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YAĞIŞLAR AFET, AKP FELAKET GETIRDI
Medya, özellikle televizyonlar ve gazeteler hala en güçlü ideolojik araçlar arasında yerini
alırken ne sermaye sınıfı ne düzen siyaseti ne de emperyalistler bu alandan ellerini çekmiyor bilakis “yatırım” yapmaya devam ediyorlar
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on birkaç haftada Türkiye’de yaşanan afetler sonucunda onlarca
yurttaşımız yaşamını yitirdi. Güney
bölgelerindeki yangıların ardından
Batı Karadeniz Bölgesi de sellere
teslim oldu. AKP iktidarının basiretsiz politikaları
nedeniyle afetler felakete dönüşürken, toplumun
doğru bilgi alması engellenmeye çalışıldı.
Bartın, Sinop ve Kastamonu’da etkili olan
yağışlar, AKP’nin önünü açtığı çarpık şehir planlaması nedeniyle felakete dönüştü. Uzun yıllardır
doğayı ve insan yaşamını hiçe sayarak yürütülen
betonlaşma politikaları sonucunda imara açılan
doğal alanlar, iklim değişikliğinin de etkisiyle afet
bölgeleri haline geldi. Dere yataklarına verilen
imar izinleri, betonlaşmanın etkisi ve yeşil alanların giderek azalmasıyla, son yıllarda Karadeniz
Bölgesi’nde sıkça sel felaketleri yaşanmasına
neden oldu.
Sel felaketleri sonucundaki bilanço ise oldukça ağır durumda: Verilen resmi rakamlara göre
Kastamonu’da 62, Sinop’ta 14, Bartın’da ise 1
yurttaşımız yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren yurttaşların 14’ünün henüz kimlik belirleme çalışmaları
devam ederken, kayıp ihbarı yapılan kişi sayısı ise
34’tür.
KASTAMONU BOZKURT’TA HES KAPAKLARI
AÇILDI İDDIASI
Yıllardır Hidroelektrik Santralleri (HES) yapımına karşı bölge halkı ciddi bir direniş yürütmüş
ancak AKP tüm itirazlara rağmen HES yapımına
devam etmişti. Sel felaketinden en çok zarar
gören Kastamonu’nun Bozkurt ilçesi neredeyse
haritadan silinirken, HES’e ait baraj kapaklarının
açıldığı iddiası yeniden HES tartışmalarını gündeme getirdi.
Afet bölgesinde yaşayanların iddialarına
göre, dere yatağının taşmasıyla yaşanan sel
felaketinin arkasında bölgede bulunan HES’e ait
baraj kapaklarının açılması yatıyor. Ezine Çayı
üzerine kurulu Ebru Regülatörü ve HES’in AKP
tarafından 2008 yılında yapımına onay verildiği
ve 2016 yılında işletmeye açıldığı biliniyor. Bozkurt’un içinden geçen Ezine Çayı’nın HES yapımı
amacıyla yatağı daraltılmış ve oluşturulan yapay
kanal ile doğrudan denize dökülüyordu.
Kastamonu Valiliği ve İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu iddiayı yalanlarken, Bozkurt’ta yaşayan
çiftçiler selin gerçekleştiği çarşamba günü baraj
kapaklarının açılacağına ilişin kendilerine mesaj
geldiğini belirttiler.
Mesajda, “Çiftçilerimizin dikkatine. Bölgemizdeki yoğun yağışlar nedeniyle sel riski beklenmektedir. Tesislerimizi ve arazilerimizi korumak

amacıyla barajlarımız kapatılmış regülatör
kapaklarımız açılmıştır. Tüm çiftçilerimizin önlem
almasını önemle rica ederiz” denildiği görülüyor.
Başka bir yaygın bilgi ise, selden hemen önce
yapılan anonsun yetersizliği ile ilgiliydi. Belediyeden yapıldığı söylenen anonsun yalnızca, “Araçlarınızı çayın kenarından kaldırın” şekilde yapıldığı
ve başka hiçbir uyarının yapılmadığı şeklindeydi.
Bölge halkının basına yansıyan açıklamalarında,
felaketin hemen öncesinde yanlış yönlendirildikleri sıkça belirtilmektedir.
Arzu Yücel isimli afetzedenin Demirören Haber
Ajansı’na (DHA) yaptığı açıklamada, “Beşinci
katta oturuyorduk. Yaz tatili için geldik buraya.
Bize evi boşalttırmadılar. 11.30’da belediyenin
arabası geldi, anons ettiler. ‘Çay taşabilir’ dendi.
Dışarı çıktım. 12.00’de çay taştı. Akşam 17.30’a
kadar dışarıda bekledim. Çocuklarıma el salladım, balkondalardı, bize bakıyordu, el sallıyorduk.
‘Bina yeni, çökmez’ dediler” ifadelerini kullandı.
Aynı aileden Ramazan Yücel de yaşananları
şöyle anlattı: “Sel felaketi öncesinden burada
anons yapıyorlar ‘Dere kenarındaki araçlarınızı
buradan kaldırın’ diye. Eşim aracını dere kenarından kaldırıp arka sokağa park ettikten sonra derede ciddi anlamda su birikintisi geliyor ve eşim
binaya giremiyor. Karşı binanın merdivenlerinden
sadece çocuklarımı balkondan izlemekle kalıyor.
Annem, babam ve çocuklarım dışarı çıkamıyor,
eşim de binaya giremiyor.”
AKP YINE SINIFTA KALDI: “SAATLERCE YARDIM
GELMEDI. BU İNŞAATLARA NASIL İZIN VERILDI?”
Yücel açıklamasına şöyle devam ediyor;
“Bunlar bina yıkılana kadar bu şekilde binada mahsur kaldılar. Ne bir yardım ne kurtarma,
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kimseler yardım etmedi. Bina yıkıldıktan sonra
helikopter geliyor. Havada uçuş yapıyor. Bizim binamız 3 yıllık bir bina. ‘Yeni bina, yıkılmaz’
dediler. Bu inşaatlara nasıl izin veriliyor? 3 yıllık bir
bina nasıl bu hale geliyor? Neden ‘arabanızı alın’
deniyor da binaları boşaltın’ denmiyor.”
AŞIRI YAĞIŞLAR AFET, AKP İSE FELAKET GETIRDI
Tüm doğal nedenler, aşırı yağış kimi zaman
doğal afetlere neden olabilmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, 10
Ağustos’tan itibaren Bozkurt’ta metre kareye 161
kilogram yağış düştü. Bozkurt’u çevreleyen dağlardaki köylere ise metre kareye 453 kilograma
varan yağış miktarı tespit edildi.
Tüm bu doğal nedenlere rağmen AKP iktidarının yaşanan felaketteki ağır sorumluluğunu
ortadan kaldırmıyor. Yıllarca süren yanlış imar
politikası, doğal alanları yok edilmesi; ormanların,
akarsuların ranta kurban edilmesi yaşanan afetlerin felakete dönüşmesine yol açıyor.
Şimdiye kadar yürütülen politikalara ek
olarak; afet anında AKP’nin yürüttüğü yetersiz
bilgilendirme ve geç müdahale de selin verdiği zararın ve can kayıplarının artmasına neden
oldu. İlçeye saatlerce yardımın gelmemesi,
yaşamını yitirenlerin sayısının dahi günlerce tespit
edilememesi, basit önlemlerin dahi alınmaması
onlarca yurttaşımızın yaşamını yitirmesine neden
oldu.
Ülkemizde buna benzer felaketlerin yeniden
yaşanmaması için ranta kurban edilen politikalar
acilen terk edilerek, halkın gerçek ihtiyaçlarına
dönük politikalar izlenmelidir. İlk adım ise AKP
iktidarından ve tüm piyasa sistemden kurtularak
atılmalıdır.

