
TKP’nin hazırladığı Toplumcu Anayasa belgesinden: “Türkiye 
Cumhuriyeti, emperyalizmin hiçbir askeri, ekonomik, mali, 
kültürel ve siyasal örgütlenmesinin üyesi veya bir parçası 
olamaz, bu tür örgütlenmelerle birlikte hareket edemez”
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AMERİKANCILIKTAN 
HİÇ VAZGEÇMEDİNİZ

ABD başkanı Joe Biden ile AKP Genel Başkanı 
Tayyip Erdoğan bugün başlayan NATO zirvesin-
de görüşüyor. İktidar cephesi bu görüşmeyi çok 
önemsiyor. Görüşmenin kendisi havuz medyasında 
bir dış politika başarısı olarak propaganda edildi. 
Oysa Biden-Erdoğan görüşmesi Türkiye’nin em-
peryalizme bağımlılığını perçinleyecek, AKP-MHP 
koalisyonunun Amerikancılığını tescilleyecek.

“ARAMIZ DÜZELSİN” DİYENLER
AKP’nin beklentisi ABD ile aranın tümüyle dü-

zeltilmesi. Bir süredir “bize NATO üyesi gibi dav-
ranmıyor” diye hayıflanan AKP, ABD’nin şefkatini 
yeniden kazanmayı umut ediyor.

Erdoğan, iç politikada yaşadığı kan kaybını dış 
politikada attığı adımlarla dengelemeye çalışıyor. 

Erdoğan, iktidarını ABD desteğine borçlu olduğunu 
biliyor. Bugün yapılacak görüşmeden bir süre önce 
Türkiye’de üretim yapan ABD’li gıda tekeli Cargill’e 
sağlanan nişasta bazlı şeker kullanım kolaylığı da 
bunun bir parçası. Erdoğan, emperyalist tekellerin 
çıkarlarına uygun politikalardan asla vazgeçmeye-
ceğinin mesajını veriyor.

“ERDOĞAN’IN KULAĞI ÇEKİLSİN”  
DİYE BEKLEYENLER

Öte yandan Biden-Erdoğan görüşmesinden 
düzen muhalefetinin de beklentisi var. Beklentinin 
başında ABD başkanının Erdoğan’ın kulağını çek-
mesi geliyor. Biden’in kurmayları yapılacak görüş-
mede “insan hakları, demokratikleşme” konusunun 
da gündeme geleceğini duyurdular. Düzen muhale-



feti, Biden’in Erdoğan’a “batıdan uzaklaştığı” konu-
sunda ayar vereceğini umuyor.

BAĞIMSIZ, ONURLU BİR  
DIŞ POLİTİKA İHTİYACI

Biden-Erdoğan görüşmesi NATO zirvesinde 
gerçekleşiyor. Bugün bir kez daha ortalığa saçılan 
mafya-çete ilişkilerinin, siyasi cinayetlerin, darbele-

rin, kısaca halka karşı işlenen pek çok suçun arka-
sındaki güç olan NATO, emperyalizmin çıkarlarını 
kollamak için benzer politikaları dayatmaya devam 
ediyor. Sadece bu nedenle bile Türkiye’nin çıkarı 
NATO’dan tümden kurtulmaktır. Türkiye’nin ABD 
ile yeni pazarlıklara değil, bağımsız onurlu bir dış 
politikaya ihtiyacı var.

ENGİN SOLAKOĞLU: “KIŞLADA DENETLEME ZAMANI”
soL portal yazarı, emekli diplomat Engin Sola-

koğlu, bugün gerçekleşecek Erdoğan-Biden görüş-
mesi hakkında “Kışlada denetleme zamanı” başlıklı 
bir yazı kaleme aldı.

Görüşmenin iki ülke arasındaki ilişkilerin ötesin-
de NATO Zirvesi kapsamında gerçekleştirileceğine 
işaret edilen yazıda, “Biden’a eşlik edecek kadrola-
rın, Trump döneminde sarsılır gibi olan küresel haki-
miyeti yeniden tesis etmeyi hedeflediği, bunun için 
ilk adımın ABD’nin algısına göre “taşların bağlanıp 
köpeklerin salıverildiği” Avrupa’da atılacağı hatırla-
tılıyor. Solakoğlu, NATO’nun  Rusya Federasyonu’na 
yönelik bu hamlenin başat aracı olacağını” hatırlatı-
lıyor. İki ülke lideri arasında yapılacak olan görüşme, 
Türkiye’nin emperyalizmin saflarında bu çerçevede 
nasıl bir rol üstleneceğini daha fazla açıklığa kavuş-
turacak.

