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Hayat sandık hesaplarına sığmaz

Aras Kargo koronavirüs şüpheli işçileri zorla işe çağırdı, kargo dağıttırdı!
Salgın günlerinde patronların kâr hırsı işçilerin ve halkın sağlığını hiçe saymaya devam ediyor. Ankara Aras Kargo Türkkonut 
Yaşamkent Şubesi’nde çalışan bir işçinin Covid-19 test sonucu pozitif çıkarken diğer işçiler 14 gün karantinada kalacaklarını 

düşünmelerine karşın, ertesi gün işe çağrıldı. ● Sf4

NedeN 
örgütlülük? 
NedeN tkP?

Çatışma dinler arasında 
değil, insanlıkla 
gericilik arasında

● Sf 3

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi, yabancı 
basında geniş yankı bulan Ayasofya’nın camiye 
dönüştürülmesi ile ilgili dünya sol kamuoyuna ve 
dost partilere bir açıklama iletti. Açıklamada bu 
dönüşümün esas gerekçesini ve gericiliğin işçi sı-
nıfı açısından tehlikesini vurgulayan TKP, “Esas çe-
lişki Hristiyanlık ve İslam arasında değil, gericilik ve 
laiklik arasında, daha açığı sermaye sınıfı ile işçiler 
arasındadır” dedi. Birçok dile çevrilen açıklama 
çeşitli sol platform ve yayınlarda yer aldı. ● Sf 2

tkP'den Çağrı: 
OmUZ Ver

karşı Çıkmak  
ÇOk mU ZOrdU?

Bugün Cumhuriyete sahip çıkıyorsak, patronlardan 
ve sermaye sınıfından uzak duracağız. Bugün ba-
ğımsız bir ülke istiyorsak, NATO ve Avrupa Birliği’ne 
karşı olacağız. Bugün laiklikten yanaysak, bunu 
cesaretle söyleyeceğiz, laikliğin ilkelerini sulandır-
mayacağız.  ● Sf 3

Uzun bir tarihsel kesitte birden çok kez yıkılıp 
yapılmış, insanlık adına değeri tartışılmaz fresk-
lerle, mozaiklerle süslenmiş Ayasofya’nın “Bizans 
ve Osmanlı eserlerini barındıracak” bir müze 
haline getirilmesi kararı genç Cumhuriyet’in laik 
niteliğinden gücünü alan bir adımdır. Bu karar aynı 
zamanda modern bir toplum olarak insanlık ailesi 
içinde yerini alma kararlılığıyla ilgilidir.
Hiç zor değildir: Cumhuriyet’in bu önemli kararının 
arkasında durmak gerekir. “Aman oyuna gelme-
yelim” diyerek laikliğe ve insanlığa yöneltilmiş bu 
son saldırıda zafer kazandığını sananlarla birlikte 
zil takıp oynayanlar bir kez daha cumhuriyetin 
değerlerine ihanet etmişlerdir.  ● Sf 2

akP Ve erdOğan takıntısı Zarar VeriyOr demiştik
Ülkenin tüm sorunlarını Erdoğan’a indirgemek, Erdoğan’ın temsil ettiği ve arkasına aldığı sınıfı görmeden onunla 
hesaplaşmadan ondan kurtulmaya çalışmak olmaz demiştik. Halkımızın biriktirdiği haklı nefretin “Erdoğan 
takıntısına” dönüşmesinin en başta Erdoğan’a güç verdiğini söylemiştik.
“Şunlardan bir kurtulalım da…” kolaycılığının halkı kötürümleştirdiğini, felç ettiğini söylemiştik.
Gelinen noktaya bakın. “Erdoğan’dan bir kurtulalım da” oyunu, onun en pervasız, en saldırgan adımlarında ona 
uymakla sonuçlandı.

‘Oyuna gelmeyelim’ dediler, neredeyse zil takıp oynayacaklar
“Bu halk sana boyun eğmez” demiştik. Amerikancı, İslamcı, piyasacı 
iktidarın ülkeye deli gömleği giydirmeye çalıştığı günlerden birisiy-
di. Türkiye, bir komşu ülkede savaş kışkırtıcılığıyla macera arıyordu. 
Şam’da zafer namazı kılacaklarını söyledikleri günlerde destek verdik-
leri cihatçıların bombaları Diyarbakır’da, Ankara’da, Reyhanlı ve Cilvegö-
zü’nün sınır kapılarında patlıyordu.
Kürtaj yasakları, kadınları aşağılayan güya ahlakçı söylevler, çocuk istis-
marını teşvik eden vaazlar yükseliyordu, uzun süre toz kondurmadıkları 
cemaatle araları yavaş yavaş açılmakta olsa da, gerici saldırılarda birlik 
oluyorlardı.
Bu halk boyun eğmeyeceğini gösterdi.
Büyük halk direnişi patlak verdi. Mesele gerçekten de ne Gezi Parkı’ydı, ne 
de “üç beş ağaç”. Türkiye’nin her yerinde gericiliği, savaş çığırtkanlığını ve 
sömürü düzenini karşısına alan kitlesel eylemler yaşandı. Fethullahçılar 
gazeteleri Zaman aracılığıyla halk direnişlerini karalıyor, bir yandan ortak-
ları AKP’nin zayıflamasına sevinirken, bir yandan ayağa kalkan halkı terbiye 
edip, yerine oturtmaya çalışıyorlardı.
Sonra 17 – 24 Aralık geldi.
İki şey çok açıktı: Fethullahçı polisler eski ortaklarının kirli çamaşırlarını 
ortaya dökmek için harekete geçmişti, bu bir. Ve AKP iktidarı altında korkunç 
bir yozlaşma ve soygun düzeni kurulmuş, iktidardakiler hiç sonu gelmeye-
cek diye düşündükleri bir sefahat içinde yaşıyordu, bu iki.
AKP iktidarının bütün kirli çamaşırları dökülürken, düzen muhalefetinin 
yeni oyun planı da ortaya çıktı.
AKP sandıkta götürülecekti!
AKP iktidarına son verecek bir seçim, herkesin kulağına hoş geliyordu 
ama mesele bundan ibaret değildi.
Düzen muhalefeti, AKP’yi sandıkta götürmenin şartlarını da sıralıyordu. 
Birincisi, halk uslu duracaktı. Provokasyona (!) gelmeyecek, “seçimleri iptal 
etmek için iç savaş bile çıkartır bunlar” denilen AKP’nin huzuru bozmasına 
izin vermeyecekti. İkincisi, öyle her konuda da muhalefet edilmeyecekti. 
Düzenin, hatta AKP iktidarının gölgesinde yetişmiş siyasetçiler AKP’ye san-
dıkta darbeyi vuracak kahramanlar olarak kabullenilmeliydi!
AKP’yle köşe kapmaca oynayanlar, onu geriletmek hatta iktidardan 
indirmek konusunda samimiydi elbette! Ama bu oyunda halka yer yoktu. 
Düzenin temellerinin sorgulanmasına yer yoktu. Hatta yıllarca AKP’nin 
“hain planları” olarak görülmüş bazı uygulamalardan geri dönüşe de yer 
yoktu.
AKP’nin sonu sandıktan çıkacaktı. Peki sandık nereden çıkıyordu?
Milyarderlerin elindeki televizyon kanalları, satın alınmış kalemler, dü-
zen partilerine devlet kasasından akıtılan trilyonlar ve 12 Eylül’den beri 
hiç vazgeçemedikleri seçim barajları bu sorunun yanıtını veriyor aslında.
Sandık, örgütlü bir halk hareketinin yokluğunda sermayenin elinden çıkı-
yordu.



