
AKP’ye karşıyız çünkü AKP, uluslararası alanda kâh emperyalist 
ülkelerle işbirliği yaparak kâh yeni Osmanlıcı politikalarla, 
yayılmacı bir pratik izleyerek ülkemizi kanlı hesaplaşmaların 
parçası haline getirmiştir. AKP’nin NATO ve ABD emperyalizmi ile 
şu sıralar sürdürdüğü pazarlıklar iktidarın çok daha büyük riskleri 
göze aldığının kanıtıdır.  - TKP 2023 için çağırıyor broşüründen
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KÖŞEYE SIKIŞAN AKP 
AMERİKANCILIĞA SARILIYOR

Ülkücü çete liderinin ortaya attıkları ile baş-
layan tartışmalarda, “Erdoğan iyi de çevresi 
kötü”, “AKP fabrika ayarlarına dönse düzelir 
bunlar” türünden yorumlar da sıkça yapılıyor.

Erdoğan da fabrika ayarlarının ne olduğunu 
Amerikalı, Avrupalı CEO’larla gerçekleştirdiği 
toplantı ile bir güzel hatırlatmış oldu. 

Haziran ayında yapılacak olan NATO zirvesi 
öncesi Biden ile görüşecek olan Erdoğan, bu 
görüşmeden önce ABD’li şirketlerin “üst dü-
zey yöneticileriyle” buluşup nabız yokladı. Belli 
ki iktidar sıkıştığı köşeden ABD’ye bakıyor ve 
oradan güç almak istiyor. 26 Mayıs’ta yaptığı 
bu konuşmada “ABD ile çok boyutlu müttefik-
lik ilişkimiz” vurgusu öne çıktı.

Peki Erdoğan’ın telekonferans yaptıkları 

kim? Batılı patronlar. Gıdadan iletişime, ener-
jiden uçak sektörüne piyasanın merkezinde 
duran tekeller. Yani zaman zaman yayımla-
nan “en zenginler” listesine mensup azınlıktan 
portreler vardı ekranda. Bizler pandemi bo-
yunca yoksullaşırken kârlarına kâr katan, yüz 
milyarlarca dolar kâr açıklayan Google, Pepsi, 
Microsoft patronları ile görüşüldü. Şeker fab-
rikalarının özelleştirilmesi için hükümete rapor 
hazırlayan Cargill’den, çalışanlarını pet şişeye 
idrar yapmaya zorlayan Amazon’a… Erdoğan’ın 
patron dostları arasında yok yok. 

Görüşmede ne mi konuştular? Halkın, 
emekçilerin başına örecekleri yeni çorapları...

Ülke adeta bir bataklığa dönmüş, her gün 
bir başka skandal ortaya çıkmakta iken, “Daha 



neler olacak görün bakın” diye halkı, kendine 
karşı olan herkesi tehdit eden Erdoğan, Batılı 
patronlara şirin gözükmek için insan hakların-
dan, reformlardan bahsediyor. ABD’li firmala-
rı Türkiye’ye yatırıma çağırıyor, yani diyor ki, 
gelin burada daha fazla emek sömürüsü için 
kaldığımız yerden el ele verip devam edelim. 
On dokuz yıl boyunca AKP iktidarının ayarları 
aslında hiç değişmedi: ABD’cilikten bir milim 
kıpırdanmadı. Ülkenin kaynaklarını yabancı 
tekellere peşkeş çekmek, ABD ile el ele verip 
bölge halklarına kan kusturmak, NATO’dan çok 
NATO’cu olmak… Bu ayarlar olduğu gibi yerin-
de duruyor. 

Değişen ne oldu peki? Dışa bağımlı borç 
ekonomisi döndürülemez oldu, toplumdaki 

memnuniyetsizlik arttı, hamasi söylemler işe 
yaramamaya, Erdoğan zorlanmaya başladı. Bu 
nedenle sermayeye, emperyalizme hizmetkâr-
lığını hatırlatması gerekiyor. “Yıllardır her iste-
diğinizi verdim, bir dediğinizi iki etmedim, bana 
sahip çıkın” diyor. 

Son haftalarda ortaya dökülen pisliğin ta-
mamından haberdar olan, bugünkü çeteleri 
geçmişten bu yana besleyen, semirten, istih-
baratıyla, siyasetçisiyle, askeriyle Türkiye’de 
karşıdevrimcilere destek veren “büyük birader” 
izlemede. İpler benim elimde nasıl olsa rahatlı-
ğında. 

