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Çevre ve kültür değerleri birer meta olmaktan kurtarılarak devlet 
tarafından korunur ve toplumun kullanımına açılır. Bu çerçevede, 

ormanların, kıyıların, doğal ve tarihsel zenginliklerin tahrip edilmesine 
karşı ağır yaptırımlar içeren yasal düzenlemeler gerçekleştirilir. 

DURMAK DA
DOYMAK DA 
BİLMİYORLAR

“Durmak yok, yola devam sözü bizim için sadece bir slogan değil, hayatımızın, hizmet 
anlayışımızın özetidir” demişti zamanında AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan. Hizmetten anladıkları ortada, hayat tarzı konusunda ise oldukça samimiler; 
durmayı da doymayı da bilmiyorlar. 

Hizmet ettikleri patron sınıfı ile birlikte kazanç söz konusuysa sınır tanımıyorlar. Şu 
salgın koşullarında bile kasalarını tıka basa doldurarak yollarında ilerlerken karşılarına 

çıkan her şeyi yok ediyorlar. İnsanı umursamayan, doğayı umursar mı? Büyük 
çoğunluğu çaresizliğe, ölüme terk eden bir topluluk İkizdere’nin katliamında durur mu? 

Durmuyorlar!



İl İl Doğu KaraDenİz’De sermaye yağması

AKP’nin yağma seferberliği bitmiyor, sermaye 
sınıfı doğa talanına doymuyor. Bu talandan en çok 
zarar gören bölge onlarca doğa koruma alanı bu-
lunan, Türkiye’nin en yeşil bölgesi Doğu Karade-
niz. Doğu Karadeniz artık sermayenin aç gözlülük-

le inşa ettiği HES’lerin, taş ocaklarının, madenlerin, 
yok edilen ormanlık alanların diyarı. Bölge insanı 
derelerinin kurutulmasına, doğal yaşamın yok 
edilmesine, sularının kirletilmesine, tarımsal faali-
yetlerinin zarar görmesine isyan ediyor.

 Artvin’de aktif halde 32, yapımı devam eden 8, 
proje aşamasında olan 16 HES bulunuyor. Artvin’de 
siyanürlü altın aranan Cerattepe’nin dışında aktif 8 
tane maden sahası bulunurken, yüzlerce alan da ma-
den sahası olarak ilan edildi. Kentte bunların yanı sıra 
onlarca taş ocağı da var. Yine yapımı devam eden Yu-
sufeli Barajı ile Yusufeli ilçesinin de içerisinde bulun-
duğu bölge tahrip ediliyor.

 Karadeniz’in bir diğer kenti Rize’de de 14 aktif HES 
bulunuyor. Yapımı devam eden 4, yapımı bitip lisans 
alan 10, proje aşamasında da 3 HES var. 5 maden 

sahası bulunan şehirde, deniz dolgusu için kullanılan 
malzemelerin çıkarıldığı onlarca taş ocağı da mevcut. 

 Doğu Karadeniz bölgesindeki iller arasında en 
fazla HES, aktif haldeki 51 HES ile Trabzon’da. Şehir-
de bunların yanı sıra üretim lisansı alan fakat üretime 
başlamayan 11, yapım aşamasında 7, proje aşamasın-
da ise 12 HES bulunuyor. Trabzon’da yine 21 aktif ma-
den sahasının yanı sıra onlarca alan da maden sahası 
ilan edildi. Onlarca taş ocağının da bulunduğu şehir-
den çıkarılan taşlar, deniz dolgusunun yanı sıra Gür-
cistan’da yapımı devam eden liman için kullanılıyor.



İKİzDere’De bİr aKbaba

Cengİz HolDİng neDen bu KaDar ısrarCı?
Madenden çıkarılacak malzeme, 

yine Rize’nin İyidere ilçesinde yapılma-
sı planlanan Lojistik Merkez ve Lima-
nı inşaatında kullanılacak. Bu tesisin 
ihalesi geçtiğimiz yıl tartışmalı pazarlık 
yöntemiyle Cengiz İnşaat’a verilmiş-
ti. Cengiz Holding’in İkizdere inadının 
arkasında 1.4 milyarlık bu inşaat için 
gerekli dolgu malzemesinin tedarikinin 
önüne çıkan bütün engelleri aşma ka-
rarı var. Projeyle yaratılacak olan 2780 
metre dalga kıranı ve 63 futbol sahası 
büyüklüğünde deniz dolgu alanı Ka-
radeniz’in deniz ekosistemine yeni bir 
müdahale anlamına gelecek.

