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Sermaye düzeni her yerde aynı:

HAYDUT İSRAİL

Filistin topraklarında yaşananlar on yıllardır 
devam eden sistematik bir saldırının yeni bir hal-
kası. İsrail devleti bilindik bir provokasyonu haya-
ta geçiriyor.

YAHUDİ YeRLeşİmcİLeR poLİS 
eşLİğİnDe SALDIRDI

Şeyh Cerrah mahallesinde yaşayan Arap yok-
sulları, mahallelerinden, evlerinden ediliyorlar. 
Son olaylar uluslararası hukuku hiçe sayan İsrail 
mahkemelerinin tahliye kararları ile harekete ge-
çen Yahudi yerleşimcilerin Arap ailelerine yönelik 
saldırıları ile başladı. Yahudi yerleşimciler saldırıyı 
polis kuvvetleri eşliğinde gerçekleştirdi.

İsrail devletinin bu provokasyonuna Filistinli-
ler kitlesel eylemler ile cevap verdi. Binlerce Filis-

tinli Şeyh Cerrah mahallesi sakinlerini savunmak 
için sokaklara döküldü.

ARAp nüfUSA eTnİk TemİzLİk
Şeyh Cerrah mahallesinde yaşayan Arap nü-

fus etnik temizliğe maruz kalıyor. Irkçı Netan-
yahu hükümetinin önünü açtığı piyasa güçleri, 
rantiyeciler, aç gözlü İsrail sermayesi yoksul Arap 
nüfusunu Şeyh Cerrah’dan tahliye etmek için 
barbarca saldırıyor.

Bölgeye yönelik büyük bir rant projesi yürür-
lükte. Üç büyük sermaye grubu bölgede binlerce 
konut inşa edecek. Yoksul emekçiler kent mer-
kezinden kovulacak, Yahudi üst orta sınıfı ma-
halleye yerleşecek. Filistinlilerin yaşam alanı olan 
Kudüs Yahudileştirilecek.



Bu soruya “son tahlilde dost” diye cevap verebili-
riz. AKP ise “her düşmanım böyle olsun” diye cevap 
verebilir. AKP, İsrail ile karşı karşıya gelmek konu-
sunda hiç çekinmiyor. İsrail ile kavgasını her fırsatta 
büyük bir şova dönüştürüyor. Aynı şekilde İsrail ile 
her türlü ticari, askeri ortaklık geliştirme konusunda 
da çok istekli. Şu günlerde ABD ile yürütülen benzer 
bir “normalleşme” adımı İsrail ile de atılıyor.

AKP İsrail ile dost. AKP iktidarının ömrünü Türki-
ye sermayesinin ihtiyaçları doğrultusunda yürüttü-
ğü politikalar uzattı. Bugün İsrail ile ilişkilerin temel 
belirleyenleri yine bu politikalar. Halkımıza bunu 
“ulusal çıkar” diye yutturmaya çalışıyorlar. Oysa 
AKP’nin İsrail ile dostça ilişkisinin tek nedeni serma-
ye çıkarları olabilir.

AKP’nin İsrail’e düşmanlığı ise ülke içerisinde bir 

manipülasyona neden oluyor. İsrail, ABD emperya-
lizminin bölgedeki silahlı gücü. Ortadoğu halklarına 
yılardır kan kusturuyor. Yoksul Arap halklarına, Arap 
devletlerinin egemenlik haklarına çekinmeden sal-
dırıyor. AKP her İsrail ile karşı karşıya gelişinde bu 
gerçeği gizliyor. Filistin sorununda radikal İslamcı 
unsurlarla iş tutan AKP, “Müslüman kardeşlerimiz” 
hamasetiyle kendi gerici karanlık ideolojisini ülke 
içinde laik toplumsallığa bir saldırı aracı olarak kulla-
nıyor.

AKP İsrail ile yürüttüğü dostça kavgadan mem-
nun.

Peki AKP Filistin halkına dost mu? İşte bu soru-
nun su götürmez bir cevabı var: Emperyalizme hiz-
met eden, rantiyeci, halk düşmanı bir iktidar yoksul 
Arap halklarının dostu olamaz.

AKP İsrAİl İle dost mu düşmAn mı?

İSRAİL GAzze’Yİ vURUYoR
İsrail, Filistinli yerleşimleri bo-

şaltma girişimi ile başlattığı pro-
vokasyonunu hava saldırıları ile 
sürdürüyor. Binlerce Filistinlinin ger-
çekleştirdiği eylemler sonrası İsrail, 
Gazze’ye yönelik 130 askeri hedefe 
saldırdığını açıkladı. Saldırılarda 15 
militanın öldürüldüğü iddia edildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı ise saldı-
rıda şu ana kadar aralarında 9 çocu-
ğun olduğu 26 kişinin hayatını kay-
bettiğini açıkladı.



