
AKP sekiz yıldır büyük bir suç işliyor. Başka bir ülkenin egemenlik haklarını 
hiçe sayıyor. Suriye topraklarında açıkça bölücü, cihatçı çeteleri besliyor, 
eğitiyor ve onları silahlı güç olarak kullanıyor. AKP iktidarı ABD ile birlikte 
Suriye’de yaşanan bu insanlık dramının asli suçlusudur. (Türkiye Komünist 
Partisi’nin 9 Ekim 2019 Tarihli Suriye’den Elinizi Çekin Açıklaması’ndan)
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NE ÇOK SUÇ İŞLEDİNİZ!
Suriye, silahlar, SADAT, petrol kaçakçılığı…

Ülkücü mafya Sedat Peker, yayınladığı 8. vi-
deoda Suriye konusuna girdi ve aslında yıllardır 
bilinen birçok konuda, yine bilinen gerçekleri kimi 
“yeni” notlarla sıraladı.

Peker’in cihatçı ÖSO’ya çok sayıda yardım 
tırı gönderdiği biliniyor örneğin. Bu tırları gön-
dermek için AKP’li bir vekille konuştuğu, ondan 
onay aldığı bilgisini paylaştı bilinenlere ek olarak. 
Bu vekil için daha önce Peker’in AKP bağlantısını 
kurduğu söylenen Metin Külünk ismi öne çıksa 
da “net” bir açıklama yapılmış değil.

Ama ötesi var…
Peker’e göre bu vekil, “sen konvoyu gönder, 

biz de senin konvoyun arasına birkaç tır ekleye-
lim” demiş. Peker, bu tırlarda silahlar olduğunu, 

bu tırların El Nusra’ya gittiğini, kendi gönderdiği 
araçların da bir bölümünün bu cihatçı örgüte ve-
rildiğini söyledi.

Bu eklenen tırlar, Peker’in yaptığı açıklamaya 
göre SADAT’ın cihatçılara gönderdiği silahları ta-
şıyor.

SADAT’ın silah desteğine ilişkin haberler 
2012’ye dayanıyor; AKP’nin bizzat el attığı silah 
desteği işleri ise neredeyse Suriye’ye saldırının 
başında başlıyor.

Bu konuda cihatçı çete üyelerinin yaptığı on-
larca açıklama bulunuyor; sınırdan nasıl geçtikle-
rini, silah desteğini nasıl aldıklarını, silah desteği 
için değil tırların, ambulansların dahi kullanıldığını 
anlatan açıklamalar...



Peker, SADAT’ın El Nusra’ya gönderdiği silahlar 
dışında bir konuda daha açıklama yaptı. Suriye’de 
El Nusra ile Murat Sancak’ın şirketi aracılığıyla tica-
ret yapıldığını, Suriye’nin kaynaklarının bu şirketten 
Cumhurbaşkanlığı’na, oradan Berat Albayrak’a uza-
nan bir hatta paraya çevrildiğini söyledi.

Bu konudaki açıklamalar da yeni değil. Berat 
Albayrak’a ilişkin Suriye’de petrol ticareti yaptığı 
haberlerinin tarihi oldukça eskiye dayanıyor. Ancak 
Peker’in son iddiasına bakalım; bu konuda da iki ay 
önce “Suriyeli muhalif” bir yayın kuruluşunda bir 
haber çıkmış, ticaretin merkezinde Peker’in dediği 
gibi Sancak’ın MT adlı şirketinin durduğu yazılmıştı.

Üstelik sadece Berat Albayrak değil, Erdoğan’ın 
oğlu Bilal Erdoğan’ın da bu işin içinde olduğu yö-
nünde çok sayıda haber ve açıklama yapılmıştı.

Türkiye’nin Suriye’de Rusya’ya ait bir uçağı dü-
şürdüğü dönemde Rusya kimi görüntüler yayınla-
yarak Türkiye’nin Suriye’den petrol kaçakçılığı yaptı-

ğını, bu kaçakçılık hattında IŞİD’in de bulunduğunu 
söylemiş, doğrudan Erdoğan ailesini hedef almıştı. 
Örneğin o dönem Rusya Savunma Bakanı Yardım-
cısı Anatoly Antonov, IŞİD’in petrol ticaretine ilişkin 
bilgi vererek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve 
ailesinin de bu ticaretle doğrudan ilişkili olduğunu 
söylemiş, petrol ticaretinin hacminin büyük olduğu-
nu ve Deyrizor’dan geçirilen IŞİD petrolünün Bat-
man’daki rafinerilere getirildiğini söylemişti.

