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HKP Birinci Olağan Genel Kurulu' nda Genel Başkan Nurullah Ankut Yoldaş' ın 

Konuşması 
 

Yönetici: Önceden de duyurmuştuk, Genel Kurulumuz erken sonuçlanırsa Hoca’mızla 

bir sohbet toplantısı yapacağız diye. Biçimini, Hoca’mla da konuştuk, birlikte belirlemeye, 

sizin önerileriniz doğrultusunda şekillendirmeye karar verdik. İki yöntem izleyebiliriz. 

Birincisi Hoca’mız giriş, açış sunumu yapabilir; ondan sonra sizin sorularınızla 

detaylandırabilir. Veya sizin doğrudan öğrenmek istediğiniz, açılmasını istediğiniz konuları 

başlık olarak alıp Hoca’mız öyle konuşabilir. Önce bu yöntem konusunda anlaşalım dedik. 

Hangisini daha uygun bulursunuz? 

Dinleyiciler: Önce Hoca’mız genel bir sunum yapsın, ondan sonra biz sorularımızı 

soralım. 

Yönetici: Diğer arkadaşlar ne der? Uygun mudur? 

Dinleyiciler: Uygundur. 

Yönetici: Buyurun Hoca’m. 

 

Kurtuluş Partisi Genel Başkanı 

Nurullah Ankut Yoldaş’ın 

Konuşması 

 

Sevgi ve saygıdeğer yoldaşlarım, 
Hepimizin çok iyi hissettiği gibi, buruk bir kongre yaptık. Bana hüzünden başka hiçbir 

şey vermedi. Yolculuğa başlamadan birkaç gün önce, bir can sıkıntısı, hüzün çöktü içime. 

Gelirken de yolda dün arkadaşlarla, yoldaşlarla, coğrafya olarak çok zengin bölgelerimizden 

geçtik. Ama inanın, benim gözüm hiçbirine takılmadı. O güzelliklerin hiçbiri bana bir şey 

söylemedi. Hani çok sevdiğim türkücümüz Musa Eroğlu’nun, bir türküsünde söylediği gibi: 

Bana ne bahardan yazdan, 

Bana ne borandan kardan, 

Aşağıdan, yukarıdan, 

Yolun sonu görünüyor. 
Yani o yeşilliklerden, ormanlardan bize ne, bana ne, dedim yani. Bana bir şey 

söylemediler. 

E, çünkü biz ömrümüzü bir davaya vakfettik. Ve insan olarak, sevdiğimiz pek çok 

şeyden uzak tuttuk kendimizi. Zorunlu bir mahrumiyet uyguladık. Hani Usta’mız da der ya: 

“25’ten 50’ye kadar on dokuz sene içeride yatınca, kalan altı yıl da kaçıp göçmekle geçti. 

Hayata anlam mı bırakır bu durum?” Yani bir insan olarak, bir anlam bırakmaz bir açıdan. 

Ama öbür taraftan, tam tersine çok büyük bir anlamla doldurur. En yüce insanların yaşadığı 

bir yaşam biçimini yaşadığı için, mutluluk duyar, haz duyar insan. Böyle bir anlam yükler 

işte. Hani burada, “yas ile sevinci yıkışır”insanın, Karacaoğlan’ımız,17’nci Yüzyılın büyük 

halk ozanının dediği gibi. 

Binlerle kongre yapmak isterdik tabiî. 

Niye böyle oldu? 

İki sebepten bence: 

Birincisi; Usta’mıza da 50 yıl boyunca hep uygulana geldiği gibi, sağlı sollu uygulanan 

ambargo ve bitmez tükenmez, sonu gelmez bir düşmanlık, bir kin, bir nefretle saldırılara 

uğramak. 

Daha geçen, bir kitapçıda tesadüfen bir kitap gördüm. Bu Eski Sahte TKP’nin alçakları, 

“29 Tevkifatı” üzerine bir kitap yayımlamışlar. Mustafa Arkadaşa da gösterdim kitabı. Yani 

tümüyle Usta’mızı karalamaya yönelik bir kitap. Hâlbuki 29 Tevkifatı’nda, orada, içeriğinde 



de anlatmak zorunda kalıyorlar; tümü dökülüyor, çöküyor tümü. Burjuvazinin işkencecileri 

karşısında bülbül oluyorlar hepsi. Direnen tek kişi var, ayakta kalan; Usta’mız. Bir tek kişi! 

İşte 1934’te serbest kalır kalmaz, soluğu Moskova’da alıyorlar döküntüler. Orada 

asalakça yaşayabilmek ve hem de kendilerini Türkiye Proletaryasının Önderi olarak, Dünya 

Sosyalist Hareketine yutturabilmek için ne yapmaları gerekir? 

Biz bu tevkifatta çöktük, döküldük, paçavra olduk, Kıvılcımlı direndi deseler; kendileri 

biter. O zaman tersini yapacaklar. Kıvılcımlı ‘ya saldıracaklar. En alçakça, en namussuzca, en 

iğrenççe yöntemlerle Kıvılcımlı ’ya saldıracaklar ki; Kıvılcımlı kötü, biz iyiyiz, 

diyebilsinler… 

Oysa Kıvılcımlı Türkiye’de dövüşe devam ediyor: Onlar soluğu Moskova’da alıyorlar 

ve bir daha da dönemiyorlar. Yani isimlerini vermek bile, onlara değer vermek olur. Orada 

Komintern’e mektuplar yazıyorlar, raporlar yazıyorlar Usta’mızı kötüleyen. İşte bunları 

yayımlıyorlar. 

Yani aradan kaç yıl geçmiş, hâlâ ne devrimci vicdan var, ne namus var, ne ahlâk var... 

Döküntüleri savunuyorlar, Usta’mızı karalamaya çalışıyorlar. Yani kin, bitip tükenmek 

bilmiyor hâlâ, arkadaşlar. 

İşte bize de aynısı uygulanıyor sağlı sollu. 

Geçen bir eylemimiz oldu, Bilderberg Toplantısı ile ilgili olarak. 

Bildiğimiz gibi CIA’nın üç gizli örgütünden biri. Üç gizli çekirdek örgütünden, ana 

örgütünden biri Bilderberg, arkadaşlar. Biri; Dış İlişkiler Konseyi, biri; Trilateral (Üçlü 

Konsey dedikleri) Konsey, biri de; Bilderberg. Üçü de gizli örgüt, arkadaşlar. 

İşte biliyorsunuz, o bildiride de arkadaşlarımızın çok güzel açıkladıkları gibi, o 

toplantıya girenlerin; yanlarında kâğıt, kalem getirmeleri bile yasak. Bırakalım toplantıda 

neler konuşulduğu, ne kararlar alındığı konusunda toplantı sonrasında bilgi vermeyi, yani not 

tutmaları endişesi hesaba katılarak, kâğıt, kalem getirmek bile suç sayılıyor. Böylesine bir 

gizli örgüt… 

Ama halklara öyle dayatılıyor ki, bu normal bir şeymiş gibi geliyor. 

Yahu nasıl normal olur?.. 

Bu şerefsizler kim?  Hangi hakla, hangi hukukla böyle bir gizli örgüt kurup, gizli 

toplantılar yapmayı, dünya kamuoyunu yanıltmayı, insanları köle gibi kullanmayı ve bunu bir 

hak olarak kendilerinde görmeyi, bu yetkiyi nereden alıyorlar bu şerefsizler? 

Ama işte, Usta’mızın da dediği gibi, halen hayvanlık konağında, arkadaşlar, ne yazık ki 

insanlık. Bunu kimse soramıyor. 

Kimse diyemiyor ki; şerefsizler siz kimsiniz, nasıl böyle gizli bir örgüt kurarsınız, gizli 

toplantı yaparsınız? 

Hiçbir yargıç, savcı soruşturma açamıyor. Ondan sonra da hukuk var deniyor. 

Ne hukuku var? 

Biz böyle bir gizli toplantı yapsak, ne yaparlar? 

Anında bütün Terörle Mücadeleden, bilmem kime kadar basar, yargılarlar. Ama bunlara 

kimse bir şey demiyor. Tersine, CIA’nın, İngiliz, Alman casus örgütünün ajanlarıyla birlikte, 

Türkiye casus örgütünü, MİT’i, bilmem nesi, Terörle Mücadelesi, sıradan resmi polisi, hepsi 

korumalığını yapıyor bu örgütün. Yani insanlık bu hallerde ne yazık ki. 

Ve burada, Umur Talu da köşesinde eleştiriyor. Bazı gazeteci geçinen soytarılardan, 

döneklerden oluşuyor bazı yerli katılımcılar. Ortaçağcılar ve Marksizm dönekleri, bu 

toplantıların davetlileri bildiğimiz gibi. Çünkü Finans-Kapital, hain kullanmayı sever. Ve hep 

söylediğimiz gibi, bir Arap atasözünün çok güzel dile getirdiği gibi; “El hain la iflah”, yani 

Türkçe’siyle  “Hain iflah olmaz”. Hainden daha güvenilir bir insan olmaz, Parababaları için! 

Çünkü onun geriye dönüşü yok! 

Sıradan bir insan ne yapar? 



Hatasını anlayabilir, ondan geri dönebilir. Yani hasbelkader, bilmeyerek, iyi niyetle 

girmiş olsa bir suç örgütüne, bir felaketin içine, bir yerde vicdanının sesi, o insanı etkiler. 

Bunu dinler ve ben ne yapıyorum der, geri döner. 

Ama hainin geri dönme imkânı yok. Çünkü o bilerek kendini, insanlığını satmış 

adamdır. Ne yazık ki o toplantılara gidenler de böyle tipler… 

Ki gazetecinin görevi ne? 

Haber vermek. Birincil görevi bu gazetecinin! Varlık sebebi bu! Ama o gizli toplantıya 

gidiyor, onunla da övünüyor. Ben buraya davet edildim diye övünüyor. Paçavra bunlar tabiî, 

arkadaşlar. İnsan sefaleti, insan soyunun yüzkarası bunlar! 

Kendi Gücümüzle Burjuva ve Sevrci Sol’un Ablukasını Yarmalıyız 

İşte onu teşhir eden bir açıklamamız oldu bildiğimiz gibi. Ve ilk kez, burjuva basınında, 

medyasında bir eylemimiz bu kadar, ne diyelim, bir ölçüde geniş çapta yer bulabildi. 

O da neden? 

Eylemimizin içeriğinden filan değil, arkadaşlar. Tamamen biçimcil bir sebepten. Bir 

Amerikalı gazeteci, eylemimiz sırasında gelip arkadaşlarımızla konuştuğu için, haber konusu 

oldu eylemimiz, burjuva medyasına girebildi bu yüzden. 

Şimdi o gazetecinin haberini verebilmek için, bir zemin olması gerekir. Gazeteci 

Taksim’e gelmiş, Bilderberg karşıtı Amerikalı bir gazeteci. 

E, bir zemin olmazsa, iyi de o adam orada ne arıyordu? Niye geldi? Yahut gelmesi ne 

anlam ifade eder? 

Geldiyse geldi yani… O adam Taksim’deyse… İşte ona bir gerekçe, bir zemin 

oluşturabilmek için, Partimizin orada, bu alçak kişileri, Bilderbergcileri protesto eden bir 

eylem yaptığını ve o gazetecinin de eylemimizi izlediğini ve gelip arkadaşlarımızla sohbet 

ettiğini anlatmak durumunda kaldılar. 

Ama işte kendini Ulusalcı, bir anlamda solcu sayan Cumhuriyet, bu kadarcık namusu 

bile gösteremedi, arkadaşlar. İşte Cumhuriyet’in 01.06.2007 tarihli sayısı. Yani eylemimizden 

bir gün sonraki yazısının fotokopisi. İşte başlığında da Amerikalı gazeteci var yine. Ön planda 

Sema Yoldaşımızla el sıkışıp, konuşuyorlar, arkadaşlar. Fotoğrafta da geniş bir şekilde... Ama 

ne diyor bak: 

“Bilderberg karşıtı bir grup da dün Taksim Meydanı’nda toplanarak protesto 

gösterisi yaptı. Bilderberg karşıtı gazeteci Tucker’ın da katıldığı Bilderberg 

karşıtlarının gösterisinde, polis yoğun güvenlik önlemleri aldı. Toplantıya Hikmet Çetin 

de katıldı.” 
Ve Hikmet Çetin’den uzun uzun alıntılar yapıyor, konuşmasından bölümler aktarıyor. 

Yani şimdi bu, burjuva anlamda bile gazetecilik namusuyla bağdaşmaz yahu! Gazeteci 

arkadaşlarımız var. Burjuva gazeteciliğinin bile kuralları var. Hani 5N-1K diye özetlenen bir 

kuralı var yani. Olmazsa olmaz ilkeleri var, arkadaşlar. 

E, bu 5 N nedir Özlem Arkadaş? 

Özlem: Ne? Nerede? Ne zaman? Nasıl? Neden? 

Nurullah Ankut: Ama K de, “Kim?” değil mi? Öbürleri; Ne? Nerede? Ne zaman? 

Nasıl? Neden? Ama K de Kim? Yani tamam, bir şey oldu, filan yerde oldu, filan zamanda şu 

sebepten oldu da, ama bu eylemin, bu olayın öznesi kim, faili kim, arkadaşlar? 

Ama yok! “Bilderberg karşıtı bir grup”. 

Yahu bu kadar küçülmez, bu kadar alçalmaz insan. Zavallılık yahu… Hiç verme… 

Ama böylesine bize düşman. 

Niye düşman? 

Duayeni İlhan Selçuk, eski YÖN’cü. Usta’mız da “27 Mayıs ve YÖN Hareketinin 

Sınıfsal Eleştirisi”nde bunların boşluğunu, kofluğunu, zavallılığını ortaya koyuvermiş. İşte 

oradan bitmez tükenmez bir kini var, öfkesi var. Kıvılcımlı’nın adını duyduğu anda, kendini 

kaybediyor. 



E, diğer yandan da bir sürü dönek dolu, Cumhuriyet’te. Ben Cumhuriyet’e “Dönek 

Serası” diyorum. Yani Marksizm dönekleri ilk döndükleri anda buraya giderler. Ve bu serada 

filizlenirler. Hani fidelik... Fideler serada, fidelikte filizlenir, arkadaşlar. Tohum ekilir, bir 

karış, yirmi santim oluncaya kadar orada büyür. 

Ondan sonra baharla birlikte ne yaparlar? 

Onları toplarlar, pazarlarda satarlar, halkımız da demet demet alır, o fideleri bahçesine 

diker. Oradan diyelim domates, patlıcan, kabak, fasulye olur, yetişir. İşte döneğin fideliği de 

Cumhuriyet. Döndüğü anda buraya gelir diyorum, arkadaşlar. Orada fide haline gelir, 

olgunlaşınca Parababalarının medyası bunları transfer eder. Yani öbür medyaya, gazetelere, 

televizyonlara atlarlar. İşte böyle bir işlevi var. Şu anda da bir sürü dönek çalışanı var. Onlar 

da bize düşman. Dönek, bitmiş ama düşman bize. 

Yani en ulusalcı ve solcu geçinen medya bile bu halde, arkadaşlar. Daha yine… “Kanal 

Türk” değil mi? Adımız geçmedi. O da düşman bize. Çünkü o da MHP eğilimli. Bize 

düşman. Sosyalizme karşı. Düşman… 

Şimdi geriye kim kalıyor? 

Sevrci Sahte Sol. 

E, onların da ne durumda olduğu belli. Ellerinden gelse bizi imha edecekler, yok 

edecekler, infaz edecekler yani, güçleri yetse. Böylesine bize diş biliyorlar, arkadaşlar. 

O bakımdan, tıpkı Usta’mız gibi işte, yine bir başımızayız, yapayalnızız, arkadaşlar… 

Ne yazık ki böyle! 

Eskiden de öyleydik. Ama son ayrışmadan sonra, bu iyice açığa çıktı artık. Görünür 

oldu. Eskiden görünmüyordu ama yine yapayalnızdık. Yine Sevrci Sahte Sol aynı şekilde bize 

düşmandı. 

İşte bu bakımdan, abluka altındayız. Hiçbir eylemimiz, yer almıyor bunların iletişim 

organlarında. Usta’mızın deyimiyle; bir zindanın taş ve yaş duvarına vurulmuş yumruğa 

benziyor eylemlerimiz. 

Bunu kırmanın yolu ne? 

Kendi gücümüzle bunu aşmak, arkadaşlar. Bu ablukayı yarmak... Bu halkayı kırmak... 

Bu lanet halkasını kırmak! 

Ustalar Gibi Dövüşmeliyiz 

Onu nasıl yapacağız? 

İşte onu da biz bulmalıyız, arkadaşlar. Onu nasıl yapacağımızı, bir yılı aşkın süreden 

beri hep ben düşünüyorum. Ve bu “Özlü Sözler”de de anlatmaya çalıştım. Toplantılarda da 

söyledim. Bu “Özlü Sözler”in hepsi de bir tek şeyi işaret ediyor, bir tek şeyi hepsi! Hani, bir 

gerçeğe sonsuz açıdan yaklaşılabilir, bakılabilir, arkadaşlar. Sonsuz açıdan… Tıpkı bu doğaya 

sonsuz açıdan bakılabildiği gibi… Her yönden bakılabilir. Ayrı görünür. Gerçeklerin hepsi 

böyle… İşte o “Özlü Sözler” de tek bir şeyi işaret ediyor, hepsi, arkadaşlar. 

Neyi işaret ediyor? 

Ustalar gibi dövüşmeyi, Tarih, bizim omuzlarımızın üzerine yüklüyor. Onlar gibi 

davranmak gerekiyor. Başka türlü aşamayız. Gelişemeyiz. Dört yıl sonra aynı bu şekilde 

kongre yapabiliriz böyle gidersek, değişmezsek, arkadaşlar. Hiç sürpriz olmaz bu. Ama 

değişirsek, dört yıl sonra binlerle birlikte kongre yapabiliriz. Bu da zor değil, arkadaşlar. Bu 

da zor değil… 

Yani insan; bir görevi, bir kavgayı çok değişik şekillerde sürdürebilir. Görünüşe 

bakılırsa hepsi aynı gibi gelir. Aynı sanılır dışarıdan bakıldığında. Ama birbiriyle hiç ilgisi 

olmaz. Bu ayrı şekilde sürdürülen her bir kavganın, birbiriyle hiçbir ilgisi olmaz. Özünde... 

Devrimci önderlerden hep örnekler verdim, arkadaşlar. İşte Usta’mız, baktık. Adam… 

İşte yirmi beş yılının, on dokuz yılını içeride geçirmiş. İşkencelerden çıkmış, hep başı dik. 

Ama ondan sonra bile dur durak bilmiyor. Birazcık kavgayı yavaşlatayım, bunca yıl mücadele 



ettim, artık biraz da başkaları yapsın, ben ikinci planda, geri planda durayım, şöyle birazcık da 

kendime bakayım, diyor mu? 

Demiyor arkadaşlar!.. 

O yüzden, burjuvazinin temsilcileri ve işkencecileri, adını “Deli Hikmet”e çıkarıyorlar. 

Kendisini böylesine de düşünmez, dur durak bilmez hiç insan olur mu, diyorlar. Deli 

sayıyorlar böyle bir anlayışı, böyle bir mücadele insanını. Ama kavga böyle olur. 

Hani Mecnun’dan örnek verdim, arkadaşlar. İşte davanın Mecnun’u olursanız, öyle 

yapılır bu iş. Başka türlü olmaz! 

Hani ne diyor İranlı ünlü Şair: 

“Âşık sevgiliden başka bir şeye bakarsa, ortada aşk yoktur. Sevgiye benzer bir 

şeyler vardır” diyor. 

Aşığın gözü, sevgiliden başka bir şeyi görürse, aşk yoktur ortada, diyor. 

Biz de davaya âşıksak, ondan başka bir şeyi gözümüz görmez. Ustalar öyle işte. Marks-

Engels öyle yaşamış.Lenin öyle yaşamış, arkadaşlar. Son fotoğrafı var, gazetemizin bu son 

sayısında çıkan fotoğraf. Sanıyorum 1924’teki fotoğraflarından biri. Öldüğü yılki 

fotoğraflarından biri… Sanıyorum… 54 yaşında Lenin o zaman. Ama baktığınız zaman, 75-

80 yaşında bir insan görünümünde. Niye? O denli yoğun yaşamış ki, artık bedence 

tükenmiş. Clara Zetkin de öyle diyor: “Son görüşmemizde Lenin’i çok bitkin gördüm.” Oysa 

hasta filan değil, ayakta, yani normal bir görüşme yapıyorlar ama çökkün gördüm, diyor. 

Kadın Sorunu üzerine bir kitabı var Clara Zetkin’in, orada anlatıyor. Nasıl dövüştüğünü 

biliyoruz. 

Che yine öyle, arkadaşlar. Anlattık uzun uzun. Başka türlü olmaz… 

Gerçeğe Allerji Duymayan Hiç Kimse 

Tezlerimizin Doğruluğunu İnkâr Edemez 

Son sayımızda yine, Osmanlı üzerine Sevrci Sahte Sol’la bir polemiğimiz var, 

arkadaşlar. 