Donald Trump iktidardaki son yılında İsrailli or-
tağı Netanyahu ile birlikte “Yüzyılın Anlaşması” 
adını verdiği 80 sayfalık Filistin-İsrail barış planını 
açıklamıştı. 1967’den beri Filistin topraklarında de-
vam eden İsrail’in ilhak eylemlerinin teyidi ve deva-
mından başka anlam taşımayan bu planı Trump’ın 
bölge ülkeleri ile İsrail’i barıştırma girişimleri takip 
etti. Normalleşme adı altında bölge ülkeleri İsrail’i 
tanımama pozisyonundan ABD’nin “rüşvetleri” ile 
bir bir vazgeçmeye başladılar. 

Birleşik Arap Emirlikleri’nin İsrail’le Abraham 
Antlaşmalarını imzalayarak öncülük ettiği süreçte 
Sudan, Fas, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar da 

İsrail’le “normalleşmek” için sıraya girdiler. İsrail ise 
Filistinlileri yurtlarından sürmek ve yasadışı yer-
leşimleri devam ettirmek konusunda en ufak bir 
tereddüt yaşamadığı gibi eli daha da rahatlamış 
biçimde saldırılarını sürdürdü. Filistin halkı direnişini 
sürdürürken kendini İsrail’in tek taraflı ırkçı faşist 
eylemlerine açık ya da örtük destek veren devletler 
tarafından kuşatılmış buluyor. 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu’nda İsrail’in 
son saldırılarını kınama konusundaki girişimlerin 
ABD temsilcileri tarafından utanmazca püskürtül-
mesi İsrail’in cesaretini en başta Amerikan emper-
yalizminden aldığını bir kez daha gösterdi.

İsrail’in arkasındaki güç:  
ABD empeRYALİzmİ

komünİST ve İşçİ pARTİLeRİnDen AçIkLAmALAR
İsrail saldırısının ardından 

bölge komünist ve işçi partile-
rinden açıklamalar geldi.

Filistin Halk Partisi ve Fi-
listin Komünist Partisi, Şeyh 
Cerrah mahallesine dönük etnik 
temizlik yapıldığını belirterek 
halka direniş çağrısı yaptılar. 

İsrail Komünist Partisi 
(Maki) ve Demokratik Görüş 
ve Eşitlik Partisi (Hadaş) ortak 
açıklamalarında İsrail güçlerinin 

Doğu Kudüs’te Filistinlileri he-
def alan saldırılarını kınadı. 

Açıklamada, Filistin halkının 
Kudüs’te verdiği mücadelenin, 
Tel Aviv yönetimin Filistinlilere 
ait toprakları istimlak etme, Ya-
hudileştirme ve yerleşim plan-
larını bozacağı belirtildi. 

Protesto eylemlerine katılan 
Hadaş’ın Knesset (İsrail meclisi) 
üyeleri saldırılar sırasında darp 
edildiler. 



Sağlık emekçileri salgın nedeniyle hastane-
lerde ciddi hak kayıpları yaşadı. Yaşanan bunca 
haksızlığa karşı sağlık emekçilerinin hak arama 
mücadeleleri de hız kesmeden devam etti. Bu sü-

reçte bir yandan salgına karşı yaşam mücadelesi 
verilirken diğer yandan toplu sözleşme dönemi 
haksızlıklarına karşı emekçiler bir araya geldi.

Ankara’da çalıştıkları hastanenin kapanması 
ile yüz yüze gelen sağlık emekçileri, Adana’da 
haklarını arayan 4/D’li hemşireler, İzmir’de TİS 
sürecinde hak kayıpları yaşan sağlık emekçileri, 
Patronların Ensesindeyiz Sağlık Emekçileri Daya-
nışma Ağları ile birlikte mücadele etti.

PE, bu mücadeleleri dün yayınladığı bir bül-
ten aracılığıyla kamuoyu ile paylaştı. PE’nin ya-
yınladığı bültene yukarıdaki link üzerinden ula-
şabilirsiniz.

 sAğlıK emeKçİlerİ dAyAnışmA AğlArı AdAnA, 
AnKArA ve İzmİr’de sAğlıK emeKçİlerİnİn sesİ oldu

İşGAlCİler KAyBedeCeK, Fİlİstİn HAlKı KAzAnACAK!

’den haberler...

https://patronlarinensesindeyiz.org/2021/05/11/dayanisma-aglari-saglik-emekcilerinin-sesi-oldu-11-mayis-2021-bulteni/

İsrail’in Filistin’e dönük saldırılarına tepki 
gösteren Türkiye Komünist Partisi, “İşgalciler 
kaybedecek, Filistin halkı kazanacak!” başlıklı 
bir açıklama yayınladı. Açıklamanın tamamı 
şöyle:

“İsrail’in açık bir işgal anlamına gelen ya-
yılmacı politikalarını ve Filistin halkını zorla 
yerinden etme adına gerçekleştirdiği saldırıları 
kınıyoruz.

Doğu Kudüs’te evlerinden, mahallelerin-
den oldubittilerle gönderilmeye çalışılan ve buna 
direnen Filistin halkına, barış yanlısı eylemcilere, 
kadınlara, çocuklara gösterilen ırkçı şiddet insanlık 
dışıdır. Geçtiğimiz haftadan bu yana polisin ve İs-
railli yerleşimcilerin saldırılarında onlarca Filistinli 
yaralanmıştır. Çatışmaların tırmanması ile birlikte 
İsrail’in Gazze’ye dönük hava saldırılarında dokuzu 
çocuk yirminin üzerinde Filistinli hayatını yitirmiştir.