AKP’nin Artvin, Gümüşhane, Ordu, Giresun, 
Trabzon ve Rize illerinde sayısı bini aşan maden 
ruhsatı verdiği biliniyor. Bu ruhsatlardan biri 
de Rize İkizdere’de Cengiz Holding’e verilen taş 
ocağı ruhsatı. AKP’nin semirttiği Cengiz Holding 
patronu bölge halkının güçlü itirazına rağmen 
taş ocağının inşası için bastırıyor. Halk ise or-

manlarını, sularını, topraklarını, biyolojik çeşitlili-
ğini, yaşam kaynaklarını korumak için mücadele 
ediyor. En başından ÇED yönetmeliği ihlaline 
rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onayıy-
la ocağa ruhsat veren hükümet kolluk güçlerini 
Cengiz Holding’in hizmetinde bölge halkına sal-
dırtmaktan çekinmiyor.



AŞIDA PATENTE HAYIR ÇAĞRISI BÜYÜYOR
TKP’nin çağrısına 60’ın üzerinde partiden destek geldi

TKP’nin önerisi ile Dünya komünist ve işçi par-
tilerinin imzasına açılan “Aşıda Patente Hayır” 
deklarasyonuna 60’ın üzerinde partiden destek 
geldi.

İlaç tekellerinin aşılar üzerindeki “fikri mülkiyet 
hakları”nın, COVID-19 pandemisinin durdurulması-
nın önünde engel teşkil ettiğinin vurgulandığı “Aşı-
da patente hayır” başlığını taşıyan deklarasyonda 
şu talepler yer almıştı: 

-Kullanılmakta ve geliştirilmekte olan tüm CO-
VID-19 aşıları ve tedavi formülasyonları üzerindeki 
fikri mülkiyet hakkı, yani patentler, kaldırılmalıdır. 
Bunun için tüm ülkelerde gerekli yasal düzenleme-
ler yapılmalıdır.

-Üretim, dağıtım ve uygulama tamamen ka-
musal olanaklarla ve kamunun müdahalesinde 
sürmelidir. Halk sağlığı sistemleri derhal genişletil-
meli ve güçlendirilmelidir.

-Aşı ve tedaviler ile ilgili tüm bilgiler uluslara-
rası bilimsel örgütlere şeffaf olarak sunulmalı, bu 

konuda hiçbir spekülasyona yer verilmemelidir. 
Bu alandaki araştırmalar rekabet değil dayanışma 
ilkesiyle, uluslararası alanda işbirliği ile sürdürülme-
lidir.

-Aşı karşıtlığı ve bilimsel olmayan bilgilerle de-
zenformasyon yapmaya karşı kararlı bir tavır gös-
terilmelidir.

http://herkeseasi.org

Açıklamada imzası bulunan partiler:
ABD Komünist Partisi
Avustralya Komünist Partisi
Avusturya İşçi Partisi (PdA)
El Minbar-Bahreyn
Bangladeş Komünist Partisi
Belçika Komünist Partisi
Brezilya Komünist Partisi
Brezilya Komünist Partisi - PCdoB
Bohemya ve Moravya Komünist 
Partisi, Çekya
Bulgaristan Komünistler Birliği
Danimarka’da Komünist Parti
Fransız Komünist Partisi
Alman Komünist Partisi
Yunanistan Komünist Partisi
Macar İşçilerin Partisi
Hindistan Komünist P. (Marksist)
Hindistan Komünist Partisi
Kürdistan-Irak Komünist Partisi
TUDEH - İran
Britanya Komünist Partisi
Britanya’nın Yeni Komünist Partisi

İrlanda Komünist Partisi
İrlanda İşçi Partisi
Komünist Parti (İsviçre)
Komünist Parti (İtalya)
Fronte Comunista (İtalya)
Kanada Komünist Partisi
AKEL, Kıbrıs
Kazakistan Sosyalist Hareketi
Letonya Sosyalist Partisi
Lüksemburg Komünist Partisi
Madagaskar Bağımsızlık Kongresi 
Partisi (AKFM)
Malta Komünist Partisi
Meksika Komünist Partisi
Hollanda Yeni Komünist Partisi
Norveç Komünist Partisi
Pakistan Komünist Partisi
Filistin Komünist Partisi
Filistin Halk Partisi
Paraguay Komünist Partisi
Filipin Komünist P. [PKP -1930]
Portekiz Komünist Partisi

Romanya Sosyalist Partisi
Rusya Komünist İşçi Partisi - Sov-
yetler Birliği Komünist Partisi
Sovyetler Birliği Komünist Partisi
Rusya Federasyonu Komünist P.
Yeni Yugoslavya Komünist Partisi
Sırbistan Komünistleri
Güney Afrika Komünist Partisi
İspanya Halkları Kom. Par.(PCPE)
İspanya İşçileri Komünist Partisi 
(PCTE)
İspanya Komünist Partisi
Galiçya Halk Birliği
Katalonya Komünistleri
Sri Lanka Komünist Partisi
Sudan Komünist Partisi
Svaziland Komünist Partisi
İsveç Komünist Partisi
Türkiye Komünist Partisi
Ukrayna Komünist Partisi
Ukrayna Komünistler Birliği
Venezuela Komünist Partisi



