
Sömürü ve baskının olmadığı, laik ve bağımsız bir Türkiye için birlikte 
mücadele etmeye çağırıyoruz! Türkiye’de emekçi iktidarını kurmak 
için giriştiğimiz onurlu mücadeleye TKP Gönüllüsü olarak sizlerin de 
katacağı çok şey var.

günlük

 24 MAYIS 2021 PAZARTESİ   Sayı: 288

Boyun EğmE  
Günlük SİyaSİ BültEn 

İmtiyaz Sahibi:  
Gelenek Basım Yayım ve Ticaret Ltd. Şti 

Sorumlu Müdür: Mesut Gülçiçek  
Tasarım: Uğur Güç  
ISSN: 2564-7385

Adres: Osmanağa Mh. 
Osmancık Sk. No:9/16 

Kadıköy - İstanbul 

İletişim ve dijital abonelik için
boyunegme@tkp.org.tr

adresinden ulaşabilirsiniz.

Başka yerde aramayın

ülkEyE ÇÖkEn ÇEtE 
İŞtE Bu FotoğRaFta
Sedat Peker’in yeni videosu sonrası tartışmalar büyüyor. Derin devletin başı Ağar mı Pelikancılar mı?  

Soylu paçayı kurtaracak mı? Suikastler, uyuşturucu ticareti… Tüm bu kirli işlerin sorumlusu kim?

ÇEtEyİ BaŞka yERdE aRama!
ÖzelleşTİrMeler SAyeSİNDe hAlkIN MAlINA çÖkeN koçlAr, SAbANcIlAr,

İç SAvAşTA MİlyoNlArIN ÖlDüğü ülkelere el AlTINDAN SİlAh SATAN eTheM SANcAk’lAr, bAyrAkTArlAr,
GeMİcİkler İşleTeN, o GeMİlerle uyuşTurucu TAşIyAN “İş İNSANI” SİyASeTçİ çocuklArI,
İşleTMecİ ADIylA kÖPrüyü, oTobANI, hASTANeyİ hArAcA bAğlAyAN şİrkeT PATroNlArI,

DoğAyI TAlAN eDeN AlTIN MADeNcİSİ, TAş ocAkçISI, hİDroelekTrİk SANTrAlcİSİ,
kISAcASI SerMAye SINIfI... PATroNlAr... eMeğİ SÖMüreNler...

SÖMürü DüzeNİNDe “TeMİz” İş olMAz.
fİGürANlArIN bAş AkTÖrü GİzleMeSİNe İzİN verMeyeceğİz.

SerMAye DüzeNİ çeTe DüzeNİDİr.

ÇEtEnİn tümüylE hESaplaŞacağız. 

https://www.tkp.org.tr/gonullu/tkp Gönüllüsü ol



ÖzelleşTİrMeler ve İhAlelerle 
hAlkIN MAlINA çÖkeN PATroNlAr?

Türkİye SerMAye SINIfININ çevre 
ülkelerDe “TeMİz kAzANçlArI”

AKP, on dokuz yıllık iktidarı boyunca sayı-
sız kez yolsuzluk skandallarıyla gündeme gel-
di. Özellikle belediyeler aracılığıyla eşe dosta 
kardeşe tahsis edilen koltuklar, belediye meclis 
üyelerine verilen ballı ihaleler, cebe indirilen çif-
te maaşlar... Bu yolsuzlukların ayyuka çıktığı ör-
nekse AKP koalisyonu içinde bugünküne benzer 
bir kardeş kavgasının yansıması olan 17-25 Aralık 
skandalıydı. Bakanlardan “iş adamı” Sarraflara, 
Halkbank’ın kasasından ayakkabı kutularına et-
rafa saçılan pislik dört Bakan’dan çok daha fazla-
sını kapsıyordu. Hepsinin üstü bir güzel örtüldü.

Ancak AKP, iktidarı boyunca yalnız kendi 
üyelerinin ve yandaşlarının cebini doldurmakla 
kalmadı; özelleştirme kisvesi altında hibe etti-
ği kamusal varlıklarla sermayeyi de ihya etti. 
Bunlardan en bilineni, 2008 yılında Azerbaycan 
Devlet Şirketi SOCAR’a en yüksek teklif veren 
Ermeni şirketi atlayarak satılan Petkim özelleş-
tirmesiydi. Bu özelleştirme Türkiye’yi yalnız Azeri 
devlet sermayesine değil, şimdilerde ismini Ya-

lıkavak Marina’dan sıkça duyduğumuz Mübariz 
Mansimov gibi Azeri oligarklarına da açtı.

