
Çevre ve kültür değerleri, ticari birer meta olmaktan 
kurtarılarak devlet tarafından korunur ve tüm toplumun 
kullanımına açılır. Kıyıların, ormanların, doğal ve tarihsel 
zenginliklerin tahrip edilmesine karşı ağır yaptırımlar 
uygulanır. Türkiye Komünist Partisi Programından

günlük

 1 HAZİRAN 2021 SALI   SAyI: 295

Doğayı ve 
kentlerimizi 
sermayenin 
elinden 
kurtaracağız

Bugün sermaye düzeninin yol açtığı tahri-
batları hep birlikte yaşıyoruz. Her gün yeni bir 
doğa katliamına tanık oluyoruz. Havamız, su-
yumuz, ormanlarımız, denizlerimiz, toprağımız 
sermayenin çıkarları uğruna talan ediliyor. Yeni 
yatırımlar yapıyoruz bahanesiyle; toplumsal 
ihtiyaçlar ve öncelikler tersyüz edilerek paralı 
otobanlar, HES’ler, köprüler, gökdelenler, hava-
limanları inşa ediliyor. Halkın kaynakları müte-
ahhit patronların kasalarına akıtılıyor. Üstüne 
üstlük tüm bunlar büyük çevre felaketlerine yol 
açarak yapılıyor.

Kâr odaklı uygulamalar, çevre düşmanı po-
litikalar nedeniyle soluyacak havamız, canlılara 

ev sahipliği yapan denizlerimiz, yaşamımızı sür-
dürdüğümüz kentlerimiz yok oluyor.

Uygulanan yanlış politikaları, sermayenin 
kâr hırsını, AKP’nin siyasi hamlelerini güçlendir-
mek için hayata geçirdiği kent talanını görmek 
için son bir haftaya dönüp bakmak bile yeterli. 
Marmara Denizi’nin yok olmasına neden olan 
deniz salyası, Salda Gölü’ne yapılacak Millet 
Bahçesi’nin neden olduğu tahribat, Erdoğan’ın 
temellerini ay sonu atacağız diye övündüğü yı-
kım projesi Kanal İstanbul ve İstanbul’un “yeni 
simgesi” ilan edilen Çamlıca Kulesi... Bunlar sa-
dece son bir haftada karşımıza çıkan talan ör-
nekleri.



Bu gidişatı, her geçen gün daha da derinle-
şen bu yıkımı durdurmanın yolu bu talan düze-
ninin ortadan kaldırılmasıdır. İnsan emeğini sö-
mürerek, doğayı katlederek, yaşam alanlarımızı 
talan ederek ömrünü uzatmak isteyen sermaye 
düzenini yıkacağız. Doğayı ve kentlerimizi ser-
mayenin elinden kurtaracağız.

MarMara Denizi Ölüyor
Son aylarda büyük bir tehdit oluşturan ve 

her gün daha da yoğunlaşarak suyun yüzeyi-
ni ve derinliklerini saran müsilaj (deniz salyası) 
Marmara Denizi için ciddi bir sorun. Deniz sal-
yası körfez boyunca yaygınlığı ve ortaya çıkar-
dığı görüntü nedeniyle son günlerde daha fazla 
gündem olsa da ne yeni bir sorun ne de geçici 
bir doğa olayı. Uzmanlar yaşananın bir sonuç 
olduğunu söylerken asıl nedenin 1989 sene-
sinde bilimsel gerçeklere ve doğaya rağmen 
uygulamaya sokulan ve o gün bu gündür inatla 
devam edilen, atıkların bertaraf yöntemi oldu-
ğunu vurguluyor.

Deniz salyasının ana nedeninin deniz suyu 
sıcaklığındaki artış olduğu ve bunun da sebebi-
nin küresel ısınma olduğu söylense de uzman-
lar Marmara Denizi’nde ortaya çıkan sıcaklık 
artışının esas nedeninin küresel ısınma değil 
deniz suyundaki bulanıklık olduğunu söylüyor.

