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TKP MerKez KoMiTe’nin 1 Mayıs açıKlaMasından:
“İşten çıkarma yasaklanmalı, bütün işsizlere ve salgında işyeri kapananlara, 

bu koşullar devam ettikçe, yaşamlarını sürdürebilecekleri bir ücret 
ödenmelidir. Kod 29 ya da başka tanımlar getirilerek, işten çıkarılmalara 

bahane olabilecek her tür istisna derhal kaldırılmalıdır.”

İki yıl önceydi. ABD ile Türkiye arasındaki ilişki, 
Rusya’dan alınan S-400 füze savunma sistemleri ve 
Amerikalı Rahip Brunson’ın tutuklanması gündem-
leri nedeniyle oldukça gerilimliydi. Sosyal medyada 
oynamayı çok seven Trump Türkiye’ye laf eden ti-
vitler atıp duruyordu. O günlerde, yine bir 24 Nisan 
yıldönümünde Amerikan Kongresi “Ermeni Soykırı-
mı’nı tanıma” kararını oyladı ve onayladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD kongresinin bu 
kararıyla ilgili o gün ne dediğini hatırlayan var mıdır?

Biz hatırlatalım.
Erdoğan yandaş televizyon kanallarında ortak 

canlı yayına katıldı ve bildik üslubuyla efelenerek 
şunları söyledi:

“Otururuz, kapatılması gerekiyorsa İncirlik’i de 
kapatırız, Kürecik’i de kapatırız”

Erdoğan’ın bu sözlerinin üzerinden iki yıl geçmiş 
durumda. İncirlik Üssü de yerinde duruyor, Kürecik 
de.

Tekrar iki yıl önceye dönelim. Erdoğan’ın katıldığı 
televizyon programında Ermeni soykırımı kararı için 
“üsleri kapatırım” diye ABD’ye posta koymasından 
iki gün sonra ne oldu dersiniz?

Onu da hatırlatalım:
Pentagon’dan açıklama geldi.
Açıklamada ABD, Adana’daki İncirlik Üssü dahil 

olmak üzere, Türkiye’de kendilerine ait askeri üs ve 
tesislerin modernizasyon, tasarım ve altyapı proje-
lerinin tamamlandığını, ihalelerin 8 Türk firmasına 
verildiğini bildirdi.

Yani, iki yıl önce “üsleri kapatırız” diye tehditler 
savuran Erdoğan, iki gün geçmeden o üslerin boya 
badanasını yaptı.

İşte size Türkiye ile ABD’nin köklü ilişkileri, ay-
rılmaz müttefiklik. Kavga eder gibi görünürken bile 
paranın, silah ticaretinin, müteahhitliğin esas olduğu 
bir “dostluk” bağı.

***
Şimdi iki yıl sonra yine aynı senaryo ile karşı kar-

şıya kalıyoruz.
Halkların yaşadığı acıların hafifletilmesi değil, bu 

acıların her fırsatta kaşınarak güncel siyasete meze 
yapılması söz konusu olan.

Dünyada bir halka karşı nükleer silah kullanmış, 
bu cinayeti bilinçli olarak işlemiş tek devlet olan 
ABD’nin yüzyılın başında Anadolu’daki halkların 
çektiği acıları gündeme getirmesi emperyalist he-
sapçılığın güncel yansımasıdır.

Ne zaman milliyetçilikler emperyalist planların 
oyuncağı haline gelse, ne zaman “ulusal çıkarlar” 
emperyalist projeler için birbiriyle yarışsa coğrafya-
mız kan gölüne dönmektedir.

Bu kanlı hesaplaşmadan çıkış ancak NATO’suyla, 
ABD’siyle, AB’siyle tüm emperyalist ülke ve birlik-
lerden tamamen kopmakla mümkündür. ABD’den 
icazet almayanın hükümet kuramadığı bugünün 
Türkiyesi’nde hiçbir siyasi parti bu bağları kopara-
maz. Bu kopuşu ancak yurtsever, eşitlikçi, bağımsız-
lıkçı, aydınlanmacı değerlerin üzerinde yükselecek 
sosyalist bir Türkiye gerçekleştirebilir.

ABD-TÜRKİYE YAKINLAŞMASI 
HALKLARA ZARARLIDIR



“Liberallerin tüylerini diken diken eden Sovyetler Birliği’nin 
dağılmasıyla birlikte hortlayan milliyetçilik ve gericilik Ermenilere 

ve Azerilere yeni acılar tattırırken “emperyalizmin uğursuz 
rolü”nü hatırlatmayacağız da ne yapacağız?” 