Ülkenin en büyük petrol işletmelerinden bir 
diğeri olan Tüpraş’ı, 2005 yılında, yıllık cirosunun 
çok daha altına, 4 milyar 140 milyon dolara Koç 
Grubu’na hibe eden de AKP iktidarıydı. 2017’de 
yıllık kârını dörde katlayan Tüpraş, yıllardır İSO 
500 listesine adını 1. sıradan yazdırarak Koç’a 
milyarlar kazandırıyor.

Lübnan kökenli Hariri ailesine türlü yol-
suzluklarla ihale edilen Türk Telekom, parça 
parça değerinin çok daha altında rakamlara Li-
mak-Nurol-Özaltın-Tütsab Girişim Grubu’na peş-
keş çekilen Tekel… 

AKP’nin 19 yıl boyunca yerli ve yabancı ser-
mayeye hibe ettiği kamusal varlıkların değeri 62 
milyar dolar. Ülkeyi yönetenler, on yıllardır özel-
leştirme ve ihale yolsuzluklarıyla halka ait kay-
nakları değerlerinin çok daha altında bile isteye 
sermayeye altın tepside sunuyor. Bundan âlâ 
çete düzeni mi olur?

Sedat Peker’in videolarıyla bir kez daha kamuoyunun gündemine gelen mafya-siyaset-ticaret ilişkisi 
aslında sermaye sınıfının hiç vazgeçmediği bir ilişki ağı. Vazgeçilmemesi sadece kirli paranın bir birikim 
oluşturmasından değil, böyle bir düzenin yeni ve kârlı coğrafyaların da kapısını açmasından. En “temiz” 
görünen patronlar bile bu açılan kapılardan hep girdi, hep daha çok kazandı. 

Suriye örneğin. İç savaş öncesi Türkiyeli patronlar bu ülkede önemli yatırımlar yaptı. Çimento, tekstil, 
oteller, makine sanayi gibi çeşitli sektörleri içeren bu ticaretin hacmi 2 milyar doları geçti. Güriş, Dede-
man, Aksa, kimi ararsan vardı. AKP iktidarının Suriye’deki ABD komplosuna bu denli dahil olmasının bir 
nedeni de sermaye sınıfının Suriye’de açtığı bu kazanç kapısıydı. İç savaşta AKP en azılı şeriatçı çeteleri 
besledi. IŞİD’in el koyduğu Suriye petrolünü pazarladı. Petrolün KOÇ’un işlettiği Batman Rafinerisine ta-
şındığı uydu fotoğraflarıyla belgelendi. Sonra Suriye topraklarına girildi. Şimdi Türkiye sermaye sınıfı Su-
riye’deki işgal bölgelerinde altyapı, konut, organize sanayi bölgesi yatırımlarıyla ellerini ovuşturuyor.



Bir diğer örnek Irak. Türkiyeli patronlar Irak’ta 
ABD işgalinden sonra dönem dönem sorunlar ya-
şasa da çok kârlı yatırımlara imza attılar. Şimdiler-
de her iki ülkenin sermaye sınıfı temsilcileri yılda 
birkaç kez ticaret ve yatırım zirvesi yapıyor. Bu 
zirvelerde 100 milyar dolara ulaşacak ticaret hac-
mi hayalleri kuruluyor. Kuzey Irak, tam da Türkiye 
sermaye sınıfının sevdiği “kuralsızlıklar” bölgesi 
olarak çok büyük paralar kazandırmaya devam 
ediyor.

Sermaye sınıfımızın “temiz” kazandığı bir diğer 
bölge Libya. Arap baharı sonrası iç savaşa sürükle-
nen Libya, eskiden beri müteahhitlerin en sevdiği 

ülkeydi. 2011 NATO saldırısı öncesi Türkiyeli pat-
ronların ülkede 20 milyar dolarlık yatırımları sürü-
yordu. Ortalık karışınca müteahhitler eve dönmek 
zorunda kaldılar fakat bu kez iç savaşı kışkırtmak 
üzere el altından silah ticareti başladı. Ethem San-
cak’ın BMC Kirpi’leri, Bayraktarlar’ın SİHA’larını 
taşıyan gemiler uluslararası basın kuruluşları tara-
fından görüntülendi.

