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Baþyazý 10 Eylül 1920
ÇAÐRI! Haydi, Bir Mayýs'ta balkonlara ve pencerelere! 

Korona pandemisi nedeniyle sokaða, meydanlara
çýkamadýðýmýz bir dönemde 1 Mayýs'ý evlerde, sos-
yal medyada coþkuyla kutlayalým! 
Salgýn koþullarýnda çalýþtýrýlmaya son! 
Salgýn nedeniyle iþten çýkartýlanlara iþsizlik fonun-
dan aylýk baðlanmalýdýr! 
Sadaka istemiyoruz! 
Korona salgýnýnýn ekonomik yükünü iþçiler deðil,
patronlar ödesin! 
Korona sonrasýnda neoliberal düzene son, demok-
ratik bir düzen! 

LENÝN

150
YAÞINDA Devamý 26. Sayfada

23 Nisan'ý kutladýktan 
sonra 24 Nisan anýlmazsa

Türkiye özgürleþip
demokratikleþemez,

Faþist diktatörlüklerden,
Saray rejimlerinden

kurtulamaz!

23 Nisan'ý kutladýktan 
sonra 24 Nisan anýlmazsa

Türkiye özgürleþip
demokratikleþemez

Faþist diktatörlü
,

klerden,
Saray rejimlerinden

kurtulamaz!

2020 yýlýnýn 23 Nisaný 
TBMM'nin açýlýþýnýn 100. 
yýldönümü idi. Egemen 
olan Türk burjuvazi tara-
fýndan bir asra tekabül eden 
bu günün korona pandemi-
si nedeniyle büyük törenle-
rin yerine balkon “coþku-
su” ile kutlanmasý normal-
dir.
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NSANLARIN ve toplumlarýn içinde 
bulunduðu durumu genelleþtiren, en çar-
pýcý þekilde anlatan, gidiþat için yol Ý

gösterici veciz sözler edenler genellikle 
filozoflardýr. Onlar bu saptamalara, yargýlara 
insanlarýn toplumsal üretim sürecinde 
birbirleriyle kurduklarý iliþkilere, küçük bir 
azýnlýðýn toplumun çoðunluðu üzerinde 
oluþturduðu tahakküme, yýðýnlarýn sömürü 
ve baskýya karþý, özgürlük, demokrasi ve 
barýþ için verdileri mücadeleye bakarak, 
onlarý inceleyerek yaptýklarý genel tespitler 
ve tezlerdir. Bunlar çoðu kez soyutlamalar-
dýr, teorik düzeyi yüksek saptamalardýr. 
Örneðin Marks ve Engels'in “Bütün ülke-
lerin proleterleri, birleþiniz!” sözü de böyle-
sine derin deney ve analizler sonunda var-
dýklarý bir saptamadýr. Kapitalizm koþul-
larýnda bütün ülkelerin proleterleri birleþ-
meden kapitalist sömürü ve baskýdan 
kurtuluþ yoktur. Emperyalizm çaðýnda da 
iþçilerin ezilen halklarla birliði olmadan 
kurtuluþun olamayacaðý ortaya çýkmýþtýr. 
Bunun belgisi de “Bütün ülkelerin iþçileri ve 
ezilen halklarý, birleþin” olmuþtur. 

Böylesine “büyük” veciz sözleri her za-
man filozoflar söylemiyor. Çoðu kez de 
bulunduklarý toplumsal iliþkiler içinde 
sömürüyü ve baskýyý ve onun acýsýný ilikle-
rine kadar duyan, açlýk ve yoklukla kendi 
yaþamýnda her an karþý karþýya kalan 
insanlar da söylemektedirler. Ýþçi ve emek-
çiler verdikleri mücadelelerde, yaptýklarý 
protesto eylemlerinde öyle belgiler ortaya çý-
karýrlar ki, bunlar onlarýn içinde bulunduðu 
durumu en iyi anlatan sözlerdir. Ülkemizde 
60'lý yýllarda dillendirilen “köylüye toprak, 
herkese iþ” veya Ecevit CHP'sinin dillen-
dirdiði “toprak iþleyenin, su kullananýn” 
sözleri, 70'li yýllarda “tam baðýmsýz ve 
demokratik Türkiye”, “faþizme geçit yok” 

“Ey Erdoðan! Beni bu virüs öldürmez, senin düzenin öldürür!”“Ey Erdoðan! Beni bu virüs öldürmez, senin düzenin öldürür!”
Erol BORA

belgileri, 80'li yýllarda 12 Eylül faþist askeri 
rejimine karþý “direnmek yaþamaktýr” bel-
gileri o dönemlerde iþçi ve emekçi halký-
mýzýn, devrimci ve sosyalist gençliðin, Kürt 
devrimcilerinin içinde bulunduðu durumu ve 
mücadele hedeflerini en iyi ifade eden söz-
lerdi. 

Bir TIR þoförünün sözü 
Korona virüsünün ölüm saçtýðý günü-

müzde virüsle halkýmýzý karþý karþýya býra-
kan Erdoðan'ýn faþizan rejimine karþý iþçi ve 
emekçi halkýmýzýn çektiði çileyi en iyi anla-
tan sözlerden birini Hataylý bir TIR þoförü 
söylemiþtir. Bir filozof deðildir, bir þofördür, 
ama içinde yaþadýðý koþullar ona öyle bir söz 
söyletti ki, birçok aydýn dilini yuttu: “Ey 
Erdoðan, Beni bu virüs öldürmez, senin 
düzenin öldürür!” 

Denebilir ki, günümüzde Erdoðan'ýn 
ölüm saçan korona virüsü ile karþý karþýya 
býraktýðý halkýmýzýn çektiði çileyi en iyi ile 
dile getiren, anlatan Hataylý TIR þoförünün 
bu sözü olmuþtur. Þoför, “Ey Erdoðan! Beni 
bu virüs öldürmez, senin düzenin öldürür!” 
diyerek halkýmýz için esas tehlikenin ölüm 
saçan virüs deðil, Erdoðan'ýn kurduðu faþist 
talan ve yaðma düzeni olduðunu en anlamlý 
þekilde ifade etmiþtir. Korona salgýný ile mü-
cadelede sorumluluðu halka, iþçi ve emek-
çilere: “Evde kal, sokaða çýkma, iþe, çalýþ-
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maya gitme, kendi OHAL'ini kendin ilan et” 
diye yýkan, yükleyen, ama vatandaþýn ne 
yiyip içeceðini düþünmek istemeyen Erdo-
ðan'a, “Emekli, memur, zengin deðilim. Ýþ-
çiyim. TIR þoförüyüm. Çalýþmasam ekmek 
yok” diyerek kendi durumunu en bariz þekil-
de belirten TIR þoförü sonra þu genel tespiti 
yapýyor: “Beni bu virüs öldürmez, senin dü-
zenin öldürür.”  Evet, bizi öldüren bu düzen-
dir. 

Korona virüsünün öldürücü olduðunu ve 
insanlarý cayýr cayýr öldürdüðünü þoför bil-
mez mi? Hem de çok iyi bilir. Yalnýz Türki-
ye'de deðil tüm dünyada her gün binlerce 
insan ölüyor. Gazetelerde yazýlan, radyo, 
televizyon, sosyal medyada sabahtan gece 
yarýlarýna kadar konuþulan tek konu korona 
virüsünün ne kadar tehlikeli, öldürücü 
olduðu haberleridir, ölü ve vaka sayýlarýdýr. 
Buna raðmen öldürücü olan virüs deðil, 
düzendir, sosyoekonomik düzendir, yani 
azami kâr için her türlü cinayeti iþlemeye 
hazýr kapitalist, küresel neoliberal kapitalist 
düzendir. Yalnýz Türkiye'de deðil, tüm 
dünyada: Ýtalya'da, Ýspanya'da, Fransa'da, 
Almanya'da, ABD'de insanlarý öldüren virüs 
deðil bu neoliberal kapitalist düzendir. 
Virüsü yaratan da, gelen salgýný göre göre 
önlem almayan da, yýllardan beri saðlýk ve 
diðer kamu hizmetlerini özelleþtiren, kâr için 
insaný harcayan da bu neoliberal kapitalist 
düzendir. Triaj ve sürü baðýþýklýðý yöntem-
leriyle insanlarý acýmasýz bir þekilde ölüme 
terk eden, tedbir adýna özgürlükleri kýsýt-
layan, her gün daha çok otoriterleþen bu dü-
zendir. 

Türkiye'de Erdoðan rejimi bu düzenin 
içindedir, onun bir parçasýdýr, ama onun 
keyfi, en baskýcý, en barbar, en saldýrgan, en 
faþist, en talancý ve yaðmacý, en vurdum-
duymaz olanýdýr. Gelen virüsü sokaða salan, 
halkýn içinde yayýlmasýný saðlayan 
Erdoðan'ýn kendisidir. Virüs “geliyorum” 
derken önlem almadý. Avrupa'dan, Asya'dan 
Umre'den gelenler kontrol edilmeden, ka-
rantinaya alýnmadan halkýn arasýna salý-
verildi. Camilerde toplu namaz kýlma, top-

lantýlar, gösteriler hemen yasaklanmadý. Vi-
rüs çýð gibi yayýldý. Öldürmeye baþladý. 
Üretimimiz, ihracatýmýz durmasýn diye 
önlem alýnmadý, her koþul ve þartta üretim 
devam edecek dendi. Ýnsanlar bile bile ölüme 
sürüldü. Öldüren virüs deðil, Erdoðan'ýn 
düzeniydi. Derme çatma alýnan önlemler ise 
ekonominin ve sosyal yaþamýn altüst 
olmasýný daha da hýzlandýrdý. Ýþten atýlmalar, 
iflaslar baþ gösterdi. 

Ýþçiler virüsün kucaðýna atýlýyor 
Tüm Avrupa ve Amerika'da hükümetler 

salgýnýn yol açtýðý ekonomik ve sosyal kriz 
karþýsýnda þirketlerin kurtarýlmasýný ön-
gören milyarlýk paketlerin yaný sýra, iþinden 
olan iþçileri, dükkânýný kapatmak zorunda 
kalan esnafý kollayan mali paketler hazýr-
larken, Erdoðan'ýn hazýrladýðý “kalkan pake-
ti”nde patronlar için 100 milyar, emekliler 
için “bir þiþe kolonya” vaat edilirken, iþçiye 
ve esnafa “tek kuruþ” ön görülmedi. Çünkü 
bu düzende öldürücü korona virüsüne rað-
men iþçilerin çalýþmasý, kapitale kapital 
katmasý gerekiyordu. Ölürse de sorumlusu 
hazýrdý: korona virüsü. 

Virüs salgýnýný önlemek için tüm ülkenin 
en az iki haftalýk karantinaya gereksinimi 
varken, Erdoðan düzeninde önce 65 yaþ 
üstüne, sonrada 20 yaþ altýna sokaða çýkma 
yasaðý getirildi. “20 yaþla 65 yaþ arasý”, ya-
ni çalýþan nüfus, iþçi ve emekçiler sokakta, 
yani “fabrika ve iþ yerlerinde olacak, çalý-
þacak” dendi. Ama sokakta Azrail gibi gö-
rülmeden dolaþan biri daha var: korona 
virüsü. Ýþe gitmek için sokaða çýkanlarý 
öldürüyor, sokaða çýkmazsan, evde kalýrsan 
öldüremiyor. Erdoðan da, “sokaða çýkacak-
sýn, çalýþacaksýn, yani ölüme gideceksin” 
diyor. O göz göre göre iþçileri, emekçileri 
virüsün kucaðýna atýyor. Öldüren virüs mü? 
Hayýr, Erdoðan'ýn düzeni, kapitalist düzen. 
Bu düzen öyle bir düzen ki, sahtekâr, 
ikiyüzlüdür, birden insancýl gözükür: 20 yaþ 
altýndakiler çocuktur, dýþarý çýkýp ölmesin 
der. Ama 20 yaþ altýnda çakýþan 1,5 milyon 
çocuðun iþçi olduðu ortaya çýkýnca, yasak 
onlar için hemen kalkar. Sokaða çýksýn, 
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çalýþsýn der. Öldüren virüs deðil, ey Erdoðan, 
senin bu düzenindir. 

Ýþçiler Erdoðan'dan yardým, sadaka 
deðil, haklarý olan Ýþsizlik Sigortasý'ndan 

aylýk istiyor 
Düzen kapitalist düzen, ama salgýn onu 

da vuruyor. Ticaret durdu, ihracat durdu, 
üretim düþtü veya durdu. Birçok iþyeri iþçi 
çýkartmaya baþladý veya kýsa çalýþmaya 
geçti. Ýþten çýkmak demek aç kalmak, ölüme 
terk edilmek demek. Öldürten yine düzen, 
virüs deðil. Ýþsizlik Sigorta Fonundan 
iþsizlik parasý veya kýsa çalýþma ödeneði 
almak deveye hendek hoplatmaktan daha 
zor. Ýþsizlik Sigortasý Fonundan para baðlan-
masý için incelemeler Haziran'ý, Temmuz'u 
buluyor. O zamana kadar “bu iþçi, çoluðu, 
çocuðu ne yer ne içer” düþünen yok. Zaten 
Ýþsizlik Sigorta Fonu'nda para da yok. 
Burada bulunan 130 milyarý Erdoðan talan 
etti, uçurdu. Talaný itiraf etmemek için iþi 
yokuþa sürüyor, ücretsiz izine çýk veya izin al 
diyor. 

Baþta DÝSK olmak üzere 
sendikalar bu duruma itiraz et-
tiler, Hem iþten atýlmalarýn ya-
saklanmasýný, hem Ýþsizlik 
Sigorta Fonu'nun iþletilmesini 
istediler. Düzen Erdoðan düzeni! 
Þimdi çýkaracaðý torba yasasýna ek-
lediði bir maddeyle 3 ay süreyle iþten çý-
kartmalarý yasaklýyor, ama patronlara iþçileri 
ücretsiz izine çýkartma olanaðý tanýyor. 
Ücretsiz izine çýkartýlanlar için de hükümet 
ayda 1177 lira yardým yapacak. Böylece Ýþ-
sizlik Sigorta Fonu'ndan hak talebi de düþ-
müþ olacak. Oysa Ýþsizlik Sigortasý Fo-
nu'ndan kýsa çalýþma ödeneði olarak alacaðý 
para 1750 lira ile 4350 lira arasýnda deðiþ-
mektedir. Ýþsizlik Fonu'nu iç eden Erdoðan, 
iþçileri 1170 liraya mahkûm etmekte, Ýþsizlik 
Sigorta Fonu'nu da iþçilerin “yaðmasýndan” 
da kurtarmýþ olmaktadýr. Bu 1177 lira ile Ýs-
tanbul gibi bir yerde iki çocuklu bir iþçi ailesi 
ne yapar? Bu para kiraya mý yeter, suya, elek-
triðe, gaza mý, ekmeðe, pilava, aþa mý yeter? 
Bu para iþçi ve ailesinin ölüm fermanýdýr. 

Öldüren virüs deðil, senin düzenin ey Erdo-
ðan, senin düzenin! 

Halktan para isteyeceðine yurtdýþýna 
kaçýrýlan dolarlarý getirt ! 

Günlerden beri çalýþamayan binlerce 
iþçi, esnaf yardýma muhtaç. Devletten yar-
dým bekliyor. Erdoðan millete sesleniþ ko-
nuþmasý yapacak diye önceden anonslar 
yapý larak halký  te levizyon baþýna 
kilitliyorlar. Halk Erdoðan'dan kendisi için 
bir yardým paketi açýklamasýný beklerken, 
Erdoðan “Biz bize yeteriz, Türkiyem!” kam-
panyasý açtýklarýný ilan ederek, halký devlete 
yardým etmeye çaðýrdý. Ne demek bu? Dev-
letin hazinesi tamtakýr demek. Hazinenin 
açýðý 40 milyar. Nerelere gitti bu para? Kim 
yedi tüyü bitmemiþ yetimin hakkýný? Erdo-
ðan doymuyor, çevresi doymuyor. Ülke böy-
lesine sýkýntý içindeyken Cumhurbaþkanlýðý 
Ýletiþim Dairesi yeni 2019 son model 14 lüks 
araç kiralanmasý için ihale açýyor. Bir 
yandaþý zenginleþtirmeye çalýþýyor. Atatürk 

Havalimaný acil hastaneye çevrilme-
si gerekirken, bir yandaþa ''45 

günde'' hastane inþaatý peþkeþ 
çekiliyor. Aile ve Sosyal Po-
litikalar Bakanlýðý Ýstanbul Ýl 
Þube Müdür Yardýmcýsý „açýz“ 

diye çýðlýk atan Roman bir ka-
dýna utanmadan, sýkýlmadan 

„geber“ diyebiliyor. Bu zihniyet Erdo-
ðan düzeninin zihniyeti, bu düzen vatandaþý 
hor gören talan ve yaðma düzeni. Ne demiþti 
TIR þoförü: “Erdoðan! Beni bu virüs öldür-
mez, senin düzenin öldürür!”  

Halk iþsiz, aç, Erdoðan onun üstündeki 
son gömleðine göz dikmiþ! Halka, “senin 
derini yüzeceðim” diyor. O, yalnýz halkýn 
cebindeki son meteliðe deðil, devlet banka-
larýndaki ve diðer bankalardaki halkýn 
birikimine de göz dikmiþ durumda. En çok 
“baðýþý” baþta 60 milyon lirayla yapmak 
zorunda kalan Ziraat Bankasý ve diðer devlet 
bankalarý oldu. Sonrada devletten ihale alan 
iþadamlarýnýn boðazýna çöküldü. Zorla on-
lardan baðýþ alýndý. Ýstanbul'da Ýmamoð-
lu'nun, Ankara'da Mansur Yavaþ'ýn belediye 

Halk iþsiz, aç,
Erdoðan onun üs-

tündeki son gömleðine
göz dikmiþ! Halka,

“senin derini
yüzeceðim”

diyor.
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olarak açtýklarý kampanyalara, “devlet için-
de devlet olmaz” diyerek el koydular. Düne 
kadar bu kampanyada 2 milyara yakýn para 
toplandýðýný ilan ettiler. Bu neyin ispatý? 
Devlet kasasýnda para yok. Devlet kasasý 
soyuldu. Soyanlar parayý yurt dýþýna uçurdu. 

Jet uçaklarý ve gemiciklerle yurtdýþýna 
giden milyarlar 

Baðýþ kampanyasý devam ediyor. Görü-
len o ki, devleti soyanlar fazla para çýkarmý-
yorlar. Anlaþýlan Erdoðan'ý gidici görüyorlar. 
Eskiden “Reisin” bir selamýyla havuza 
milyarlar atýlýrdý. Þimdi milyonlar atýlýyor. 
Hatýrlayanlar bilir, bundan 3 yýl önce hazine 
sýkýþýnca Erdoðan o zamanki Ankara ve 
Ýstanbul belediye baþkanlarý Gökçek ve 
Topbaþ'a MÝT aracýlýðý ile haber, “selam” 
göndererek, 'acele dolar çýkarsýnlar, yurt-
dýþýndaki paralardan bir miktarýný getir-
sinler' diyor. Bir gecede Gökçek 650 milyon 
dolar, Topbaþ da 450 milyon dolar 
getiriyorlar (Bkz: Yeniçað, Ahmet Takan, 
16.02.2017). Ekonomi o zaman bu 1 milyar 
100 milyon dolarla þöyle bir rahatlamýþtý. 

Anlaþýlan þimdi “Reis” bir selamla 
kimseye “yurt dýþýna kaçýrdýðýn paralarýn 
bir kýsmýný geri getir” diyemiyor. Dinleyen 
yok. Eski itibarý yok. Ama sarayda entrikalar 
çok. Yurt dýþýna kaçýrýlan paralarýn hacmi 
konusunda bir fikir edinmek isteyenler Fatih 
Altaylý ile Murat Ýde arasýnda geçen bir 
tartýþmaya baksýnlar (Yeniçað 04.09.2018, 
Habertürk 05.09.2018). Bir iþadamýnýn özel 
uçaðýna doldurduðu 20 milyar dolarý yurt 
dýþýna kaçýrýrken “enselendiðini”, Türk 
savaþ jetlerinin uçaðý “zorla” yere indirdiðini 
yazan Murat Ýde'ye Fatih Altaylý “fazla at-
mýþsýn” derken Murat Ýde de ona, “Fatih-
çiðim uçakla deðil, bir de gemilerle giden 
milyar dolarlar var” diyor. Bu paralar þu an 
milletin ihtiyaç duyduðu paralardýr. Bu para-
lar milletin paralarýdýr. Hemen geri getirtil-
melidir. Millet bolluk içinde yoklukla boðul-
mamalýdýr. Ama Erdoðan'ýn kurduðu düzen, 
böylesine bir talan ve yaðma düzenidir. Halký 
öldüren virüs deðil, onun faþizan yaðma ve 
talan düzenidir. 

Bilal'in saydýðý Avrolar halka daðýtýlsýn 
Yalnýz iþadamlarý ve politikacýlarýn 

deðil, bir de Erdoðan'ýn kendisinin yurt-
dýþýna kaçýrdýðý paralar var. Man Adasý'na 
yapýlan havale, Endonezya'ya giderken 
uçaðýn gövdesine yýðýldýðý söylenen dolar 
balyalarý ve birde Bilal'in saymakla bitire-
mediði milyon avrolar var. Ayakkabý kutula-
rýndaki dolarlar iþin ekstrasý. Nerede bu 
paralar? Kampanya açýp milletten para top-
larken utanmýyor musun? Milleti aptal mý 
zannediyorsun?  Yoksa bu kampanyayla 
Hint fakiri olduðunu mu millete kabul ettir-
mek istiyorsun? 

Geçti milleti enayi yerine koyduðun o 
dönemler. Millet sana, çýkar evin bodrum 
katýnda olduðu söylenen milyar dolarlarý 
diyor. Her ülkenin zor günleri vardýr. Tür-
kiye'nin de zor günleri bu günlerdir. Ey 
Erdoðan, artýk bu kurduðun düzen insanlarý 
öldürüyor. Bu düzeni sürdürmek için virüs 
da sana “Allah'ýn lütfu” olmayacak. Görülen 
o ki, senin düzenin yýkýlmadan bu virüsten 
de kurtuluþ yok. Ama þunu bil ki, virüs sen-
den hesap sorduracak. Virüsle birlikte göz-
leri açýlan halkýmýzdýr. 

Savaþ sonlansýn, savaþa giden paralar 
halka gitsin 

Madem yurt dýþýnda, bodrum katlarýnda 
olan paralarýný çýkarmak istemiyorsun, bu-
nun üzerinde konuþmak isteyenleri hemen 
susturuyorsun, “üzerine oturdum, vermem” 
diyorsun; o zaman devletin hazinesinin 
boþalmasýna neden olan diðer bir unsurda, 
Türkiye, Irak ve Suriye Kürdistaný'nda Kürt-
lere karþý yürüttüðün savaþtýr. Bu savaþý he-
men durdur. Þu an senin iktidarda kalman-
dan baþka bir iþlevi olmayan bu savaþa giden 
paralara halkýn ihtiyacý var. Artýk Kürtlerle 
savaþmayalým, Kürtlerle barýþalým, onlarla 
birlikte yaþamayý öðrenelim. Bundan yalnýz 
Türkler ve Kürtler deðil, tüm Ortadoðu halk-
larý kârlý çýkacaktýr. Bu savaþa akan milyar-
lar, toplara, bombalara, uçak sortilerine gi-
den paralar halkýn saðlýðýna, kamu hizmet-
lerine ve özellikle de korona salgýnýyla 
mücadeleye ayrýlsýn. 
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Hele Ýdlib'deki, Libya'daki savaþa hemen 
son verilsin, oradaki cihatçý canilere ödenen 
milyon dolar aylýklar kesilsin. Bu paralara 
halkýn ihtiyacý var. Sen bu savaþlarý kendi 
yayýlmacý, Yeni Osmanlýcý, faþizan düzenini 
sürdürmek için yapýyorsun. Bu savaþlarla 
halkýn üstüne kurduðun baský imparator-
luðunla, körüklediðin milliyetçilikle ve 
Ýslam tevekkülcülüðü ile ayakta kalmaya 
çalýþýyorsun. Halk salgýnla boðuþurken, sen 
Rojova'da Baþur'da Kürtlere karþý savaþ 
yürütüyorsun. Ýnsanlarý korona virüsünün 
öldürmesi yetmiyormuþ gibi bir de senin 
bombalarýn öldürüyor. Düzenini bu ölümler 
ve kutuplaþtýrmalar üzerine inþa ediyorsun. 
En azýndan þu korona salgýný günlerinde 
savaþý durdur. Aðzýndan düþürmediðin birlik 
ve beraberlik lafla olmaz, fiiliyatla olur. Sen 
bu pandemi günlerinde Kürdün üstüne bom-
ba yaðdýrmaya devam edersen, bu ülkenin 
“birlik ve beraberliðine” dinamit koymuþ 
oluyorsun. 

Bilim adamlarý diyor ya, 
“korona pandemisinden sonra 
her þey deðiþmiþ olacak, hiçbir 
þey eskisi gibi olmayacak”. 
Türkiye'de de halk kendisini 
öldürenin virüs deðil senin dü-
zenin olduðunu görecek. 
Korona pandemisinden sonra 
senin sarayýn da senin baþýna 
“yýkýlmýþ” olacak. Bunun nasýl olacaðýný 
önümüzdeki günlerde yaþanacak geliþmeler 
gösterecek.  

Virüs deðil senin Ýnfaz Yasan
insanlarý öldürüyor 

Virüsün deðil, Erdoðan düzeninin insan-
larý öldürdüðünün bir ispatý da torba 
yasasýyla çýkarýlacak olan yeni infaz ya-
sasýdýr. Korona virüs tehlikesi çýkýnca, virü-
sün en kolay vurabileceði ve hýzla yayýla-
bileceði yerlerden birinin de aðzýna kadar 
dolu olan hapishaneler olduðu belirtildi ve 
hapishanelerin hemen boþaltýlmasý gerek-
liliði vurgulandý. Zira sayýsý 300 bini bulan 
mahkûm ve tutuklularla cezaevlerinin 
doluluk oraný birçok yerde kapasitenin iki 

mislini aþmýþ durumda. Yetersiz beslenme ve 
saðlýk koþullarýnýn bulunmadýðý, temiz ve 
sýcak suya eriþilemediði, hijyen maddele-
rinin olmadýðý hapishaneler korona virüsün 
yayýlmasý için ideal bir ortam teþkil etmek-
tedir. Korona virüsün hapishanelerde yýðýn-
sal can almasý istenmiyorsa hemen önlem 
alýnmasý gerekiyordu. 

