilebileceği 
görülmüş oldu.” 

BÜYÜK ANKARA MİTİNGİ
19 HAZİRAN CUMARTESİ 16.00
A N I T PA R K  B A H Ç E L İ E V L E R

H A L K  K Ü R S Ü S Ü N Ü  K U R U Y O R
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