AFGAN HALKI, EMPERYALİST İŞGALDEN
SONRA ŞERİATÇI KARANLIĞA TESLİM
EDİLMİŞTİR!

Şeriatçı Taliban Hareketi’nin Afganistan’da
başkent Kabil’i ele geçirmesi, gerici ve faşist bir
rejimin altında yaşayacak olan Afgan halkının
makus talihine eklenecek bir gelişme olarak
görülmelidir.
Emperyalist ABD’nin işgalinden sonra şimdi
de şeriat rejiminin karanlığı altına girecek olan
Afganistan’daki siyasal gelişmeler tek başına
ABD emperyalizminin yenilgisi ile açıklanacak
bir gelişme değildir. ABD emperyalizminin işgal
ettiği Afganistan’dan çekilme nedenlerinin bir
boyutunu işgal siyasetinin iflası ve başarısızlığı
oluştursa da, bu yaşananlar emperyalizmin yeni
stratejik hedefleriyle ilgilidir. ABD emperyalizminin Taliban ile anlaşarak Afganistan’dan hızlı bir
biçimde çekilmesi, istikrarsız bir bölge bırakma
niyetiyle birlikte değerlendirilmelidir.
Rusya, Çin, İran, Hindistan ve Pakistan başta
olmak üzere bölge ülkelerini etkileyecek bu
gelişme, adı geçen ülkeleri ve bölgeyi istikrarsız
bir dönemle baş başa bırakma hesaplarının sonucu olarak görülmelidir. Bütün bu ülkeleri tehdit
eden tehlikenin başında emperyalizmin veka-