Yýllardan beri kendi yakýnlarý ve adam-
larý olan mafya babalarýný ve tetikçilerini, 
uyuþturucu tacirlerini ve satýcýlarýný, kadýn 
ve çocuk tecavüzcülerini, katilleri, dolan-
dýrýcýlarý, hýrsýzlarý kurtarmak isteyen Erdo-
ðan'a, ama özellikle de Bahçeli'ye hemen 
harekete geçmeleri için büyük bir “fýrsat” 
doðmuþ oldu. Bahçeli ve Erdoðan “af” 
diyemedikleri için bir infaz düzenlemesi 
yapmak için kollarý sývadýlar. Hedef kendi 
canilerini kurtarmak, aydýn ve gazetecileri, 
Kürtleri yatýrmaya devem etmek, canilerden 
boþalan yeri Erdoðan'a muhalefet eden 

demokratlarla yeniden doldur-
maktýr. Hapisteki canileri ko-
rona pandemiden kurtarmak, 
aydýn kiþileri korona virüsün 
kucaðýna atmak, öldürtmektir. 
Öldüren yine Erdoðan düze-
nidir. 

Mafya babalarý, caniler 
serbest olacak, siyasiler ve 

aydýnlar içerde kalacak  
Erdoðan ve Bahçeli'nin hazýrlatacaðý 

infaz yasasýndan ne beklenir? Hazýrlattýklarý 
teklifin elle tutulur bir yaný yok. Evrensel 
hukuk ve anayasa normlarý, AÝHM ve AYM 
içtihatlarý, insan haklarý ve demokratik 
kriterler hiçe sayýlmaktadýr. Yasa teklifi cani-
leri kapsýyor, siyasileri kapsamýyor, mah-
kûmlarý kapsýyor, tutukluklarý kapsam dýþý 
býraktý. Neden? Çünkü mahkûm ve tutuklu-
larýn büyük bir çoðunluðu siyasi olanlar; 
aydýn ve gazeteciler. Böylece Figen Yüksek-
dað, Gültan Kýþanak gibi hükümlüler, 
Selahattin Demirtaþ, Osman Kavala, Ahmet 
Altan gibi eski siyasi ve fikir suçlusu tutuk-
luklarla, yeni tutuklanan Barýþ Terkoðlu, 
Hülya Kýlýç, Barýþ Pehlivan gibi birçok ga-

Hapisteki canileri
korona pandemiden

kurtarmak, aydýn
kiþileri korona

virüsün kucaðýna
atmak, öldürtmektir.

Hapisteki canileri
korona pandemiden

kurtarmak, aydýn
kiþileri korona

virüsün kucaðýna
atmak, öldürtmektir.
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zeteci ve aydýn hapiste kalmaya, yani korona 
salgýnýyla pençeleþmeye devam edecekler. 
Teklif bir de Terörle Mücadele Kanunu'ndan 
hükümlü olanlarý kapsam dýþý býrakýyor. Yani 
infaz demokratik hak ve özgürlükleri için 
mücadele eden Kürtleri ve onlarýn bu müca-
delelerini destekleyen Türk ve diðer halk-
larýn aydýnlarýný kapsamýyor. Kýsaca bu 
teklif Erdoðan'a muhalif olan tutuklu ve 
hükümlü siyasileri, eski milletvekillerini, 
kayyýma uðramýþ Kürt belediye baþkan ve 
meclis üyelerini, Kürt ve Türk demokrasi ve 
özgürlük savaþçýlarýný, akademisyenleri, ga-
zetecileri, sosyal medya paylaþýmcýlarýný 
kapsamýyor. Bu teklif öylesine hukuk ve 
insanlýk düþmanýdýr ki, hasta ve yaþlý, 
çocuklu olan muhalif tutuklu ve hükümlüleri 
de kapsamýyor. Ya kimi kapsýyor? Mafya ba-
balarýný ve tetikçilerini, uyuþturucu tacirle-
rini ve satýcýlarýný, kadýn ve çocuk tecavüz-
cülerini, katilleri, dolandýrýcýlarý, hýrsýzlarý 
kapsýyor. Çocuk yaþta evliliðe müsaade 
ediyor. Kamuoyundan gelen protestolar 
sonunda kadýna ve çocuklara tecavüzcüleri 
sözde kapsam dýþýna aldýlar. Ama herkes 
bunun bir aldatmaca olduðunu, þu veya bu 
þekilde onlarýn da serbest býrakýlacaklarýný 
çok iyi bilmektedir. 

Bu infaz düzenlemesi yasa teklifi bir kez 
daha Erdoðan-Bahçeli iktidarýnýn, düzenin 
ayýrýmcý, kutuplaþtýrýcý, kindar, faþist yüzünü 
ortaya koydu. Onlarýn yasasý, yargýsý sýnýf-
saldýr. Kendilerine muhalif olanlar düþman-
dýr. Onlarýn yaþama haklarý yoktur. Yargýnýn 
görevi muhalifleri, siyasileri, fikir ve düþün-
ce özgürlüðü savunucularýný, Kürt demokrat 
ve özgürlük savaþçýlarýný tutuklamak ve 
mahkûm etmektir. Onlarý hapishanelerde çü-
rütmek ve öldürmektir. TBMM'de Ýnfaz 
Yasasý görüþülürken CHP Grup Baþkan 
Vekili Özgür Özel hapisteki siyasilere ve 
gazetecilere af isterken Yüce Meclis'in çok 
iyi tanýdýðý eski HDP Milletvekili Ýdris 
Baluken'nin de adýný andýðýnda bir AKP'li 
milletvekili „ölsün“ diye baðýrýyor. Bu in-
sanlýk dýþý AKP zihniyetinin açýk bir 
ifadesidir. Bunlarýn insanlýk dýþý son uy-

gulamasý Dersim'de üç yýl önce bir çatýþmada 
ölen PKK'lý Agit Ýpek'in cenazesini Diyar-
bakýr'da yaþayan ailesine PTT ile, posta 
yoluyla gönderilmesi ve kargo ile bir kutu 
içinde annesine teslim edilmesidir. Kim 
olursa olsun, hiçbir dinde cenazeye böyle bir 
muamele yoktur. Bu insanlýðýn öldüðü 
noktadýr. Kürt halký cenazeye yapýlan bu zul-
mü unutmayacaktýr. Ey Erdoðan, senin düze-
nin insanlýktan çýkmýþtýr. Gerçekten bizleri 
virüs öldürmez, senin düzenin öldürür. 

Sýkýyönetim neyin provasý ? 
Günlerden beri bilim adamlarý, aklýselim 

düþünen, yazan kiþiler korona pandemisinin 
önünü alabilmek, ölüm ve vaka sayýlarýný 
azaltabilmek için ülkenin genel bir karan-
tinaya gitmesini savunuyorlar. Ama bu hal-
kýn evlere hapsedilip sokaða çýkmasýnýn ta-
mamen yasaklanmasý demek deðildir. Ýn-
sanlar marketten zorunlu alýþveriþini yapa-
cak, günde en az bir kez çýkýp evin 
çevresinde þöyle bir dolaþabilecek. Ama 
Türkiye'de olan ne? Sýkýyönetim! Ýnsanlar 
bir hafta sonu evlerine hapsediliyor, sokaða 
çýkmasý yasaklanýyor. Türkiye'nin ihtiyacý 
olan bir hafta sonu deðil, üretimin 
durdurulduðu, iþçi ve emekçilerin evde kal-
dýðý, ücret ve aylýklarýn kesintisiz ödendiði, 
dýþarý çýkýþlarýn düzenlendiði uzun vadeli bir 
karantina uygulamasýdýr. Hükümet ne ya-
pýyor? 10 Nisan Cuma günü Ýçiþleri Bakaný 
Soylu'nun aklýna geliyor, gece yarýsýna iki 
saat kala, gece yarýsýndan sonra 31 ilde 48 
saatliðine hafta sonu sokaða çýkma yasaðý 
ilan ediyoruz diyor. Her karar gibi bu da dü-
þünülmeden alýnan bir karar. Millet sýkýyö-
netim dediði sokaða çýkma yasaðýnýn gele-
ceðini duyunca hemen marketlere koþtu. Ne 
sosyal mesafe kaldý, ne maske ve eldiven 
uygulamasý. Alýþveriþ yapabilmek, mal ka-
pabilmek için insanlar panik içinde sanki bir-
birinin üstüne çýktý. Birbirinin nefesini 
boðazýnda hissetti, virüsü iyice birbirlerine 
bulaþtýrdý, kendisine bulaþtýrmamaya dikkat 
edenler de nasibini aldý. Þimdiye kadar alý-
nan tüm önlemler boþa gittiði gibi, iki günlük 
karantinanýn da getireceði faydayý silip sü-
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pürdü. Göz göre göre insanlarý virüsün kuca-
ðýna, ölüme itildi. Bilim Kurulu Üyesi Prof. 
Ateþ Kara, bu vahim durumu, dün akþam 
sokaða çýkanlar 14 gün evde karantinaya 
alýnmasý önerisini getiriyor. Bilim Kurulu 
baþýndan bu uygulamaya karþý çýkýyor, ama 
dinleyen kim? Ýnsan ister istemez soruyor: 
Bu hükümetin insanlara bir kasti mi var? 
Bunu bu þekilde uygulayanlarýn mutlak bir 
bildiði vardýr! Acaba nedir?  Ama ne demiþti 
Hataylý TIP þoförü: “Ey Erdoðan! Beni bu 
virüs öldürmez, senin düzenin öldürür!” 

O zaman sormak gerekiyor. Hiçbir fay-
dasý olmayan, hatta zararý olan bu sokaða 
çýkma yasaðýný neden ilan ettiler? Bir þeyle-
rin, mesela bir darbenin provasýný mý yapý-
yorlar? Uzun zamandan beri bilinen bir þey. 
AKP'nin içi kaynýyor, Ergenekoncular bir 
yanda, Pelikancýlar diðer yanda. Damat bu 
tarafta, Soylu öbür tarafta. Sokaða çýkma ya-
saðýný açýklayan Erdoðan deðil, Soylu. Her 
ne kadar Soylu Cumhurbaþkaný'nýn talima-
týyla “sýkýyönetim” ilan ettiðini söylese de, 
Büyükþehirlere giriþ çýkýþ yasaðýný bile bir 
millete sesleniþ konuþmasý yaparak duyuran 
Erdoðan “sýkýyönetim” ilaný gibi bir konuyu 
bir ulusa sesleniþ konuþmasýyla duyurmama-
sý yalnýz manidar deðil, ister istemez akla 
ciddi baþka sorularý da getirmektedir. Yoksa 
bu bir saray darbesi provasý mýdýr? Saray bu 
uygulamada devre dýþý kalmýþtýr. Soylu inisi-

yatifi öylesine ele almýþtýr ki, belediyeleri 
bile saf dýþý etmiþ, halka ekmek daðýtým 
görevini bile kaymakamlar üslenmiþtir. 
Sormak gerekiyor: Ergenekoncu Soylu 
neyin provasýný yapýyor? Bir sýkýyönetim 
durumunda halkýn reaksiyonunu mu 
ölçüyor, karþýtlarýný mý sýnýyor? Bilinemez. 
Osmanlý sarayýnda oyun çoktur. 

Virüs Erdoðan'ýn sonunu zorluyor 
Anlaþýlan korona virüsü saray içindeki 

çeliþkileri kýzýþtýrdý. Virüs Erdoðan'ýn faþi-
zan düzeninin sonunu yaklaþtýrmakta. 
Virüse karþý mücadelede Erdoðan baþarýsýz-
dýr, yetersiz kalmýþtýr. Alýnan kararlar, 
önlemler düþünülmeden, acemice alýnan 
kararlardýr, çoðu yanlýþ ve çeliþkilerle 
doludur. Vaka ve ölü sayýsý Bakan Koca'nýn 
açýkladýðý resmi sayýlarýn kat ve kat üstün-
dedir, Ülke Ýtalya ve Ýspanya'nýn durumuna 
yaklaþmaktadýr, yakýnda ABD'de ki durumu 
geçecektir. Bu geliþmelere hiçbir cumhur-
baþkaný, hiçbir hükümet dayanamaz. Halk 
böyle bir yönetimin sonunun getirir. 

Korona virüsü Erdoðan'ýn sonunu tetik-
lemiþtir. Virüs artýk bizi öldüren Erdoðan'ýn 
düzenini öldürmeye, yok etmeye baþlamýþ-
týr. Saray içi darbelerle bu yok oluþ önlen-
mek istenmektedir. Buna müsaade etme-
yelim. Erdoðan'a karþý tüm muhalif güçlerin 
tam birleþme ve harekete geçme anýdýr. Bir-
leþirsek virüsle birlikte her gün bizi öldüren 
Erdoðan düzenini de yok edebiliriz. 60'lý yýl-
larda Deniz Gezmiþlerin, Mahir Çayanlarýn 
bir marþý vardý: 

Ýþçi köylü birleþelim/ Bozuk düzene 
karþý/ Halk savaþý vereceðiz/ Emperyalizme 
karþý. 

Bu marþý günümüze uyarlayalým: 
Ýþçi köylü birleþelim/ Faþist düzene 

karþý/ Demokrasi savaþý vereceðiz/ Tek 
adam rejimine karþý! 

Erdoðan'ýn faþizan düzeni, virüs bitmez. 
Bölgede emperyalizmin oyunlarý sonlan-
maz, demokratik düzen gelemez. Erdoðan'ý 
yenmek; iþçi ve köylünün ve onlarýn aydýn-
larýnýn, demokratik ve devrimci güçlerin, 
Erdoðan muhalefetinin ellerindedir.
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RUP Yorum; faþist 
12 Eylül askeri reji-
mine, tiranlara kar-G

þý verilen direniþ ve mücade-
leler içinde 1985 senesinde 
kurulmuþ protest müzik ya-
pan bir müzik grubudur. 
Söyledikleri türküler daha 
çok politik içerikli, antide-
mokratik, baskýcý, faþist dü-
zeni protesto eden türküler-
di. Onlar türkülerinde Türk, 
Kürt emekçi halklarýmýzýn, 
kadýn ve gençlerimizin dire-
niþlerini, özlem ve sevdala-
rýný, zulme ve baskýya karþý 
demokrasi ve özgürlük mü-
cadelelerini, sömürü ve 
talana, yokluk ve sefalete 
karþý emek ve ekmek kav-
galarýný, savaþa karþý barýþ 
mücadelelerini dile getir-
miþlerdir. Emperyalist saldý-
rý ve yaðmalara kaþý uluslar-
arasý dayanýþmayý yükselt-
miþlerdir. Söyledikleri tür-
külerle halklarýmýzýn, iþçi ve 
emekçilerin, kadýn ve genç-
lerin kalplerini fethetmiþler, 
onlarýn gönlünde taht kur-
muþlardýr. Konserleri futbol 
stadyumlarýna sýðmamýþ, se-
venleri milyonlarý aþmýþtýr, 
200'den fazla türkü yarat-
mýþlar, 14 albüm yapmýþlar-
dýr. 

AÇIKLAMA: Türkülerimizden korkuyorlar!
10 Eylül 1920

Ölüm orucunda direnen Grup Yorum üyeleriyle dayanýþmayý yükseltelim! 

Aynur Doðan, Ýlkay Akkaya ve Metin Kahraman'ýn ayak izlerinden yürüyen
Helin Bölek'in anýsýný türkülerinde yaþatalým! 

Aynur Doðan, Ýlkay Akkaya ve Metin Kahraman'ýn ayak izlerinden yürüyen
Helin Bölek'in anýsýný türkülerinde yaþatalým! 

Ama Anadolu insanýnýn 
öfkesini, isyanýný, kahrýný, 
sevdasýný türkülerle anlatan 
gruptan hoþlanmayanlar, 
korkanlar da vardý. Son 35 
yýlda gelmiþ geçmiþ tüm ik-
tidarlar onlarýn türkülerin-
den korktular. Çünkü onlarýn 
türküleri; Nazým'ýn „Türkü-
lerimizden korkuyorlar“ 
dediði gibi halklarýmýzýn, 
milyonlarýn dilinde onurun, 
erdemin, sürgünlerin, ayrý-
lýklarýn, iþkencenin, boyun 
eðmemenin isyanýnda ifa-
desini buldu. Baþýndan beri 
gerici, faþist iktidarlar onlarý 
susturmak için her türlü bas-
kýya baþvurdular. Üyeleri 
yüzden fazla kez gözaltýna 
alýndý. Çalýþmalarýný yürüt-
tükleri Ýdil Kültür Merkezi 
polis tarafýndan tam 10 kez 
basýldý. Enstrümanlarý ký-
rýldý, üyeleri tutuklandý, 
cezaevine kondu. Ama onlar 
yýlmadý. Halkýmýzýn sesi ol-
maya devam ettiler. Türkü-
leri dilden dile dolaþtý. Yý-
ðýnlarý ayaða kaldýrdý, hükü-
metleri korkuttu. 

Grup Yorum'un türküle-
rinden en çok korkan iktidar 
da faþist gerici, þoven-mil-
liyetçi, otoriter, Erdoðan ik-
tidarý olmuþtur. Erdoðan, 

grubu susturmak, onun tür-
küleriyle emekçi halkýmýza 
ve gençliðimize hak arama 
kavgasýnda, demokrasi ve 
özgürlük mücadelesinde 
verdiði gücü yok etmek için 
son yýllarda baskýlarý görül-
memiþ þekilde artýrdý. Po-
lisler Ýdil Kültür Merkezine 
karþý operasyonlarýný sýk-
laþtýrdý., konserlerini yasak-
ladý, DHKP-C üyesi olduk-
larý iddiasýyla tutuklamalarý 
yoðunlaþtýrdý. Ama onlar 
direndi. Hangi partiye üye 
olduklarý yalnýz onlarý ilgi-
lendirirdi, polisi ilgilendir-
mezdi. Onlar inandýklarý 
dünyanýn, egemen sýnýflara 
baþkaldýran halklarýmýzýn 
müziðini yapýyorlar, söylü-
yorlardý. 

2016 Kasýmý'nda Ýstan-
bul'da Ýdil Kültür Merke-
zi'ne düzenlenen bir polis 
baskýnýnda grubun 8 üyesi 
önce gözaltýna alýndý, sonra 
da tutuklandý. Bunlar ara-
sýnda Helin Bölek ve Ýbra-
him Gökçek de vardý. Bu 
keyfi, haksýz, antidemok-
ratik uygulamaya karþý Grup 
Yorum üyeleri direnme 
kararý aldýlar. Grup Yorum'a 
yönelik baskýlarýn ve 3 yýldýr 
süren konser yasaklarýnýn 
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kaldýrýlmasý, Ýdil Kültür 
Merkezi'ne yönelik polis 
baskýnlarýna son verilmesi, 
adil yargýlanma olanaðýnýn 
saðlanmasý, üyelerin serbest 
býrakýlmasý, üyelerinin Ýçiþ-
leri Bakanlýðý'nýn arananlar 
listesinden çýkarýlmasý ta-
lepleriyle açlýk grevine baþ-
ladýklarýný açýkladýlar. Ar-
dýndan Helin Bölek ve Ýbra-
him Gökçek önce süresiz aç-
lýk grevi, sonra da ölüm oru-
cu kararý aldýlar. Onlar ka-
rarlarý arkasýnda ardýcýllýkla 
durdular. Talepleri kabul 
edilinceye kadar açlýk grev-
lerini ve ölüm orucunu 
sürdüreceklerini bildirdiler. 

Hükümet ise onlarýn 
taleplerini kabul etmedi ve 
her türlü görüþmeyi reddetti. 
Bu hukuk tanýmayan, de-
mokrasi ve özgürlük düþma-
ný, faþist hükümetten baþka 
ne beklenirdi? Onlarýn tu-
tukluyken hapiste ölmele-
rinden çekinen hükümet He-
lin ve Ýbrahim Gökçek'i tah-
liye etti. Ama onlar direniþ-
lerini evlerinde sürdürdüler, 
adil yargýlanma konusunda 
temas kurulmasýný, yapýlan 
baskýlarýn sonlandýrýlma-
sýný, konser yasaklarýnýn 
kaldýrýlmasý taleplerini yeni-
lediler. Ama onlarýn sesin-
den, türkülerinden korkan 
Erdoðan iktidarý bir daha 
türkü söyleyememeleri için 
onlarý ölümle baþ baþa bý-
raktý. Onlar sevdikleri türkü-
lerin özgürlüðü için, demok-
rasi ve insan haklarý için, 
adil bir yargýlanma için 
Erdoðan'a meydan okuyarak 
ölümün üstüne yürüdüler. 

Helin Bölek 288. günde ya-
þamýný kaybetti. O ölmedi. 
Türküleriyle emekçi halkla-
rýmýzýn faþist Erdoðan'a 
karþý verdiði demokrasi ve 
özgürlük mücadelesinde 
yaþamaktadýr. 

Konserleri yasaklanan, 
türkülerini söyleyemeyen 
her gün baský gören devrimci 
bir müzisyen, devrimci bir 
sanatçý için yaþam bir nok-
tadan sonra anlamýný yiti-
rebilir. Demokrasi ve özgür-
lük, adalet ve insanlýk gibi 
uðrunda mücadele ettiði yü-
ce ideallerinin gerçekleþme-
si için son silahý olan canlý 
bedenini ölüme yatýrmaya 
karar verebilir. Bu onun ka-
rarýdýr, bu karara ancak saygý 
duyulabilir. Helin bu kararý 
aldý ve o bu kararý bilinçli 
olarak aldý. Þöyle diyordu: 

"Elbette açlýk grevi ilk 
baþvurulan yol deðildir. Aç-
lýk grevi zarar verir diyenler 
yaþadýðýmýz onlarca gözaltý-
nýn, iþkencenin, gazýn, co-
pun, tutsaklýklarýn saðlýðý-
mýzda yol açtýðý tahribatlar-
dan verdiði zararlardan 
bahsetmiyor. Kendimize za-
rar verme heveslisi deðiliz, 
görülmesini duyulmasýný is-

tiyoruz." O'nun hapishane 
duvarlarý arkasýndan sesini 
duyurabilecek son çare, tek 
silahý vardý: Ölüm orucu! 
Halklarýmýzýn mücadelesine 
türküleriyle katýlma özgür-
lüðü elinden alýnmýþtý. Öz-
gürlükler bedel ödenmeden 
kazanýlmýyordu. Karanlýklar 
bedel ödemeden aydýnlýða 
çýkmýyordu. Ama Helin'in 
yine de yaþamasý gereki-
yordu. Ölüm bir çýðlýktý, tüm 
Türkiye duydu, ama bir çö-
züm deðildi.

Demokrasi, özgürlük ve 
sosyalist mücadele yaþama-
mýzý gerektiriyor. Zafer ya-
þayarak verilen mücadelede 
kazanýlacak. Bu kavgada 
Helinler gibi her nefere daha 
çok ihtiyaç var. Bu kavgada 
barýþçýl, barýþçýl olmayan 
tüm yollarýn yeri vardýr. 
Kimse seçtiði yol nedeniyle 
suçlanamaz. Her yol özgür-
lük ve demokrasi ve sosya-
lizm mücadelesi içindir. 
Ölüm oruçlarý da bunun için-
dir. Ama artýk bu yolu seç-
meyelim. Çýðlýðýmýzý duyu-
racak baþka yollar vardýr. 
Türkülerimizi söyleyelim. 
Onlarý korkutan türküleri-
mizdir. 
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Helin'i kaybettik, ama 
Grup Yorum üyelerinin dire-
niþi sürüyor. Ýbrahim Gök-
çek hâlâ ölüm orucunda, 300 
günü geçti, kritik aþamada. 
Diðer tutuklular da ölüm 
orucuna katýldýlar. Bu sanat-
çýlarýn hayatýný kurtarmak 
dýþarýda olan bizlerin elin-
dedir. Bu güçlü bir dayanýþ-
ma kampanyasýný gerektirir. 
Hem Türkiye'de hem ulus-
lararasý alanda örgütlenecek 
bir dayanýþma kampanyasý 
ile hükümete baský yapý-
labilir, çok “masum” olan 
taleplerin kabul edilmesi 

saðlanabilir. Baþta Ýbrahim 
Gökçek olmak üzere diðer 
müzisyenlerin hayatý kurta-
rýlabilir. 

Korona pandemisine 
raðmen suçlarý yalnýz türkü 
söylemek olan sanatçýlarla 
dayanýþma örgüt lemek 
mümkündür. Özgürlük ve 
demokrasi mücadelesi bedel 
istiyor. Her aydýn, her de-
mokrat, her devrimci, her 
sosyalist ve komünist kendi 
mücadele biçimleriyle, 
barýþçýl olsun, barýþçýl ol-
masýn, ama yýðýnlarý kaza-
narak faþist Erdoðan ikti-

darýna karþý mücadeleyi 
yük-seltmeli ve bu mücadele 
birlikte yürütülmelidir. Türk 
ve Kürt tüm Türkiye halk-
larýnýn özgür, eþit, demok-
ratik bir Türkiye'de birlikte 
yaþamasýnýn yolu ancak 
böyle açýlabilir. Grup Yorum 
üyeleri ve tüm insanlarýmýz 
Türkçe, Kürtçe kendi ana 
dillerinde türkülerini özgür-
ce söyleyebilir. 

Grup Yorum üyelerini öl-
dürtmeyelim, onlarla daya-
nýþmayý yükseltelim, onlarý 
yaþatalým. 
TKP-1920 www.tkp-online.com

RDOÐAN'ýn 31 Mart 2019 Yerel 
Seçimleri’nde, daha seçimin ertesi 
günü sonuçlar ilan edilirken baþta E

Ýstanbul, Ankara, Ýzmir, Diyarbakýr gibi ala-
madýðý büyükþehir belediyelerini çalýþamaz 
hale getireceðini, þu veya bu þekilde onlarý 
gasp edeceðini söylemiþti. Ýstanbul'da 
seçimleri yeniletti, daha çok kaybetti. 
Arkasýndan Diyarbakýr, Mardin, Van olmak 
üzere birçok Kürt il ve ilçelerindeki HDP'li 
seçilmiþ belediye baþkanlarýný görevden alýp 
yerine kayyum atadý. Sonra kaybetmeyi 
hiçbir þekilde hazmedemediði batýdaki üç 
Büyükþehir Belediyesine, Ýstanbul, Ankara, 
Ýzmir'e yöneldi. Her fýrsatta onlarýn çalýþ-
malarýný engellemeye kalktý. Ama bunu tam 
olarak bir türlü baþaramýyordu. Kürt il-
lerinde olduðu gibi alýp yerine kayyým da 
atayamýyordu. Ýmamoðlu'nun altýna kýrýk 

Koranavirüs “Allah'ýn Lütfu” mu?Koranavirüs “Allah'ýn Lütfu” mu?
Demokrat güçler tek adam rejimine karþý asgari hedeflerde birleþmeliler !

Ýstanbul, Ankara, Ýzmir Büyükþehir Belediyelerinde fiili kayyýmÝstanbul, Ankara, Ýzmir Büyükþehir Belediyelerinde fiili kayyým

Mümin Toprak

sandalye koydu, onu istenmeyen adam 
olarak kamuoyuna lanse etmeye kalktý, ama 
geri tepti. Ne yapmalýydý?