TÜRKİYE SERMAYE SINIfI ABD’SİZ 
SOLUK ALAMAZ

Türkiye’nin üstleneceği role ilişkin şimdiden açık 
kestirimlerde bulunulabileceğini ifade eden Sola-
koğlu, Türkiye burjuvazisinin ABD’nin gölgesinin 
altında olmadan soluk alabilme olasılığı olmadığını, 
burjuvazinin atadığı yöneticilerin de görevde kala-
bilmek için ABD’yi yönetenlerle uzlaşmaktan başka 
seçeneği olmadığını vurguluyor.

RUSYA SIKIŞTIRILACAK
Bunu bilen ABD yönetimi Türkiye’den bazı 

adımlar atmasını bekleyecek. Bunlardan en önemli-
sinin Rusya’nın kuşatılması ve sıkıştırılması yönün-
deki adımlara Türkiye’nin katılımıyla ilgili olduğunu 
belirten Solakoğlu, Rusya’nın zapturapt altına alın-
masının ABD bakımından önemli olduğunu hatırlat-
tıktan sonra Türkiye’yi yöneten kadronun da, onun 
denetimindeki askeri ve sivil erkanın da buna fikren 
ve bedenen hazır olduğunu vurguluyor.

ABD’NİN ERDOĞAN’IN YöNETİM 
TARZIYLA SORUNU YOK

ABD’nin Türkiye’deki yönetim tarzıyla temel bir 
sıkıntısı olmadığını belirten Solakoğlu, “ABD tekelle-
rinin ticari çıkarlarına uygun politikalar sürdürüldük-
çe kimlerin hukuksuz şekilde hapse atıldıkları, basın 
özgürlüğünün ne kadar çiğnendiği Washington’u 
zerre kadar ilgilendirmiyor” diyor. ABD’nin AKP’den 
razı olduğunu belirten Solakoğlu, AKP-MHP rejimi-
nin iliklerine kadar çürümesinin ABD’nin bu rejime 
duyduğu “sevgiyi” daha da pekiştireceğine, emper-
yalist besin zinciri bunu gerektirdiğine işaret ediyor.

“BİDEN PAŞA, AKP REjİMİNİN 
DENETİM SÜRECİNİ BAŞLATACAK”

Erdoğan-Biden görüşmesinin emperyalizmin 
ihtiyaçları doğrultusunda AKP’nin üstleneceği yeni 
uğursuz misyonlar öncesinde “denetleme” işlevi gö-
receğine işaret eden Solakoğlu, AKP rejiminin ABD 
emperyalizmine ziyadesiyle faydalı olacağını bir kez 
daha kanıtlamak ve böylece ömrünü uzatmak için 
elinden geleni ardına koymayacağını belirtiyor.

“öRGÜTLENMEK ZORUNDAYIZ”
Manzaranın değişmesi için Biden’dan medet 

umanları yanılgılarıyla baş başa bırakıp kendi kav-
gamıza odaklanmamız gerektiğini ifade eden Sola-
koğlu, yazısını, yeni bir Cumhuriyet ve bağımsız bir 
Türkiye için örgütlenmek zorunda olduğumuzu vur-
gulayarak sonlandırıyor.

https://haber.sol.org.tr/yazar/engin-solakogluYazının tamamını okumak için:



İSTANBULLULAR 9 fARKLI YERDE TARİKATSIZ,  
MAfYASIZ, PATRONSUZ BİR DÜZEN İÇİN BULUŞTU 

5 Haziran Cumartesi günü Kaymakamlığın ya-
sağına rağmen Beşiktaş’ta bir araya gelen yüzlerce 
İstanbullu ile, “Tarikatsız, mafyasız, patronsuz bir 
düzen” talebini dile getiren TKP İstanbul İl Örgütü, 
bu çağrıyı yaygınlaştırmak için bu Cumartesi günü 

İstanbul’un dokuz farklı noktasında dayanışma pik-
nikleri ve toplantıları düzenledi. 