Sonuç olarak; Marmara Denizi’nin yok olu-
şuna neden olan deniz salyası münferit bir 
doğa olayı ya da geçici bir sorun değil bir yanlış 
uygulama zincirinin sonucu.

Doğa katliaMının yeni kılıfı:  
Millet Bahçesi

Salda Gölü’nde kumların renginin değişmesi 
birkaç gündür gündemde. Salda Gölü ise as-
lında son iki yıldır gündemde. Sebebi ise Mil-

let Bahçesi projesi... Millet Bahçesi ihalesini 31 
Temmuz 2019’da kazanan şirket bilirkişi rapor-
larını bile beklemeden, kepçelerle kum taşıma-
ya başlamış, gelen tepkiler üzerine kumlar alın-
dıkları yere tekrar götürülmüştü.

Renk değişikliğinin sebebi Millet Bahçesi 
olduğuna dair açıklamalar basına yansıdıktan 
sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Salda Gölü 
kıyısındaki renk değişikliğinin bölgede yürütü-
len projeden kaynaklandığına yönelik iddiaların 
asılsız olduğunu açıklamayıp,durumun mev-
simsel olduğunu belirtti.

“Koruma Amaçlı Plan yaptık.” diyerek Millet 
Bahçelerine kılıf hazırlayan AKP “bahçe” söyle-
mi ile bölgede yapı yapılmasının önünü açıyor. 
Bu yapıları da ahşap olmaları dolayısıyla çevre 
dostu diye pazarlıyor. Yakın bir örnek olarak 
geçtiğimiz günlerde Validebağ Korusu için de 
benzer bir şeyi dile getirdiler ve Koru’yu koru-
mak için Millet Bahçesi yapacaklarını söylediler.

Apartman önlerinde kalmış ufacık bahçelere 
bile gözünü dikip kentsel dönüşüm adı altında 
betonlaştıran sermaye düzeninin bahçeden ne 
anladığı bellidir. Zaten doğanın bir parçası olan 
alanları bahçeye çevirerek koruyacağını iddia 
etmek düpedüz insan aklıyla dalga geçmektir.



erDoğan kanal istanBul projesi 
için yine tarih verDi

Sermaye adına kazancı bol bir yağma ve yı-
kım projesi olan Kanal İstanbul Erdoğan’ın son 
günlerde yaptığı bir açıklama ile tekrar günde-
me geldi. Yaptığı açıklamada Kanal İstanbul’un 
üzerinden 6 tane köprü geçireceklerini söyle-
yen Erdoğan, kanalın sağında ve solunda iki 
şehir inşa edeceklerini de ilan etti.

Bu projeyle tarım arazileri imara açılacak, 
doğal doku tamamen tahrip edilecek, bölge 
devasa bir şantiye haline gelecek ve İstanbul 
başta olmak üzere bölgenin içme suyu kay-
nakları zarar görecek. Şimdiden bölgedeki tüm 
topraklar büyük sermayedarlar ve arazi maf-
yaları tarafından parsellenmiş durumda. Kanal 
İstanbul kriz içinde debelenen sermaye sınıfının 
kısa bir süre için nefes almasını ve günü kurtar-
masını sağlayacak fakat ülkemizin geleceği için 
geri döndürülemez bir yıkıma yol açacak akıl 
dışı bir uygulama.

avrupa’nın en yüksek Betonu Biz-
De, heM De lale…

2017’de inşaatına başlanan Çamlıca Kule-
si’nin açılışını yaptı Erdoğan. Yandaş basın he-
men attı başlığı: “Avrupa’nın en yükseği”.

Her şeyde yarışma düzenleme heveslerin-
deki problemi, “halka sorma” yalanlarını bir 

kenara bırakarak hatırlatalım, Çamlıca Kulesi 
yapılmadan önce yine bir yarışma düzenlen-
mişti. Madem yarışma yapıldı o halde yarış-
mayı kazanan proje uygulandı diye düşünüyor 
olabilirsiniz ama öyle olmadı. Birinci olan proje-
ye bakınca yeterince beton görmemiş olacaklar 
ki etrafı betonla çevrili projeyi yapmayı uygun 
gördüler. Bu uygunluklara kimin nasıl karar 
verdiğini sorgulamaya lüzum bile yok, gazete-
lerde haberdi zaten “Başbakan bunu seçti”