En güzeli onlarý yokmuþ gibi saymaktý. 
Ama bunu nasýl yapacaktý? Her üç þehrin 
belediye baþkanlarý iyi bir belediyecilik ça-
lýþmasý sergiliyordu. O zaman yapýlmasý 
gereken belediyelerin çalýþma alanlarýný 
onlardan alýp bakanlýklara veya valiliklere 
vermekti. Bu konularda yasa çýkartma giri-
þimleri de oldu. Yine de belediyelerin doð-
rudan halkýn sempatisini kazanan hizmetleri 
engellemek mümkün olmuyordu. Onlar 
sempati kazandýkça Erdoðan çýldýrýyordu. 
Bunlarýn mutlak engellemesi gerekiyordu. 
Bunun içinde “Allah'ýn bir lütfu” lazýmdý. Ne 
hikmetse Allah'ýn lütfu hep ya bir felaketle 
ya da bir afetle geliyor. Erdoðan, engelle-
mediði 15 Temmuz Fethullahçý darbe 
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giriþimini Allah'ýn bir lütfu olarak gördü ve 
bunu OHAL'lerle, KHK'larla kendi ikti-
darýný güçlendirmek için kullandý. Þimdi de 
milletin baþýna þu korona pandemisi mu-
sallat oldu. Acaba korona pandemisi de 
Allah'ýn bir lütfu olabilir miydi? Bu felaket 
üç büyükþehir belediyesine karþý kullanýla-
bilir miydi?

Allah'ýn yeni lütfu: Koronavirüs
Önce þu tespiti yapmalýyýz: Koronavirüs 

tüm dünyaya özellikle uçak yolculuðu ile 
yayýlýrken Erdoðan ve çevresi Çin'den, Av-
rupa'dan, Umre'den uçakla gelen yolcularý 
kontrol etmeden, karantinaya almadan 
ülkeye býraktý, bir yerde 
virüsün yayýlmasýný teþvik 
etti. Sonrada yaðýz hýrsýz mi-
sali, virüs bize Avrupa'dan 
geldi diye suçu Avrupalýlarýn 
üstüne yýkmaya kalktý. Uzun 
zaman hiçbir önlem alýnmadý. 
Virüs vakalarý ortaya çýkma-
ya baþlayýnca da elleri ayak-
larý birbirine dolaþtý. Hiçbir 
hazýrlýk yapmadýklarý ortaya 
çýktý. Hastaneler hazýr deðil-
di. Yeterli test kitleri ve labo-
ratuarlar  olanlar da kendi dö-
nemlerinde kapatýldýðý için- 
yoktu. Maske ve hijyen mad-
deleri hemen karaborsa oldu. 
Vatandaþýn ise temizlik malzemelerine, 
dezenfektanlara ihtiyacý vardý. Hükümetin, 
tek adam rejiminin, merkezi Cumhurbaþ-
kanlýðý Hükümet Sistemi'nin bütün atýllýðý, 
yetersizliði ve yeteneksizliði tüm çýplaklýðý 
ile ortaya çýktý. Virüsün önünü almak için 
iþyerlerinin kapatýlmasý, insanlarýn eve 
kapanmasý gerekiyordu. Bunlar yapýldýkça 
binlerce insan iþsiz kaldý. Büyük þehirlerde 
açlýk ve yokluk aldý baþýný gitti. Kendi çev-
resindeki patronlara 100 milyar yardým ayrý-
lýrken, iþçiye, iþsize, esnafa hiçbir yardým 
öngörülmedi. Vatandaþ þaþkýndý. Ýþte tam bu 
anda vatandaþýn yardýmýna belediyeler koþ-
tu, yetiþti.

CHP'li belediyeler korona salgýnýnýn 

sonuçlarýyla mücadele etmek, özellikle iþsiz 
kalan, geliri olmayan vatandaþlara maddi ve 
mali yardýmlarý örgütlemek için kriz mer-
kezleri oluþturdular. Bu kriz merkezleri, ken-
dilerine telefon edip yardým isteyenlerin ihti-
yaçlarýný tedarik edip evlerine kadar götürül-
mesini saðladýlar. Sokaða çýkamayanlar için 
ekmek ve temel gýda maddesi, dezenfektan 
ve temizlik malzemesi daðýtýmýna baþladýlar. 
Bu masraflarý karþýlamak için hemen bir 
baðýþ kampanyasý açtýlar. Bu kampanyalar 
büyük ilgi gördü ve baðýþ toplamakta baþarý 
saðladýlar. Gençlere ve öðrencilere maddi 
destekte bulundular. 25 yýldan beri sürdü-

rülen aþevi çalýþmalarýný geniþlettiler. Özel-
likle sokaklarda olan vatandaþýn bir öðün sý-
cak yemek yemesini saðladýlar. Korona 
salgýnýna karþý mücadelede etkili yöntem 
beslenmedir, bu belediyeler bu konuda güzel 
bir örnek verdiler.

Üç büyükþehir belediyesinin baþarýyla 
yaptýklarý diðer bir sosyal hizmette maske 
daðýtýmý idi. Maskeler karaborsaya çýkmýþ-
ken ve bulunamazken belediyeler bu mas-
keleri bedava halka daðýtmaya baþladýlar. 
Böylece halkýn virüsten korunmasýný sað-
lamýþ oldular. Vatandaþ belediyelerin hizme-
tinden memnundu. Belki ilk kez CHP'li bele-
diyelerle halk birbirine böylesine yaklaþmýþ 
ve baðlanmýþtý. Hükümet halka onun zor bir 
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gününde hizmet veremez ve götüremez du-
ruma gelmiþti. Belediyeler verdikleri hiz-
metle halkýn sevgi ve sempatisini kazaný-
yordu.

Erdoðan için CHP'li belediyelerin böyle-
sine baþarý elde etmesi hiç de iç açýcý deðildi. 
Koronavirüs karþýsýnda hükümetin yeter-
sizliði bu belediyeler için bir çeþit Allah'ýn 
lütfu olmuþtu. Erdoðan için ise acilen ko-
ronayý Allah'ýn bir lütfuna çevirmek gere-
kiyordu. Erdoðan harekete geçti. Fakat 
devletin kasasýnda para yoktu. Para olmadan 
milleti kazanmak ise olanaksýzdý. Bir kabine 
toplantýsýndan sonra Erdoðan korona pan-
demisiyle bir mücadele “programý” açýkladý. 
Program halktan “baðýþ” adý altýnda para 
toplamaktý. Halk devletten bir yardým paketi 
beklerken, Erdoðan halkýn cebindeki son 
kuruþa göz dikmiþti. O, devlet bankalarýnýn, 
ihale verdiði þirketlerin, maaþ alan memur-
larýn üstüne çökerek baðýþ toplamaya 
baþladý. Halka sözde “hizmet” götürebilecek 
biraz para topladý.

Devlet artýk vatandaþa hizmet için hare-
kete geçmiþti. Artýk korona salgýnýyla müca-
delede belediyelere gerek yoktu. Koronavi-
rüsü artýk Allah'ýn Erdoðan'a bir lütfu idi. 
Erdoðan hemen belediyelerin baðýþ toplama 
yetkisini yasakladý ve belediye baðýþ hesap-
larýna el koydu. Ýtiraz etmek isteyen Ýmam-
oðlu'na “devlet içinde devlet olmaz” diye-
rek, direnecek olursa terörist addedileceðini 
ima ediverdi. Ýmamoðlu ve diðer belediye 
baþkanlarý ise haklý olduklarý halde dire-
nemediler. Erdoðan baðýþlarýn bundan böyle 
ancak devletin açtýðý IBAN hesaplarýna 
yatýrýlacaðýný belirterek belediyelerin büyük 
bir mali kaynaðýný yok etti. Sonra Erdoðan 
aþevlerinin hesabýný kapattý. 25 yýldýr hizmet 
veren aþevlerine fiilen son verdi. „Bunlara 
gerek yoktur“ dedi. Belediye baþkanlarý yine 
direnemediler. Ayný þekilde belediyelerin ek-
mek, temel gýda maddeleri, temizlik malze-
meleri daðýtýmýný yasakladý. Bu daðýtýmlarý 
bundan böyle valilik kontrolünde polis, jan-
darma, muhtarlýk veya Vefa Sosyal Destek 
Grubu tarafýndan gerçekleþtirilecekti. 65 yaþ 

üstündekilere vaat ettiði kolonya þiþesini 5 
maskeyle birlikte, üstünde Cumhurbaþkan-
lýðý forsu bulunan ve içinde kendi imzasýnýn 
olduðu bir mektubu, yaptýrttýðý paketin içine 
koyarak polis ve jandarmaya daðýttýrdý. Oysa 
bu paketleri Erdoðan kendi cebinden deðil, 
devletin kasasýndan ödettirmiþtir, ama onlarý 
sanki kendi özel paketiymiþ gibi daðýttýr-
makta idi. Devletin olanaklarýný kendi çýkar-
larý için kullanarak bir kez daha suç iþliyor-
du. Ama Allah'ýn lütfu böyle bir þeydir. Virüs 
Erdoðan'a yaramaya baþlamýþtý.

Maske daðýtým beceriksizliði
Maske konusunda da Erdoðan benzer bir 

tutum sergilemiþtir. Hemen CHP'li belediye-
lerin maske daðýtýmýný yasakladý. CHP'li 
Belediye Baþkanlarýndan yine ses çýkmadý. 
Sanki “þeriatýn kestiði parmak acýmazdý”. 
Erdoðan bundan böyle maskeleri merkezi ve 
parasýz olarak devletin daðýtacaðýný açýkladý. 
Devlet herkese 5 maske verecekti. Ama 
nasýl? Yine valilik ve polis eliyle mi, yoksa 
sokakta daðýtarak mý? Ama kim? Sonunda 
Cumhurbaþkanlýðý Hükümeti PTT aracýlýðý 
ile daðýtmaya karar verdi. Ama bunu gerçek-
leþtiremediler. Aðýzlarýna yüzlerine bulaþtýr-
dýlar. Bunun üzerine maskelerin eczaneler 
üzerinden daðýtýlacaðý açýklandý. Vatandaþ e-
devlete baþvuracak. E-devlet de onun cep te-
lefonuna bir kod gönderecek, vatandaþ da bu 
kodla eczaneye gidecek, 5 maskesini alacak. 
Ama bu da sorun oldu. Ne eczaneler için kod 
ne de e-devletten maske geldi.

Oysa Cumhurbaþkanlýðý Hükümet Siste-
mi bundan böyle sokaklarda, otobüs ve met-
rolarda maske takma mecburiyeti getirmiþti. 
Takmayanlara ceza uygulayacaktý. Daðýta-
madýðý maskenin takmama ceremesini va-
tandaþ çekecekti. Olaylar gösterdi ki, maske 
daðýtmak, yemek daðýtmak, gýda maddeleri, 
temizlik malzemeleri daðýtmak hükümetin 
deðil, belediyelerin iþidir. Ama burasý 
Türkiye, faþizan tek adam rejimi, her þeyi tek 
adam, “Führer” yapar, yapýlan her þey tek 
adam “Führer”e yarar ve yaramalýdýr. Muha-
lefete yarýyorsa o iþ bir “virüs” iþidir, yok 
edilmesi gerek. Muhalefet varlýðýna 
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þükretmelidir. Erdoðan, muhalefetin varlý-
ðýný bir “virüs”e benzetti ve koronavirüsü ile 
birlikte bu “virüs” de yok edilecekti. Artýk 
koronavirüsü Erdoðan için Allah'ýn lütfu 
olabilirdi. Þimdi bundan tam yararlanmanýn 
zamanýydý.
CHP'li Büyükþehir Belediyeleri saf dýþý

Artýk ilan edilen yasaklarla CHP'li bele-
diyelerin eli kolu budanmýþ, fiilen belediye 
faaliyetlerinden saf dýþý edilmiþti. Þimdi sýra 
onlarý politik faaliyetlerden de saf dýþý 
etmekti. Bunu da 11/12 Nisan'da uyguladýðý 
“sýkýyönetim” ilanýyla yaptý. Tüm bilim 
adamlarý korona salgýnýyla en iyi mücade-
lenin en az iki hafta sokaða çýkma yasaðýnýn 
uygulanmasý olduðunu açýkladýlar. Ama bu-
nun getireceði ekonomik yükü de hü-
kümetin üstlenmesi gerekiyordu. 
Erdoðan ise kasadaki paralarý 
yiyip bitirmiþti. Hazine tam-
takýrdý. Sokaða çýkma yasa-
ðýný ilan edemiyordu. Er-
doðan çareyi hafta sonla-
rýnda sokaða çýkma yasa-
ðý ilan etmekte buldu. Hü-
kümet 11/12 Nisan'a ge-
len hafta sonunda 31 ilde 
sokaða çýkma yasaðý aldý ve 
bu yasaðýn ilanýný ve tatbika-
týný Ýçiþleri Bakaný Soylu'ya 
býraktý. Muhalefetten ve milletten 
bir tepki gelmesine imkân vermemek 
için bir nevi “sýkýyönetim” ve bir darbe gibi 
olan bu giriþimi gece yarýsýna 2 saat kala 
açýkladýlar  Vatandaþ ihtiyacýný karþýlamak 
için bu iki saati deðerlendirmek üzere cadde-
lere döküldü, alýþ-veriþ yapabilmek için bir-
birini “yedi”. Þimdiye kadar koronadan ken-
dini koruyanlar da virüsten nasibini almýþ 
oldular. Hafta sonu sokaða çýkmama daha 
baþýndan etkisini kaybetti.

Ama Erdoðan hedefine ulaþmýþtý. Bir taþ-
la iki kuþ vurmuþtu. Birincisi gece yarýsýnda 
muhalefet tepki gösterememiþti. Ýkincisi de 
korona salgýnýyla mücadelede hükümetin 
stratejisinin “sürü baðýþýklýðý” olduðunu ka-
muoyuna sessizce kabul ettirmiþti.

Ýki günlüðüne de olsa, sokaða çýkma ya-
saðý kararýnýn alýnmasýna belediyelerin mut-
laka entegre edilmesi, iki gün eve kapanacak 
vatandaþlarýn zorunlu ihtiyaçlarýnýn karþý-
lanmasýnda belediyelerin seferber edilmesi 
gerekirdi. Erdoðan býrakalým belediyelerin 
entegre edilmesini, onlarý “ignore” etti, 
varlýklarýný yok saydý, bundan böyle bele-
diyelerin yapacaklarý iþleri valilerin yapaca-
ðýný fiiliyatta açýklayýverdi. Belediye hiz-
metlerinin büyük kýsmýný bundan böyle va-
lilerin üstlenmesi demek, valilerin baþta 
Ýstanbul, Ankara, Ýzmir olmak üzere CHP'li 
Büyükþehir Belediyelerine fiilen kayyým 
olarak atanmasý demekti. Korona virüsü Er-
doðan için Allah'ýn bir lütfu olmaya baþla-

mýþtý.
Ýmamoðlu alýnan kararla-

ra kendilerinin entegre e-
dilmesini, en azýndan ön-

ceden bilgilendirilmesi-
ni istiyor. Bu olmayýn-
ca da dert yanýyor, ya-
kýnýyor, eleþtiriyor, a-
ma dinleyen yok. Çün-
kü hükümeti, Erdo-

ðan'ý protesto edemi-
yor, ona baþkaldýramý-

yor. Baþkaldýrdýðý anda 
Erdoðan'ýn kendisini görev-

den alacaðýndan korkuyor. Ama 
fiilen görevden alýnmaya, yerine va-

linin kayyým atanmaya baþlandýðýný ise idrak 
etmek istemiyor. Sonunda koronavirüsü Al-
lah'ýn lütfu olarak gören Erdoðan CHP'li 
belediyeleri iþlevsiz hale getirdi ve daha da 
getirecektir. Ne diyor Erdoðan? “Muhalefet 
“virüsü” koronavirüsle birlikte yok edile-
cek.”

Erdoðan'a karþý
demokrasi güçleri birleþmeli

Tüm faþist rejimler gibi Erdoðan'ýn hede-
fi açýk: Ýki “virüs”ü birden yok etmek: 
Muhalefet ve Korona. Erdoðan'ýn koronayý 
yok edecek gücü yok. Ama onu Allah'ýn lütfu 
sayýp muhalefeti “yok” etmeye gücü yete-
bilir, eðer demokrasi güçleri birleþip ayaða 
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kalkmaz ve Erdoðan'ý durduracak ortak bir 
stratejide anlaþamazlarsa. Önümüzdeki 
günlerde muhalefete karþý baskýlar ve saldý-
rýlar artacaktýr. Bunun hukuki temeli torba 
yasalarda sosyal medyaya akademisyenlere 
karþý getirilen yaptýrýmlarla atýlmaktadýr. Fii-
liyat tarafý da sokaða çýkma uygulamasýyla 
oynanan tiyatro veya senaryoda veya güçler 
savaþýnda konumu güçlenen Ýçiþleri Bakaný 
Soylu'ya býrakýlmaktadýr.

Sarayda entrikalar çoktur. Saygýdeðer 
damatlar, sevilen büyük vezirler, bir anda 
kellesi alýnan damatlar ve vezirler çoktur. 
Sultan (Reis) güçlü olduðu sürece bunlar 
arasýnda hýrlaþmalar olur, ama sonunda sul-
tanýn tahta kalmasý için ne gerekiyorsa o 
yapýlýr. Tamtakýr hazineden sorumlu damat 
“baþarýlý” bir þekilde halkýn gözünü boyaya-
bilmekte, ama iþsize ve yoksula daðýtmayý 
vaat ettiði günlük 39 lira ile Reis'in tahtýný 
garantilemek ise mümkün deðildir. 
Hazinenin tamtakýr olduðu bir dönemde 
Reis'in iktidarý ancak þoven bir Türk mil-
liyetçiliði dalgasýyla garanti altýna alýnabilir. 
Bakan Süleyman Soylu hafta sonu sokaða 
çýkma yasaðý uygulamasýnda ortaya çýkan 
hatalarý “kabullenerek” Erdoðan'ý dinleme-
yip istifa etmesi, sonra MHP çevrelerinden 
ve Bahçeli'den gelen etkilemelerle Erdoðan'ý 
dinleyip istifasýný geri almasý hem Erdo-
ðan'ýn çizilmez denen karizmasýna atýlan bir 
çizikti, hem de hükümet içinde þoven Türk 
milliyetçisi kanadýn, MHP'nin ve Ergene-
koncularýn etkisinin artmasý demekti. Þu an 
böyle bir geliþme Erdoðan'ý rahatsýz etmiyor, 
çünkü iktidarý için böyle þoven milliyetçi bir 
dalgaya gereksinimi var. Ama bu dalganýn 
muhalefet için sonuçlarý çok aðýr olacak.

Önümüzdeki dönem baºta Kürt Özgürlük 
Hareketi olmak üzere HDP'ye, CHP'ye, di-
ðer demokratik güçlere saldýrý artacaktýr. 
CHP'li belediyelere kayyým atanmasa da 
onlar tamamen iþlevsiz hale getirilecektir. 
Kürdistan'da savaþa hýz verilecek, Ýnfaz Ya-
sasý'yla hapishanelerde canilerden boþalan 
yerler yeniden, Kürtlerle, aydýn ve akade-
misyenlerle, gazeteci ve politikacýlarla dol-

durulacaktýr. Bunlarý da þoven Türk milli-
yetçiliði adýna yöneten “güçlü” Bakan Soylu 
olacaktýr. Burada sorun demokratik güçlerin 
þimdi ne yapacaðýdýr?

Muhalefetin üstüne gelmekte olan saldýrý 
çok büyük. Bu saldýrýyý göðüslemek için 
belli hedefler için birlikte hareket etmek þart. 
Önce bu hedef kabartýlacak olan þoven Türk 
milliyetçiliðini kýrma yönünde olmalýdýr. 
Milliyetçiliði kabartan savaþtýr. Her þeyden 
önce savaþa karþý durmak gerekir. Baþta 
Kürtlere karþý savaþ olmak üzere, Ýdlib'de, 
Libya'da yürütülen savaþlara karþý çýkýlmalý 
ve hemen bir ateþkes talep edilmelidir. Sa-
vaþa giden paralarýn korona salgýnýna karþý 
mücadelede kullanýlmasý istenmelidir. 
Düþüncelerinden ve siyasi görüþlerinden do-
layý insanlarýn tutuklanmasýna karþý çýkýlma-
lýdýr. Ýnfazdan yararlandýrýlmayan Demirtaþ, 
Kavala, Kýþanak, Yüksekdað gibi siyasi ve 
fikir suçlularýn serbest býrakýlmasý için bir 
dayanýþma kampanyasý açýlmalýdýr. Korona 
salgýnýyla mücadelede gerekli acil mali 
kaynak yaratmak için köprü, tünel, yol, ha-
valimaný iþleten þirketlere ödenmesi garanti 
edilen paralarýn, 6 milyarýn hemen ertelen-
mesi talep edilmelidir. Korona salgýnýyla 
mücadelede “sürü baðýþýklýðý” stratejisi he-
men terk edilmeli, kesin olarak her vatan-
daþýn hayatýný kurtarmayý öngören hastane 
tedavi sistemine geçilmeli ve bu sistemin 
güçlendirilmesi gerektiði istenmelidir.

Sürü baðýþýklýðý sistemi
Sürü baðýþýklýðý yönteminde virüsle 

mücadeleyi belli týbbi bir önlem almadan 
insanlar virüsle baþ baþa býrakýlýyor. Virüse 
yenik düþenler ölüyor. Baðýþýklýk sistemi 
güçlü olanlar virüsü yenip yaþamaya devam 
ediyorlar. Böylece tabii bir seleksiyonda ba-
þarýlmýþ oluyor. Topluma, kapitalist sisteme 
yük olan yaþlý ve emekliler, engelli ve özür-
lüler gibi virüse karþý riskli olan gruplarýn 
virüse yenik düþüp ölüyorlar. Böylece 
kapitalist toplum da bir mali yükten kur-
tulmuþ oluyor. Virüsle mücadelede bu yön-
temi uygulayanlar genellikle mali gücü ol-
mayan fakir Afrika ve Asya ülkeleridir. 
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Zengin Avrupa ülkeleri ve Amerika ise 
parayý basarak hastanelerde tedavi yönte-
miyle vatandaþýný yaþatmaya çalýþýr. Bu 
kapitalist dünyanýn geçerli kanunundur:  
Zengin yaþar, fakir ölür.

O zaman Türkiye korona virüsüyle 
mücadelenin neresinde? Erdoðan her ne 
kadar kendisine Avrupa ülkeleriyle karþýlaþ-
týrmaya kalksa da, Türkiye'de mücadelenin 
Avrupa'dakinden kat kat üstün olduðunu 
söylese, Avrupa ülkelerine yardýmlar yollasa 
da rakamlar onu yalanlamakta ve Tür-
kiye'nin bu mücadelede bir Üçüncü Dünya 
ülkesi konumunda olduðunu göstermektedir. 
Bunu Erdoðan da biliyor. Daha üstünüz, 
daha iyiyiz gibi laf kalabalýklarý içinde 
zengin bir tabaka dýþýnda halkýn büyük 
çoðunluðu için sürü baðýþýklýðý yöntemi 
uygulamaktadýr Sürü baðýþýklýðý yöntemi 
uygulamýyorum diyebilmesi için hemen en 
az iki haftalýðýna sokaða çýkma yasaðý ilan 
etmesi ve vatandaþa maaþýný ödemesi 
gerekiyor. Hazinede para yok, ödeyemiyor, 
ödeyemeyince de kaçýnýlmaz olarak sürü 
baðýþýklýðý yöntemi uygulamak zorunda 
kalýyor. Sürü baðýþýklýðý yöntemi uygulamý-
yorum diyebilmesi için günde en az 100-200 
bin test yapmasý, maskeyi e-devletle deðil 
sokakta, market ve metro giriþlerinde da-
ðýtmasý, vatandaþýn cebinde dezenfektan ve 
temizlik malzemeleri, temel gýda maddeleri 
alabilecek parasý olmasý gerekir. Bunlar ol-

madýðý sürece o ülke sürü baðýþýklýðý 
yöntemi uyguluyor demektir. Ayrýca 
bizde koronadan ölenlerin sayýsýný 
Avrupa'dan az diyebilmek için 
koronadan ölenler genel bakteriyel 
enfeksiyondan ölmüþ gibi göste-
riliyor. Bu ise hem Türkiye'ye hem 
dünyaya karþý büyük bir saygýsýz-
lýktýr. 

 Sürü baðýþýklýðý yönteminin ka-
muoyunda üstünün örtülmesi için 
savaþýn sürdürülmesi, þoven Türk 
milliyetçiliðinin kabarmasý, siyasi 
muhaliflerin tutuklanmasýna devam 
edilmesi, belediyelerin iþlevsiz 

býrakýlmasý, Süleyman Soylu'nun güçlü ol-
masý gerekmektedir. Onun gücünü kýrmak 
için demokratik güçlerin en azýndan þu 
minimum hedeflerde birleþmesi ve bunlar 
için mücadeleyi yükseltmesi gerekmektedir:

· Savaºa son, hemen ateºkes ilan 
edilmeli

· Fikrinden, siyasi görüþünden 
dolayý kimse tutuklanamaz, içeridekiler de 
hemen serbest býrakýlmalý

· Belediyelerden kayyýmlar kaldýrýl-
malý

· Þirketlere garanti edilen köprü iþ-
letme paralarýnýn ödenmesi ertelenmeli

· Korona ile mücadelede sürü baðý-
þýklýðý yöntemine son verilmelidir.

Ancak bu hedefler için birleþilir ve mü-
cadele edilirse korona virüsü Erdoðan için 
Allah'ýn bir lütfu olmaktan çýkar, onun 
Erdoðan'la birlikte yok olmasý saðlanmýþ 
olur.
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ATANDAÞ 17 Nisan'da ikinci kez 
hafta sonu sokaða çýkma yasaðýný 
yaþadý. 3-4 gün önceden haber veril-V

diði için vatandaþ rahat rahat hazýrlýðýný yap-
tý, ne izdiham ne de sýkýntý yaþandý. Ama 
geçen hafta böyle olmamýþtý. Geçtiðimiz 
hafta karar bir gün önce alýndýðý halde, 10 
Nisan Cuma günü gece yarýsýna iki saat kala 
ani olarak hafta sonu için ilan edilen sokaða 
çýkma yasaðý, vatandaþýn eksik olan 
malzemelerini, ihtiyaçlarýný tedarik etmek 
üzere acilen marketlere akýn etmesine ve üst 
üste marketleri doldurmasýna neden olmuþ-
tu. Sokaða çýkma yasaðý yürürlüðe girmeden 
iþini bitirip hemen eve dönme telaþýyla mar-
ketlerde can havliyle yapýlan alýþ-veriþ esna-
sýnda tüm dünyanýn gözleri önünde hoþ 
olmayan sahneler ortaya çýkmýþtý. Çünkü iki 
saat sonra sokaða çýkma yasaðýnýn baþ-
layacaðý baskýsý altýnda olan vatandaþa baþka 
türlü davranma olanaðý býrakýlmamýþtý. 
Mecburen iki gün çoluk çocuða yetecek 
kadar malzeme alacak, saat 24'ten önce de 
evde olacaktý. Vatandaþ sokaða çýkma yasa-
ðýnýn ne demek olduðunu geçmiþ deney-
lerinden çok iyi bilir. Gece yarýsýndan sonra 
hâlâ sokaktaysan, polisle, jandarmayla baþýn 
derde girer. Ceza keser, hatta tutuklar götü-
rür. Ondan sonra derdini kime anlatacaksýn. 
Onun için birbirini çiðnese de hýzla alýþ-
veriþini yapmak zorunda kaldý. Herkes, orta-
ya çýkan tablodan vatandaþa, “sen deðil, seni 
bu duruma sokan o kararý alanlar utansýn” 
dedi. 