1. Ayasofya’nın camiye dö-
nüştürülmesi konusu Ha-

ziran ayında muhalefetteki faşist 
parti olan İYİP’in meclis araştırma 
önergesiyle yeniden gündeme 
sokulmuştur. İYİP, meclisteki mu-
halif ittifak içinde sosyal demokrat 
CHP’nin ortağıdır. Aslında bu konu 
Türkiye gericiliğinin uzun süredir 
koruduğu bir niyeti yansıtmakta-
dır. Bu önerge baştan beri muha-
lefet tarafından eleştirilmemiştir 

bile. Burjuva muhalefetinin politik 
unsurları ve belli başlı büyükşehir-
lerin belediye başkanları Ayasof-
ya’nın camiye dönüştürülmesini 
destekleyen açıklamalar yapmış-
lardır. Kürt siyasetinin meclisteki 
temsilcisi HDP, İYİP önergesi için 
ret oyu kullanmak yerine çekimser 
kalmıştır. Dahası, CHP’nin son baş-
kan adayı Muharrem İnce, Ayasof-
ya’da namaz kılacağını söylemiştir.

AKP’nin yaptığı ise önce parla-

mentoda önergeyi reddetmek ve 
daha sonra da fiilen yürütmenin 
(Erdoğan’ın) kontrolünde olan Da-
nıştay’a, Ayasofya’nın 1934 yılında 
müze yapılmasını sağlayan kararı 
iptal etme talimatı vermek olmuş-
tur. Bu durum, yürütmenin yargı 
üzerindeki hakimiyetini de yeniden 
tescil etmiştir.

Sonuç olarak, Türkiye burjuva-
zisinin bu tartışmayı ilerletmek ve 
camiye dönüşümü onaylamak ko-
nusunda bütünlük içinde hareket 
ettiği sonucuna varabiliriz.

2. 1934’teki Bakanlar Kurulu 
kararının iptali aynı za-

manda 1923’teki burjuva devrimi-
nin ilerici değerlerini, cumhuriyet-
çiliği, laikliği ve modernliği de yok 
saymak anlamına gelmiştir.

3. AKP’nin dinci gericiliği 
Türkiye’deki hemen her 

kamu kurumunu, yargıyı, akade-
miyi, eğitimi, basını ve toplumsal 
yaşamın diğer tüm alanlarını İslam 
kurallarına göre işleyecek şekilde 
dönüştürmüştür. TKP gericiliğin ve 
köktendinciliğin emek karşıtı rolü-
nü defalarca vurgulamıştır. Bunlar 
işçi sınıfı içindeki en ufak direnişi 
baskılamak ve emekçilerin örgütlü 
gücünü apolitik, boyun eğen kit-
lelere çevirmek amacını taşımak-
tadır. Gericiliğin taşıdığı tehlike 
yüzeyde görünenden daha fazlası-
dır. Yalnızca bir hafta önce Türki-
ye’de bir havai fişek fabrikasında 
patlama yaşanmış, can kayıpları 
olmuş ve onlarca işçi yaralanmıştır. 
İslamcı kapitalistlerin örgütü olan 
MUSİAD’ın yerel başkanı olan fab-
rika patronu, suçlanmak bir yana, 
bölgedeki ve ülkedeki diğer patron-
lar tarafından destek görmüştür. 
Aynı örgüt, birkaç hafta önce, pan-
demi döneminde yaşadıkları kâr 
kayıplarını kurtarmak için “çalışma 
kampları” önerecek kadar ileri git-
miş, bu öneri hükümet tarafından 

da benimsenmiştir.
Patlama ile aynı hafta içinde 

Ayasofya’nın cami olmasının kabul 
edilmesi tesadüf değildir. Türkiye 
sermaye sınıfı üretim ilişkilerinde 
gücü elinde tutmak için sistematik 
olarak din istismarını kullanmıştır. 
Şimdi, ekonomik krizin derinliği, 
yoksulluk, işsizlik, umutsuzluk 
ve işçiler arasındaki büyük huzur-
suzluk düşünüldüğünde, sermaye 
sınıfının işçilerin politize olmasını 
ve sol akımların güç kazanmasını 
engellemeye çalıştığı, bunun için 
bir kez daha gericiliğe başvurduğu 
görülmektedir.  