Unutulmasın; İsrail devleti halkın büyük bir bö-
lümünü aşılamışken, aynı coğrafyada kuşatma al-
tında yaşayan Filistinlilerin çok az bir kısmı aşılana-
bilmiştir ve son derece ağır koşullarda COVID-19’a 

karşı mücadele vermeye devam etmektedir. Bu 
büyük eşitsizliğe karşı İsrail yetkilileri kılını dahi kı-
pırdatmamış, ölümleri seyretmiştir.

Tüm bu ölümlere karşın, İsrail’in en büyük des-
tekçisi olan, elçiliği gayrimeşru bir şekilde Kudüs’te 
bulunmaya devam eden ABD’nin katliamı “savun-
ma” olarak adlandırması da, saldırının nereden ce-
saret aldığını açıkça göstermektedir. Emperyalizm, 
bir halkı adeta boğmaya çalışmaktadır.

Türkiye Komünist Partisi Filistin halkının yıllar-
dır süren direnişinin, meşru bağımsızlık ve egemen-
lik taleplerinin daima yanındadır.

İşgalciler kaybedecek, Filistin halkı kazanacak!”

Türkiye Komünist Partisi:

Pe



İsrail televizyonu Kanal 8’de yayınlanan ve tarihi Filistin 
topraklarında yoksul Arapların İsrailli müteahhitler tarafından 

yerlerinden edilme öyküsünü anlatan belgesel serisi “Soylulaştırma Rehberi”nin ilk bölümünde konuşan orta üst 
sınıf mensubu “girişimci mimar” Ilan Pivko Yafa Limanı’na bakan muhteşem dairesinde oturmaktan ve buranın 
egzotizmine kapılmaktan gurur duyuyor:  “1980’lerde bazı harabeler için İsrail Arazi İdaresi’nin açtığı bir 
ihale vardı.” Ve hiç pişmanlık duymadan ekliyor: “Burayı bu ihalede aldım ve burada yaşayan kiracıları 
çıkartmak zorunda kaldım.”
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’den yansıyanlar Aşı, PAtent ve Ötesİ
Her Pazartesi günü soL TV’de 

yayınlanan Dayanışma Meclisi 
Tartışıyor programında bu hafta 
Akademisyen Burçak Özoğlu mo-
deratörlüğünde Anayasa Mahke-
mesi eski raportörü Ali Rıza Aydın, 
yazar Celil Denktaş ve doktor Ne-
cati Çıtak aşı ve patent meselesini 
tartıştı. Aşılama ile birlikte ABD ve 
İsrail’de vakaların %85 ve üzerinde 
düştüğünü belirten Necati Çıtak, 
zengin ülkelerde dört kişiden biri 
aşı olmuş durumdayken düşük 
gelirli ülkelerde beş yüz kişiden sadece birinin 
aşılanabilmiş durumda olduğunu ifade etti. 
Virüsün topluma sınıfsal biçimde etki ettiğine 
dikkat çeken Ali Rıza Aydın, aynı şeyin aşıya 
erişimde de söz konusu olduğunu ve anayasa-
larında “sosyal devlet” yazan pek çok ülkenin 
bu süreçte sermayeye teşvikler yağdırırken 

emekçilere yasaktan başka bir şey vermedi-
ğini belirtti. 

Küba’nın geçmişte bilim ve eğitime çok büyük 
yatırım yaptığını anlatan Celil Denktaş, bugünkü aşı 
entstitülerinin bunun ürünü olduğunu ve Küba’nın 
kendi buluşlarını insanlıkla paylaşmaktan asla çe-
kinmediğini vurguladı. Programın tamamını yukarı-
daki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=AgBW1Mn48eo

“Hepimiz birlik olalım masalı bizi nerelere getirdi; solcuyum diyenler kendile-
rini Akşener’e, Abdüllatif Şener’e, Gül’e, Kesici’ye hazırlıyorlar. Geçiniz. Sokakta 

insanlar, “ben bunlara oy vermem” diyor. Biz bu sesin temsilcisi olacağız. Türkiye 
sözgelimi Gül’ün önünde ricacı olacak kadar çaresiz değil.”  

kemal okuyan, Tkp Genel Sekreteri, 27.04.2018, soL haber portalı

“Sayın Abdullah Gül 
bizim siyaset dünya-
mızın önemli aktörle-
rinden birisidir, kabul 
etmek gerekir. Demok-
rasiye bağlılığını değişik 
ortamlarda vurgula-
mıştır.” 
kemal kılıçdaroğlu  
cHp Genel Başkanı 
24.09.2020, nTv

“2018’de ortak aday çıkmadı Tür-
kiye 5 yıl kaybetti. Abdullah Gül’e 
teklif yapıldığında ben de masa-

daydım. Aday olsa kazanıyordu.”  
Ali Babacan

 devA Partisi Genel Başkanı 
10.05.20021, Halk tv
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