Ama iktidar ve þebekesinden utanan yok-
tu, Baþta Havuz Medyasý vatandaþa saldý-

“Akýllý” olan Korona virüs,
ama “ayý” ve “zekâ özürlü” olan kim?

Halk mý, burjuva aydýný mý? Halk mý, burjuva aydýný mý? 

Barýþ ALPER

rýyor, hakaret ediyordu. Oysa kimse market-
lerde ortaya çýkan tablodan dolayý vatandaþý 
eleþtirmedi, sorumlu tutmadý. Herkes hükü-
meti eleþtirdi ve suçladý. “Gece yarýsýnda 
baþlayacak sokaða çýkma yasaðýný bir 
“darbe” gibi gece yarýsýna iki saat kala ilan 
edersen, vatandaþlarýn da bu davranýþlarýna 
þaþmayacaksýn” dendi. Murat Belge'nin de 
T24'deki bir yazýsýnda olaylarý seyreden ve 
deðerlendiren bir vatandaþtan aktardýðý gibi, 
“virüs kime bulaþacaðýný þaþýrmýþ”tý. Bu, 
olaylara konan “en isabetli teþhis” idi. Virüs 
bile kime bulaþacaðýný tespit etmek için 
aklýný kullanmak zorunda kalmýþtý. Ama or-
tada virüs kadar aklýný kullanmayan birileri 
vardý. Kimdi onlar? Vatandaþ mý, hükümet 
mi, Havuz Medyasý mý? 

Havuz medyasý vatandaþa “ayý” ve 
“zekâ özürlü” diyor 

Havuz Medyasý'na göre aklýný kullanma-
yan hükümet deðil vatandaþ idi. Bu medya-
dan 3 “ünlü” yazar; Yeni Þafak'tan Ayþe 
Böhürler, Sabah'tan Mehmet Barlas ve En-
gin Ardýç Twitter ve yazýlarýnda davranýþla-
rýndan dolayý vatandaþa “ayý”, “geri zekâ-
lý”, “lümpen” diye hakaretlerde bulundular. 
Bu sözler, bu sözde aydýnlar için birer yüz 
karasý, utanç belgesidir. Ama onlarda uta-
nacak, kýzaracak ne yüz, ne de ar kalmýþtýr. 
Bunlar “sarayýn beslemeleri” ve birer “kibir 
abideleri''dir. 

Bu “kibir abideleri''nden Yeni Þafak'tan 
Ayþe Böhürler attýðý tweette “2 günde kimse 
aç kalmazdý, hele de bir Türk evinin illa ki 
buzluðu, kileri doludur” diyerek “hayretler 
içinde” kaldýðýný söylemektedir. Galiba Bö-
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hürler herkesin kendisi gibi saraydan beslen-
diðini zannediyor. Özellikle Ýstanbul gibi 
büyük bir þehirde evinde buzluðu, hele kileri 
olmayan kaç kiþi olduðunu acaba hiç aklýnýn 
ucundan geçirmiþ midir? Hiç þüphe yok, 
kendi evinde buzluk da, kiler de vardýr ve 
dopdoludur. Ýki gün deðil, 2 hafta da aç 
kalmaz. Evinde kileri deðil, ama buzdolabý 
olan iþten çýkarýlmýþ bir iþçi, damat beyin 
kendisine lütfettiði günde 39 lira 23 kuruþ, 
yani ayda 1177 lira ile hangi buzluðu, dolabý 
doldurabilir ki? “Bir AKP kurucusu olarak 
bu sözde gazeteci kadýnýn yaptýðý utan-
mazlýk AKP'li “aydýnlarýn” halktan 
ne kadar uzaklaþtýðýnýn bir 
göstergesidir” diye 
tespit yapanlar oldu. 
Bu tutum, ekmek 
bulamayan halka 
“pasta yesin” diyen 
Fransýz kraliçesinin 
sözünü hatýrlatýyor. 
Böhürler “hayret et-
tim” diyerek zorda 
kalan insanlarýn 
davranýþlarýna haka-
ret ediyordu. 

Vatandaþa hakaret eden bir diðer “kibir 
abidesi” de, AKP'yi destekleyen liberal 
aydýnlardan olan, ama Erdoðan'ý terk ede-
meyen, zamanla sarayýn sadýk gedikli ga-
zeteciliðine yükselen Sabah yazarý Mehmet 
Barlas idi. TRT'de Ýsmail Cem'in torpiliyle, 
þimdi de Erdoðan yalakalýðý ile kariyer 
yapan Barlas bakýn Sabah'taki köþesinde ne 
yazýyor: "Sonuçta tüm yaþlar için iki günlük 
sokaða çýkma yasaðý geldi ve büyük ölçüde 
bu yasaða uyuldu. Yasaðý dinlemeyip mar-
ketlere týkýþanlar da, polis zoruyla evlerine 
gönderildiler. Yasak baþlamadan önce gece 
yarýsý sokaklarý, meydanlarý, marketleri dol-
duranlarý ise büyük çoðunluk 'Korona virüs 
salgýnýný umursamadýklarýna göre bunlar 
zekâ özürlü olmalýlar diyerek televizyon 
haberlerinden izledi." Þüphesiz Mehmet 
Barlas da vatandaþa “zekâ özürlü” diyen 
televizyonda onlarý seyreden büyük çoðun-

luk arasýndaydý. Korona virüsüne raðmen 
gündüz çalýþmaya zorlanan, iki saat içinde 
çocuðuna ekmek almak durumunda býra-
kýlan vatandaþa utanmadan korona virüs sal-
gýnýný umursamadýðýný söyleyebilmek için, o 
kiþinin biraz “zekâ özürlü” olmak gerekir. 

“Zekâ özürlü” Hükümet ve Bakan 
Þimdi Mehmet Barlas'a sormak gereki-

yor: Kimdir zekâ özürlü? Vatandaþ 
mý,hükümet mi? Kimin zekâ özürlü olduðu-
na karar verebildiðine göre kendisi zekâ 
özürlü olamaz. O zaman bakalým doðru karar 

verebilmiþ mi? Zekâ özürlü 
olan, iki saat sonra yürür-

lüðe girecek sokaða çýk-
ma yasaðýnýn yürürlüðe 

girmeden önce sokaða 
fýrlayýp ihtiyaçlarýný 

tedarik etmek için 
marketlere akýn 
eden 100 binlerce 
vatandaþ mý, yoksa 

aldýklarý kararýn böyle 
bir izdihama yol açacaðýný 

hesap edemeyen koca hükümet 
üyeleri mi veya bunu öngöremediðini 

itiraf eden Ýçiþleri Bakaný mý? Sýkýyönetim 
anlamýna gelen sokaða çýkma yasaðý ilan 
edecek bir hükümet ve bu iþlerden sorumlu 
bir bakan aldýðý kararlarýn halk üzerinde ya-
ratacaðý etkileri, sonuçlarý önceden kestire-
miyorsa, galiba o hükümete ve bakana “zekâ 
özürlü” demek biraz hafif gelir. Baþka þeyler 
söylemek gerekir. Marketlerdeki izdiham 
sonuçtur, sebep deðildir. Sebep bu kararý 
alan bakanlarýn düþüncesizliði, geri zekâ-
lýlýðý, halký hakir, kul köle, itaat ve biat 
edecek bir sürü olarak gören “Reise” ta-
pýnma anlayýþlarýdýr. Onlar hep haklýdýr, halk 
ise hep “geri zekalý''dýr. 

Oysa bunlar öylesine kendini beðenmiþ 
geri zekâlýdýr ki, þimdiye kadar aldýklarý tüm 
kararlar eksik, hata ve yanlýþlarla doludur. 
Halkýn ödediði vergilerden yüksek maaþ 
alan liyakatsiz daire baþkanlarý, müsteþarlar, 
müdürler olmasýna raðmen þimdiye kadar 
dört dörtlük eksiksiz bir karar çýkarmayý ba-
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þaramamaktadýrlar. Halkýn evinde bakýmýný 
üstlenerek, üretimi durdurmaya cesaret ede-
meyen, beþ gün sürü baðýþýklýðý politikasý 
güden iktidarýn anlamsýz bir önlem olarak 
aldýðý hafta sonu sokaða çýkma yasaðýnda 
köpekleri düþünememek ve bir þehrin ne ka-
dar maskeye ihtiyacý olduðunu hesap etme-
den merkezi maske daðýtýmý yapmaya kalk-
makla sefil bir yönetim sergilemiþtir. 

Kararlarý hep hatalý bir hükümet 
Ýlk sokaða çýkma yasaðý kararýný alan 

bakanlar, müsteþarlar vatandaþýn yalnýz iki 
saati deðerlendireceðini deðil, Ýstanbul gibi 
büyük bir þehirde birçok vatandaþýn köpeði 
olduðunu ve vatandaþýn yasaða raðmen kö-
peðini çýkarýp gezdirmek zorunda olacaðýný 
düþünemediler, Ertesi günü köpeðini gez-
dirmek zorunda olan vatandaþýn isyanýna 
raðmen polis ceza kesti. Ýçiþleri bakaný bütün 
cezalarýn iptal edildiðini açýklamak zorunda 
kaldý. Þimdi kim “zekâ özürlü”? Köpeðini 
gezdiren vatandaþ mý, köpeklerin gezdiri-
leceðini düþünemeyen Ýçiþleri Bakaný veya 
diðer bakan ve müsteþarlar mý? Ýçiþleri 
Bakaný zekâ özürlü olamaz. Akýllý biridir. 
Hatayý gördü, sorumluluðu aldý, istifayý 
bastý, istifasý kabul edilmedi, “baþarýlarý” 
övüldü, kabinenin en “güçlü” bakaný oldu. 
Demek ki olay “geri zekâlýlýk”tan da daha 
baþka bir sorun. Tek adam sorunu! 

Maske daðýtýmý da böyle. Maskeyi 
CHP'li belediyeler daðýtmasýn diye, mas-
keler e-devlet üzerinden merkezi olarak hü-
kümet daðýtacak kararý alýndý. Bu kararý 
alýnmadan önce en basit dört iþlem hesabý 

yapýlýr. 16 milyon Ýstanbul nüfusundan 4 
milyonu yaþlý ve çocuk diye çýkarýlýr. Geriye 
maske ihtiyacý olan 12 milyon kalýr. Her bir 
vatandaþa 5 maske verilecekse tüm Ýstan-
bul'a 60 milyon maske lazým denir. Bu 5 
maske 10 gün içindir. 10 gün sonra tekrar 60 
milyon maskeye gereksinim olduðu saptanýr. 
Sonra bu maskeler devletin depolarýnda var 
mý, yok mu diye bakýlýr. Biat kültürüyle o 
makama gelmiþ yüksek maaþlý bakanlar, 
müsteþarlar buna gerek görmüyorlar. Zira 
yukarda “Reis” böyle istediðine göre elbet 
bir bildiði vardýr. Onun “akýllý” daire baþkan-
larý elbette her þeyi hesap etmiþtir. Daire 
baþkanýna göre ise “Reis”in talimatýna itiraz 
edilmez. Sorgulanmaz, maske var mý, yok 
mu diye depolara bakýlmaz. Yanlýþ da olsa 
körü körüne uygulanýr. Sonra da e-devletten 
maske bekleyen vatandaþ “geri zekâlý” ye-
rine koyulur. Vatandaþ e-devlete baþvurur. 
Barkot gelmez. Bazen barkot gelir, eczaneye 
gider. Maske yok, kalmadý denir. Vatandaþ 
yine isyandadýr. Þimdi zekâ özürlü olan 
Ýstanbul'un maske ihtiyacýný tespit etmeden, 
daðýtým iþini belediyelerden alýp merkezi-
leþtiren hükümet mi, yoksa e-devletle eczane 
arasýnda rezil olan vatandaþ mý? Demek ki, 
burada da “zekâ özürlü” olmayý aþan bir du-
rum var. Faþist tek adam rejimi, “Reis” 
rejimi iþlemiyor. Demokrasiyi dayatýyor. 
Demokrasi isteyen hapishaneyi boyluyor. 
Bu faþist rejimi yaþatmak için tüm ülkeyi 
“zekâ özürlü” duruma sokmak gerekir. Bunu 
yapacak olanlar da sarayýn aydýnlarýdýr. On-
lar kendi “geri zekâlýklarýný”, yalakalýklarýný 
örtmek için vatandaþý “geri zekâlý” yaparak 
saraya bir kat daha yamanýrlar. 

AKP aydýný kendini
halktan koparýyor mu? 

Halký bu þekilde aþaðýlayan AKP'li veya 
AKP'ye yakýn aydýnlarýn bu tutumunu bazý 
köþe yazarlarý, AKP'nin ve onun “elitinin” 
halktan kopuþuna bir örnek olarak göster-
mektedirler. Eskiden CHP'yi ve özellikle de 
Kemalist aydýnlarý, kendini halkýn üstünde 
gören, halký aþaðýlayan, horlayan elitler 
olarak suçlayan AKP'liler ve elitleri þimdi 
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suçladýklarý Kemalist elitlerin durumuna 
düþtü denilmektedir. Bu böyle midir? Hayýr, 
egemen sýnýfýn birer parçasý, kanadý olan 
AKP'li aydýnlarla Kemalist aydýnlar ara-
sýnda özde bir fark yoktur, halký horlama ve 
aþaðýlama konusunda onlar birdir. 

Tüm sýnýflý toplumlarda, özelliklede be-
lirgin olarak iki sýnýfýn tam ortaya çýktýðý 
kapitalist toplumlarda iki tür elit aydýn var-
dýr. Burjuvazinin eliti, proletaryanýn eliti. 
Her elit kendi sýnýfýnýn çýkarlarýný savunur, 
ideolojik savaþ daha çok bu elitler arasýnda 
cereyan eder. Burjuva elitler giriþimcilik, re-
kabet, özgürlük, demokrasi, güçler ayrýlýðý, 
hukukun üstünlüðü, insan haklarý gibi içi 
boþaltýlmýþ formel ilkelerle kapitalist baský 
ve sömürü düzenini geniþ iþçi ve emekçi 
yýðýnlar için kabul edilebilir ve savunulabilir 
göstermek ve onlarý kapitalist düzene kazan-
mak, onun bir parçasý haline getirmek, refah 
ve mutluluðun ancak kapitalist düzenin sað-
ladýðýný göstermek için savaþýrlar. Ýþçi sýnýfý 
elitleri ise burjuvazinin bu manevralarýný 
boþa çýkartmak, bunlarýn birer yalan oldu-
ðunu anlatmak, iþçilerin kendi yaþam koþul-
larýný düzeltmek, sömürü ve baskýdan kur-
tulmak için burjuva düzenini yýkýp, sosyalist 
düzeni kurmasý gerektiði ve bunu ancak iþçi 
sýnýfýnýn yapabileceðini, bunun için de 
bilinçlenip örgütlenmek, geniþ bir cephe ve 
ittifak politikasý uygulamak gerektiðini iþçi 
ve emekçi yýðýnlar içinde yaymak ve anlat-
mak için çalýþýrlar. Proleter sýnýfýn mütte-
fikleriyle beraber bunu baþaramazsa, insan-
lýðýn sonunun barbarlýk olduðunu gösterirler. 

Bu ideolojik mücadeleyi burjuvazi yal-
nýz gazeteler ve dergilerle deðil, TV-Kanal-
larý ve internet olmak üzere tüm medya ile, 
okullarý ve üniversiteleriyle, araþtýrma ku-
rumlarý ve akademileriyle, sanat ve kültür 
kuruluþlarýyla yürütür. Tüm buralarda çalý-
þanlar, moderatörler, yorumcular, profe-
sörler, akademisyenler, sanatçýlar, yazarlar 
burjuvazinin emrinde onun görüþlerini 
yayarlar. En liberal ve demokrat geçinen 
yayýn ve sanat kuruluþu sonunda burjuva dü-
zenini savunur ve ona hizmet eder. Ýþçi sýný-

fýyla mücadelede burjuvazi böylesine dev bir 
ideolojik aygýta sahiptir. Buna karþý ise iþçi 
sýnýfý elindeki olanaklar çok dar ve zayýftýr. 
Birkaç gazete ve dergidir, birkaç afiþ ve bil-
diridir. Birkaç internet sayfasýdýr. Buna rað-
men bunlar güçlüdür ve o dev burjuva ideo-
lojik aygýtýna karþý koyarlar. Burada 
çalýþanlar da azdýr, ama güçlüdür, çünkü 
hakikati dile getiriler, burjuvazinin yalan ve 
dolandýrýcýlýklarýný, sömürü ve talanýn iç 
yüzünü deþifre ederle. Bu hakikatler yýðýn-
larý kapsadýðý anda maddi güce dönüþür. O 
zaman bu örgütlü maddi güç burjuva düze-
nine son verecek güç olarak ortaya çýkar.  

Ýþçi sýnýfý aydýný 
Kapitalist düzende egemen olan burjuva-

zidir, egemen olan ideoloji de bu dev aygýta 
sahip burjuva ideolojisidir. Toplumda bu 
ideolojiyi savunanlar da çoðunluktadýr. Ka-
pitalist sömürü ve baský düzeninde proletar-
yanýn kendi içinden kendi aydýnýný çýkar-
masý, yetiþtirmesi çok zordur, en azýndan 
sayýlarý çok azdýr. Ama burjuva sömürü ve 
baský düzenin sonunun barbarlýk olduðunu 
gören birçok burjuva aydýný saf deðiþtirip, 
proletarya saflarýna geçerler. Bilgilerini iþçi 
sýnýfýnýn hizmetine sunarlar. Marks, Engels, 
Lenin proletaryanýn burjuvaziden gelen ay-
dýnlarýdýr. Bunlar arasýnda tekrar burjuva 
saflarýna geri dönen dönek ve hainler de 
vardýr. Bernstein ve Kautsky bunlardandýr. 

Verilen ideolojik mücadeleyle birlikte 
iþçi sýnýfý kendiliðinden sýnýf olmaktan 
kendisi için sýnýf olmaya yükselir. Artýk o 
burjuvazinin karþýsýnda çaresiz bir sýnýf de-
ðildir, toplumda varlýðýný gösteren, demok-
rasi ve yeni toplum sosyalizm mücade-
lesinde öncü olan sýnýftýr. Bugün Avrupa'da 
iþçi ve emekçi sýnýflarý aþaðýlamaya hiçbir 
burjuva aydýný cesaret edemez. 18. Yüzyýlda 
sanayileþmenin baþladýðý, iþçilerin ken-
diliðinden sýnýf olduðu dönemde iþçi ve 
emekçileri hakir gören, onlara “lümpen pro-
letarya” diyen anlayýþlar çoktan aþýlmýþtýr. 
Türkiye gibi hâlâ feodal tolumdan kapitalist 
topluma geçme sancýlarý yaþayan, iþçi ve 
emekçilerin kendiliðinden sýnýfla kendisi 
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için sýnýf olma mücadelesi veren toplum-
larda halký, iþçi ve emekçileri, köylüleri ha-
kir görmek ise hâlâ yaygýndýr. 

Türkiye iþçi sýnýfý ve aydýný 
Oldukça geliþkin bir kapitalist topluma 

sahip olan Türkiye'de de iki temel sýnýf 
vardýr: Burjuvazi ve proletarya. Bunlarýn da 
elitleri, aydýnlarý vardýr. Türkiye'de de prole-
taryanýn kendi içinden çýkardýðý aydýnlar çok 
azdýr. Bunlar daha çok bir dönem Mosko-
va'da okuma fýrsatý bulmuþ iþçilerdi. Bun-
larýn çoðu hapishanelerde çürütülmüþtür. Bu 
kuþaktan en son kalan Bilen Yoldaþtý. 60'lý, 
daha sonra 70'li yýllarda Ana-
dolu'dan Ýstanbul ve Anka-
ra'ya okumak için gelen iþçi, 
emekçi, ama daha çok köylü 
gençlerden Deniz Gezmiþle-
rin baþýný çektiði emekçi 
halkýn yeni bir aydýn, elit ta-
bakasýnýn yetiþme olasýlýðý 
ortaya çýkmýþtý. Ama 12 Mart 
ve 12 Eylül darbeleri bu ku-
þaklarý yiyip bitirdi. Burju-
vazi emekçilerin kendi elitini 
yetiþtirmesine olanak verme-
di. Ama bu kuþaktan “tek” 
yaþayan Öcalan çevresindeki 
Kürt aydýnlarla, TKP çevre-
sindeki aydýnlar oldu. Kürt 
özgürlük hareketi kendi ay-
dýnýný sürekli yeniledi, yetiþtirdi ve ge-
liþtirdi. Bugün Kürt Özgürlük Hareketi 
sürekli kendi içinden kendi elitini yetiþtiren 
bir hareket haline gelmiþtir. Gerillanýn yaný 
sýra onun en büyük gücü bu ideolojik kad-
rosudur. Maalesef Nabi Yaðcý ile birlikte 
TKP kendi aydýn elitini yenileyemez duruma 
düþtü. Nabi'nin burjuva saflarýna geçmesi, 
dönekliði ile birlikte tam bir yozlaþma dö-
nemi yaþandý. Þimdi partimizin önünde iþçi 
sýnýfý hareketinin tarihi misyonunu, günü-
müzdeki görevlerini iþleyecek ideolojik kad-
rolarý yetiþtirme görevi bulunmaktadýr. 

Genel olarak Türkiye proletaryasýnýn 
mücadelesini savunan aydýnlar da burjuva 
kökenlidir. Mustafa Suphi ve Ethem Nejat 

burjuva kökenlidir. Bu ilk iþçi sýnýfý aydýnla-
rýný burjuvazi hunharca katletti. Ama ülke-
nin kurtuluþunun ancak sosyalizmde oldu-
ðunu gören burjuva aydýnlarý iþçi sýnýfý safla-
rýnda yer almaya devam ettiler. Þefik Hüsnü 
burjuva kökenlidir. Nazým Hikmet, Reþat 
Fuat, Zeki Baþtýmar, Aram Pehlivanyan, Su-
at Derviþ, Behice Boran ve daha birçok TKP 
üye ve yöneticisi burjuva kökenlidir. Bunlar 
yaþamlarýný iþçi sýnýfý mücadelesine adamýþ-
lardýr. Her biri yýllarca hapislerde yattýlar, 
iþkenceler gördüler, sürgünlere gittiler. Ama 
iþçi sýnýfýmýzýn, halkýmýzýn demokrasi ve 

sosyalizm yolunda kurtuluþ 
mücadelesi vermekten asla 
yýlmadýlar. Uzun yýllar iþçi sý-
nýfý ve halkýmýzýn mücadelesi, 
her birinin eksik ve hatalarýyla 
birlikte bunlarýn omuzlarýnda 
yükseldi. Hatta þu rahatlýkla 
söylenebilir ki, Türkiye'de e-
gemen olan sýnýf burjuvaziy-
di, ama 50'li yýllara kadar bu 
aydýnlar ve bunlarýn çevresin-
de toplana sol, demokrat ay-
dýnlar sayesinde ülkede bur-
juva ideolojisi kadar iþçi sýnýfý 
ideolojisi, sosyalist görüþler 
de etken olmuþtur. 60'dan son-
ra bu etkenlik yeni geliþme-
lerle baþka bir düzeyde geliþ-

miþtir. 
Türk burjuvazisi ve aydýnlarý 

20.Yüzyýlýn baþýnda palazlanmaya 
baþlayan Türk burjuvazisi Osmanlý kasnaðý 
üzerinde Cumhuriyeti kurarken yeknesak 
deðildi. Türklük kavram ve anlayýþý henüz 
yeni yeni geliþiyordu. Tek baþýna Türklük 
her þeyi ifade etmiyordu. Ancak Ýslam'la, 
Sünni Ýslam'la bir içerik kazanýyordu. Onun 
için geliþmekte olan Türk burjuvazisinin 
ideolojisi Türk-Ýslam sentezi denen Türk 
milliyetçiliði ile Sünni Ýslam anlayýþýnýn bir 
karýþýmýydý. Baþýndan beri egemen olan 
burjuvalaþan veya zenginleþen Osmanlý pa-
þalarýyla Anadolu'daki eþraf tabakasýydý. 
Bunlarýn dýþýnda Anadolu'da yaþayan halk, 
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Türkmenler, Yörükler, Kürtler uzun süren 
savaþlar sonunda yoksullaþmýþ, periþan 
düþmüþ, geri kalmýþ, okuma yazmasý ol-
mayan cahil býrakýlmýþ çaresiz bir kitleydi. 
Bu kitleye dayanarak modern bir cumhuriyet 
yaratma ve kurma olanaðý yoktu. Yeni ge-
liþmekte olan burjuvazi Anadolu'yu hep 
hakir görmüþtür. Halka hep cahil, bilgisiz, 
görgüsüz, kaba gözüyle bakmýþtýr, halký hep 
aþaðýlamýþtýr. Sonunda cumhuriyetin omur-
gasýný mübadele ile Balkanlardan gelen göç-
menler teþkil etmiþtir. Göreceli kapitalist 
iliþkileri yaþamýþ, daha geliþkin üretim araç-
larýný kullanmýþ bu yeni Anadolulular eski 
Anadolulara karþýn daha bilgili, görgülü ve 
üstündüler. Fark üretim iliþkilerindeydi. Biri 
daha ileri, diðeri daha geri bir üretim iliþkisi 
içindeydi. Horlamanýn temelinde yatan bu 
iliþkilerdi. Egemen güç olarak bu Balkan 
göçmenleri de Anadolu halkýný aþaðýlayanlar 
arasýnda oldular. 