MHP Genel Başkan Yardımcısı Ulvi Yönter partisinin 
Allah’ın lütfuyla başlayan anayasa önerisine dair 

Habertürk sunucusu Ebru Baki’yi hedef aldı: “Habertürk’te art niyetli Ebru Baki’ye konuk olan Kemal 
Öztürk, Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu ile Gülfem Saydam Sanver’in Genel Başkanımızın 
100 maddelik anayasa önerisini karalama çabaları edepsizlik ve terbiyesizliktir. Ne o, 
kaldıramadınız mı? Kudurdunuz değil mi?”
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“Türkiye’ye hazırlanan tuzak, sermayenin ve emperyalistlerin bütünüyle kontrol ettiği 
iktidar ve muhalefet bloku arasında sıkışıp kalmaktır. Türkiye’ye hazırlanan tuzak, ülke-

nin bütün ilerici birikiminin tasfiye olmasına neden olacak bir uyuzluk, bir teslim olma 
halidir. Açık söyleyeyim, bütün müştemilatıyla Millet İttifakı “Erdoğan’ı sandıkta yenme” 

fantezisiyle ülkenin direncini tamamen çökertme operasyonuna dönüşmüştür.”  
Kemal Okuyan, 11.07.2020, Erdoğan’ın Ayasofya Hamlesinin Asıl Amacı, soL portal  

“Hele bir çıksınlar 
sokağa da, acıklı şekil-
de görsünler Hanya’yı 
Konya’yı, dünyanın 
kaç bucak olacağı-
nı. Hodri meydan, 
Türkiye Cumhuriyeti 
sokakta kurulmadı, 
sokakta bulunmadı, 
sokağa bırakılmaya-
cak, sokağın girdabı-
na, sokak serserilerine 
teslim edilmeyecek-
tir.” 
Devlet Bahçeli, 
27.10.2020

“İstiyor ki biz sokağa çıkalım, istiyor ki kitleleri harekete 
geçirelim, istiyor ki ben onların üzerine güvenlik güçlerini gön-

dereyim, istiyor ki çok sayıda kişi hayatını kaybetsin, istiyor 
ve diliyor ki bunlar olsun ben OHAL ilan edeyim, parlamen-

toyu da kapatayım, kanun hükmünde kararnamelerle devleti 
yöneteyim…Kitlenin böyle bir talebi yok, kimin var bilmiyorum. 

Ama böyle bir talebi herkes kafasından silsin. Sandık gelecek. 
Demokratik yollarla bir otoriter rejimi yolcu edeceğiz.”  

Kemal Kılıçdaroğlu, 01.05.2021

ÜÇ TARZ-I 

SİYASET

Her Pazartesi yayınlanan soL TV’nin Dayanışma 
Meclisi Tartışıyor programında, bu hafta AKP’nin hal-
ka hiçbir destek sunmadan ilan ettiği “tam kapanma” 
tüm boyutlarıyla tartışıldı. Prof. Dr. Erhan Nalçacı 
moderatörlüğünde gerçekleşen programda Daya-
nışma Meclisi üyeleri Doktor Aslıhan Çakaloğlu, TKP 
Parti Merkez Konseyi üyesi Aydemir Güler ve Birlik 
Sendikası Başkanı Zehra Güner Karaoğlu konuşma-
cıydı. Aşılama ve salgındaki son durumu değerlendi-
rerek başlayan Aslıhan Çakaloğlu, yaygın ve hızlı aşı-
lamanın önündeki en büyük engel olan aşıda patent 
sorununa dikkat çekerek kapitalizmin salgını bitirmek 
istemediğini ifade etti. İşyerlerinin çok büyük bir kıs-
mının açık ama sendikaların kapalı olduğuna işaret 
eden Zehra Güner ise, emekçilerin yaşadığı yoksul-
luğu, ücret gasplarını, artan işsizliği, işle ev arasına 

sıkıştırılan hayatlarını gözler önüne sererek “Patron-
lar bu kadarını ancak hayal edebilirlerdi, şimdi ger-
çek oldu” dedi. Türkiye’nin gelecek turizm sezonunu 
kurtarmak için kapanmaya gittiğini belirten Aydemir 
Güler; sosyalist bir iktidarın salgının nasıl üstesinden 
geleceğini anlatarak aşıda patentin kaldırılmasının 
sosyalizmin işi olduğunu vurguladı. Programın tama-
nını karekod bağlantısından izleyebilirsiniz.

’den yansıyanlar
YAMALI vE DESTEKSİZ TAM KAPANMA