let savaşını üstlenen cihatçı terör örgütleri için
Afganistan’ın yeni yaşam alanına dönüşmesi
bulunmaktadır. Bu tehlikeye karşı bölge devletlerinin Taliban yönetimi ile masaya oturması,
tehdide karşı bir önlem olarak ele alınmalıdır.
Bu başlık ve ABD’nin Afganistan’dan çekilmesi
olguları üzerinden Taliban’a anti-emperyalist
bir nitelik ve meşruluk atfedilmesi büyük hata
olacaktır.
Çünkü dün Taliban’ın arkasındaki güçler
belliydi ve bugün de bellidir. Katar ve Suudi
Arabistan gibi işbirlikçi Körfez ülkeleri ile yıllardır
Pakistan gizli servisinin desteklediği Taliban’ın
rolü bugüne kadar emperyalizm tarafından biçilmiş, misyonu ise Afgan ilericiliğine ve sosyalizme karşı kullanılmak olmuştur. Afganistan bugün
yıllardır emperyalizm tarafından beslenen ve
kollanan Taliban gericiliğine yine işgalci ABD
tarafından teslim edilmiştir!
ABD emperyalizmi, Afganistan’ın işgalinin ve
döktüğü kanın hesabını vermediği gibi emperyalist çıkarlar uğruna Afganistan’da şeriatçı bir
rejiminin de zeminini döşemiştir. Geçmişte, ilerici
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ve sosyalist Afgan Hükümeti’nin düşürülmesi
için cihatçı güçleri büyütenler, bugün Afgan
halkının yaşadığı karanlığın da sorumlusudur.
Afganistan’a özgürlük ve demokrasi getireceğini
söyleyenler bugün Afgan halkını şeriatçı faşizme
kurban etmişlerdir.
Geçmişte, Beyaz Saray’da ağırlananların
emperyalizme karşı Afganistan’ın ulusal bağımsızlığını temsil etmesi mümkün değildir!
Taliban iktidarı, ne bölge açısından bir istikrar unsuru ne de Afgan halkının refah ve huzuru
anlamına gelecektir.
Müziği ve televizyonu, kız çocuklarının okumasını, mahremsiz kadınların dışarı çıkmasını
yasaklayan; erkeklere sakalı, kadınlara burkayı
zorunlu tutan; alkole haram ama afyona helal
diyen; afyon ticaretinden vergi kesen bir zihniyetten ne demokrasi ne insan hakları ne özgürlük gelir.
Yaşamak için boyun eğmek zorunda kalan
Afganistan halkı, emperyalist işgali hak etmediği gibi bugün de şeriatçı Taliban rejimini hak
etmemektedir!
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ABD’NİN BESLEMESİ , ŞERİATÇI FAŞİZMİN
TEMSİLCİSİ TALİBAN
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BD ile yapılan antlaşma sonrası 15
Ağustos’ta Kabil’i ele geçiren cihatçı örgüt Taliban dört gün sonra
Afganistan İslam Emirliği’ni resmen
ilan etti. Taliban’ın çok büyük oranda hakimiyet kurduğu Afganistan’dan gelen görüntüler ve haberler ise cihadist ve şeriatçı örgütlerin yönetim anlayışını bir kez daha ortaya koydu.
Öte yandan emperyalizmin sosyalist bloka karşı
uzunca yıllar besleyip büyüttüğü, silahlandırdığı
bu ve benzeri örgütler dünya halklarının, özellikle
de kadınların kabusu olmaya devam ediyor.
TALIBAN EMPERYALIZMIN MAŞASI OLARAK
DOĞDU
Afganistanı ele geçiren Taliban büyük oranda
Peştunlardan oluşan sünni İslamcı bir örgüt olarak
biliniyor.
1970’li yıllarda sosyalist hareketin güçlenmesiyle birlikte Afganistan, Sovyetler Birliği ile yakın
ilişkiler kurmuştur. Ancak sosyalizme karşı ABD’nin
yeşil kuşak projesinin bir parçası olarak ABD yanlısı
Pakistan ve Suudi Arabistan’ın da desteği alınarak
Afganistan’da cihatçı örgütlenmeler desteklendi.
Pakistan’ın içerisinde özellikle istihbarat servisi
ISI ve CIA, istihbarat, gericilerin eğitilmesi, onlara
silah sağlanması ve bölgedeki uyuşturucu trafiğinin kontrolü konusunda işbirliği içerisinde oldu.
1978-1992 yılları arasında Sovyetler Birliği’nin desteğini alan Afganistan Demokratik Halk Partisi’nin
yönetimine karşı silahlandırılan ve eğitilen cihatçı
gruplar eliyle ülke iç savaşa sürüklendi.
Pakistan’da kurulan medreselerde eğitilen
cihatçılar, silahlandırılarak yine Pakistan sınırından Afganistan’a sokuluyordu. Pakistanlı gazeteci
Ahmet Raşid’in verdiği bilgilere göre Pakistan’daki
medrese sayısı 1971’de 900 iken, 1988 yılına gelindiğinde bu sayı 8 binin üzerine çıkmıştı. Sınır
bölgelerinde ise cihatçıların eğitildiği kayıt dışı
medrese sayısı 25 bin civarındaydı.
Taliban örgütü de emperyalizmin besleyip büyüttüğü cihatçılar tarafından 1994 yılında kuruldu
Örgütün kurucularının büyük bir kısmı Pakistan
medreselerinde dini eğitim almış kişilerdi. Örgütün
kuruluşunda Pakistan’da Deobandi Medresesinde eğitilmiş militanların etkisi büyüktür. Taliban’ın
kurucusu ve ilk lideri olan Molla Muhammed
Ömer’de bu medreseden çıkmıştır. Bundan dolayı
örgüt öğrenciler anlamına gelen Taliban ismini
almıştır. 1994 yılında Kandahar’da kurulan örgüte
Afganistan ve Pakistan’dan gelen 12 bin civarında
mücahitin katıldığı tahmin ediliyor.
Cihatçı örgütler arasında devam eden çatışmalarda üstünlüğü ele geçiren Taliban 1996 yılında Kabil’i ele geçirerek Afganistan İslam Emirliği’ni
ilan etti. Emir ise örgütün lideri Molla Muhammed
Ömer oldu.
Taliban’ın ilk icraatı 1986’dan 1992’ye kadar
Afganistan’ı yönetmiş eski Cumhurbaşkanı Doktor
Necibullah’ı önce işkence edip daha sonra idam
etmek oldu. Böylece Taliban esas misyonunu bütün dünyaya ilan etmiş oluyordu.

AFGANISTAN’I ADIM ADIM KARANLIĞA
SÜRÜKLEYEN CIHATÇI BIR ÖRGÜT
Yönetimi ele geçiren Taliban amacının İslmiyetin ilk dönemlerindeki toplumsal yaşamı kurmak
olduğunu ilan etti. Taliban yönetimi temellerini
Peştunların İslam öncesi kabile kanunları, Suudi
Vahhabiliği ve Deobandi doktrini oluşturuyordu.
Toplumsal baskı aracı olarak Faziletlerin Teşviki ve
Ahlaksızlığın Önlenmesi Bakanlığı kuruldu.
Taliban’ın iktidarda olduğu 1996-2001 yılları arasında ülke adeta bir karanlığa sürüklendi.
Kadınların çalışması, yanlarında erkek olmadan
ve yüzünü örtmeden dışarı çıkması yasaklandı.
Karma eğitime son verildi, 10 yaşından büyük kız
çocukların okula gitmesi tamamen yasaklandı.
Kadınların ve kız çocuklarının sağlık hizmetlerine
erişimi kısıtlandı. Baskı elbette sadece kadınlar için
değil erkekler içinde söz konusuydu. Erkeklerin saç
kesiminin batı standartlarında olması, sakallarını
kesmesi yasaktı. Müzik, televizyon, sinema, resim,
heykel gibi sanat faaliyetleri yasaklandı. İdam cezaları meydanlarda infaz edildi, zina suçlamasıyla
recm, hırsızlık gerekçesiyle sanıkların uzuvlarının
kesilmesi gibi uygulamalar, kırbaç cezaları gündelik hale geldi. Eşlerini kaybeden on binlerce kadın
tek başına sokağa çıkma yasağı nedeniyle açlıkla
baş başa bırakıldı. Buda heykellerinin dinamitle
havaya uçurulduğu görüntüler Taliban iktidarının
simgelerinden biri oldu.
TALIBAN DEĞIŞTI MI?
20 yıldır devam eden ABD işgali Afganistan’daki yıkımı derinleştirmiştir. ABD’nin 11 Eylül saldırılarını bahane ederek Afganistan’ı işgalinin ise
emperyalizmin stratejik hesaplarının ürünü olduğu
bir kez daha tescillenmiştir. Yirmi yıldır sürdürdüğü
işgalin ardından Taliban ile masaya oturan ABD,
terör örgütleri ile ilişkisini kesmesi halinde Taliban’a çekilme vaadinde bulunmuştur. Böylece on
yıllardır katliamlar yapan, sivilleri katleden, yargısız
infazlar gerçekleştiren Taliban’ın ABD tarafından
terör örgütü olarak görülmediği ilan edilmiş oldu.
Kabil’i ele geçiren Taliban bir yandan deği4