ABD ile dostluğun halkımıza getireceği tek 
bir yarar yoktur. Erdoğan’ı da, patron dostlarını 
da bu ülkeden defedeceğiz.

Vaktiyle Süleyman Demirel “devlet bazen 
rutin dışına çıkabilir” demişti. Susurluk kaza-
sında devletin çetelerle iş yürüttüğünün ortaya 
çıkması üzerine söylediği özlü bir sözdü. O dö-
nemde çokça yazıldı, bugün de tekrarlanıyor: 
Devlet ile mafya arasında kurulan ilişkilerin mi-
ladı 2. Dünya Savaşı sonudur.

Neydi savaş sonunda siyaset tablosu? Em-
peryalizm çağının “pisliği” Nazi faşizmi ve müt-
tefiklerinde cisimleşmişti. Bunun karşısında ise 
Sovyetler Birliği tüm ilerici siyasetleri tek bir 
cephede birleştirmeyi başarmıştı. Ortaya çı-
kan tablo, düzen için büyük bir tehlikeydi. ABD 
öncülüğünde emperyalist sistemi kurtaracak 
“temiz” bir cephe kurmak gerekti. Faşizmin 
kaynaklarını aklayabilmek için Nazi faşizminin 

yenilgisi üzerinde galibiyet pozu verildi. Fakat 
bu operasyonun en çarpıcı yanı, savaş sonunda 
eski Nazi subaylarının emperyalizmin “temiz” 
cephesine devşirilmesiydi. Bunlar, uluslararası 
kontrgerilla merkezi haline gelen NATO’nun 
kuruluşunda görev aldılar. Böylece sokak çete-
ciliğinin yeri geldiğinde en resmi, en profesyo-
nel, en “temizlenmiş” şekillerde karşıdevrimci 
misyonlarını yerine getirmelerini sağlayan mo-
del doğmuş oldu.

ÇETELER BUGÜN ORTAYA ÇIKMADI

ABD’NİN PARMAĞI HEP VARDI
NATO, emperyalist sisteme bağlı tüm ülke-

lerde toplumsal çürüme kaynaklarından beslen-
di: Şovenizm, kaba kuvvet, kadın düşmanlığı, 
uyuşturucu, insan kaçakçılığı, yağmacılık... Bu 
işlerden gelen “deneyimli” insanlar, ilerici güç-
lere karşı terör eylemleri düzenlemek üzere 
güvenlik teşkilatlarının illegal uzantılarında is-
tihdam edildiler. “Kontrgerilla”, “sivil savunma”, 
“gayrı nizami harp” adları altında işçi sınıfı ve 

aydınlara karşı vurucu çeteler yaratıldı. Komü-
nizmi önlemenin yolu, ilericiliğin filizlendiği her 
noktayı karanlıkla boğmaya çalışmaktı.

ABD’nin bu büyük hizmetinden tüm ülkele-
rin patron sınıfları yararlandılar. Düzen siyaseti 
kendini temize çıkarmanın bir yolunu bulurdu 
nasıl olsa. “Ulusal çıkar” adına “rutin dışına çıkıl-
dığında” kim arkasında ABD’nin, emperyalizmin 
varlığını sorgulayacaktı ki?



Solcu Liseliler, eşitlikçi, aydınlanmacı ve insanca bir dü-
zenin çerçevesini çizen Toplumcu Anayasa metnini tar-
tışmak üzere Cuma akşamı saat 21.00’de Kocaeli’deki sıra 
arkadaşlarıyla çevrimiçi bir söyleşide buluşuyor. “Yeni Bir 
Anayasa Mümkün mü?” başlığında yapılacak söyleşiye ka-
tılmak veya etkinlikle ilgili bilgi almak için 0543 481 48 31 
nolu hattı arayabilirsiniz.

SOLCU LİSELİLER TOPLUMCU 
ANAYASAYI TARTIŞIYOR

TKG: ABDULLAH BARIŞ ÇAY’IN KATİLİ 
GELECEĞİMİzİ GASP EDEN BU DÜzENDİR

’den haberler...