Haksız sayılmazlar, katlettikleri İstanbul’un 
yeni bir simgesi olacak olsa gerçekten beton ve 
kule olabilirdi. Bununla övünmeleri bir yana bir 
de hep bir ağızdan bağırdılar “İstanbul’un yeni 
simgesi”. Tarihi on binlerce yıl öncesine uzanan, 
yüz yıllarca başkentlik yapmış bir kentin yeni 
simgesi olarak tanıtılan bir beton kule... O kule 
olsa olsa sermaye düzeninin yağma hırsının 
simgesi olabilir.



küBa Dostları aBlukaya hayır DeDi

DayanışMa Meclisi Gerçeğin peşinDe 
koMisyonu kurDu

ABD’nin Küba’ya 60 yılı aşkın süredir uygula-
dığı abluka tüm şiddetiyle devam ederken, ablu-
kanın kaldırılması için her yıl Birleşmiş Milletler’de 
gerçekleştirilen oylama bu yıl 23 Haziran 2021 ta-
rihinde olacak. Oylama öncesinde dünyanın dört 
bir yanından sayısı 2000’in üzerinde olan Küba ile 
dostluk ve dayanışma örgütleri, Nisan, Mayıs ve 
Haziran aylarında, Küba Dünya Halklarıyla Dost-
luk Enstitüsü (ICAP) ile işbirliği halinde bulunduk-
ları ülkelerde abluka karşıtı eylemler düzenliyor.

José Martí Küba Dostluk Derneği (JMKDD) 
eylemlerin bu ayki ayağı kapsamında 28 Mayıs 
Cuma günü Ankara, İstanbul ve İzmir’deki Küba 
dostlarıyla bisiklet konvoyları düzenledi. “Yaşa-
sın Küba”, ““Ablukaya Hayır! No Mas Bloqueo!”, 
“Ablukaya Son” yazılı dövizler ve Küba-Türkiye 

bayraklarıyla süslenen bisikletlerle gerçekleştirilen 
etkinliğe çevreden de ilgi gösterildi. Ankara’daki 
eyleme Küba Büyükelçisi Luis Alberto Amorós 
Nuñez de katılarak Küba halkının dünyanın dört 
bir yanından örgütlenen destek sayesinde daha 
güçlü hissettiğini ve tüm güçlüklere rağmen ablu-
kaya direneceğini vurguladı.

’den haberler...

Geçtiğimiz Eylül ayında sosyalist solun etkin 
mücadele araçlarıyla donanması ihtiyacından 
doğan Dayanışma Meclisi, ülkücü mafya Sedat 
Peker’in ortaya attığı iddialarla ilgili kendi bünye-
sinde bir komisyon kurdu. “Çürüme tablosunun 
yaratıcıları tek tek kişiler olmadıkları gibi sadece 
mafya ya da çeteler ve onlarla ilişkili siyasetçiler 
değildir, bu tablo bizzat Türkiye’nin düzeninin ese-
ridir” sözleriyle başlayan duyuru şöyle:

“Türkiye toplumu günlerdir bir mafya babası-

nın ifşaatlarını dinliyor. Kendisi de o kirli dünyanın 
ve ilişkilerin bir parçası olan bu kişinin yaptığı açık-
lamalar, nasıl bir kirlenme ve çürüme tablosuyla 
yüz yüze olduğumuzu bütün çıplaklığıyla ortaya 
koyuyor. Bu çürüme tablosunun yaratıcıları tek 
tek kişiler olmadıkları gibi sadece mafya ya da çe-
teler ve onlarla ilişkili siyasetçiler değildir, bu tablo 
bizzat Türkiye’nin düzeninin eseridir.