şim mesajlarıyla geçmiş dönemi unutturmaya
çalışırken öte yandan kurduğu şeriat rejiminin
bütün karanlık kurallarını Afgan halkına baskı ve
zorbalıkla dayatmaya devam etmektedir. Kabili
aldıktan yalnızca bir gün sonra burka giymediği
gerekçesiyle bir kadın infaz edildi. Basına yansıyan
ancak teyit edilemeyen haberlere göre 15 yaşından büyük ve 45 yaşından küçük kız çocukları
ve kadınların listesi oluşturuluyor. Taliban şeriat
kurallarını uygulayacağını ilen etti ve şer-i hükümlerin emrettikleri ortadadır. Taliban cihatçı, şeriatçı
bir terör örgütü olarak varlık göstermeye devam
ediyor.
PAKISTAN BAŞBAKANI : SOVYET YÖNETIMINE
KARŞI ABD’NIN KAMPANYASINI DESTEKLEMEK
HATA IDI.
Taliban’ı destekleyen ve kuruluşunda önemli
misyonlar üstlenmiş olan Pakistan’dan yıllar sonra
gelen açıklamalar emperyalizmin ve Taliban’ın
bölge halklarına verdiği zararın itirafıdır. Pakistan
Başbakanı İmran Han 2019 yılında basına verdiği
demeçte Afganistan’da 1978-1992 yılları arasındaki
sosyalist yönetimin davetine icabet eden Sovyetler Birliği’nin 1979-88 arası İslamcı militanlarla
savaştığı dönemle ilgili yaptığı değerlendirmelerde Afganistan’daki Sovyet yönetimine karşı
ABD’nin kampanyasını desteklemiş olan ülkesinin
aslında tarafsız kalması gerektiğini söylüyor. Han,
“Pakistan tarafsız kalmalıydı, çünkü bu gruplarla
birlikte olmak daha sonra bizim aleyhimize döndü”
diyerek, “70 bin insanımızı kaybettik. Ekonomi 100
milyar dolardan fazla kayba uğradı. Ve sonunda
Amerikalıların Afganistan’da başarılı olamamasından biz sorumlu tutulduk. Pakistan’a son derece adaletsiz muamele edildiği hissiyatındayım”
ifadelerini kullanıyor.
Dünya halkları emperyalist barbarlık ve onun
beslemesi cihatçı çetelere mahkum değildir. Emperyalizm ve işbirlikçisi cihatçılara karşı topyekün
mücadele büyütülmelidir.

AFGANISTAN, EMPERYALIZM, TALIBAN
ABD’nin Afganistan’dan çekilmesi aonrasında Taliban’ın hızlı bir şekilde iktidara yerleşmesi,
geçtiğimiz on yıllarda emperyalizm tarafından ortaya çıkartılan şeriatçı güçlerin yeniden
emperyalizm adına görev üstlendiğinin belirteci olabilir…
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mperyalizmin 20. yüzyılda dünya üzerindeki yayılmacılığını çeşitli
zaman dilimleri ve farklı içeriklerle
değerlendirmek mümkün. 1900’lerin
başında sömürgecilikten artık reel anlamda
emperyalizm seviyesine geçen dünya kapitalizmi özellikle iki kutuplu dünya döneminde
kendisini sağlama almak ve düşmanı olarak
gördüğü sosyalizmi yenmek için canla başla
çalışmıştır.
Bu bağlamda öncelikli değerlendirilmesi gereken dönem özellikle 1900’lerin ikinci
yarısı olarak ele alınırsa yanlış olmayacaktır.
ABD’nin kendi içerisinde başlatılan, zamanla
dünya üzerinde ideolojik, politik ve askeri karşılıkları oluşmaya başlayan anti-komünizm ve
bunun pratik ayaklarının Afganistan’ı da kesen
önemli karşılıkları olmuştur.
Bu dönemde başta ABD olmak üzere
emperyalizmin temel hedefi sosyalist bloğu
yıkmak ve komünist ideolojiyi geriletmektir.
Uluslararası tekellerin ve sermaye iktidarlarının en büyük tehlike olarak gördüğü bu ikiliyi
ortadan kaldırmak için her türlü yönteme
başvurulmuştur.
Karşımıza çıkan temel olgulardan bir tanesi ABD’nin “yeşil kuşak projesi” olup, kuşak
Afganistan’a kadar uzanmıştır. Yeşil Kuşak
Projesi’nin, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı
Jimmy Carter’ın, ulusal güvenlik danışmanı Zbigniew Brzezinski tarafından geliştirilen
bir proje olduğu hatırlanmaktadır. Özellikle
CİA’nın ve tek tek ülkelerdeki gladyo örgütlenmelerinin de içinde olduğu bu projenin özü,
Akdeniz’den başlayarak, Ortadoğu’yu ve Orta
Asya’nın çeşitli bölgelerini de içine alacak
şekilde Sovyetler Birliği’nin kuşatılması, anti-komünist mücadelenin bu coğrafyalara fiili
olarak ve İslâmiyet kullanılarak yayılmasıdır.
Bugünden bakıldığında, Taliban’ın da,
FETÖ’nün de, El Kaide’nin ve buna benzer bir
dizi İslâmcı örgütün, Türk İslâm sentezi denilen
olgunun kökenlerinde bu emperyalist politika
yatmaktadır.
“KIZIL TEHLIKEYE KARŞI YEŞIL PANZEHIR”
Emperyalizmin bu politikasının bir dizi
sonucu ise kendini 1970’li yıllardan itibaren
hissettirmeye başlamıştır. Pakistan’ın tam
anlamıyla bir CİA ve cihatçı yetiştirme üssüne dönüşmesi, Afganistan’da türeyen İslâmcı örgütler, Türkiye’de benzeri şekilde başta
FETÖ olmak üzere İslâmcı örgütlerin serpilip
gelişmesi, Türk İslâm sentezinin gündeme
getirilmesi, 12 Eylül darbesi, İran’da mollaların
iktidara geliş süreci vb… başlıklar Sovyetler
Birliği’nin hayatta olduğu döneme dair üretilmiş anti-komünist politikanın bir sonucudur.
“Kızıl tehlikeye karşı yeşil panzehir” sloganıyla örgütlenen bu politikanın sahibi Amerika,