Batman’daki söz konusu rafinerinin Tüpraş’a 
yani Koç’lara ait olduğu ortaya çıkıyor, kurum tara-
fından yalanlanan bu iddiaya ilişkin Bilal Erdoğan 
şöyle diyordu: “Türkiye Kürt petrolü satıyor, Ancak 
Rus haritasına bakılırsa Suriyeli Kürtler IŞİD’in pet-
rolünü Koç ailesinin sahibi olduğu Tüpraş’a getiri-
yor. Koç ailesi petrolü, belgesi olan kaynaklardan 
satın aldığını söylüyor. Onlara sormayı deneyin.”

Petrol ticaretinin ayrıntıları:  
EL NUSra, IŞİD, KOÇ, BİLaL, BErat

KOMŞUDaKİ İÇ SaVaŞtaN ÇOK KaZaNaN PatrONLar
KÜlkücü mafyanın yasadışı gelir kaynağı olarak 

vurguladığı ham petrol kaçakçılığı elbette çok ak-
törlü büyük bir vurgun. Ancak burada Türkiye bur-
juvazisinin genel anlamda elde ettiği dolaylı rant da 
unutulmamalı.

İç savaşın daha ilk yıllarında Suriye’deki her tür-
lü fabrika ve kamu kaynakları cihatçılar tarafından 
sökülerek Türkiye’de satıldı. Başta Gaziantep ol-
mak üzere Suriye sınırına yakın bölgedeki sanayi 
kentlerindeki patronlar Suriye’nin yağmalanmasın-
dan pay aldı.

Türkiye ordusunun ve düzenlenen sınır dışı 
operasyonlarda mayın eşeği olarak önden sürdüğü 
Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) adlı gerici güruhun si-

lahlandırılmadığını, donatıldığını, her türlü araç ve 
ekipman sağlandığını unutmayalım. Bu şeriatçı as-
keri birliğin ayağında Yakupoğlu Deri Sanayi (YDS) 
botları, üstlerinde Nurol Teknoloji marka balistik 
zırhları vardı.

Suriye operasyonları sırasında atılan her bir 
merminin, her bir füzenin ise Savunma Sanayi Baş-
kanlığı altında yapılanmış savunma sanayi devleri-
nin iştahını kabarttığını söylemeye gerek bile yok.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin doğrudan ve dolaylı 
kontrolünde bulunan Suriye topraklarında yapılan 
yatırımları hatırlamak ister misiniz? Kolin Holding 
tarafından yapılan sahra hastaneleri ve konutlar, 
Dorçe Prefabrik tarafından kurulan kamplar kimin 

Aralık 2015’te 
Rus istihbaratı 
tarafından servis 
edilen ve Türki-
ye’ye giriş yapan 
yasa dışı petrol 
sevkiyatını gös-
teren fotoğraf.



cebini dolduruyor acaba?
Yeri gelmişken bir parantez de Libya için açmak 

gerekiyor. Türkiye sermayesinin buradaki faaliyeti 
Suriye kadar yoğun olmasa da göz ardı edilmeye-
cek bir varlığı var. Hangi silahlı güçlerin Libya top-
raklarında var olduğu tam olarak bilinmese de Bay-
raktar SİHA’larının bölgede yoğun olarak kullanıldığı 
aşikâr. Ancak bilinenin dışında Türkiye sermaye-

sinin Libya’daki yatırımlarına ne demek gerekir? 
Treysan tarafından yapılan kamp binalarını kullanan 
Mitaş şirketi, birlikte milyonlarca dolar kazanç elde 
ediyorlar. Libya enerji sektöründe Çalık Enerji’nin 
önemli bir yer aldığını hatırlatmak isteriz. Libya’da 
önemli bir aktör olan ENKA Holding’in şantiyesinin 
Libya iç savaşında savaşan taraflarca adeta birer 
cephanelik olarak kullanıldığını ne çabuk unuttuk!

SUrİyE HaLKINa KarŞI İŞLENEN SaVaŞ SUÇLarI raPOrU

SaDat: ErDOğaN’IN BaŞDaNIŞMaNININ MİLİS tEŞKİLatI

22 Aralık 2013’te yapılan Barış Derneği 5. Ola-
ğan Genel Kurulu’na sunulan Savaş Suçları Rapo-
ru’nda AKP iktidarının cihatçı çetelerle yakından 
bağlantı kurduğuna dair çok sayıda vurgu yer alı-
yor. Rapora Türkiye’den pek çok aydın, akademis-
yen, yazar, sendikacı, hukukçu, milletvekili katkı 
ve destek verdi.