Onlar, yani emperyalistler, “Project Democracy” çerçevesinde; bizim gelmişimize, 

geçmişimize, ulus olarak varlığımıza, ulusal kimliğimize, her şeyimize saldırıyor. Bunlar da 

içeriden, Project Democracy’i, Devrimci Demokrasi sandıkları için, aynı anlayışla 

saldırıyorlar geçmişe, Osmanlı’ya… Onlara öğreteceğiz! İşte bu sayımızda buna başladık ve 

devam edecek. Osmanlı’nın kim olduğunu, bu arada, Tarihin ne olduğunu da öğreteceğiz, 

anlatacağız onlara. İlkel Sosyalizmin ne olduğunu da anlatacağız, arkadaşlar. Osmanlı’nın 

gelişmesinin ve çöküşünün sebeplerini de anlatacağız onlara. Öğrenecekler ki, inkâr 

edemeyecekler artık. Kurtuluş Yolu’nda da yazdığımız gibi, aklına ihanet etmeyen hiç 

kimse, aksini savunamayacak! 

Nitekim Ermeni Meselesinde, sanıyorum iş o noktaya geldi. Gerçeğe allerji duymayan 

taraftarlarından hiçbiri herhalde artık bizim tezimizin doğruluğunu inkâr edemez. Öyle değil 

mi, Ermeni Meselesinde, arkadaşlar? 

Birkaç cümleyle özetlersek: 1920’ye kadarki bütün yazarlar ve Ermeni önderleri 

diyorlar ki… Ermeniler en fazla ne kadar kayıp verdi? 600 bin, değil mi, Osmanlı’yla savaşta. 

Ama yine aynı önderler, Bogos Nubar Paşa ve diğer Tarihçiler, aynı bölgede, ki hangi bölge? 

Ermenilerin savaştığı bölgede, arkadaşlar, yani Kilikya’yla Trabzon’u birleştiren bir hattın 

doğusunda kalan Osmanlı vilayetlerinde yaşayan Müslüman halkın, bir milyon kayıp 

verdiğini söylüyor. 

Öyle mi arkadaşlar? 

Bir Dinleyici: Öyle… 

Nurullah Ankut: Şimdi Ermenilerin ne kadar kayıp verdiği tartışmalı. En yüksek 

rakam 600 bin. “Mavi Kitap”ta böyle. 

Ama aynı bölgede, Osmanlı’nın Müslüman nüfusunun verdiği kayıp konusunda itiraz 

yok. Genel bir kabul var: 1 milyon. 



İki buçuk ile üç milyon toplam kaybı var Osmanlı’nın, o büyük savaş boyunca. Bunun 1 

milyonu, bu bölgede kaybediliyor, arkadaşlar. 

Yine aynı Ermeni önderleri ne diyor? 

Biz, savaşın bir tarafıyız, tarafı idik. Ve İtilaf Devletleri’nin davasına, ayrılmaz bir 

bağlılıkla katıldık ve hizmet ettik, diyorlar, değil mi? 

Dönemin en önemli üç Ermeni önderi de aynı şeyi diyor. Bogos Nubar Paşa aynı şeyi, 

diyor. Taşnaksutyun Partisinin Başkanı ve Ermenistan’ın ilk Başbakanı Ohannes Kaçaznuni 

aynı şeyi, diyor. Ermenistan’ın sonraki Başbakanı… Kimdi? Geçen sayımızda anlatmıştık, 

arkadaşlar. Kimdi?.. 

Bir Dinleyici: Aventis Ahoranyan. 

Nurullah Ankut: Evet, Ahoranyan, Aventis Ahoranyan. Her üç lider de aynı şeyi 

diyor, arkadaşlar. Biz bu savaşın bir tarafıydık, diyor. Osmanlı bize geldi, anlaşmayı, aynı 

safta olmayı teklif etti, birlikte savaşmayı teklif etti. Karşılığında özerklik önerdi. Bogos 

Nubar Paşa’nın ifadesiyle: “Biz şiddetle reddettik Osmanlının teklifini. Ve İtilaf 

Devletlerinin davasına bağlandık” diyor. 

E, şimdi burada nerede soykırım?.. 

Karşılıklı bir savaş var mı? 

Var. Aynı şeyi diyorlar. Ve her iki taraftan da kayıplar meydanda. E, o zaman bu bir 

savaş, arkadaşlar. Bu bir savaş... Ortada soykırım yok. Karşılıklı bir çatışma var ve yaşanan 

bir trajedi var. Bu, bu kadar net yani. Rakamlar araştırılır, nerede ne kadar kayıp verildi, onlar 

ayrı bir konu. Yani o konular, çok ayrıntılı konular. Uzun araştırmayı gerektirir. Ama bu 

sonuçlar kesin! 

Bunun gibi, arkadaşlar, ilk Anadolu’ya gelen Selçuklu atalarımıza baktığımız zaman, 

kimler geliyor bildiğimiz gibi? 

Malazgirt Savaşı ve İlkel Sosyalist Toplum 

Alparslan’ın, 1071’deki Malazgirt Savaşı’yla beraber, Anadolu’nun kapısı açılıyor. 

Ama ondan önce, Alparslan’ın babası Çağrı Bey, keşif saldırıları yapıyor Anadolu’ya, 11’inci 

Yüzyılın ilk çeyreğinde. Sonra Alparslan’ın amcası Tuğrul Bey, 1045’lerde, artık yerleşmek 

üzere istila etmek-ele geçirmek amaçlı seferler düzenliyor. Fetihler yapıyor yani. Ama ondan 

öncekiler, Barbar Toplumların Kahramanlık Çağlarındaki Talan savaşları, saldırıları. Ama 

Tuğrul Bey’in 1045’le beraber başlattığı, artık yerleşmek üzere fethetmektir. Yani Orta 

Barbar-Göçebe Türk toplumunun yerleşmek üzere Anadolu’ya geldiği dönemler başlıyor, 

arkadaşlar. Fetihleri başlatıyor, ömrü yetmiyor, yerine Alparslan geçiyor. Yeğeni ve o devam 

ettiriyor. 

Büyük Selçuklu Tarihçisi Osman Turan (uluslararası çapta Selçuklular Tarihi 

konusunda otorite) ilk kez Selçuklu Türklerinin, Tuğrul Bey zamanında toprağa yerleşmeye 

başladığını söylüyor. Tuğrul Bey’in, Selçuklu Türklerini toprağa yerleştirdiğini söylüyor. 

Yani toprağa yerleşmek… 

Kim yerleşiyor? 

Göçebe, Barbar, Orta Barbar Toplum. 

Çürümüş bir medeniyeti Fetih yoluyla ele geçirip toprağa yerleşmek, aynı zamanda 

Sınıflı Topluma da geçmek anlamına gelir. Selçuklu Türkleri, Tuğrul Bey zamanında toprağa 

yerleşmişlerse, bu yine aynı dönemde Sınıflı Topluma da geçmişlerdir demektir. 

Ünlü Rus Tarihçisi Vasiliyev “Bizans Tarihi” adlı kitabında, Alparslan döneminde bile 

Selçuklu Türklerinin hâlâ Barbar olduğunu söylüyor, arkadaşlar. O da bir otorite. Vasiliyev. 

Bizans Tarihi konusunda otorite. Tabiî Bizans Tarihini bilmeden, Selçuklu ve Osmanlı Tarihi 

de tam kavranamaz… Bizans Tarihi deyince aynı zamanda Selçuklu Tarihi ve Osmanlı Tarihi 

iç içe geçer. 

Şimdi Barbar Toplum ne demek, bunu biz biliyoruz, arkadaşlar. İlkel Sosyalist Toplum 

demek yani. Şimdi bunların bütün başarıları, sosyalizmden kaynaklanıyor, İlkel Sosyalizmden 



kaynaklanıyor. Bunu bizim dışımızda bilen yok. Bu Tarihçiler de bilmez yani. Osman Turan 

da, Vasiliyev de bilmez başarıların buradan kaynaklandığını, arkadaşlar. Ama İbni Haldun’un, 

Tarihi bir Bilim haline getiren teorisini ve onun ışığında geliştirilen Marks-Engels’in ve 

Kıvılcımlı’nın Tarih Tezini bilenler, ancak bu meselenin aslını bilebilirler. Ki onlar biziz, 

sadece biz bilebiliriz! 

Nitekim burada var, getirdiğim kitaplarda, lazım olursa arkadaşlara gösteririm diye. 

Mesela, vakit yok şimdi…“İslam Kaynaklarına Göre Malazgirt Savaşı”. 

Bu kitapta anlatılıyor: Alparslan Bey, savaştan bir gün önce bütün komutanlarını ve 

diğer vezirlerini topluyor. Diyor ki: 

“Ben bu savaşta, eski İslam Gazileri gibi savaşacağım. Allah’ın dinini, Rum 

ülkesine yaymak amacıyla savaşacağım. Ve kendimi tehlikeden uzak tutmayacağım.” 
Yani ön safta, elimde gürzüm, küffarın arasına dalacağım, diyor. Eğer ölürsem, Allah 

yolunda şehit olacağım. O zaman yerime, oğlum Melikşah’ı Hakan olarak tanıyasınız, diyor. 

Yani kendisini savaşın gerisinde tutmuyor. Savaştan ayrı tutmuyor. Gâzilerinden, 

savaşçılarından uzak tutmuyor, arkadaşlar. Aksine tehlikenin içinde olacağım, ön safta 

çarpışacağım, diyor. 

Bunu kim der? 

İlkel Sosyalist Toplumun Askeri Şefi, der. İşte o şef: Alparslan. Ve o sayede zaferi 

kazanıyor. Ve dört bin savaşçı Türk var emrinde. En çok onlara güveniyor. Yine bu 

kaynaklardan öğrendim ki, on bin de Kürt var, arkadaşlar. Yine burada yazıyor. On bin de 

Kürt. Demek ki, bu vatanı Türklerle Kürtler ortak fethetmişiz. Ortak vatanımızı, ortak 

kazanmışız. 

Her iki tarafın askerleri konusunda çok değişik sayılar var. İşte Romen Diyojen’in, yani 

Bizans komutanının 600 bin, Alparslan’ın 400 bin; Bizans komutanının 200 bin, Alparslan’ın 

ise 100 bin… Tersini söyleyenler var. Yani değişik rakamlar… Onlar o kadar önemli değil 

bizce. Ama İlkel Sosyalist olduğu için, gözü kara şef olarak, en önde savaşıyor; önemli olan 

bu. Bütün komutanları da öyle, arkadaşlar. Mesela akşam Adnan Arkadaşın evine doğru 

giderken, Afşin Bey İlkokulunu gördük. Afşin Bey, Alparslan’ın komutanlarından biri. 

İstanbul önlerine kadar sefer yapmış bir komutan, arkadaşlar. Böylesine yiğit komutanlara 

sahip. 

Bir gün önceden, Bizans Ordusundaki Uz ve Peçenek Türkleriyle görüşmeler yapıyor. 

Her ikisi de, Bizans’ın paralı askeri konumundaki Hıristiyan Türkler. Uz dedikleri, 

Avrupa’daki Oğuz Türkleri. Balkanlardaki ve bugünkü Romanya, Kırım taraflarındaki Oğuz 

Türkleri. Hıristiyanlar. Peçenek Türkleri de aynı. Onlarla görüşmeler yapıyor. Yani tamam, 

dinimiz ayrı ama biz aynı dili konuşuyoruz, kardeşiz, diyor, Alparslan’ın görüşmecileri, 

elçileri. Bizim aynı safta olmamız gerekir, diyor. 

Ve bütün gece, bir bölük askeri görevlendirip, naralar ve taciz okları atarak, Bizans 

Ordusunu uyutmuyor. Hâlbuki kendi ordusunun büyük bir kısmı, geri planda, cephenin geri 

planında istirahatını yapıyor. Ertesi gün akşama kadar savaşıyorlar çünkü. Akşam karanlığına 

kadar, gün boyu savaşıyorlar. Ama Bizans Ordusu uykusuz ve morali bozuk. Çünkü o bir 

avuç insan, naralar atarak ok atıyorlar. Okların pek o kadar tahrip edici bir etkisi yok. Ama 

psikolojik olarak etkisi var. 

Niye? 

Bizans Ordusu şu beklenti içinde: acaba bu barbar Türkler ne zaman bize topyekûn 

saldırıda bulunacaklar? 

Selçuklu Önderlerinin başarısı, İlkel Sosyalizm Konağı’nda yaşıyor olmalarından 

kaynaklanıyor. 

Hep tetikte beklemek zorunda kalıyor. Ve işte insanın, bir kavgada moralini, sinirini en 

çok yıpratan şey, düşman saldırısını beklerken duyduğu huzursuzluktur, arkadaşlar. Çünkü 

inisiyatif kendinde değil, karşı tarafta. Kendisi pasif konumda. Öbürü ne yapacak, ona tabi. 



Yani hareket alanı karşı tarafta. Bunu biliyor, bunu kullanıyor, arkadaşlar. Ertesi sabah, 

savaşın bir yerinde, yine Batılı Tarihçiler, sanıyorum bir Ermeni Tarihi Uzmanı olan 

Fransız René Grousset anlatıyor: 

“Uz ve Peçenek Türkleri kanlarının çağrısına uyarak Türklerin safına geçtiler”, 

diyor. 

Ve işin enteresan tarafı, Ermenilerin de bir bölümü, Alparslan’dan yana geçiyor. Ve bir 

bölümü, savaşı terk ediyor. 

Niye, arkadaşlar? 

Çünkü her ikisi de çürümüş Antika Medeniyet. Bizans malum… Artık bayır aşağı gitme 

dönemine girmiş bir medeniyet. Ermenistan zaten derebeyleşmiş ve çökmüş bir medeniyet. 

İsa’dan Önce altı yüz yıllarında gelmeye başlıyorlar Ermeniler Ermenistan’a. Ve 1000’e 

gelinceye kadar derebeyleşip, çöküyorlar. Bizans henüz çökmemiş olsa da O da 

derebeğleşmiş durumdadır. Yani çürüme dönemine girmiş durumdadır.  Böyle olunca, çökkün 

medeniyetler birbirlerine aşırı zulüm uyguluyorlar. 

Hâkim durumda olan kim? 

Bizans tabiî. Ermenilere çok yoğun zulüm uyguluyor. O yüzden nefret ediyorlar 

birbirlerinden. 

Demek istediğimiz, arkadaşlar, bu vatanın kapılarını açan Selçuklu önderlerinin ve 

savaşçılarının bütün başarısı, İlkel Sosyalizm Konağında yaşıyor olmalarına ya da en azından 

O konakta yetişmiş olmalarına dayanıyor, oradan kaynaklanıyor. 

Selçuklu Türklerinde 

Anacıl Düzenin Etkileri Sürmektedir 

Ve bir yön daha anlatayım, arkadaşlar. Enteresandır, bu arada eski Türklerde Orta 

Barbarlıktan Medeniyete geçildiği için, Selçuklular da Orta Barbarlığın hemen ortalarında, 

yani kadının henüz yeni alt edildiği bir konumda medeniyete geçtikleri için, kadın 

aşağılanmıyor pek. Anacıl Hukuk, tümüyle yok olmuyor. 

Bir olay anlatayım, arkadaşlar. 26 Ağustos 1071’den önce, yani Malazgirt Savaşı’ndan 

önce, Alparslan 50 gün Urfa’yı muhasara altında tutuyor, kuşatıyor. Ama ele geçiremiyor 

kaleyi, gördüğümüz kaleyi arkadaşlar. Recep Arkadaş’ı da geçen günlerde yanı başına 

yatırdığımız kaleyi, 50 gün kuşatma altında tutup savaşmasına rağmen, ele geçiremiyor. 

Görünce daha iyi anladık. Nasıl sarp bir yerde. Dağın nasıl sarp zirvesinde. Ve kale ne kadar 

güçlü… Etrafındaki hendekler ne kadar derin ve geniş...  Ele geçiremiyor. 

Ondan sonra öfkeleniyor, şimdilik bir durum değişikliği yapalım, diyor. O öfkeyle 

güneye,  Halep’e iniyor. Yani savaşçı ruha bakın, tamam ama askercil öngörü de var. 

Gerçekçi de yani. 50 gün sürüyor muhasara. Daha fazla şu momentte sürdürmek doğru değil, 

diyor. Askeri şef… Objektif görebiliyor olayı. Halep’e iniyor. Halep Kalesi, Mahmut isminde 

bir Arap Beyinin elinde. 30 gün orayı kuşatıyor. Kuşatma altında tutuyor. Ve teslim olmasını 

istiyor kalenin. Orayı alamadım, bari Halep’i alayım. Yani savaşçı ruha bakın ki, bir yeri 

alamadım, gidip dinleneyim demiyor, arkadaşlar. Oradan hemen öbür tarafa hızla geçiyor. 

31’inci gün… Saldırmıyor. Kuşatma altında tutuyor. Çünkü Müslümanız, diyor, ikimiz de; 

birbirimize zarar vermeyelim. Sen bana tabi ol, teslim ol. Bana tabi ol yeter, diyor. Öbürü de 

tabi olmuyor. 31’inci gün, mancınıkla kalenin Ganem Burcu’nu gülle atışıyla yoğun bir 

şekilde dövmeye başlıyor. Güllelerle dövüyor ama gülleler o kadar etkili olmuyor. Mahmut 

da, o zamanın geleneğine göre, hasmın moralini bozmak için bir davranışta bulunuyor: Burcu 

bir şalla örtüyor. Psikolojik savaşa bakın, Burcun üzerini bir şalla kapatıyor. Sarıyor, bir şal 

sarıyor. Alparslan’la Selçuklu Türkleri, bu ne ola? diyorlar. Sorduruyorlar. İçeriden cevap 

geliyor ki, mancınık atışlarından dolayı burcumuzun başı ağrıdı, baş ağrısı geçsin diye şalla 

sardık başını, diyorlar. Yani ince alaya bakın… Sizin mancınıkla attığınız taşlar, ancak başını 

ağrıtabilir bizim burcumuzun, başka bir etkisi olmaz. Bunun üzerine Alparslan, ertesi sabah 



dokuzla beraber hücum edeceğiz ve ya Allah bize verecek, ya Araplara, diyor. Ne olacaksa 

olacak, diyor, o cevap, o tutum karşısında. 

Akıllı bir anası var, Seyyide, Mahmut’un. Diyor ki; “Bu barbar Türklerle baş edilmez 

oğlum. Bunları bir de kızdırdın. Şimdi bundan sonra girerlerse sizlerden çok can yanar, bizler 

de esir, köle oluruz”. “Bunlarla anlaşma yoluna gidelim, kolay anlaşılır” diyor. Önce reddetse 

de, sonra kabul ediyor, Mahmut. Ertesi sabah gidiyorlar ikisi beraber, önce elçiler 

gönderiyorlar geleceğiz diye. Yaklaşınca yer öperek, o zamanın geleneğine göre, karşısına 

çıkıyorlar. Önce anne huzura varıyor. 

“Sen Seyyide misin?” diyor, Alparslan. 

“Evet, ben kavmimin Seyyide’siyim” diyor. 

Bu çok hoşuna gidiyor Alparslan’ın. 

“Tamam o zaman, bana tabi olduğunuzu bildirin yeter. Yine gidin, dilediğiniz gibi 

yaşayın”, diyor. 

Bu kadar da hoşgörülü, arkadaşlar. Sevinerek gidiyorlar, tamam diyorlar. O zamanın 

geleneğine göre belli bir vergi ödeyecek artık. Aylık, yıllık bir şeyler ödeyecek… Ama 

Alparslan’ın hâkimiyetinde, ona tabi olacak. 

O gün dinlendiriyor ordusunu, akşam şölen yapılıyor. Tabiî Barbar Toplumlarda içki 

içmek de bir gelenek, arkadaşlar. Alkoliklik düzeyinde değil de, şölenlerde, eğlencelerde... 

Şarabı içip, kafayı bulunca Alparslan: 

“Bedeviyi getirin boynunu vuracağım. Beni aşağıladı kale burcuna şal sararak”, diyor. 

Haber veriyorlar Nizamülmülk’e, başveziri Alparslan’ın. 

“Böyle böyle”, diyorlar, “Hakan böyle diyor. Ne yapacağız?” 

O da diyor ki: 

“Hakanım, bu yanlış bir şey olur. Yazık olur, halklar, Müslümanlar birbirini kırmaya 

başlar.” 

“Sen karışma. Bedeviyi getirin” diyor, Alparslan. Şarap tasını yüzüne vuruyor. Yüzü 

bereleniyor Nizamülmülk’ün. Ne yapacak, o da çaresiz. 

Doğruca Alparslan’ın karısı Şakiriyye Hatun’a koşuyor: 

“Hakan, Mahmut’u getirin, öldüreceğim, diyor. Bunu engellemeliyiz. Yazık olacak, yok 

yere Müslüman kanı akacak.” 

Şakiriyye Hatun, Alparslan’ın çadırına gidiyor, bunun üzerine. 

Alparslan: 

“Neden geldin sen?” diye soruyor. 

Şakiriyye Hatun da: 

“Sen sarhoşsun, git yat!” diyor. 

Alparslan da sertlik karşısında boyun eğen yaramaz bir çocuk gibi, gidip yatıyor. 

Düşünebiliyor musunuz? O koca komutan, eşinin bu azarlaması üzerine tek bir cevap 

vermiyor. Gidip yatıyor. 

Yani Anacıl Düzenin Hukukunun gücünü görebiliyor musunuz, arkadaşlar?.. 

Ertesi sabah kendine geliyor. 

“İnsanlara gadretmek sana büyüklük mü verir?” diyor Hatun. 