eğitim ve lojistik destekçisi Pakistan, parasal
destekçisi Suudi Arabistan idi.
1919 yılında İngiliz emperyalizmine karşı
bağımsızlığını ilan eden Afganistan’da 1970’li
yıllarda kurulan ilerici, sosyalist iktidar gerek
emperyalizmin Sovyetler Birliği’ne karşı mücadelesi kapsamında gerekse Orta Asya’da
kritik bir coğrafya olması nedeniyle “Afgan cihadı” adı verilen siyasal İslâmcı ve emperyalist saldırıya maruz kalmıştır. Bu iktidarın talebi
doğrultusunda, SSCB’nin Afganistan’a girmesi
sırasında CİA ve Pakistan himayesinde “mücahit güçler”
örgütlenirken, 1970’lerin
başlarından itibaren Afganistan’da
CİA adına çalışan
güçler birer siyasi
güce çoktan
dönüşmeye
başlamıştı. Bu
sürecin paralelinde, Afganistan’da ekilen
haşhaşın, eroin
olarak dünya piyasasına
sürülmesine göz
yumuldu, uyuşturucudan elde edilen
gelir, Sovyetler’e
karşı örgütlenen cihatçı güçlere aktarıldı. Karşı
saldırı amacıyla Afgan gruplara yoğun silah satışı yapıldı ve Pakistan’daki
askeri kamplarda eğitim verildi. Tüm bunlar
Taliban gibi radikal dinci örgütlerin temellerinin atılmasını sağlarken, bu proje kapsamında
ılımlı İslam da desteklendi. İslâmiyet’in yaygın
olduğu bir coğrafyada binlerce insan “dinsiz
komünistlere” karşı ideolojik, askeri ve siyasi
olarak örgütlendi.
Sovyetleri Birliği’nin çözülüşü ile birlikte emperyalizmin siyasal İslâm aracılığı ile
hayata geçirdiği bu projenin, adını koymak
gerekirse, cihatçı terörizmin, dizginlerinden
boşanarak ilerici güçlerin üzerine çullanması
için çok da zaman geçmesi gerekmemiştir. Örneğin, Taliban tam da bu süre zarfında gerçek anlamda ete kemiğe bürünmüş,
Afganistan Demokratik Cumhuriyeti yıkılmış,
devlet başkanı işkence edilerek öldürülmüştür.
Şeriatçı güçleri kitaplarında yazanı emperyalizm adına hayata geçirmekten imtina etmemişlerdir.
ADIM ADIM YENI GÖREVE
Sosyalizmin çözülüşü sonrasında başta
ABD olmak üzere emperyalizmin temel hedeflerinden bir tanesi, politik anlamda ve tek tek
5

ülkeler düzeyinde sosyalizmin var olan izlerinin
silinmesi olarak güncellenmiştir. Burada da
öne çıkan güçler siyasal İslâmcılar ve cihatçı terörizm olmuştur. Kimi zaman doğrudan
işgalin bir aparatı olarak, kimi zaman düşman
gösterilerek, kimi zaman “özgürlükler ve demokrasi” adına, kim zaman ılımlı İslâm kisvesi
altında bu görevini icra etmişlerdir.
Emperyalizmin özellikle 2000’li yıllara girerken temel amacının laik ve bağımsızlıkçı rejimlerin tasfiyesi olarak güncellediği misyonunun,
Afganistan, Irak, Libya’da işgal ve bir
adım sonrasında işbirlikçi güçlerin
iktidara getirilmesi, Suriye’ye
dönük vekalet savaşı, Yemen
ve Lübnan gibi coğrafyalarda istikrarsızlığın
tetiklenmesi, “Arap Baharı” üzerinden Mısır ve
Tunus’ta once İhvan’ın
desteklenmesi, ılımlı
İslâm söylemi ve Türkiye’de bunun İslâmcı
AKP üzerinden yaratılmaya çalışılması
gibi örneklerin, emperyalizmin güncellediği
görevleri ile mutlak ilgisi
bulunuyor.
Bu anlamda, ABD’nin
Afganistan işgalini meşrulaştırmak gündeme getirdiği
Taliban karşıtlığının önümüzdeki
dönemde ne kadar karşılığının olacağı
tartışmalıdır. Tersinden Taliban’ın ABD karşıtlığı da sorgulanır düzeyde, emperyalizmin
Afganistan’I terk etmesi işgal politikasının
başarısızlığı olarak değerlendirilebilmesine
rağmen, oluşan boşluğun Taliban tarafından
doldurulmasına bu kadar kolay onay verilmesi
emperyalizmin yeni bir oyunu olarak ele alınabilir. Emperyalizmden doğan boşluğun Taliban
tarafından doldurulması, bunun arka planında
yaklaşık iki yıldır ABD ile Taliban arasında yürüyen barış görüşmelerinin ve olası bazı gizli
anlaşmaların bulunması, yeni tablo ile birlikte
Rusya, Çin ve İran üçgeninde istikrarsızlığın
tetiklenemesi tam da sürecin emperyalizmin
tercihleri tarafından yönlendirildiğine dair
fazlasıyla veri sunar hale gelmiştir.
Tüm bunlarla birlikte NATO üyesi Türkiye’ye
Afganistan’da biçilmeye çalışılan rol ve AKP
iktidarının bu anlamda ortaya çıkan hevesi,
ABD’nin Afganistan politikası açısından da
bir belirlteç olarak görülebilir. On yıllar sonra
anti-komünizmin has evlatları yıkılmış bir ülkenin üzerinde İslâmcı hülyaları doğrultusunda
kol kola girmeye hazırlanmaktadırlar. Bunun
emperyalizm işbirlikçiliği ile ilgisi olmadığı öne
sürülebilir mi?
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AKP’lilerin çift maaş gerçeği:

DEVLETI ÇIFTLIKLERI YAPMIŞLAR

Halk açlık sınırında yaşarken, AKP’li bürokratlara maaş yetmiyor. Devleti çiftlikleri haline
getiren AKP’li isimleri Sosyalist Cumhuriyet okurları için derledik.