Raporda, işlenen suçlara ilişkin şu tespitler yer 
alıyor:

“Suriye’deki silahlı grup üyelerine desteklerini 
sunan tüm ülkelerin başta Barack Hussein Oba-
ma, Benyamin Natanyahu ve Recep Tayyip Erdo-
ğan olmak üzere hükümet başkan ve ilgili üyeleri 

insanlığa karşı suçun hem azmettiricileri hem de 
suç ortaklarıdır (…) İnsanlığa karşı işlenen suçlara 
yeni ortaklar arama amacıyla Türkiye’de faaliyet 
gösterip, Suriye’ye cihatçı toplayan tüm kişiler, 
TCK 306. maddesine göre “yabancı bir devlete 
karşı asker toplamak veya diğer hasmane hare-
ketlerde bulunmak” suçunu işlemektedirler. Bu 
suçluların cezalandırılmayıp serbest bırakılmaları, 
ceza hukukumuzun ağır ihlalini oluşturmakta ve 
yeni suçların devamlılığının önünü açmaktadır. 
Bahsi geçen suçu işleyen her suçlunun derhal tu-
tuklanması gerekmektedir.”

Raporun tamamına aşağıdaki linkten erişebilir:

Peker’in videosunda Suriye’ye silah gönder-
mekle suçladığı SADAT’ın bu ve benzer faaliyet-
leri uzun yıllardır biliniyor ancak AKP tarafından 
korunuyor. AKP iktidarıyla beraber sınır ötesine 
sermaye ihracatına yoğunlaşan Türkiye serma-
yesinin bu anlamda bütünlüklü bir plan dahilinde 
ilerlediğini hep belirttik. Sermaye ihraç edilecek 
ülkelere THY seferlerinin başlatılması, TİKA aracı-
lığıyla yardımların başlatılması, Diyanet ve Maarif 
Vakıfları eliyle cami inşası ve eğitim kurumlarına 
müdahale aynı planın bir parçası. Planın bir yanı 

da yatırım yapılan bu coğrafyalara resmî kanallar-
la aktarılamayan kimi “askerî yardımların” örtülü 
şekilde gerçekleştirilmesi. ABD’nin Irak işgalinde 
kullandığı kötü şöhretli paralı asker ordusu Black-
water’dan feyz alan Türkiye burjuvazisi, AKP ikti-
darının da İslami renklerini verdiği SADAT ve bu-
nun gibi yapıları aynı amaç dahilinde kullanmakta. 
Darbeler planlayan, emekçi halk karşıtı rejimlerini 
koruyan, sahibinin sesi SADAT; Türkiye serma-
yesinin bütünlüklü hamlesi kapsamında oynanan 
kartlardan sadece birisidir.

https://gelenek.org/suriye-halkina-karsi-islenen-savas-suclari-raporu/



Solcu Liseliler ve Türkiye Komü-
nist Gençliği, bu Perşembe akşamı 
saat 18.00’de “Mafya, Siyaset ve 
Devlet” üçgenini tartışmak üzere 
TKP Merkez Komite üyesi Savaş 
Sarı’nın katılımıyla İzmir Nazım Hik-
met Kültür Merkezi’nde bir araya 
geliyor. Peker’den Ağar’a, Soylu’dan 
faili meçhul cinayetlere pek çok baş-
lığın konuşulacağı etkinliğe katıl-
mak ve bilgi almak için 544 6925491 
no’lu hattı arayabilirsiniz. 

Gençler mafya, 
siyaset ve devlet 
üçgenini konuşuyor

aKKaPI’Da DayaNIŞMa BüyüyOr

’den haberler...

Pandemiyle birlikte artan işsizlik, yoksulluğa 
ve eğitim, beslenme, barınma, sağlık gibi temel 
insani haklara erişimde derinleşen sınıfsal eşit-
sizliklere karşı, semt evleri ülkenin dört bir ya-
nında dayanışmayı örgütlüyor. Adana’nın Akka-
pı mahallesinde faaliyet gösteren Akkapı Semt 
Evi, gönüllü ve dostlarının katılımıyla dayanış-
mayı büyütüyor. “Mahallemizde işsiz kalan, evi-
ni geçindiremeyen emekçilerle dayanışmayı bü-
yütüyoruz” diyen semt evi tüm mahalle halkını 
bu dayanışmanın parçası olmaya davet etti. 