4. Bu kararın uluslararası 
alanda provokatif bir 

boyutu vardır. AKP’nin emperyalist 
sistemdeki çatlaklara dayalı, güçler 
arasında salınımlar ile seyre-
den pragmatik siyaseti zeminini 
kaybetmektedir. Ülke görülmemiş 
büyüklükte iç ve dış borç içinde bir 
ekonomik çöküş içindedir. Erdoğan 
siyasi pazarlık gücünü diğer ülke-
lerle çatışarak toparlamaya çalış-
makta, Libya konusunda Fransa ile 
sürtüşmekte, Suriye topraklarında 
askeri faaliyetlerini sürdürmekte, 
Yunanistan’a karşı milliyetçi çatış-
maları alevlendirmektedir. Ancak 
açıktır ki hükümetin göbekten 
bağlı olduğu ABD, AB, NATO ve 
diğer emperyalist birlik ve güçleri 
korkutmak konusunda ciddi bir 
kısıtı vardır.  

5. Bolşevikler tarafından 
yüz yıl önce tanımlandığı 

haliyle proleter enternasyonaliz-
min rehberliği açıktır. Ülkelerin 

burjuva sınıfları arasındaki çelişki-
ler, milliyetçi, ya da dinci kavgalar, 
kaynaklar üzerinde hak iddia etme 
ya da bunların rekabetine girme, ve 
diğerleri, komünistler için bir tar-
tışma zemini olamaz. Bu tür geliş-
meleri burjuva sınıfının gündemin-
den okumak son derece yanıltıcı 
olacaktır. Esas çelişki Hristiyanlık 
ve İslam arasında değil, gericilik ve 
laiklik arasında, daha açığı sermaye 
sınıfı ile işçiler arasındadır. 

6. Ayasofya meselesinin çe-
kirdeğinde Türkiye’de sağ 

siyasetçilerin iktidar ve muhalefet 
ittifakları eliyle baskın hale gelmesi 
durmaktadır. Türkiye’nin siyasi 
atmosferinden laikliğin sökülüp 
atılması yönünde bir adım daha 
atılmıştır. Bu adım eşitlikçi dü-
şünce ve eylemlerin bastırılmasını 
güçlendirecektir. Dünya komünist-
leri Türkiye işçi sınıfının geleceğini 
karartan bu kararı ve arkasındaki 
gerici burjuva zihniyetini mahkûm 
etmelidir. 

7. TKP Ayasofya’nın, her-
hangi bir dinin ibadet evi 

değil, halka ait bir müze olarak 
kalmasını savunmuştur ve savu-
nacaktır. En iyi korunmuş tarihsel 
yapılardan biri olan ve insanlığın 
ortak kültür mirasının parlak 
örneklerinden biri olarak görmeye 
devam edecektir. Bu yapıya yapı-
lacak ve özgünlüğünü bozacak en 
ufak bir müdahalenin karşısında 
durmak evrensel bir sorumluluk-
tur.  
Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komite – 11 Temmuz 2020
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ÇOk mU ZOr?
Ayasofya’nın müze yapılması kararı, tabutuna 

son çiviyi AKP’nin çaktığı Cumhuriyet’in miras bel-
lediği devrimci/hümanist değerlerin doğrudan bir 
uzantısıdır. Bir pagan tapınağının yıkıntıları üzerinde 
yükselen yüzlerce yıllık bir tarihtir Ayasofya Kilisesi 
ve Camii. Müze yapılması önerisi dönemin Milli Eği-
tim Bakanı tarafından yapılmıştır.

Kararın altındaki imzası tartışılan Mustafa Ke-
mal’in camiyi gezdiği, harap halde olduğunu ve kendi 
gelirleriyle (ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün bütçe-
siyle) güzelleştirilemeyeceğini tespit ettiği doğrudur. 
Öte yandan açıktır ki, Ayasofya’nın “cami” olarak da 
perişan halde olması, asıl fikrin uygulanması için ek 
bir fırsattır sadece.

Uzun bir tarihsel kesitte birden çok kez yıkılıp 
yapılmış, insanlık adına değeri tartışılmaz fresklerle, 
mozaiklerle süslenmiş bu yapının “Bizans ve Osmanlı 

eserlerini barındıracak” bir müze haline getirilmesi 
kararı sadece genç Cumhuriyet’in laik niteliğinden 
gücünü alan bir adım değildir. Bu karar aynı zamanda 
modern bir toplum olarak insanlık ailesi içinde yerini 
alma kararlılığıyla ilgilidir.

Kendisini çağının yeni sezarı olarak gören fetihçi 
padişah Sultan Mehmet bile, kilisenin fresk ve moza-
iklerini sökmek ya da imha etmek yoluna gitmemiş, 
camiye dönüştürürken bunları tahta ve bez perde-
lerle kapatmayı tercih etmiştir.

Hiç zor değildir: Cumhuriyet’in bu önemli kararının 
arkasında durmak gerekir. “Aman oyuna gelmeyelim” 
diyerek laikliğe ve insanlığa yöneltilmiş bu son sal-
dırıda zafer kazandığını sananlarla birlikte zil takıp 
oynayanlar bir kez daha cumhuriyetin değerlerine 
ihanet etmişlerdir.

Bundan ala oyuna gelmek olur mu!

Çatışma dinler arasında değil, 
insanlıkla gericilik arasında
Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi, yabancı basında geniş yankı 
bulan Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi ile ilgili dünya sol kamuoyuna 
ve dost partilere bir açıklama iletti. Açıklamada bu dönüşümün esas 
gerekçesini ve gericiliğin işçi sınıfı açısından tehlikesini vurgulayan 
TKP, “Esas çelişki Hristiyanlık ve İslam arasında değil, gericilik ve laiklik 
arasında, daha açığı sermaye sınıfı ile işçiler arasındadır” dedi. Birçok 
dile çevrilen açıklama çeşitli sol platform ve yayınlarda yer aldı.

ayasOfya tariHi
Ayasofya’nın sözcük anlamı “kutsal bilgelik”tir. 
Ayasofya’ya ilk yapıldığı zaman “büyük kilise” anla-

mına gelen “Megalia Eklisia” adı verilmişti. “Sophia” adı 5. 
yüzyılda verildi.

