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AKP’NİN ‘’İSTANBUL SEVDASI’’
MARMARA DENİZİ’Nİ ÖLDÜRÜYOR

M

armara Denizi’nde görülen
deniz salyası (müsilaj), kapitalizmin kar hırsı ve bilim dışı
çevre politikalarının nelere
mal olabileceğinin son göstergesi oldu. Büyük sanayi kuruluşlarından
yayılan atıkların doğrudan denize akması,
evsel atıkların yeterli arıtma sağlanmaksızın
denizin dibine deşarj edilmesi, küresel ısınma
gibi faktörlerin yarattığı çevre tahribatı, telafisi mümkün olmayan noktalara ulaştı.
KAR ODAKLI BILIMDIŞI POLITIKALAR ÇEVRE
FELAKETINE NEDEN OLUYOR, INSAN SAĞLIĞINI
TEHDIT EDIYOR
AKP’nin çılgın projeler olarak pazarladığı üçüncü köprü, üçüncü havaalanı, kanal
İstanbul gibi bilim insanlarının uyarılarının
dikkate alınmadığı pek çok örnek mevcut. Bu
projelerin ekosistemde yaratacağı tahribat,
nüfus hareketlerine etkisi, hava kirliliğini arttırması gibi başlıklarda bilim insanlarının bütün
uyarılarına rağmen sermayenin ve yandaşların üstün çıkarlarını temel alan bir yaklaşım
sergilenmiş, İstanbul milyonlarca emekçi için
yaşanamaz hale getirilmiştir.
MARMARA DENIZI IÇIN HAZIRLANAN
RAPORLAR DIKKATE ALINMAMIŞ
Marmara Çevre İzleme Projesi (MAREM)
kapsamında 2007-2014 yılları arasında hazırlanan yüzlerce sayfalık 9 kapsamlı rapor,
Marmara’da stabil bir müsilajın oluştuğunu
ve müsilajın gelecekte artacağının yıllardır
bilindiğini ortaya koyuyor. Hidrobiyolog Levent
Artüz öncülüğünde yapılan araştırmalarda,
Marmara’daki durumun 1975 yılından başlayıp
bugünkü sonuca ulaştığı belirtiliyor.
2009 tarihli ve Tekirdağ açıklarında yapılan
araştırmayı konu alan raporda, musilaj oluşumunun o tarihlerde bile Marmara Denizi genelini ciddi olarak etkilediğine dikkat çekilerek,
“Kontrolsüz ve hiçbir arıtmaya tabi olmaksızın
yapılan atık su deşarjlarının direkt etkisi göz
ardı edilmemeli” uyarısında bulunuluyor.
2013 tarihli “Marmara Denizi’nin Değişen
Oşinografik Şartlarının İzlenmesi Projesi”nde ise Marmaray çalışmalarından çıkarılan
hafriyatın denize boşaltılmasının tehlikelerine
dikkat çekiliyor.
2014 tarihinde hazırlanan raporda ise
Marmara Denizi genelinde arıtmasız yapılan deşarjların yanı sıra, halihazırda çalışan
ve onlarla ifade edilebilecek sayıda yapımı
planlanan enerji santrallerinin soğutma suyu
borularının, elverişli bir ortam bulup üreyen
kirlenmiş organizmalar ile dolarak kullanılamaz hale geleceği, bunun önlenmesi için klor
türevlerinin kullanıldığı ve gelecekte de kullanılacağına dikkat çekiliyor.

