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Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Ankut Yoldaş 24 Mart 2007’de, 

Ankara’da; “ABD-AB Emperyalizmi, Ortaçağcı İrtica ve Türkiye” adıyla bir Konferans 

vermişti. 

Yayınevimiz, günümüz Türkiye’sinin en önemli sorunlarından biri olan Ortaçağcı İrtica 

Sorununu işleyen; bu sorunu Bilimsel ve Tarihsel kökleriyle tahlil eden; günümüzde neden 

önemli bir Siyasal Problem oluşturduğunu somut olaylarla açıklayan bu Konferansı, 

kitaplaştırarak siz okuyuculara ulaştırmayı, görev kabul etmiştir. 



Sait KIRAN: Değerli konuklar, saygıdeğer yoldaşlar. Halkın Kurtuluş Partisi olarak 

düzenlediğimiz “ABD-AB Emperyalizmi, Ortaçağcı İrtica ve Türkiye” konulu 

Konferans’ımıza hoş geldiniz. 

(Alkışlar…) 

Bildiğiniz gibi ABD-AB Emperyalistleri ve onların uşakları yerli satılmışlar cephesi, 

ülkemizi bölmek, parçalamak; kendi emperyalist çıkarları doğrultusunda kullanmak için uzun 

yıllardır mücadele yürütüyorlar. Bu konuda bir de Ortaçağcı ortakları var: İrticaî Hareket. 

Bugün bu Konferans’ımızda ABD-AB Emperyalizminin ve Ortaçağcı İrticanın ülkemize 

dönük planlarını gözler önüne sereceğiz ve buna karşı ne yapmak gerektiğini belirleyeceğiz, 

mücadele süreci hakkında ayrıntılı değerlendirmelerde bulunacağız. 

(Uzun alkışlar…) 

Değerli arkadaşlar programımız şöyle: Öncelikle Genel Başkanımız Nurullah 

Ankut program çerçevesinde genel bir sunum yapacak. Ondan sonra yarım saat bir ara 

vereceğiz. İkinci bölümde sizlerin sorularınızı Sayın Genel Başkanımız cevaplandıracak. 

Konferansı dinlerken sorularınızı da hazırlarsanız, zaman yönünden sıkışmamış 

oluruz. Şimdiden katıldığınız için teşekkür ederiz. Konferans’ın sağlıklı yürüyebilmesi 

açısından mümkünse cep telefonlarımızı kapatalım, değilse hiç olmazsa sesini mutlaka 

kısalım. 

Şimdi sözü, Partimizin Genel Başkanı Nurullah Ankut Yoldaş’a bırakıyorum. 

 

Doğada ve Toplumda Olaylar Geçirdikleri Süreçler 

Göz Önüne Alınmadan Anlaşılamaz 

Nurullah Ankut: Sporcu arkadaşlarımız bilir, sporcu müsabakaya çıkmadan önce, ne 

bileyim, formasında ufak bir sıkılık ya da gevşeklik varsa, ayak 

bağı gevşemiş yahut ayakkabı tam uymamışsa, konsantre olamaz, buna takılır. Bizim de o 

bakımdan masamızı şöyle gönlümüze göre, rahatça düzenlememiz gerekir. 

Sevgi ve Saygıdeğer yoldaşlarım, 

Her seferinde, her konuya girerken yaptığımız gibi, biz meseleleri bir süreç olarak ele 

alıp inceleriz. Yani meselenin, şu anki görünümüne bakarak onu değerlendirmeye çalışırsak, 

kavrayamayız. Çünkü hayatta hiçbir şey olmuş, bitmiş, donmuş değil. Hani diyalektiğin ilk 

kullanıcısı Herakleitos da diyor ya: “Her şey akıyor.” Yani hayatta sürekli bir akış var. 

Değişim var. Her konuda böyle bu. Madde dünyasında da böyle, toplumda da böyle, tek tek 

kişi bazında insanlara baktığımız zaman yine öyle. Bazı yoldaşlarla karşılaştık biraz önce 

mesela. Uzun yıllar karşılaşmadığımız yoldaşlarla, eskiden hemen her gün görüştüğümüz 

yoldaşlarla, ama ilk göz göze gelişte birbirimizi tanıyamadığımız oldu. 

Neden? 