Constantinus (324-337) tarafından Hristiyanlığın 
resmi dinlerden biri olarak kabul edilmesinin ardından 
imparatorluğun farklı yerlerinde büyük kiliseler yapılmaya başlanmıştır. 
İlk yapının açılışı 15 Şubat 360 gününde yapılmıştır. Bu ilk binanın bir halk 
ayaklanması (Haziran 404) sonucunda yıkılmış olduğu bilinmektedir. 

Kilisenin onarımı II. Theodosius (408-450) zamanında bitirilerek ye-
niden ibadete açılmıştır. 415 yılında açılan yeni kilise de çok uzun ömürlü 
olmayacaktır. Nika Ayaklanması’nda (13-14 Ocak 532) çıkan yangında II. 
Theodosius tarafından yaptırılan Ayasofya ortadan kalkmıştır. Ancak 
Iustunianos ayaklanmayı bastırdıktan sonra kiliseyi tekrar inşa ettirmiştir. 
Günümüze ulaşan Ayasofya, yapımına 532 yılında başlanmış olan yapıdır.

İmparator bu kilisenin yapımı için iki mimarı görevlendirmiş, imparator-
luğun dört bir yanından malzemeler getirtmiştir. Bunlar arasında Ephe-
sos’daki Artemis Tapınağı’nın sütunları, Mısır’daki Heliopolis’ten getirilen 
sekiz porfir sütun, Kapıdağ Yarımadası’ndaki Kyzikos ve Baalbek’ten (Suri-
ye) taşınan sütunlar ve mermerler vardır. İnşaat beş yıl sürmüş ve açılış 27 
Aralık 537 günü yapılmıştır.

Yapının en dikkat çekici özelliği ise hiç tartışmasız kubbesidir. Ancak 
bu kubbenin getirdiği sorunlar hem yapının inşa edildiği dönemde hem de 
günümüze dek devam eden statik problemlerinin ana kaynağını oluştur-
muştur. Kubbe tarihi boyunca binanın maruz kaldığı çeşitli depremlerde 
zarar görmüş ve her defasında onarımdan geçmiştir. 726-842 tarihleri 
arasında yaşanan İkona kırıcılık döneminde Ayasofya’nın bütün figürlü 
süslemeleri ortadan kaldırılmıştır. 859’da büyük bir yangın geçiren kilise 
en büyük tahribatı 869 Depremi’nde yaşamıştır. 989 yılının Ekim ayında 
olan depremde binanın çok büyük bir bölümü kullanılamaz hale gelmiş 
ve kubbesi tamamen yıkılmıştır. Tadilat gören bina 994 yılında yapı tekrar 
kullanıma açılmıştır.

Latin ordularının, Konstantinopolis’i işgal ederek 1204-1261 tarihleri 
arasında kurdukları Latin krallığı döneminde de Ayasofya’nın da şehirle 
beraber büyük bir tahribata uğradığı bilinmektedir. Bu dönemde Venedikli-
lerin kontrolünde olan Ayasofya’daki pek çok değerli kutsal eşya yerinden 
alınarak batıdaki kiliselere gönderilmiştir. 1261 yılında Bizanslılar şehri geri 
alıp imparatorluklarını tekrar ihya ettiklerinde Ayasofya’nın çok yıpran-
mış olduğu bilinmektedir. Bu dönemde batıda bulunan dört büyük destek 
payandasının yapılmış olması muhtemeldir. II. Andronikos (1282-1328) da 
1317’de yapının doğu ve kuzey tarafına yeni destek payandaları yaptırmış-
tır. 1344’deki depremin ardından Ayasofya bir kez daha büyük bir hasar 
görmüş, 1346’da yapının bazı bölümleri çökmüştür. 1453 sonrasında gerekli 
bakım ve tamirler yapılarak yapı camiye çevrilerek ibadete açılmıştır.

İsviçreli mimarlar Gaspare ve Giuseppe kardeşlerin 1847-1849 yılları 
arasında, 800 işçi ile içerde ve dışarda çalışarak yaptıkları onarım Ayasof-
ya’nın bugünkü biçimini almasında etkili olmuştur. Cumhuriyet döneminde 
Ayasofya, Atatürk’ün girişimiyle, tüm insanlığın erişimine, bilimsel araş-
tırmalara açık olması için müzeye çevrilmiştir. Bugünkü Ayasofya Müzesi 
önce (üçüncü) Ayasofya Kilisesi sonra Ayasofya Camii olan binadır. Bu yapı 
iki dine bin üç yüz doksan altı yıl on ay yirmi bir gün mabetlik yapmıştır.

(Kaynak: http://bilimveaydinlanma.org/ayasofya-siyasi-tartismala-
rin-ortasindaki-emanet/)

http://bilimveaydinlanma.
org/ayasofya-siyasi-

tartismalarin-ortasindaki-
emanet/



tkP fırsatÇı mıdır?
Siyasette fırsatçılığın çeşitli biçimleri var. Hele 

ülkemiz siyasetinde, neyi savunduğunu, niçin 
savunduğunu unutarak, “burada fırsat var” diyerek 
kılıktan kılığa girmenin bin türlüsü görülmüştür.

“İktidar kilitlendi, devletin mevcut politikalarından 
geri adım atamıyorlar. Demokratı oynayıp, ‘Kürt 
realitesini tanıyorum’ demenin tam vaktidir” diyerek, 
çizgisini değiştiren milliyetçi liberaller de çıkmıştır 
bu ülkeden, yıllarca “Cumhuriyet ve modernite en 
çok Müslümanları ve Kürtleri ezdi” derken, “modern” 
olduğunu hatırlayıp, cumhuriyetçi cephe kurmaya 
kalkanlar da…

TKP, “fırsat” algısı olan bir partidir. Ülkede ve 
dünyada olup bitenlerin, siyasetteki gelişmelerin, düzen 
siyasetinin açmazlarının özel dönemlerde, özel fırsatlar 
yaratacağını bilen bir partidir.