Cumhuriyet kurulurken ülke þöyle bir 
tablo arz ediyordu. Mübadele olmuþtu. Hý-
ristiyan Rumlar ve Türkler (az da olsa) 
ülkeyi terk etmiþti. Ermeniler önceden ya 
soykýrýma uðramýþ ya da sürülmüþlerdi. Geri 
kalan Rumlar ve Ermeniler Müslümanlýðý ve 
Türklüðü kabul etmek zorunda kalmýþlardý. 
Çerkes, Laz, Gürcü, Abhaza ve diðer Kafkas 
halklarý ise önceden müslümanlaþtýrýlmýþlar, 
cumhuriyetle birlikte Türk olmak zorunda 
býrakýlmýþlardý. Mübadeleyle gelen Balkan 
halklarý, kendine Ertuðrul Özkök gibi “Ev-
lad-ý Fatihan” diyen Türkler, Türkleþmiþ ve 
Müslümanlaþmýþ Arnavut, Boþnak, Bulgar 
ve Rum asýllýlar Ege, Marmara ve Trakya'ya 
yerleþtirilmiþlerdir. Cumhuriyeti oluþturan 
kesim mübadele ile gelen bu göçmenler ve 
daha çok Karadeniz bölgesinde ve Anado-
lu'nun bazý yerlerinde Müslümanlaþmýþ ve 
Türkleþmiþ eski Hýristiyanlar ve eþraftý. 
Bunlar bugün Beyaz Türkler denen kesimdir. 
Diðerleri Anadolu'da yaþayan Türkmen, 
Yörük ve Kürtler, yani Kara Türkler, Zenci 
Türkler'dir. Egemen olan da bu Beyaz Türk 
kesimden çýkan burjuvazi ve bunlarýn tem-
silcisi durumunda olan paþa ve bürokrat-

lardý. Ankara'da mecliste olanlarda bunlardý. 
Bu Beyaz Türklerle Zenci Türkler arasýn-
daki iliþki, efendilerle köleler arasýndaki 
iliþkiler gibiydi. Efendinin köleyi hor gör-
mesi gibi beyaz Türk'ün Zenci Türk'ü aþaðý-
lamasý normal görülüyordu. Bugün de burju-
va aydýnlarýnda görülen bu anlayýþýn bir yan-
sýmasýdýr 

Türk burjuvazisinin ebedi kavgalý iki 
kanadý 

Beyaz Türkler'in oluþturduðu bu kesimin 
hepsi koyu Müslüman ve Türk'tü, ama 
yeknesak bir bütün deðildi. Bu kesimin ege-
men olan burjuvalarý ve temsilcileri arasýnda 
bir birlik yoktu, iki görüþ ortaya çýkmýþtý. 
Birincisi Mustafa Kemal ve çevresinde olan-
lar, diðeri de Rauf Orbay, Refet Bele ve onla-
rýn çevresinde olanlar. Mustafa Kemal ve 
çevresi Türklüðü ve “laik” Ýslam'ý savun-
makta, padiþahsýz, halifesiz, Avrupa aydýn-
lanmacýlýðýný örnek alan modern, devletçi 
bir cumhuriyet düþünmekteydiler. Rauf 
Orbaylar ise Türklüðü ve Vahabi Sünni Müs-
lümanlýðý, padiþahlýðý ve halifeliði, serbest 
piyasayý ve adem-i merkeziyetçiliði savunan 
daha çok meþrutiyetçi bir devleti düþünmek-
teydiler. Bu iki grup ve görüþ arasýndaki ay-
rýlýklar birbirini yok etmeye varan çatýþma-
lara dönüþtü. Mustafa Kemal'in dayandýðý 
kesim daha çok Ýstanbul'da oturan, Bal-
kanlar'dan gelen, Avrupa'ya açýk olan ke-
simle, Anadolu'daki bazý eþraf ve ticaret 
kesimiydi. Türkleþen ve Müslümanlaþan Hý-
ristiyanlardan destekleyen görece azdý. 
Ýkinci grubu destekleyenler tarikatlar, 
özellikle Karadeniz bölgesinde Türkleþmiþ 
ve Müslümanlaþmýþ Hýristiyanlarýn büyük 
bir çoðunluðu idi (Erdoðan ve Sözlü bugün 
bunlarýn temsilcisidir), Anadolu'daki eþraf 
ve medreselerin büyük bir kesimi yine bu 
ikinci grubu destekliyordu. Balkan göçmen-
leri ve Ýstanbul'da da küçümsenmeyecek ta-
raftarlarý vardý. Burjuvazi daha cumhuriyet 
kurulurken ikiye bölünmüþtü. Ýki kanattan 
oluþuyordu: Kemalist kanat, Ýslami kanat. 
Buna paralel olarak burjuva aydýnlarý da iki 
kanada ayrýlmýþtý: Kemalist aydýnlar, Ýslami 
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aydýnlar. Bunlar arasýnda da yoðun bir 
ideolojik mücadele baþlamýþtý.   

Bu kavgada sonunda Mustafa Kemal 
Türkçülüðü, “laik” Ýslami ve devletçiliði üs-
tün geldi, Vahabi Sünni Ýslam Türkçülüðü, 
padiþahçýlýk ve halifecilik, serbest piyasa 
görüþü kaybetti. Ýktidar Kemalistlerde kaldý. 
Padiþah ve halife yanlýlarý kaybetti. Onlar bu 
iktidar kaybýný hiçbir zaman hazmedemedi. 
Kemalistler halife ve padiþah yanlýsý olan bu 
Vahabi-Sünni Müslüman kesime aðýr bas-
kýlar uyguladý. Onlar da her fýrsatta iktidarý 
alabilmek için isyan ettiler, baþkaldýrdýlar. 
Her seferinde ezildiler. Onlar Kemalistler 
tarafýndan gerici, yobaz diye aþaðýlandý, hor-
landý. Onlar da Kemalistleri batý taklitçisi 
aþaðýlýklar diye saldýrdýlar. Böylece aþaðý-
lanan ve horlanan iki kesim çýktý. Biri bur-
juvazinin bir kesimi tarafýndan aþaðýlanan, 
ikincisi de her iki burjuva kesimi tarafýndan 
aþaðýlanan Anadolu halký, iþçi ve emekçileri, 
köylüleri, Türkmen, Yörük ve Kürt halký. 
Bunun ikisini birbirinden çok iyi ayýrt etmek 
gerekir. Tekrar vurgulamak gerekirse, Ke-
malistler de, padiþahçý-hilafetçiler de 
Türkçüdür, Ýslamcýdýr, biri “laik”tir, diðeri 
Vahabi Sünnidir, biri Batý cumhuriyetçisidir, 
diðeri Ýslam cumhuriyetçisidir. Yani Tür-
kiye'de burjuvazinin iki kanadý vardýr. Ke-
malist kanat, Ýslamcý kanat. Bu iki kanat da 
birbirine hakaret eder, birbirini aþaðýlar. Ama 
bu her iki kanat da komünistlere ve Kürtlere 
karþý, iþçi sýnýfýna, köylüye ve emekçi halka 
karþý, devrimci demokratik güçlere karþý, 
baský ve savaþta her zaman anlaþýrlar. Kýb-
rýs'ýn ilhakýnda, ''vatanýn bekasý''için komþu 
ülkelere, Kürdistan'a karþý savaþta birle-
þirler. 

Her iki kanattan burjuvazinin 
aþaðýladýðý hep emekçi halk olmuþtur 

Geçmiþte de, günümüzde de Ýslamcý ka-
nat horlananýn yalnýz kendileri olduðunu 
yaygýnlaþtýrdýlar. Bunun için kendilerine 
müttefikler aradýlar. Zaman zaman da ba-
þarýlý oldular. Ama 2002 senesinde iktidar ol-
duktan sonra durum deðiþmeye baþladý. Ýk-
tidarlarýný tüm horlananlarýn kurtuluþu gibi 

lanse etmeyi baþardýlar. “Benim baþörtülü 
kardeþime neler yapýlmadý” diyerek baþör-
tüsünü suiistimal ettiler, bayraklaþtýrdýlar, 
baþörtüsüyle kendilerine bir zýrh gibi örüp 
dokunulmazlýk saðladýlar. Genellikle Müs-
lüman olan Anadolu halkýnda sanki kendi 
kimliðini bulmuþ, horlanmaktan kurtulmuþ, 
özgürlüðünü elde etmiþ izlenimi yarattýlar. 
Özünde Anadolu halkýnýn kazandýðý ne bir 
kimliði ne de özgürlüðü vardý. O hâlâ 
horlanýyordu, ama farkýnda deðildi.  Özel-
likle AKP iktidarýnýn ilk yýllarýndaki iktidara 
yerleþme dönemindeki göstermelik liberal-
liði bu ortamýn doðmasýna yardýmcý oldu. 

AKP iktidara iyice yerleþtikten sonra 
Kemalist burjuva kanada, liberal ve de-
mokratik aydýnlara saldýrýya geçti. “Þimdi 
baský yapma, horlama, intikam alma zamaný 
bizde” dediler. Bu gruplarýn çoðunu sin-
dirdiler. Sonra sýra halka geldi. Kürtlere 
saldýrdýlar, demokratlara, solculara, komü-
nistlere, iþçilere, köylülere, esnafa saldýr-
dýlar. Erdoðan, Mersin'de “çiftçinin anasý 
aðlýyor” diyen bir köylüye “ananý da al git” 
diye hakaret etti, Soma'da 301 kiþinin öldüðü 
maden kazasýný protesto eden bir iþçiye ken-
disi bir yumruk, bir diðer iþçiye de müþaviri 
Yerkel tekme attý. Artýk kim Erdoðan'ý 

protesto eder, eleþtirir, karþý gelir, itaat 
etmez, o düþmandýr, her türlü hakarete ve 
bertaraf edilmeye müstahaktýr. Erdoðan 
güçlendikçe faþist rejimini yerleþtirdikçe 
halka karþý tavýrlarý daha da deðiþecektir. 
Tüm faþist rejimlerde olduðu gibi yöneten 
bir elit ve horlanan, aþaðýlanan bir halk 
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anlayýþý yerleþecektir, üstün Ýslami Beyaz 
Türk ile aþaðýlanan Zenci Türk anlayýþý daha 
belirgin ortaya çýkacaktýr. Bundan muhalif 
ve diðer Beyaz Türkler de nasibini alacaktýr 
ve almaktadýr.  

Böhürler, Barlas, Ardýç gibi sözde aydýn-
larýn halka yönelik hakaretleri Erdoðan'ýn 
yerleþtirmeye çalýþtýðý faþist iktidar ve anla-
yýþýnýn bir yansýmasýdýr. Bundan böyle halka 
karþý bu gibi hakaretler sýk sýk görülecektir. 
Nasýl Kemalistler kendi egemenliklerini 
kabul etmeyen herkese saldýrdý, onlarý aþa-
ðýladýysa, þimdi de Erdoðan aynýsýný yap-
maktadýr. Hem Kemalistlere hem de halka 
saldýracaktýr. Erdoðan faþist tek adam reji-
mini yerleþtirdikçe bu hakaret ve saldýrýlar 
artacaktýr. Bu Erdoðan'a karþý yýðýnlarý ha-
rekete geçirme mücadelesinde dikkate alýn-
masý gereken yeni bir durumdur. Burjuva 
aydýnýnýn her zaman iþlevi egemenleri haklý 
çýkaracak þekilde onlarýn anlayýþ ve 
politikalarýný yazýyla savunmaktýr. Ama hiç 
unutulmamalý ki, bugün kanlý býçaklý olan 
burjuvazinin bu iki kanadý her zaman Kürt-
ler, komünistler, iþçi sýnýfý ve emekçiler, dev-
rimciler ve demokratlar söz konusu oldu mu 
hemen birleþirler. 

Vatandaþa “ayý” diyen gazeteci 
müsveddesi Engin Ardýç 

Hiç þüphe yok ki, Kýlýçdaroðlu'nun 
“kibir abideleri” dediði bu burjuva aydýnlarý 
içinde en çirkefi Sabah yazarý Engin Ar-
dýç'týr. On Nisan gecesinde sokaða çýkmak 
zorunda kalan vatandaþý en bayaðý þekilde 
aþaðýlayan, ona hakaret yaðdýran odur. Engin 
Ardýç Sabah'taki köþesinde þöyle diyor: 
"Yasaðý çiðneyen ayýlarý televizyondan güle-
rek izlemiyor muyuz? Ýþ bu yasak alt tabaka 
için konulmuþtur. Çünkü hava henüz serin ol-
sa da güzel, baharýn ucu göründü, hafta sonu 
bunlarý 'zapt etmek' mümkün olamayacaktý. 
Küçük burjuva yasaklara büyük ölçüde 
uyum saðladý. Yüksek sosyete, Þeyma hariç, 
olgun davranýyor. Ama onlarýn evleri de ge-
niþtir. Arýza çýkaran lümpen proletaryadýr. 
Virüsün yoðun olarak gözlendiði semtlere 
bakýn, anlarsýnýz." 

“Ayý”, “lümpen”, “alt tabaka” diyerek 
vatandaþý aþaðýlayan, kendisini dev aynasýn-
da gören böylesi bir aydýn müsveddesinin 
ancak kendisi olabilir. Gerçek bir aydýn 
vatandaþýn içine düþürüldüðü duruma gül-
mez, aksine vatandaþý bu duruma düþüren-
leri suçlar, sorgular. En azýndan ilan edilecek 
sokaða çýkma yasaðýnýn neden iki saat ön-
ceden açýklandýðýný sorar. Sokaða çýkma ya-
saðýnýn 3-4 çocuklu aileyi 2 odalý evlerinde 
“zaptetmek” için zorunlu olarak ilan edil-
diðini söyleyip onlarý aþaðýlarken, evleri ge-
niþ, bahçeleri büyük olan burjuvaziyi yasak-
lara çok iyi uyum gösterdi, yüksek sosyeteyi 
olgun davrandý diye övmek ancak satýlýk bir 
gazetecinin, Saray dalkavuðunun, apole-
getin iþi olabilir. 

Engin Ardýç'ýn geçmiþten de dosyasý, si-
cili kabarýktýr. O, Egemen Baðýþ'ý protesto 
eden öðrencilere “p.çkurusu” diyecek kadar 
alçalan biridir. Ayrýca Engin Ardýç iþçi 
düþmaný azýlý bir antikomünist olarak taný-
nýr. Yalan haber ve makale yazmakta, insan-
larý karalamakta ve hakaret etmekte perva-
sýzdýr. Dürüst gazetecilik anlayýþ ve etiði 
sýfýrdýr. Bu Engin Ardýç 23 Aðustos 2010 
tarihinde yine Sabah gazetesindeki köþe-
sinde 1930 yýllarýndan beri TKP Merkez 
Komitesi üyesi olan ve 1998 yýlýnda hayatýný 
kaybeden Mehmet Bozýþýk'ý (Boz Mehmet) 
karalayan, iftiralar atan ve hakaret eden ya-
lan bir makale yayýnladý. Yaþamýný çalýþarak, 
bir tütün iþçisi olarak kazanan Bozýþýk'ý fab-
rikatör yapacak kadar alçaldý. O günkü 
yazýsýnda Bozýþýk'a þöyle hakaret ediyordu: 

“Bir zamanlar 'Boz Mehmet' diye bir 
adam vardý, 'eski tüfeklerden', gizli TKP üye-
si, sýký komünist. Boz Mehmet ayný zamanda 
bir fabrikatördü. Ýzmir'de fabrikasý vardý. Ýþ-
çiyi de üç otuz paraya çalýþtýrýrdý. Ýþçiler 
zam istedikleri zaman da onlara þöyle derdi: 
'Acele etmeyin... Yakýnda devrim patlaya-
cak... O zaman bu fabrika zaten sizin ola-
cak... Þimdilik dayanýn...'Bu tür yaratýklar 
beni hep çok eðlendirdiler. Durup durup be-
ni haklý çýkardýklarý için de aslýnda onlara 
teþekkür borçluyum.” Yalan ve iftirada bu 
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kadar mahir bir adam. 
Ömrünü iþçi sýnýfý davasýna, sosyalizm 

için mücadeleye adamýþ, bu mücadele 
uðruna 16 yýl hapis yatmýþ, iþkenceler 
görmüþ, yýllarca sürgünlerde yaþamýþ, 
onurlu, baþý dik, tütün iþçisi sýký bir ko-
münistti, iþçi hakkýný yiyen bir fabrikatör 
yapma becerisini gös-
termeyi bugüne kadar 
polis bile aklýndan ge-
çirememiþti. Evet, 
Boz Mehmet parti gö-
revlisi olarak Ýzmir'e 
gitmiþtir. Ama o Ýz-
mir'de fabrika deðil, 
parti hücresi kurmuþ-
tur. Ardýç Bozýþýk'a 
yakýþtýrmaya çalýþtýðý 
iþçi sömüren komünist 
fabrikatörlük yalanýyla 
tüm komünistleri kara-
lamaya, onlarý böyle bir iþ 
yapacak “yaratýk” olarak 
göstermeye, hakaret etmeye kalkmaktadýr. 

Bunu yapan kiþi gazeteci deðil bir pro-
vokatördür. Yalancý sahtekârýn biridir. Bur-
juvazinin yalakasýdýr. Onun amacý ko-
münistlere çamur atmaktýr.

O komünistlere çamur atmayý, kendi 
sýnýfýndakilere çamur atmaya benzeyeceðini 

zannetmektedir.
Ama onun attýðý 

çamur komünistlerde 
deðil, ancak burju-
vazide iz býrakýr.

Komünistlere at-
týðý çamurla yalnýz 
kendi elini kirletir. 
Öyle de oldu. O za-
manki Sabah Yayýn 
Yönetmeni özür di-
lemek zorunda kal-
mýþtý. 

Ýþte böyle bir kiþi 
þ i m d i  v a t a n d a þ a  
“ayý”, “lümpen”, “alt 
tabaka” diye hakaret 

ediyor. 
Bunlar bu cesareti nereden alýyorlar? 

“Reis”ten! Vatandaþa þiddet ve hakareti reva 
gören “Reis” ve çevresinden.

Çiftçiye “Ana-ný da al, defol git” diyen, 
S o m a ' d a  

ma-
den iþçi-

sine tekme to-
kat giriþen, “bu milletin anasýný belle-
yeceðiz” diyen “Reis” ve çevresinden baþka 
ne beklenir. 

Ama þu bilinmeli ki, bugün “alt tabaka”, 
“lümpen” diye hakaretler yaðdýrýlan bu sýnýf 
yarýn o sarayý “Reis”i ile birlikte onun 
çevresinin baþýna geçirecek olan sýnýftýr. 

Boz Mehmet (saðda) Halil Cesur,
Zihni Anadol ve Ali Alkan’la birlikte
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ENÝN, bundan 150 
sene önce 22 Nisan 
1870 yýlýnda Rus-L

ya'nýn o zamanki adý Sim-
birsk, 1924'den beri Ulja-
nowsk olan þehrinde dünya-
ya geldi. Marks ve Engels'in 
devrimci yolunda ilerleye-
rek Rus ve enternasyonal iþçi 
hareketinin öncülerinden 
oldu. Devrimci Marksizm'i 
savunarak Rus ve enternas-
yonal iþçi hareketinde derin 
izler býraktý. Emperyalizm 
çaðýnda iþçi sýnýfýnýn ve e-
mekçi yýðýnlarýn mücadele-
sini baþarýyla yürütebilmek 
için kendisine Devrimci 
Marksizm'i temel alan dev-
rimci bir partiye gereksinim 
olduðunu ortaya koydu. 
Böyle bir partiyi, Bolþevik 
Partisi'ni Rusya'da kurdu. 
Bu partiyle Rusya iþçi ve 
köylülerinin Çarlýða karþý iþ, 
ekmek, toprak, özgürlük ve 
barýþ mücadelesini, demok-
rasi ve sosyalizm mücadele-
sini örgütledi. Bu mücadele 
Büyük Sosyalist Ekim Dev-

Lenin
150

Yaþýnda -Koronadan sonrasýna
yanýt arayanlara-

rimi ile taçlandý. 25 Ekim / 7 
Kasým 1917'de Rusya iþçi ve 
köylüleri Lenin ve Bolþevik 
Partisi öncülüðünde Çar-
lýðýn ve burjuvazinin iktida-
rýna son verip iktidarý ele al-
dýlar. Sosyalist devrimi ger-
çekleþtirdiler, proletarya 
diktatörlüðünü kurdular. 

Büyük Sosyalist Ekim 
Devrimi kapitalist sistemi 
kökten sarstý, onun dünyada 
tek baþýna hükümranlýðýna 
son verdi. Artýk dünyada sö-
mürücü, baskýcý, yaðma ve 
talancý kapitalist-emper-
yalist sistemin karþýsýnda sö-
mürüsüz, baskýsýz, halklar 
arasýnda dostluk ve dayanýþ-
macý sosyalist sistem vardý. 
Burjuva iktidarýnýn karþý-
sýnda iþçi iktidarý vardý. Eski 
Rusya Çarlýðýndaki halklar 
özgürleþtiler. Onlar kendi 
özgür iradeleriyle birleþerek 
Sovyet Sosyalist Cumhuri-
yetleri Birliði'ni kurdular. 
Sovyetler Birliði var olduðu 
70 yýl boyunca dünyada dev-
rimin, sosyal ilerlemenin, iþ-

çi ve komünist hareketinin, 
emperyalizme karþý ulusal 
kurtuluþ mücadelelerinin 
güç kaynaðý oldu. Hitler Fa-
þizmi Sovyetler Birliði sa-
yesinde yenildi, dünya fa-
þizm barbarlýðýndan kur-
tuldu. Sosyalizm dünyaya 
yayýldý, dünya sosyalist sis-
temi doðdu. Emperyalist sö-
mürge sistemi çöktü, sömür-
ge ülkeler baðýmsýzlýðýna 
kavuþtu. Sovyetler Birli-
ði'nin kurtuluþ mücadele-
sinde ilk desteklediði halk-
lardan biri Türkiye halkýdýr. 
Türkiye Cumhuriyeti varlý-
ðýný Ekim Devrimi'nin zafe-
rine borçludur. 

Ekim Devrimi, Leninci 
anlayýþ ve yolun, uluslara-
rasý alanda, iþçi ve komünist 
hareketinde doðruluðunun 
ispatýydý. Dünyada ve her ül-
kede demokratik ve sosyalist 
devrimi gerçekleþtirmek için 
tutulacak devrimci yol; 
Marksist yol, Leninci yoldu. 
Bolþevik Partisinin yolu idi. 
Leninci Bolþevik Partisi ol-
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madan devrimi gerçekleþtir-
mek mümkün deðildi. Le-
nin'in kurduðu Sovyetler 
Birliði maalesef 70 yýl sonra 
çöktü. Bu Marksçý-Leninci 
yolun yanlýþlýðýndan deðildi. 
Tam tersine Marksçý-Lenin-
ci teorinin Sovyetler Birli-
ði'nde tam uygulanmama-
sýydý. Stalin'den sonra 
gelen yöneticilerin 
M a r k s i z m - L e -
ninizm'den u-
zaklaþmalarý, 
küçük burjuva 
revizyonist, o-
portünist ko-
numlara gel-
meleri, devrim 
ve sýnýf sava-
þýndan vazgeç-
meleri, sosya-
lizm kuruculu-
ðunda yaptýklarý 
hatalar reel sosyaliz-
min sonunu getirmiþtir. 
Marksist-Leninist ilkelerin 
ardýcýl uygulanýp savunul-
madýðý yol baþarýsýzlýða 
giden yoldur. Tüm Sovyet 
deneyi, özellikle Lenin'in 
mücadeleleri günümüzdeki 
demokrasi ve sýnýf mücade-
lesine ýþýk tutan zengin bir 
hazinedir. Gidilecek yol yine 
Marks-Engels ve Lenin'in 
yoludur. Marksizm-Leni-
nizm bir bütündür onu karþý 
karþýya getirmeye kalkmak 
revizyonistlik ve oportünist-
liktir. 

Lenin yaþamý boyunca 
Marksizm ' in devrimci,  
bilimsel içeriðini, diyalektik 
ve tarihsel materyalizmi re-
vizyonist ve oportünist 
Bernsteinlara, Kautskylere 

karþý savundu. Marks'ýn po-
litik ekonomi teorisini 
geliþtirdi, kapitalizmin 20. 
yüzyýlýn baþýndan sonra 
emperyalizm aþamasýna 
yükseldiðini gösterdi. Em-
peryalizm kapitalizmin en 

yüksek aþamasýdýr. Ekono-
mik alanda emperyalizmin 
özü tekelleþmedir ve finans 
kapitalin oluþmasýdýr, yani 
serbest rekabet kapitalizmin 
tekelci kapitalizme dönüþ-
mesidir. Politik olarak em-
peryalizm sömürgecilik ve 
militarizm, büyük güçler 
arasýnda rekabet, silah yarýþý 
ve savaþ demektir. Emperya-
lizm tekelci, asalak, çürüyen 
ve ölmekte olan kapitalizm-
dir. 

Kapitalizmdeki bu dönü-
þüm ve deðiþikliði inceleyen 
Lenin iþçi sýnýfýnýn strateji ve 
taktiði içinde sonuçlar çýkar-
dý.

Lenin'e göre tekellerin 

oluþmasýyla kapitalist üre-
tim biçimindeki uzlaþmaz 
çeliþkiler öylesine keskin-
leþir ki, tarihin gündemine 
dolaysýz olarak kapitalizmi 
yýkýp sosyalizme geçme mü-
cadelesini koyar. Devletle 
bütünleþen tekelci devlet 

kapitalizmi sosyalizmden 
önceki aþamadýr, sos-

yalist devrimin ari-
fesidir. Ýþçi sýnýfý 

ya sosyalist dev-
rimi gerçek-
leþtirir ya da 
emperyalizm 
insanlýðýn so-
nu olacak olan 
barbarlýða gi-
der. 

Lenin E-
kim devrimiy-
le bu barbar-

lýðýn önünü kesti. 
Ýnsanlýðýn önüne 

sömürüden baskýdan, 
barbarlýktan kurtuluþun 

yolunu açtý.
Ekim Devrimi sayesinde 

insanlýk, tarihinin altýn ça-
ðýný yaþadý. Sovyetler Birliði 
ve reel sosyalizmin çökü-
þüyle insanlýk yine sos-
yalizmle barbarlýk arasýnda 
çýkmazla karþý karþýya kaldý. 
Reel sosyalizmin çökü-
þünden sonra emperyalist 
ülkelerde yaþanan zafer sar-
hoþluðundan sonra kapita-
lizmin, liberal demokrasinin 
dünyanýn sonu olmadýðý, 
tam tersine insanlýðýn baþýna 
en büyük bela olduðu tekrar 
görüldü.

Özellikle 2008 dünya 
ekonomik krizinden sonra 
insanlar yeniden “Marks, 
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Engels, Lenin kapitalizm ve 
emperyalizm hakkýnda ne 
düþünüp, yazdýlar?” diye 
sormaya baþladý. Yeni bir 
dünya arayýþýna girdi. Ama 
bu dünya sosyalizmden baþ-
ka bir dünya deðildi. Ama 
burjuvazinin ideolojik saldý-
rýsý altýnda olan insanlar he-
nüz reel sosyalizmi incele-
yip gerekli dersleri çýkarta-
madýðý için bu yeni dünyanýn 
yine sosyalizm olduðu sonu-
cunu çýkaramýyordu. Kapita-
lizm çemberini kýramýyordu. 
Kapitalizm çemberini kýr-
manýn yolu ise bundan 100 
sene önce olduðu gibi Le-
nin'in yolu idi. Emperyalizm 
koþullarýnda burjuva iktida-
rýný yýkýp yerine sömürüsüz, 
baskýsýz, barýþçýl, hümanist 
bir toplum için mücadele 
edecek olan iþçi sýnýfý ve 
emekçilerin bu mücadeleyi 
yürütebilmeleri için onlarýn 
Marksçý-Leninci Bolþevik 
bir partiye ihtiyaçlarý vardýr. 
Bu parti bugün Lenin döne-

minden çok daha elzemdir. 
Ýnsanlýk korona virüs 

pandemisi altýnda yaþýyor. 
Salgýn insanlarýn tüm yaþam 
alanlarýný etkiledi.