Bilim insanlarının uyarılarını hasıraltı eden
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2017 yılında TÜBİTAK ile ortak hazırladığı “Denizlerde Bütünleşik İzleme Programı, Marmara Denizi Özeti”
raporunda da,denizi asıl kirleten, atıkların ön
arıtma sonrası “derin deniz deşarjı” yöntemiyle uzaklaştırılarak, Marmara’nın diplerine
verilmesi olduğunu ortaya koyuyor, ancak bu
tespite rağmen Marmara Denizi için harekete
geçilmiyor.
HALIÇ VE KURBAĞILIDERE’DEN ÇIKARILAN
BALÇIK, MARMARAY’IN HAFRIYATI DENIZE
DÖKÜLDÜ
Yapılan çalışmalar Marmara Denizi’nde
yaşanan çevre felaketinde, Haliç ve Kurbağalıdere’nin temizlenmesi sırasında çıkarılan
binlerce ton balçığın ve Marmaray kazılarında
çıkarılan 1 milyon ton hafriyatın denize dökülmesinin büyük payı olduğunu gösteriyor.
Marmaray’dan çıkan 1 milyon metreküplük
hafriyat 2013 yılında Marmara Denizi, ‘Çınarcık
Çukuru’na boşaltıldı. Çevre mühendisleri, o
dönem bu uygulamaya büyük tepki göstermiş,
hafriyat dökme işleminin Marmara’daki ekosistem için felaket anlamına geldiğini duyurmuştu.
2015 yılında ise İBB Fen İşleri Daire Başkanlığı, Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ve Ulaştırma
Bakanlığı’nın Kurbağalıdere’nin temizlenmesi
için başlattığı ortak çalışmada derenin dibinden çıkan 79 bin metreküp balçık gemilerle
Yassıada ve Sivriada açıklarına döküldü. O
tarihte Denizle Yaşam Koruma ve Çalışma
Grubu, gemilerin izini sürerek balçığın denize
dökülme anını görüntülemiş, adaların açıklarına dökülen balçığın tüm Marmara’yı olumsuz
etkileyeceği uyarısında bulunmuştu.
Ergene derin deşarj projesi Marmara Denizi’ndeki tabloyu daha da ağırlaştıracak
Ağır kimyasal kirlilik yüklerini yıllardır Ege’ye
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taşıyan Ergene’nin kurtarılması için hayata
geçirilen derin deşarj projesi ise Marmara’ya
son darbeyi vuracak. Çorlu merkezden başlayarak, Ergene İlçesi, Ulaş, Vakıflar, Çerkezköy
ile Velimeşe’deki OSB’lerin arıtılmış sularını
Marmara’ya vererek Ergene’nin temizlenmesi
planlanıyor. Ancak kimyasal arıtma tesislerinin yüksek maliyetleri nedeniyle kurulacak
tesislerin evsel atık arıtma tesisleri olacağı ve
bu tesislerde ağır kimyasal arıtma yapılamayacağı öngörülüyor. Bu durumda Marmara
Denizi’ne karışacak kimyasal atıklar büyük
tehlike barındırıyor.
‘’Şahsım Devleti’nin’’ Kanal İstanbul
dayatması devam ediyor
İstanbul’u büyük bir rant sahası olarak
gören AKP iktidarı ortaya çıkan çevre felaketlerine ve bilim insanlarının bütün uyarılarına
rağmen Kanal İstanbul projesi için çalışmalara
devam ediyor. Bugüne kadar projenin geçtiği
güzergahta milyonlarca metrekarelik arazinin
satışının yapıldığı biliniyor. Kanal İstanbul’un
başka pek çok başlığın yanı sıra Marmara Deniz’indeki ekosisteme olumsuz etkileri de yine
bilim insanlarının itiraz gerekçeleri arasında
yer alıyor.
İSTANBUL SEVDASI SERMAYEYE VE
YANDAŞLARA RANT OLARAK GERI DÖNÜYOR
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, belediye başkanlığı döneminde de
dillendirdiği ‘’İstanbul bizim sevdamız’’ sözlerinin arkasında yatan adlı adınca rant ve kar
sevdasıdır. AKP’nin iktidarı boyunca adeta bir
inşaat sahasına, çılgın projelerle büyük rant
alanına dönüştürülen Türkiye’nin en büyük
kenti bugün büyük bir çevre felaketiyle karşı
karşıya bırakılmıştır. Ne İstanbul, ne ülkemiz
bu yağma ve rant düzenine terkedilemez.
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islikler tek tek ortaya çıkıyor. Suç
örgütü lideri Sedat Peker’in yayınladığı videolarda dile getirdiği
iddia ve suçlamalar, ülkemizin son
20 yıldır AKP eliyle kurulan rejimin
de niteliğini ortaya koyuyor. Çürüme her yeri
sarmış durumda. Uyuşturucu ticareti, rüşvet,
yağma, rant iddiaları birbirini izliyor. Maaş alan
gazeteciler mafya ile bağlantılı yandaşlar geride kaldı şimdi maaş alan gazeteciler tartışılmaya başlandı.
AYLIK 10 BIN AVRO ALAN MILLETVEKILI KIM?
Hala açıklanmış değil. Bu iddianın sahibi
Peker değil, doğrudan İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu. Ama bu konuda sessizlik hala korunuyor
ve TBMM’de görev yapan bütün milletvekilleri
zan altında. AKP sessiz, Meclis başkanı sessiz.
Her ay mafya liderinden 10 bin avro alan
milletvekili kim sorusunun yanıtı bizzat
AKP ve MHP tarafından saklanmaya çalışılıyor.
10 MILYON AVRO KIMIN ADINA
ISTENDI?
Bu iddia güncelliğini
korurken yeni bir iddia daha
ortaya atıldı. Bir TV kanalının ana haber bülteni sunucusunun karapara aklamak
suçundan yurtdışında bulunan
bir isimden 10 milyon avro talep
etmesi. Ancak bunu Ankara’daki bir
klik adına ve lobi adına istemesi. Bu
paranın Ankara’da kimin adına istendiği
sorusu orta yerde duruyor. büyük bir skandal
olmasına rağmen hükümet tarafından tek bir
söz söylenmiyor.
MAAŞ ALAN 12 GAZETECI KIM?
Yine bir başka iddia da 10 milyon avro istenen şahsın maaşa bağladığı gazeteciler listesi.
12 gazetecinin düzenli maaş aldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Yandaş gazeteciliğin
nasıl bir çürümeye tekabül ettiği bu örnekle bir
kez daha görülüyor.
İTIRAF MI IFTIRA MI?
Bütün bu ortaya saçılanlar iftira deyip geçiştirilebilir mi? AKP tarafından bizzat Erdoğan

