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Donald Trump - SOYKIRIMCI IRKÇIDIR 

Bob Avakian 

Soykırım, bir halkın tamamını ya da büyük bir kısmını katletmek demektir. Soykırım, 

Avrupalıların bir yandan topraklarını çalarken diğer yandan Amerika'daki yerli halklara yaptığı 

şeydir. Soykırım Hitler ve NAZİLERİN altı milyon Yahudiyi katletmesidir. Donald Trump 

soykırımcı bir ırkçıdır. 

Donald Trump, Siyahilerden ve "Beyaz olmayan, İngilizce konuşmayan, Hristiyan Amerikalı 

olmayan" herkesten nefret ediyor. Eğer yapabilseydi birçoğunu katlederdi, geri kalanların 

çoğunu ömür boyu hapse atar ya da ülke dışına sürerdi. 

Trump onlarca yıldır şiddetli bir ırkçılık saçıp haykıran biridir. 

Trump'ı iyi tanıyan yeğeni Mary Trump, kendisi hakkında şunları söylemişti: 

Donald'ın George Floyd'u öldüren polisi “nasıl kıskandığını hayal edebiliyorum”. Donald'ın 

dizinin Floyd'un boynunda olmasını arzuladığını hayal edebiliyorum. (vurgu eklenmiştir) 

Bunu bir düşünün. 

Siyahi, Melez ve Yerli halkların boyunlarına “dizini” daha da sıkıca bastırdığında 

Trump'ın ne yapacağını sanıyorsunuz? 

Evet, köleliğin sona ermesinden sonra bile Siyahi halk bugüne dek sürekli olarak korkunç baskı 

ve teröre maruz kaldı. Ancak Trump'ın hedeflediği, soykırımcı ırkçılığın tamamen serbest 

bırakılmış düzenidir, bambaşka bir boyutta bir dehşettir. Halihazırda devam eden siyahilerin 

yavaş yavaş -toplu hapisler ve polis tarafından devam eden cinayetler yoluyla- soykırıma 

uğraması durumu mevcut. Trump ve rejimi iktidarda kalmayı başarırsa ve faşist programlarını 

daha eksiksiz bir şekilde sürdürürse, bu süreç çok daha hızlı ve çok daha eksiksiz bir soykırım 

haline dönüşebilir. 

Ve 1 Ağustos tarihli açıklamamda da1 söylediğim gibi zaman daralıyor; fakat Trump'ın (ve 

Pence'in) faşist rejiminde yoğunlaşan faşizmi yenmek ve bu korkunç durumdan olumlu bir şey 

çıkarmak için zaman geç değil, henüz çok geç değil. Bununla birlikte bu durum soykırımcı 

ırkçı faşizm ile, bu rejiminin neyi temsil ettiğiyle ve ne yapmayı amaçladığıyla tam olarak 
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yüzleşmeyi ve bu rejimi iktidardan uzaklaştırmak için tüm uygun araçları kullanmayı 

gerektiriyor. Tüm kitlelerin seferber edilmesinin ötesinde, şu andan başlayarak binlerce 

kişinin sokağa çıkması ve sokaklarda kalması, bunun milyonlar haline gelmesi, bu faşist 

rejimin HEMEN ŞİMDİ! gitmesi gerektiği yönündeki birleştirici talebin güçlü bir şekilde 

öne sürülmesi gerekiyor! 

Ve 1 Ağustos Bildirisi'nde de vurguladığım gibi, temel anlamıyla en başından itibaren 

soykırımcı ırkçılığa ve diğer korkunç baskı biçimlerine dayalı mevcut sisteme -ve şu an bu 

faşist rejimle birlikte bunu daha da canavarca seviyelere taşımak için hareket eden, sadece 

Siyahi halkın değil, insanlığın ezilen kitlelerinin ve en nihayetinde bir bütün olarak tüm 

insanlığın varlığına oldukça gerçek ve çok ciddi bir tehdit oluşturan mevcut sisteme- en 

nihayetinde son verebilmek için gerekli olan devrim doğrultusunda çok daha elverişli koşullar 

yaratmaya ve örgütlü güçleri inşa etmeye çalışmayı gerektirir. 

Bu hiçbir şekilde şişirme veya abartı değil, karşı karşıya olduğumuz soğuk ve zorlu 

gerçekliktir. İnsanlığın geleceği adına bu gerçeklikle tam olarak yüzleşme temelinde 

hareket etmemizi ve gerçekten çok geç olmadan milyonlarca kişiyle bu gerçekliği 

değiştirmemiz gerekiyor. 