Ýnsanlar eve kapanmak 
zorunda kaldý. Temel de-
mokratik hak ve özgür-
lükleri kýsýtlandý. Üretim 
büyük ölçüde durdu. Bu 
pandemi kapitalizmi iyice 
sarstý, onu yeni ve derin bir 
krizin içine itti. Tüm toplum 
bir krize girdi.

Herkes þimdiden korona 
pandemisi sonunda toplu-
mun, ülkesinin ve dünyanýn 
nasýl bir dünya olacaðýný 
soruyor. Herkes, Trump'tan 
Erdoðan'a, Merkel'den Mac-
ron'a, yazar ve düþünürün-
den, sokaktaki vatandaþa 
kadar herkes korona salgý-
nýndan sonra “dünya eski 
dünya olmayacak” diyor. 
Ama “dünya nasýl olacak?” 
sorusuna verilen cevaplar ise 
gerçekle, istek arasýnda 
ayrýlmaktadýr. Ýnsanlar daha 

adil, daha demok-
ratik, daha daya-
nýþmacý, daha ba-
rýþçýl, sömürüsüz 
baskýsýz bir dün-
ya istemektedir. 
Ýsmini koymasa 
da, “sosyalist” bir 
dünya istemek-
tedir.

Ama bunun 
bu kapitalist, em-
peryalist dünyada 
gerçekçi olma-
dýðýný görüyor ve 
karamsar bir tab-
lo çiziyor.

Korona son-
rasý dünya daha 

otoriter, daha baskýcý, daha 
faþist iktidarlarýn hüküm 
sürdüðü, doðanýn ve çev-
renin daha çok talan ve yað-
ma edildiði bir dünya ola-
caktýr. 

Ýnsanlar yeniden ya bar-
barlýk, ya sosyalizm ikile-
miyle karsý karsýya kaldýðýný 
görüyor, ama bir þey ya-
pamýyor, aciz duruma düþü-
yor.

Neden düþüyor? Örgütü 
yok, yol göstereni yok. 
Ýnsanlar bugün korona 
salgýný koþullarýnda bundan 
100 küsur sene önceki 
Lenin'in karþý karþýya kal-
dýðý sorunla karþý karþýyadýr.

Lenin'in yaptýðý gibi 
Devrimci Marksist Teori ýþý-
ðýnda yeniden toparlanýp 
ayaða kalkmadan, yeni tip 
LENÝNCÝ  BOLÞEVÝK 
PARTÝ kurmadan bu çaresiz-
likten kurtuluþ yoktur.

Aksi takdirde önümüzde 
bizi bekleyen barbarlýktýr.
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24 Nisan tüm dünyada 
“Ermeni Soykýrýmý'ný Anma 
Günü”dür. Bugün Türkler 
için de tarihleriyle yüzleþme 
ve hesaplaþma günü, onca 
acýlar çektirdiði halklardan 
özür dilediði gün olmasý 
gerekirdi. Ama Türklerin bü-
yük çoðunluðu hâlâ kendi 
adýna tarihinde iþlenen katli-
amlarla, soykýrýmlarla yüz-
leþmeyi maalesef reddet-
mektedir. Küçük bir azýnlýk 
olsak da, biz devrimciler, 
ilericiler, demokratlar, sos-
yalist ve komünistler bu yüz-
leþmeyi yapmak zorundayýz. 
Yaklaþýk 20 yýl öncesinde bu 
yönde atýlmaya baþlanan 
adýmlar daha da ilerletilme-
lidir.

24 Nisan Türkiye tari-
hinde utanç verici kara bir 
gündür. 24 Nisan 1915 
Osmanlý Devleti'ni yöneten 
Ýttihat ve Terakkici katillerin 
Ýstanbul'da 250 Ermeni ay-
dýnýný toplatýp yok edilmek 
üzere Ankara'ya, Ýç Ana-
dolu'ya sürdükleri gündür. 

Bu tarihten sonra 1 milyon-
dan fazla Ermeni Suriye 
çöllerine “tehcir” edilmek 
üzere toplatýldý. Tehcir sýra-
sýnda erkek, kadýn, çocuk, 
genç, yaþlý demeden yarým 
milyonla 1 ,5 milyon ara-
sýnda Ermeni katledildi. 
Yüzlerce kilometrelik yol-
larda açlýktan ve susuzluktan 
ölüme terk edildi veya gad-
darca öldürüldü. Mallarýna, 
varlýklarýna el kondu. Kurtu-
labilenler Avrupa'ya, ABD'-
ye, Latin Amerika'ya kaçtý. 
Kaçamayanlar zorla Müslü-
manlaþtýrýldý ve Türkleþ-
tirildi. Yaþananlar bir halkýn 
yok oluþu, bir insanlýk dra-
mýydý. Ýnsanlýkla baðdaþma-
yan bir barbarlýktý. Ermeni 
halkýna çektirilen acýlar tarif 
edilemez ölçüde büyüktür, 
Bu katliam, 20. Yüzyýlýn en 
büyük soykýrýmlarýndan bi-
ridir. Halkýmýzýn bu soy-
kýrýmla yüzleþmesini saðla-
mak biz demokrat ve komü-
nistlerin üzerine düþen en 
büyük sorumluluktur. 

24 Nisan 1915 yalnýz Er-
meni halkýna deðil, Ana-
dolu'daki diðer Hýristiyan 
halklara: Pontus Rumlarýna, 
Asuri ve Süryanilere, Ezi-
dilere karþý iþlenen katliam-
larýn, soykýrýmlarýn da hýz 
kazandýðý bir tarihtir. Daha 
Sultan Abdülhamit döne-
minde Anadolu'nun doðu-
sunda yaþayan Ermenilere 
ve Hýristiyan halklara karþý 
katliamlar yapýlmýþ, mallarý 
ve varlýklarý yaðmalan-
mýþtýr. Bu katliamlar ge-
lecekteki soykýrýmlarýn ha-
bercisiydi. Çökmekte olan 
Osmanlý Ýmparatorluðu'nun 
milliyetçiliði kabarmaya 
baþlamýþtý. Ýttihatçý liderleri 
Anadolu'yu sadece Türklere 
ve Müslümanlara vatan 
yapmak için etnik ve dinsel 
„temizlik“ planlarý yaptýlar. 
I. Dünya Savaþý sýrasýnda bu 
“arýnma” operasyonlarýný Ýt-
tihat ve Terakki yönetimi 24 
Nisan 1915'de Ermenilerle 
baþlattý. Bu plan daha sonra 
devam ettirildi. 

Türkiye'nin demokratik-
leþmesi ve özgürleþmesi Er-
meni ve diðer halklara karþý 
iþlediði soykýrýmlarla yüz-
leþmekten geçmektedir. Bü-
tün bu soykýrýmlarý lanetle-
yelim, bu halklardan özür di-
leyelim, onlarýn acýlarýný 
paylaþalým. Hem ülke için-
de, hem dýþarýda komþularý-
mýzla barýþ, dostluk ve daya-
nýþma içinde yaþamanýn yo-
lunu açalým. 
TKP 1920  www.tkp-online.com 

AÇIKLAMA: 24 Nisan 2020 Ermeni Soykýrýmý'nýn 105. Yýldönümü
10 Eylül 1920

24 Nisan 1915
soykýrýmý nedeniyle
tüm Ermenilerden
özür diliyoruz! 

24 Nisan 1915
soykýrýmý nedeniyle
tüm Ermenilerden
özür diliyoruz! 

Katilleri lanetliyor, kurbanlarýn anýlarý önünde saygýyla eðiliyor,
ailelerinin acýlarýný, Ermeni halkýnýn matemini paylaþýyoruz.
Katilleri lanetliyor, kurbanlarýn anýlarý önünde saygýyla eðiliyor,
ailelerinin acýlarýný, Ermeni halkýnýn matemini paylaþýyoruz.
Katilleri lanetliyor, kurbanlarýn anýlarý önünde saygýyla eðiliyor,
ailelerinin acýlarýný, Ermeni halkýnýn matemini paylaþýyoruz.
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Korona pandemisi nedeniyle sokaða, meydanlara çýkamadýðýmýz bir dönemde 
1 Mayýs'ý evlerde, sosyal medyada coþkuyla kutlayalým! 

Salgýn koþullarýnda çalýþtýrýlmaya son! 

Salgýn nedeniyle iþten çýkartýlanlara iþsizlik fonundan aylýk baðlanmalýdýr! 

Sadaka istemiyoruz! 

Korona salgýnýnýn ekonomik yükünü iþçiler deðil, patronlar ödesin! 

Korona sonrasýnda neoliberal düzene son, demokratik bir düzen! 

10 Eylül 1920
ÇAÐRI! Haydi, Bir Mayýs'ta balkonlara ve pencerelere! 

LUSLARARASI  
iþçi ve emekçilerin 
birlik ve dayanýþma, U

toplumsal, sosyal ve ekono-
mik haksýzlýklara karþý 
mücadele ve protesto günü 
olan Bir Mayýs'ý bu yýl dünya 
iþçi ve emekçileri korona 
pandemisi nedeniyle özgül 
koþullarda, daha çok sosyal 
medyada gerçekleþtirilecek 
gösteriler ve programlarla 
kutlayacaklar. Ülkemizde de 
DÝSK, KESK, TMMOB, 
TTB korona salgýný nedeniy-
le Bir Mayýs'ý, tarihte ilk kez 
kitleler halinde kentlerin 
merkezi meydanlarýnda bir 
araya gelerek deðil, sosyal 
medyada buluþarak, sosyal 
medyada yayýnlanacak 'Bir 
Mayýs mitingi' ile kutlaya-
caklarýný, meydanlarý ve 
caddeleri 1 Mayýs afiþleriyle 
donatýp, ses ve görüntü araç-
larýyla 1 Mayýs coþkusunu 
meydanlara taþýyacaklarýný 
açýkladýlar. Ýþçi ve emekçi-

leri balkonlarýný ve evin du-
varlarýný talepleriyle donat-
maya ve evlerin balkon ve 
pencerelerinden 1 Mayýs 
marþýný okumaya çaðýrdýlar. 
Komünistler ve devrimciler, 
demokratik güçler DÝSK, 
KESK, TMMOB ve TTB'-
nin bu çaðrýsýnýn gerçekleþ-
mesi için kendi çevrelerinde 
var gücüyle çalýþmalýdýrlar. 
Ýþçi ve emekçilerin halkýn 
saðlýðýný, iþini ve geçimini 
merkeze koyan yeni bir top-
lum düzeni için gür sesini 
sokaklara taþýrmalýdýrlar. 

Korona pandemisi neoli-
beral kapitalist sistemi kök-
ten sarstý. Kapitalizmi þimdi-
ye kadar görmediði bir krizle 
karþý karþýya býraktý. Korona 
krizi kapitalizmin insanlýðýn 
hiçbir sorununu çözemeye-
ceðini, bir barbarlýk sistemi 
olduðunu tüm çýplaklýðý ile 
bir kez daha ortaya koydu. 
Kâr hýrsýyla hastanelerin, su, 
gaz, elektrik, ulaþým gibi 

sosyal ve toplumsal alanla-
rýn özelleþtirilmesinin ne ka-
dar yanlýþ olduðunu göster-
di. Ýnsanlar “hiçbir þey koro-
na krizinden öncesi gibi ol-
masýn” diye neoliberal kapi-
talizme karþý tepkilerini açýk 
dile getirmeye baþladýlar. 
Ama bunu henüz bir güce 
dönüþtüremediler. Bunun 
için iþçi sýnýfýnýn ve emek-
çilerin örgütlü öne atýlmasý 
gerekmektedir. Bu Bir Ma-
yýs'ta korona pandemisi son-
rasýnda daha sosyal, daha 
özgür, daha barýþçýl, daha 
demokratik yeni bir toplum 
düzeni için sesimizi yüksel-
telim. Korona sonrasý için 
bir baþka adla bir baþka 
kapitalist düzene olanak ver-
meyelim. 

Ne var ki, Türkiye'de ko-
rona pandemisi altýnda “ezi-
len” kapitalizm ortaya çýkan 
krizin yükünü iþçi ve emek-
çilerin üstüne yýkarak, dev-
letin desteði, halkýn parasýy-

1. Sayfadan Devam
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la krizden çýkmaya, kozme-
tik reformlarla eski aþýrý kâra 
dayalý sömürü ve baský düze-
nini devam ettirmek iste-
mektedir. Pandeminin atla-
týlmasý için tüm halkýn en az 
iki hafta evde karantinada 
kalmasý, zorunlu çalýþma 
alanlarý dýþýnda tüm iþyerle-
rinin kapatýlmasý, iþçilerin 
ücretleri ödenerek izinli sa-
yýlmasý gerektiriyordu. A-
macý patronlarý memnun et-
mek olan faþist Erdoðan reji-
mi iþyerlerini kapatmadý, 
ölümleri pahasýna iþçileri 
çalýþmak zorunda býraktý. 
Sokaða çýkma yasaðý 65 yaþ 
üstüne ve 20 yaþ altýna geti-
rildi. Ama 20 yaþ altýnda o-
lup çalýþmak zorunda olan 
gençler ve çocuklar hemen 
yasaktan muaf tutuldular. 
Salgýn hastalýk altýnda zor 
koþullarda iþçileri çalýþtýrdý-
lar. Artan üretim baskýsýyla 
birlikte kuralsýzlýklar da art-
tý, pandeminin gerektirdiði 
maliyet nedeniyle iþçi saðlý-
ðý ve iþ güvenliði önlemleri 
alýnmadý. Covid-19-Virüs iþ-
yerlerinde çýð gibi yayýldý. 

11 Mart-10 Nisan arasýnda, 
bir ayda 159 iþyerinde 855 
iþçinin testi pozitif çýktý, vi-
rüs nedeniyle 52 iþ cinayeti 
yaþandý. Virüsün tespit edil-
diði iþyerlerinin çoðunda ça-
lýþmaya devam edildi, 81 iþ-
yerinde ise iþçilerin çoðu iþ-
ten çýkarýldý. Pandemiyi “fýr-
sat” bilen iktidar ve patronlar 
turizm ve otel iþkolunda, in-
þaatta, AVM'lerde birçok 
iþçinin iþine son verdiler. Ýþ-
ten atýlmak demek, aç kal-
mak demektir. Ýþten çýkartý-
lan iþçilerin Ýþsizlik Sigorta-
sý Fonu'ndan en düþük 1752 
Lira aylýk alma olanaðý var-
ken, hükümet bir yasayla bu-
nun önünü kesip “devlet iþ-
sizlere yardým ediyor” diye 
ayda 1177 lira vereceðini 
açýkladý. Çünkü Erdoðan 
Ýþsizlik Fonunda biriken 131 
milyar lirayý çoktan tahvile 
çevirerek iç etmiþti. Ýþsizlere 
sadaka, emeklilere kolonya 
daðýtan Erdoðan ise patron-
lar için 100 miyar liralýk bir 
yardým paketi hazýrladý. 

Erdoðan'ýn ve patronla-
rýn niyeti açýk. Salgýndan 

sonra faþist rejimi, sömürü 
ve talan düzenini devam 
ettirmektir. Erdoðan “Koro-
nadan sonra Türkiye ayný 
Türkiye olmayacaktýr, daha 
güçlü olacaktýr” diyor. 
Onun güçlü dediði Türkiye 
ekonomisi güçlü, demokra-
tik, bölgede ve dünyada 
saygýn bir Türkiye deðildir. 
Dolar karþýsýnda parasý pul 
olan, döviz sýkýntýsý içinde 
kývranan, otoriter, komþula-
rýyla savaþ içinde olan bir 
Türkiye güçlü olamaz. Er-
doðan'ýn güçlü dediði Türki-
ye kendi faþist tek adam 
rejiminin güçlendiði, otori-
terliðin, baskýnýn, keyfiliðin, 
komþularýna karþý saldýrýla-
rýn arttýðý Türkiye'dir. Koro-
na pandemisini “Allah'ýn bir 
lütfu”, bir fýrsat sayan Erdo-
ðan pandemiyi muhalefeti, 
gazetecileri, aydýnlarý ve de-
mokratik güçleri iyice sus-
turmak için kullanmaya baþ-
ladý. Birer OHAL haline ge-
len sokaða çýkma yasakla-
rýyla, temel hak ve özgürlük-
lerin kýsýtlanmasýyla toplu-
mu tek sesli bir kalýba dök-
meye çalýþmaktadýr. Daha 
önce Kürt illerinde yaptýðý 
kayyým atamalarýný þimdi 
Batýda fiilen CHP'li beledi-
yelere de uygulamaktadýr. 
Yerel yönetimleri tamamen 
iþlevsiz hale getirmek, ülke-
yi “dikensiz gül bahçesine” 
çevirmek istemektedir. 

Millet korona derdine 
düþmüþken, bunu fýrsat bilen 
Erdoðan Libya'da, Suriye-
Ýdlib'de Araplara, ama özel-
likle de Rojova ve Baþur'da 
Kürtlere saldýrýyý arttýrdý. 
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Rojova'nýn bir bölümüne 
iyice yerleþmeye çalýþýrken, 
ayný anda Barzani ile 
anlaþarak Baþur'un bir bölü-
münü de iþgal etmeye çalýþ-
maktadýr. Yeni Osmanlý ya-
yýlmacýlýðýný Kürt düþmanlý-
ðý ile götürmektedir. Erdo-
ðan Türkiyesi Ortadoðu'nun 
çýbaný olmaktadýr. O korona 
salgýnýný kullanarak bir yan-
dan ülkedeki son demokrasi 
artýklarýný yok etmekte, 
diðer yandan da Kürtlere ve 
Araplara saldýrarak hem 
Türkiye içinde hem dýþarýda 
komþularla eþit, özgür, ba-
rýþçýl, demokratik birlikte 
yaþamýn temelini dinamitle-

mektedir. Bu 1 Mayýs'ta de-
mokratik hak ve özgürlükleri 
savunalým, Erdoðan'ýn savaþ 
politikasýna karþý çýkalým. 
Yalnýz korona pandemisinin 
yükünü deðil savaþýn yü-
künü de Erdoðan iþçi ve 
emekçilerin omuzlarýna bin-
direcektir. Her atýlan kurþun 
cephede can yakýyor, çarþý-
da, pazarda da zam, pahalýlýk 
ve yeni vergilerle cepleri ya-
kar.  

Korona pandemisi iþçi 
emekçilerin, demokratik 
güçlerin mücadelesini ol-
dukça köstekledi. Mitingler, 
protestolar, yürüyüþler yapý-
lamýyor. Caniler serbest 

býrakýlýrken siyasi tutuklular 
serbest býrakýlmýyor. Kürt-
ler, demokratik güçler üze-
rinde devlet terörü artýyor. 
Bu 1 Mayýs'ta yükselen se-
simizle bu sessizliðe bir son 
verelim. Erdoðan'a her þeye 
muktedir olmadýðýný göste-
relim.

Erdoðan'ýn faþist rejimi-
ne son verip tüm Türkiye 
halklarýnýn eþit, özgür, özerk 
demokratik bir Türkiye'de 
barýþ içinde yaþamalarý biz-
lerin ellerindedir. 

Yaþasýn Bir Mayýs! 

TKP 1920
 www.tkp-online.com

ÝNÇ 'in Wuhan kentinde baþlayýp he-
men hemen her ülkeye yayýlan koro-
navirüs pandemisinin sonucu olarak 

dünyada karantina altýnda yaþayan iki milyar 
insan var. Bu dünya nüfusunun dörtte biri. 
OECD, karantina devam ettiði sürece nere-
deyse tüm ekonomik faaliyetlerin ortalama 
%25 azalacaðýný tahmin ediyor. 

Korona virüsü, zaten durgunluk içinde 
olan kapitalist ekonomileri derinden yara-
ladý. Ekonomistler ve politikacýlar güvenli 
sýðýnaklar bulmakta zorlanýyorlar. Küresel 
planda kapitalist ekonomiler kesintiye 
uðrayýp 'besin kaynaklarýndan' mahrum ka-
lýrken, ekonomik kriz petrol taleplerinde 
çöküþe yol açarak günde 20 milyon varile 
kadar inmiþtir. Varýþ yeri olmayan petrol tan-
kerleri Basra Körfezi'nde yatýyor. Bu dünya-
da eþi benzeri görülmemiþ bir düþüþe iþaret 
ederken; büyük ölçüde üretimin düþmesi, 

PANDEMÝ GÜNLERÝ
Deniz ALTINER

ulaþýmýn, seyahatin, turizmin donmasý, þu an 
kapitalizmin durduðu gerçekliði yansýtmak-
tadýr. 

Ayný zamanda, korona krizi dünyanýn 
bazý bölgelerinde bir gýda krizine neden ola-
bilecektir. Çünkü büyük gýda üreticisi ül-
keler gýda ihracatýna kýsýtlamalar getirmek-
tedirler. Dünyanýn en büyük buðday ihra-
catçýlarýndan biri olan Kazakistan, buðday 
ihracatýný yasaklarken, dünyanýn üçüncü 
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büyük pirinç ihracatçýsý olan Vietnam'ýn pi-
rinç ihracatýný yasaklamasýndan sonra, Çin'in 
yetkilileri pirinç istiflemeye karþý uyarýda 
bulundu. Yaygýn karantina ve bunu izleyen 
ekonomik kriz, özellikle Türkiye gibi temel 
gýdalarda kendi kendine yeterli olmayan ül-
keleri etkileyecek olan gýda arzýný tehlikeye 
atma riskiyle karþý karþýyadýr. 

Korona salgýný sonrasý dünya bildiðimiz 
dünyadan çok farklý olacak. Doðal olarak vi-
rüs saðlýk sistemleri ve politikalarýndaki kri-
zi ortaya çýkarýrken, silahlarýn insanlarý ko-
ruduðu, barýþý saðladýðý ve güvenlik oluþ-
turduðu gibi uygarlýðýn en yýkýcý mitlerinden 
birini de deþifre etti. Dünyanýn en iyi mil-
yonlarca beyni ölümcül silahlar geliþtirirken, 
emperyalist hükümetler, kendi yayýlmacý 
politikalarýnýn yarattýðý askeri tehditlere 
hazýrlýk için trilyonlarca dolar harcadýlar. 
Hiçbir iktidar insan saðlýðý ve toplumu salgýn 
hastalýk gibi insanlýðý tehdit eden güvenliðe 
öncelik vermediler, kamu kurumlarýný ser-
mayeye teslim ettiler. Virüs karþýsýndaki pa-
nikleri iflas eden militarist güvenlik politika-
larýnýn baþarýsýzlýðýný örtbas etmek için bir 
giriþim olarak da görülebilir. 

Hepimiz ayný gemide deðiliz
Ýktidarlar her gün, virüsün herkese eþit 

uzaklýkta, hepimizin ayný gemide olduðunu, 
bizi çok önemsediklerini hissettirerek çok 
dikkatli olmamýzý, sosyal mesafeyi koruma-
mýz gerektiðini býkmadan usanmadan tek-
rarlýyorlar. Ýktidarlar, güvertedeki sermaye-
ye can simitleri atarken, geminin altýný hýnca 
hýnç dolduran milyonlarca iþçiyi, emekçiyi 
açlýða ve ölüme terk ediyor, virüsün zengin 
fakir ayrýmý yapmadýðý gibi koskoca bir ya-
lana sarýlýyorlar. Ýstatistikler ilkokul mezu-
nu, fiziksel olarak zayýf insanlarýn virüse ya-
kalanma oranýný %27,8 olarak saptarken, bu 
oran daha uzun eðitime sahip insanlarda an-
cak %4'ü buluyor ve gerçeðin nasýl manipüle 
edildiðini gösteriyor.

Korona virüsü iþçi ve emekçilerin yoðun 
yaþadýðý Ýstanbul Bayrampaþa, Esenyurt gibi 
semtlerde binlerce emekçinin canýný alýrken, 
Erdoðan'ýn tek adam rejimi görülmemiþ bir 

hýzda sermayeyle yakýn iþbirliði ile -nüfusun 
ezici çoðunluðunun iþsiz, aç, canlarýný kay-
betmeleri pahasýna- onlarý kurtarýp, zengin-
leþtirirken, yerel yönetimlerin baþarýyla vi-
rüsle mücadelesini, halka yardým ulaþtýrma-
larýný engelleyerek, milyonu aþan virüs va-
kalarýný ve vakalarla orantýlý ölümleri 
halktan saklayarak, “Hâkimiyet kayýtsýz 
þartsýz Erdoðan'ýndýr!” imajýný faþist yön-
temlerle saðlamlaþtýrmaya çalýþýyor. 

Korona virüsü nedeniyle son 3.5 ay bo-
yunca dünya genelinde ölüm sayýsý 200.000'i 
geçerken, Türkiye'de de bir milyonu aþan 
virüs vakalarýyla, on binleri bulan can yaþa-
mýný kaybetti. Faþist iktidarlar hariç, çaðdaþ 
yaþamda hiçbir fenomen, hareket özgürlüðü 
de dahil olmak üzere neredeyse ýþýk hýzýnda 
alýnan kararlarla bir dizi özgürlüðü askýya al-
mamýþtý. Korku, insanlarýn demokratik hak-
larýndan vazgeçmek gibi bir istek yaratabilir, 
ancak cehenneme giden yol genellikle iyi ni-
yetlerle döþenmiþtir. Virüs bulaþýný önlemek 
gerekçesiyle kamu yararýna demokratik hak 
ve özgürlükleri kýsýtlayan iktidarlarýn cum-
hurbaþkanlarý, baþbakanlar, saðlýk bakanla-
rýnýn yaný sýra polis, jandarma ve diðer ma-
kamlarýn bize, halka ne kadar önem verdik-
leri, bizi ne kadar korumak istediklerini be-
yan etmelerine karþýn; vatandaþa gelmeyen 
maskeler, sosyal mesafenin mümkün olma-
dýðý iþ koþullarý; virüsü yeniden üreten iþçi-
ler, emekçilerle kapitalizmin ahlaksýzlýðý 
gözler önüne bu kadar serilmemiþti. Bulaþý 
önlemek için, üretimi durdurmayan iktidarýn 
sözcüsü Ýbrahim Kalýn, ''üretimi durdura-
mayýz''derken haklý olarak bu, Marx'ýn emek 
deðer teorisini kanýtlamanýn korkunç bir 
yoludur, yani “Deðil bir yýl, birkaç hafta için 
bile olsa çalýþmayý býrakmasý halinde, bir 
ulusun yok olacaðýný her çocuk bilir.'' (Marx, 
Kugelmann, Londra, 11 Temmuz 1868).

