
“İnsana, doğaya, hayvanlara düşman bir sınıfa mensuplar. 
Yağmalamayı, sömürmeyi ve öldürmeyi en doğal hakları 
olarak gördükleri için bu kadar rahatlar. Bu karanlığı hak 
etmiyoruz ve pervasızlıklarının biriktirdiği öfke örgütlendiğinde 
hep birlikte hesap soracağız!“ TKP, 02.06.2021

günlük

 3 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE   SAyı: 297

UMUTSUZLUK YOK, 
NÂZIM VAR!

Yeni bir güne uyandığınızda daha kötüsü olabilir mi diye sormak bir alışkanlık olmuşsa... 
Asgari ücret, TÜRK-İŞ tarafından açıklanan 2830TLlik açlık sınırının altındaysa... TÜİK 

tarafından Mayıs ayında 2019 yılı için açıklanan yoksulluk oranı %21,3 ve dört kişilik bir aile 
için yoksulluk sınırı 9218TL ise... Nâzım’ı hatırla!

“ Açlık ordusu yürüyor 
yürüyor ekmeğe doymak için 
ete doymak için 
kitaba doymak için 
hürriyete doymak için. 
...” (Açlık Ordusu Yürüyor)

19-24 yaş arası gençlerin %33,3’ü 
ne istihdamda ne de eğitimde yer 
alıyorsa... Genç işsizliği resmi rakam-
lara göre %25’se ve istihdam edilen 
gençlerin %51’i iş güvencesinin en 
düşük olduğu sektörlerden biri olan 
hizmet sektöründeyse... TÜİK ve-
rilerine göre, genç nüfus içerisinde 
kendini mutlu olarak görenlerin ora-
nı %47.2’ye kadar gerilemişse... Nâ-
zım’ı hatırla!

“ ...
Başın ensenden kesik gibi düşün,
kolların iki yanında upuzun,
büyük hürriyetinle dolaşıp durursun,
işsiz kalmak hürriyetiyle,
hürsün!
...” (Bir Hazin Hürriyet)



Son 1,5 yılda, İstanbul’da, değeri 7 milyon dolardan 35 milyon dolara kadar çıkan 20’ye 
yakın yalı satılmışsa, 2020 Mart ve Haziran ayları arasında, satılık yalılara, önceki yılın 
aynı dönemine göre tam 10 kat fazla talep gelmişse ve 2021 yılının Mayıs ayında Nisan 
ayına göre 4 katı bir talep artışı varsa... Aynı İstanbul’da, belediyelere yardım için başvu-
ran hane sayısında 1.2 milyona ulaşılmışsa, neredeyse her 4 haneden biri sosyal yardım 
talebinde bulunmuşsa, Nâzım’ı hatırla!

“Kıpkızıl, kan kırmızı bayraklarımızın alevinden
Sarı korsan bir balon gibi soldu güneş.
Ciğerlerimizde şişen türküler ateş!
Kol kola
Düştük yola
Yedikule’den amele evleri Sirkeci’ye dayandı,
Karagümrük kırmızıya boyandı.
Kasımpaşa tersaneyi yüklendi sırtına,
Geçtik köprüden
Geliyoruz:
Yol ver bize Cadde-i Kebir!
Kaldırımları söken topuklarımızla
Tokatlıyan’da göbekli mebusları tokatladık.
Osmanbey’in ensesine atladık!
Zifosladık Şişli’nin kadife mantosunu!
Bugün toz kondurmuyoruz keyfimize!
Bugün ‘Mayıs Bir’!
Bir Mayıs’ta İstanbul
Bizim olmuş gibidir!
* * * 
Hürriyet’i Ebediye tepesinde taş kesilen
Mahmut Şevket’in iskeleti!
Seni oraya diken sınıf
Zırnık bile vermedi bize hürriyeti;
Yıkıl karşımızdan’
Yangınları haykıran Yangın Kulesi tepeden bakma bize
Bir gün elbet
Seni borazan yapacağız kendimize,
İstanbul’un ağzı
Haykıracak kızıl inkılâbımızı!” 

(İstanbul’da 1 Mayıs – Bu şiir, TÜSTAV tarafından 
Komintern Arşivi’nden çıkarılmış ve Banu İşlet 
tarafından çevirisi yapılmıştır.)



Sağcılıkla yarışmak için alternatif fetih kutlamasına katılan, Özal ailesini ziyaret eden, 
Adnan Menderes’i rahmetle anan bir ana muhalefet partisi lideri varsa... Nâzım’ı hatırla!