“Allah için hayır, böyle bir şey vermez bana.” diyor, Alparslan. 

“E, o zaman niye Bedevinin boynunu vurdurmaya kalktın akşam? Hace-i Büzürg’ün de 

yüzünü şarap tasıyla bereledin.” diyor Nizamülmülk için. Hace-i Büzürg, büyük, ünlü âlim, 

hoca anlamında. 

“Allah şahit olsun hiçbirinden haberim yok.” diyor. 

Yani içince, kendini kaybetmiş. Hace-i Büzürg Nizamülmülk tekrar karşısına çıkınca, 

“Yüzündeki bere nedir?” diye soruyor. Utanıyor tabiî, mahcup oluyor. 

“Hakan’ım, akşam çadırdan çıkarken, çadır çöktü de, direği çarptı.”, diyor. 

Barbar İnsan Yendiği Düşmanına Bile Sonsuz Hoşgörü Gösterir 



Ve Urfalı Mateos… Zamanının ünlü Tarihçisi, arkadaşlar. Urfa’da doğup, büyüyor. 

Ermeni Tarihçi... Uzun uzun anlatır Selçukluları, Alparslan’ı, savaşlarını… 

Tabiî çok iyi davranıyor Romen Diyojen’e bildiğimiz gibi, Alparslan. Teselli ediyor 

onu. 

“Olur, savaşta iki ordu karşılaştı mı, birinden biri kaybedecek.  Allah zaferi bana 

bağışladı.”, diyor. Anlaşıyorlar... Belli bir vergiye bağlıyor. Beş ili istiyor, Alparslan. 

Müslümanların daha önce ele geçirdiği, ama Roma’nın yeniden aldığı; Malazgirt, Urfa, 

Antakya, Membic ve Ahlat’tır bu iller. “Onları vereceksin. Zaten almıştı Müslümanlar oraları, 

şimdi sizin elinizde; onları geri vereceksin. Bizans’taki tüm Müslüman esirleri de serbest 

bırakacaksın ve gerektiğinde, yani istediğimizde bize askeri yardımda bulunacaksın!” diyor, 

Alparslan. “Vergi, Müslüman esirlerin serbest bırakılması ve askeri yardım tamam” diyor, 

Romen Diyojen. “Yalnız, bu beş ilin size verilmesine oranın Hıristiyan halkı karşı çıkar.” 

diyor. Çünkü almış Müslümanlar daha önceden ama nüfus olduğu gibi Hıristiyan. Müslüman 

halk yerleşmemiş oraya. Halk elbette karşı çıkar. “İstanbul’a dönünce”, Konstantinopol o 

zamanki adıyla, “ben yeniden gelirim, orduyu toparlarım, oraları fethederim, size veririm” 

diyor, arkadaşlar. Yani anlaşıyorlar. Hatta iki komutan ve yüz savaşçıyla beraber, (Tarihçiler 

değişik değişik anlatıyor), bir rivayete göre Tokat’a kadar, bir rivayete göre de İstanbul’a 

kadar uğurluyor Romen Diyojen’i, Alparslan. Bir fersah da kendisi yolculuk ederek, refakat 

ederek, geçiriyor. 

Ama onun yerine hemen başka imparator geçiyor. Bizans’ta taht kavgaları yoğun 

çünkü, Bizans çöküşe girmiş artık. Makedonyalılar Sülalesi Devrinin (867-1056) sona 

ermesiyle beraber de Bizans, bayır aşağı gitmeye başlıyor. En güçlü dönemini geride 

bırakıyor artık. Derebeyleşmenin bataklığına iyice saplanan imparatorluk, iç karışıklıklar ve 

taht kavgalarıyla çalkalanmaya başlıyor. İşte bunun bir örneği de Romen Diyojen’in başına 

gelendir. Yenilgisinin yol açtığı prestij kaybından faydalanan Mihail Dukas, hemen 

imparatorluğunu ilan ediyor. 

Bunu Tokat’ta öğrenen Diyojen, Rahip elbisesi giyerek; artık imparatorluk iddiasında 

bulunmayacağını beyan ediyor. Oradan Klikya’ya geçiyor. Orada da yeni İmparator Mihail 

Dukas’ın emriyle Ermeni Prensi Senaherib tarafından gözleri kabaca oyularak kör ediliyor. 

Ve Konstantinopolis’e gönderiliyor. Vardığı zaman da Kınalıada’ya hapsediyorlar Romen 

Diyojen’i. Orada da acısından ve gözlerinin yarasından dolayı ölüyor. Ve Urfalı Mateos 

anlatıyor ki: “Bunu duyunca Alparslan ve taraftarları gözyaşları döktüler.”, diyor. 

Düşünebiliyor musunuz? Savaştığı ve yendiği Bizans’ın komutanının başına gelen felaketten 

dolayı, gözyaşı döküyor, arkadaşlar… Bunu da bu Ermeni Tarihçi anlatıyor. Böylesine de iyi 

kalpli-merhametli insanlar. 

İşte bütün bunlar nereden geliyor? Bunu sadece biz biliriz. İlkel Sosyalistliklerinden 

geliyor. Atalarımızın İlkel Sosyalizmden başka hiçbir güçleri yoktu, arkadaşlar. 

Zamanımız geçiyor tabiî, bir saat olmuş değil mi, Sait Arkadaş? 

Fatih Sultan Mehmet, yine aynı şekilde… O da Bizans’a son veriyor bildiğimiz gibi. 

Başkentini ele geçiriyor ve Karadeniz’deki son ilini de alarak, Bizans’ın varlığına son veriyor 

bildiğimiz gibi, Fatih Sultan Mehmet. 

Konstantinopolis’in Fethinde belirleyici silah, Fatih’in topları bildiğimiz gibi. Top 

atışlarıyla Bizans surlarını yıkıyor ve o surlardan askerler içeriye girerek, göğüs göğüse 

çarpışmayla Bizans’ı fethediyorlar. İstanbul’u yani. Daha doğrusu Konstantinopol’u. Çünkü 

İstanbul değil. İstanbul fethedilmez. Neden? E, çünkü bir Türk şehridir İstanbul. Oranın 

Türkler tarafından fethi söz konusu olmaz. Konstantinopol’ün, yani Bizans’ın başkentinin 

fethi söz konusudur, arkadaşlar. 

Daha önceden ayrılıkçılar, yani halkın bir bölümü zaten bekliyor Osmanlı Ordusunu. 

Niye? 



Bizans’ın, halkına yaptığı zulümden dolayı, arkadaşlar. Onlarla anlaşıyor Fatih ve 

onların yaşadığı bölgede, fethedildikten sonra hiçbir yıkım, kıyım, zulüm, tahribat yapılmıyor. 

İnsanlara hiçbir zarar verilmiyor. Diğer kalan, anlaşmamış olanların bölgesinde, üç gün talan 

yapılıyor. O da, o zamanın şartlarında, savaşla alınan şehirlerin kaçınılmaz, yaşamak 

durumunda kaldığı bir felaket, arkadaşlar. Ama bu sadece üç gün sürüyor. Üç günle sınırlı 

tutuyor şehrin o bölümünde bile Fatih. Böyle bir talan olmazsa, başka bir savaşa askerlerini, 

aynı hırsla süremez. Antika Medeniyetlerin, Antika Toplumların savaşlarının değişmez 

kanunu bu. Ondan önce, İstanbul’un bir de 4’üncü Haçlı Seferi sırasında, İtalyanlar 

tarafından, Latinler tarafından fethi var bildiğimiz gibi. Korkunç zulüm ediyor onlar. Yağma, 

zulüm, talan... Onu da anlatan Tarihçiler var. Ama özel konumuz o değil. Yani Fatih’in 

yaptığı, onun çok ılımlandırılmış hali. Üçüncü günden sonra nasıl davranıyor düşmanına Fatih 

de? Onu da istersek, hem tarihimizi bilmek, hem bu insanların, sosyalist insanların, o 

gelenekle dolu insanların nasıl yaşadığını, yani hangi ruhiyata sahip olduklarını bilmek 

açısından okuyalım, arkadaşlar: 

Osmanlı, Bizans Halkını İnancında Özgür Bırakıyor 

“Şehrin fethinin üçüncü gününde, padişah şehre karşı (Bunu anlatan, Bizans 

İmparatorunun sağ kolu Yeorgios Francis, arkadaşlar. Günü gününe kuşatmayı, savaşı 

yaşayan bir Tarihçi olarak anlatır Francis. Ve bu çok ünlü bir kuşatma günlüğüdür, Bizanslı 

Tarihçi Francis’in “Şehir Düştü” adlı günlüğü. O anlatıyor bunu, yani imparatorun yanı 

başında bulunmuş çok ünlü bir Tarihçi anlatıyor.) kazanmış olduğu zafer nedeniyle büyük 

tören ve bayramlar tertipleyerek, (ikinci gün giriyor şehre bildiğimiz gibi. Doğru 

Ayasofya’ya varıyor, arkadaşlar. O zamanın geleneğine göre de, fethedilen şehrin en büyük 

kilisesi camiye çevrilir. İslam geleneği bu.) şehrin muhtelif yerlerinde saklı bulunan, 

büyük, küçük herkesin, en ufak bir rahatsızlığa uğramadan serbestçe dolaşmalarını 

emretti. (Yani kimseye artık hiçbir saldırı yapılmayacak, diyor.) Gene, yukarıda söylemiş 

olduğumuz gibi, savaş korkusuyla şehirden kaçmış olanların evlerine dönmelerini ve 

herkesin, önceden olduğu gibi, kendi evinde, kendi örf ve âdetleri ve de kendi dinine 

uygun olarak yaşamasını (emretti). Aynı şekilde, örflerine göre patrik seçmelerini de 

emretti; zira, Patrik önceden ölmüştü. (Yani Bizans’ta, bugün Fener’deki ünlü Rum 

Patriğinin görevini yapan patrik, ölmüş o zaman.) O günlerde şehirde bulunan despotlar 

[piskoposlar] ve diğer birkaç din ve halk adamı, o sıralarda daha henüz bir halk adamı 

olan büyük bilge Yeorgios Sholarios’u patrik olarak seçerek, ona Gennadios ismini 

verdiler. 

“Hıristiyan kralları, yeni seçilen patriğe değerli taş ve incilerle bezenmiş altın bir 

asayı, ve de, Kraliyet tavlasından Kral eğeri ve örtüsüyle süslü bir atı hediye etme usûl 

ve âdetleri vardı; (Bizans’ta tabiî o adetler…) bu at beyaz ve altın bir kumaşla örtülüydü. 

Patrik, âyan üyeleriyle birlikte Kraliyet sarayından çıkıyor ve halkın tezahüratı altında 

patrik konağına doğru gidiyordu; atama töreni de, usûl ve nizama uygun olarak 

despotlar tarafından yapılıyordu. Müstakbel patrik de, Kralın ellerinden asayı bu 

şekilde alıyordu. Kral tahtında oturuyor ve âyan üyeleri başı açık olarak ayakta 

duruyorlardı. Sarayın büyük başpapazı “Tanrı takdis etsin…” duasıyla töreni 

başlatıyordu. Sonra, kısa bir duayı okuyor ve büyük Domestikos “Kralın varlığının 

gerekli olduğuna göre…” dinsel şarkıyı söylüyordu. Daha sonra, karşıdaki korodan 

Lambadarios, “Tanrı’ya şükürler…” ve arkasından “Göklerin kralı” dualarını 

okuyordu. Bu duanın bitiminde, sağ elinde asa olmak üzere Kral ayağa kalkıyordu ve 

patrik adayı da, bir tarafında Kayseri, diğer tarafında da Ereğli metropolitleri olmak 

üzere (Krala doğru) geliyor ve herkesin önünde üç kez diz çöktükten sonra Krala 

yaklaşarak, usulüne uygun olarak önünde diz çöküyordu. Kral asayı biraz kaldırıyor ve 

diyordu: “Bana Krallığı bağış etmiş olan Kutsal Üçlü sana Yeni Roma Patriği görevini 

veriyor”. Bu suretle, patrik, yetkisini Kralın elinden alıyor ve bu nedenle Krala teşekkür 



ediyordu. Sonra, her iki koro, “Çok senelerde”yi (duasını) üç kez tekrarlıyor ve tören 

bitiyordu. Patrik, elinde şamdanlıklara konmuş büyük mumlar olduğu halde, sarayın ön 

bahçesine iniyor ve orada hazır bekleyen atına biniyordu. 
(Yani Bizans’taki gelenekleri anlatıyor burada Francis, arkadaşlar. Şimdi geliyor, 

Fatih’e.) 

“Kötü niyetli bu adam da (Fatih’i kastediyor.) şehrin kralı gibi davranarak, 

Hıristiyan Krallarının yaptıkları gibi, yemek yemek ve konuşmak üzere patriği davet 

etti. Patrik geldiğinde, hükümdar onu şan ve şerefle kabul etti; beraberce uzun süre 

konuştular ve patriğe pek çok vaatte bulundu. Patriğin saraydan gitme saati geldiğinde, 

Padişah, hediye olarak o çok değerli asayı verdi ve kabul etmesini rica etti. Sonra da, 

patriğin isteyip istemediğine bakmadan, patrikle bir atın hazırlanmış olduğu avluya 

kadar indi ve binmesine yardım etti. (Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? İstanbul’un 

Fatihi, kendi seçtirdiği patriğin, atına binmesine yardım ediyor.) Tüm saray erkânına da 

patriğe refakat etmesini emretti; ve böylece, bazıları önden, bazıları da arkadan 

giderek, ona kutsal ikametgâhına kadar refakat ettiler. Padişah Agii Apostoli Kilisesi’ni 

Patrikhane olarak tahsis etti. Ve ünlü kutsal yapı, (Ayasofya burada 

kastedilen) kavranması olanaksız mucize, yeryüzündeki sema olan, o ışıldayan Kutsal 

Agia Sofia Kilisesi’ni ise, kendi inancının mabedi haline getirdi. Mucizeler yapan, 

Blaherna’daki kilise ise daha evvel yazılmış olduğu gibi, ateşe verilmişti. Patrik Agii 

Apostoli Kilisesi’nde pek az kaldı; şehrin o taraflarında tek bir zavallı Hıristiyan’ın 

kalmadığını görüyor ve o terk edilmişlik içinde kendisine bir fenalık yapılacağından 

korkuyordu; zira, bir gün, kilisenin ön avlusunda öldürülmüş bir Agar’ı bulmuşlardı. 

Bu nedenlerle, patrik, patrikhane olarak Pammakaristos Manastırı’nı istedi. Ve orada 

oturması için kendisine verildi; o yerlerde hiç olmazsa birkaç Hıristiyan bulunuyordu. 

Pammakaristos’taki rahibelerin Agios İoannis Manastırı’na nakledilmelerini emretti. 

Bu manastır, Rinotmitos İustinianos zamanında kutsal sinodun toplanmış bulunduğu ve 

Pammakaristos Manastırı’nın yakınlarında ve özellikle kuzey taraflarında bulunan 

nefis bir saraydı. 
“Hıristiyan düşmanı olup (Fatih’i kastediyor) imanımıza saygısızca davranan ve 

aynı zamanda ne yapacağı önceden kestirilemeyen ve de bir tilki kadar kurnaz olan O 

ise, tüm bunları kutsallara karşı duyduğu saygı ve de iyiliğinden yapmıyordu. Tüm 

bunları, Hıristiyanların vaatlerini dinleyip evlerine dönmeleri ve de günlük 

çatışmalar(ın sürmesi) ve (şehrin) fethedilmesi üzerine boşalmış (bulunan) şehre 

dönmelerinin ve kalmalarının temini için yapıyordu. Böyle de oldu ve Hıristiyanların bir 

kısmı (dönerek) toplanmış oldu. Bir süre sonra, da Trabzon’un Kafa’sından, Sinop’tan 

ve Asprokastro’dan, kendi lisanlarında sürgünler diye anılan birkaç mülteci de getirdi.” 
Yani Francis elbette böyle yorumlayacak. Ama başka ne yapabilir? Yani daha iyi nasıl 

davranabilirdi Fatih, fethettiği ülkenin insanına? 

İnancında da, yaşayışında da üç gün sonra herkesi özgür bırakıyor. Bu denli de iyi kalpli 

ve iyi niyetli insanlar işte. Bu nerden kaynaklanıyor? 

Yine taşıdığı İlkel Sosyalist geleneklerden, arkadaşlar. 

Biliyorsunuz kuşatma sırasında elçiler gelip barış teklif ettiklerinde ne diyor Fatih? 

“Ya ben şehri alacağım, ya şehir beni!” 
Daha 21 yaşında, arkadaşlar. Üçüncü bir şık yok. Yani onların amacı, Allah’ın dinini 

yeryüzüne hâkim kılmak. Ve kendilerini de cihangir olarak, cihan imparatoru yapabilmek. 

Sadece bu iki amaç için fetihler yapıyorlar. 

“Bu şekilde şehirde bir nüfus toplanmış oldu. Hatta patriğe, hiç kimsenin kendisini 

rahatsız etmemesi ve karşı gelmemesi için mührünü ve de imzasını taşıyan yazılı 

fermanlar da verdi. İşte bu fermanlarla patrik, huzurlu, vergiden muaf ve her türlü 

düşmandan korunmuş oluyordu; ve kendisinin herhangi bir vergi veya haraçtan muaf 



olduğu gibi, aynısı, kendi halefleri ve de kendi idaresi altında bulunan tüm despotlar 

için geçerli oluyordu.” 
Patriğin idaresindeki tüm diğer din adamları için de aynı ferman geçerli oluyor. 

Bunu yazan o denli İslam düşmanı ki… Çevirmen, Dr. Kriton Dinçmen. Bir ara Adli 

Tıp Kurumu Psikiyatri İhtisas Kurulu Başkanlığı da yaptı, İstanbul’da. O çeviriyor. 

“Müslümanlara karşı ağır hakaretler içeren ibareler bulunduğu için, onları çevirmedim”, diyor 

burada, Önsöz’de, arkadaşlar. O denli Müslüman-Türk düşmanı Francis. Ama o bile, işte 

bunları yazabiliyor… 

Yani bu denli savaşçı, ama bu denli de iyi kalpli. Ondan sonra da dur durak bilmiyor, 

arkadaşlar. Zamanımız yok burada okumayacağım artık. 

Bizans’ın Tarihten Silinmesi 

İnsanlığın Gelişiminin Yolunu Açar 

Geçen gördüm bunu da. Bu da meşhur. Osmanlı’nın 1300-1650 yılları arasındaki 

tarihini anlatan, Colin Imber. Bu da tüm dünyada meşhur bir Osmanlı Tarihçisi, arkadaşlar. 

Yani şurada ayraçlamıştım da aslında, ama zaman yok. 

Fatih’in, nasıl fetihten fetihe koştuğunu anlatıyor. Dur durak bilmiyor. Bütün saltanatı 

boyunca. Şehirlerin kraliçesi, deniyor hep Konstantinopolis’e. Orayı fethettim (artık bir de 

dünya çapında üne kavuşuyor Konstantinopolis’i fethetmekle birlikte) burada oturayım, 

devran süreyim, demiyor. Asla! Hep cephelerde geçiyor ömrü. Ve 1481 yılında, yine bir 

sefere çıkarken, Gebze’de ölüyor, arkadaşlar. Savaşa giderken ölüyor. 

Şimdi, bir de, başka bir Osmanlı atamızdan söz edeceğiz, arkadaşlar. Bu da Fatih’in 

oğlu II. Beyazıt. 

Bir diğer adı da nedir arkadaşlar? 

Sofu Beyazıt. Onunla ilgili bir paragraf okuyacağım: 

“Mehmet’in oğlu II. Beyazıt’ın saltanatı (1482-1512) babasının 30 yıllık sürekli 

fütuhat döneminden çok farklı olacaktı.” 
Burada, uzun uzun, bu fütuhatlarını anlatır Fatih’in. Sürekli... Bir fütuhattan öbürüne 

koşuyor. Fütühattın anlamı, Fethetme. Bir fetihten bir öbürüne yani. Fethin çoğulu değil mi 

Gülden Arkadaş, fütuhat? 

Gülden: Evet. 

Nurullah Ankut: Evet. 

Bir Dinleyici: Daha Türkçesiyle de Hoca’m, açmak, açılım getirmek. 

Nurullah Ankut: Açılım getirmek. Açmak… 

Dinleyici devamla: O ülkeyi açmış oluyor. 

Nurullah Ankut: Açılım getirmek. O ülkeyi açmış oluyor. Tabiî, tabiî… Burada ona 

geçmeden önce; bunu da kim anladı? Biz biliyoruz, Usta’mız değil mi, “Fetih ve 

Medeniyet”te? 

Tâ 1953 yılında, 54 yıl önce net bir şekilde ortaya koydu. Ve bugün hâlâ ne Sevrci Sol, 

ne de diğer Ulusalcı solun soytarıları bunu anlayabilmiş değiller. Yine geçen Fethin 

yıldönümüydü… 

Bir dinleyici: 554’üncü yıldönümü… 

Nurullah Ankut: 554’üncü yıldönümüydü 29 Mayıs’ta. Ondan sonra yine İlhan 

Selçuk’un bir yazısı çıktı. Okudum. Ve acı acı güldüm yani... İşte fethettik diye kutlamalar 

yapılıyor, bu olmaz. Fethettik diye kutlanır mı, övünülür mü bununla?.. Yani zavallı. 