Maçka Parkı, Florya Ormanı, Emirgan Korusu, 
Göztepe Özgürlük Parkı, Üsküdar Selimiye Parkı, 

Zümrütevler Cüneyt Parkı, Kadıköy Yoğurtçu Parkı, 
Cumhuriyet Mahallesi FSM Parkı ve Tuzla Sahil Tö-
ren Alanı’nda düzenlenen etkinliklerde konuşmala-
rın yanı sıra şiir ve müzik dinletileri de yapıldı. Semt 
Evlerinin çağrıcısı olduğu etkinliklerde Kadın Daya-
nışma Komiteleri de pankartlarıyla yer aldı. Ayrıca 
dayanışma pikniklerinde çocuklar için de etkinlikler 
düzenlendi.

Yoğurtçu Parkı’nda gerçekleşen dayanışma 
toplantısına kültür sanat emekçileri Nâzım Hikmet 
Kültür Merkezi’nin çağrıcısı olduğu #sahnesokakta 
pankartıyla katıldı.

Emirgan Korusu’nda gerçekleşen pikniğe ka-
tılan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan konuş-
masında “Bizim yolumuz zor olabilir ama tek çıkış 
yolu. Sizden ricam inanmayın sahte çözümlere. 
‘2023’te biz kurtaracağız, seçim olacak vs.’… Seçime 
dayalı bir kurtuluş yolu sahte kurtuluş yoludur.  

’den haberler...



Tek bir yolumuz var. Biz çoğunluğuz. Türkiye’de 
emekçiler, yoksullar, işsizler, geleceğin işsiz adayı öğ-
renciler, biz çoğunluğuz hep beraber. Çoğunluğun za-
yıf noktası ise dağınığız ve kahramanları bekliyoruz. 
Bu toplum ayağa kalktığında gerçek kahramanlarını 
da yaratır. Halkı örgütlemeden halkın kahramanlarını 
yaratamayız. Örgütlülük bizim tek silahımız. Onların 
parası var, onların kanlı ve kirli bir siyaset kültürü var, 
bizim tek silahımız birlikte olmak” diyerek etkinliğe 
katılanlara örgütlenme çağrısı yaptı.

TKP İstanbul İl Başkanı Senem Doruk İnam ise 
Cumhuriyet Mahallesi FSM Parkı’nda katıldığı top-
lantıda “Tuğlayı çekelim devirelim diyorlar. Biz diyo-
ruz ki o duvar tuğlayı çekmekle, aralarından bir tane-
sinin kirli pazarlıklarını ortaya dökmekle değil toptan 
bu düzeni değiştirmekle olur. Bizim toptan mafyalar-
dan, patronlardan, tarikatlardan kurtulmamız için bu 
sömürü düzenini yıkmamız gerekiyor hep birlikte” 
diyerek etkinliğe katılanları bu düzeni yıkmak için 
örgütlü mücadele etmeye, TKP gönüllüsü olmaya 
davet etti.



NE ERDOĞAN, NE PEKER, KİMSE SONUNA KADAR GİDEMEZ
KEMAL OKUYAN’LA GÜNDEM:

soL TV’de bu pazar günü TKP Genel Sekreteri 
Kemal Okuyan canlı yayında gazeteci Şule Aydın’ın 
sorularını yanıtladı. Ülkücü mafya Sedat Peker’in 
videoları, bunun AKP’ye etkileri ve Erdoğan-Biden 
görüşmesinin konuşulduğu programda, solun üzeri-
ne düşen sorumluluklar da değerlendirildi. 

Peker’in bildiklerini başından beri posta posta 
açıklamasının dahi bir pazarlık beklentisine işaret 
ettiğini belirten Okuyan, henüz bir pazarlığın ger-
çekleştiğini düşünmediğini ama videolar uzadıkça 
başka aktörlere dokunduğu için çözümün zorlaşaca-
ğını ifade etti. Okuyan bugüne kadar Peker’in andığı 
Soylu, Pelikan, Demirören gibi aktörler arasında Er-
doğan’ın gözden çıkaramayacağı kimse olmadığını 
dolayısıyla henüz sürecin kontrolden çıkmadığını, 
ancak eninde sonunda bunun bir yere bağlanacağı-
nı söyledi. 