Donald Trump, Siyahilerden ve "Beyaz olmayan, İngilizce konuşmayan, Hristiyan Amerikalı 

olmayan" herkesten nefret ediyor. Eğer yapabilseydi birçoğunu katlederdi, geri kalanların 

çoğunu ömür boyu hapse atar ya da ülke dışına sürerdi. 

İnanmıyor musunuz? Bunun bir abartı olduğunu, Trump hakkında bunu söylemenin fazla ileri 

gitmek olduğunu mu düşünüyorsunuz? Değil. Trump onlarca yıldır şiddetli bir ırkçılık saçıp 

haykıran biridir. 

Otuz yıl önce, bir grup Siyahi ve Latino kökenli genç olan "Central Park 5", New York City - 

Central Park'ta beyaz bir kadına neredeyse ölene kadar tecavüz etmek ve dövmekle suçlandı. 

Donald Trump, bu gençlerin öldürülmesi çağrısında bulunan gazete ilanlarını çıkardı. "Central 

Park 5'lisi" yıllarca hapse atıldı, ta ki masum oldukları şüphe götürmez bir şekilde 

kanıtlanıncaya kadar. Peki Trump hatalı olduğunu kabul edip masum Siyahi ve Melez gençlerin 

idam edilmesini istediği için özür diledi mi? HAYIR - 2016'daki başkanlık kampanyası 

sırasında bu gençlerin suçlu olmadıklarına dair kesin kanıtlar bulunmasına rağmen, onların 

halen suçlu olduklarında ısrar etti. 

Trump aynı kampanyada "Stop and Frisk"2 şeklindeki uygulamalarda ısrar etti. New York'ta ve 

diğer bazı yerlerde herhangi bir gerçek suç işlemeyen masum çok sayıda Siyahi ve Melez genç 

bu şekilde terörize edildi -ve onlara göre bu işlem sadece bir veya birkaç şehirde değil, ülkenin 

her yerinde uygulanmalıydı. Bütün bunlar eğer Trump'ın Siyah ve Melez gençlerin masum olup 

olmadıklarını umursamadan yapmak istediği şeyse, o halde beyaz bir Amerikalı olmama "suçu" 

ile "suçlu" ilan ettiği onca kişiye ne yapacak sanıyorsunuz? 

Trump, son başkanlık kampanyasının başlarında Meksikalıları engellemek için "bir duvar inşa 

edeceğini" ilan etti ve Meksika'dan ABD'ye gelenleri "uyuşturucu satıcıları... tecavüzcüler... 

suçlular" olarak adlandırdı. 

 
2 Stop and Frisk; New York polisinin şüpheli gördüklerini geçici olarak gözaltında tuttuğu, sorguladığı, bazen 
sokakta durdurup üzerlerini aradığı baskıcı ve halkı terörize eden bir uygulamadır - Ç.N. 



Trump'ın dahil olduğu yasal bir davadaki bir yargıcın "adil" olamayacağını, çünkü yargıcın 

Meksika kökenli olduğunu söyledi — bu durum ırkçılıkla ilgili önemli bir ders niteliğindedir 

(güçlü bir Trump destekçisinin dahi itiraf etmesi gereken türdendir) 

Trump başkan olduğundan bu yana, göçmenleri sınır dışı etmek için şiddetli baskınlar 

düzenledi, çok küçük göçmen çocukları dahi ebeveynlerinden kopartarak aileleri 

parçaladı,  binlerce göçmeni —çoğunlukla da Meksika'dan ve Orta Amerika'daki yakın 

ülkelerden gelenleri— sınırdaki toplama kamplarına hapsetti. 

Pek çok kişi, tüm bunların Hitler'in Yahudileri toplama kamplarına koyarken onları “şeytan gibi 

göstermek” ve “suçlamak” için yaptığı türden şeyler olduğuna işaret etti. Hitler sonrasında 6 

milyonu katletmişti. 