Hâlbuki atalarımız çökmüş, insanlığın gelişiminin önünde bir moloz yığını haline 

dönüşmüş ve gelişimin yolunu tıkayan Bizans’ı, tarih sahnesinden silip atarak, insanlığın 

gelişiminin önündeki yolu açıyor. Çağ açıyor, arkadaşlar. Bunu görmekten aciz... 

Dinleyici: Avrupalılar bile itiraf ediyor Hoca’m. 



Nurullah Ankut: İtiraf ediyorlar… Ama bizimkiler, o kadarcık olsun, tarihimizi 

anlamaktan acizler. Zavallı bunlar. Bunlara çok değişik adlar verilebilir. Bu adlardan biri de 

zavallı, soytarı sol. Bunlar ciddiyetsiz, arkadaşlar. 

İşte biz, Marksizmin şaşmaz materyalist anlayışından kaynaklanan Tarih Tezi’ni 

bildiğimiz için, bu olaylar bize gün gibi apaçık görülüveriyor. Gözümüzün önüne 

seriliveriyor. Ve her olayı şurada anlatılanı, bu Tarihçiden çok daha iyi anlıyoruz. Çünkü onu 

sınıf ilişki ve çelişkileri içinde, yani sebep-sonuç ilişkileri içinde görüp kavrayabiliyoruz. 

Ama bunlarda o anlayış olmadığı için, Tarihçiler de bizim gibi anlayamaz, öbür zavallılar hiç 

anlayamaz… 

Şimdi gelelim konumuza, tekrarlayalım: 

“Mehmet’in oğlu II. Beyazıt’ın saltanatı (1482-1512) babasının 30 yıllık sürekli 

fütuhat döneminden çok farklı olacaktı. Bu farkın nedenlerinden biri, yeni padişahın 

kişiliği idi. (Kişiliği, yani o artık İlkel Sosyalist gelenekleri taşımıyor. Kişiliğiydi demesi, 

bizce bu. Yani o da, o kadarını görebiliyor.) Nefret ettiği söylenen babasının aksine Beyazıt 

açıkça savaş düşmanı, barıştan yana bir insandı. Nitekim tebaasından birçoğu onu 

savaşta ordusunun başına geçmediği için üstü kapalı olarak eleştiriyordu. (O ruh 

olmadığı için, ordunun başına geçecek o yürek ve o bilek yok, arkadaşlar. Yok…) Ama 

sosyal ve politik sebepler de vardı. (Bu Tarihçi diyor bunu.) Savaştan başını kaldırmayan 

Fatih Sultan Mehmet, sadece adamlarını bitap düşürmekle kalmamış, imparatorluğun 

mali kaynaklarını da zorlamış, nerdeyse tüketmişti.” 

Bakın, şimdi Tarihçi burada zırvalıyor, Colin Imber. O kadar fütuhat yapıyor, vergiye 

bağlıyor, yeni ülkeler, yeni kaynaklar imparatorluğa katılıyor, hiç kaynak tükenir mi, 

arkadaşlar. Bu kadar da zavallı bunlar da işte. 

Bir de zaferler insana yorgunluk verir mi? 

Hayır, vermez! Tersine moral verir, güç verir, hırs verir, arkadaşlar. Daha da canlılık, 

atılganlık verir. Ama bu Tarihçimiz de onu göremiyor. Bu da, bu kadar Tarihçi! 

Bir kavgada da böyle, bir spor müsabakasında da böyle... Sıradan bir müsabakada da 

böyle. 

Yani özellikle mücadele sporlarında, bir sporcu yenik durumda oldu mu, onun harcadığı 

güç, kalori, olağanüstü artar ve kaslarında biriken yorgunluk… Ona ne diyoruz Mustafa? 

Mustafa: Laktik asit. 

Nurullah Ankut: Laktik asit yine aynı oranda artar, arkadaşlar. Hâlbuki üstün 

durumdaki oyuncu, sporcu, aynı hareketleri yapıp, aynı oyunu yaptığı halde, ondan çok daha 

az enerji harcar ve kaslarında ondan çok daha az laktik asit birikir, arkadaşlar. Bu insan 

yapısından kaynaklanır. Bilinç-altbilinç uyumundan kaynaklanır. İnsanın, mücadele anındaki 

duygulanımından kaynaklanır bu. Maç sonrasında da, belki yenen sporcu çok daha fazla 

kalori harcayıp, yaktığı halde, kaslarında biriken laktik asit miktarı, yenilen sporcudan çok 

daha azdır, arkadaşlar. O yüzden yenilen sporcu serilir kalır. Sırtüstü yatar soyunma odasında. 

Uzanır kalır. Ayağa kalkacak derman bulamaz. Ama yenen sporcu, o bütün yorgunluğuna 

rağmen, kuş gibi hafif hisseder kendini. Sporcu arkadaşlar bunu bilir, yaşar. 

Zaferler de aynı şekilde. Siyasi mücadele de aynı şekilde, arkadaşlar. Yani diyelim bir 

mücadele yürüttük, bu işçi örgütlenmesi olur, askeri mücadele olur, gece gündüz mücadele 

yürüttük, aşırı yorulduk, ama sonunda zafer kazanırsak, onun yorgunluğu bir gecelik uykuyla 

tümüyle kalkar gider. Ama yenilmişsek, işte onun yorgunluğu günlerce, hatta aylarca sürer... 

Gerçek anlamda sürer… Kolumuzu kaldıracak, yani hareket edecek güç bile bulamadığımız 

hissine kapılırız bazen. Hele çok kötü yenilgiler, gereksiz yenilgiler almışsak… 

Bu da Tarihçi, bunu da göremiyor tabiî. Tersine Fatih, daha da hırslandırıyor ordusunu. 

Mücadeleci hale getiriyor. Ve imparatorluğun gelirleri de artıyor. Ama bu tersini, sanıyor. 

Evet, arkadaşlar: 



“Köylülerin topraklarından vergi tahsil etmiş, gümüş akçenin ayarını bozmuş 

tağşiş ve daha da kötüsü, mülk ve vakıflara ait gelirleri müsadere edip (bakın arkadaşlar, 

mülk ve dikkat edelim; vakıflara ait gelirleri müsadere edip… Kimin mülkü? Özel mülk. 

Kimin vakfı? Vakıf kisvesi, etiketi altında, kamu malını iç etmiş olan düzenbazların sözde 

vakıflarına ait arazileri müsadere ediyor.) dirlik olarak adamlarına dağıtmıştı.” (agy.) 

Şimdi Osmanlı İmparatorluğu’na uzun ömürler veren iki önemli etken daha var, 

arkadaşlar. Kuruluşundaki İlkel Sosyalist geleneklerden başka, iki önemli sebep daha var. 

Birincisi: Timur’un tüm Osmanlı ülkesini doğudan batıya kadar, İzmir’e kadar 

fethederek, bütün derebeyleri kılıçtan geçirmiş olması. 

Yani yeniden ilk kuruluş dönemine döndürüyor bir anlamda Osmanlı’yı Timur. 

Bir Dinleyici: Barbar aşısı. 

Nurullah Ankut: Barbar aşısı yapıyor, arkadaşlar. Tabiî yerleşmek amacıyla gelmiyor. 

Osmanlı’dan daha barbar bir akın ve daha barbar bir kavim, bir devlet, Timur’un devleti, 

arkadaşlar. O yüzden geliyor vuruyor tâ İzmir’e kadar. 

Dinleyici devamla: Daha savaşçı. 

Nurullah Ankut: Daha savaşçı. Hiç kimseyi bırakmıyor karşısında. Ondan sonra dönüp 

gidiyor yeniden Orta Asya’ya. Yerleşmek amacıyla gelmiyor. Zaten dikkat edersek, Yıldırım 

Beyazıt’la bütün kapışmaları da neye dayanıyor, arkadaşlar? 

Gelip Osmanlı toprağında fütuhat yapıp şehirlerini ele geçirmek meselesine 

dayanmıyor. 

Neye dayanıyor? 

Sen mi cihangirsin? Ben mi cihangirim? Sen mi daha büyük Hakansın? Ben mi daha 

büyük Hakanım? 

Buna dayanıyor, arkadaşlar. 

Ve çeşitli mektuplaşmalar yapıyorlar. Yani işte, o diyor ben büyüğüm, o diyor ben 

büyüğüm. En sonunda Yıldırım Beyazıt, o da kişi olarak savaşçı, ama kişicil olarak savaşçılık 

yetmiyor. Yani toplumun da derebeyleşmemiş olması gerekiyor. Askerlerin de derebeyliğin 

pisliklerine, döküntülerine, bataklığına bulanmamış olması gerekiyor. 

“Ey Timur adıyla anılan kudurmuş köpek, bil ki mektubunu aldım” diyor Yıldırım 

Beyazıt, Timur’a gönderdiği son mektupta, değil mi? 

İş ondan sonra artık şirazesinden çıkıyor. 

Timur da artık, “Geliyorum, bekle, gör gününü” diyor. Ve geliyor, bildiğimiz gibi. 

Osmanlı’yı 600 Yıl Yaşatan İlkel Sosyalizm Geleneğidir 

Yani, Barbar gelenekli toplumların çatışmaları böyle olur, bundan kaynaklanır. Gerçek 

anlamda Barbar ruha sahip hiç kimse, ikincil planda kalmayı kabul etmez. Onu kendine, 

kişiliğine yediremez. En savaşçı, en yiğit, en kahraman olmak ister hep. Barbar önderler, bu 

niteliklerinden dolayı önder olurlar zaten. Yoksa başka bir şeyleri yok. Başka bir özellikleri 

yok. 

Osmanlı’nın uzun ömürlü olmasının bir İkinci nedeni de: Fatih’in bu vakıf vb. kisvesi 

altında, kamu malını, iç ederek özel mülk haline getiren düzenbazların elinden, bu malları 

alarak, yeniden Dirlik Malı, Kamu Malı haline getirmesidir. 

Timur akını olmasaydı, Osmanlı bu kadar uzun yaşayamazdı. Fatih bu Rönesansı 

yaptırmasaydı Osmanlı’ya, yine, Osmanlı, altı yüzyıl yaşayamazdı. 

Demek ki arkadaşlar, kendi tarihimizden örnek verdik, Atalarımızın, tekrarlayalım, İlkel 

Sosyalizmlerinden, inançlarından ve geleneklerinden başka bir güçleri yoktu. O güçleriyle, 

Osmanlı üç kıtaya yayılan, 14,5 milyon km
2
yüzölçümüne sahip ve altı yüzyıl ömür sürmüş bir 

imparatorluk haline gelebiliyor, bu kadar uzun süre yaşayabiliyor, arkadaşlar. 

Tabiî sonunda, geçen seminerimizde anlattığımız gibi, derebeyleşiyor, kaçınılmaz bir 

şekilde. İşte ilk belirtisi II. Beyazıt, değil mi? Fatih’le hiç ilgisi yok. Ama işte, yavaş işleyen 

bir süreç tabiî. Hiçbir şey de bir anda, böyle birdenbire oluvermez. Bir gelgitlerle olur. 



Beyazıt’tan sonra Yavuz Selim daha atak, Fatih’e benziyor. İşte Kanuni, iki özelliği birden 

kişiliğinde birleştiriyor; hem savaşçılığı, hem de derebeyleşmeyi, arkadaşlar. 

Savaşçılığı birleştiriyor, o da çok sayıda fütuhat yapıyor. Ama aynı zamanda, dikkat 

edersek, Fatih’e daha çocuk yaşta imparatorluğu teslim eden kim? Babası, değil mi, 

arkadaşlar? Babası II. Murat değil mi? 

Çocuk yaşta. Diyor ki; “Sen imparator ol, yerime geç”. Bu kadar da hoşgörülü, sevecen 

ve eli açık... Hırslı değil, arkadaşlar. 

Ama bütün savaşçılığına rağmen, Kanuni, öz oğlu Şehzade Veliaht Mustafa’yı ne 

yapıyor? 

Boğdurtturuyor değil mi? Boğdurtarak öldürüyor, öldürttürüyor, arkadaşlar. 

Tabiî bunda, Hürrem Sultan adıyla bilinen Ukraynalı Roksalanne’nın büyük etkisi var. 

Kendi oğlu Sarı Selim’i, II. Selim’i, imparator yapabilmek için, (O da sarhoş. Kişilik olarak 

II. Beyazıt gibi. II. Beyazıt sofu, o sarhoş, alkolik. Bir özelliği yok yani. Hiçbir savaşçı 

niteliği yok.) onu imparator yapabilmek için, savaşçı ruha sahip Şehzade Mustafa’yı 

boğdurtturuyor. Hem de hileyle, düzenle... Yine bir sefer sırasında, (O da bir komutan, 

yeniçerilerin büyük bir saygısı var. Ordunun ön saflarında.) “Büyük Sultan, Hakanımız 

çağırıyor” diye, Otağ-ı Hümayun’a davet ediliyor Şehzade Mustafa. O da, babam çağırıyor, 

diye geliyor. Padişah otağına giriyor ki, kimse yok, bomboş otağ. Hemen anlıyor. O anda yedi 

tane dilsiz cellât (yani bir konuşma olur, herhangi bir şey olmasın diye, dilsiz olur cellâtlar) 

kemendi atıp Şehzadeyi boğuyorlar. Ve o anda bile, yeniçeriler hâlâ dışarıda Şehzade 

Mustafa’nın lehinde tezahürat yapıyorlar. Kendi komutanları. Yani Kanuni’den sonra O’nu 

imparator olarak görmek istediklerini bildiren sloganlar atıyorlar. Bilmiyorlar ki, içeride 

komutanları katledildi. 

Artık ondan sonra hayır etmiyor Osmanlı İmparatorluğu. Ondan sonra padişahlar artık 

sefere falan çıkacak gücü bulamıyorlar. Hızla baş aşağı, bayır aşağı gidiyor, derebeyleşmenin 

bataklığına saplanıyor her geçen gün Osmanlı. 

Bir Dinleyici: Kesim Düzeni başlıyor. 

Nurullah Ankut: Kesim Düzeni başlıyor. Tabii… Dirlik Düzeni artık yok ediliyor, 

Kesim, Mukataa Düzeni başlıyor, arkadaşlar. Ve üretmen köylüler haraca kesiliyor. Tefeci-

Bezirgânlar elinde kan ağlamaya başlıyor ve hızla çöküşe gidiyor imparatorluk. Ve bütün 

Antika İmparatorlukların değişmez kaderi yaşanıyor. 

İşte bunu sadece biz anlayabildiğimiz için, Osmanlı’nın ne olduğunu, gücünü ve zaafını 

görebiliyor; güçsüzlüğünün neden, nereden geldiğini netçe bilebiliyoruz. 

Ama ne Şoven sözde Sol, ne Sevrci Sahte Sol, bunu kavramaktan aciz, zavallı onlar. O 

bakımdan bir anlamda acınacak durumda onlar. Usta’mızın deyimiyle, hiçbir baltaya sap 

olmadan ömürleri gelip geçecek onların. O saçmalamalarla, o gevezeliklerle geçirecekler 

ömürlerini. Ve bugün de işte bir kısmı faşizmin bataklığına yuvarlandı gitti, öbür kısmı da 

emperyalizmin, ABD’nin saflarına doğru yuvarlanıp gidiyorlar. “Project Democracy”yi, 

sözde Devrimci Demokrasi sanıyorlar. ABD’nin “Project Democracy”sini… 

Şimdi arkadaşlar, biz de eğer başarılı olacaksak, gerçekten bu yüce, bu kutsal 

görevimizi layıkıyla yapacaksak, önderlerimize yaraşır, ideolojimizin hakkını verir bir 

devrimci mücadele yürüteceksek; Alparslan olmalıyız, Fatih olmalıyız, Kıvılcımlı, Che 

olmalıyız! 

Ama II. Beyazıt olursak, bu görevlerin hiçbiri yapılmaz. Hiçbiri yapılamaz… Yerimizde 

sayar dururuz. Tıpkı II. Beyazıt’ın Osmanlı’yı yerinde saydırdığı gibi… Dört sene sonra yine 

burada, böyle bir kongre yapmak durumunda kalırız, arkadaşlar. 

İşte bu “Özdeyişler”in de hepsi bunu anlatıyor. Alparslan olmalıyız, Fatih olmalıyız 

görevlerimizin üstesinden geleceksek, diyor, hepsi!.. 

Tabiî biz yapamazsak, bizden sonra gelenler mutlaka bunu yapacak. Buna inancımız 

tam. Ama istiyoruz ki biz de böyle yapalım, arkadaşlar. Madem hayatımızı bu davaya adadık, 



başarılı olalım. Zaferler kazanalım biz de. Yerimizde sayıp durmayalım. İnanın, böyle 

yerimizde saymak bana çok acı veriyor… 

Mezarı başında da söylediğim gibi, Recep Yoldaş, hem yoldaşımızdı, hem bir 

evladımdı benim, hem bir komutanımızdı, kaybettik. Gerçekten bir parçamız eksildi. 

Her görevin insanıydı Recep Yoldaş. Askeri görevlerde de vardı, siyasi görevlerde de 

vardı, işçi örgütlenmesinde de vardı, siyasi temsilde de vardı. Her görevin insanıydı o. Ve 

konuşmamızda da belirttiğimiz gibi özgüven tamdı Recep Yoldaş’ta. O çok önemli. 

Bakın, bu önderlerde de özgüven nasıl tam değil mi, arkadaşlar? 

Zaten özgüven olmazsa olmaz. Savaşan o güvendir. Ona yürek der halkımız! Savaşan, 

direnen odur, arkadaşlar. O olmazsa zafer olmaz! 

Bugüne kadar kendime gelemedim. Recep Yoldaş’ın kaybı çok sarstı beni. Bir de böyle 

bir kongrenin öncesinde olmak, o da çok üzdü inanın... Hakkımız böyle kongreler yapmak 

değil yani, layıkımız bu değil, arkadaşlar. 

E, öbürünü de yapabiliriz aslında... Yapabiliriz. Ama işte biraz önce anlattığım şekilde 

davranmamız lazım. Tamamen ona bağlı. Öyle davranırsak, yollarını buluruz onun. Hepimiz 

pratik içinde nasıl davranacağımızı biliriz. Kavga bize yol gösterir. Ama o hırsı, o inancı, o 

kararlılığı bizim taşımamız ve ortaya koymamız gerekir. O enerjiyi harcamamız gerekir. 

Kavganın yollarını mutlaka buluruz. Kendiliğinden önümüz açılır bizim. Kavga işaret eder ve 

bizimle konuşur: şöyle yap, şunu yapmalısın, şuradan gitmelisin, böyle davranmalısın diye 

bize rehberlik eder, yol gösterir. Ama bizde onu görecek, okuyacak, görecek göz, anlayacak 

yürek olmalı, arkadaşlar, yürek olmalı. O zaman kavrarız onu. Aksi takdirde kavrayamayız. 

Kavganın dili, ne diyelim, Çince kadar, bize yabancı gelir. Hiç anlayamayız kavganın dilini 

biz. Neden böyle oldu? Hiç kavrayamayız. İşte ne yazık ki, kavgaya karşı isteksiz 

davranıyoruz, arkadaşlar. Genelde. Her arkadaş için aynı şeyi söylemem tabiî. Ama genelde 

isteksiz davranıyoruz. Böyle olunca da, zaferler kazanamıyoruz. Hâlbuki zaferler kazanmak 

kolay. 

Cumhuriyet Mitinglerinin Kitlesi, Örgütleyicilerinden Daha İleri 

Türkiye’de Tarih yine hep hızlı akıyor. Son bir yıldan bu yana özellikle, arkadaşlar. 

Bazı araştırıcılara göre, TC tarihinin en kalabalık mitingleri oluyor ve bir anlamda 

kendiliğinden, halkın kendiliğinden tepkisi bunlar. Ve o mitinglerin katılımcıları yani 

halkımız, o mitinglerin sözcülerinden çok daha ileride; sloganlarıyla, anlayışlarıyla, 

davranışlarıyla, düşünceleriyle çok daha ileride. 

Aslında hep söylediğimiz gibi, o insanlar bizi arıyor, bizim ideolojimizi arıyor. 

Aradıkları biziz! Ama biz onlarla bağ kurmuş değiliz. Öyle olunca da tabiî bizi göremiyorlar, 

bulamıyorlar... “Ne ABD, ne AB”, “Bağımsız Türkiye!” diyorlar, değil mi? Bizim 

1960’lardan bu yana savunduğumuz tezleri özetleyiveriyorlar. Son sayımızda da ortaya 

koyduğumuz gibi, bu arayış içinde insanlar. Bunun yolunu biz göstermeliyiz. Karşılaşsak 

kolayca gösteririz. Her şeyi anlatırız bu insanlara, kolayca anlatırız. Yeter ki bir bağ 

kurabilelim, bir iletişim kanalımız olabilsin. Aramızda bir tel olsun yeter ki. İşte o teli 

kuramıyoruz. O teli kuramayınca da birbirimizi anlayamıyoruz tabiî. Göremiyoruz ki 

birbirimize derdimizi anlatalım. Ve bundan yararlanan ABD ve AB emperyalistleri, 

gönüllerince ülkemizde ve Ortadoğu’da at oynatıyorlar. Zulüm ve talan yapıyorlar. 

Ordu Gençliği’nin Tepkisi, 

Gül’ün Cumhurbaşkanı Olmasını Engelledi 

Ve dikkat edersek, tepki gösteren bir diğer kesim de Ordu Gençliği, değil mi, 

arkadaşlar? Ordu Gençliği… 

Ordu Gençliği’nin tepkisi, Ortaçağcı, ABD uşağı Abdullah Gül’ün devlet başkanı 

olmasını engelledi. 