Siz de dayanışmaya katkıda bulunmak ister-

seniz kıyafet, bebek bezi, bebek maması, temiz-
lik malzemeleri, gıda ürünleri ve kırtasiye ge-
reçlerini Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri 
saat 14.00 - 18.00 saatleri arasında Semt Evi’ne 
ulaştırabilirsiniz. Çevrenizde ihtiyacı olduğunu 
bildiğiniz isimleri Semt Evi’ne iletebilir, ihtiyacı-
nız varsa Semt Evi’nden aynı gün ve saat ara-
lığında tedarik edebilirsiniz. İletişim kurmak ve 
bilgi almak için 536 9916879 no’lu hattı arayabi-
lirsiniz.

Adres: Akkapı Semt Evi - Akkapı Mahallesi 
Şıh Cemil Caddesi (Aktif Gıda karşısı) ADANA



Boyun Eğme!
Taksim Gezi Parkı’nda başlayan halk dire-

nişinin üzerinden 8 yıl geçti.
Haziran Direnişi’nde toplumun çok geniş 

bir bölmesinin direnç ve öfkesi Türkiye’nin 
neredeyse her noktasında sokaklara taştı, 
kuvvete dönüştü. Öfkenin ve direncin nede-
ni AKP’nin ve Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’de 
hayata geçirmeye çalıştığı karşı devrimci dö-
nüşümlerdi. Haziran Direnişi başından sonuna 
laik, yurtsever duyarlılıkların belirleyici olduğu 
bir halk hareketiydi. Aydınlanma, adalet ve öz-
gürlük istemi memleketine sahip çıkma duy-
gusu ile sokaklara çıkan halkın talepleriydi.

Geçen 8 yıl boyunca Türkiye’de 
karşı devrimci saldırı AKP eliyle de-
vam etti. Türkiye çok daha büyük 
bir karanlığın ve çürümenin içerisine 
doğru çekildi. Emekçiler çok daha bü-
yük bir yoksullukla boğuşuyor. Türki-

ye akıl almaz bir yağma ülkesi haline getirildi.
Düzen siyaseti, iktidarı ve muhalefeti ile 

AKP Türkiyesi’ni “fabrika ayarları” veya “Bü-
yük Türkiye” hedefleri üzerinden meşrulaştır-
maya çalıştı. Halkın söz ve eyleminin ortaya 
çıkardığı umut ve güven, iktidarı ve muhalefe-
ti ile düzen siyasetinin dehlizlerinde, sandığa 
sıkıştırılmış bir siyaset savunusu ile sönüm-
lendirilmeye, örselenmeye çalışıldı. Yine de bu 
yağma ve sömürü düzeni, 2013 Haziran’ında 
ayağa kalkan halkın karanlığa karşı öfke ve 
direncini aşamadı.

8. yılında Haziran Direnişi’ni ve onun 
temsil ettiği aydınlığı selamlıyoruz. Haziran 

Direnişi halkın boyun eğmeyeceği-
ni gösterdi. Şimdi boyun eğmeyen 
halkın örgütlendiğinde bu karanlığı 
nasıl dağıtacağını, insanca bir düzeni 
Türkiye’de nasıl kuracağını gösterme 
zamanıdır.

tKP: HaZİraN DİrENİŞİ’NİN 8. yILINI SELaMLIyOrUZ
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“Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman 
içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze 

haline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kafir kim olabilir?” Erdoğan’ın da katıldığı 
törende ayasofya’nın yeni imamının Mustafa Kemal atatürk hakkında ettiği sözler. 

GüNüN SÖZKaraSI

“Haziran Direnişi halkın boyun eğmeyeceğini gösterdi. Şimdi boyun 
eğmeyen halkın örgütlendiğinde bu karanlığı nasıl dağıtacağını, insanca bir 

düzeni Türkiye’de nasıl kuracağını gösterme zamanıdır.”  
Türkiye Komünist Partisi, 30 Mayıs 2021

“Gezi, doğrusuyla 
eğrisiyle yaşandı ve 
bitti.” 
Meral Akşener, 
İyi Parti Genel 
Başkanı, 20 Şubat 
2020

“Gezi olayları devleti, 
milleti hedef alan 

alçak bir saldırıydı.”
Recep Tayyip 

Erdoğan, AKP’li 
Cumhurbaşkanı, 19 

Şubat 2020
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