Trump 2016'da başkanlığa aday olurken, "Müslümanların bizden nefret ettiğini" ilan etti 

(buradaki "biz", Trump'ın hızla ve zorla yerleştirmeye başladığı faşist Amerika anlamına 

geliyor). Halihazırda bu ülkede bulunan tüm Müslümanların “kayıt altına alınması” ve 

Müslümanların buraya daha fazla göç etmesinin yasaklanması çağrısında bulundu. Trump, 

başkan olduğundan bu yana ana dinin İslam olduğu ülkeleri hedefleyen bir "seyahat yasağı" 

başlattı (bu "seyahat yasağı" nihayetinde Yüksek Mahkeme tarafından onaylandı). Faşist 

takipçileri, İslam'ın "kötü" olduğunu ve tüm Müslümanların "terörist" olduğunu ilan ediyor, 

Trump ayrıca fanatik Müslüman karşıtı faşistlerin nefret dolu ifadelerini retweet yapıyor. 

Bir kez daha, bu durum Hitler'in "Saf Alman Irkı" imajına uymayanları şeytan gibi göstermek 

ve suçlamak için yaptığı türden bir şeydi. Hitler tarafından öldürülen 6 milyon Yahudi'nin 

yanı sıra, bu diğer "istenmeyenlerin" birçoğu da toplama kamplarına gönderildi ve Hitler’in 

NAZI rejimi tarafından katledildi. 

2017'de Naziler ve beyazların üstünlüğünü savunan diğerleri, Virginia-Charlottesville'de ırkçı 

ve Yahudi karşıtı sloganlar atarak yürüyüş yaptıklarında ve sonrasında ırkçılığa karşı olan bir 

protestocu beyaz üstünlükçülerden biri tarafından öldürüldüğünde, Trump bu ırkçı haydutları 

"çok iyi insanlar" olarak adlandırdı. 

Bu durum Trump'ın beyazların üstünlüğünü savunan haydutların ırkçı şiddetini teşvik ettiği ve 

desteklediği pek çok seferden yalnızca biridir. Bu da bir bütün olarak toplumda olmasını istediği 

şeyi göstermektedir. 

Bu soykırımcı ırkçılık değilse, peki nedir? 

Trump tipik kaba ırkçı tarzıyla, Haiti'den, Afrika'daki ülkelerden ve Latin Amerika'dan "bok 

çukuru" ülkeler olarak bahsetti. Bununla birlikte Norveç gibi yerlerden (ezici bir şekilde 

beyazların yaşadığı Avrupa ülkelerinden) daha fazla göçmen almamız gerektiğinde ısrar etti. 

Aynı kaba ırkçılıkla (ve zenofobiyle - yani yabancı düşmanlığıyla), dört “ilerici” Kongre üyesi 

kadının geldikleri “feci durumdaki, en kötü, en yozlaşmış ve en saçma ülkelere” “geri 

dönmeleri” gerektiğini ilan etti. 4 kişiden 3'ü ABD'de doğmuş olsa ve dördüncüsü de buraya 

çok küçük bir çocukken gelse de bu ülkeyi yakın bir zamanda terk edemeyeceklerini iddia etti. 

Eğer Trump, Kongre üyesi kadınlar hakkında bunu söyleyebiliyorsa "bok çukuru 

ülkelerden" geldiklerini düşündüğü sıradan halk kitlelerine ne yapmak isteyeceğini (ve 

halihazırda ne yaptığını) bir düşünün. Bu ülkeyi çok sayıda beyaz olmayan göçmenden 

arındırmaktan ve kalanların çoğuna bir terör saltanatı dayatmaktan daha azını 

istemeyecektir. 



Trump, Charlottesville-Virginia'daki beyaz üstünlükçü haydutların "çok iyi insanlar" olduğunu 

basitçe ilan etmedi - Beyaz üstünlükçülerin ırkçı söylemlerini defalarca destekledi ve bunları 

yaydı (tweetleriyle ve diğer yollarla). Sadece bir örnek vermek gerekirse: Kısa bir süre önce, 

bir destekçisinin “Beyazların Gücü!” diye bağırdığı bir videoyu retweetledi. 

"Beyazların Gücü", özellikle siyahilere karşı beyaz üstünlükçü cinayet ve terör anlamına gelir 

ve kastettiği şey de her zaman bu olmuştur. "Beyazların Gücüne" destek verip bunu yayınlayan 

Trump'ın ne anlama geldiği ve neyi amaçladığı herkes için açık olmalıdır. Siyahi halka karşı, 

ayrıca insandan daha aşağıda ve pislik olarak gördüğü tüm kesimlere karşı iktidarının 

tüm gücünü kullanmayı kastediyor; faşist-beyaz, İngilizce konuşan, Hristiyan-Amerikalı 

olan kesimlerin "yeniden büyük" olması gerektiğini ve bu diğer kesimler üzerinde 

"egemenlik" kurulması gerektiğini ilan ediyor. 