Başka bir güç engelledi mi? 

Hayır. Bu tepki engelledi, arkadaşlar. Bu tepki engelledi… 



Ve Ordu Gençliği de bu kadar açık ve net, kesin bir tepkiyi, neden ortaya koydu? 

Tandoğan Mitingi’nden… Halkın tepkisini görerek ortaya koydu, arkadaşlar. Gücü 

oradan aldı. Demek ki, halk benimle aynı düşüncede; bunların devlet başkanı olmasını 

istemiyor, Ortaçağcı ideolojiye ve satılmışlara karşı, dedi ve o kararlılığı ortaya koydu. 

Usta’mız ne diyor? 

Biz örgütlenirsek, halkı örgütlersek, Ordunun bir bölümü yani Ordu Gençliği de 

gelecek, bizim safımızda, ön safta yerli-yabancı Parababalarına karşı savaşacak, diyor. 

İşte bunun belirtisi değil mi bu? 

Evet, açık belirtisi, arkadaşlar. Yani halkın bu tepkisini görür görmez, hemen Ordu 

Gençliği de tepkisini koydu. İşte o tepkinin kökenini de biz yazımızda gösterdik. Buradan 

geliyor onun kökeni de, arkadaşlar. İlkel Sosyalizmden geliyor. Onu da bizden başka anlayan 

olmadı tabiî. 

Bir Dinleyici: Hoca’m, oradan cesaretle Emekli General Kılınç… 

Nurullah Ankut: Tuncer Kılınç, evet. 

Dinleyici devamla: Tuncer Kılınç, İngiltere’de, NATO’dan çıkmalıyız, dedi. 

Nurullah Ankut: İyi hatırlattın. Benim de söylemek istediğim düşüncelerden biriydi, 

arkadaşlar. General… 

Bir Başka Dinleyici: Daha önce söylemişti. 

Birinci Dinleyici devamla: Daha önce Avrasya’yı söylemişti. Asya’yla… 

Görevdeyken… 

Nurullah Ankut: Avrasya’yla birleşelim… 

Birinci Dinleyici devamla: İran’la, Rusya’yla, Çin’le… 

Nurullah Ankut: Bu Şangay Beşlisi’yle birleşelim demişti. Evet, şimdi de NATO’dan 

çıkmalıyız, diyor. Düşünebiliyor musunuz, arkadaşlar. Yani bir general söyleyebiliyor bunu. 

Demek ki onların içinde bile hâlâ genç ruha sahip olanlar var. 

Bu ne güzel bir tepki değil mi? 

Bir de halk örgütlü olsa ne yapacak? Bu general de gelecek mi safımıza? 

Gelecek. 

Neyi anlatacağız? 

Kürt Meselesini. 

Kolay anlatırız. 

Ve halk iktidarını. 

Onu da kolay anlatırız. Onu da çok kolay anlatırız, arkadaşlar... Ama yeter ki bir bağ 

kuralım. Bir iletişim kuralım. Ortak bir mücadelenin içine girelim. O zaman anlatırız bu 

meseleleri. Hiç zor değil bunlara bu meseleleri anlatmak. 

Bir Dinleyici: Biraz güç olmak lazım. 

Nurullah Ankut: Güç olmak lazım siyasette. 

Dinleyici devamla: İşçi Partisi de son zamanlarda bizim bu söylemleri kullanarak, 

bayağı bir ordunun arasından insan çekti yani. 

Nurullah Ankut: Tabiî, tabiî… Evet. Bizi karikatürize ederek, taklit ediyor o 

düzenbazlar, arkadaşlar. 

Dinleyici devamla: Bir de biz gerçek anlamda halka ulaşabilsek... 

Nurullah Ankut: Tabiî… Tabiî… Tabiî… 

Bir Başka Dinleyici: Onlar Kürt düşmanlığı yaparlar. 

Nurullah Ankut: Evet. Tabiî, Kürt Meselesinde, Kürt düşmanlığı yapıyorlar. Onlarla 

hiç ilgimiz yok yani. Hiç ilgimiz yok. Kürt Meselesi yoktur, diyor. 

Yeni Bir Sovyetler Birliği Oluşturmalıyız 

Şimdi arkadaşlar, NATO’dan çıkmalıyız. Onlara yeni bir birlik, yeni bir dünya 

göstermeliyiz. Onu da “Anma Konuşması”nda kısaca ortaya koyduğumuz gibi, yeni bir 

Sovyetler Birliği oluşturmalıyız. Tuncer Kılınç’ın da dediği gibi: İran’la, Rusya’yla, Çin’le, 



başarılı bir birlik oluşturulamaz. Çünkü Rusya artık emperyalist bir ülke... Emperyalist bir 

devlet... İran, belli sebeplerden dolayı, Türkiye’ye ve Türklere hep düşman… Çin’in de yine 

ayrı siyasi hesapları var. O bakımdan o anlamda bir birlik, kurtarıcı olmaz, derde deva olmaz. 

Halklara bir yarar sağlamaz. Emperyalistler karşısında da sağlam bir duruş oluşturmaz. 

Mustafa Kemal’in 1933’te söylediği gibi, doğal coğrafyaya dayanan yeni bir Sovyetler 

oluşturmalıyız. Önümüze koyduğumuz gerçekçi ve bizi zafere, başarıya götürecek ve 

emperyalistleri yenilgiye uğratacak olan Türk-Kürt Cumhuriyetidir, arkadaşlar. Ortaasya Türk 

Cumhuriyetleriyle beraberce oluşturulacak Türk-Kürt Cumhuriyetidir. 

Şimdi bunu ortaya koyduğumuz zaman, özellikle Sevrci Sol’un bileşenleri, bize yine 

suçlamalar yönelteceklerdir, arkadaşlar. Bunlar şoven, vesaire diye demagojik saldırılarda 

bulunacaklardır. 

Birkaç paragraf aktarmak istiyorum emperyalist ünlü bir temsilciden. Lord Curzon’dan, 

arkadaşlar. Birinci Emperyalist Paylaşım Savaşının ünlü İngiliz temsilcilerinden biri, değil mi 

Lord Curzon, arkadaşlar? 16 Şubat 1920’de şöyle diyor: 

“Müttefiklerin uğrunda savaştıkları amaçları arasında bağımsız bir Ermenistan 

devletinin kurulması da vardır. Bu amacın gerçekleşmesine tüm müttefikler aynı 

derecede ant içmiş durumdadır.” 
Ve bunun sebebini anlatıyor, gerekçesini koyuyor Lord Curzon. Şöyle diyor 

gerekçesinde de: 

“Büyük bir Panislam ya da Panturan hareketi ortaya çıkabilir. Ve böyle bir halde, 

Londra Konferansı genellikle dünya barışı bakımından Türkiye Müslümanlarıyla 

Doğudakiler arasına sokulmak üzere bir Hıristiyan toplumunun sıkıştırılmasının 

yerinde bir girişim ve bunun da bir Ermeni devleti olabileceğini düşünmüştü.” 
İngiliz Emperyalizmi, görüyor musunuz arkadaşlar, 1920’de meseleyi, kendi siyasi, 

emperyalist çıkarları açısından nasıl görüyor. 

Altı Parçaya Bölünmüş Türk Ulusu 

Birleşmelidir 

Biz, yirmi iki parçaya bölünmüş Arap Ulusunun, bir tek Ulus halinde birleşmesini 

istiyor muyuz, arkadaşlar? 

On yıllardan beri söylüyoruz ki; istiyoruz. 

Dört parçaya bölünmüş Kürt Ulusunun, tek bir Ulus halinde birleşmesini istiyor muyuz? 

İstiyoruz. 

Ve altı parçaya bölünmüş olan Türk Ulusunun da tek bir Ulus olarak birleşmesini 

istiyoruz. 

Yine bir sürü parçaya bölünmüş olan Latin Amerika Halklarının, tek bir Ulus olarak 

birleşmesini kim istiyordu arkadaşlar, en çok? 

Dinleyiciler: Che. 

Nurullah Ankut: Che. 

O yüzden Latin Amerika’nın orta ülkesine, Bolivya’ya giderek gerilla savaşını başlattı. 

Bolivya’ya giderek başlattı. Aynı dili konuşuyoruz, diyordu. Portekizce de zaten akraba dildir 

İspanyolcayla. Ve aynı ulusun temsilcileriyiz, emperyalistler bizi, kendi çıkarları öyle 

gerektirdiği için, bu kadar çok parçaya böldüler; birleşmeliyiz, diyordu, arkadaşlar. 

Yine yüzde 80’i Bantu dilini konuşan Siyah Afrika Halklarının, tek bir Ulus halinde 

birleşmesini istiyor muyuz, arkadaşlar? 

İstiyoruz. 

Bunlar gayet doğru, devrimci taleplerdir, arkadaşlar. O zaman Türk Ulusunun da, altı 

parçaya bölünmüş olan Ulusun da tek Ulus olarak birleşmesini istemek hakkımız ve devrimci 

bir görevimiz. Usta’mız 1933’te; Anadolu ve Kürdistan Halk Cumhuriyeti, diyordu. 

Neden? 



Çünkü o zaman diğer Türk Cumhuriyetleri, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 

çatısı altındaki Cumhuriyetlerdi, arkadaşlar. Sosyalist Cumhuriyetlerdi. Onların orada 

kalması, o yapıda kalması, uluslararası proletarya hareketinin çıkarları açısından gerekliydi. 

Ama bugün o yapı ortadan kalkmış durumda. O zaman yeni, doğal coğrafyaya dayanan yeni 

bir Sovyetler oluşturmalıyız. Sosyalist Cumhuriyetler Birliği kurmalıyız. 

Böyle bir gelişme emperyalistlerin çıkarları için hayati bir tehlike oluşturur. Bakın, 

kendileri en yetkili sözcülerinin ağzından itiraf ediyorlar bunu. Ve hemen bir eylem planı 

oluşturuyorlar, böyle bir gelişmeye karşı. Gördüğümüz gibi bu tedbiri alıyorlar. Tabiî İngiliz 

ve diğer Batılı emperyalistler 1920’de söylüyor bunu. 1915’lerde, Birinci Dünya Savaşının 

başlangıcında böyle bir istekleri, planları yoktu. Çünkü o zaman, zaten Türk Cumhuriyetleri 

ve Ermenistan, Çarlık Rusya’sının sınırları içindeydi. Çarlık Rusyası onların müttefikiydi. Ve 

Ermenilerin de Çarlık Rusyası’na bağlı kalması şeklinde bir anlaşmayı, Rus Çarıyla yapmış 

durumdaydılar, arkadaşlar. Ama ne zaman ki Ekim Devrimi gerçekleşti, Çarlık Rusya’sı 

ortadan kalktı ve Sovyetler kuruldu, o zaman böyle bir Ermenistan’ın varlığı için hemen 

planlar yaptılar ve onu hayata geçirme mücadelesine girdiler. Bakın, emperyalistler nasıl 

değişen şartlara göre planlarını anında değiştirip, yeni politikalar üretebiliyorlar, arkadaşlar. 

Yeni düşünceler ve davranışlar ortaya koyabiliyorlar. E, o zaman, biz devrimciler de, değişen 

dünya şartları karşısında devrimci diyalektik mantığımıza göre, aynı değişimi göstermemiz 

gerekir. Onlar emperyalist çıkarları için gösteriyorlar. Biz değişen şartlara göre yeni ideoloji 

üretemezsek, devrimciliğimiz nerede kalır? Emperyalistlerin gerisine düşmüş oluruz. 

Metafizik mantıkla düşünmüş oluruz. 

ABD Emperyalizmi, 6 Parçaya Bölünmüş Türk Ulusunun Birleşmemesi İçin Her Şeyi 

Yapıyor 

Şimdi arkadaşlar, İngiliz Emperyalizminin o zamanki tezini gördük. Bir de günümüzde 

dünyanın başhaydudu Amerikan Emperyalizminin aynı konudaki tezine bakalım: 

“Batının Türkiye ve Türk dünyasına uyguladığı politikanın özünü, iç yüzünü ve bu 

politikanın ne kadar yıkıcı olduğunu anlamak için en gizli, Vagram dereceli bir NATO 

belgesine bakmak yeterlidir.1961 yılında, günümüzden 45 yıl önce, Washington’daki 

NATO karargâhında, yüksek rütbeli bir Türk subayının ele geçirdiği en gizliden 

(Cosmic Top Secret) daha yüksek gizlilik derecesine sahip (Vagram) bir dosyada, 

Sovyetler Birliği’nin dağılacağı, Orta Asya’da 5 ya da 6 Türk Cumhuriyeti kurulacağı, 

30 yıl öncesinden görülerek, kurulacak Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye’yle 

ilgili politika şu şekilde belirlenmiştir.” 
Bunu Ali Tayyar Önder söylüyor, “Türkiye’nin Etnik Yapısı” adlı kitabında, 

arkadaşlar. Şimdi o belgeyi aktarıyor, NATO belgesini, o çok gizli NATO belgesini. Şöyle 

deniyor: 

“Türk devletlerinin işgal edecekleri coğrafya, stratejik yönden çok değerli. (E tabiî 

kaynaklar bakımında çok zengindir) Bu devletler batıdaki Türkiye Cumhuriyetiyle 

birleşirse o zaman ortaya Hitler Almanyası veya Stalin Rusyasından daha tehlikeli bir 

kuvvet Batılıların karşısına çıkar. Türkiye Cumhuriyeti ile Doğu Türklerini 

birleştirmemek için elden gelen yapılmalı, Türkiye ile bu devletler arasında tampon 

devletler kurulmalı, Türkiye’nin lider devlet olmasını engellemek için, siyasi ve 

ekonomik bütün tedbirler alınmalıdır.” 
Ne kadar net, açık değil mi NATO belgesi, arkadaşlar? 

İşte buna uygun hareket eden emperyalistler, Sovyetler ve Sosyalist Kamp yıkılır 

yıkılmaz ne yaptılar? 

Ermenistan’ı Azerbaycan’a saldırtarak, 14.400 küsur km
2
 Azerbaycan toprağını işgal 

ettirerek, Ermenistan’ın topraklarını genişlettiler. Ve Türkiye ile Türkî Cumhuriyetler 

arasındaki bağı güçleştirecek tampon bir devlet haline dönüştürdüler. 

Ve bunu biz ne zaman söyledik? 



Daha önceki yazımızda da belirttiğimiz gibi defalarca, yıllar önce söyledik. Anma 

Konuşmalarımızda, yıllar önce bizim bu tespitimiz kayda geçti. “Lenin Sonrasının 

Marksizmi-Leninizmi” adlı kitaplarımızda bu sözümüz kayıtlı, arkadaşlar. Daha o saldırılar 

olduğu anda, bunu ideolojimizin ışığıyla gördük ve gösterdik. Bu sebepten Ermenistan’a bu 

saldırı ve bu işgal yaptırıldı, diye. İşte belgeleri ortada, arkadaşlar. 

Şimdi biz devrimciler olarak bu olayı, bu belgeleri, bu gerçekleri görmeyecek miyiz? 

Bunları değerlendirmeyecek miyiz? Bunları değerlendirerek yeni ideolojiler belirlemeyecek 

miyiz? 

Öyle şey olur mu, arkadaşlar? Elbette belirleyeceğiz. Bundan kaçınamayız. Bundan 

kaçınırsak, devrimci öngörümüz, devrimci ideolojimizin gücü nerede kalır? 

Kürt-Türk kardeşliğinin nasıl tarihsel bir kökene dayandığını biraz önce söyledik. 

Birinci Kuvayimilliye’de de aynı şekilde. İngiliz Emperyalizminin ajanları, bütün oyunlarına 

rağmen, Kürt Halkını Kuvayimilliye’nin ve Milli Kurtuluşun karşısına geçiremiyorlar. Ondan 

ayıramıyorlar. Türk ulusal kurtuluşundan ayıramıyorlar. Kardeşçe, yan yana, omuz omuza, 

emperyalistlere karşı birlikte savaşıyorlar. Demek ki, Kürt kardeşlerimizle bin yıldan bu yana 

kader birliği etmişiz, arkadaşlar. Aynı uğurda mücadele etmiş, aynı vatanı ele geçirmişiz, aynı 

savaşları vermişiz, aynı emperyalistleri-düşmanları yenmişiz. O zaman bu iki halk kardeşçe, 

ama gerçek anlamda eşit kardeşler olarak, birleşirse bu tarihsel amacı da gerçekleştirebilir. 

Uluslararası emperyalizmi dünya çapında yenilgiye uğratabilir. 

Bir Dinleyici: Yeni bir çağ açılmış olur. 

Nurullah Ankut: Yeni bir çağ açabilir tabiî arkadaşlar. İşte emperyalistlerin de en 

büyük korkusu bu. Sovyetler’den daha güçlü, daha tehlikeli bir devlet oluşur karşımızda, 

diyor. Bakın, nasıl görüyor emperyalistler? Çünkü onların binlerce, eğitimli, dünya 

gerçeklerinden haberdar akıldaneleri var, uzmanları var bu işle görevli. Biz onların bu 

politikalarını görmezsek devrimciliğimiz lafta kalır. Tedbirler almazsak, yeni düşünce ve 

davranışlar ortaya koymazsak, lafta kalır devrimciliğimiz. Ciddi olmaz, ciddiye alınamaz 

böyle bir devrimcilik. Usta’mızın ideolojisinin hakkını vermiş olmayız o zaman. 

Bir Başka Dinleyici: Onun için maşa Fethullah en çok orada örgütlendi. 

Nurullah Ankut: Tabiî… Tabiî… Tabiiî arkadaşlar… 

Bir Başka Dinleyici devamla: CIA’nın yönlendirmesiyle, en fazla Türkî 

Cumhuriyetlerde örgütlendi. Yeni bir şey, o Cumhuriyetlerden de kovulma süreci başladı 

aslında. Soros’la birlikte Azerbaycan’dan, Rusya’dan… 

Nurullah Ankut: Evet arkadaşlar. Ne kadar oldu, arkadaşlar. Zamanımız… Şimdi 

zamanımıza göre, ne dersiniz, ona göre sınırımızı çizelim. Yani konuşmamın sınırını ben 

çizeyim, sizin zamanınıza uyayım. Sizin şartlarınıza uyayım demek istediğim. 

Sait Başkan: Birlikte karar verelim. 

Nurullah Ankut: Birlikte karar verelim. Tabiî, tabiî… 

Sait Başkan: Arkadaşlar, kalabalığız, Kongremiz de oldu; birlikte bir gazete satışına 

çıkalım diye, saat altı gibi gazete satışı örgütlemişlerdi. O anlamda, onu yapıp 

yapmayacağımıza birlikte karar verelim. Yapmayacaksak ona göre belirleyelim, yapacaksak 

altıda bitirmemiz gerekecek. 

Nurullah Ankut: Arkadaşlarımıza soralım… 

Bir Dinleyici: Bence gazete satışına takılmayalım. 

Bir Dinleyici devamla: Bu fırsat bir daha ele geçmez. 

Nurullah Ankut: Ne dersiniz arkadaşlar? 

Dinleyiciler: Devam edelim. 

Bir Başka Dinleyici: Devam edelim de Hoca’m, on dakika bir ara verelim. 

Nurullah Ankut: Sigara molası verelim diyorsunuz? 

Bir başka dinleyici devamla: Yok hayır, ihtiyaç molası... 



Nurullah Ankut: İhtiyaç molası… Evet, tabiî… O da o kapsam içine girer 

yani. (Gülüşmeler…) Tiryakiler için sigara da vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Çünkü Ayhan 

Arkadaşla beraber 1977’de bırakmıştık. Ve ben o zaman bıraktım. Sözleştik… 

Ayhan Arkadaş: Ben devam ettim. (Gülüşmeler…) Şimdi ben de bıraktım ama… 

Nurullah Ankut: Şimdi Ayhan Arkadaş da bıraktı. Yani nasıl insanları etkisi altına 

alan bir ihtiyaç olduğunu kendimden bilirim en azından, sosyal olarak da tabiî çevremden 

bilirim. Ne dersiniz arkadaşlar? 

Dinleyiciler: Uygundur Hoca’m. 

Halk İktidarı Temelinde Türk-Kürt Cumhuriyetinden Yanayız 

Nurullah Ankut: Yalnız bir bölüm daha şuradan, bu konuyu bitirmek için. En azından 

bu başlığımızı bitirelim. Şimdi bu konuyla ilgili arkadaşlar, bir de Aysel Tuğluk’tan, DTP 

Eşbaşkanının bir yazısı yayımlandı, 30.05.2007 tarihli Radikal gazetesinde. 

Bir Dinleyici: “Radikal İki”de. 

Nurullah Ankut: Evet, Radikal’de yayımlandı. “Radikal İki”de yayımlandı. Ben 

gerçekten, Kürt yazınında bu kadar kültürlü, bu kadar zeki, bu kadar düşüncelerini sistematik 

bir biçimde, yani ilk paragrafından son paragrafına kadar birbiriyle tutarlı bir uyumluluk 

içinde, netçe ortaya koyabilen pek az yazara, kişiye rastladım. Burjuva kültürünü taşıma, 

sahip olma açısından da böylesine rastlamadım, arkadaşlar. Gerçekten akıllı, mantıklı, 

kültürlü bir kadın, Aysel Tuğluk. 