Zayýf, kýrýlgan, dýþa baðýmlý, yabancý 
sermayenin her an gitmeye hazýr olduðu bir 
ekonomiye sahip olan Türkiye'nin AKP'li 
Cumhurbaþkaný Erdoðan'da bunu iyi bil-
mektedir, ölümüne iþçileri çalýþmaya zor-
lamaktadýr.
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Gerçek virüs emperyalizm; onun 
militarist, saldýrgan, yayýlmacý 

politikalarýdýr
Pandemi tradejisini hafife almak deðil 

ama ABD yaptýrýmlarý nedeniyle 40.000 Ve-
nezuelalýnýn öldüðünü, 2011 yýlýndan beri 
Suriye'de Türkiye'nin de içinde olduðu em-
peryalist savaþla kaybedilen yaþamlarýn 
400.000, Irak Savaþý ve 13 yýllýk yaptý-
rýmlarýn maliyetinin en az 1 milyon sivilin 
yaþamý, Afganistan ve Pakistan'daki savaþ-
larýn en az 875.000 yaþam demek olduðu ve 
her gün 20.000'den fazla insanýn açlýktan öl-
düðü de eklenirse insanlýðý her gün öldürenin 
virüs deðil, virüslerin de çýkýþ nedeni, yaratý-
cýsý, baþý o-
lan, doðayý 
m a h v e d e n  
emperyalizm
-dir. Virüs, 
korona virü-
sü bir tehli-
kedir, ama in-
sanlýk için e-
s a s  b ü y ü k  
tehlike, esas 
gerçek tehli-
ke emperya-
lizm virüsü-
dür.

Toplum-
larý tehdit e-
den bu gerçek emperyalist virüs hassas gü-
dümlü füzeler, nükleer silahlar üreten, on-
larca yýldýr savaþan ve uzaya üsler kuran ve 
bunun için gereken her þeyi depolayan, bu 
uðurda trilyonlar harcayan emperyalist ül-
keler; iþçileri, emekçileri, yaþ-lýlarý, saðlýk 
emekçilerini korumak için maskeler, eldi-
venler, dezenfeksiyon, koruyucu giysiler, 
termometreler, test kitleri veya yeterli temel 
saðlýk malzemelerini depolamadýlar. Saðlýk 
sistemlerini kamusal alandan çýkararak 
sermayeye peþkeþ çektiler. Bugün gelinen 
noktada doðalarý gereði kapitalist ülkeler 
birbirlerinin saðlýk malzemelerine barbarca, 
vahþice el koyarak ne AB dayanýþmasýný ne 

de geminin güvertesinde beraber yolculuk 
yaptýklarýný hatýrladýlar. 

“Vatandaþlarýmýzýn 'saðlýðý, güvenliði 
için' uðraþýyoruz” diye örtülen bu militarist 
yýðýlma, dünyada gerçekten ortak bir insani 
güvenliðimiz olmadýðýný gösterdi. Korona 
virüs sonrasý bu militarist politikalar; vatan-
daþlarýn insani güvenliði, saðlýðý uðruna har-
canan askeri harcamalar daha çok göze bata-
cak, emperyalizmin saldýrgan politikalarý, 
askeri güce sahip olmayan Ýzlanda ve Kosta 
Rika gibi ülkelerin korona virüsünden çok az 
etkilendiði daha net görülürken, Türkiye gibi 
saldýrgan ve yayýlmacý ülkelerin pandemi-
den etkilendiði daha açýk ortaya çýkacaktýr. 

B M ' l e r i n  
“korona pan-
demisi nede-
niyle bölgesel 
savaþlar, as-
keri çatýþma-
lar dursun” 
d e m e s i n e  
raðmen Tür-
kiye Ortado-
ðu'da savaþý 
sürdüren ül-
kelerin baþýn-
da geldi. Ro-
jova'da, Ba-
þur'da korona 
pandemisine 

karþý mücadele eden Kürtlerin üstüne bom-
balar yaðdýrdý. Kürtler için koronadan daha 
büyük tehlikenin Türk militarizmi ve em-
peryalizmi, faþist Erdoðan'ýn Suriye ve 
Irak'taki yayýlmacý politikasý olduðu gö-
rüldü.  

Korona virüs krizinden önce; Avrupa'da 
yeni soðuk savaþ belirtileriyle Nato ve Rusya 
arasýnda artan gerilim, Çin ile ekonomik bir 
savaþ sürüyordu.  Fakat çok fazla acýya, ölü-
me ve iþgücünün heba olmasý, üretimlerin 
kilitlenmesi, hayatýn durmasý ve bir dönüm 
noktasý olmasý nasýl mümkün olabildi? 

Daha birkaç hafta önce NATO ve ABD 
“Defender 20 Tatbikatlarý”nda askerlerde 
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korona virüsü ol-
masý nedeniyle Fin-
landiya ve Norveç 
askerlerini geri  
çektiler. Almanya 
da, ABD'nin direk 
inisiyatif aldýðý bu 
tatbikatý halkýn ve 
barýþ hareketinin 
baskýsý sonucu dur-
durmak zorunda 
kaldý. Ancak, Ame-
rika çok büyük 
miktarlardaki savaþ 
malzemesini Al-
manya'ya depoladý. Almanya'da virüs nede-
niyle iki kiþinin bile bir araya gelmesi engel-
lenir, salgýn hastalýklarda asker-lerin taþýyýcý 
özelliði de bilinirken, 37.000 askerin bir 
arada bütün Avrupa'ya virüs saçmasý anlaþý-
lýr deðildir. Amerikan savaþ gemisi virüsleri 
saçarak, savaþ malzemelerini -'bir yerde 
kullanýlmak üzere; belki bir daha ki sefere 
Rusya'- Almanya'ya býrakarak geriye döndü. 
NATO ve ABD Koronadan daha çok dünya-
nýn yaþanýr bir yer olmasýna büyük bir tehdit 
olmaya devam ediyorlar. 

Yine NATO 56. Güvenlik Konferansý, 
üye ülkelerle Münih'te yapýldý. Emperyalist 
güçlerin dünyayý yeniden paylaþýmýnda ger-
ginlikler týrmanmaya baþladý. Konferansýn 
açýlýþýnda “büyük hükümetler arasýndaki 
savaþlarýn geçmiþe dayanmasý gerekmez... 
Bu yoðun rekabet büyük olasýlýkla, büyük 
güçler arasýnda bir savaþa neden olacaktýr” 
dendi. Emperyalist güçler, savaþa hazýrlýklý 
olma konusunda hemfikirler, ancak hedefin, 
'düþman'ýn kim olacaðýna dair þimdilik ayný 
fikirde deðiller. Konferansýn baþýnda Alman-
ya, Fransa ve Ýngiltere Amerika'nýn Çin 
telefon þirketi Huawei'nin ülkelerine giriþini 
yasaklama taleplerine boyun eðmeyecekle-
rini bildirmeleri üzerine bir dizi ABD'li yet-
kili zorbalýk taktikleriyle NATO güçlerinin 
ABD'nin Çin düþmaný politikalarýna katýl-
malarý yönünde baský yaptýlar. Toplantý bo-
yunca ABD ve 'kaðýt üzerindeki' Avrupalý 

müttefikleri arasýnda derin bir kargaþa ve 
kriz atmosferi hâkimdi. Konuþmasýnda ana 
temasý 'Batýsýzlýk' olan konferansýn lideri 
Wollfang Ýschinger “Batý'nýn ciddi dertleri 
var” diye baþlayan raporunda Amerikan 
hegemonyasýnýn bozulmasýný, ABD ve 
Avrupa arasýnda artan çatýþmalara ve saða- 
faþizme doðru bir kayýþ ve uluslararasý 
normlarda çürüme olduðu saptamasýný yaptý. 
Devamla rapor: 'çatlaklar', 'Batýnýn kendi 
içindeki daðýnýklýðý, Ýran anlaþmasý, Baltýk 
Denizi boru hattý projesi, NATO'nun 
savunma giderleri ve Atlantik (transatlantik) 
ötesi ticarette dengesizlikler gibi konularý 
içerdi. Tüm bu anlaþmazlýklara raðmen Kon-
ferans Batýnýn Çin ve Rusya'ya karþý bir sa-
vaþýn kaçýnýlmazlýðý anlayýþýný yerleþtir-
meye çalýþtý. 

Dünyanýn yeniden paylaþýmý 
Sovyetler Birliði'nin 1991'de daðýlma-

sýndan sonra ABD dünyayý askeri güçle 
yeniden biçimlendirmeye çalýþtý. Em-
peryalistler Sovyetler'in daðýlmasýný, baðým-
sýzlýðýn yenilgisi olarak deðerlendirmeye 
dilleri varmadýðý için “sosyalizmin yenil-
gisi” olarak ilan ettiler. Dünyanýn yeniden 
emperyalist paylaþýmý Körfez Savaþý ile 
baþladý.  Savaþ sonrasý dönem post-koloni-
ciliðin sonuydu. Kriz ilerledikçe, emper-
yalist devletler, nispeten politik olarak ba-
ðýmsýz olan devletler üzerinde hem stratejik 
kaynaklarý hem de pazarý kontrol etmek 

Wollfang Ýschinger
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üzere eski koloni sahiplerini rol almalarý için 
zorladýlar ve savaþ açtýklarý bu ülkelerin ba-
ðýmsýzlýklarýný yok ettiler. 

Acýmasýz, zalim bir yasallýk iddiasýyla 
Irak'a saldýrarak iþgal eden emperyalistler, 
2.dünya Savaþý öncesi oralarda olan ülkeler 
ayný gerekçelerle geri kalmýþ ülkeleri iþgal 
ettiler. 

Dünya iþçi sýnýfý hýzla emperyalizme 
karþý savaþ karþýtý

barýþ hareketi yaratmalýdýr
ABD Emperyalizminin giriþimleriyle 

emperyalist güçlerin yol açtýðý savaþlar, sa-
dece çok büyük insan felaketine sebep 
olmamýþ, ayný zamanda ABD için de bir 
felaket olarak sonuçlanmýþtýr. 1992 yýlýndan 
beri ABD'de Pentagon politikalarýný belir-
leyen politikacýlar, hem müttefiklerin, hem 
de rakiplerin ABD'nin ezici biçimde milita-
rist üstünlüðünü kabullenmeleri üzerineydi. 
Ama 21. Yüzyýlýn baþýndan beri dünyada 
ekonomik üstünlüðünü “kaybetmeye” baþla-
yan ABD bunu militarist üstünlük stratejisi 
ile dengelemeye çalýþmaktadýr. ABD'nin 
artan askeri gücü sayesinde eylemleri ile 
dünyanýn deðiþik bölgelerinde rakipler 
yarattýðý gibi, düþmanlar da ortaya çýkardý. 
Hedefine Uzakdoðu'da Çin'i, Avrupa'da 
Rusya'yý, Ortadoðu'da Ýran'ý koydu. Bu yüz-
den militarist üstünlük politikasýný gütmek 
daha tehlikeli bir hale geldi. Bir 3. Dünya 
savaþý tehlikesi doðurmaktadýr. 

Her ne kadar son yýllarda ABD emper-
yalizmi kanlý bir dizi savaþlar yaratarak, 
birbiri ardýna felaketlere neden olurken, 
karakteristik bir kibirle, yeni savaþ biçimleri 
ve tehditlerle kendisini ortaya çýkan krizden 
kurtarmaya çalýþtý. Ama muhtemelen bu 
jargon sadece yeni felaketlerin, iþgallerin ha-
bercisi oldu. Emperyalist güçlerin dünya sa-
vaþý hazýrlýðý, insanlýk için büyük bir tehlike 
olarak dünya iþçi sýnýfýna güçlü bir savaþ 
karþýtý, barýþ hareketi yaratma görevini da-
yatmaktadýr. 

Günümüzde ve gelecekte, çevreyle ilgili 
birçok küresel sorunla ilgili bilgilere ve bü-
yük uluslararasý 'baþarýsýz' konferanslara 

raðmen, bu sorun Korona krizi ile adýndan 
söz edilmez oldu ama milyonlarca çev-
recinin çekemediði dikkati 'katil' virüsler 
gerçekleþtirdi. Korona kriziyle birlikte üre-
timin yavaþlamasý, fabrikalarýn durmasý do-
ðanýn silkelenmesi, kendine dönmesiyle, on-
ca konferansýn, protestolarýn yapamadýðýný; 
çevre katillerini de deþifre etti.

Korona virüsüne karþý korunmasý ve 
tedavileri için, iþçi sýnýfýnýn, özellikle saðlýk 
emekçilerinin çalýþma ve yaþam koþullarýnýn 
düzeltilmesi, herkes için sosyal ve maddi 
yaþamýn yükseltilmesi, iþsizliðe karþý önlem 
alýnmasý talepleri gündemdedir. Ama ayný 
anda korona sonrasý için demokratik bir 
toplum talebi yükseltilmelidir. Þu anda 
burjuvazinin lehine birikmiþ deðerler 
yeniden daðýtýlýyor. Þimdi ve Korona sonrasý 
sýkýþacak yaþamýn faturasý iþçi ve emekçilere 
deðil sermayeye çýkarýlmalý ve bu talep 
yükseltilmelidir. Bütün deðerleri yaratan iþçi 
sýnýfýna karþýn kapitalizm yýkýcýdýr ve salgýn 
öncesi zaten krizde olan kapitalizmin krizi 
daha da aðýrlaþacaktýr. Ýþçi sýnýfýnýn 
savaþçýlarý, onun sonunu getirmede, tarihsel 
yerini almasýnda yardýmcý olmayý planýna 
koymalý ve savaþýný bu yönde hýzla 
örgütlemelidir.
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Egemenliðin tek hükümran olan padiþah-
tan, Osmanlý Hanedanlýðý'ndan millete geç-
mesinin baþlangýç tarihi olarak halkýn geniþ 
katýlýmý da anlaþýlýr bir olgudur. Halk bu 
coþkulu katýlýmýyla yalnýz Meclisin 100. Yý-
lý'ný kutlamadý, ayný zamanda egemenliði ye-
niden tek elde, tek adamda, “saray”da 
toplamak isteyen, milletin iradesi olan Mec-
lis'i hiçe sayan Erdoðan'ý protesto etmek iste-
di, egemenliðine sahip çýkacaðýný gösterdi. 

Bu coþkunun altýnda yatan, ama üzerinde 
konuþulamayan bir burukluk vardýr. Halkýn 
bir kýsmý kendini bu egemenliðin sahibi ola-
rak görmemektedir. 100. Yýl'da en azýndan 
bunun nedenini sormak ve sorgulamak gere-
kirdi. Daha Meclis açýlýrken 1920'de halkýn 
bir kýsmý, Hýristiyan ahali dýþlanmýþtýr, Mec-
lis açýldýktan sonrada Suphiler katledilip 
komünistler ve halk iktidarýný savunanlar 
dýþlanmýþtýr, daha sonra halife yanlýsý Müslü-
manlar, en sonunda da baþta Kürtler ve Çer-
kesler olmak üzere Türk olmayan veya türk-
leþmeyen Müslüman halklar dýþlanmýþtýr. 
Ordusu bu Meclis'e karþý darbeler yapmýþ, 
laðvetmiþ, vesayet altýna almýþ, en sonunda 
da bombalamýþtýr. Bu Meclis kendi baþbaka-
nýný, Menderes'i ve iki bakanýný asmýþtýr, 
kendi geleceði olan antiemperyalist genç-
liðin liderlerini Deniz'i, Hüseyin'i, Yusuf'u 
idam etmiþ, Çayan'ý katletmiþtir. Bu meclis 
adýna iþlenen cinayetlerin, suçlarýn listesi 
kabarýktýr. Bir asýr sonra 100. Yýl kutlamasý 
yapan bir Meclis'in kendi geçmiþiyle bir yüz-
leþmesi gerekirdi. Meclis'in açýlýþ felsefesin-
de yatan, üstü sürekli örtülen ve bugün karþý 
karþýya olduðumuz sorunlarýn temelini oluþ-
turan bu konularla yüzleþilmeden Türki-

ye'nin özgürleþmesi ve demokratikleþmesi, 
faþizan otoriter rejimlerden kurtulmasý 
mümkün deðildir.   

Hýristiyanlarý dýþlayan Türk ve 
Müslümanlarýn Meclisi 

23 Nisan 1920, çökmekte olan Osmanlý 
Ýmparatorluðu yerine Türklük ve Müslüman-
lýk üzerine yeni bir Türk ulus devleti kurma 
iradesini beyan etmek için burjuvalaþmýþ 
paþalarýn, bazý aydýnlarýn ve Anadolu eþrafý-
nýn temsilcilerinin Ankara'da toplandýðý ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni oluþturduk-
larý gündür. Bu Meclis'te Hýristiyanlar yok-
tur. Meclis Anadolu'da Hýristiyanlara karþý 
Türklerin ve Müslümanlarýn hukukunu 
savunmak için kurulmuþtur ve daha baþýnda 
onlar dýþlanmýþlardýr, yok sayýlmýþlardýr. 

23 Nisan 1920'de Meclis açýlmýþtýr, ama 
bileþeni çok karýþýktýr. Ýçinde komünistin-
den, burjuvasýndan, aðasýna, emperyalist, 
padiþah, halife yanlýsýna, Türkten Kürtüne, 
Lazýna, Çerkesine  kadar her türden ve Müs-
lüman halktan insan vardýr. Tartýþmalar kes-
kindir. Deðiþik gruplar oluþmuþtur. Bakanlar 
tek tek Meclis'te seçilmektedir. Þeklen 
demokratik bir hava esmektedir. Görünüþte 
Meclis'in ne yönde geliþeceði henüz belli 
deðil gibidir. Ama Meclis'e hâkim olan Mec-
lis'in Reisi Mustafa Kemal Paþa'dýr. O ne 
istediðini bilmektedir: Mustafa Kemal Ýtti-
hatçý liderlerin izinde yürümektedir. Hedefi 
Misak-ý Milli sýnýrlarý içinde Türklük ve 
Müslümanlýk üzerinde bir Türk ulus devleti 
kurmaktýr. Meclis bu devletin kuruluþunu 
saðlayacak organdýr. Bu devlette Hýristi-
yanlara yer yoktur. Büyük ölçüde imha edi-
len Ermenilerden sonra sýra þimdi Rumlarda 

23 Nisan'ý kutladýktan 
sonra 24 Nisan anýlmazsa

Türkiye özgürleþip
demokratikleþemez,

Faþist diktatörlüklerden,
Saray rejimlerinden

kurtulamaz!

23 Nisan'ý kutladýktan 
sonra 24 Nisan anýlmazsa

Türkiye özgürleþip
demokratikleþemez

Faþist diktatörlü
,

klerden,
Saray rejimlerinden

kurtulamaz!
1. Sayfadan Devam
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ve Ýzmir'e giren Yunanlýlardadýr. Anado-
lu'nun bunlardan da “temizlenmesi” gerek-
mektedir. Meclis'in görevi bu “temizlik” iþini 
yapmaktýr. Ama bunu nasýl baþaracaðý, 
baþarýp baþaramayacaðý ise ortadadýr. “7 
düvele” karþý savaþacak bir gücü henüz 
yoktur. Tam tersine Padiþah ve Ýngilizler, 
Antant Devletleri Meclis'i tanýmamaktadýr. 
Padiþah Mustafa Kemal'in çalýþmalarýný, 
Meclis'i “fitne ve fesat, Osmanlý Anayasa-
sý'na aykýrý” olarak tanýmlar, hakkýnda idam 
fermaný, Þeyhülislam da öldürülmesi için 
fetva çýkarýr. Mustafa Kemal'in ise bunlara 
karþý koyacak gücü yoktur, konumu henüz 
çok zayýftýr. 

Meclis, komünistler ve Sovyetler 
Ankara'da Meclis oluþmuþtur, ama yap-

týrým gücü yoktur. Ordusu yoktur, maliyesi 
yok denecek kadar zayýftýr. Halk fakir ve 
yoksuldur, savaþlardan bitkin ve yorgun düþ-
müþtür. Yardým edecek tek güç Ankara'yý 
tanýyan tek devlet olan kuzeyde Rusya'da 
Ekim Devrimi ile doðmakta olan, iþçi-köylü 
Sovyet iktidarýdýr, Lenin'dir, komünistlerdir. 
Bu koþullarda Mustafa Kemal ilk aþamada 
komünistlerle iþbirliði yapar. Yeni oluþacak 
devletin içeriði, karakteri üzerine tartýþmalar 
vardýr. Önde iki örnek durmaktadýr. Batý 
Avrupa'daki gibi bir burjuva devleti mi, yok-
sa Sovyetler'deki gibi bir halk devleti mi ku-
rulacak? Meclis'teki çoðunluk, Yeþil Ordu'da 
ve Anadolu'da esen hava Sovyetleri örnek 
almak yönündedir. Mustafa Kemal ve 
çevresi ise “kararsýz”dýr. Zorluklar onlarý 
Sovyetlere iterken, gönülleri Batýdan, Ýngi-
lizlerden yanadýr. Sovyet iktidarý demek halk 
için, geniþ iþçi ve köylü yýðýnlarý için demok-
rasi ve özgürlük demek, iþçiye iþ, köylüye 
toprak demektir. Batý yanlýsý iktidar demek 
ise burjuva ve eþrafýn, toprak aðalarýnýn dik-
tatörlüðü demek, halkýn, iþçi ve köylünün sö-
mürülmesi, ülkenin yaðmalamasý demektir. 
Birincide halk iktidarda, ikincide Mustafa 
Kemal iktidardadýr. 

Birinci çizginin savunucusu Yeþil Ordu, 
Mustafa Suphi ve komünistlerdir. Komü-
nistler 10 Eylül 1920'de Bakü'de toplanan 1. 

Kongrelerinde Türkiye Komünist Partisi 
TKP'yi kurmuþlar ve programlarýna gelecek-
teki Türkiye Cumhuriyeti'ni, Müslüman, 
Hýristiyan ve diðer din ve inançlardan 
halklarýn, Türk, Kürt, Rum, Ermeni, Arap, 
Laz, Çerkes ve diðer Kafkas ve Balkan 
kökenli uluslardan insanlarýn kendi 
iradeleriyle eþitlik, özgürlük, özerklik teme-
linde kuracaklarý þûralardan oluþacak de-
mokratik, federatif cumhuriyet olarak sapta-
mýþlardýr. Bu cumhuriyet Anadolu'yu sadece 
kendisine, Türkleþmiþ ve Müslümanlaþmýþ 
Osmanlý artýðý halka vatan yapmak isteyen 
Ýttihatçý ve Mustafa Kemal gibi burjuva pa-
þalarýn ve eþrafýn “modern” cumhuriyetine 
taban tabana zýttýr. Ama içinde bulunduðu 
çaresizlik Mustafa Kemal'i bu dönem ko-
münistlerin de içinde olduðu Yeþil Ordu ve 
Kuvâ-yý Milliye çeteleri ile Mustafa Suphi 
ve komünistlerle, Sovyetlerle iþbirliði yap-
maya zorlar. Ama ayný zamanda Batý'ya, 
Ýngilizlere yanaþmak için de sürekli bir fýrsat 
kollar ve arar.  

1920'nin sonunda Kýzýl Ordu'nun Beyaz 
Ordu'yu yenip Kafkaslara dayanmasýyla 
dünyada güç dengeleri deðiþti. Emperyalist 
kapitalizm artýk dünyaya tek baþýna egemen 
deðildi. Dünyada birbirine zýt iki blok oluþu-
yordu; kapitalizm ve sosyalizm. Her blok 
kendine müttefik arýyordu. Ýngilizler için 
Sovyetlerin dibindeki Ankara'nýn önemi bir-
denbire artmýþtý. Hemen þimdiye kadar yok 
etmek istedikleri Ankara'daki Meclise, 
Mustafa Kemal'e yanaþtýlar, Londra'da yeni 
bir konferans topladýlar, Mustafa Kemal'e 
Lozan'da sonuçlanan Batý yanlýsý modern bir 
burjuva cumhuriyetini dikte etmeye 
baþladýlar. Mustafa Suphi'lerin katli, Çerkes 
Ethem'in imhasý, Halk Ýþtirakiyun Fýr-
kasý'nýn kapatýlmasý bu döneme rastlar. An-
kara'da Mecliste tartýþýlan iki politik çizginin 
mücadelesi artýk bitmiþti. Bu mücadele Mus-
tafa Kemal'in zaferiyle tamamlanmýþtý. 
Londra'ya giderken Mustafa Kemal Ýngiliz-
lere komünistlere karþý olduðunu ve onlarýn 
üstesinden gelebileceðini ispatlamak istiyor-
du. Bunu baþarmýþtý. Komünistlerin akan ka-
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ný üzerine Batý yanlýsý burjuva diktatörlü-
ðüne ilk adým atýlmýþtý. Artýk þimdi Mustafa 
Kemal adým adým sadece Türleþmiþ ve Müs-
lümanlaþmýþ halklara vatan yapýlacak Ana-
dolu'da Türk ulus devletini kurmak için 
harekete geçebilirdi. Lozan bu devletin kuru-
luþ ve doðuþ belgesidir. Lozan'dan sonra ilan 
edilen Cumhuriyetle “ülkesi ve milletiyle 
bölünmez Türk Devleti”nin yaratýlmasý hýz-
landýrýlmýþtýr. 

Suphileri katleden Meclis artýk 
antiemperyalist deðildir 

Londra Konferansý'na gidebilmek için 
1921 yýlýnýn Ocak ayý içinde Yeþil Ordu'nun 
Kuvâ-yý Seyyaresi olan Çerkes Ethem'in 
imhasý, Halk Ýþtirakiyun 
Fýrkasý'nýn kapatýlmasý 
ve Salih Hacýoðlu, Tokat 
Mebusu Nazým Bey'in ve 
diðer mebus ve yönetici-
lerin tutuklanmasý, 28 O-
cak gecesi Mustafa Sup-
hilerin Karadeniz'de kat-
ledilmesiyle Meclis artýk 
antiemperyalist, demok-
ratik olma karakterini, iþ-
çi, ve köylülerin, emekçi 
halkýn iktidarý, egemenliði olma niteliðini 
kaybetmiþtir. Batýnýn, emperyalistlerin ya-
nýnda yer almaya baþlamýþtýr. Londra Kon-
feransý burada bir dönüm noktasýdýr. Ege-
menlik artýk halkýn deðil, burjuvazinin, eþ-
rafýn ve toprak aðalarýnýndýr. Konumu itiba-
rýyla doðmakta olan yeni Türkiye iki blok, 
kapitalizmle sosyalizm arasýnda tampon bir 
ülkedir. Yaþamak ve var olmak için bunlar 
arasýnda manevralar yapmak zorundadýr. 
Yeri genel olarak Batýnýn yanýndadýr, ama 
her sýkýþtýðýnda Sovyetlere yaklaþýr. Bugün 
de görülen bu siyaset Meclis'in kuruluþ ma-
yasýndan gelmektedir. 