T

ürkiye’de emekçi halk ekonomik kriz ve işsizlikle boğuşurken, devlet kurumlarından
çifter çifter maaş alan AKP’li
kadrolar haberlerine her gün
bir yenisi ekleniyor. AKP’li bürokratların devleti adeta çiftliklerine döndürdükleri bu tabloda halkın payına düşen ise açlık sınırında
yaşamak.
Türk Telekom ise bunun en ilginç örneklerinden bir tanesi. Özel bir şirket olan Türk
Telekom’un 9 kişilik yönetiminin 3’ü Ulaştırma
ve Altyapı Bakan Yardımcısı, biri Hazine ve
Maliye Bakan Yardımcısı, biri Cumhurbaşkanı
Baş Danışmanı olmak üzere 5 AKP kadrosu
bulunuyor. Türk Telekom’daki AKP’li bürokratlarının 2021 yılı ortalama gelirleri 33.489
TL. Ki bu yalnızca Türk Telekom’dan aldıkları maaş. Bakan Yardımcılığından aldıkları
ortalama 30.275 TL maaş da eklenince,
AKP’li bürokratların aylık ortalama gelirleri
60 bin TL’nin üzerine çıkıyor. 2018’de 2 maaş,
2019’da 4 maaş, 2020 yılında 4 maaş ikramiye alan AKP’li isimlerin, 2021 için belirledikleri
ikramiye sayısı ise 6 maaş.
3 MAAŞ ALAN İSİMLER DAHİ VAR
Güncel veriler doğrultusunda, çifter hatta üçer maaş alan AKP’li isimlerin listesi şu
şekilde:
Nadir Alpaslan: Kültür ve Turizm Bakan
Yardımcısı ve bu görevinden 27 bin 717 TL
alıyor. Kuveyt Türk Bank Yönetim Kurulu üyeliği ve kâr payı ile birlikte aylık geliri 176 bin
TL’ye yükseliyor.
Burhan Ersoy: Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yanı sıra Kuveyt Türk Katılım Bankası
ve Vakıf Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve aylık maaşı 176 bin TL.
Şakir Ercan Gül: Maliye Bakan Yardımcısı,
aynı zamanda Sun Express Yönetim Kurulu
Üyesi ve Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı
olarak 3 maaş alıyor ve toplam aylık geliri 81
bin 005 TL.
Hüseyin Aydın: Eski Ziraat Bankası Genel
Müdürü ve Turkcell Yönetim Kurulu üyeliği ile
Ziraat Katılım Yönetim Kurulu Başkanlığından
ücret alıyor. Eski Türkiye Varlık Fonu Üyesi ve
Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı olan Aydın, buralardan ise maaş almadığını açıkladı. Aylık geliri 74 bin TL.

Salim Arda Ermut: Türkiye Varlık Fonu
Genel Müdürü. Tüpraş Yönetim Kurulu Üyesi.
Ermut’un iki görevinden aylık geliri 66 bin 917
TL.
Erdal Erdem: Kardemir Yönetim Kurulu ve
Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Üyesi. Karçel Yönetim Kurulu Başkanı da olan Erdem,
buradan ücret almıyor. Aylık toplam ücreti
62 bin 403 TL.
Ömer Fatih Sayan: Ulaştırma ve Altyapı
Bakan Yardımcısı ve Türk Telekom Yönetim
Kurulu Başkanı. Sayan buradan da ücret artı
6 maaş ikramiye alıyor. Aylık geliri 61 bin 766
TL.
Selim Dursun: Ulaştırma ve Altyapı Bakan
Yardımcısı… Aylık geliri Türk Telekom Yönetim
Kurulu üyeliği ile 61 bin 766 TL’ye ulaşıyor.
Enver İskurt: Ulaştırma ve Altyapı Bakan
Yardımcısı Enver İskurt aynı zamanda Türk
Telekom Yönetim Kurulu Üyesi. Buradan
aldığı ücret ve ikramiyelerle maaşı 61 bin 766
TL’ye çıkıyor.
Nurettin Nebati: Hazine ve Maliye Bakan
Yardımcısı ve Türk Telekom Yönetim Kurulu
Üyesi. AKP eski milletvekili Nebati’nin maaşı
da 61 bin 766 TL.
Bülent Aksu: Eski Hazine ve Maliye Bakan
Yardımcısı ve Eski Eximbank Genel Müdürü
Aksu, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanlığı yapıyor. Aksu’nun aylık geliri toplam 56 bin TL.
Mehmet Ceylan: Eski Çevre ve Şehircilik
Bakan Yardımcısı, eski Kalkınma Bakan Yardımcısı ve eski AKP milletvekili olan Ceylan
aynı zamanda PETKİM Yönetim Kurulu Üyesi.
Ceylan’ın maaşı 44 bin TL.
Mehmet Bostan: Eski Türkiye Varlık Fonu
Yönetim Kurulu Başkanı, Eski Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi ve Eski Vakıf Emeklilik Genel
Müdürü. Halen PETKİM Yönetim Kurulu Üyesi,
maaşı 44 bin TL.
Zehra Zümrüt Selçuk: Eski Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanı. Bakanlıktan ayrıldı,
Kardemir’e yönetim kurulu üyesi oldu ve 39
bin 423 lira ücret alıyor. Bakanken maaşı 28
bin liraydı.
CUMHURBAŞKANLIĞI’NDA BİRDEN FAZLA
MAAŞ ALANLAR
Fahrettin Altun (Borsa İstanbul), Ali Taha
Koç (Türksat), Metin Kıratlı (Borsa İstanbul),
Uğur Ünal (TDİ), Yunus Arıncı (VakıfBank,
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Borsa İstanbul), Arda Ermut (THY, Varlık
Fonu), Mehmet Zahid Sobacı (BİK Yönetim
Kurulu Başkanı), Maksut Serim (Halkbank),
Sefer Turan (TTNET), Hamdi Kılıç (BİK), Fecir
Alptekin (BİK), Saadet Oruç (BİK), Mehmet
Akarca (BİK), Muhammet Mücahit Küçükyılmaz (BİK), Ahmet Karayiğit (Kamu Görevlileri
Etik Kurulu), Hasan Nuri Yaşar (YÖK); Yiğit
Bulut (Türk Telekom), Meltem Taylan Aydın
(Halkbank), Cemil Ragıp Ertem (VakıfBank),
Gülnur Aybet (Ziraat Bankası), Asım Aykan
(Etik Kurulu Üyesi).
Cumhurbaşkanı başdanışmanı maaşı da
alan eski milletvekilleri ise Mehmet Uçum,
Seyit Sertçelik, Gülay Samancı, Rehe Denemeç, İhsan Şener, Oktay Saral, Mustafa
Akış, Ayşe Türkmenoğlu, Gülşen Orhan, İsrafil
Kışla ve Hamza Yerlikaya.
BİRDEN FAZLA MAAŞ ALAN BAKANLAR VE
VEKİLLER
Naci Ağbal (Vakıf Katılım), Faruk Çelik
(Ziraat), Atilla Koç (Turkcell), Abdülkadir Aksu
(VakıfBank), Mehmet Hilmi Güler (Turkcell,
Belediye Başkanı), Köksal Toptan (Kamu
Görevlileri Etik Kurulu Başkanı) diye sıralandı.
Birden fazla maaş alan eski milletvekilleri ise
Şahap Kavcıoğlu (VakıfBank), Sadık Yakut (VakıfBank), Halil Aydoğan (VakıfBank),
İsmail Alptekin (VakıfBank), Mahmut Kaçar
(Ziraat Bankası), Gülseren Topuz (Takasbank), Nureddin Nebati (Türk Telekom), Salim Dursun (Türk Telekom), Edibe Sözen (BİK,
Rektör), Ziyaeddin Akbulut (Kamu Görevlileri
Etik Kurulu Üyesi).
BÜYÜKELÇİ MAAŞI ALAN ESKİ VEKİLLER
Egemen Bağış, Lütfullah Göktaş, Ayşe
Hilal Sayan Koytak, Merve Kavakçı, Hasan
Murat Mercan, Abdülkadir Emin Önen, Şaban Dişli, Tülin Erkal Kara, Zekeriya Akçam.
BAKAN YARDIMCILARI OLAN YAKINLAR VE
VEKİLLER
Bakan yardımcısı olan aile yakınları Fatma Varank, Ayşe Ergezen, Mehmet Fatih Kacır, Mehmet Hadi Tunç, Hadir Alpasla. Bakan
yardımcısı maaşı alan eski vekiller ise Fatih
Metin, Zekeriya Birkan, Ahmet Koca, Halil
Erdemir, Mehmet Ersoy, Suay Alpay, Alpaslan
Kavaklıoğlu.