Kemal Okuyan, “Ermeni soykırım” tasarısı mı başka 
bir tasarı mı?, soL Portal, 05.03.2010”

“24 Nisan 1915 günü, 
İttihat ve Terakki 
Cemiyeti’nin örgütü 
Teşkilat-ı Mahsusa 
tarafından 250 Ermeni 
aydın ve siyasetçi 
evlerinden alınarak 
zorla sürgüne gönderildi 
ve katledildi. Bu tarih, 
Ermeni Soykırımı’nın 
başladığı gün oldu. 
Ermeni halkı, bin yıllardır 
yaşadığı anayurdundan 
sürülerek, büyük oranda 
katledildi.” 
HDP Merkez Yürütme 
Kurulu, 24.04.2021

 “Yüce Türk milletinin tarihinde başımızı 
öne düşürecek, utanılacak, saklanacak 
hiçbir şey de yoktur. Bu itibarla, sözde 
‘soykırım’ ifadesini gündemde tutma 

arayışında olanlara bir kere daha 
sesleniyor; bu vesileyle haklılığımızı ve 

şanlı tarihimize güvenimizi bir kez daha 
dosta ve düşmana duyurmak gereğini 

hissediyorum.”
İyi Parti Genel Başkanı  

Meral Akşener, 23.04.2021

Üç TARZ-I 

SİYASET

ABD Başkanı Biden’in Ermeni meselesinde “soy-
kırım” kelimesini telaffuz etmesiyle milliyetçiler ve 
liberaller tozu dumana katan bir tartışma başlattı.

Milliyetçilere göre yapılan şey, emperyalizmle 
işbirliği içindeki “hain” Ermenilere karşı Osmanlı’nın 
doğu sınırlarını güvenlik altına almayı amaçlayan 
basit bir göç ettirme politikasından ibaret. Liberal-
lere göre ise Anadolu’yu “Türk-Müslüman yurdu” 
haline getirmeyi hedefleyen İttihatçılar çok önceden 
kafalarına koydukları etnik temizlik kararı doğrul-
tusunda halkı galeyana getirip soykırıma sevk etti. 
Her iki durumda kullanılan dil aynı: Ermeniler şunu 
yaptı, Türkler-Müslümanlar bunu yaptı. Tarafları 
etnik kimliklerine indirgeyen bu yaklaşım gerçek 
faillerin, kıyıma uğrattığı halkın mülklerine el koyan 
sermaye sınıfının ve bölgede egemenlik kurmak 
için halkları birbirine kırdıran emperyalizmin suçunu 
gözlerden saklıyor.

Liberaller ve milliyetçileri ortaklaştıran diğer şey  
emperyalizmle olan bağları. Milliyetçiler her türlü 
inkarla kuyruğu dik tutup emperyalist pazarlıklarda 
el yükseltmenin derdinde iken liberaller siyasal ik-

tidarı hizaya sokmak için emperyalistlerin sopasına 
bel bağlıyor. Buradan ne geçmişin yaralarını saracak 
bir siyaset çıkar, ne de barış içinde bir geleceğin in-
şası.

Ermenilerin deyişi ile Medz Yeğern (Büyük Fe-
laket), topraklarımızın gördüğü en büyük acılardan 
biridir. Medz Yeğern, 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Bal-
kanlar’dan sürgün edilen yüz binlerce Müslümanın, 
Anadolu’dan sürülen Rumların acıları ve Anado-
lu’nun emperyalist güçler tarafından işgalinin halkı-
mız üzerinde yol açtığı kıyımlarla birlikte coğrafya-
mızın günümüze uzanan uzun felaketler zincirinin 
en korkunç halkasıdır.