Öte yandan TKP fırsatçı değildir. Çünkü bizim “fırsat” 
dediğimiz şey, mücadeleye emek verme fırsatıdır. “Şimdi 
bu tutar” diyerek çizgi değiştirmenin değil, “iş başa 
düştü, bu iş yine bize kaldı” diyerek görevinin başına 
geçmenin nedenidir, “fırsatları görmek.”

Ve esasen TKP, önündeki fırsatlara değil tarihsel 
görevlerine bakar.

Bugün TKP’nin üzerinde büyük bir görev var. 
İdeallerimizi paylaştığını bildiğimiz yurttaşlarımızın 
üzerinde büyük bir görev var. Haklı olduğumuzu, ülkenin 
geleceğine, kurtuluşuna dair gösterdiğimiz yolun tek 
çıkış yolu olduğunu göstermek için önümüze çıkan 
fırsatı değerlendirme görevi. 

Bunun kolay bir şey olmadığını, az emekle çok sonuç 
alınabilecek bir şeyden söz etmediğimizi biliyoruz.

Öyleyse oyalanmayalım.

neden örgütlülük? 
neden tkP?
türkiye Komünist Partisi, 

Erdoğan’ın Ayasofya hamlesi 
sonrasında oyalanmadan, 

kendini ve halkı kandırmaya 
kalkmadan, ilkesel ve değiştirilemez 
ilkeleriyle “taktik” icabı oynamaya 
kalkmadan tepkisini bir açıklamayla 
dile getirdi.

Bu açıklama, ilk bakışta “düzen 
muhalefetine” çatan bir açıklama gibi 
görülebilir. Hatta düzen muhalefeti 
Ayasofya konusunda dudak 
uçuklatan bir hızla Erdoğan’a boyun 
eğmeseydi, TKP’ye, “Bu kadar hayati 
bir konuda Erdoğan’la uğraşmayı 
bırakıp muhalefetle uğraşıyorsunuz” 
diyenler bile çıkabilirdi.

TKP açıklaması, düzen 
muhalefetini hedef alan bir açıklama 
değildir: Düzen muhalefetinin 
bu açıklamayla seslenilen halk 
kesimleri açısından artık hedef 
alınacak, “teşhir” edilecek bir 
tarafı kalmamıştır. TKP, bu 
ülkenin bağımsızlığını, bilim ve 
aydınlanmaya bağlılığını, adaleti ve 
eşitliği savunanları acele etmeye, 
oyalanmamaya çağırmaktadır.

Bu tabloda örgütlü olmak, örgütü 
adlı adınca Türkiye Komünist 
Partisi’ni güçlendirmek çıkışa giden 
ilk adımdır. Bu bir “taktik” çözüm, 
güçleri birleştirme gereği ya da 

mücadele yolu değildir. Fazlasıyla 
ilkesel ve politik bir öneridir.

Emperyalizmin manevralarına 
meze olmaktan kurtulmak, 
emperyalist sermayenin ülkemizi 
yağmalamasına dur demek mi 
istiyorsunuz? O zaman sermaye 
partilerinden, sermayeyi esas 
seçici olarak gören partilerden 
kopacaksınız. Sonuçları daha 
fazla tartışmaya gerek yok. Düzen 
muhalefeti Erdoğan’ın Suriye 
tezkerelerine onay verirken, “ülke 
çıkarları söz konusu olduğunda 
Suriye’de de, Libya’da da, Irak’ta ve 
Akdeniz’de de iktidarın yanındayız” 
derken bir hata yapmıyor: Tüm 
bunlar düzene, sermaye sınıfına 
bağlılığın gereğidir. 

Öyleyse, sadece AKP’ye ve 
Erdoğan’a değil,  sermaye sınıfına 
boyun eğenlerin de gösterdiği yoldan 
çıkmalısınız. Öyleyse TKP.

Sadece devletin değil, toplum 
yaşamının, ülkenin geleceğinin 
dine, şeriata bağlandığı bir Türkiye 
görmek istemiyor musunuz? 
“Laiklik tehlikede” mi değil mi? Bunu 
tartışmanın bile ihanet olduğunu 
görüyor ve artık laik Cumhuriyet’in 
kazanılması gereken bir kayıp 
olduğunu mu düşünüyorsunuz? O 
zaman taktiklerle, geri adımlarla, 

“oyuna gelmiyoruz” edebiyatıyla 
sahayı bütünüyle gericilere terk 
edenlerin sizi sürüklediği bataklıktan 
çıkacaksınız. 

Sonuçları, “taktik” olduğu 
söylenen adımların ülkeyi 
nereye götürdüğünü tartışmaya 
gerek yok. Düzen muhalefeti bir 
bütün olarak yoldan çıkmıştır. 
Cumhuriyet’in devrimci ilkelerinin 
bizim ülkemize fazla geldiğini, 
laikliğin sulandırılması, Osmanlı’dan 
kopuşun inkâr edilmesi gerektiğini 
düşünmektedirler. AKP ve Erdoğan’la 
kavgalı görünürken, bunların 
yıktıkları Cumhuriyet’in üzerinde 
kurulan Yeni Osmanlı’yı, İkinci 
Cumhuriyet’i ülkenin yeni gerçeği 
olarak görüp kabullenmişlerdir.

Öyleyse sadece AKP’yi ve 
Erdoğan’ı değil, onların bu 
ülkeye verdikleri şekli de kabul 
etmeyenlerle yürümelisiniz. Öyleyse 
TKP.

Düşündükleriniz için, değer 
verdikleriniz için örgütlenin ve 
mücadele edin. 

Bırakın takıyye yapmak, taktik 
icabı uçurumun eşiğine doğru geri 
adımlar atmak, sizin değerlerinizi 
onların tam aksi yönde politikalar 
için istismar etmek başkalarının işi 
olsun.

OmUZ Ver
Bugün Cumhuriyete sahip çıkıyorsak 
patronlardan ve sermaye sınıfından uzak 
duracağız. 
Bugün bağımsız bir ülke istiyorsak NATO ve 
Avrupa Birliği’ne karşı olacağız. 
Bugün laiklikten yanaysak bunu 
cesaretle söyleyeceğiz, laikliğin ilkelerini 
sulandırmayacağız.