“...
A be Adnan Menderes böyle bir dal kesilmez,
Böyle şaşkınlıkların sonu da iyi gelmez... 
Şu muhalefetle de alıp veremediğin ne?
Niye öyle hışımla yürüyorsun üstüne?
Kore’ye asker gönderdin de ‘Hayır’ mı dedi?
‘Kan aktı hesabı sorulmalıdır!’ mı dedi?
Orduyu emrimize verdin ses çıkardı mı?
‘Olmaz olsun!’ mu dedi Amerikan yardımı?
...” (Gerileyen Türkiye Yahut Adnan Menderese Öğütler)

AKP’li cumhurbaşkanı bir televizyon programına katılmışsa, konuşmanın başı ile sonu 
arasında Türk Lirası dolar karşısında %2 değer kaybetmişse... TL’nin dolar karşısındaki 
değer kaybı, yılbaşından bu yana %15’i geçmişse... AKP’li cumhurbaşkanının yakınlarında 
olan ve konuşmasını önceden bilen birinin, konuşma öncesi dolar satın alması ve sonra-
sında zenginliğine zenginlik katmış olması büyük bir olasılıksa... Nâzım’ı hatırla!

“ Toprak doyurası gözleri doymuyor
Çok çok para kazanmak istiyorlar;
öldürmemiz, ölmemiz lazım geliyor
çok çok para kazanmaları için.

Elbet de aşikâre yapmıyorlar bunu :
renk renk fener asmışlar kuru dallara,
yalanları salmışlar yollara,
hepsinin de kuyruğu telli pullu.

Davullar dövülüyor pazar yerinde
çadırlarda kaplan adam, deniz kızı, kesik baş,
pembe donlu canbazlar tellerin üzerinde
hepsinin de yüzü gözü boyalı.

Aldanıp aldanmamak,
İşte mesele.
Aldanmazsak : varız!
Aldanırsak : yok!” (En Mühim Mesele)



Kolay çözümler peşinde koşanların sayısı arttıysa, mafya liderlerinden, milyarder pat-
ronlardan medet umulur hale gelmişse... Katillerle, gericilerle, AKPnin fabrika ayarları ile 
ittifak yapma niyetinde olanlar varsa... Nâzım’ı hatırla!

“Akrep gibisin kardeşim,
korkak bir karanlık içindesin akrep gibi.
Serçe gibisin kardeşim,
serçenin telaşı içindesin.
Midye gibisin kardeşim,
midye gibi kapalı, rahat.
Ve sönmüş bir yanardağ ağzı gibi korkunçsun, kardeşim.
Bir değil,
beş değil,
yüz milyonlarlasın maalesef.
Koyun gibisin kardeşim,
gocuklu celep kaldırınca sopasını
sürüye katılıverirsin hemen
ve âdeta mağrur, koşarsın salhaneye.
Dünyanın en tuhaf mahlukusun yani,
hani şu derya içre olup
deryayı bilmeyen balıktan da tuhaf.
Ve bu dünyada, bu zulüm
senin sayende.
Ve açsak, yorgunsak, alkan içindeysek eğer
ve hâlâ şarabımızı vermek için üzüm gibi eziliyorsak
kabahat senin,
- demeğe de dilim varmıyor ama -
kabahatın çoğu senin, canım kardeşim!” (Dünyanın En Tuhaf Mahluku)

İş arkadaşımızın, okul arkadaşımızın, komşumuzun, yanı başımızdaki dostumuzun,  
ailemizin ve sevdiğimizin, hatta zaman zaman kendimizin bile umutsuzluğa düştüğü bir 
an varsa... Nâzım’ı hatırla!

“Onlar ümidin düşmanıdır, sevgilim,
akar suyun
meyve çağında ağacın,
serip gelişen hayatın düşmanı.
Çünkü ölüm vurdu damgasını alınlarına :
-Çürüyen diş, dökülen et-,
bir daha geri dönmemek üzere yıkılıp gidecekler,
Ve elbette ki, sevgilim, elbet,
dolaşacaktır elini kolunu sallaya sallaya,
dolaşacaktır en şanlı elbisesiyle: işçi tulumuyla,
bu güzelim memlekette hürriyet...” (Düşman)