tarafından bütün
bu iddialar iftira
denerek yok sayılmaya çalışılıyor.
Ancak bu iddiaların
iftira mı yoksa itiraf
mı olduğunun kararını
verecek olacak mekanizma yargı mekanizmasıdır.
20 YILLIK IKTIDAR AKP
Bütün bu tabloyu üç beş münferit olay
olarak görmek çok mümkün değil. İddialar ve
faillere bakıldığında münferit olaylar olarak
değil neredeyse kural haline gelmiş bir durum
söz konusu. Bakanlardan patronlara, yandaş
basından mafya babalarına kadar herkesi
saran ve herkesin işin içinde olduğu bir tablo.
Asıl mesele eski Türkiye karşıtlığı üzerinden yeni
Türkiye iddiasını her fırsatta dile getiren AKP’nin
20 yıllık iktidarının sonucu bu!
AKP’NIN “YENI TÜRKIYE”SI
Huzur İslam’da ve Adil Düzen sloganları ile
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iktidara gelen Milli Görüş’cü İslamcı siyasetin devamı olarak doğan AKP, “yeni Türkiye”
söylemini kullanarak ve 20 yıllık iktidarıyla
ortaya koyduğu dönüşümü Yeni Türkiye diye
adlandırarak bugün gelinen nokta ile övünüp
duruyordu. Ancak mafya liderinin ifşaatlarıyla ortaya saçılan pislikler AKP eliyle kurulan rejimin bir çete düzeni olduğunu, yağma
rejimi olduğunu göstermiş, çürümenin her yeri
sardığını bir kez daha ortaya koymuştur.
HARAMILER DÜZENI
Mafya, uyuşturucu ticareti, kara para
aklama, rüşvet, şantaj, aracılık gibi iddiaların
ortaya saçıldığı, emlak ve rantın ekonominin
temeli olduğu, gericiliğin ve yobazlığın palazlandığı bir istibdat rejimi ile karşı karşıyayız. Bu düzen haramiler düzenidir! Bu düzen
yağma ve rant düzenidir! Bu düzen çete
düzenidir! Bu düzen tarikatların düzenidir!
Ülkenin kurtuluşunun tek yolu, haramilerin
saltanatını yıkmaktan geçer!
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BU DÜZEN DIKIŞ TUTMAZ
Sedat Peker haftalık olarak yayınladığı videolarına devam ediyor. Süleyman Soylu, Mehmet Ağar, Korkut Eken, Binali Yıldırım, Erkam Yıldırım gibi isimlere yeni isimler eklendi. Yeni
isimler arasında Yıldırım Demirören, Metin Külünk, Cem Küçük ve Veyis Ateş gibi isimler de
bulunuyor.

S

edat Peker’in yayınladığı videolarda her geçen gün yeni isimler ve
iddialar yer alıyor. Peker’in şimdiye
kadar yayınladığı videolarda adı
geçen ve çeşitli suçlamalarda bulunduğu kimi isimleri sizler için derledik.

SÜLEYMAN SOYLU
Peker, ilk yayımladığı videolarda Süleyman
Soylu ismi öne çıkmıştı. Peker kendisine “Nisan
ayında Türkiye’ye dönebileceği sözünün verildiğini” ifade ederken, bazı kişi ve kurumlarla ilgili de
birtakım iddialar ortaya atmıştı.
Bakanlığın 9 Mayıs’ta yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu iddialar iftira olarak değerlendirilirken Süleyman Soylu, 19 Mayıs’ta TRT Haber’de
ve 24 Mayıs’ta Habertürk TV’de canlı yayında
açıklamalar yaparak Peker’in iddialarını Türkiye
üzerine bir operasyon olarak nitelendirdi. Peker
ise Soylu’nun ilk açıklamalarının ardında yeni iddialarda bulundu ve Soylu’nun kendisine aracılar
ile haber gönderdiğini belirtti. Soylu’nun bunu
reddetmesi üzerine, Hadi Özışık, Süleyman Özışık
ve Reşat Hacıfazlıoğlu ile Peker’in yaptığı video
telefon görüşmelerini yayınladı.
Bu gelişmelerle birlikte Soylu’ya Bahçeli ve
Erdoğan’ın sahip çıkmasının ardından Soylu’dan
“istifa etmeyeceğim” açıklaması gelmişti.
Peker bunun üzerine yeni açıklamalarda
bulunarak SBK Holding patronu Sezgin Baran
Korkmaz’dan yurt dışında kaçırılması karşılığında
para alındığını ve gazeteci Veyis Ateş’in buna
aracılık ettiğini duyurdu. Peker’in açıklamada şu
bölümler dikkati çekti: ““Gazetecilerin yüz karası Veyis Ateş.... Sezgin Baran Korkmaz’ın arasını
bulmak için Sezgin Baran Korkmaz’dan avanta
istemedim desene...
...süslü sülüman sana söz veriyorum, seni
yüce divanda yargılatacağım. Seni rezil rüsva

edeceğim. Anadolu adliyesinde ortak çalıştığın
savcıları, o savcıların çocukları üzerinden yaptıkları serveti bir bir anlatacağım. Seni mahvedeceğim.”
SEZGIN BARAN KORKMAZ, VEYIS ATEŞ...
Sedat Peker’in 9. videosunda belirttiği
başka bir iddia da SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz’ı yurtdışına
kaçmasına Bakan Soylu’nun yardımcı
olduğuydu. Hakkında 6 ay boyunca
polis tarafından dosya hazırlanan
Korkmaz’ın İçişleri Bakanlığı’na çağırıldığı ve yurt dışına kaçırılması karşılığında otel ve 45 milyon dolara el konulduğunu iddia etti. Peker, Türkiye ve ABD’de
aranırken hâkim, savcı, Emniyet müdürü
ve gazetecilerin Korkmaz’ın otelinde ücretsiz
konakladığını da savundu. Peker, Ankara Bölge
İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, Soylu’nun
eski koruma müdürü Ekrem Gülen, gazeteci Veyis
Ateş’in ve Rasim Ozan Kütahyalı gibi isimlerin de
bu otelde ücretsiz konakladığını belirtmişti.
Sezgin Baran Korkmaz’ın Bakanlık ile aracılığını Veyis Ateş’in yaptığını Peker daha sonraki
videolarında da çokça dile getirdi. Habertürk
programcılarından Veyis Ateş’in ortaya atılan
iddiaların ardından programına ara verdiği biliniyor.