Liste daha da uzun. Balkanlar’da, eski Sovyet 
Cumhuriyetleri’ndeki kimi ülkelerde darbe giri-
şimlerinden özelleştirmelere kadar pek çok kirli iş 
sermaye sınıfına çok kazandırdı. Patronlar, AKP ile 
hep daha çok kazandı.

kAPİTAlİzMİN TeMİzİ olMAz
Sedat Peker’in videolarını takip edenlerin bir 

kısmı Türkiye için hayıflanırken sanki başka ülke-
lerde temiz siyaset varmışçasına yorumlara imza 
atıyorlar.

 Kapitalist dünyanın neresindeymiş o temiz si-
yaset?

Sosyalizmin yıkılışını takip eden birkaç yıl için-
de ülkenin neredeyse tüm deniz taşımacılığına el 
koyan Mansimov’un Azerbaycan’ında mı, enerji ve 
savunma gibi stratejik sektörlere mafya gruplarının 
çöktüğü Rusya’da mı var temiz siyaset?

Lobicilik adı altında siyasi partilere para akıtma-
nın yasal ve meşru sayıldığı her senatörün bir silah 
tekelini, enerji devini, dünyayı ahtapot gibi sarmış 
ulusötesi bir şirketi temsil ettiği ABD’de mi var yok-
sa?  Başta Latin Amerika olmak üzere hakimiyet 
kurmak istediği tüm ülkelerde mafyatik darbecileri, 
silah kaçakçılarını, uyuşturucu tekellerini fonlayan 
ABD’de mi? Elon Musk gibi patronlarının ağzından 
“Kime istersek darbe yaparız. Aşın bunları!” diye 

gözdağı veren ABD’de mi var temiz siyaset?
Yoksa “medeniyet timsali” Avrupa’da mı var? 

Hani şu tarihin gördüğü en vahşi siyasi sisteme, 
faşizme ebelik yapan Avrupa’da... Gladio’nun muci-
di olan Avrupa’da... Bugün hâlâ Afrika’da, Karayip-
ler’de sömürgeleri bulunan Avrupa’da... Yugoslav-
ya’yı yağmalamak için kıtanın orta yerine bomba 
yağdıran, silahlı çeteleri besleyip iktidara taşıyan 
Avrupa’da... Orduları Irak’ta, Afganistan’da, Afri-
ka’da her yıl onlarca katliama imza atan, yerli halk-
lara yönelik taciz ve tecavüz davalarını örtbas eden 
Avrupa’da... Dünyanın uyuşturucu baronlarına, 
silah kaçakçılarına, “nereden buldun?” sorusundan 
haz etmeyen mümtaz patronlara banka hesaplarını 
açan Avrupa’da mı var temiz siyaset?

Ne Türkiye’de ne de dünyada paranın saltanatı-
nın hüküm sürdüğü herhangi bir ülkede temiz siya-
set de, temiz toplum da olmaz

Kapitalizmin temizi olmaz. Temiz siyaseti de, 
temiz toplumu da ancak emekçiler kurar.



SeDAT Peker’DeN bu hAfTA...
Ülkücü mafya Sedat Peker, Süleyman Soy-

lu’nun TRT’de yaptığı açıklamalara yanıt verece-
ğini duyurduğu videosunu dün yayınladı. Birleşik 
Arap Emirlikleri’ne gelişiyle sonuçlanan süreci 
anlatan Peker, videosunu yeni iddialarla tamam-
ladı.

Sedat Peker, Kolombiya’dan gelen uyuşturu-
cunun güzergâhının değiştiğini anlatırken yeni 
güzergâhın organize edilmesinde Binali Yıldırım’ın 
oğlu Erkan Yıldırım’ın görev aldığını ileri sürdü. 
Erkan Yıldırım’ın Karakas limanında yer ayarla-
mak üzere bu ülkeye iki kez gittiğini iddia eden 
Peker, Bodrum’daki marinanın kokain dolaşımın-
daki rolüyle ilgili iddiasını da tekrarladı.

Peker’in bir diğer iddiası ise Kıbrıslı gazeteci 
Kutlu Adalı’nın öldürülmesiyle ilgili oldu. Korkut 
Eken’in Adalı’nın öldürülmesi için kendisine baş-
vurduğunu ama ilerleyen dönemde Eken’in sui-
kastı başka bir ekiple gerçekleştirdiğini söyledi.