Türkiye Komünist Partisi, 10 Eylül’de 100. yaşını kutlayacak. 
Bu yüz yıl, Cumhuriyet’in ilanıyla taçlanan kuruluş ve kurtuluş 
savaşına konulan tarihsel katkıyla açıldı ve sömürüye, savaşa, 
faşizme, gericiliğe, emperyalizme karşı mücadeleyle bugüne 
geldi. 

Bugün dünya ve Türkiye’ye baktığımızda önümüzde çok 
zorlu görevlerin olduğunu görüyoruz. Partimiz insanın insanı 
sömürmediği, emperyalizm denen alçaklığın yeryüzünden 
silindiği, herkesin özgürce, kardeşçe, refah içinde yaşadığı, 
bilimin ve sanatsal yaratıcılığın önündeki engellerin tamamen 
temizlendiği bir dünya kuruluncaya kadar yoluna devam 
edecektir. Şu anda hüküm süren karanlığa bakarak bütün 
bunların gerçekçi hedefler olmadığını düşünmek yanlış olur.

İnsanlık çok daha umutsuz gözüken dönemleri aşmayı, alt 
etmeyi başardı. Yeter ki adaletten, aydınlıktan, eşitlikten yana 
olanlar üzerlerine düşeni yapsın.

Türkiye Komünist Partisi üzerine düşeni yapma kararlılığıyla 
giriyor yüzüncü yaşına. Dünyamızı bir ahtapot gibi saran 
uluslararası tekellerin egemenliğinin yıkılacağından eminiz. 

Parti olarak büyük bir hızla örgütleniyoruz. Ülkenin dört bir 
yanında semt evleri açılmaya devam ediyor. Her gün onlarca 
kişi TKP Gönüllüsü olarak partimize katılıyor. 10 Eylül’den 
itibaren daha yaygın, daha etkili, daha mücadeleci, daha 
kapsayıcı bir Türkiye Komünist Partisi için yoğun bir hazırlık 
içindeyiz.

Türkiye’de yüreği bağımsızlık, laiklik, Cumhuriyet, sosyalizm 
için atan herkesi Türkiye Komünist Partili olmaya çağırıyoruz. 
Türkiye’nin en yaşlı ve en genç partisidir TKP ve yüzüncü yılında 
tarihsel bir atılımın eşiğindeyken Türkiye’nin bütün aydınlık 
insanlarına dost elini uzatmaktadır.

TKP’nin atılımı yeni parti üyeleri anlamına gelecektir. 
Öte yandan TKP ülkenin alabildiğine karartıldığı dönemde 

başka güçlerle birlikte yürüme iradesini de güçlendirecektir. 
Birlikte yürüyüş, ortak hedeflerle, ilkelerle olur. Türkiye 
Komünist Partisi’nin yürüyüşünde sömürücü sınıflara, 
gericilere, emperyalizme ve onların işbirlikçilerine yer yoktur. 
Burada en küçük bir belirsizlik, en küçük bir tereddüt, en küçük 
bir müsamaha halkımıza karşı suç işlemek anlamına gelecektir.

Bugün Cumhuriyete sahip çıkıyorsak, patronlardan 
ve sermaye sınıfından uzak duracağız. Çünkü Türkiye 
Cumhuriyeti’ni bu hale getiren sömürücü kapitalist sınıftır. 

Bugün bağımsız bir ülke istiyorsak, NATO ve Avrupa 
Birliği’ne karşı olacağız; emperyalist ülkelerin sözde 
demokrasi ve özgürlük adına geliştirdikleri uğursuz projeleri 
bozmaya çalışacağız. Bitmiyor; bağımsız bir ülke istiyorsak, 
emperyalizmin kökeninde tekelci sermaye olduğunu bileceğiz 
ve ülkemizin tekellerini, yıllardır sevgili ülkemizi talan eden, 
emekçilerini yoksullaştıran büyük sermayeyi de karşımıza 
alacağız. Kötülüğün yerlisi-millisi olmaz diyeceğiz.

Bugün laiklikten yanaysak, bunu cesaretle söyleyeceğiz, 
laikliğin ilkelerini sulandırmayacağız, dinciliğin hamleleri 
karşısında mezarlıkta ıslık çalmaya devam etmeyeceğiz. 
Halkın aydınlanmacı geleneğine güveneceğiz o geleneği 
güçlendireceğiz ve laikliğin temellerine dinamit koyanın emekçi 
halkı başka türlü sindiremeyeceğini anlayan sermaye sınıfı 
olduğunu bilerek hareket edeceğiz.

TKP bu değerlendirmelerinde yalnız değil bunu biliyoruz. 
Böyle düşünenleri TKP’ye çağırıyoruz. Başka siyasi 
oluşumlarda olup, benzer düşünceleri savunanlara da “biz 
buradayız ve birlikte yürümeye hazırız” diyoruz. Herkes 
dostunu iyi seçmeli. Bağımsız, egemen, özgür, yoksulu 
olmayan, adaletli ve eşitlikçi bir ülke yolunda TKP’den 
daha güvenilir yol arkadaşı olmaz. Çünkü TKP kimlerle asla 
yürümeyeceğini söylerken, aynı zamanda yürünecek yoldaki 
kararlılığını da ilan etmiş oluyor.

Türkiye’nin daha güçlü bir TKP’ye gereksinimi olduğu ortada. 
Daha güçlü, daha girişken, daha yaygın, daha görünür bir TKP. 
Hazırlığımız bunun içindir. 

Hazırlığımız aynı zamanda, birlikte tartışma, birlikte üretme, 
birlikte yürüme iradesini geliştirecek kanallar yaratmak içindir.

Türkiye Komünist Partisi üzerine düşeni yapma kararlılığıyla 
giriyor yüzüncü yaşına demiştik. Kimse umudunu yitirmesin, 
bu ülkeyi bu dünyayı karanlığa teslim etmeyecek, boyun 
eğmeyeceğiz.

Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komite
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HAYDİ UNUTMAYALIM, BİZ GÜCÜ NERDEN ALIRIZ? dayanışma
Türkiye Komünist Partisi, maddi kaynaklarını 
üyelerinin ve dostlarının, dişinden tırnağından 
artırdıklarıyla partiye aidat ve bağış verenlerin 
katkılarıyla oluşturuyor.
Türkiye Komünist Partisi’ne bağışlarınızla katkı 
koyabilirsiniz. Hesap numaralarımız şöyle:

N
E YAPMALI?

A
nkara Aras Kargo Türkkonut 
Yaşamkent Şubesi’nde çalışan bir 
işçinin Covid-19 test sonucunun 
pozitif çıkmasına rağmen şubede 
çalışan tüm işçiler bugün yeniden 
işe çağrıldı. Sağlık Bakanlığı yetki-

lilerinin test için aradığı işçiler kargo dağıtımı 
yaptıklarını söylerken işçiler uzun temaslardan 
sonra evlerine dönebildi ve üstelik bu sırada 
yüzlerce kargo dağıtımı yaptı.

Salgın günlerinde patronların kar hırsı 
işçilerin ve halkın sağlığını hiçe saymaya devam 
ediyor. Ankara Aras Kargo Türkkonut Yaşam-
kent Şubesi’nde çalışan bir işçinin Covid-19 
test sonucu pozitif çıkarken, diğer işçiler 14 
gün karantinada kalacaklarını düşünmelerine 
karşın, ertesi gün işe çağrıldı.

“ateşiniZ 38’in üZerinde değilseniZ 
ÇalışacaksınıZ”

Bölge yöneticileri tarafından işçilere işe 
gelmeleri gerektiği söylenirken, “ateşiniz 38’in 
üzerinde değilse çalışacaksınız” denildi.

Bu durumda işini kaybetmek istemeyen 
işçiler bu sabah işe giderken, Sağlık Bakanlığı 
ekipleri, ilgili işçileri sabah saatlerinde test için 
aradı. İşçilerin işte olduğunu öğrenen yetkililer 
“şaşırırken”, işçilerin eve dönmeleri istendi.

Durumu iş yerine bildiren işçilere dağıtıma 
devam etmeleri gerektiği söylenirken, Bakanlık 
yetkilileri bu kez işçilerin evlerine ve iş yerleri-
ne polis ekiplerinin sevk edileceğini bildirdi.

cOVid şüPHeli işÇilere ZOrla kargO 
dağıttırdılar

Bu bildirimin ardından iş yeri tarafından 
işçilere “kalan teslimatları tamamlamadan 
evlerine dönebilecekleri” söylendi. İşçilerin 
Patronların Ensesindeyiz Ağı’na verdiği bilgiye 
göre, bu süreç içerisinde işçiler dağıtmaları 
gereken kargoların önemli bir bölümünün 
dağıtımını gerçekleştirdi.

İşçiler aile hekiminin de kendilerini aradığı-
nı, 14 gün boyunca evde kalmaları gerektiğinin 
söylendiğini, bu durumda yeniden işe çağrıl-
maktan endişe ettiklerini dile getirdi.

aras kargO kOrOnaVirüs şüPHeli işÇileri 
ZOrla işe Çağırdı, kargO dağıttırdı!

PATRONLARINENSESİNDEYİZ

rUsya amUr dOğalgaZ işletmesi'nde 
işÇiler isyan etti

‘cOVid -19 güVenli üretim Belgesi’ alan Vestel’de 
Vakalar artıyOr, 1 işÇi Hayatını kayBetti

Patronların Ensesindeyiz ağına gelen ihbara göre, Zorlu Holding bünyesinde bulunan şirketlerde 
299 işçinin Covid-19 testinin pozitif olduğu iddia ediliyor. Zorlu Holding tarafından çalışanlara gön-
derilen e-posta’da, “Virüsün ortaya çıkışından bu yana Covid pozitif olan çalışma arkadaşlarımızın 
sayısı 299 oldu” denilmiş.

PE’ye gelen bilgilere göre bu vakaların çoğu Manisa’daki Vestel fabrikasında bulunuyor. Fabri-
kanın kimi birimlerinde hastalanan işçi oranının % 50’ye vardığı ve karantinadaki işçilerden birinin 
hayatını kaybettiği belirtiliyor.

TSE’den “Covid -19 güvenli üretim belgesi” aldığı aktarılan Vestel’in, fabrikada salgının yayılma-
sına engel olacak yeterli önlemleri almadığı belirtiliyor. Vestel’de salgın nedeniyle üretime sadece 1 
hafta ara verilmiş, sonrasında işçiler sokağa çıkma yasaklarında dahi çalışmak zorunda bırakılmıştı.

Geçtiğimiz aylarda önce 1500 işçinin 
Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve salgına 
karşı önlem alınmadan çalıştırıldığı ha-
berleriyle gündeme gelen, sonrasında da 
HS Construction firmasının çalışanlarının 
ücret ödemesinde yaşadıkları sorunlar 
nedeniyle grev yaptıkları Rusya Amur 
Doğal Gaz İşletme Şantiyesi'nde bu defa 
yerel işçiler isyan etti.

Ana yüklenici firmalarının Yamata 
Yatırım ve Rönesans Holding olduğu gaz 
işletme şantiyesinde isyan eden yerel 
işçilerin Rönesans bünyesinde ve Röne-
sans Holding'in taşeronluğunu yapan fir-
malarda çalışan işçiler olduğu öğrenildi.

Gaz işletme şantiyesinde 20 bine ya-
kın işçi çalışmakta ve bu işçilerin bir kısmı 
Türkiye'den giden işçiler iken, önemli bir 
kısmı da Amursky ve çevresindeki bölge-
lerden gelen yerel işçilerden oluşuyor.