Çünkü hepimiz değiştik. Biçim olarak değiştik, yani suret olarak değiştik, aynı zamanda 

ruh olarak da değiştik. Ruhî şekillenmemiz de bir akış içinde. Yani bir zamanlar aynı 



mücadele hattını sürdürüyorduk, aynı hattaydık. Şimdi bazı arkadaşlar farklı hatlarda, bazıları 

çok daha gerilerde, bazı yoldaşlarla aynı hattayız. Yani bu da hep, bir değişimin sonucu… 

Sosyal konular da böyle, arkadaşlar. Yani Türkiye’nin bugünkü meselelerine baktığımız 

zaman, bugün hangi konuya bakarsak bakalım, gerilere gitmemiz gerekir. Türkiye’nin sınıf 

ilişki-çelişkilerini, şu andaki problemlerini, acil sorunlarını, en yakıcı meselelerini 

kavrayabilmek için, ilk kuruluş yıllarına, hatta Osmanlı’ya, hatta Osmanlı’nın da kuruluş 

yıllarına bakarak ele alıp, o süreci bütün ilişki-çelişkileri içinde, bütün değişimleri içinde 

gözleyip bugünkü durumuna gelirsek; o sorunun nereden kaynaklandığını, ilk hareket ettirici 

güçlerinin ne olduğunu, sebeplerinin ne olduğunu görürsek; bugün geldiği aşamada nasıl bir 

görünüm, nasıl bir karakter kazandığını da anlayabiliriz. O zaman buradan hareketle sorunun 

kesin adını koyarsak, bundan sonra izleyeceği hattı da büyük ölçüde görebiliriz. Yani Türkiye 

ve meseleleri nereden gelip, nereye gidiyor? onu kavrayabiliriz. 

Şimdi bizi tanıyan yoldaşların bildiği gibi, biz iddialı bir hareketiz. Türkiye Sol 

Cephesinde Teori, sadece bizde var. İşçi Sınıfı Teorisi… Ki bunun adına Marksist-Leninist 

Teori diyoruz. Sadece bizde var. Bizim dışımızda yok, arkadaşlar. O yüzden diğer sol 

gruplarla sürekli ayrışıyoruz. Hangi meseleye bakarsak bakalım, çok farklı yerlerde görüyoruz 

meseleleri. 

  

Osmanlı’yı Kuranlar İlkel Sosyalist İnsanlardı 

Dedik ki, bugünü anlamak için Osmanlı’ya gideceğiz. Osmanlı’yı anlayabilmek için, 

Osmanlı’yı kim kurmuş? buna bakmamız gerekir. Osmanlı’yı kuran insanların karakteri ne? 

Hangi sosyal düzenin insanları bunlar? Onu kavrayamazsak hiçbir şeyi kavrayamayız. 

Bildiğimiz gibi, insanlık 6000 yıl önce, İlkel Komünal Toplum biçimi dediğimiz bir 

biçim içinde yaşıyordu. Yani sınıfsal sömürü yoktu, sınıf ayrışmaları yoktu, eşit kankardeşleri 

toplumuydu bütün toplumlar. Buna İlkel Sosyalist Toplum,İlkel Komünal Toplum adları 

verilir. Bu da iki aşamadır bildiğimiz gibi. 

Bir Vahşet aşaması, 

İki Barbarlık aşaması... 

Bunlar da kendi içinde üçe ayrılır: 

Aşağı, 

Orta ve 

Yukarı olmak üzere. 

Daha geriye gitmeyelim zamanımız açısından. Barbarlık aşamasından itibaren bakalım 

toplumlara. Bildiğimiz gibi, Barbar toplumlara bir bilim kavramı olarak o adı veren, 

Amerikan İlkel Komünal Toplum düzeninde yaşayan yerliler arasında; 30 yıl yaşayarak 

araştırmalar yapmış olan Amerikalı namuslu araştırmacı Morgan’dır. Ondan alarak 



Marksizmin materyalist Tarih anlayışına uygulayan da Marksizmin ünlü iki kurucusundan biri 

olan Engels’tir… 

Söylediğimiz gibi, Morgan, 30 yıl Amerikan Kızılderilileri arasında yaşıyor, onları 

kavramak için. Ki, İlkel Toplum Konağında yaşayan insanlar bunlar. Orada tahlil yapıyor ve 

sağlıklı sonuçlara varıyor: İnsanlık yeniden, sınıflı topluma geçişle kaybettiği sosyalizmi, 

bilinçli olarak kendi iradesiyle ve bilinciyle kuracaktır sonucuna varıyor. “Eski 

Toplum”diye, bayağı hacimli bir kitabı var. Görmüştür çoğu arkadaşımız. 

İşte Osmanlı’yı kuranlar, Orta Barbar Toplum insanları. Yani göçebe insanlar. Bir 

diğer deyişle, Çobanlık Konağınıyaşayan insanlar. Yani İlkel Sosyalist insanlar. Oğuz’un 

Kayı Boyu’na mensup olan insanlar Osmanlı’yı kuranlar. Yani sınıf ayrışması bilmiyorlar. 

Sınıfsal sömürü yok. Kabile Demokrasisi var, liderlerini-şeflerini seçimle başa getiriyorlar. 