Ne Türkiye’nin sermaye sınıfının ne de emper-
yalizmin bizzat faili oldukları bir süreçle hesaplaş-
maları, onu adil ve barışçıl bir çözüme bağlamaları 
mümkün. Onların kanlı ellerinde pazarlık masalarına 
meze yapılan acılar ancak emekçilerin gerçek fail-
lerle, sermaye sınıfı ve emperyalizmle hesaplaşması 
sayesinde sağaltılabilir ve bir daha aynı felaketlerin 
yaşanmayacağı ortak bir geleceğin anahtarı yakala-
nabilir.

ne MilliyeTçiler ne liBeraller HaKlı



TKP’den İmza KamPanyası:

Herkese aşı

“Tabi Ramazan olduğu için bir şey ikram edemedik. Biraz 
önce sözleştik biz; Ramazan’dan sonra, koruma evinde 

kaldığı beş arkadaşıyla beraber bize misafir olarak gelecek. Çikolata ve çay hakkımızı o zaman kullanacağız”
AKP’nin çiçeği burnunda Aile Bakanı Derya Yanık, 23 Nisan’da ağırladığı çocuğun koruma 

evinde kaldığını kameralar önünde ifşa etti. 

GÜNÜN SÖZKARASI

BOYuN EğME  
GÜNLÜK SİYASİ BÜLTEN 

İmtiyaz Sahibi:  
Gelenek Basım Yayım ve Ticaret Ltd. Şti 

Sorumlu Müdür: Mesut Gülçiçek  
Tasarım: Uğur Güç  
ISSN: 2564-7385

Adres: Osmanağa Mh. 
Osmancık Sk. No:9/16 

Kadıköy - İstanbul 

İletişim ve dijital abonelik için
boyunegme@tkp.org.tr

adresinden ulaşabilirsiniz.

’den haberler...
ABLuKAYA KARŞI ‘YAŞASIN KÜBA!’

Küba’ya yönelik ABD ablukasına karşı tüm dünyada 
Küba dostlarının eylemleri sürüyor. Eylemlerin Türkiye aya-
ğı, José Martí Küba Dostluk Derneği’nin çağrısıyla geçtiğimiz 
günlerde gerçekleştirildi. İstanbul ve İzmir’de Küba bayrakla-
rı ve dövizlerle süslenmiş bisikletlerle konvoy oluşturan Küba 
dostları, ablukaya karşı ses verdi. Ankara’da Anıtpark’ta dü-
zenlenen basın açıklamasına Küba Büyükelçisi Luis Alberto 
Amorós Nuñez de katıldı ve şunları söyledi: “Ablukaya karşı 
dayanışma bizim için çok önemli. Elinizdeki pankartta da 
yazdığı gibi Küba yalnız değildir ve siz bunu gösteriyorsunuz. 
Bu zorlu pandemi koşullarında buradasınız, bunun için size 
bir kere daha teşekkür ediyorum.”

Geçtiğimiz haftalarda “Aşılar üzerindeki 
tüm patentler kaldırılmalıdır” diyerek yaygın 
imza kampanyası başlatan Türkiye Komünist 
Partisi, aşıda patente karşı çıkan herkesi kam-
panyaya destek olmaya çağırıyor. Siz de, en 
az üç milyon insanın öldüğü pandemide bir 
an önce tüm insanlar yaygın ve hızla aşılansın 
diyorsanız… İlaç tekellerinin kâr hırsı yüzünden 
daha fazla insan ölmesin, aşıların formülleri ve 
üretim teknolojileri tüm ülkelerle paylaşılsın 
diyorsanız… İmzalayın: http://herkeseasi.org

aBd aBluKasına Karşı 
KüBa diMdiK ayaKTa!
Küba’ya yönelik ABD ablukası 60 yıla yakın bir 
süredir devam ediyor. Ekonomi, sağlık, gıda, 
eğitim, teknoloji, ticaret gibi pek çok alanda 
kangren etkisi yaratan abluka, süresinin uzunluğu 
ve çok sayıda Kübalının ölümüne sebep olması 
nedeniyle dünyanın en uzun süren soykırım 
uygulaması kabul ediliyor. yaklaşık 30 yıldır 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulları’nda yapılan 
oylamalarda ABD ve İsrail hariç tüm dünya 
ülkeleri ablukanın bir insanlık suçu olduğunda ve 
derhal kaldırılması gerektiğinde birleşiyor. Küba 
sosyalizmi kendisini boğmak isteyen Amerikan 
ablukasına rağmen pandemi boyunca otuzun 
üzerinde ülkeye gönderdiği sağlık ekipleriyle 
ve ilaç desteğiyle binlerce hayat kurtardı. yine 
ablukaya rağmen COVıD-19’a karşı beş farklı aşı 
geliştirdi. Bunlardan faz 3 aşamasını başarıyla 
tamamlayan Soberana 2 ve Abdala aşıları ile 
Küba, önümüzdeki günlerde halkını yaygın olarak 
aşılamaya başlayacak. 