Şimdi bu konuya ilişkin iki paragrafını okuyacağım, arkadaşlar. “Üç değerlendirme”, 

yazısının bu bölüme ilişkin başlığı: 

“Toplumsal olaylarda tehlike algılaması geçmişte yaşananlarla çok ciddi temelde 

ilişkilidir. Bu durum tehlikenin gerçeklik boyutunu da belirler. Bir siyasal gelişmenin 

oluşturduğu sonuçlar birileri tarafından değerlendirilir. Bunlar kendilerine genelde o 

toplumun aydınları sıfatını yakıştırmış kimselerdir. Bir kısmı, evet, toplum ve ülke 

bütünlüğüne yönelik ciddi tehditler oluşmuştur. Sevr hortlatılmak isteniyor söylemini 

dile getirirken, bir başka grup, evet, kısmen bir tehlike mevcuttur, ama boyutu 

abartılıyor diyebilir. Bir başkası ise asla böyle bir tehlikenin olmadığını, bunun ruh 

sağlığı bozuk, ya da gerçekliği değerlendirme yetisini kaybetmiş kimselerin paranoyası 

olduğunu ileri sürer. Ülkemizde her üç değerlendirmeyi de kendi politik 

konumlanmalarına ve çıkarlarına uygun şekilde kullanan ve kitleleri etki altına almaya 

çalışan odaklar mevcut. AB üyelik süreci, ABD’nin Irak işgali, Türkiye’deki ve 

Irak’taki Kürt Sorunun emperyalist müdahalelerle geldiği son aşama ve AKP 

iktidarının ekonomik ve politik uygulamalarla uyumlu dış politikası çok ciddi kaygılara 

sebep oluyor. En azından dürüst olarak kabul edebileceğimiz Türk Yurtsever 

kesimlerce ve özellikle Kemalist aydınlarca bu kaygılar üst düzeyde yaşanıyor. Burada 

bizim açımızdan sorulması gereken, Kürtlerin tavrının ne olacağıdır? Bize göre Türk 

halkının korku ve kaygıları ciddi düzeyde gerçekçidir, anlaşılmaya değerdir. Türk halkı 

tekrar Sevr tehlikesine benzer bir durumla karşı karşıyadır tespitini rahatlıkla 

yapabiliriz. Ve bu tehlikenin temasında Türk-Kürt çatışması kurgulanıyor.” 
Düşünebiliyor muyuz, arkadaşlar? 

Bizimle aynı şeyleri söylüyor bu kadın da. Ve bu da bir Kürt burjuva aydını, arkadaşlar. 

Burjuva ideolojiye sahip bir Kürt aydını. Ama gerçekleri görebilecek zekâya ve mantığa ve 

kültüre sahip, birikime sahip bir Kürt aydını. 

Ve yine bizim gibi bir öneri ortaya koyuyor: 

“Söz konusu travma Kürt olgusunda odaklanıp sürdürüldükçe her türlü istismara 

açık ve uygun bir ortamı canlı tutar ve gerçek tehlike nedeni olur. Yakın tarihimizin bir 

de bu yönüyle irdelenmesi neden bir türlü kalıcı çözüme ulaşamadığımızın yanıtını da 

bize sunar. Kürt olgusunun bölücülüğe kaynaklık ettiği iddiası, resmi ideolojinin 

yaygınlaştırdığı bir korku olsa da, toplumun usunda yer edindi ve bu toplumsal algı 



adeta gelenekselleşti. Emperyalistlerin Kürtlere dayalı politikası Irak işgaliyle 

derinleşince, Sevr travması da kendisini sürekli güncelleme ortamına kavuştu. Burada 

Kürtlerin gayet açık ve samimi olması gerekiyor. Şu ön kabulle başlangıç yapılabilir. 

Misak-ı Milli sınırlarını mutlak surette koruyarak Kürt Sorununa çözüm bulunmalıdır. 

Emperyalist müdahalelere güvenmeden ve gerçeklik dışı olmayan açılımlarla, çözüm 

arayışı gerekiyor. Gerçekçi çözümlerden kastedilen, ülkenin birliğini zorlamayan 

açılımlardır. Kürtlerin en büyük müttefiki Türkler olduğu gibi, Türklerin en büyük 

müttefiki de Kürtlerdir. Sevr korkularının objektifi Kürtler olmamalıdır. Komşu ülkede 

yaşananlar Türkiye’deki gerçeklikle örtüşmüyor. Zaten başka bir boyuttan bakılırsa 

orası da Misak-ı Milli sınırlarındadır. Bu işgalci bir yaklaşım değil, samimi ve gönüllü 

bir kucaklaşma olacaktır.” 
Daha devam ediyor, arkadaşlar… 

Şimdi, gördüğümüz gibi, bu kadın da bizimle aynı endişeleri, kuşkuları ve düşünceleri 

taşıyor. Ama çözümü, tabiî bizimki gibi değil. Misak-ı Milli sınırları içinde bir burjuva 

birliktelikten, yani burjuva düzene dayalı birliktelikten yana bu kadın. Bu Kürt insanı diyelim, 

arkadaşlar. Ama biz, halk iktidarı temelinde, Türk-Kürt Cumhuriyetinden yanayız, arkadaşlar. 

Aramızda hem kuracağımız iktidarın siyasi, sosyal niteliği açısından fark var, hem de kapsamı 

açısından. Siyasi kapsamı, genişliği açısından fark var, arkadaşlar. O bakımdan çözümlerimiz 

ayrı, ama emperyalistlerin bize yönelik politikasını bu kadın da netçe görebiliyor gördüğümüz 

gibi. 

Ama bu burjuva anlayışa sahip aydının gördüğünü, bizim Sevrci Sahte Sol’un hiçbiri 

görebiliyor mu? 

Göremiyor. Dedik ya, onlar zavallı… 

Neyi görebilir onlar? 

Hiçbir şeyi! Hiçbir şeyi!.. 

Birinci Dinleyici: Hoca’m, bir de Radikal’de ancak bu kadar yazılır. 

Nurullah Ankut: Şimdi elbette biz güçlensek, bir güç odağı haline gelsek, bu kadın da 

bizimle hemen ittifaka girecek. Arayıp bulamadığı bir şey böyle bir ittifak. Ama ne yazık ki 

yine biz bir çekim merkezi olarak ciddiye alınır, hatırı sayılır, görmezlikten gelinemez bir güç 

olarak ortada bulunmuyoruz. Bir çekim alanı oluşturmuyoruz. Bu kadıncağız da elbette 

bugünkü TC devletinden istiyor bu talebi. 

İkinci Dinleyici: Kemalistlerden istiyor. 

Nurullah Ankut: Kemalistlerden istiyor, arkadaşlar. Kemalistlerden istiyor. AKP’den 

değil, bak. AKP’nin politikası emperyalistlerle uyumlu, diyor. 

İkinci Dinleyici devamla: Sevrci politika diyor. 

Nurullah Ankut: Sevrci politika diyor yani. Kemalistlerden istiyor. 

Üçüncü Dinleyici: Apo’yla da çelişiyor. 

Nurullah Ankut: Çelişiyor. Bir anlamda. Evet arkadaşlar. Çelişiyor. Kendinin bu 

ortaklıkta başrolü oynaması kaydıyla, Apo da buna… 

İkinci Dinleyici devamla: Evet, der. 

Nurullah Ankut: Evet, der. Zaten böyle talepleri var. Apo ikili… Hem ABD’ye teklif 

götürür. Hem TC’ye, Kemalistlere teklif götürür. Hangisi teklifini kabul ederse Apo oradan 

yana, onunla beraber… 

Evet, arkadaşlar, şimdi isterseniz bu konuda artık İhsan Arkadaşımızın talebini 

yürürlüğe koyalım. Ondan sonra devam edelim. 

Dördüncü Dinleyici: Verimli olur açısından. 

Sait Başkan: Tabiî. Altıya çeyrek kala, arkadaşlar. 

Düzen Partilerinin Hiçbiri Halkımıza Umut Vermiyor 



Nurullah Ankut: Evet arkadaşlar. Arkadaşlarımız zamanımızın daraldığını, bir saat 

civarında sözleri bağlamamızın iyi olacağını söylediler. O bakımdan, biraz kısa tutmak 

durumunda kalacağız anlatmak istediklerimizi, arkadaşlar. 

Şimdi olaylar hep bizim tezlerimizi doğruluyor, arkadaşlar. Bizi haklı çıkarıyor. İşte bir 

kanıt: Neşe Düzel’in Işık Üniversitesi Rektörü siyaset bilimci Prof. Ersin Kalaycıoğlu ile 

yaptığı bir röportajda anlatılanlar. Neşe Düzel soruyor: 

“Siyaset sahnesinde bir dizi gelişme oluyor. Ordunun muhtırası gibi garipliklere 

de, partilerin birleşmesi gibi siyasi gelişmelere de şahit oluyoruz. Bütün bunlar 

yapılacak seçimlerin sonuçlarını etkiler mi? Yoksa kemikleşmiş oylar kıpırdamaz mı?” 
Cevap veriyor Ersin Kalaycıoğlu: 

“Türkiye’de Batıdaki gibi kemikleşmiş oy yok. Bizde seçmenin yarısı bir seçimden 

diğerine müthiş değişiklik yapıyor. 2002 seçimlerinde bir partiden diğerine geçenlerin 

oranı % 43.9’du. Demokrasisi gelişmiş Batı dünyasında böyle bir yüzer gezer oy oranı 

yok. Türkiye bu ligde tek başına.” 
Şimdi bunlar tabiî Parababalarının temsilcileri, bu Prof.’lar… 

Bir Dinleyici: Sorosçu zaten Hoca’m. 

Nurullah Ankut: Sorosçu. Bu üniversiteler, uluslararası emperyalizmin tezlerinin 

savunulduğu üsler konumunda yani. Buralar, Bilgi Üniversitesi, benzerleri, arkadaşlar… 

Ama bir gerçekliği işaret ediyor. Tabiî çok yanlış yorumluyor o. Emperyalist 

efendilerinin çıkarlarına uygun şekilde yorumluyor. Bizde kemikleşmiş oy yok, diyor. Geçen 

seçimde yüzde 43.9’u saf değiştirdi seçmenin, başka partilere oy verdi, diyor. 

Bu neyi gösteriyor? 

Halkımızın inanarak, içtenlikle benimsediği bir partinin olmadığını gösteriyor. Düzen 

partilerinin hiçbirinin halkımıza umut vermediğini gösteriyor. Ve halkımızın bunlara bel 

bağlamadığını, güvenmediğini gösteriyor. Ama çaresizlikten, ölümlerden ölüm beğenirce; 

bunlara, bu düzenbazlara, hatta geçen yazımızda da söylediğimiz gibi, bu siyasi fahişeleşmiş 

önderlerin yönetimindeki partilere gidip oyunu veriyor halkımız, arkadaşlar. 

Ama Batıda böyle değil, diyor. ABD’de iki senede bir kongre seçimleri yapılır. 

Kongrenin sadece yüzde 10’u değişir diyor, burada, aşağıda, arkadaşlar. 

Şimdi Batıda, emperyalist sömürü ve çapul ve ondan alınan büyük gelir, o sayede 

alınan, emperyalist ülkelere götürülen büyük gelirin bir bölümü de o ülkelerin halklarına sus 

payı kabilinden verilir. O yüzden oralardaki sınıf çelişkileri bizdeki gibi keskin değil. Dedik 

ya, asgari ücret bizdekinin 8-10 katı oralarda, arkadaşlar. Saat ücreti bazında baktığımız 

zaman da, aylık gelir düzeyinde, yıllık gelir düzeyinde, yurtiçi yıllık gayri safi hâsıla bazında 

da baktığımız zaman bizdekinin ortalama 10 katı oralardaki. Hatta bazı büyük ülkelerde, 

gelişkin emperyalist ülkelerde daha da fazlası. Şimdi o yüzden oralarda halk pasifize edilmiş 

durumda. Ama bizde yoğun sömürü var. Dayanılmaz bir sömürü ve vurgun var. Bu yüzden, 

büyük acılar içinde, çırpınış içinde, arayış içinde, çaresizlik içinde, umutsuzluk içinde 

halkımız. O bakımdan yılana sarılırca, bir seçimde birine sarılıyor; onun ihanetini görünce, 

öbür seçimde acaba bundan bir fayda gelir mi diye, diğerine gidiyor, arkadaşlar. Olay bu yani. 

Bir Dinleyici: Denize düşen yılana sarılıyor. 

Nurullah Ankut: Hah! Parababalarının temsilcisi elbette bunu böyle düzenbazca 

yorumlayacak, gerçeği çarpıtacak. 

27 Nisan Muhtırası’nın Gerçek Sahibi 

Generaller Değil, Ordu Gençliği’dir 

Ha, bir diğer önemli yönü daha: “Darbeden kötüsü de olabilir”, diyor. 

Darbeden kötüsü neymiş, arkadaşlar, bakın: 

“Genç subayların ayaklanması olabilir. 1960 darbesi genç subayların 

ayaklanmasıyla geldi. Harbiye öğrencileri Genelkurmay Başkanını öldürmek için 

otomatik silahlarla evinin kapısına dayandı. 60-63 arasında genç subay darbe 



girişimlerini yaşadığımız için, bunun emir-komuta zinciri içinde yapılmış bir darbeden 

çok daha kötü olduğunu biliyoruz biz. Askerin son muhtırası da, pek emir-komuta 

zinciri içinde olmuş gibi bir izlenim vermiyor.” 
Bakın, bizim tespitimizle aynı görüşü dile getiriyor, arkadaşlar. Yani o Muhtıra, 

Büyükanıt’ın 12 Nisan’daki konuşmasının sonucunda yapılan bir Muhtıra değil. Tersine, 

halkın eylemleri sonucunda, halkın tepkisinden güç alarak, genç subayların, ordu tepesine 

yaptığı baskı sonucu ortaya çıkmış bir Muhtıra o, arkadaşlar. Parababalarının temsilcisi, 

Siyaset Bilimci de aynı şeyi söylüyor. Biz de aynı şeyi gördük o zaman, arkadaşlar. Bu da 

bizim tezimizi doğruluyor. Biz Ordunun Devrimci Geleneği derken, Ordu Gençliğinin 

Devrimci Geleneğini kastediyoruz. Tabiî biraz önce söylediğimiz Orgeneral gibi, Tuncer 

Kılınç Paşa gibi, Ordu Gençliği’nin ruhunu taşıyan generaller de bu gençliğin safları 

içindedir, arkadaşlar. 

“Muhtıra Genelkurmay Başkanlığının denetimi içinde olmuş gibi bir izlenim 

vermiyor. Muhtıra Genelkurmay Başkanlığının denetimi dışında bir girişimmiş gibi 

gözüküyor. Bu, tekrar 60-63 dönemine mi dönüyoruz acaba diye, başta ordu olmak 

üzere hepimizin çok endişe duyması gereken bir gelişme. AKP seçimlerden sonra gene 

uzlaşma aramadan kendi adayını Cumhurbaşkanı seçtirme yoluna girerse aynı 

kaynaklardan, aynı reaksiyon tekrar gelecektir.” 
Parababalarının temsilcileri nasıl görüyor olayı ve tabiî kendi efendilerinin çıkarı 

açısından yorumluyor, arkadaşlar. 

Şimdi biz de devrimciler olarak, bu olayı görüp, devrimci hareketin çıkarları açısından 

yorumlamayacak mıyız? 

Yorumlamazsak kör oluruz. Yorumlayacağız elbette. Yorumladık da nitekim. 

Yorumladığımız zaman, Sevrci Sahte Sol ne diyor? 

Darbeci, vesaire… Orducu, şucu, bucu. Zırvalıyor. Onların söylediklerinin beş paralık 

bir siyasi değeri yok. Bir bilimsel değeri yok. Onlar neyi görebilir dediğimiz gibi. Ama gerçek 

bu işte, arkadaşlar. 

Demek ki, halk örgütlendiği anda Ordu Gençliği de hazır. O geleneği aynen, devrimci 

geleneği taşıyor, arkadaşlar. İşte emir-komuta dışında bir muhtıra veriyor. İlerici bir muhtıra 

veriyor Ordu Gençliği, arkadaşlar. 

Ordu içinde, emir-komuta dışında bir hareket ne demek? 

O hareketi yapanlar için askeri hayatın bitmesi anlamına gelir. Emir-komuta, hiyerarşi, 

her şeydir orduda. Ona karşı çıktığınız anda onun dışına düşersiniz. Ama buna rağmen, bunu 

göze alıyor, Vatanı savunmak için, kendi anlayışıyla, bu Muhtırayı verdiriyor, Ordu Gençliği. 

Birinci Dinleyici: Hocam, Dolmabahçe’de ikisi baş başa, Büyükanıt’la Tayyip 

görüştükten sonra, Tayyip Hükümetinin, Tayyipgiller’in rahatladığıyla ilgili yayımlar çıktı. 

Nurullah Ankut: Yayımlar çıktı değil mi? Evet. 

Birinci Dinleyici devamla: Hatta orada da şöyle bir yorumu, emekli bir subayın 

yorumunu bir yerde okumuştum. Tayyip’e, Büyükanıt’ın güya; alttan geldi, rahat ol, atlattık 

mealinde şeyler söylediği… 

Nurullah Ankut: Evet, evet arkadaşlar. Şimdi geçende Ordu Gençliği’nin yine bir 

tepkisi, eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök’e olmuş, arkadaşlar. 

İkinci Dinleyici: GATA’da. 

Nurullah Ankut: GATA’da, evet, Muzaffer Başkan, hatırladınız. Gelişinde de, 

ayrılışında da kim karşılıyor Muzaffer Başkan? 

İkinci Dinleyici devamla: Yedek subay. 

Nurullah Ankut: Yedek subay. Yedek subay karşılıyor, arkadaşlar düşünebiliyor 

musunuz? Nasıl aşağılıyorlar. Yani bir Genelkurmay Başkanını, Yedek Subaya 

karşılattırıyorlar. Yani sen bizim komutanımız değildin, olmadın diyorlar, arkadaşlar, o mesaj 

veriliyor. 



Bir Dinleyici: Başımıza çuval geçirdin, diyorlar. 

Nurullah Ankut: Hah! Başımıza çuval geçirdin, diyorlar. Gerçekten de biz ne dedik? 

Asker değil. Bir komutan hiç değil. Askeri ruh da yok. 

İkinci Dinleyici: Fethullah’ın müridiydi. 

Nurullah Ankut: Tabiî, Fethullahçı, arkadaşlar. Fethullahçı… Ayrılırken, Bülent Arınç 

gözyaşı döküyor arkasından. Diyor ki, karısından daha fazla ben ağladım. 

(Gülüşmeler…) 
Üçüncü Dinleyici: O da ha bire ağlıyor. 

Dördüncü Dinleyici: Cumhurbaşkanı adayı olarak bile düşündüler zaten. 

Nurullah Ankut: Düşündüler de, Ordu Gençliği tepki gösterir diye yapamadılar, 

arkadaşlar. 

Beşinci Dinleyici: (…) Hatta Bülent Arınç ciyak ciyak ötmüştü. Bunu da kamuoyu 

biliyor. (Diğer sözleri anlaşılmıyor.) 

Nurullah Ankut: Şimdi askerlik denince, daha önce de söylediğimiz gibi, iki yönü var 

askerliğin. Bir tören yönü; bir savaşçılık yönü. 

Şimdi bu tür sözde komutanlar, sadece tören komutanı, tören paşası… Savaşçı ruh yok 

bunlarda, böylelerinde. 

Altıncı Dinleyici: Ona bile yakışmıyor yani. 

Nurullah Ankut: Şimdi tören yönünü, biraz yetenekli, akıllı herkes yapabilir. Artistler 

âlâsını yapar. Mesela Şener Şen’e giydirin bir üniforma, âlâsını yapar. 

(Gülüşmeler…) 
Siyaset Yapmak Herkesin-Ordu Gençliği’nin de Hakkıdır 

Ama önemli olan savaşçılık yönü, arkadaşlar. Savaşçılık yönü... Askerlik, savaş 

sanatıdır çünkü. Onu yapamadığınız anda, o yeteneğiniz yoksa; o sıfatınız, asker sıfatınız da 

ortadan kalkar. Geriye bir gösteriş kalır. Suret kalır. İşte bunlar da öylesine asker. O 

bakımdan, biz Ordunun Devrimci Geleneği derken, Savaşçı Ordu Gençliği’nin Kayı 

Boyu’ndan gelme geleneğini kastediyoruz. Ve o gelenek işte hâlâ gördüğümüz gibi yaşıyor; 

askeri hayatlarını ortaya koyuyorlar ve tepkilerini kabul ettiriyorlar komutanlarına. Böylece 

bir tezimizin daha, capcanlı bir şekilde kanıtlanmış olduğunu, sosyal ortamda var olduğunu 

görmüş oluyoruz. Bir kez daha görmüş oluyoruz. 

O yazımızda da, Muhtıra değerlendirmesinde de yazdığımız gibi; siyaset, siyasetle 

uğraşmak, insanın, insan olabilmesi için vazgeçilmez bir yönü; yapması gereken bir iş. Ondan 

vazgeçtiğiniz anda insanlık niteliğini yitirirsiniz. Bunu tâ Antik Çağın Grek 

düşünürü Aristoteles söylüyor değil mi? “Zoon Politikon”, diyor. “Politik hayvandır 

insan”, diyor. Yani nasıl, hangi şartlarda yaşayacağına ve geleceğinin ne olacağına akıl 

erdiren, o konuda düşünce ve davranış ortaya koyan insandır politika yapan insan, politik 

insan. O konuda sözü olan, davranışı olan, insandır. O konulardan vazgeçtiğiniz anda, bir sürü 

hayvanından farkınız kalmaz. 

