
Türkiye, Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında tercih 
yapmak zorunda değildir. Halkımıza bu tercihi dayatmak 
AKP’den bunalan, bıkan, öfkesini içine atan milyonlarca kişiyi 
çaresizliğe itmek, en kötüsü de bu çaresizliği istismar etmek 
anlamına gelir. TKP 2023 için Çağırıyor broşüründen
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PATRONLAR BÜYÜYOR 
EKMEK KÜÇÜLÜYOR

Geçtiğimiz günlerde Türkiye ekonomisinin 
yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdüğü açıklan-
dı. Böylece salgın döneminde Türkiye dünyada 
büyüme kaydeden birkaç ülkeden biri oldu. Çin 
ile birlikte adeta bir muci-
ze yaratmıştık. “Göz alıcı” 
diye açıkladı iktidar sahip-
leri. Peki nasıl oluyor da 
ekmeğimiz küçülürken ülke 
büyüyor? E çünkü yanlış 
yere bakıyoruz: Koca koca 
şirketlerin ciroları şişiyorken 
ülkenin büyümesi herhalde 
sokaktaki vatandaşın ekme-
ğine göre hesaplanamazdı! 

O halde bu tutarsızlığın tek bir açıklaması var. 
Tüm rakamlar sınıfsal. Zira bu büyüme içinde 
kârların payı artarken ücretlerin payı azalıyor. 

Geçen ay Forbes’in dünyanın en zengin-
leri listesinde ilk 1000’e giren 
iki Türk olduğu açıklanmıştı. 
Dünya zenginleri listesine yeni 
Türk zenginleri eklenirken ülke 
ekonomisi “büyümüş” oluyor, 
emekçilerin sofrası ise küçül-
dükçe küçülüyor... Yani büyü-
menin refahla ilgisi yok. Borç-
lanıyoruz, dışa bağımlılığımız 
artıyor, sonra da “büyüdük” 
diye seviniyoruz.



Eğitim, sağlık olmadan da 
büyünEbiliyormuş

2020-2021 yıllarında tüm ülkeler pandemiy-
le mücadelede özel önlemler almak zorunda 
kaldılar. Doğal olarak bunu kamu harcamala-
rıyla yaptılar, pek çok ülke bütçe açığını artır-
dı. Türkiye’de devlet ise bunun tersine bütçe 
açığını daralttı, büyüme rakamlarını biraz da 
bu sayede sağladı. Ancak yine burada bir hok-
kabazlık yok, rakamların sınıfsallığı var. AKP 
İşsizlik Sigortası Fonu’ndan sağlanan kısa çalış-
ma ödeneğiyle patronların yükünü hafifletme-
ye çalışırken işsizliğin patlamasına, çalışanların 
maaşlarının erimesine seyirci kaldı. Kamu kay-
naklarını, emekçilerin temel sağlık, eğitim gibi 
ihtiyaçlarını karşılamak için kullanmadı. Esnafa 
3-5 bin destek, müzisyenlere 3 bin destek davul 
zurnayla duyurulurken bunla-
rın emekçilerin dişinin kovuğu-
nu doldurmayacağını bilmiyor 
muyuz sanıyorlar? 

OYNAK RAKAMLARLA  
çiftE bayram müjdEsi!

90’lara dönüşün çok konu-
şulduğu bugünlerde enflasyon 
haberleri okuyunca gözümü-
zün önüne gazetelerin TEFE-TÜFE tablolarına 
eşlik eden canavar çizimleri geliyor. Ancak bu-
günün enflasyonu emekçilere zam “müjdesine” 
vesile olduğu için gazetelerde canavar resimleri 
görmüyoruz. Artık kimsenin itibar etmediği 
TÜİK’in rakamlarını baz alan Milliyet gazetesi 
“Emekli ve memura zam müjdesi” haberinde 

emeklilerin normal maaş zammına ek olarak 
enflasyon zammı alacakları için “çifte bayram” 
yapacaklarını yazıyor. TÜİK’e göre tüketici fi-
yatları Mayıs’ta yıllık %16,59 zamlandı. Yine 
gıda enflasyonu, diğer ürünlerdeki ortalamaya 
denk geliyor, %17,04. Oysa Birleşik Kamu İş 
Sendikası’nın yaptığı bir araştırma, gıda enf-
lasyonunun %30’a vardığını tespit ediyor. Sırf 
gıdadaki bu fark genel olarak enflasyon hesap-
lamasının nasıl ücretleri aşağı çekmekte kulla-
nıldığını gösteriyor. Üstelik zamlar burada da 
kalmayacak gibi görünüyor. 

Büyüme dedikleri masal ile bizleri hâlâ uyu-
tabileceklerini sanıyorlar. Oysa geçimini düşü-
nen emekçinin gözüne uyku girmiyor.