MEHMET AĞAR, TOLGA AĞAR VE KORKUT EKEN
Eski Adalet ve İçişleri Bakanı, Emniyet Genel
Müdürü ve DYP Genel Başkanı Mehmet Ağar’ın
resmi görevleri süresince, birçok kişiye işkence
edildiği ve öldürüldüğü çokça gündeme getirilmişti.
1993 yılında Uğur Mumcu’nın öldürülmesiyle
ilgili Ağar, “Öyle bir iş ki, bir duvar gibi. Bir tuğla çekersek duvar yıkılır” dediği bilinmektedir.
1996’da İkinci MİT Raporu olarak bilinen raporda
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Ağar için, “PKK ve Dev-Sol’a karşı faaliyetler için
kullanılıyor görüntüsü ile özel bir suç ekibi teşkil
edilmiştir” denilmiştir. Yine aynı raporda, “Tehdit, gasp, haraç, uyuşturucu kaçakçılığı, cinayet
gibi suçların içinde olan bu grup
genellikle eski Ülkücülerden
teşekkül etmiştir” denilmektedir. Bu suçların
Ağar ve Korkut Eken
tarafından organize
edildiği belirtilmiştir.17
1990’lardan
başlayarak Ağar’ın
uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddiaları
dönem dönem gündeme taşınmıştı. Sedat
Peker de Ağar’ın işlettiği
yat limanında uyuşturucu ticareti
yaptığını belirtti. Peker ayrıca Uğur Mumcu cinayetinin sorumlusu olarak Mehmet Ağar’ı işaret
etti.
Diğer yandan Mehmet Ağar’ın oğlu AKP Elazığ Milletvekili Tolga Ağar için de önemli iddialara
yer verildi. Sedat Peker videolarında Tolga Ağar
için, “Nusret Gökçe’yi kurşunlattığını”, “Yeldana
Kaharman’a cinsel saldırıda bulunduğunu” iddia
etti.
Peker aynı videosunda Uğur Mumcu gibi Kutlu
Adalı cinayetini de Ağar ve Korkut Eken ekibi tarafından işlendiğin söyledi. O tarihlerde Emniyet
Genel Müdür Müşavirliği gibi kritik görevlerde
bulunan Eken’in Kutlu Adalı’yı öldürtmek için kendisinden tetikçi talep ettiğini, bu talep üzerine
kardeşi Atilla Peker’i Kıbrıs’a gönderdiğini, ancak
sonradan Korkut Eken ile görüştüğünde “başka
bir ekibin Adalı’yı öldürdüğünün söylendiğini”
aktardı.
BINALI YILDIRIM, ERKAM YILDIRIM,
HALIL FALYALI
Peker, Eski Başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu
Erkam Yıldırım’ın kuru yük taşımacılığı yapan
denizcilik şirketiyle kokain ticareti yaptığını iddia
etti. 2020 yılında Kolombiya’dan yola çıkan 4,9
ton kokainin yakalanmasının ardından Yıldırım’ın
uyuşturucu için yeni bir rota belirlediğini ve bu
nedenle Venezuela’ya gittiğini belirtti. Bu iddianın ardından Binali Yıldırım, “Oğlum Venezuela’ya gitmiştir. Orada bahsedildiği gibi Ocak’ta,

Şubat’ta değil; geçen sene Aralık ayında gitmiştir. Beraberinde de Covid ile mücadele amacıyla
orada ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi
birtakım malzemeler götürüp dağıtmıştır. Ziyaret amacı da bundan ibarettir” demişti. Ancak
Erkam Yıldırım’ın bahsedilen test kiti ve maskeleri
ihraç etmediği basına yansımıştı. Peker’in bu
önemli iddiası dururken, Erkam Yıldırım’ın Peker
hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.
Sedat Peker, Erkam Yıldırım’la ilgili bir diğer
iddiası da Kıbrıs’ta Halil Falyalı’nın misafiri olduğunu ve Falyalı’nın da “uyuşturucu para trafiğini
yönettiği” idi. Kıbrıs’ta otel ve kumarhane işletmecisi olarak tanınan Falyalı, ABD tarafından
kara para aklama ve uyuşturucu ticareti nedeniyle arananlar listesinde bulunmaktadır.
YILDIRIM DEMIRÖREN
Sedat Peker Demirören Medya’nın sahibi
Yıldırım Demirören’in 2018 yılında Ziraat Bankası’ndan aldığı 750 milyon dolarlık krediyi ödemediğini iddia etti.
Peker, Demirören’lere satılan
televizyon kanalları ve gazeteleri
Turkuvaz Medya
Grubu Yönetim
Kurulu Başkan
Vekili Serhat Albayrak ile Hazine
ve Maliye Bakanlığı’ndan istifa
eden Cumhurbaşkanı ve AKP
Genel Başkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı
Berat Albayrak’ın
yönettiğini söyledi.
“Aslında bir tanesi o kadar para ederdi” diyen
Peker yayımladığı 9. videoda, “Pamukören’e
geldik, bu önemli. Hukuken bir yere oturtulabilir.
Süleyman’la ilgili bölüme odaklanın. Güvendiğiniz
tarafsız yazarlara, muhalefet partisinde güvenilir