TKP 2005’TE DEVLETİN 
ÇöZÜLDÜĞÜNÜ TESPİT ETMİŞTİ

Peker’in kendi elindeki dosyaların ötesinde Mi-
langaz gibi yeni kartlar açtığını belirten Okuyan, 
ortalığa saçılanların sistemin içindeki kavgada önü-
müzdeki dönemde kimlerin gözden çıkarılacağında 
belirleyici olacağına dikkat çekti. Okuyan, TKP’nin 
daha 2005’te yayınladığı 8. Kongre Raporu’nda 
AKP, sermaye sınıfı ve emperyalist ülkelerin el bir-
liğiyle devletin çözülmesine neden olduğunu tespit 
ettiğini, dolayısıyla ortada devlet aklı yokken bu-
günkü dağılmayı ancak sermaye aklının toparlaya-
bileceğini ifade etti.  

SERMAYE AKLI YUMUŞAK  
GEÇİŞ KURGULUYOR

Sermaye aklının da bugün Kılıçdaroğlu’nun mo-
deratörlüğünde Babacan ve Akşener gibi aktör-
lerden oluşacak bir yumuşak geçişi kurguladığını 
belirten Okuyan, kimi köşe yazarlarının şimdiden 
“merkez değil daha demokratik sağ yaratılmalı” 
diye yazdıklarını söyledi. ABD ile ilişkilerin iyileşmesi 
sürecinin mimarı olan ve bu dönemde hiç yıpran-
mayan Hulusi Akar, İbrahim Kalın gibi kadrolara 
işaret eden Okuyan, seçimler öncesinde tüm bu 
meselelerin ve Erdoğan’ın geleceğinin kararlaştırıl-
ması gerektiğini, bunların seçime kalması halinde 
Türkiye’yi bir kaosun bekleyeceğini ifade etti. 

SİLAHLI KUVVETLER  
NASIL PATRON OLUR?

OYAK’ın Silahlı Kuvvetler’i sermayeye yaklaş-
tırmak için atılmış bir adım olduğuna dikkat çeken 
Okuyan, OYAK’ın en gözde şirketlerinden birinin 
Renault olduğuna dikkat çekerek “Silahlı kuvvetler 
nasıl patron olur” sorusunun sorulması gerektiğini 
belirtti. Bu soruların sorulması ve yanıtların verilme-
ye başlanmasında solun rolüne işaret eden Okuyan, 
“Sedat Peker’in gündeme getirdiği meselelerin hep-
sinde derinde başka bir soru vardır, TKP o soruyu 
sormaya devam edecek.” dedi. 

SOL SEÇİM PAZARLIKLARIYLA  
GERÇEK BİR GÜÇ OLAMAZ 

Seçimlerin 2022’de yapılacağının tahmin edildi-
ğini ifade eden Okuyan, dünyada seçim sonuçlarının 
giderek anlamını yitirdiği bir döneme girildiğini, an-
cak halk seçimlerden umudu kesmediği müddetçe, 
TKP’nin seçimleri bir ifade platformu olarak değer-
lendireceğini belirtti. Solun seçim pazarlıklarıyla, 
medyatik tavırlarla büyük bir güç olacağı iddiasının, 
hem teorik hem ampirik olarak saçma olduğunu 
belirten Okuyan, solun örgütlü ve tutarlı davranma-
sı gerektiğinin altını çizdi.

BİDEN-ERDOĞAN GöRÜŞMESİ  
ÇOK öNCEDEN BAĞLANDI

Erdoğan Biden görüşmesine dair, ikilinin zaten 
görüşme öncesinde tüm problemli alanlarda an-
laştıklarını, görüşmenin sembolik değeri olacağını 
belirten Okuyan, Türkiye - ABD ilişkilerinde bundan 
altı ay öncesine göre daha sıkı bir ilişki kurulacağını 
ifade etti. Erdoğan’ın “aç varsa siz doyuruverin” sö-
züne dairse Okuyan, “Her şey bir yana, bunu diyen 
birisi iktidarda kalmaya devam ediyor, üzücü olan 
bu. Toplumun çok büyük bir bölümü yoksullukla 
boğuşuyor, bunun hesabını soracağız.” dedi. 