İzmir’in Bornova ilçesinde ailesine des-
tek olmak için çiğ köftecide moto kurye 
olarak çalışan Abdullah Barış Çay, önceki 
gece geç saatlerde motosikletiyle sipariş 
götürürken direksiyon hakimiyetini kay-
betmesi sonucu yaptığı kazada hayatını 
kaybetti. Olay üzerine Türkiye Komünist 
Gençliği sosyal medya üzerinden bir açıkla-

ma yaparak şöyle dedi:
“İçinde yaşadığımız bu düzen 20 yaşında 

bir üniversite öğrencisini okurken aynı za-
manda ailesine destek olmak amacıyla ça-
lışmak zorunda bırakıyor ve gençler bu sı-
rada hayatını kaybediyor. Bu düzen eğitim 
hakkımızı, geleceğimizi, hayatlarımızı gasp 
ediyor. İşin özü bir üniversite öğrencisini 
çalışmak zorunda bırakan; öğrenciliğine, 
geleceğine dair hiçbir güvence sunamayan 
bu düzen, Abdullah Barış’ın katilidir.

Neredeyse her gün kaza veya ölüm ha-
berlerini aldığımız moto kurye arkadaşla-
rımıza bir yenisi daha eklendi. Patronların 
açgözlülüğü, bizi en hızlı şekilde bir yerlere 
yetişmeye, üzerimize daha güvensiz kı-
yafetler giymeye, uzun saatler çalışmaya 
mecbur bırakıyor. Onlar zevk ve sefa içeri-
sinde yaşayıp pastadan daha çok pay alma 
kavgası verirken, biz her gün daha fazla 
ölüyoruz, öldürülüyoruz.

Tüm moto kurye arkadaşlarımıza sözü-
müz olsun. Motosiklete binmenin özgürlük 
olacağı sosyalist bir Türkiye için mücadele-
mizden vazgeçmeyeceğiz. Ve işte o zaman, 
büyük ustanın dediği gibi, “Motorları ma-
viliklere süreceğiz.”



soL TV’de yayınlanan Dünyanın Politikası 
programına İsrail Komünist Partisi’nden Ofer 
Cassif konuk oldu. İsrail saldırıları ve Filistin’e 
dair son güncel gelişmelerin konuşulduğu prog-
ramda Cassif, Netanyahu’nun hükümet kurma 
yetkisini kaybetmesi ve Filistin saldırıları için 
elverişli zemini adım adım yaratması arasındaki 
bağa işaret etti. Cassif, iç politikada sıkışan Ne-
tanyahu’nun Şeyh Cerrah Mahallesi’ne başlattı-
ğı saldırıların ardında İsrail’in Doğu Kudüs dahil 
Filistin topraklarında bir işgal rejimi sürdürmesi-
nin yattığını belirtti. 

Hamas’ın füze saldırılarının Netanyahu ta-
rafından adeta teşvik edildiğini söyleyen Cassif, 
müzakere istemeyen sağcı Filistinlilerin güçlen-
mesi için Netanyahu’nun Hamas’ı Filistin Yö-
netimi aleyhine çeşitli yollarla güçlendirdiğine 

işaret etti. Cassif bu kapsamda Netanyahu’nun 
müzakerelerle işgali sona erdirmek isteyen 
Filistin Yönetimi’nin bütçesini yıllardır bloke 
ederken, Katar’dan gelen paraların Hamas’a 
gitmesine izin verdiğine dikkat çekti. Biden’ın 
başından beri Netanyahu’yu desteklediğini ha-
tırlatan Cassif, adil bir barış anlaşması için mü-
cadeleye devam edeceklerini ifade etti.

’den yansıyanlar
İsraİl KP üyesİ Cassİf’le fİlİstİn ve İsraİl’deKİ GünCel Gelİşmeler

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.

“İstanbul Sözleşmesi’nden çekildik ama kadın 
hakları ve şiddetle mücadelede değişen 

ne var? Değişen hiç bir şey yok”  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
GÜNÜN SÖzKARASI

“Halka karşı suç işleyen herkes yargılanacak... 
Çünkü insanlık asla  

boyun eğmez”  
tKP’nin 26.5.2021 tarihli açıklamasından

“Bu yanlış 
anlaşılmıştır. Sayın 
Cumhurbaşkanı 
amacını aşan bir 
ifade kullanmıştır. 
Bu şekilde anlamak 
istiyorum” 
CHP milletvekili 
mehmet Bekaroğlu

“Bu ülke Saray ve 
şürekâsından bir an 

önce kurtulmazsa 
ülke çetelerin elinde, 

aynı Venezuela gibi bir 
hale gelir. Bir an önce 

erken seçim yapılması 
lazım. Sadece bu 

bile Türkiye’de erken 
seçim yapılması 

için çok önemli bir 
gerekçedir.”

İyi Parti Grup 
Başkanvekili  

lütfi türkkan

ÜÇ TARz-I 

SİYASET

Erdoğan’ın “Daha neler olacak neler” diyerek halka savurduğu tehditler üzerine...