SOLDAN SAĞA

1. Afganistan ve
Pakistan’da
faaliyet gösteren köktendinci
İslamcı hareket
– ilahi emirler ve
yasaklar
2. İnançlılara göre
Halkın aşağı
tabakası yağma, çapul –
ana baba
3. Mikroskop camı
– kimyasal elementlerin en küçük birimi – tersi
bir müzik aleti
– deve kuşu
4. Dogma - uzaklık işareti
5. Baryum –ortada resmini
gördüğünüz
1960’ların modern ve gelişmiş
ülkesi
6. Gelir – göğüs

7. Bir şaşma ünlemi
8. Beyaz – Arapça
sahip
9. Rutenyum –
çayın etkin
maddesi
10. Klorun simgesi
11. Aza – bir şeyin niteliklerini
övme
12. Felsefede doğaüstü düşünce
- mesafe
13. Askeri tesis –
Eski Yugoslavya
Devlet Başkanı
- açıklama –
Mısır’ın plakası
14. Ege yiğidi – bir
bayan ismi ödeme
15. Kendini aklına
gelen şeyin etkisine kaptıran
- bir şeyi tanıtma çabası

YUKARIDAN AŞAĞIYA

harcanmak üzere ayrılan para
8 - Türk malı –
iridyum
sporcuların yaşa
ya da yaşasın
yerine üç kez art
arda bağırdıkları
ünlem.- geçmiş
tarihi anlatır –
Tokat’ın bir ilçesi
Bir telgraf çeşidi
– işaret
Boksta üçer dakikalık dövüşme
sürelerinin her
biri aklı yatmış,
inanmış (kimse).
Bir ünlem – araştırma görevlisi
Soy, budunsal –
Anadolu Ajansı
– deva, ilaç
İşlenen konu
- herhangi bir
nedenle bir kimseyi görmeye ya
da yoklamaya
gitme
15 - İşaret sıfatı
– ipotek, tutu –
posta sürücüsü

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

on gün içerisinde Afganistan’ı
ele geçiren şeriat…..
Kolayca aldatılabilen, aptal –
seda
Amerikan devesi
- avuç içi - Alevilerin, Bektaşilerin yaptıkları
ibadet – demirin simgesi
İşaret, iz -bir
yerin güvenliğini sağlamakla
görevli polis ya
da jandarmanın içinde görev
yaptığı yapı –
uçucu madde,
lokman ruhu
Boru sesi
Top oyunlarında topun oyun
alanının dışına
çıkması - cüretkâr
Evin bir bölümü
- bir işi yürütmek
için, gerektikçe

8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.

15.

AHDE VEFA DEĞIL NATO GÖREVI VE ABD ÇIKARI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı
televizyon programında şeriatçı Taliban yönetimini tanıyacağını şu sözlerle
süsleyerek açıklamıştır: “Afganistan
yönetiminde kim olursa olsun iyi ve kötü
gününde Afganistan’ın yanında yer
almak hem ahde vefanın hem de kardeşliğimizin gereğidir”. Ardından “Türkiye’nin Afganistan’daki askeri varlığı, yeni
yönetimin de uluslararası alanda elini
güçlendirecek ve işini kolaylaştıracaktır”
sözü ahde vefanın ne demek olduğunun
açık ifadesi olmuştur.
“Ahde vefa ve kardeşlik” sözleri
gerçekleri gizlemektedir. Türk askerinin
Afganistan’da kalmasını isteyen ABD

emperyalizmidir. ABD’nin çıkarlarını korumak ve NATO görevini, ‘ahde vefa ve
kardeşlik’ diye lanse etmek halkı kandırmaktır.
ABD emperyalizminin talebi üzerine
yıllardır CIA destekli şeriatçı-faşist Taliban’ın uluslararası alanda elini güçlendirmek için Türk askerini kullanmak,
ABD çıkarlarını korumak kadar AKP’nin
ABD’den medet siyasetinden başka bir
şey değildir.
‘Suriye yönetiminde kim olursa olsun,
Suriye’nin iyi ve kötü gününde ahde vefa
ve kardeşlik’ göstermeyip Esad ile görüşmeyen Erdoğan kimi kandırmaktadır?
Üstelik Suriye komşumuzken...