insanlara baskı kurun. Bizim Pamukören var ya,
şimdi biz gazeteyi bastık, Aydın Doğan kargaşalardan korktu, verdi yerleri. 750 milyon dolara.
Aslında bir tanesi o kadar para ederdi. Bu 750
milyon doları Ziraat Bankası verdi. Ziraat Bankası
devletin, devletin kimin sizin.” ifadesini kullandı.
Ziraat Bankası’ndan daha önce bu konu
hakkında bilgi istendiği ancak banka tarafından
herhangi bir bilgi verilmediği öğrenildi.
Bu
açıklamanın ardından sosyal
medyada KYK borcu olan
öğrencilere haciz gönderen Ziraat Bankası’na
tepkiler çığ gibi büyüdü.
Demirören’den parasını almayan bankanın
öğrencilerden alacağını tahsil etmesi tepkiyle
karşılandı.
METIN KÜLÜNK
Peker kendisinden her ay
10 bin dolar maaş aldığını iddia
ettiği bir AKP milletvekili olduğunu söyledi. CHP tarafından meclis gündemine taşınan
konu, TBMM Başkanı Şentop’a yazılı olarak da
soruldu. Şentop, bu konunun muhatabının kendisi
olmadığını ve muhatabının açıklaması gerektiğini
söyledi. Ancak Şentop’un bu konuyla ilgili İçişleri
Bakanlığı’na yazı göndererek, “hukuki sürecin
başlatılması için “tüm bilgi ve belgelerin hem adli
makamlara hem de TBMM Başkanlığı’na gönderilmesini istediği” ortaya çıktı. Peker, 9. Videosunda bu ismin Metin Külünk olduğunu açıkladı
ve 10 bin dolar değil, “çanta çanta” para verdiği
iddiasında bulundu.
Külünk iddialara şimdiye kadar yanıt vermedi.
ÖZIŞIK KARDEŞLER VE CEM KÜÇÜK, REŞAT
HACIFAZLIOĞLU, SERDAR EKŞIOĞLU
Peker’in görüşme videolarını yayınladığı kimi
isimler de basına yansımış durumda. Bu isimler
arasında; gazeteci Hadi ve Süleyman Özışık
kardeşler, Reşat Hacıfazlıoğlu ve Serdar Ekşioğlu
isimleri bulunuyor. Yıllardır gazetelerde yazılar
yazan, TV’lere siyasi yorumcu olarak çıkan kar5

deşlerden Hadi Özışık İnternet Haber’in kurucusu.
Süleyman Özışık ise Türkiye gazetesinde köşe
yazarı olarak biliniyor. Soylu ile Peker arasında
“Aracılık yaptıysam namussuzum, şerefsizim,
haysiyetsizim, alçağım” diyen Hadi Özışık’ın bir
süre sonra görüşme videoları Peker tarafından
yayınlandı.
Videonun ardından Hadi Özışık’ın TV100 ile
ilişiği kesildi, Süleyman Özışık ise Türkiye gazetesindeki köşe yazarlığını bıraktı.
Sedat Peker’in video görüşmesini yayınladığı
bir diğer isim Reşat Hacıfazlıoğlu’ydu.
İstanbul Gaziosmanpaşa’daki Gopark alışveriş merkezinin sahibi olan Hacıfazlıoğlu için
Peker daha önce Soylu ile irtibatını sağladığını, bir süredir de kendisi aleyhinde açıklama
yapması yönünde baskı altında olduğunu öne
sürmüştü. İddiaları reddeden Soylu’nun ardından Peker, Hacıfazlıoğlu ile telefon görüşmesini
yayınladı.
Sedat Peker son olarak sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
yeğeninin eşi olan Serdar Ekşioğlu ile yaptığı görüntülü görüşmenin videosunu da paylaştı. Görüşmede Suriye’ye gönderilen silahlar konusunda
Peker, “O malzemeleri yollarken sen yok muydun,
her seferinde vardın. Biz dört TIR yolluyorduk,
dört TIR da onlar veriyordu. Biz onlarınkinin dağıtımını kendimiz yapmıyorduk. Onlar Suriye’de
başka yerlere veriyordu. Silah mı satıyorlardı, biz
satmadık, sen de vardın ben de vardım… Bizle
yolluyorlardı daha önceki gibi sıkıntı yaşanmasın diye…” ifadelerini kullanıyor.
Peker, daha önce yayınladığı
başka bir videoda, Suriye’ye yardım
TIR’ları gönderdiğini, SADAT aracılığı
ile El Nusra’ya silah gönderildiğini
belirtmişti.
Tüm bu vahim iddialar devlet
gücünü elinde bulunduran AKP iktidarının birçok kirli ilişki içinde bulunduğuna dair kuvvetli bilgiler içeriyor.
Siyasetçisinden patronuna, gazetecisinden mafya şebeklerine kadar bu düzen
batağa batmış durumdadır.
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Biden-Erdoğan görüşmesi NATO zirvesinde yapıldı.

EMPERYALIZMLE “STRATEJIK
MÜTTEFIKLIK” DEVAM EDIYOR!