Donald Trump, "Büyük Amerikan Mirasının" bir parçası olarak köleci Konfederasyonu 

sevmekte ve vahşi bir şekilde bunu savunmaktadır. 

Köleliği korumak ve genişletmek için savaşan Konfederasyon liderlerini ve askerleri 

onurlandıran heykelleri deviren halkı ağır şekilde cezalandırmak için idari emirler verdi ve 

onları kınadı. 

Bu heykeller, siyahilerin bir bütün olarak açıkça ötekileştirildiği ve ayrımcılığa uğradığı ve 

kölelik sona erdikten sonra bile nesiller boyunca sürekli olarak linç edildikleri ve her yönden 

teröre maruz bırakıldıkları "Jim Crow" günlerinde köleliğin kutlanması ve beyaz üstünlüğünün 

anıtları olarak dikilmişti. 

Trump, köleliğin ve ırkçı terörün bu anıtlarını devirmek isteyen halkı ağır şekilde 

cezalandırmakta ısrar ettiğinde, soykırımcı ırkçıdan başka ne olabilir ki?! 

Beyazların üstünlüğünü savunan bir Trump destekçisi, Wisconsin-Kenosha'da Jacob Blake'in 

polis tarafından vurulmasına karşı protestolara katılan 2 kişiyi katlettiğinde (ve bir başkasını da 

ağır şekilde yaraladığında), Trump protestoları kınadı ancak bu cinayetlere karşı tek bir söz 

söylemedi. Sadece bu da değil. Trump'ın önde gelen destekçileri -faşist Fox "Haberden" Tucker 

Carlson, Ann Coulter ve diğerleri- bu protestocunun katledilmesini haklı çıkardılar ve hatta bu 

cinayeti yücelttiler. 

Trump, bu beyaz üstünlükçü cinayetin meşrulaştırılması ve yüceltilmesine dair herhangi birini 

kınadı mı (hatta kendini bundan "uzak" tuttu mu)? Hayır. Cumhuriyetçi "kongresi" sırasındaki 

atıp tutmalarından birinde, "İkinci Değişiklik halkının" "Portland'ı bir günde halledebileceğini" 

söyledikten sonra, Trump, Portland-Oregon'daki protestoculara saldırmak için harekete geçen 

silahlı "İkinci Değişiklik" yanlısı beyazların üstünlüğünü savunan kişileri destekledi ve bu "çok 

iyi insanları" "Portland'ı almaya" çağırdı. (Görünüşe göre, Portland'daki protestolara yönelik bu 

beyaz üstünlükçü saldırı esnasında Trump destekçisi biri öldürüldü.) 

Trump şu an, beyaz üstünlüğünün silahlı kuvvetlerini, polisin şiddetini (ve diğer korkunç 

baskıları) protesto eden, kendisinin faşist bir Amerika programına uymayan -buna karşı çıkan- 

herkesi yok edeceği, ya da basitçe buna uyum sağlamayan herkesi terörize edeceği tek taraflı 

bir iç savaşı körüklüyor. 

Sonuç 



Soykırım, bir halkın tamamını ya da büyük bir kısmını katletmek demektir. Soykırım, 

Avrupalıların bir yandan topraklarını çalarken diğer yandan Amerika’daki yerli halklara yaptığı 

şeydir. Soykırım Hitler ve NAZİLERİN altı milyon Yahudiyi katletmesidir. Donald Trump 

soykırımcı bir ırkçıdır. 

Donald Trump, Siyahilerden ve “Beyaz olmayan, İngilizce konuşmayan, Hristiyan Amerikalı 

olmayan” herkesten nefret ediyor. Eğer yapabilseydi birçoğunu katlederdi, geri kalanların 

çoğunu ömür boyu hapse atar ya da ülke dışına sürerdi. 

Bu dizi, Donald Trump'ın soykırımcı bir ırkçı olduğunu açıkça gösteren ikna edici kanıtlar 

sunmuştur (bunlar alıntı yapılabilecek kanıt dağının yalnızca bir kısmıdır). Buradan, Trump'ın 

Siyahilere, diğer ezilenlere ve bir bütün olarak insanlığa oluşturduğu büyük tehlikeyi 

küçümsemenin oldukça yanlış ve potansiyel olarak felaket olduğu aşikar olmalıdır. 