’den yansıyanlar

https://www.youtube.com/watch?v=sCloJ4Xfn5Y
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AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, imamhatiplerin 
toplumsal bir proje, eğitimde bir devrim niteliğinde olduğunu 

söyledi: “Ne zaman bu okullar kapandıysa aslında bakıyorsunuz Türkiye’de ya darbeler olmuş ya da 
Türkiye’de millet iradesini yok sayan zihniyetler Türkiye’den almış başını gitmiş.” 12.06.2021

GÜNÜN SöZKARASI

“Millet İttifakı’nın NATO ile, ABD emperyalizmi ile, Avrupalı 
emperyalist ülkeler ve onların birliği olan Avrupa Birliği ile bir 
sorunu yok. Aksine, Millet İttifakı AKP’yi batıdan kopmakla 

eleştiriyor. AKP’nin 2002’de iktidar olmasını biraz da bu güçlere 
borçlu olduğunu bilen muhalefet şimdi aynı güçleri kendilerini 
desteklemeye çağırıyor.” TKP, 2023 İçin Çağırıyor Broşürü

“Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye 
Büyükelçisi Sayın David M. Satterfield bugün 
Genel Merkezimizi ziyaret etti. Türkiye-Amerika 
Birleşik Devletleri ilişkileri ve gündem üzerine 
görüş alışverişinde bulunduk. Sayın David M. 
Satterfield’e ziyareti için teşekkür ederim.” 
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 
17.02.2021, Resmi Twitter Hesabı

“Amerika Birleşik Devletleri 
Başkanı Biden ile Haziran ayında 

kararlaştırdığımız görüşmede 
tüm bu konuları yüz yüze 

değerlendirerek yeni bir dönemin 
kapılarını aralayacağımıza 

inanıyorum. Tabi ben Sayın 
Biden’a şunu da hatırlatmak 

isterim: Biz birbirimize yabancı 
değildik, aramızda farklı ilişkiler 

vardı. Sağ olsun evimize 
kadar gelip rahatsızlığımızda 
bizi ziyaret etme nezaketini 
de göstermişlerdi.” AKP’li 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
26.04.2021, Cumhurbaşkanlığı 
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SİYASET

Son yıllarda artan kadınlara dönük taciz, şiddet 
ve sömürüye karşı dayanışmak için bir araya gelen 
Kadın Dayanışma Komiteleri mahallelelerde örgüt-
lenmeye devam ediyor. Bursa’nın önemli emekçi 
mahallelerinden biri olan Panayır’da bir araya gelen 
kadınlar da mahalledeki sorunları tartıştıkları top-
lantı ile Panayır Kadın Dayanışma Komitesi’ni kur-
dular. Panayır Cemevi Kadın Kolları temsilcilerinin 
de katıldığı toplantı sonunda mahalledeki kadınların 
somut ihtiyaçlarına yanıt verebilmek için çeşitli ka-
rarlar alındı. 

2020’nin son ayında kurulan Panayır Semt Evi 
ilk olarak pandemi nedeniyle online eğitime mah-
kum edilen ve eğitim hakkından mahrum bırakılan 
çocukların derslerine yardımcı etütler yapmaya baş-
lamıştı. Yaz aylarında da Türkçe, Matematik, Fen 
Bilgisi gibi temel derslerdeki etütlerin sürmesini ka-
rarlaştıran Panayır KDK üyeleri mahalledeki okuma 
yazma bilmeyen kadınlara yönelik bir eğitim çalış-
ması düzenlemeyi kararlaştırdı. Alınan ikinci karar 

mahalledeki kadınların yaşadıkları pandemi, diabet 
vb. sağlık sorunlarına dair hekimlerin katılımıyla bil-
gilendirici toplantılar düzenlenmesi oldu.  

Son olarak mahalle muhtarı ile görüşülüp yok-
sul ve ihtiyaç sahibi aileler için bir kıyafet ve maddi 
yardım dayanışması oluşturulması, mahalle çev-
resinde bulunan tekstil fabrikalarında çalışan ka-
dınlarla görüşülüp buralarda da kadın dayanışma 
komitelerinin kurulması ve Panayır Cemevi Kadın 
Kolları ile bundan sonra ortak çalışmaların yürütül-
mesi kararlaştırıldı.

PANAYIR KADIN DAYANIŞMA KOMİTESİ KURULDU