ABD seçimlerinden beri Erdoğan ile görüşmeyen Biden, NATO zirvesi dolayısı ile bu trafiğe
bir son verdi. Türkiye’nin geleceği açısından görüşmesinin çok kritik geçeceği beklentisi,
uluslararası konjonktüründeki gelişmeler ve ihtiyaçlar beklentilerin ve sonuçların düşük bir
sonucu ortaya çıkardı.
Hem muhalefet cephesine hem de İktidar
çevresinde ABD ile süründürülecek ilişkiler kritik
bir dönemece geldiği ve sonuçlarının ne olacağı uzun bir süredir tartışılıyordu. ABD tarafından
alınan yaptırım kararlarının Haziran ayına kadar
hem ABD hem de AB tarafında ertelenmiş olması
uzmanlardan tarafından Türkiye’nin terbiyesi
olarak yorumlansa da gelinen aşamada NATO’nun pro-aktif tavrının arttıracağı görüntüsü
daha önce saydığımız yaptırımları ve ilişkilerin
gerginliğini erteleyecek gibi gözüküyor.
Biden-Erdoğan görüşmesi öncesinde, uluslararası uzmanlar ikiye ayrılmış durumdaydı. Bir
grup, sorunların Türkiye için daha da derinleşen
bir kriz tablosu öngörürken Biden’ın bu sıkıştırmayı daha da artıracağına dikkat çekiyordu.
Diğer cephede bulunan uzmanlar ise iki tarafın
da meseleye orta-uzun vadeli pragmatik yaklaşacaklarını, görünür galibiyet peşine düşmektense, alabileceklerinin ve kurtarabileceklerinin
en fazlasına odaklanacaklarını değerlendiriyordu. İkinci grup yaklaşımın kısmen haklı çıktığı

görülse de Biden’ın “ilerleme umudu” sözünün
arkasını yorumlamak için veri az. En sıkıntılı konu
olan S- 400 meselesinde ise iki taraf ta yorum
yapmaktan kaçındı, daha önce olduğu gibi “bakanlar konuşsun” çerçevesinin devam ettirildiği
anlaşılıyor. Suriye ve özellikle YPG konusundaki
görüş ayrılığının da, en üst düzeyde teyit edilmiş olduğu ise ortaya çıkan bir başka tablo, bu
başlıkta da bir yol alındığına dair veri yok. Sorun
başlıklarının yerinde kaldığı görüşme “verimli ve
samimi” olarak tanımlansa da, Türkiye’ye davete
verilen “inşallah” cevabı dışında somut bir çıktısı
yok. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “görüşürsem hallederim” havası, ekonominin beklediği
biçimde karşılanmadığını ise ülkedeki dolar
kurunun tepkisinden anlaşılıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan zirvenin ana gündemi olan
Rusya, Çin ve Afganistan konusunda “NATO’nun
askeri olurum” diyerek 60 yıllık jandarma ezberinin kendisine büyük bir kart olacağı umudu ile
Brüksel’e gitti. Tüm bu olumlu havanın, maliyeti
ve gereken lojistik desteği ABD tarafından kar-
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şılanmak suretiyle, Kabil Uluslararası Havalimanı’nın güvenliğinin TSK tarafından üstlenilmesinin
Ankara tarafından önerilmesine dayandığı açık
Benzer “olumlu gündem” havasında ise Suriye
ve Libya dosyalarında tasarlanan gelecek işbirliği de eklenmeli. Bu yeni biçimlenen durum “Mavi
Vatan” kompartımanının terk edileceği kör gözün
parmağına sokulduğu gibi ortaya çıkıyor.
Özetle NATO’nun Rusya ve Çin’e karşı sert
duruşu ve 2030 vizyonu için aranan ortaklığın temini için Türkiye ile sorunlu dosyalar çözülmeden
ertesi güne bırakıldı. Brüksel’deki pozitif görüntü için Türkiye’nin hazırlıklara Doğu Akdeniz’de
yelkenleri suya indirerek başladığını hatırlarsak
ortaklarla ilişkinin yeni bağlamının şu olduğu
sonucuna varıyoruz: Erdoğan uyumlu oldukça
ödüllendirilecektir. Bunun için de Ankara’dan
politika değişiklikleri ve tavizler beklenecektir.
Çözümsüz duran pek çok dosya havuç-sopa ikilemine bırakılmıştır. Karaktersiz bir dış politikanın
sonuçları açısından daha neler göreceğiz.

GÜNDEM

17 HAZİRAN 2021

NATO, emperyalizmin jandarmalığını sürdürüyor

ABD: MERAK ETMEYIN HER ŞEY YOLUNDA!
Türkiye açısından büyük beklentiler ile gidilen, sonuçları ile ABD’nin istekleri ile biten bir
NATO toplantısına tanık olduk. ABD’nin dayattığı yönelimlerime ayak uydurun çıkışı toplantının sonuç bildirgesine de yansımış oldu.