Hep birlikte ürettiğimiz, kalkındığımız, geliş-
tiğimiz, eşitlikçi bir düzen ise masal değil, ger-
çek. Kurabiliriz. 



işçilErE çağrı yapan 
tkp’lilEr Gözaltına alındı

Tarsus’ta bildiri ve afiş çalışma-
sı yapan TKP üyeleri polisin engel-
lemesiyle karşılaşarak yaklaşık 5 
saat boyunca Merkez Karakolu ve 
İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde alıko-
nuldu.

TKP’lilerin dağıttıkları bildiri, 
Patronların Ensesindeyiz Ağı’nın 
geçtiğimiz ay işçilere yaptığı “Sal-
gın Fırsatçılıklarına Karşı Bize Ulaş” 
çağrısıydı. 

Patronların Ensesindeyiz Daya-
nışma, Haberleşme ve Mücadele 
Ağı, salgın döneminde ücretsiz izin 
dayatmasıyla karşı karşıya kalan, 
işten çıkarılan, salgın riski altında 
çalışan, maaşını ve diğer ücretlerini 
alamayan işçileri uğradıkları tüm 
hak gasplarına karşı PE’ye ulaş-
maya çağırdı. Yapılan çağrıda Pat-
ronların Ensesindeyiz Ağı, işçilerin 
hastalık riskiyle ve büyük baskı al-
tında çalışmalarına karşın patron-
ların milyarlarca lira teşvikle devlet 
tarafından finanse edildiğine işaret 
ederek işyerinde baskı, taciz veya 
mobbinge maruz kalan, maaşını 
alamayan, raporlu olduğu günler 
maaşından kesilen ve daha başka 
salgın fırsatçılıklarıyla karşılaşan 
tüm işçileri birlikte mücadele et-
meye çağırıyordu. 

Engelleme girişimi ile ilgili gö-
rüşleri alınan TKP üyeleri “pat-
ronların kâr hırsına, her türlü sö-
mürüye karşı mücadelelerini ve 
emekçilerle dayanışmalarını sür-
düreceklerini” söylediler.

https://haber.sol.org.tr/haber/iscilere-cagri-yapan-tkplilere-gozalti-306289

’den haberler...



Usta şair Nâzım Hikmet ölümünün 58. yılında 
soL TV’de anıldı. Her Perşembe soL TV’de yayın-
lanan Gençler Tartışıyor programında dün gençler 
dünyayı Nâzım’ın dizeleri üzerinden nasıl okudukla-
rını anlattı. soL Kültür özel programındaysa Gazeteci 
Gamze Erbil eşliğinde Nâzım Hikmet’in yaşamı ve 
eserlerinde yer etmiş mekanların izleri sürüldü. 

sol kültür’dE nâzım Vardı

nâzım’ın yaşam yolculuğu
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AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şampiyon cimnastikçilere: 
“Yalnız madalyaları çaldırmayın ha. Geçenlerde 

öyle bir haber okudum, 40 küsür madalyayı birileri çalmış. Aman dikkat edin.” 03.06.2021

Günün sözkarası

’den yansıyanlar

“Hayatın gerçeklerini enflasyon rakamlarını gizlediğiniz gibi gizleyemeyeceksiniz. Patronların 
yağması her geçen gün artıyor. Servetler büyüyor, emekçiler yoksullaşıyor. Yalanlarınıza ve bu 

yağma düzenine son vereceğiz.” Türkiye Komünist Partisi, 03.05.2021

“Türkiye hem yüksek faiz hem 
yüksek enflasyon hem yüksek 
borç hem de yüksek işsizlik 
batağına saplanmış durumda. 
Yurttaşlarımızı bu bataklığa 
sürükleyen ise hiç şüphesiz 
Erdoğan’ın şahsım hükümetidir.” 
CHP Genel Başkan Yardımcısı 
Veli Ağbaba 03.06.2021

“Merkez Bankası 
Başkanları Mevsimlik işçi 

oldu. Hemen kendinizi 
görevlendirin, bizzat oturun, 

faizle mücadeleyi de 
kendiniz yapın. Öyle uzaktan 

kumanda yapmayın”  
Ali Babacan, Deva Partisi 

Başkanı, 02.06.2021

üç tarz-ı 

siyasEt

https://www.youtube.com/watch?v=HlmwetMiD4Y&t=3s

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, 
ölümünün 58. yılında Nâzım’ın yaşam 
yolculuğundan önemli kesitlerin yer aldığı 
metinleri ve yaşam çizelgesini yayımladı. 
Özel fotoğraflar ve belgeler ile hazırlanmış 
bu çalışmaya NHKM internet sitesinden 
ulaşabilirsiniz.

https://www.nhkm.org.tr/nazimin-yasam-yolculugu/