Altı çocuklu bir inşaat işçisinin intiharının ar-
dından Mersin’in AKP’li Akdeniz Belediye Başka-
nı Mustafa Gültak “İntiharlar psikolojiktir, fakir 
olan intihar eder mi?” diyerek tepki topladı. Gül-
tak’ın skandal sözlerine karşı bir açıklama yapan 
TKP Mersin İl Örgütü; ekonomik krizin hızla ve 
durmaksızın derinleştiği, gelecek kaygısının yeri-
ni yaşam savaşına bıraktığı bir ülkenin, emekçile-
re umutsuzluktan başka bir seçenek sunmadığına 
vurgu yaptı. Ülkeyi yönetenlerin ve sermaye sa-
hiplerinin halkın üstüne çöken umutsuzluk hava-
sını arsızca tavırları ve söylemleriyle kasten ağır-
laştırmaya çalıştıklarını öne çıkaran TKP Mersin 
Örgütü’nün açıklaması şöyle devam ediyor: 

“AKP’nin son 20 yılda ülkemizi getirdiği nok-
tada bir belediye başkanı çıkmış, yaşanan intihar-

ların ekonominin gidişatı ve körükledikleri umut-
suzluk havası ile hiçbir ilgisinin olamayacağını 
savunuyor. Esas mesleği eczacılık olan, bugünler-
de psikologluğa soyunan Mustafa Gültak, açıkça 
emekçilere yoksulluğu reva görüyor, Afrika’da 
var olan sefaleti işaret ederek şükredilmesini, bo-
yun eğilmesini, patronların serveti için her zorlu-
ğa katlanılmasını ve sadece bu serveti çoğaltma-
ya çalışılırken ölünmesini istiyor. 

Pandemi koşullarını bahane ederek halkımızın 
yoksulluğunu katmerlendiren patronları ve onla-
rın sözcülerini uyarıyoruz: Haddinizi bilin, ayağı-
nızı denk alın! Karşınızda savunduğunuz düzeni 
ve onun yarattığı tüm pislikleri süpürmeye hazır-
lanan koskoca Türkiye işçi sınıfı ve emekçi halk 
duruyor.”

’den haberler...

CİHANNÜMA DAYANIŞMASI: BİZİM MAHALLEYE BİZİM MUHTAR

TKP MERSİN İL ÖRGÜTÜNDEN AÇIKLAMA

Özellikle pandemi döneminde emekçiler için git-
gide katlanılmaz hale gelen hayat pahalılığı ve yok-
sulluğa karşı paylaşma ve dayanışma odağı haline 
gelen semt evleri, ülkenin dört bir yanında dayanış-
manın yeni örneklerini yaratmaya devam ediyor. 
İstanbul Beşiktaş’ın Cihannüma Mahallesi’nde bu-
lunan semt evinin oluşturduğu Cihannüma Daya-
nışması, bu Pazar günü yapılacak muhtarlık seçim-
lerine kendi muhtar adayıyla girmenin heyecanını 
taşıyor. 

“Cihannüma’da Dayanışmaya Omuz Ver” baş-
lıklı çağrıyla yola koyulan Veli Uğur’un vaatlerinden 
bazıları şunlar: Düzenli mahalle toplantıları, muh-
tarlık bürosunun sosyal faaliyetler için kullanımı, ev 
işi yükünü azaltmak için kreş ve ortak çamaşırhane, 
hayvanlar için sokak barınakları ve mahalledeki alt-
yapı sorunlarının giderilmesi... Bu vaatlerin hayata 

geçmesinin mahallelinin yönetime etkin biçimde ka-
tılımıyla mümkün olduğunu vurgulayan Veli Uğur, 
kendisiyle yapılan söyleşide dayanışmanın kolektif 
özünün altını çizerek şöyle diyor: “Muhtar da seçil-
sek bu memlekette bireysel olarak yapabileceğimiz 
fazla bir şey yok. O yüzden örgütlülük ve dayanışma 
çok önemli. Bu süreçte kolektif çalışmanın, dayanış-
manın büyümesi gerekiyor. Biz seçimi kazansak da 
kazanamasak da bu dayanışma sürecek.”