B

elçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilen NATO Zirvesi tamamlandı. ABD Başkanı Joe Biden’ın ilk
kez katıldığı ve AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdiği NATO Zirvesi’nin sonuç bildirisi geçtiğimiz gün yayınlandı. Rusya ile olağan
ilişkilere geri dönülemeyeceği ve Çin’in sistematik
meydan okumalarına karşı konulacağı vurgulanan perspektif, Türkiye’nin desteklendiği ve 2030
Strateji Konseptinin kabul edildiği belirtildi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un,
Türkiye’nin NATO’ya bilgi vermeden Suriye’nin
kuzeyine askeri müdahalede bulunduğu ve
dönemin ABD Başkanı Trump’ın askeri birlikleri
koordinasyonsuz bir şekilde bölgeden çektiği
gerekçesiyle, 2019’da NATO’nun “beyin ölümü gerçekleşmiştir” açıklamasında bulunduğu
dönemden bu güne gelinen nokta “NATO 2030”
başlıklı bir reform girişiminin de başlatılmasına
ile karşılık bulmuş oldu. 2030 bildirgesinin temelinde yatan sonuç bildirgesine bu perspektif
ile gelindiği ve çoklu ortaklıkta merkezi kararların alınması gerektiği 2019 da en çok tartışılan
konulardan çıkılmış ve yeni hedef rotasını çizmişe
benziyor.
NATO’nun yayınladığı 79 maddelik bildiri
metninin dikkat çeken kısmı Çin’e dönük yaklaşım
olarak görebiliriz. Zirvenin ardından yayımlanan
bildiride, “Çin’in hırsları ve iddialı davranışlarının”
uluslararası düzene ve İttifak güvenliğiyle ilgili
alanlara yönelik sistematik zorluklar ortaya koyduğu açıkça ifade ediliyor, bildiride “Çin’i uluslararası taahhütlerini yerine getirmeye ve ‘büyük
güç’ rolüne uygun olarak uzay, siber alan ve

deniz de dahil olmak üzere uluslararası sistemde
sorumlulukları uyarınca davranmaya çağırıyoruz.” ile vurgulanıyor. Küresel terörizm ve Rusya
güncel tehditler sıralamasında yine ele alınan diğer iki başlıktı. Bildiride Rusya’nın silahlanması ve
işbirliğinden uzak tavrından bahsediliyor. Ancak
yapılan açıklamalar bir başka maddede karşılık
buluyor. Rusya’nın en hassas olduğu konu: Ukrayna ve Gürcistan’ın NATO üyeliği. Bu iki devlet
de NATO üyeliğini istiyor. Ancak NATO, Rusya’nın
bu konuda hassasiyetini ve verdiği tepkiyi gözeterek üyeliği şimdilik gündeme almıyor. NATO Bildirisi’nde “Ukrayna gerekli şartları yerine getirirse
(yolsuzluk, savunma, ordunun yapısı vb.) üyeliği
gündeme alınacaktır” deniyor. Buna karşın tam
da ABD ile NATO arasında belirli oranda eşitlik
temelli bir yaklaşım yaşanıyor derken, Zirve’den
saatler sonra Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir
Zelenski Twitter hesabından NATO liderlerinin
Ukrayna’nın NATO üyesi olacağını onayladıklarını
söyledi. Oysa hem ABD Dışişleri Bakanı Antony
Bilinken hem de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg üyelik konusunda bir cümle kurmamış
ve ortaklıklarını süreceğini söylemekle yetinmişti. Zelenski’nin bu açıklamayı yapması, ancak
içeriden bazı liderlerin kendisine “biraz bekleyin
sizi örgüte alacağız” demiş olması ile mümkün
duruyor.
STRATEJIK ORTAKLIKTAN HAVAALANI
BEKÇILIĞINE
Türkiye’nin bu görüşmelerden istediğini çıkarması zor gözüküyor. Görüşme öncesi diplomatik
bir hamle ile Afganistan havalimanı bekçiliğini biz
alırız ve sizin elinizi rahatlatırız çıkışı NATO içinde
7

bir şey ifade etmezken, ABD ile olan sorunlarda
bir jest ve hamle üstünlüğü kazanma gayreti olarak yorumlandı. Bu hamlenin diğer büyük
sorunlarda bir işe yarayıp yaramayacağı bilinmezken askeri başlıklardaki uyum için karşılığı
olacağını gösteriyor.
RUSYA KANDIRILDIK
Putin ile Joe Biden çarşamba günü Cenevre’de bir araya gelecek. İkilinin görüşmesinin
öncesinde Rusya Devlet Başkanı Putin, NBC
televizyonuna açıklamalarda bulundu.
NBC’den Kim Simmons, NATO’nun gerçekleştirdiği manevraların Rusya’nın tatbikatlarına
yanıt olduğunu öne sürerek Moskova’yı ittifak ile
karşı durmayı tırmandırmakla suçladı. Gazeteci, “NATO bir nevi savunma oynuyor” ifadesini
kullandı.
Rus lider, “Böyle savunma mı olur? Sovyetler Birliği döneminde Gorbaçov’a, ki çok şükür
henüz yaşıyor, ona sorabilirsiniz, şifahi de olsa
NATO’nun doğuya genişlemeyeceği sözü verilmişti. Nerde bu vaatler?” yanıtını verdi. Simmons,
“Genişlemeyeceği vaadi nerede yazılmış?” diye
itiraz etti.
Rusya Devlet Başkanı, bu itiraza şu tepkide
bulunmuş: “Aferin size! Haklısınız, bizi çocuk gibi
kandırdılar. Her şeyi kâğıda dökmek lazım”.
Terör örgütü NATO toplantısının 2030 vizyonu
eski ABD döndü diye bakmak zor değil, örgütün
kuruluş felsefesinin ise nereye oturacağı halen
tartışma konusu. ABD’nin ise öncülük bende
tekrardan arkama dizilin ve şüphe etmeyin perspektifi şimdilik ortakları hizaya getirmiş durumda.
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TKH MK ÜYESİ KURTULUŞ KILÇER’DEN ERDOĞAN-BIDEN GÖRÜŞMESİ YORUMU:

ÜLKE ONURU BİR KEZ DAHA
AYAKLAR ALTINA ALINMIŞTIR

T

ürkiye Komünist Hareketi’nin (TKH)
haftalık basın toplantısı TKH MK
Üyesi Kurtuluş Kılçer’in katılımıyla
gerçekleşti. TKH YouTube kanalı
ve Facebook-Twitter hesaplarından canlı olarak yayınlanan basın toplantısında
Kılçer, “ABD başkanı ile 48 dakikalık görüşmeden
medet ummak ülkemiz adına utanç duyulacak
bir durumdur! Ülke onuru bir kez daha ayaklar
altına alınmıştır!” diyerek, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

asıl mesele ise sağcılığın doğrudan Amerikancılık
olduğu meselesidir. Amerikan başkanı ile görüşme, Amerika ile ortaklık, Amerika ile ortak fotoğraf vermeyi ne kadar önemsiyorlar, ne kadar
seviniyorlar, ne kadar mutlu oluyorlar, ne kadar
gurur vesilesi yapıyorlar!
Çünkü bunlar Amerikancıdır! Çünkü sağcılık Amerikancılıktır! Çünkü sağcılık işbirlikçiliktir!
Fazla söze gerek yok, yandaş basını alıp okumak
bile burada söylediklerimizin haklılığını fazlasıyla
gösterecektir!”

“ÜLKEMİZ ADINA UTANÇ VERİCİDİR!”
Kılçer, Erdoğan-Biden görüşmesi sonrası
AKP’lilerin kopardığı yaygaraya ilişkin şunları
söyledi:
“ABD başkanı ile 48 dakikalık görüşmeden
medet ummak ülkemiz adına utanç duyulacak
bir durumdur! Ülke onuru bir kez daha ayaklar
altına alınmıştır!
Ama bundan daha öte görülmesi gereken

TÜRKİYE’NİN NATO ÜYELİĞİ BİR KEZ DAHA
SORGULANMALIDIR!”
Kılçer, NATO zirvesine ilişkin ise şunları
kaydetti:
“Bir kez daha
NATO’nun
gerçek yüzünü gördük.

NATO güya zamanında Varşova paktına karşı savunma işbirliği örgütü olarak kurulmuştu.
Güya! Varşova Paktı ortadan kalkmış, iki kutuplu
dünya bitmiş ancak NATO varlığını sürdürdüğü
gibi şimdi de bütün dünyanın jandarmalığını üstlenecek yeni bir vizyon önüne koymuş bulunuyor!Çin düşman ilan ediliyor!Rusya düşman ilan
ediliyor!İran düşman ilan ediliyor!Özellikle Çin ve
Rusya’nın düşman haline getirilmesi NATO’nun
doğrudan Amerikan emperyalizminin jandarması
olduğunu da ortaya koymuş oluyor! Türkiye’nin
NATO üyeliği bir kez daha sorgulanmalıdır!”
“YENİ TÜRKİYE DEDİNİZ, YAĞMA, RANT,
SOYGUN DÜZENİ KURDUNUZ!”
Kılçer, organize suç örgütü lideri Sedat
Peker’in ifşalarına ilişkin ise şunları söyledi:
“Sedat Peker tarafından ortaya atılan iddialar, suçlamalar ve
itiraflar 20 yıldır iktidar bulunan
AKP’nin kurmuş olduğu düzenin
nasıl bir düzen olduğunu apaçık
gösteriyor!Şimdi Erdoğan bunlara
iftira diyor! Bırak iftira mı itiraf mı
olduğuna mahkemeler karar versin!
Ama mesele şu: Huzur islamda dediniz, adil düzen dediniz mafya rejimi
kurdunuz! Başkanlık sistemi dediniz,
istibdat rejimi kurdunuz! Yeni Türkiye dediniz, yağma, rant, soygun düzeni kurdunuz!
Ortaya saçılan pislikler burjuvazinin, sermaye
sınıfının karakterini de göstermiş oluyor! Sedat
Peker ifşaatları sonrasında ortaya çıkan gerçeklere baktığımızda burjuva sınıfının gerçek yüzü
de ortaya tek tek çıkıyor!”
“YETER SÖZ İŞÇİNİN MİTİNGİNE KATIL,
GÜCÜMÜZE GÜÇ VER!”
Kılçer, basın toplantısının sonunda, 19 Haziran’da İstanbul ve İzmir’de düzenlenecek işçi
mitingine çağrı yaparak şunları kaydetti:
“Bir kez daha bütün emekçi kardeşlerimizi 19
Haziran’da Sınıf Tavrı Derneği tarafından düzenlenecek olan yeter söz işçinin mitingine davet
etmek istiyoruz! Mafyasız, patronsuz, tarikatsız
bir düzen istiyorsak, insanca yaşam ve eşitlikçi
bir düzen istiyorsak, hak, hukuk , adalet istiyorsak, yoksulluğa, işsizliğe ve eşitsizliğe hayır
diyorsak, AKP’nin kurmuş olduğu bu yağma ve
rant düzenine artık yeter diyorsak, Sen de yeter
söz işçinin mitingine katıl, gücümüze güç ver!”
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