Son yaşananlarla ilgili olarak Dayanışma Mec-
lisi olayın bütün boyutlarını ele alan, meseleyi 

‘organize suç’un ötesine taşıyan, bu-
günkü sömürü mekanizmalarıyla suç 
örgütleri arasındaki bağlantıyı da so-
mut bulgularla gösteren bir çalışma 
yapmak için bir komisyon kurdu. Ko-
misyon Ali Rıza Aydın, Barış Terkoğlu, 
Fatih Yaşlı, Kadir Sev, Orhan Gökde-
mir, Özlem Şen ve Turgay Develi’den 
oluşuyor. 

Komisyonun hazırladığı rapor ya-
kın zamanda Dayanışma Meclisi tara-
fından toplumla paylaşılacaktır.”



TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, ülkücü 
mafya lideri Sedat Peker’in gündeme oturan vi-
deolarını ve videolardaki söylemlerini Cumhuriyet 
TV’ye değerlendirdi. 

Peker’in videolarıyla ortaya saçılan rant kav-
gasında halkın sözünü söylemesi gerektiğini dile 
getiren Okuyan bunun yolunun örgütlü davra-
nıştan geçtiğini vurguladı. Okuyan Biden yöne-
timi ile AKP arasındaki nikah tazelemede ileri bir 
aşamaya gelindiğine dikkat çekerek önümüzdeki 
günlerde Erdoğan iktidarının ömrünü uzatacak 
gelişmeler yaşanmasının da ihtimal dahilinde ol-
duğunu belirtti. Peker’in son videosunda değindi-
ği SADAT’ın El Nusra’ya silah gönderdiği iddiasıy-
la ilgili ise Okuyan bunun önemli olduğunu ancak 
artık geride kalan bir olguyu gösterdiğini söyledi. 
Okuyan Türkiye’nin şu anda başka bir ülkeyi par-
ça parça eden bir operasyonda rol üstlenmiş du-

rumda olduğunu ve Suriye’nin yağmalandığını 
vurguladı. Arap ülkelerinin İsrail ile ticaretinin bir 
bölümünün Türkiye üzerinden yürüdüğüne de 
dikkat çeken Okuyan “Türkiye’nin dış politikası 
baştan aşağı suç üzerine kurulu. Yazık. Bunu biz 
yurtseverler söylüyoruz. Söylemek zorundayız. 
Kendi ülkemiz kaynaklı suçları söylemeyecek mi-
yiz?” dedi. Programın tamamını üstteki linkten 
izleyebilirsiniz.

keMal okuyan: türkiye Dış politikası Baştan aşağı  
suç üzerine kurulu
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cumhurbaşkanı erdoğan, “ İnşallah haziran ayının 
sonunda Kanal İstanbul’u şehrimize kazandırmak 

üzere temelini atıyoruz. Kanal İstanbul’u İstanbul’a kazandırdığımızda İstanbul’un hem 
coğrafi hem stratejik hem tabii güzelliği bir kat daha artacaktır. Kanal İstanbul’un sağında, 
solunda 2 şehir inşa edeceğiz. Bu 2 şehirle İstanbul bir başka olacak.” dedi.

Günün sÖzkarası

Beyoğlu tarihinde işgali de yangını da en ağır siyasi saldırıları da gördü. Ve hep 
yeniden aydınlık günlerine kavuştu. Bu ülkeye yakışan bir Taksim Meydanı’nı da aydınlık 

bir ülkeyi de yaratacağız, halkımıza sözümüzdür! #BoyunEğme 
Türkiye Komünist Partisi, 28 Mayıs 2021

“Şükürler olsun, yıllardır 
özlemle beklenen Taksim 
Camii bugün ibadete açıldı. 
Taksim Camii’nin açılışında 
emeği geçenlerden Allah 
razı olsun.” 
Ahmet Davutoğlu, 
Gelecek Partisi Genel 
Başkanı, 30 Mayıs 2021

“Taksim Camimiz, İstanbul’un 
sembolleri arasındaki seçkin 

yerini şimdiden almıştır. İlk cuma 
namazını eda ettiğimiz Taksim 

Camimizin İstanbul’umuz, 
ülkemiz ve Alem-i İslam 

için hayırlara vesile olmasını 
diliyorum.” RTE, 28 Mayıs 2021

üç tarz-ı 

siyaset

https://www.youtube.com/watch?v=fSsWLK-LCBo