Peker, 90’lı yıllarda Çiller genelgesiyle öldü-
rülen Kürt işadamları konusunda da konuştu. 
Ağar’ın bu kişileri “teröre destek sağladıkları” id-
diasıyla öldürttüğünü ama asıl amacının geçmişte 
uyuşturucu ticaretinde birlikte çalıştığı bu kişileri 
ortadan kaldırarak kendi geçmişini temizlemek 
olduğunu ileri sürdü.

 Peker, Mehmet Ağar’ı Uğur Mumcu cinaye-
tinden de doğrudan sorumlu tuttu.

Türkiye’de kamuoyu büyük heyecanla Se-
dat Peker’in videolarını takip ediyor. Beklenti 
bu düzenin belli aktörlerinden hesap sorul-
ması... Bu belki de olacak; bazı isimler tasfiye 
edilecek. Ama siyaset-mafya-cemaat ilişkileri 
yeni aktörlerle varlığını sürdürecek. Çünkü bu 
ilişkilerin merkezinde duran şey patronların 
kâr hırsı. Ülkede paranın saltanatı sürdükçe 
bu ilişkiler var olacak; kellesi alınan birkaç is-

min yerine yenileri gelecek.

paRanın Saltanatı vaRSa
Paranın saltanatının olduğu yerde gerçek 

hesaplaşma olmaz. Hesabı ancak bu düzen-
den çıkarı olmayan emekçiler sorabilir. Bu 
ülkenin emekçileri bir kez daha hüsrana uğra-
mak istemiyorsa video beklemekten vazgeç-
meli, paranın saltanatına son vermek için mü-
cadeleye koyulmalıdır.



TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan 
Cumartesi akşamı soL TV’de gazeteci 
Şule Aydın’ın Sedat Peker videoları ve 
bunun yansımalarına ilişkin sorularını 
yanıtladı. Türkiye’de insanların çaresiz 
kaldığında kahramanlar yarattığını 
belirten Okuyan, bunun toplumdaki 
örgütsüzlükten kaynaklandığını ileri 
sürdü. 

ERdoğanSız akp ya da 
FaBRİka ayaRlaRı

Sedat Peker’in açıklamalarında 
AKP’den Fidan, Akar ve Kalın gibi kendini 
yıpratmayan isimleri koruduğunu belirten 
Okuyan, bunun muhalefetin “sivri yanları 
törpülenmiş AKP’li bir çözüm” stratejisiyle 
uyumlu olduğuna işaret etti. Okuyan ülkede 
iktidar ve muhalefetin radikal halk hareketleri 
olmaksızın yumuşak bir geçiş noktasında 
ortaklaştıklarını belirterek, “AKP’nin fabrika 
ayarlarına dönmesi” özleminden böyle bir 
sonuç çıktığını ifade etti. Sermaye sınıfının da 
daha kontrol altına alınmış bir Erdoğan’dan 
yana olduğunu belirten Okuyan, muhalefet 
bloğunda yer alan Davutoğlu ve Babacan’ın 
“Erdoğansız bir AKP”yi mümkün hale 
getirdiğinin altını çizdi. 

İktİdaR Bloğundakİ dağılma vE 
akŞEnER

En son Anadolu Ajansı muhabirinin 
sorusunda dışa vuran AKP içindeki çözülmenin 
daha güçlü emaresinin, taşra eşrafındaki 
çözülme olduğunu vurgulayan Okuyan, 
Peker’in videolarının iktidar bloğundaki 
dağılmayı hızlandıracağına ve buradan güçlü 
çıkacak aktörün Akşener olduğuna işaret etti. 

yEnİ BİR lİBERal dalGa 
EStİREcEklER

Peker’in videolarında yer verdiği “iyi 
solcu” örneklerine de değinen Okuyan, 
bunun ardında tıpkı Ergenekon süreci ve 12 
Eylül referandumunda olduğu gibi, ülkede 
soldan onay almadan hiçbir siyasi projenin 

hayata geçirilemeyişinin yattığına işaret etti. 
Soylu’nun iddialarına Cumhuriyet Gazetesi’nin 
verdiği yanıtı da eleştiren Okuyan, ülkede yeni 
bir liberal dalganın estirileceğine dikkat çekti. 