Sürü hayvanı kime tabidir? 

Çobana, sahibine tabidir. O zavallı hayvancağızları sahibi, çoban nereye, nasıl götürürse 

ona uygun bir şekilde, hiç düşünmeden giderler. Hangi yaylada, dağda yayarsa o tarafa 

giderler. Ahıra kapatırsa orada kalırlar. Yük hayvanlarının üzerine yük vurursa onu taşırlar. 

Kendilerinin o anki varlıkları, yaşamları ve gelecekleri üzerinde bir söz ve davranış hakkına 

sahip midir hayvan? Hayır değil. Evcil hayvan tabiî... Değil, arkadaşlar. O zaman demek ki, 

politikadan vazgeçtiğimiz anda, bizi de egemenler, Parababaları nasıl yönetirlerse biz de bir 

yük hayvanı gibi, sürü hayvanı gibi ona uyacağız, ona razıyız anlamı çıkar. O bakımdan, 

politika, insanlık onurunun, insanlık kişiliğinin vazgeçilmez bir parçası. Ve herkesin hakkı. 

İnsancıl hakkı. Askerin de hakkı. 

Asker politikayla uğraşmazsa ne olur? 

Bir savaş aracı olur. Bir tüfekten, tanktan farkı kalır mı? 



Kalmaz. 

İyi ben savaşıyorum, ölmeye ve öldürmeye gidiyorum da, ne için gidiyorum? Neyi 

gerçekleştirmek için gidiyorum? diye düşünmezse, bir tüfekten, bir tanktan, bir uçaktan, savaş 

uçağından, farkı kalır mı? 

Kalmaz. 

O cansız makinelerin bir parçası olur. Ama hayatını ortaya koyarak yaptığı işin sebebini 

ve sonucunu, amacını görebilmeli, bilebilmeli; ona göre savaşmalı insan. Bu hakkı (siyaset 

yapma hakkı) elbette o savaşçıların da var, askerin de var. O hakkı almak isteyen, kendi siyasi 

çıkarları için, ekonomik sömürüsü için, o orduyu kullanmak isteyen Parababalarıdır, Batılı 

emperyalistlerdir, arkadaşlar. Çünkü çıkarlarını açıklamak işine gelmez. Çıkarlarını açıkça 

söylerlerse, Ordu onların çıkarı için savaşır mı? Davranır mı? Savaşmaz. O yüzden niyetlerini, 

alçakça, düzenbazca niyetlerini gizlemek durumundalar. Yani halkı kandırdıkları gibi, orduyu 

da, Ordu Gençliği’ni de kandırmak durumundalar. Kendi çıkarlarına uygun bir şekilde 

kullanabilmeleri için. Ondan bunu yapıyorlar, ondan politikayı yasaklıyorlar, arkadaşlar. 

Türkiye’de Demokrasi Değil Parababaları Diktatörlüğü Var 

Kaldı ki, Türkiye’de demokrasi mi var ki?.. 

Demokrasi 19’uncu Yüzyılda kaldı. Günümüzde her ülkede Parababalarının domuzuna 

hâkimiyeti, diktatörlüğü var, arkadaşlar. 

Ne demokrasisi var Türkiye’de? Kim getirip, kim götürüyor iktidarları? 

ABD. 

Bu açık seçik ortada değil mi? 

Tayyip, adamlar göndererek boşuna mı yalvardı beni kanalizasyon deliğinden aşağı, 

lağım deliğinden aşağıya süpürmeyin, kullanın, diye. Biliyor Türkiye’de iktidarları ABD’nin 

getirip götürdüğünü. Yani Türkiye Parababaları bile değil, ABD Parababaları Türkiye’de 

iktidarları getirip götürüyor, arkadaşlar. 

Bunun neresi demokrasi? 

Faşist darbeleri yaptıran kim? 

ABD. 

E “bizim oğlanlar” diyor, “Netekim”e ve tayfasına. Açıkça bizim oğlanlar, diyor 

adamlar. Paul Henze’nin oğlanlarının, yani CIA’nın oğlanlarının faşist darbesi sonucu ortaya 

konan, yapılan, kabul ettirilen anayasayla yönetiliyor Türkiye. 

Bunun neresi demokrasi yahu?.. Ne demokrasisi var burada?.. 

Bu işin bir yönü. 

Bir diğer yönü: 

Tayyipgilleri kim seçiyor Türkiye’de güya? 

Yine seçim yapılacak önümüzdeki günlerde, bildiğimiz gibi. Tarikat mensupları, Kur’an 

kursları ve imam hatip okulları mezunları ve 90.000 imam ve bunların etkilediği, kafalarını 

uyuşturduğu insanlar seçecek yeni hükümeti kuracak olanları. 

Öyle değil mi? Kim seçiyor başka? Bunlara kim oy verdi? Geçen seçimde nereden 

aldılar yüzde 25 oranındaki oyu? Nereden geldi bu oylar? 

Bunlardan geldi. 

Bunun neresi demokrasi? Bu Ortaçağcı İslâmı kim var etti Türkiye’de. 

Yine ABD. 

Geçen Konferansımızda kanıtlarıyla ortaya koyduk işte, Graham Fuller açıkça 

söylüyor: Ilımlı İslam’ın mucidi biziz, diyor. Onun ürünü bunlar. 

Ne demokrasisi var burada? Kandırmacadan başka ne var? 

Usta’nın dediği gibi, bu, sandıksal demokrasi. Ortada bir sandık var bu demokrasiye 

ilişkin, başka bir şey yok. Ve zavallı halkımız da oy davarı konumunda. Ürkütülüyor ayrı… 

Oy attı… Çaresizlikten bu tarafa ürkütülüyor. En namussuzca yöntemlerle din duyguları, 

ulusal duyguları sömürülerek halkımız ürkütülüyor sandığa doğru. Oy attı, oldu demokrasi… 



Öbür seçimde onun ihanetini görünce, öbür tarafa ürkütülüyor; hadi oy attı… Yani… 

Sandığın dışında bir şey yok burada, kandırmacanın dışında. 

Milletvekillerini halk mı seçiyor? 

Hayır. 

Ne ilgisi var yahu. 

İşte Cumhurbaşkanını bile, eğer Ordu Gençliği tepki göstermeseydi, son anda kim 

belirledi? Tayyip. Son güne kadar da sakladı. Marifet gibi, sakladım dedi, değil mi kimin 

olacağını? 

Bir Dinleyici: Abdullah Gül de bilmiyordu, dedi. 

Nurullah Ankut: Bilmiyordu, dedi. 

Yahu, bu zavallı adam, yani laikliğe ve Mustafa Kemal’e küfretmekten başka hiçbir 

marifeti olmayan bu adam, tek başına Türkiye’de Cumhurbaşkanını ve milletvekillerini 

belirliyor, tek seçici, ne demokrasisi bu? 

Bir Başka Dinleyici: Krallık. 

Nurullah Ankut: Sultanlıktan, krallıktan ne farkı var bunun?.. Şimdi bunu sadece biz 

söylemiyoruz, arkadaşlar. Bakın bir sermaye yazarı, Doğan Heper, 7 Haziran 2007 tarihli 

Milliyet’te: 

“Türkiye siyasi tarihinde şimdiye kadar olmadık derecede karışık ve tarihinde 

olmadığı kadar da siyasi liderden yoksun.” 
O bile görüyor yani… Bu partilerin, burjuva partilerin tepesindekilerin ne menem kişiler 

olduğunu görüyor işte. 

“Bu iç siyasi karışıklığa, bir de dış siyasi ve askeri karışıklık eklenince doğrusu 

Allah Türkiye’nin yardımcısı olsun temennisinden başka söz bulamıyorum. 

“*** 

 “ÖNCE, Türkiye’de demokrasinin göstermelik olduğu bir kez daha ve iyice 

anlaşıldı. 

“Nasıl mı? 

“İşte hep dediğimiz gibi, bu kez daha belirgin olarak, milletvekili aday listelerini 

parti başkanları hazırladı. Vatandaşa bu listeleri sandığa atmak kaldı. Bu mu 

demokrasi? Liderlerimiz bununla mı iftihar ediyor? 

“*** 

“BÜTÜN bunlar olurken bir de milletvekili olmak isteyenlerin akını yaşandı. Sağ-

sol birbirine karıştı. Şimdiye kadar sol görüşleri savunanların sağda, sağ görüşü 

savunanların solda yer aldığını görenler şaşırdı. Demek ki koltuk sevdası, siyasi 

inançtan önce geliyordu. Bu adamların çoğu yıllarca halkı kandırmıştı.” 
Gördünüz mü arkadaşlar, bir burjuva yazarı bile, hem de antikomünist bir yazar bile, 

daha önceki yazılarımızdan hatırlar arkadaşlarımız bu kişiyi, o bile bunların halkı 

kandırmaktan başka bir iş yapmayan, küp doldurucu düzenbazlar olduğunu ortaya koyuyor. 

Siyasi inançları filan yok bunların. Amaçları -bizim dediğimiz gibi- sadece makam, koltuk 

kapmak ve küp doldurmak. Ve bu amaçları için satamayacakları hiçbir değer yok. O yüzden 

geçen değerlendirmemizde bunları görerek; insan iğreniyor, siyasi fahişeler seçimi dedik. 

Gerçekten öyle. Bakın bu bile artık iğreniyor bunlardan. Türkiye ne hallere geldi?.. Ne hallere 

düşürüldü insanlarımız?.. 

Ne kadar oldu Sait Arkadaş? 

Sait Başkan: Toparlayabilirseniz iyi olur. 

Nurullah Ankut: Toparlayabilirsen iyi olur, diyor Sait Başkan Arkadaşımız. O 

bakımdan… Haklı olarak bu uyarıyı yapıyor. Tabiî ayrıca sizler de yoruldunuz… 

Bir dinleyici: Konuşan sizsiniz, yorulan biz miyiz yoksa? 

Nurullah Ankut: Efendim? 

Dinleyici devamla: Konuşan sizsiniz, yorulan biz miyiz yoksa? 



(Gülüşmeler…) 
Nurullah Ankut: Yok, ben yorulmuyorum. Ben yorulmadım. Dinlemek daha yorucu… 

Ekonomi Büyüyor İddiaları Gerçeği Yansıtmıyor 

Şimdi bir-iki aktarma daha yapalım. Mesela ne diyelim, 5 Haziran tarihli Sabah… Yine 

Parababalarının bir gazetesi, arkadaşlar. O yazıyor: 

“Maliye Müfettişleri, 2006’daki rekor ihracatın % 55’i hayali.” 
Gördünüz mü arkadaşlar? 

Bunu bizzat devletin Maliye Müfettişleri söylüyor. Hani ihracat ilk defa 100 milyarı 

aştı, Türkiye şöyle gelişiyor, ekonomisi şöyle büyüyor filan, diye övünüyorlardı ya… E, % 

55’i hayali yahu… Vergi iadesi almak için şişirilmiş rakamlar yani bunlar. 

Kaldı ki, gerisi de ithal girdi malları ile yapılıyor, arkadaşlar. İthal girdi malları 

Türkiye’de monte ediliyor, montaj sonrası dışarıya gönderiliyor, onun gelirleri de ihracatın 

rakamlarına dahil edilmiş oluyor. İşte o yüzden işsizlik, pahalılık canavarı halkımızı her gün, 

daha fazla can yakarcasına inletiyor, bizar ediyor, bunaltıyor... Cehenneme çeviriyor halkımız 

için ülkeyi. İşte sermaye gazetesi bizim bu hep savunduğumuz gerçeği apaçık şekilde ortaya 

koyuyor. Rakamlar veriyor hep yine burada. Daha fazla ayrıntısına girmeye zamanımız yok, 

arkadaşlar. 

Yine bir antikomünist, Hıncal Uluç, biliyoruz antikomünist bir adam, sermaye yazarı 

bakın ne diyor: 

“Ekonomik gelişme palavralarına bakmayın, gelişen zaten zengin olanlar. Fakir, 

daha fakir.”,arkadaşlar. 

E, işte bu bile, yani antikomünist sermaye yazarı bile, bu palavralara inanmıyor yani.  

Düzen böylesine çürümüş durumda, arkadaşlar. İşlemez durumda. Ama biz seçenek 

oluşturamadığımız sürece, böyle sürüp gidecek. Bu halk çaresiz. Bir düzenbaz burjuva partisi 

yıpranacak, onun yerine yeni bir kadro sürülecek. Bu kandırmaca, bu aldatmaca devam edip 

gidecek. 

Antika Tarihte Halkları Ezilmekten 

Barbar Toplumlar Kurtarırdı 

Antika Tarihte çürüyen medeniyetleri kim ortadan kaldırır, halka mutluluk verirdi, 

arkadaşlar? 

Bir dinleyici: İlkel Sosyalist Toplumlar. 

Bir başka dinleyici: Barbar toplumlar. 

Nurullah Ankut: Barbar toplumlar. En genç arkadaşımız bile bakın ne güzel görüyor. 

Bütün çürüyen medeniyetleri, Barbar yani İlkel Sosyalist Toplumlar ortadan kaldırdı. 

Roma’dan Bizans’a, Pers Medeniyetinden Selçuklu Medeniyetine, İslam Medeniyetine 

varıncaya kadar bütün medeniyetleri, bildiğimiz gibi hep Barbar akınları ortadan kaldırdı. 

Demek ki Antika Tarihte insanlığa az da olsa soluk aldıran, yeni Rönesanslar yaratarak 

insanlığa mutluluk getiren, hep İlkel Sosyalistlerdir, İlkel Sosyalizmdir, arkadaşlar. 

Bu konuda da şuradan ufak, kısa bir paragraf aktarayım. Yannis Kordatos, Yine bir 

Yunanlı Tarihçi, Bizans Tarihçisi, onun “Bizans’ın Son Günleri” kitabından: 

“Bizans’ın son günlerinde bağımsız çiftçilerin sayısı çok azalmıştır. Bu olay bir 

bakıma Bizans’ın çöküşünü hazırlamıştır. Büyük sıkıntılara düşen köylü nüfusu son 

dönemlerde efendilerini değiştirmekten başka bir şey beklememektedir. Sefalete 

düşürülen ve varları yokları ellerinden alınan köylüler, yeni efendiden korkacakları 

yerde, ona adeta ümit bağlar hale gelmişlerdir.” 
Bu Tarihçi de gördüğümüz gibi, ayıkça görüyor meseleyi, arkadaşlar. 

Yani Usta’mız da diyor ki, Bizans derebeylerinin zulmünden bunalan, onların zulmü 

altında inleyen Bizans köylüleri sevinçle karşıladı Osmanlı Gazilerini. İşte bu Yunan Tarihçi 

de aynı şeyi görüyor, söylüyor, arkadaşlar. Ve bu millet (Yunanlar) Bizans’ın devamcısı 

olduğu iddiasında. Öyle olmasına rağmen bu gerçekliği teslim ediyor. Ama bizim Sevrci 



Sahte Sol, bunu da göremez. Ve biz, onlara boşuna demiyoruz, onlardaki anlayış ve kavrayış 

inanın uzun kulaklı çilekeşlerin gerisinde diye. 

(Gülüşmeler…) 
Gerisinde. Göremezler. 

Günümüzde İnsanlığı 

Modern Sosyalizm Kurtaracak 

Modern Tarihte de insanlığı Parababalarının zulmünden Modern Sosyalizm kurtarır. 

Artık İlkel Sosyalist Toplumlar kalmadı yeryüzünde. Dediğimiz gibi, kıyıda köşede ve 

Amazon’un ortasındaki ormanlarda bir avuç yere sıkışmış küçücük topluluklar biçiminde 

kaldı. Onların da bir kıymeti olmaz. O zaman Modern Sosyalizm insanlığı kurtaracak. İşte o 

da Bilimsel Sosyalizm. Ne yazık ki Sosyalist Kamp da, o ideolojiye ihanet edildiği için, 

başarıya ulaşamadı, yenilgiye götürüldü, arkadaşlar. Yenilgiye gitti, dağıldı Sosyalist Kamp. 

O zaman, o ideolojiyi yeniden değerlendirerek, o prensiplerin ışığında, yol göstericiliğinde, 

Modern Sosyalizmi, Parababaları düzeninin, bu haydutlar düzeninin karşısına çıkarmak 

gerekir. İnsanlarımızı o ideolojiyle donatarak, bu vurguncuların karşısında ordulaştırmak 

gerekir. Başka çıkış yolu yok. Bunu hayata geçiremediği sürece insanlık, acılar çekmeye 

devam edecek. İşte Irak’ta, Afganistan’da, Filistin’de korkunç acılar yaşanıyor. Ve 

Türkiye’de, arkadaşlar... Bunların biricik çözüm yolu, Modern Sosyalizmle doktrine edilmiş, 

örgütlenmiş, ordulaştırılmış insanların örgütlü gücüyle, bu sömürücülerin geriletilmesi ve 

giderek ortadan kaldırılmasıdır. Başkaca çıkar bir yol yoktur. 

Öyleyse ideallerimiz, amaçlarımız büyük. Heyecanlarımız da, fedakârlığımız da onunla 

orantılı olmalı. Görevlerimizin büyüklüğü ve kutsallığı ile orantılı olmalı, arkadaşlar. 

Bu konuda pratik, açık, somut bir istekte bulunacağım: 

Yoldaşlarım, en azından, günlük mesailerinin, yani zamanlarının, çalışma sürelerinin 

dörtte birini, en azından dörtte birini, devrimci hareketin uğraşlarına ayırsınlar. 

Eğer bunu bile yapamazsak, bırakalım devrimci önder olmayı, sıradan devrimci militan 

olma hakkına bile sahip sayılmayız. Tabiî önderlerimize ve Usta’mıza da, Kıvılcımlı Usta’ya 

da layık öğrenciler, savaşçılar olamayız, arkadaşlar. 

Bu kadar uzun süre dikkatle dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder, yoldaşça selam ve 

sevgilerimi iletirim. 

(Uzun alkışlar…) 
 

Sait Başkan: Evet arkadaşlar, yeterli mi? 

Nurullah Ankut: Soru sormak isteyen, aklına takılan meseleler varsa arkadaşların, 

zamanımız kısıtlandı, sınırlandı. Ben sormalarını isterim. 

Birinci Dinleyici: Ben bir soru sorabilir miyim? Okuduğunuz şey vardı ya, Aysel 

Tuğluk’un görüşleri; daha önce ben okumuştum gazetede. Aklıma şu soru takılmıştı: Aysel 

Tuğluk böyle davranırken, Ahmet Türk veya diğerleri, diğer önderleri niye tam tersi şekilde 

demeçler veriyor, öyle davranıyor? Acaba Kürt Hareketi bir arayış içerisinde mi? Bir yandan 

da bunu düşündüm, kafam çok netleşmedi. Neden böyle iki türlü davranış var diye, onu 

soracaktım.    

Nurullah Ankut: Çok teşekkür ederim, arkadaşımızın sorusu, düşüncesi gerçekten çok 

yerinde. Ve çok haklı… Yani aynı şeyi biz de düşündük, arkadaşlar. Ama en azından Kürt 

Hareketi içinde ve onun ön safında yer almış bazı insanlar bu arayışın içinde. İşte Aysel 

Tuğluk’un bu görüşlerini ifade etmesi bunun bir kanıtı. Daha başka arkadaşlar da var bu 

arayışın içinde olan. Biz diyoruz ki, devrimci, gerçek anlamda komünist bir Kürt Hareketi de 

yaratılmalıdır ve yaratılacaktır, arkadaşlar. Bunun aksi düşünülemez. Mutlaka yaratılacak!.. 

Kürt Meselesi ve Türk Ordusu 

İkinci Dinleyici: Hoca’m bir soru da ben sorabilir miyim? 

Nurullah Ankut: Buyurun. 



İkinci Dinleyici devamla: Çok güncel, hatta Türkiye’de önümüzdeki seçimlerin 

ertelenmesinin bile gündeme gelebileceği, işte ne diyelim, Irak’ın Kuzeyi ya da Türkiye’nin 

Güney sınırında oluşan, işte ABD’nin uçak sınır ihlaliyle başlayan ve Türkiye’nin yığınak 

yapmasıyla gelişen süreçler var. Bununla ilgili, birkaç özet cümleyle ne denilebilir? 

Üçüncü Dinleyici: Hoca’m, ona paralel ben de bir soru sorabilir miyim? 

Nurullah Ankut: Evet, buyurun. 

Üçüncü Dinleyici devamla: E, şimdi biraz önce Ordu Gençliği’nin bir uyanışı 

başlamıştı, bir muhtırayla sonuçlandı. Bu süreçte, işte daha önce okuduğum bir kitapta şeydi, 

Ordu Gençliği ya da ordunun başını bağlamak için sürekli savaşlara sürüklersin, diyorlar. 

Sürekli savaşlara sokacaksın, başını bağlayacaksın, diye bir kitap okumuştum. Burada henüz 

“terör eylemleri” başlamadan ordu Kuzey Irak’a sevk edilmeye başlandı. Yani bir anlamda 

başı Kürt Sorunuyla bağlanmaya çalışıldı sanki. Bu taraftaki gündemden uzaklaştırılmaya 

çalışıldı. 