Seçimle ilgili görüşü alınan Cihannüma sakinleri 
Uğur’un dayanışma kavramını öne çıkarmasını, so-
kak sokak dolaşıp mahallelinin sorunlarıyla ilgilen-
mesini ve kütüphane oluşturma fikrini benimsedik-
lerini dile getiriyorlar. Tanıtım videosunun tamamını 
alttaki linkten izleyebilirsiniz.

https://haber.sol.org.tr/haber/akpli-belediye-baskaninin-intihar-aciklamasina-tkpden-sert-tepki-306210

https://www.youtube.com/watch?v=DC6BmWMzpNY



Bilim ve Aydınlanma Akademisi “5G Teknolo-
jisinin Toplumsal ve Ekonomik Etkilerine Yönelik 
Öngörüler” başlıklı bir rapor yayınlandı.

Raporda 5G teknolojisinin üretim olanakları, 
üretim ilişkileri ve bunların toplumsal yansımaları 
üzerinde ne gibi etkiler yaratabileceğine dair ön-
görülere yer verildi. Veri iletişimi, endüstriyel üre-
tim ve kentsel yaşantıda getireceği yeniliklerle 5G 
teknolojisinin Endüstri 4.0’ı tamamlayacak kayıp 
halka olarak nitelendirildiği; ancak özel mülkiyetin 

eşitsizliğine dayalı bir toplumsal sistemde, yaşanan 
her gelişmenin sonuçlarının da eşitsiz olacağına 
vurgu yapılarak şöyle dendi: “İnsanlığın ortak ya-
rarına gibi görünen pek çok gelişme sonuçta daha 
yüksek işsizlik, zenginliğin daha eşitsiz bölüşümü, 
kimi sermaye tekellerinin elinde toplumu yönlen-
dirme becerisinin yoğunlaşması ve bu tekeller ara-
sındaki rekabetin başlı başına toplumu parçalayan 
bir kriz dinamiğine dönüşmesi de söz konusudur.” 
Raporun tamamına şu linkten ulaşabilirsiniz:

BİLİM VE AYDINLANMA AKADEMİSİ’NDEN 5G RAPORU
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“İntiharlar psikolojiktir, fakir olan intihar eder mi?” 
6 çocuklu bir inşaat işçisinin intiharının 

tartışma konusu olması üzerine Mersin’in AKP’li Akdeniz Belediye Başkanı  
Mustafa Gültak’ın sarf ettiği söz

GÜNÜN SÖZKARASI

“Hem dinselleşme siyasetine en ufak bir itirazda 
bulunmamak, bilakis İslamcı hegemonyayı onun Cumhuriyet’e 
alternatif ritüellerini içselleştirecek derecede kabul etmek hem 
de Mustafa Kemal’e ve Cumhuriyet’e sahip çıkmak mümkün 

müdür?” Fatih Yaşlı, 02.06.2021, soL Haber Portalı

“Hafta sonu, İstanbul’un fethinin 568. yıl dönümünü kutladık. 
İstanbul’u Fatih Sultan Mehmet Han aldı. Emperyalistlerin 
işgalinden de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk kurtardı. Biz her iki 
atamızla da gurur duyuyoruz. Her ikisini de rahmetle, sevgiyle, 
saygıyla anıyoruz. Ama dün Ayasofya Camii’nde devlet ricalinin 
önünde, bir defa daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e lanet 
okunmasını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz.” CHP Sözcüsü, 
Fatih Öztrak, 01.06.2021, TBMM Basın Toplantısı

“Ayasofya-i Kebir Camii Şerif 
açılmışken, büyük bir özlem olan 

Taksim Camii’nin manevi hayatımıza 
kazandırılması, Müslüman gönüllerle 

buluşturulması sağlanmışken 
nükseden Atatürk alerjinin esas 
gerekçesini nasıl okumalı, nasıl 

anlamalıyız? İktidarın millete mal olmuş 
muhterem eserlerini gölgelemeye, 

kutuplaşmayı teşvik etmeye kimin ne 
hakkı vardır? Her güzel ve memnuniyet 

verici gelişmelerin yaşandığı bir 
dönemde, suyu bulandıran, ortamı 

kızıştıran, bunu da Müslüman kisvesi 
altında yapan kişilerin Türkiye’nin 

huzuruyla oynamaları provokasyondur. 
Bunlar iyi araştırılmalıdır, maksatları 
derinlemesine tahlil edilmelidir. Gizli 

FETÖ’cü olup olmadıkları mutlaka 
incelenmelidir.” MHP Genel Başkanı 

Devlet Bahçeli, 01.06.2021,  
MHP Grup Toplantısı

ÜÇ TARZ-I SİYASET

http://bilimveaydinlanma.org/5g-teknolojisinin-toplumsal-ve-ekonomik-etkilerine-yonelik-ongoruler/ 