Bu düzEndE tEmİz SİyaSEt olmaz
Muhalefetin gündeme getirdiği temiz 

siyaset çıkışlarına da değinen Okuyan, 
Azerbaycan’da halka ait kamu mallarına el 
koyarak zenginleşen Mübariz Mansimov 
örneği üzerinden bu sistemde kirli olanın 
insan ruhu değil, düzenin ta kendisi olduğunu, 
sistem devam ettiği müddetçe temiz siyasetin 
imkansız olduğunu anlattı. 

vİdEo BEklEmE, ÖRGütlEn
Devrimci mücadelenin kolaycı değil gerçekçi 

bir çözüm peşinde koştuğunu belirten Okuyan, 
işsizlik ve açlıkla boğuşan milyonlarca emekçi 
açısından ilkesiz siyasetin inandırıcılığının her 
geçen gün azaldığına işaret ederek partinin 
önündeki ajandaya dair de şunları söyledi:

“Haziran’a kadar semt evleri, işçi evleri 
açıyoruz. Kendi çözümümüzü emekçi halkın 
çözümü haline getirmek için her şeyi yapacağız. 
Susurluk kazası olduğunda partimizin ‘kamyon 
bekleme örgütlen’ sloganı vardı. Şimdi diyoruz 
ki ‘Video bekleme, örgütlen’. Ben de izliyorum, 
hepimiz izliyoruz. Olup bitenler, söylenenler 
önemsiz demiyoruz. Ama bununla yetinemeyiz. 
Üzerimize düşeni yapmazsak daha binlerce 
suç örgütü gelir, Soylu gider boylu gelir. Sistem 
değişikliği demeye mecburuz.”

’den yansıyanlar

https://www.youtube.com/watch?v=u7ojMcyWMTs

“kemal okuyan’la Gündem”in konusu Sedat Peker videolarıydı



“Ocak 2020 itibarıyla 19 bin 582 olan sayı, şubat-martta 
tolere edilebilir sayılarla artarken, Nisan 2020’de ciddi 

bir düşüş gösteriyor” sözleriyle kadına şiddet olaylarındaki artışın “tolere edilebilir” oranda 
olduğunu anlatan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 22 Mayıs 2020

Günün SÖzkaRaSı

301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma katliamı 
davası bugün yeniden görülüyor. Cezaevindeki tüm 
sanıkların aldıkları cezalar bozularak serbest bırakıldığı 
Soma davasında yeniden başlayan duruşmaların bugün 
üçüncüsü Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. 
Davaya katılım için madenci aileleri destek çağrısı yaptı. 
Türkiye Komünist Partisi avukatları ve üyeleri ailelere 
destek olmak üzere Akhisar’daki duruşmaya katılacak.

’den haberler...

 haBER poRtalı 15. yılını dEvİRdİ
12 Eylül’den sonraki yıllar boyunca 

solu şekilsizleştirerek soldan başka her 
şeye benzetenlere karşı 1998 yılında “Sol, 
değerlerini savunmalı” diyerek yola çıkan 
soL; Cumartesi günü 23. yılını, soL haber 
portalıysa 15. yılını devirdi. Türkiye solunun 
geniş kesimleri, üniversite kapılarına dayanıp 
“akademide kapanma özgürlüğünü” savunan 
genç kadın islamcı militanların “özgürlük 
mücadelesine” ikna olmuş görünürken, soL 
bu akıl kilitlenmesine vurarak ilk manşetini 
“Türban neyi örtüyor?” diye atmıştı.

 Yayın hayatına “aylık, siyaset, bilim kültür 

ve sanat dergisi” olarak giren soL, izleyen 
yıllarda kimi zaman haftalık dergi, kimi 
zaman gazete oldu; ancak ilkeleri ve üzerine 
kurulduğu temel ile, hep soL olarak kalmaya 
devam etti. 2006’nın 22 Mayıs’ındaysa 
kendisine yeni bir pencere açarak soL haber 
sitesi üzerinden Günlük Siyasi Gazete olarak 
yayına başladı. 31 Mayıs 2008’deyse günlük 
siyasi gazete, sürekli güncellenen bir haber 
portalına dönüştü. Yakın bir geçmişteyse soL 
TV ile internet televizyonculuğu alanında 
da soL halka gerçekleri anlatmaya devam 
ediyor.

SoMA DAvASI buGüN GÖrülüyor