Yerel işçiler bir süredir anlaşmış 
oldukları ücret miktarından eksik olarak 
ödenen maaşları ile ilgili sorun yaşa-
maktaydı. Yaklaşık her ay 150 dolar eksik 
maaş alan yerel işçiler sorunlarının 
çözümü için çeşitli şirketlerin yetkilileriy-

le yaptıkları görüşmelerde tatmin edici 
sonuç alamayınca geçtiğimiz gün şantiye 
alanında isyan ettiler.

İsyan eden işçilerin bir kısmı doğ-
rudan Rönesans Holding elemanı iken 
geriye kalan işçilerse yine Rönesans 
Holding'in taşeronluğunu yapan Türk 
firmalarına bağlı çalışıyor. Patronla-
rın Ensesindeyiz İnşaat İşçileri Ağı'nın 
aldığı bilgilere göre bu firmalar, Pondere 
Industry, 2A Montek Mühendislik, Piramit 
Endüstriyel Montaj, Kalkedon Enerji ve 
Mühendislik firmaları.

Görüntüleri yayınlanan isyan sırasın-
da işçilerin ofisleri bastığı ve tahrip ettiği, 
şirket araçlarını ters çevirdiği gözleniyor. 
Gece geç saatlere kadar süren ve mar-
ketlerin de yağmalandığı isyana bir süre 
sonra Yamata Yatırım bünyesinde çalışan 
yerel işçiler de destek verdi. Olayların 
büyümesi üzerine Rus polis güçleri biber 
gazıyla işçilere müdahale etti. Silah ses-
lerinin de duyulduğu müdahale sonrası 
çok sayıda işçi gözaltına alınırken Rus 
Özel Kuvvet Polisi şantiye giriş çıkışların-
da kontrol noktaları kurdu.

Daha önce çeşitli hak gasplarıyla gündeme gelen Rusya Amur Doğal 
Gaz İşletme Şantiyesinde son olarak yerel işçiler de isyan etti.

Pe Çiğli tekstil işÇileri mücadele Ve 
dayanışma ağı’ndan etkinlik

Patronların Ensesindeyiz Çiğli Tekstil İşçileri 
Mücadele ve Dayanışma Ağı “Pandemi Süreci Nasıl 
Yönetildi, Kimlerin Çıkarları Gözetildi” başlıklı etkin-
likte bir araya geldi.

Dr. Endam Köybaşı’nın sunumuyla gerçekleşen 
etkinlikte pandeminin ilk günlerinden itibaren seyri 
hatırlatıldı. Hastalığın tıbbi bilimsel boyutunun 
anlatıldığı toplantıda, aynı zamanda salgın hastalığın 
ortalığa çıkardığı toplumsal eşitsizlikler üzerinde du-

ruldu. Kapitalist dünyanın kar hırsı dolayısı ile hasta-
lığın yayıldığı ve ölümlere neden olduğu söylendi.

Pandeminin olağanüstü değil bilakis beklenen 
bir süreç olduğu ancak siyasal iktidarların sermaye 
sınıfının çıkarlarını tercih etmesi dolayısıyla sürecin 
uzadığı söylenirken salgın hastalığa karşı mücade-
lenin örgütlü, halkçı emekçilerden yana önlemlerle 
ancak mümkün olduğu bunun sadece politik değil 
aynı zamanda bilimsel bir tespit olduğu vurgulandı.

ÖZel iZmir elit OkUlları, Çalışanlarıyla 
gÖrüşmeyi Bile kaBUl etmiyOr

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, Aralık ayın-
dan bu yana ücretlerini alamayan Özel İzmir 
Elit Okulları emekçileri dün okul patronları ve 
müdürle görüşmek için iş yerine gittiklerinde 
güvenlik tarafından durdurulup içeri alınmadılar.

Bu durum; öğretmeninden güvenlik görevli-
sine, mutfak ve temizlik işçisinden idari perso-
neline kadar tüm kademelerde görev alan eğitim 
emekçileri tarafından tutanak altına alındı. Daha 
sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gidildi ama 
bir sonuç alınamadı.

Kurum, daha önce de çalışanların maaşlarını 

ve sigorta primlerini yatırmamasıyla gündeme 
gelmişti. Öğretim yılı içinde birçok öğretmen bu 
yüzden görevini bırakmıştı. 

Salgın döneminde çalışanlara maaşlarının 
çok altında ödeme yapılacağı bildirildi.

Öğrenci ve veliler de bu duruma tepki göste-
riyor, özellikle sınava giren 8. sınıf öğrencileri ve 
aileleri mağdur edildiklerini düşünüyorlar.

Sorunlar sadece bununla sınırlı değil. Öğ-
retmenlere okul müdürü tarafından mobbing 
uygulandı, bu baskıyla Ekim ve Kasım aylarının 
hafta tatillerinde bile ücretsiz çalıştırıldılar.

Pe Vakıf üniVersitesi emekÇileri dayanışma ağı: 
işinden Olan altınBaş üniVersitesi emekÇilerinin yanındayıZ

Vakıf Üniversitesi Emekçileri Dayanışma Ağı, Al-
tınbaş Üniversitesi’nde yaşanan işçi kıyımı hakkında 
bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

Salgının faturasını emekçilere çıkaran vakıf üni-
versitelerine, 70 emekçinin işine son veren İstanbul 
Altınbaş Üniversitesi de eklendi. Birçok öğretim 
görevlisiyle birlikte idari ve yardımcı personelin de 
işine son veren üniversitede emekçiler haklarını 
aramaktan bile çekinebilecek kadar baskı altında 

çalışıyorlardı. Emekçilerinin işlerine son vermeye 
çekinmeyen, haklarını gasp etmekten geri durma-
yacağını belli eden, eğitimin nasıl devam edeceğine 
dair bir açıklama bile yapmayan bu keyfiliğe derhal 
son verilmelidir. PE Vakıf Üniversitesi Emekçileri 
Dayanışma Ağı, böyle bir dönemde hak gaspına uğ-
rayan Altınbaş Üniversitesi emekçilerinin yanındadır. 
Tüm emekçileri bu haksızlıklara ve keyfiliklere karşı 
birlikte hareket etmeye çağırıyoruz.