Dördüncü Dinleyici: Düğmeye basıldı mı? Ya da ne oldu, ne bitiyor? 

Nurullah Ankut: Türk Ordusunun yetiştirilme tarzı bilinmelidir öncelikle: Onlar her 

davranışlarını, vatanı kurtarmak adına yaparlar. Öyle düşünürler ve ona göre davranırlar. 

Yetiştirildikleri, doktrine edildikleri ideoloji, onlara böyle bir yol izlemelerini öneriyor. 

Onların meseleye bizim gibi bakmalarını bekleyemeyiz. Zaten bizim gibi baksalar, onlar da 

bizim gibi devrimci olurlar. 

Beşinci Dinleyici: Chavez olurlar. 

Nurullah Ankut: Evet, yani. Sosyalist olurlar. Bilimcil Sosyalist olurlar. Onlar kendi 

ideolojileri açısından, öyle bir çıkış yolu görüyorlar. Yani ABD’nin, AB’nin, Kürt Hareketini 

kullanarak, Türkiye’yi böyle bir kuşatma içine aldığını görüyorlar, Aysel Tuğluk’un da dediği 

gibi, ona karşı tepki olarak da böyle bir davranış ortaya koyuyorlar. Ama biz gerçek, doğru, 

devrimci çözümün, gerçek çözümün bu olmadığını; iki halkın kardeşliğinden geçtiğini, eşit, 

özgür kardeşliğinden geçtiğini; bunun Türkiye’yi bölmek değil, tersine daha da büyüteceğini 

ve güçlendireceğini onlara göstermek durumundayız. Zaten hatırı sayılır bir güce ulaşırsak ve 

onlarla bağımız oluşursa bunu da kolayca gösteririz. 

Bu tür davranışların kalıcı çözüm getirici, sonuç alıcı bir şey olmadığını onlar da zaten 

biliyorlar, arkadaşlar. Ama onların yetiştirilme tarzı ve sahip oldukları ideoloji, onlara öyle 

davranmayı emreder. Herkes kendi dünya görüşü ve ideolojisinin ışığında davranır, 

değerlendirir siyasi olayları. Onların öyle davranmaları kendileri açısından doğal. Başka türlü 

bir davranış şu anda ortaya koyamazlar. İşte güçlenir, görmezlikten gelinemez bir sayıya 

ulaşırsak onlarla bir araya gelme ve meselenin gerçek çözüm yolunu onlara açıkça anlatma, 

gösterme şansımız artar. Doğru devrimci çözümün ne olduğunu ancak onlara o zaman 

gösterebiliriz. Gücümüz oranında bu işin kolaylığı artar. 

Evet, arkadaşlar, bu konuda söyleyeceklerim kısaca bunlar. 

1915 Olayları Emperyalistlerin Kışkırtmasıyla Ortaya Çıkmıştır 

Sait Başkan: Başka var mı arkadaşlar? Evet. 

Altıncı Dinleyici: Hoca’m konuşmanızın başında, Türk-Ermeni savaşından bahsettiniz. 

İşte Türklerden 1 milyon, Ermenilerden de 600 bin… 

Nurullah Ankut: O zamanki Ermeni önderlerin ve tarihçilerin rakamlarına göre. 

Altıncı Dinleyici devamla: Biz de işte geçende aramızda konuşurken şey dedik, bu 

Ermeni olayları hakkında yani buna biz Soykırım demiyoruz, bu bir katliamdır dedik. Ama 

siz… 

Nurullah Ankut: Karşılıklı katliamdır. Karşılıklı… 

Yedinci Dinleyici: Savaş, savaş… 

Nurullah Ankut: Karşılıklı savaştır ve her iki taraf da katliamlar yapmıştır. Her iki 

taraf da… Ermeniler de... Çünkü büyük miktarda Müslüman halktan öldürülen var. Yani 

burada Osmanlı’daki Müslüman nüfusun kaybının 1 milyon olduğu konusunda bir itiraz yok, 



o bölgede. Ama Ermenilerin kaybının 600 bin olduğu konusunda itirazlar var. Değişik 

görüşler var. Yani 100 binin altında diyen Türk tarihçileri de var. 200-300 bin arasında diyen 

Türk tarihçileri de var. 500 bin diyenler de var, arkadaşlar. 

Bir dinleyici: 3 milyon diyen de var. 

Nurullah Ankut: Yok. Şimdi, o zamanki, 1920’ye kadarki rakamlara baktığımız 

zaman, işte tüm emperyalist temsilciler de 600 bin diyorlar, üst sınır olarak. Şimdi bu konuda 

değişik görüşler var. İşte bunlar araştırılarak ortaya konabilir. Uzun araştırmaları gerektirir. 

Belgelere dayalı bunlar. Yani diyelim 100 bin de olsa, 200 bin, 300 bin de olsa Ermenilerden 

kayıp, büyük rakamlardır bunlar. Yani karşılıklı yapılan bir katliamın varlığını ortaya koyar 

bu. Savaş içinde karşılıklı bir katliam yapılmıştır. Her iki taraf da yapmıştır bunu, ama Batılı 

emperyalistlerin ve Rus Çarlığının kışkırtmasıyla diyoruz biz. Yani bir soykırım yoktur, 

karşılıklı çatışma ve katliamlar vardır, diyoruz. 

Yedinci dinleyici devamla: Aslında İngiliz Emperyalizminin katkısıyla oldu bunlar. 

Nurullah Ankut: İngiliz, Fransız Emperyalizminin ve Rus Çarlığının kışkırtmasıyla 

oldu. Bunu diyoruz biz. 

Sait Başkan: Evet. Rıza sorunu alalım. 

Sekizinci dinleyici: Ben tek taraflı katliamdan söz edemeyiz diyecektim. 

Nurullah Ankut: Karşılıklı. 

Dokuzuncu dinleyici: Katliam değil ama... 

Onuncu dinleyici: Sayı çok olduğu için denebilir ama… 

Sait Başkan: Cevabımı aldım, diyorsun. Evet arkadaşlar. Evet Bayram. 

Altıncı Dinleyici devamla: Hoca’m, verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz. 

Nurullah Ankut: Bilmukabele, ben de teşekkür ediyorum. 

Sevrci Sol, Önderlerine İhanet Ediyor 

On Birinci Dinleyici:  1950’lerden sonra Demokrat Parti’nin ülkemizi Amerika’ya 

yamaması, demokratlıktan tamamen uzaklaşması, vesaire, vesaire… Orada 1960’lı yıllarda, 

ordunun içerisindeki genç subay hareketleriyle yaptıkları darbeden sonra gelişen demokratik 

hareketler, yani 1960 Anayasasının ilerici, yani kısmen de olsa ki bu hareketlerin desteği ile 6. 

Filo’yu denize döküyor, “68 Kuşağı” dediğimiz devrimci gençlik, devrimci hareket kuşağı. O 

dönemde bile ordu destek olabilir yani. O gizli desteği ile. Yani bunu nasıl görmezden 

gelebiliyorlar diğer bizim dışımızdaki sol, bunu anlamıyorum. Yani bunların liderleri dahi 6. 

Filo’yu denize dökmüşlerdi. Bu devrimci yapıyı, ilerici yapıyı nasıl görmezden gelirler onu 

ben merak ediyorum. 

Nurullah Ankut: Önderlerine de onlar sırtlarını dönmüş, ihanet etmiş durumdalar. Onu 

da göstereceğiz. Yazımızın, dizi yazımızın ileriki bölümlerinde, Deniz’lere ve Mahir’lere de 

ihanet içinde olduklarını göstereceğiz. Onları ağızlarına almaya haklarının olmadığını da 

göstereceğiz onlara. 

On Birinci Dinleyici devamla: Hah! Hak etmediklerini… Yani o dönemde, ordunun o 

yapısı, devrimci hareketin, 68 kuşağının 6. Filoyu bile denize dökmesine gizli bir desteği 

olduğunu hissediyorum ben. 

Nurullah Ankut: Şimdi 27 Mayıs Politik Devrimi’nin getirdiği sınırlı özgürlük 

ortamında gelişen Sosyalist Kadrolar ve Sosyalist Kültürle yetişen yeni kuşaklar, 6. Filo’ya 

karşı o tepkiyi ortaya koydu. Dolmabahçe’de denize döktü 6. Filo’nun emperyalist ordusunun 

askerlerini. 

On Birinci Dinleyici devamla: Sağ olun Hoca’m. 

Yedinci Dinleyici: Hoca’m, ben Mahir Çayan’ın kitaplarını tek tek onlara okuyorum 

zaten. Tek tek de bu Hrant Dink meselesini de hepsiyle görüşüyorum. Bir şey de diyemiyorlar 

aslında bazen. 

Nurullah Ankut: Deyin ki onlara, eğer Kurtuluş Partisi’nin yanlış bir görüşü varsa, 

öyle soyut, şovenistti, bilmem İP’çiydi, şuydu, buydu diye zırvalamayın. Gerekçesiz, 



mesnetsiz yakıştırmalarda, suçlamalarda bulunmayın. Kof suçlamalarda bulunmayın. Alın bir 

tezini, görüşünü, onu eğer gücünüz yeterse eleştirin. Ciddi devrimciler olarak eleştirin. 

Yapabiliyorsanız... Yapamıyorsanız, yine ciddi devrimciler olarak, özeleştiri yapın, yanlıştan 

arının demeliyiz onlara. 

Sait Başkan: Evet arkadaşlar. 

Sekizinci Dinleyici: Hoca’m, bu Sevrci Sahte Sol ile ilgili, Lenin Usta’nın tarifiyle, biz 

bunları hani görmek istemeyen gözün körlüğü olarak mı tarif etmeliyiz, yoksa emperyalizmle 

artık her geçen gün daha da kaynaşır bir noktaya geldiler, o çarkla dişliler gibi birbirine girmiş 

olarak mı görmeliyiz? Yoksa görmek istemeyen gözün körlüğü olarak mı değerlendirmeliyiz? 

Nurullah Ankut: Şimdi arkadaşlar, bizim şu anki tespitimiz: bunların ideolojik 

boşluğundan, kofluğundan ve küçükburjuva güce tapıcılıklarından kaynaklanan bir 

savrulmadır bu. Bunun sonucunda, emperyalizmin, karşıdevrim saflarının içine kadar 

savrulup gitmişlerdir bunlar. Şimdilik netçe, yani kesince yaptığımız tespit bu. Ama gerisini 

bilemeyiz biz. Olaylar gösterecek. Bakalım, belki umut ederiz ki bir bölümünü kurtarabiliriz: 

O gerici, karşıdevrimci saftan, devrimci safımıza çekebiliriz. Ama gelmeyenler, anlamayanlar 

için, zaten deniz bitmiş durumda. 

On ikinci Dinleyici: Bataklığa gitmekte özgürler. 

Nurullah Ankut: Onlar bataklığa savrulup gidecekler. Sözde adı sosyalist olan Avrupa 

sosyalistlerinin yanlarına, II. Enternasyonal döneklerinin saflarına savrulup gidecek onlar. 

Uyarılarımızdan ders almayanların varacağı yer orasıdır. 

On üçüncü Dinleyici: HÖC biraz biraz değiştiriyor yönünü Hoca’m, değil mi? 

Nurullah Ankut: HÖC bir bocalama içinde. Bir kıvranış, çırpınış içinde. 

On üçüncü Dinleyici devamla: Aslında şu mitinglere katılmak gerekliliğini savunur 

duruma bile geldiler yani. 

Nurullah Ankut: Evet, evet. Böyle bir kıvranış, arayış içinde. Bakalım sonu nereye 

varacak?.. Temenni edelim ki olumluya gitsin.    

Sekizinci Dinleyici: Yeni Sahte TKP, bizim yazımızdan sonra biraz hizaya gelir gibi 

oldu. Bu değerlendirmem yanlış mı olur? 

Nurullah Ankut:  Hayır yanlış değil. Yeni Sahte TKP, Sevrcilerle bizim aramızda 

şimdi. Onlardan değil, onlara daha uzak, bize daha yakın. Onu sanıyorum kesince 

kurtaracağız. 

(Gülüşmeler…) 
On dördüncü Dinleyici: İnşallah… 

Dokuzuncu Dinleyici: Öbürlerini de kurtarabilmek için… 

Nurullah Ankut: Elden gelen çabayı göstereceğiz. 

Dokuzuncu Dinleyici devamla: Arkadaşlarım söylediler, hani sohbet etmiştik, en kısa 

sürede Mahir’lerin, Deniz’lerin bu konudaki düşüncelerini, antiemperyalist davranışlarını ve 

düşüncelerini de koysak; onların kendilerini, liderlerini inkar ettiklerini de olaylarla anlatsak 

biraz daha süreci kısaltmış oluruz gibi geliyor. 

Nurullah Ankut: Göstereceğiz Nihat Usta, onu da göstereceğiz. Tabiî bunları 

kurtarmayı çok içtenlikle arzu ediyoruz, arkadaşlar. Usta’mızın da dediği gibi, bunların 

tabanında da pınar suyu kadar berrak insanlar var. Onlar, yaptıklarını Sevrci Sahte Solculuk 

olarak görmüyorlar. Devrimci bir eylem olarak görüyorlar ve devrimci harekete hizmet 

ettiklerini sanıyorlar. 

Bir dinleyici: Enternasyonalizm sanıyorlar. 

Nurullah Ankut: Şimdi onların “Project Democracy” kapsamında hareket ettiklerini 

onlara açıkça göstermek, devrimci saflara kazanmak isteriz. Yoksa, kişi olarak bir 

düşmanlığımız yok onlara. Onların, yanlış ideolojilerine düşmanız biz. Onunla mücadele 

ediyoruz. Yoksa kişi olarak kendilerine bir düşmanlığımız yok, arkadaşlar. Tersine 



uyandırmak ve kazanmak istiyoruz onları. Ama uyanmazlarsa, bizim elimizden gelen gayreti 

göstermemize rağmen uyanmazlarsa, yapacağımız da bir şey yok. Ne yapalım daha fazla?.. 

Sait Başkan: Evet, arkadan el kaldıran arkadaş olmuştu. 

Nurullah Ankut:  Buyurun. 

Onuncu Dinleyici: Sizleri selamlıyorum. 

Nurullah Ankut:  Bilmukabele. 

Onuncu Dinleyici devamla: “Geç kalmış bir muhtıra” adlı bildirimiz, gayet momenti 

yakalamıştı. İçeriği hakkında da hiçbir itiraz da edebilecek yapıda değilim tabiî ki. Başkaları 

da edemiyor zaten. Ancak son bir bildiriyi okudum ben dün Genelkurmayın sitesinde. Türk 

Halkını ölümlere, son asker ölümlerinden dolayı topyekûn refleks davranışa çağırıyor. Burada 

bir tehlike seziyorum ben. Bir önceki desteklediğimiz ordu hareketinin tersi bir davranış var. 

Buna bir tepki düşünüyor mu yapımız? 

Nurullah Ankut: Evet. 

Onuncu Dinleyici devamla: Ya da gerekir mi? Onu sormak istiyorum. 

Nurullah Ankut: Düşünüyoruz. Sizinle aynı kanıyı paylaşıyoruz. Bu kanıyı, 

belirttiğiniz kanıyı, paylaşan hayli arkadaşla da görüştük. Onlar da aramızda bir görüş alış 

verişi olmadan, aynen sizin söylediğiniz cümleleri dile getirdiler. Bu da beni çok sevindirdi 

gerçekten. Yani bir ideolojik homojenliğe sahip olduğumuzu ve bağımsızca olayları görüp, 

değerlendirebilecek bir ideolojik yeterliliğe sahip olduğumuzu gösterdi bana. Çok mutlu 

oldum. Dediğinizi düşünüyoruz Kamil Hocam. Çok haklısınız. 

Sait Başkan: Evet arkadaşlar, başka. Evet. 

TÜSİAD Tamamen AB-D Emperyalistlerinin Güdümündedir 

On birinci Dinleyici: Hoca’m konuşmanızın başında bahsettiniz. Bilderberg toplantısı 

gerçekleştirildi Türkiye’de. Yani metinde de var zaten. Bu üçüncü toplantı… Bundan önceki 

iki toplantıda, Türkiye’de nelerin olduğunu, bu Bilderberg toplantılarının sonucu, toplantıların 

yapıldığı ülkelerde nasıl bir gelişme olduğunu hepimiz biliyoruz. HaniClinton hiç piyasada 

yokken, toplantılara katılıyor; iki dönem başkanlık yapıyor. Tony Blair için yine aynı şey 

söyleniyor. Böyle bir gelişme var. Hani bu süreçte Türkiye’de böyle bir toplantının yapılması, 

açıktan bu toplantıyı yapabilmelerini nasıl değerlendiriyoruz? Ne düşünüyoruz? 

Nurullah Ankut:  Büyük Ortadoğu Projesi’ne Amerika’nın ne denli büyük önem 

verdiğini, emperyalistler açısından Ortadoğu’nun bir anlamda yeniden paylaşılmasının ve 

yeniden şekillendirilmesinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor bu. Ortadoğu’nun da 

şu anda onlar açısından en önemli, bir açıdan da en güçlü, en büyük devleti olarak ve bir de 

kendilerine yakın bir devlet olarak, Türkiye’yi görüyorlar. Ve Türkiye’yi bu işte üs olarak 

kullandılar, kullanmak istiyorlar İsmail Arkadaş. Bunu gösteriyor yani. 

On birinci Dinleyici devamla: Bir şey daha söylemek istiyorum. Yani bu toplantının 

hemen ardından TÜSİAD Başkanının açıklaması var. Milli Eğitimde lise öğrencilerini şöyle 

şöyle değerlendiren bir zihniyetin olmasını istemiyoruz. Yani AKP’yi kendi cephelerinde 

çizdiler ama hemen toplantının sonrasındaydı bu. Biraz daha AKP’yi geri plana çekecekleri 

anlamına geliyor gibi. Yani ordunun tepkisini çekmeden, yani AKP üzerinden ordudaki o 

ilerici yönlerini kaşımadan işimizi halledelim, çıkmış gibi görünüyor. 

Nurullah Ankut: Çok haklısınız İsmail Arkadaş. Aynı kanıyı paylaşıyoruz. Yani 

TÜSİAD eskiden, yani bundan 3-5 ay önce Tayyip’in Devlet Başkanlığına taraftardı. 

Beşinci Dinleyici: Açık destekçisiydi. 

Nurullah Ankut: Yani Cumhurbaşkanının eşinin başörtülü olması bizim için sorun 

teşkil etmez, etmemeli görüşünü dile getiriyordu. Bu açıkça: Tayyip olabilir, demekti 

arkadaşlar. Ama ordunun son muhtırasından sonra tavır değiştirdi. Tabiî onlar da kendi 

vurgun düzenlerinin arızasız bir şekilde, bir aksaklığa, bir engellemeye uğramadan sürmesini 

ve Türkiye’nin Sevrci yolda ilerlemesini istiyorlar. Bu bakımdan Ordunun daha sert, Ordu 

Gençliği’nin bir tepkisiyle karşılaşmaktan ve ona paralel halkın bir tepkisiyle karşılaşmaktan 



korkuyorlar. Nitekim bugünkü Milliyet’te de alçakların iki temsilcisi, aman Batıdan 

kopmayalım, Batıdan uzaklaşmayalım, kendimizi yalıtmayalım mesajları veriyorlar, çığlıkları 

atıyorlar bir anlamda. Yani bu da Parababalarının ve TÜSİAD’ın, uluslararası 

Parababalarıyla, ABD Emperyalizmiyle, AB Emperyalizmiyle nasıl eklemlenmiş, kaynaşmış 

olduğunu ve onların hizmetinde olduğunu ve onların görüşlerini dile getirdiğini ortaya 

koyuyor. Onun kanıtı bugünkü Milliyet’te başlıktan verilen haberde, arkadaşlar. 

Üçüncü Dinleyici: Basın bile çark etti. 

Sait Başkan: Evet arkadaşlar… 

Nurullah Ankut: Yani bu da bizim bir tespitimizin kanıtı olmuş oluyor. Parababaları 

haindir. Vatan ve halk düşmanıdır. Vatan ve halk satıcısıdır. Uluslararası Parababalarının 

hizmetkârıdır, arkadaşlar. Haindir. Onun kanıtı bugünkü haber de. 

Sait Başkan: Evet arkadaşlar, söz almak isteyen var mı? Yok herhalde. Hoca’m kısa bir 

kapanış özetlemesi yapalım. 

Nurullah Ankut:  Arkadaşlara ben teşekkür ettim. Selam ve sevgilerimi ilettim. Başka 

diyeceğim… Talebimi de söyledim. Tek cümlelik talebimi de netçe ortaya koydum. 

Bir dinleyici: Dörtte bir. 

Nurullah Ankut: En az… Zamanımızın, günlük mesaimizin dörtte birini ayırmıyorsak, 

devrimciliğimiz lafta kalır, arkadaşlar. Onu söyledim. Kapanışın bundan sonraki cümleleri 

size ait olsun Başkan Arkadaş. 

Sait Başkan: Evet, değerli arkadaşlar, biz de Hoca’mıza bu ayrıntılı, bize bilgi verici, 

ufuk açıcı, değerli konuşmasından, katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Toplantımız 

burada bitmiştir. Sizlere de katıldığınız, destek verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. 

(Ayakta uzun alkışlar…) 

  
 