Bugünkü sýnýrlar içinde bir Türkiye 
Cumhuriyeti'nin kurulmasý Sovyet iktidarý-
nýn zaferi, iki kutuplu dünyanýn oluþmasýyla 
mümkün olmuþtur. Ekim Devrimi zafere 
ulaþmasaydý Ýngilizlerin Sevr Antlaþma-
sý'ndan vazgeçme, Ankara'yý tanýma diye bir 

niyetleri yoktu. Kýzýl Ordu'nun zaferi, Beyaz 
Ordu'nun yenilgisi her þeyi deðiþtirdi. Anka-
ra'ya manevra alaný saðladý. Ekim Dev-
rimi'nden sonra Sovyetler Çarlýk rejiminin 
Türkiye'nin parçalanmasýný ön gören anlaþ-
malarý yýrtýp atarken, Türkiye'nin baðým-
sýzlýðýný, Türk olan yerlerin Türk devletine 
katýlmasýný kabul ettiðini, ama “Ermenistan, 
Kürdistan, Lazistan ve Batum bölgesinde, 
Doðu Trakya'da referandum” yapýlmasýný ve 
bu halklarýn kararlarýna saygý duyulmasýný 
istiyordu. Lozan'a giderken daha Londra 
Konferansýnda Sevr'den vazgeçen Ýngilizler, 
kendilerine yanaþan Mustafa Kemal'e 
modern bir Türk devleti kurmasý için tüm 

Anadolu'yu, Ermenistan 
ve Kürdistan'ý verdiler. 
Böylece Mustafa Kemal 
Sovyetlerin referandum 
taleplerinden de kurtul-
muþ oldu. Batý Anado-
lu'da Yunanlýlarýn yenil-
mesi ve Lozan'la birlikte 
Türklük yeni bir boyut 
kazandý. Artýk Anado-
lu'nun Türklerin ve Müs-
lümanlarýn vataný olma 

siyasetinden þimdi Anadolu'nun sadece 
Türklere vatan yapýlmasý siyasetine geçi-
lebilirdi. Geliþmeler Anadolu'da bir Türk 
ulus devletinin oluþmasýnýn iki aþamadan 
geçtiðini göstermektedir. Ýttihat-Terakki 
aþamasý ve Kemalist aþama. Ýttihat-Terakki 
aþamasýnýn özü Türk ve Müslüman halklarýn 
birlikte Anadolu'da Hýristiyanlarý, özellikle 
Ermenileri kýrmak, yok etmektir, Kemalist 
aþamanýn özü ise mübadele ile Anadolu'yu 
Rumlardan “arýndýrmak” ve Cumhuriyet'le 
birlikte Türk olmayan Müslüman halklarý, 
özellikle Kürtleri asimile etmek veya kýrým-
dan geçirmek ve Türk ulus devletini kur-
maktýr. 

Ýttihat ve Terakki aþamasý
Ermeni soykýrýmý 

Çökmekte olan Osmanlý Ýmparatorlu-
ðu'nun burjuvalaþmýþ, Türkleþmiþ, Müslü-
manlaþmýþ milliyetçiliði kabarmaya baþla-

Kuvâ-yý Seyyare ve Çerkes Ethem
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mýþ aydýn ve paþalarý, Osmanlý Devleti'ne so-
nunda toprak olarak Anadolu'nun kalacaðýný 
gördüler ve Anadolu'nun Türk ve Müslüman 
halklara vatan yapmak için Hýristiyanlardan 
arýndýrýlmasý gerektiðini saptadýlar. Bu mü-
cadeleye daha Sultan Abdülhamit dönemin-
de çoðunluðu Kürtlerden oluþan Hamidiye 
Alaylarý ile baþladýlar. Anadolu'nun doðu-
sunda Kürdistan ve Ermenistan'da yaþayan 
Ermenilere ve Hýristiyan halklara karþý kat-
liamlara giriþtiler, onlarýn mallarý ve varlýk-
larýný yaðmaladýlar. Bu katliamlar ayný za-
manda Ýttihat ve Terakkicilerin gelecekte ya-
pacaklarý barbarlýklarýn, soykýrýmlarýn ha-
bercisiydi. Ýttihat ve Terakkiciler Osmanlý'da 
iktidarý ele geçirir geçirmez Anadolu'yu 
Türklere ve Müslümanlara vatan yapmak ve 
Hýristiyanlardan “arýndýrmak” için harekete 
geçtiler. Bu “i-
þe” 24 Nisan 
1915'te Erme-
nileri katlet-
mekle baþla-
dýlar. 

24 Nisan 
1915 Osmanlý 
Devleti'ni yö-
neten Ýttihat 
ve Terakkici 
katillerin, Ýs-
tanbul'da 250 
Ermeni aydý-
nýný toplatýp, yok edilmek üzere Ankara'ya, 
Ýç Anadolu'ya sürerek Anadolu'dan 
Ermenileri “temizlemek” için harekete 
geçtikleri gündür. Bu tarihten sonra 1 mil-
yondan fazla Ermeni Suriye çöllerine “Teh-
cir” edilmek üzere toplatýldý. Hem toplama, 
hem tehcir sýrasýnda erkek, kadýn, çocuk, 
genç, yaþlý demeden yarým milyonla 1,5 mil-
yon arasýnda Ermeni katledildi. Yüzlerce 
kilometrelik yollarda açlýktan ve susuzluk-
tan ölüme terk edildi veya gaddarca öldürül-
dü. Mallarýna, varlýklarýna el koyuldu. Kur-
tulabilenler Avrupa'ya, ABD'ye, Latin Ame-
rika'ya kaçtý. Kaçamayanlar zorla Müslü-
manlaþtýrýldý ve Türkleþtirildi. Bugün Ýç Ka-

radeniz'in, Maraþ'ýn, Elazýð'ýn birçok köyleri 
böyle Müslümanlaþmýþ ve Türkleþmiþ Erme-
nilerle doludur. Yaþananlar bir halkýn yok 
oluþu, bir insanlýk dramýydý. Ýnsanlýkla bað-
daþmayan bir barbarlýktý. Ermeni halkýna 
çektirilen acýlar tarif edilemez ölçüde büyük-
tür. Bu katliam, 20. Yüzyýlýn en büyük soyký-
rýmlarýndan biridir. 24 Nisan Türkiye tari-
hinde utanç verici kara bir gündür. 23 Ni-
san'da Türklerin kutladýklarý ulusal egemen-
liðin altýnda 24 Nisan gibi böylesine kanlý bir 
geçmiþ, bir soykýrým vardýr. 23 Nisan'ý kut-
larken halkýmýzýn 24 Nisaný da anmasý, bu 
soykýrýmla yüzleþmesi, Ermeni halkýnda ö-
zür dilemesi gerekmektedir. Bu yapýlmazsa 
demokrasiye kavuþamaz, Erdoðan gibi dik-
tatörlerden kurtulmaz. 

24 Nisan 1915 yalnýz Ermeni halkýna de-
ðil, Anadolu'-
daki diðer Hý-
ristiyan halk-
lara: Pontus 
Rumla r ýna ,  
A s u r i l e r e ,  
Süryanilere 
ve Keldani-
lere, Ezidilere 
karþý iþlenen 
büyük felake-
tin, katliamýn, 
soykýrýmýn da 
hýz kazandýðý 

bir tarihtir. Birinci Dünya Savaþý'ný fýrsat 
bilen Ýttihatçýlar bu dönemde Anadolu'nun 
Doðusunu, Ermenistan ve Kürdistan'ý büyük 
ölçüde Ermenilerden ve diðer Hýristiyanlar-
dan arýndýrdýlar. 1920 Sevr Anlaþmasý'nda 
buralarda Ermenistan ve Kürdistan devletle-
ri öngörülmüþ olsa da, Ekim Devrimi'nden 
sonra deðiþen yeni dünyada Ýngilizler bura-
larý, Batý Ermenistan'ý ve Kuzey Kürdistan'ý 
Ankara'daki yeni Türk devletinin egemenli-
ðine býraktýlar. Böylece Ermeni soykýrýmý 
üzerine bir þal örtülmüþ, unutulmaya veya 
çarpýtýlmaya terk edilmiþ oldu. Bundan sonra 
mazlum olan Türkler zalim olan Ermeniler 
yapýlmaya baþlandý. Bu süreç “Ýstiklal Sava-

Ýttihat ve Terakkici katiller
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þý”nýn kazanýlmasýyla resmi tarih olarak 
ortaya kondu, gerçekler ters yüz edildi. 

Mübadele ve Anadolu'nun
Rumlardan temizlenmesi 

Ýngilizler, 1921'in baþýnda komünistlerle 
olan iþbirliðini sonlandýran Mustafa Kemal'e 
Doðu Anadolu'da Ermenistan ve Kürdistan'ý 
býraktýðý gibi Batý Anadolu'yu daha býraka-
mýyordu. Çünkü Batý Anadolu'da kendisinin 
de desteklediði Ankara'ya doðru ilerleyen 
Yunan Ordusu bulunmaktadýr. Ordunun çýk-
masý için yenilmesi gerekmektedir. Ýngilizler 
Yunanlýlara desteði durdururlar ve Mustafa 
Kemal'e de “Yunan Ordusunu yen, Batý Ana-
dolu'yu al”, derler. Ama ne ile? Mustafa Ke-
mal asker alma yetkisini almýþtýr, ama askeri 
donatacak malzeme, silah ve mühimmat 
yoktur, elbise, araç-gereç yoktur. Yokluk 
içinde kazanýlan Sakarya “zaferi” Yunanlý-
larý atmaya yet-
mez. Daha bü-
yük bir “zafer” 
gerekmektedir. 
Bunun için bü-
yük bir para, mal 
ve silah yardýmý-
na ihtiyacý var-
dýr. Mustafa Ke-
mal'e yine Sov-
yetlere gitmek-
ten baþka çare 
kalmaz. Sovyet-
ler de güney sý-
nýrýnda tamamen 
Ýngilizlerin kon-
trolünde bir devlet olmasýný istemez. An-
kara'da “dost” bir Türk Devleti'nin olmasý 
genç Sovyet Devleti'nin de yararýnadýr. Sov-
yetler Ankara'ya yardým elini uzatýr. Bu yar-
dýmlarla Mustafa Kemal 30 Aðustos 1922'de 
Büyük Zafer'i kazanýr, Yunan Ordusu Ana-
dolu'yu terk eder. Lozan'da barýþ görüþmeleri 
baþlar. 

Uzun yýllar Balkanlar'da süren savaþlar 
ve son 1919-1922 Türk-Yunan savaþý sonun-
da Avrupalýlar, özellikle Ýngilizler Batý Ana-
dolu'da ve Balkanlar'da Hýristiyan halklarla 

Müslüman halklarýn birarada yaþayamaya-
caklarýný görürler. Ankara'da Batý Anado-
lu'daki Rumlarýn ne olacaðýný düþünmekte-
dir. Ýngilizler Lozan görüþmeleri sýrasýnda 
Anadolu'daki Ortodoks Rumlarýn Balkan-
lar'daki Müslüman halkla deðiþ-tokuþunu, 
mübadelesini önerirler. 30 Ocak 1923'de 
TBMM Hükümeti ile Yunanistan Hükümeti 
arasýndaki anlaþma gereðince Anadolu'dan 1 
milyon 200 bin Ortodoks Hýristiyan Rumlar, 
Karamanlý Türk Ortodokslar ve Ermenilerle, 
Yunanistan'dan, Balkanlar'dan 500 bin Türk 
veya Müslümanlaþmýþ, Türkleþmiþ Pomak-
lar, Ulahlar, Arnavutlar mübadele edilir. 
“Kavga” olmasa da bu zorunlu göç toprak-
larýndan koparýlan bu insanlarda büyük acý-
lara sebep olur ve hem Türk hem Yunan eko-
nomisinde 20 yýl süren bir krize neden olur. 

Mübadele ile Anadolu'nun Türkleþtiril-
mesi ve Müslü-
manlaþtýrýlmasý bü-
yük ölçüde tamam-
lanmýþtýr. Kalanlar 
asimile edilmiþtir. 
Bugün Doðu Kara-
deniz bölgesinde 
Laz denen halkýn 
büyük bir kýsmý 
göçmeyip kalan 
Pontus Rumlarýdýr 
veya “Tehcir”den 
kurtulan Ermenile-
r in  baz ý la r ýd ý r.  
Bunlara Laz demek 
Türk devletinin bir 

asimilasyon, onlara kimliklerini inkâr ettir-
me, Rum'dan, Ermeni'den önce Laz, sonra 
Türk yapma politikasýdýr. 1920'li yýllarda bu 
zulmü gerçekleþtiren, Suphileri de katleden, 
Atatürk'ün sað kolu Topal Osman'dýr. Lazlar 
Doðu Karadeniz kýyýsýnda Kafkas kökenli 
baþka bir halktýr. Onlar da asimile edilip 
Türkleþtirilmiþtir. Meclis ve Cumhuriyet bu 
Türkleþtirme anlayýþý, imha ve inkârý üze-
rine yükselmiþtir. 23 Nisan'da kutlanan Yu-
nanlýlara karþý kazanýlan zaferdir. Bu zafer 
emperyalistlere, “7 düvele karþý zafer” diye 

Mübadele=Zorunlu GöçMübadele=Zorunlu Göç
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çarpýtýlýr, gerçeklerin ve acýlarýn üstü örtü-
lür. 23 Nisan 2020'de yüzüncü yýlý kutlanan 
TBMM acýlarla, inkâr ve imhalarla dolu tari-
hiyle yüzleþebilmelidir. Yeni bir tarih anlayýþ 
ve yaklaþýmý geliþtirmelidir. Ýþte o zaman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi büyü-
yecektir. Aksi takdirde Meclis, tek adam reji-
mi, ”saray” yönetimi altýnda önemini daha 
da kaybedecek, “saray”ýn oyuncaðý olacak-
týr. 

TC tarihinde köklü bir dönüþüm:
1924 Teþkîlât-ý Esâsîye Kanunu 

Cumhuriyetin kurulmasýyla soykýrým 
bitmemiþtir. Þimdi sýrada Anadolu'daki Türk 
olmayan Müslüman halklarý asimile etme, 
Türkleþtirme vardýr. Hýristiyanlar “temizle-
nirken” Türkler ve baþta Kürtler olmak üzere 
diðer Müslüman halklar eþit görülür, onlara 
özerklik tanýnýr. Lozan'la birlikte artýk bu “it-
tifak” bitmiþtir. Önde duran aþama Müslü-
man halklarýn Türkleþtirilmesi aþamasýdýr. 
Müslümanlýk yalnýz bunlarýn Türkleþmesini 
kolaylaþtýracak bir “harç”týr. Bu siyasetin 
ifadesi de Türk-Ýslam Sentezi'dir. Bu geliþ-
meler yeni bir Anayasa gerektirir. Cumhu-
riyet'le birlikte 1921 Anayasasý koþullarý 
sona ermiþ, Kürtlere ve Müslüman halklara 
ön görülen özerklik ve þûralar anlayýþýna 
gerek kalmamýþtý. Yeni anayasa yeni koþul-
larda Türk ulus devletini yaratma anayasasý 
olmalýydý. Bu nedenle yeni yapýlan 1924 
Teþkîlât-ý Esâsîye Kanunu'na, Anayasa'ya 
1921 Teþkîlât-ý Esâsîye Kanunu'ndaki özerk-
lik maddeleri alýnmaz. Bu birlikte istiklali 
kazanan ve Cumhuriyeti kuran baþta Kürtler 
olmak üzere Müslüman halklara sýrf özerklik 
deðil, hiçbir haklarýnýn, dillerinin ve kültür-
lerinin tanýnmayacaðý demekti. Yeni Anaya-
sada devletin dili Türkçe idi, diðer halklarýn 
dili inkâr ediliyordu. 1921 Anayasasý'ndaki 
Sovyetlerden esinlenen þûralar temelinde 
halkçý, demokratik yerel özerklik modeli ye-
rine 1924 Anayasasý'nda Türklüðü temel alan 
ülkesi ve milletiyle bölünmez, merkeziyetçi 
ve vesayetçi devlet anlayýþý gelmiþtir. Artýk 
Anadolu'daki Müslüman halklarý Türkleþtir-
me, asimile etme mücadelesi baþlayabilirdi. 

Türkiye 1921 Anayasasý'ndan 1924 Anaya-
sasý'na geçerken büyük bir kýrýlma, büyük bir 
deðiþim yaþadý. Bu deðiþim ve kýrýlma bugün 
karþý karþýya olduðumuz sorunlarýn: Kürt 
sorununun, Ýslam sorununun temel nede-
nidir. 

Göreceli daha küçük olan Çerkes ve 
Lazlar gibi Kafkas halklarý baský ve zulme 
dayanamayýp asimile olmak zorunda kal-
mýþlardýr. Daha büyük bir çoðunluk olan ve 
tarihten gelen bir direnme geleneði bulunan 
Kürt halký ise Türkleþmeye, asimilasyona 
karþý çýkmýþ, kabul etmemiþtir. Türk 
devletine karþý isyan etmiþtir. Cumhuriyet 
tarihinde baþta Koçgiri, Þeyh Said, Aðrý, 
Dersim isyanlarý olmak üzere Kürtler 29 kez 
isyan etmiþtir. Bu isyanlar kanla bastýrýlmýþ, 
baþta Dersim olmak üzere bu isyanlar 
bastýrýlýrken birer katliam yapýlmýþ, yine 
soykýrým suçu iþlenmiþtir. Son 29. isyan bu-
gün Öcalan ve PKK önderliðindeki hâlâ de-
vam eden isyandýr. Bu isyaný bastýrabilmek 
için Kürt halkýna karþý yine katliamlar ve 
soykýrým suçlarý iþlenmektedir. Faþist, otori-
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ter tek adam rejiminin baþý Erdoðan'ýn aðzýn-
dan düþürmediði “tek millet, tek devlet, tek 
bayrak, tek dil, tek din” söylemi bu Ýttihatçý 
ve Kemalist soykýrým politikasýnýn tam ifa-
desidir. Kürt halký kendi özgürlüðünü ve ba-
ðýmsýzlýðýný istiyor, eþitlik, özgürlük, özerk-
lik temelinde demokratik bir Türkiye gerçek-
leþirse Türklerle ve diðer Türkiye halklarýyla 
barýþ içinde birlikte yaþamak istiyor. Ama 
Türk devletini yönetenler böyle demokratik 
bir Türkiye'yi ka-
bul etmiyorlar. 

G ü n ü m ü z d e  
faþist AKP-MHP 
iktidarýna Erdo-
ðan'ýn tek adam 
Rejimi Kürtlere 
karþý asimilasyonu 
hýzlandýrmakta, 
bunun için Rojo-
va'da, Baþur'da ve 
Bakur'da kan dök-
mekte, katliamlar 
yapmaktadýr. Ta-
rihteki soykýrým-
larý, asimilasyon-
larý inkâr etmekte, 
yalnýz Türklük 
deðil, Türklüðün 
ve Müslümanlýðýn 
birlikte vurgulan-
dýðý Ýslamlaþtýrýlmýþ, Osmanlýlaþtýrýlmýþ 
yeni bir Türk devleti oluþturma yolunda hýzla 
ilerlemektedir. Baþarýrsa bu da Türkiye tari-
hinde yeni bir kýrýlma olacaktýr. Bunu 
baþarmak için Kürtleri hedef tahtasýna koy-
makta, Osmanlý yayýlmacýlýðý anlayýþýyla 
Ortadoðu'daki diðer halklara, Suriye ve 
Libya'ya saldýrmakta, bu politikayla ikti-
darda kalmaya çalýþmaktadýr. Bu gidiþi dur-
durmanýn, faþist Erdoðan rejiminden kur-
tulmanýn yolu Cumhuriyet'in temelindeki in-
kâr, imha, soykýrým politikalarýna karþý mü-
cadele etmek ve onun yerine halklarýn 
özgürlüðüne ve Türkiye'nin demokratikleþ-
mesine dayalý politikalarý savunmaktýr, ta-
rihle yüzleþmektir. Tarihle yüzleþmeyi göze 

almadan özgür ve demokratik Türkiye yalnýz 
bir hayaldir. 

Türkiye tarihi ile yüzleþmekten 
korkmamalýdýr  

Anadolu'yu Türklere ve Müslümanlara 
vatan yapmak için önce baþta Ermeniler ol-
mak üzere Anadolu'nun kadim Hýristiyan 
halklarýný süren, katleden, soykýrýma uðratan 
Osmanlý Devleti'nin milliyetçi-Turancý 
Ýttihat ve Terakki yöneticileri olsa da, tüm 

Türkler bu soyký-
rýmdan sorumlu-
dur, sustuklarý, in-
kâr ettikleri sürece 
iþlenen suça or-
taktýr, çünkü bu ci-
nayetleri Ýttihat ve 
Terakki yöneti-
cileri Türkler adý-
na, Anadolu'yu 
Türklere ve Müs-
lümanlara vatan 
yapma adýna iþle-
miþlerdir. Kýyýlan 
veya mübadele 
edilen Hýristiyan 
halklarýn toprak-
larý, mal ve mülk-
leriyle zenginle-
þen, burjuvalaþan 
paþalar ve eþraf 

ulus-devlet anlayýþý üzerinde bugünkü 
Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuþlardýr.  

Cumhuriyet'te Çerkes ve Lazlara, diðer 
Müslüman halklara karþý uygulanan zorla 
asimilasyondan ve Kürtlere karþý özellikle 
Dersim'de iþlenen katliam ve soykýrýmdan, 
her Kürt Ýsyanýndan sonraki sürgün ve 
katliamlardan iktidardaki Mustafa Kemal ve 
çevresi sorumlu olsa da, tüm Türkler bu 
cinayetlerden sorumludur, sustuklarý sürece 
iþlenen suça ortaktýr. Günümüzde Kürtlere 
ve PKK, YPG/YPJ'ye karþý iþlenen saldýrý ve 
katliamlardan Erdoðan sorumlu olsa da, iþle-
nen bu cinayetlere karþý çýkmayan tüm Türk-
ler sorumludur ve suça ortaktýr. Türk aydýn-
larýnýn önünde tarihle yüzleþme görevi dur-
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maktadýr.    
Bugün ve Cumhuriyet tarihi boyunca 

egemenler tarihle yüzleþmeyi yasakladýlar, 
24 Nisan'ý, Dersim'i inkâr etmeye, unuttur-
maya, unutturamadýklarý zaman da çarpýtma-
ya çalýþtýlar. Gerçekleri tersyüz ettiler. Mað-
dur olanýn, katliama uðrayanýn Ermeniler ve 
Hýristiyan ve diðer halklarýn deðil Türkler ve 
Müslüman halklar olduðunu utanmadan 
ispatlamaya kalktýlar. Onlara göre saldýran, 
zulüm eden Türkler deðil Ermenilerdi. Bu-
gün de zulüm eden, saldýran Türkler deðil 
Kürtlerdir, PKK'dýr, YPG/YPJ'dir. Halkýn 
büyük bir çoðunluðunu da buna inandýrmayý 
baþardýlar. Erdoðan bu inkâr ve imha, 
politikasýný yürütenlerin baþýdýr.  

Ama gerçeðin üstü örtülememektedir. 
Soykýrýmla yüzleþmek kendini dayatmakta-
dýr. Kimse “bunlar tarihte geçmiþ olay-
lardýr” diye kendisini dýþlayamaz, aklaya-
maz. Aradan Ermeni katliamýyla 105, Der-
sim katliamýyla 83 yýl geçse de yapýlan bu 
soykýrýmlarda her Türkün sorumluluðu var-
dýr. Olaylarla hesaplaþmamak, yüzleþme-
mek, yüzleþmeyi önlemek, hele inkâr ve 
örtbas etmeye kalkmak suçtur, suça ortak 
olmaktýr. Türkiye soykýrýmý inkâr ettikçe 
daha çok batmakta, uluslararasý alanda daha 
çok izole olmaktadýr. 

Eðer Türkiye zamanýnda 24 Nisan Erme-
ni soykýrýmýyla yüzleþseydi, 1937/38 Dersim 
soykýrýmý ve Kürt isyanlarý olmazdý. 
60'lý,70'li yýllarda her ikisiyle de yüzle-
þebilseydi bugün Kürt sorunu diye bir sorun-
la karþý karþýya kalmazdý. Erdoðan gibi faþi-
zan, Osmanlý yayýlmacýsý, Sünni Müslüman 
bir diktatöre teslim olmaz, Kürtlerle, komþu-
larla savaþ durumu yaþamazdý, Ortadoðu 
bataðýna saplanýp kalmazdý. Kürt sorununda 
barýþçýl bir çözüm ancak kendi tarihiyle, soy-
kýrýmlarla yüzleþerek mümkündür. 

Bugün Türkiye bu soykýrýmcý anlayýþla 
daha fazla gidemez. Soykýrým anlayýþý üze-
rine kurulan Cumhuriyet miadýný doldur-
muþtur. Türkiye'nin tüm halklarýn içinde eþit, 
özgür, özerk, barýþçýl olarak yaþayabileceði 
demokratik bir cumhuriyete ihtiyacý vardýr. 

Bu cumhuriyet tarihle yüzleþmeden gerçek-
leþmez. 

Türkiye tarihle yüzleþmekten korkan, 
çekinen bir ülke oldu. Oysa yüzleþmek kur-
tuluþtur, özgürleþmedir, acý verilen halklar-
dan özür dileyip acýlarýný paylaþýp barýþmak-
týr, Bunu yapabilen halkýn kendine güveni 
gelir, uluslararasý alanda saygýnlýðý artar. 
Alman halký II. Dünya savaþýnda Hitler 
faþizminin Yahudi ve diðer halklara yaptýðý 
soykýrýmdan dolayý sorumluluðu üslendi, 
Yahudilerden ve diðer halklardan özür dile-
di, küçülmedi, büyüdü. Türkiye de 24 Nisan 
1915'de iþlenen katliamlar ve soykýrýmdan 
dolayý Ermeni halkýndan ve diðer halklar-
dan, Dersim katliamý nedeniyle Kürt halkýn-
dan özür dileyebilir, dost ve barýþ elini uza-
tabilir. Bu el havada kalmayacaktýr. Türkiye 
daha da büyüyecektir, sayýlacaktýr. 

Türkiye'nin demokratikleþmesi ve öz-
gürleþmesi Ermeni ve diðer haklara karþý iþ-
lediði soykýrýmlarla yüzleþmekten geçmek-
tedir. Ermenilere ve Kürlere ve diðer halkla-
ra karþý iþlenen soykýrýmlar itham edilmeli, 
bu halklardan özür dilenmeli, onlarla acýlarý 
paylaþýlmalýdýr. Hem ülke içinde, hem ülke 
dýþýnda komþularýmýzla barýþ, dostluk ve da-
yanýþma içinde birlikte yaþamanýn yolu böy-
le açýlýr. Yalnýz 23 Nisan kutlanýr, 24 Nisan 
Ermeni, 4 Mayýs Dersim soykýrýmlarý anýl-
mazsa dostluk ve barýþ yolu açýlmaz. Bugün 
bu yolu açmak, Hristiyan, Müslüman, Alevi, 
Ezidi ve diðer inanç ve kültürlerden, Türk, 
Kürt, Ermeni, Rum ve diðer uluslardan halk-
larýn eþit, özgür, özerk barýþ içinde birlikte 
yaþayacaklarý demokratik Türkiye'yi kur-
maktan geçmektedir.
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