Hazırlayan: Dursun Çelik
ANAHTAR KELİME
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TKH’den suç duyurusu:

GÖREVİ İHMAL VE KÖTÜYE KULLANDILAR
Bakan Pakdemirli, Orman Genel Müdürü Karacabey ve THK kayyumu Aşçı hakkında görevi
kötüye kullanma ve görevi ihmal suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulundu.

K

omünistler, Bakan Pakdemirli, Orman Genel Müdürü Karacabey ve
THK kayyumu Aşçı hakkında görevi
kötüye kullanma ve görevi ihmal
suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulundu.
TKH Genel Başkanı Aysel Tekerek ve beraberindeki heyet suç duyrusunda bulunduktan sonra
adliye çıkışında Tekerek kısa bir açıklama yaptı.
Tekerek açıklamasında “Ülkemizde doğal
olan afetler doğal olmayan yıkımlara katliamlara
sebep oldu. Bunun nedenini biz çok net bir şekilde söylüyoruz ve söylemeye devam edeceğiz.
AKP’nin kamu kurumlarını arpalık haline getirmesi,
ranta ve talana açması denetimsizlik kamunun
AKP açısından artık bir öneminin kalmaması, bu
afetlerin yıkım’a dönüşmesinin sebebi bu” dedi.
Tekerek devamında “Savcılık yetkililerinin suç
duyurusunu kabul etmemek için saçma gerekçeler üretmesine rağmen suç duyurusu dilekçesi
savcılığa verilmiş oldu.” dedi.
SUÇ DUYURUSU METNİNDEN: GÖREVLERİNİ
KÖTÜYE KULLANDILAR
Yapılan suç duyuruş metninde görevi kötüye
kullandılar denirken, suç metninin bir kısmında
geçen ifadeler şöyle:
Anayasa “Ormanların korunması ve geliştirilmesi” başlıklı 169. maddesinde devletin bu konudaki görevini, “ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli yasaları koymak
ve tedbirleri almak” olarak tanımlanırken, “Bütün
ormanların gözetimi devlete aittir” hükmü de yer
almaktadır. Orman Kanunun 69. maddesi ise “orman yangınlarını önlemek ve söndürmek görevinin Orman İdaresi’nde olduğunun” belirtmektedir.
Anayasanın ve Orman kanununun açıkça belirtiği
üzere ormanları ve oluşabilecek zararları birlikte çalışarak korumakla görevlendirilen Tarım ve

Orman Bakanı Bekir Pakdemirli görevini kötüye
kullanarak TCK 257/1 ve 257/2’yi ihlal etmiştir.
Şöyle ki,
Asli görevlerinden biri Ormanları korumak ve
bunun için gerekli önlemleri almak olan Pakdemirli 30 Temmuz günü yaptığı
açıklamasında:
“THK ile problemimiz
yok, olmaz da. Elindeki
uçakla ilgili problem,
uçabilecek kapasitede değil, uçsa da
performans verecek
kapasitede değil .
Türkiye’nin coğrafyasına göre helikopter seçildi. THK’nın
uçakları uçabilecek
kapasitede değil, hala
antikacı dükkanı gibi
1960’lardan kalma uçakları
kaullanalım tarzı açıklamalar
yapılıyor”
Demek sureti THK uçaklarını gerçeğe aykırı
bir biçimde yetersiz göstererek somut gerçeklikle
alakası olmayan tamamen manipülasyon amacı
sözler sarf etmiştir. Türkiye’nin Avrupa Birliği komisyonundan talebi üzerine ülkemize İspanya ve
Hırvatistan dan gelen uçakların halı hazırda THK
bünyesinde ki “Canadair CL-205 “ uçaklarıyla
aynı marka ve kapasitede olması Bakan Pakdemirli’nin açıklamalarının suçun vasfını ortaya
koyar nitelikte olup tutarsızdır. Bakan Pakdemirli’nin Hali hazırda bünyemizde bulunan uçakları
söz konusu yangınları söndürmede kullanmaktan
kaçınarak görevinin ihmali sonucu bir çok mal ve
can kaybına neden olmuştur.
....

Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde
açıkça görülecektir ki Orman ve Tarım Bakanı
Bekir Pakdemirli ve Türk Hava Kurumu kayyum
heyeti başkanı Cenap Aşçı’nın Anayasanın ve
Orman Kanununun kendilerine vermiş olduğu
görevleri yerine getiremedikleri ve görevlerini ihmal ettikleri açıktır. Somut durum ve
şüphelilerce yapılan basın açıklamaları
göz önüne alındığında görevi ihmal
suçunun unsurlarının oluştuğu
açıktır. Dikkat edilmesi gerekir ki
görevi ihmal suçunun koruduğu hukuksal değer kamunun
saygınlığının ve işlevselliğini
korunması gerektiğinden
kaynaklanır.
Tarım ve Orman bakanı Pakdemirli ve Türk Hava
Kurumu başkanı Cenap Aşçı,
Türk Hava kurumundaki uçakları
etkin bir şekilde kullanmayarak
ve bakanlığın 2020 faaliyet raporundan da görüleceği üzere orman
yangınları ile mücadelede gerekli önlemleri
olmayarak ayrı ayrı görevlerini ihmal etmiş ve
telafi edilemez mal ve can kaybına yol açmışlardır. Bununla beraber bağlı bulundukları kamu
kurumların güvenilirliğini zedelemiştir.
Yukarıda belirtilen nedenlerle, ulusal ve uluslar
arası mevzuattaki kriterler ışığında, Kamu görevlerini icra etmeleri gerekirken kendilerine verilen
görevi kasten veya en hafif ihtimal ile ihtimal
göstererek yerine getirmemeleri ve tarafımızca
açıklanan nedenler ile de isnat edilen suçun
maddi ve manevi unsurları oluştuğundan, şüpheliler hakkında soruşturma açılarak gereğinin
yapılmasını talep ederiz.
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