Bazı kişiler ve özellikle de Siyahilerden bazı kişiler, köleliğin sona ermesinden sonra bile bu 

ülkede yaşayan Siyahiler açısından her şeyin aslında her zaman korkunç olduğunu, ve 

dolayısıyla Trump'ın gerçekten farklı veya daha kötü bir şeyi temsil etmediğini iddia ediyor. 

Burada pek de uzun zaman önce olmayan tarihten alınacak bir ders, bu tür bir düşüncenin ciddi 

şekilde ne kadar yanlış ve son derece tehlikeli olduğunu göstererek olaylara çok önemli bir ışık 

tutar. Avrupa'daki Yahudiler yüzlerce yıl dışlandılar, acımasızca ayrımcılığa uğradılar ve 

defalarca pogromlara (organize katliamlara) maruz kaldılar. Bununla birlikte, 1930'larda 

Almanya'da Hitler ve faşist NAZİ'ler iktidara geldiğinde bu durum NAZİ kontrolü altındaki 

ülkelerdeki tüm Yahudilerin toplama kamplarına hapsedilmesine yol açtı; ve sonrasında 6 

milyon Yahudi'nin toplu katliamı yaşandı (NAZİ'lerin "Yahudi sorununa"  "Nihai Çözüm" 

dediği şey yaşandı). 

Bu serinin başında da söylediğim gibi: 

Evet, köleliğin sona ermesinden sonra bile Siyahi halk bugüne dek sürekli olarak korkunç baskı 

ve teröre maruz kaldı. Ancak Trump’ın hedeflediği, soykırımcı ırkçılığın tamamen serbest 

bırakılmış düzenidir, bambaşka bir boyutta bir dehşettir. Halihazırda devam eden siyahilerin 

yavaş yavaş -toplu hapisler ve polis tarafından devam eden cinayetler yoluyla- soykırıma 

uğraması durumu mevcut. Trump ve rejimi iktidarda kalmayı başarırsa ve faşist programlarını 

daha eksiksiz bir şekilde sürdürürse, bu süreç çok daha hızlı ve çok daha eksiksiz bir soykırım 

haline dönüşebilir. 

Ve bir kez daha, 1 Ağustos açıklamamda da vurguladığım gibi3 zaman daralıyor, ancak 

Trump'ın (ve Pence'in) faşist rejiminde yoğunlaşan ve giderek daha korkunç hale gelen faşizmi 

yenmek ve bundan olumlu bir şekilde kurtulmak için henüz çok geç değil.  Ancak bu durum, 

soykırımcı ırkçı faşist rejimin neyi temsil ettiği ve ne yapmak istediğiyle tam olarak 

yüzleşmeyi ve bu rejimi iktidardan devirmek için tüm uygun araçları kullanmayı 

gerektirir. Yani tüm kitlelerin seferber edilmesinin ötesinde, hemen şu andan başlayarak 

binlerce kişi sokağa çıkmalı ve sokaklarda kalmalı, sonrasında milyonlar haline gelmeli ve 

bu faşist rejimin ŞİMDİ GİTMESİ! gerektiği yönündeki birleştirici talebi güçlü bir 

şekilde ortaya koymalı. 
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Ve o 1 Ağustos Bildirisinde de vurguladığım gibi, en temel ifadesiyle çok daha elverişli koşullar 

yaratmak için çalışma yapmayı gerektirir: Başından beri soykırımcı ırkçılığa ve diğer korkunç 

baskı biçimlerine dayanan bu sistemi en nihayetinde sona erdirmek için gerekli olan devrimin 

örgütlü güçlerini inşa etmeyi gerektir. Ve şimdi, bu faşist rejimle bunu daha da canavarca 

seviyelere taşımak için hareket edenler, yalnızca Siyahi halkın değil, ezilen halk kitlelerinin ve 

nihayetinde bir bütün olarak insanlığın varlığına oldukça gerçek ve ciddi bir tehdit 

oluşturmaktadır. 

Bu hiçbir şekilde şişirme veya abartı değildir -karşı karşıya olduğumuz soğuk ve zorlu bir 

gerçekliktir- ve insanlığın geleceği adına bu gerçeklikle tam olarak yüzleşme temelinde 

hareket etmemiz ve gerçekten de çok geç olmadan bu gerçekliği milyonlar şeklinde 

değiştirmemiz gerekiyor. 

 

 

 

 