O ne demektir? 

En yetenekli; savaşta en yetenekli, yönetimde en yetenekli, en kaliteli, en eşitlikçi, en 

güvenilir insanı, özgür iradeleriyle seçerek başa getiriyorlar. İlkel Toplumda, İlkel 

Demokrasi var, Askercil Demokrasi de denebilir buna. İşte öyle insanlar Osmanlı’yı 

kuranlar. 

Oğuz’un Kayı Boyu, Asya’dan geliyor, son dönemini yaşayan Selçuklu’yla karşılaşıyor. 

Selçuklu, onu Bizans’a karşı sınıra, sınır bölgesine yerleştiriyor. 

Nereye? 

Marmara Bölgesi’nde Söğüt, Bilecik taraflarına yerleştiriyor. Savaşçı insanlar bunlar. 

Kendisini Bizans’tan gelecek saldırılara karşı korusun diye, yerleştiriyor. 

Şimdi dedik ki, her şey bir süreç. Hiçbir şey birdenbire olmaz hayatta. O birdenbire 

oluveren şeyler, aslında uzun bir sürecin sonunda oluşmuş, zamanı gelmiş nitel sıçramalardır. 

Yani tohumun toprağı delip çıkması gibi, çiçeğin tomurcuğu patlatıp açması gibi, anne 

karnından yavrunun zamanı geldiğinde dünyaya gelmesi gibi… Nitel sıçrama bir anda olur 

ama sadece o ana bakarsak biz, doğum olayını, insanın nasıl oluştuğunu anlayamayız, o süreci 

baştan almamız gerekir. Yani her şey süreç diyoruz ya, işte Osmanlı’yı kuran insanlar da İlkel 

Sosyalist Toplumun gelenek-göreneklerini taşıyan, o toplumsal aşamadan gelen insanlar. 

Ama nereye geliyorlar? 

Sınıflı toplum içine. Çökkün iki medeniyetin arasına geliyorlar. 

Biri; Bizans Medeniyeti. Osmanlı, Tarih sahnesine çıktığında, aşağı yukarı ömrünü 

doldurmak üzere Bizans Medeniyeti. 

Bizans’ın en gelişkin olduğu zamanlar ise bininci, yani binli yıllardır. Yahut, bir başka 

deyişle Bizans’ın en gelişkin, en güçlü olduğu zaman 10’uncu Yüzyıldır… 

Selçuklu zaten son dönemlerini yaşıyor. 

Yani çökkün iki medeniyetin arasına geliyor. 



Ama ne oluyor? 

Sınıflı toplumla karşılaşınca, Osmanlı’yı kuranların İlkel Sosyalist değerlerinde 

kirlenme başlıyor, aşınma başlıyor. Ama her şey bir anda olmadığı için, o aşınma da, sahip 

olduğu, ondan önce binlerce yıl yaşayarak devam ettirdiği, nesilden nesile aktararak 

sürdürdüğü İlkel Sosyalist değerleri, gelenek-göreneklerini, Sosyalist Toplum anlayışını bir 

anda yitirmiyor. Bu değerleri bir anda terk edemez. Böyle bir şey söz konusu değil zaten. 

Olamaz da. Hayatın hiçbir alanında böyle bir şey olamaz. Hani insanın bazı hastalıklara karşı 

dirençli olması, zayıf olması, zekâsından sağlığına kadar, anne karnından itibaren sağlıklı bir 

şekilde beslenmesine ve doğumdan sonra da aynı şekilde yetiştirilmesine bağlı olur. Bu 

sağlanırsa insanlar dirençli olur, sağlıklı olur, değil mi?.. Demek ki her şey bir sürecin ürünü 

olduğundan, işte İlkel Sosyalist değerlerin bir anda yitirilmesi de mümkün olmuyor, 

Osmanlı’yı kuran insanlar için. 

  

Koyunhisar Savaşı: 

Osmanlı’nın Üstünlüğü-Bizans’ın Çökkünlüğü-Sebepleri… 

Ve bildiğimiz gibi, ilk kez 1302’de, Marmara Bölgesinde, Güney Marmara’nın hemen 

altında, o zamanki adıyla Bafeus,şimdiki adıyla Koyunhisar denilen yerde bir savaş oluyor. 

İşte orada: Osmanlı Beyliği ilk kez bir Bizans Ordusu’nu yeniyor, Osman Bey yönetiminde. 

İlkel Sosyalist Toplumlarda savaşçı gelenekler güçlü. Çünkü savaşçı toplum, İlkel Sosyalist 

Toplumlar. Kan bağıyla da birbirlerine bağlı. Yani sınıf çelişkileri insanları birbirlerinden 

koparmamış. Hepsi eşit kankardeşleri toplumu. Birbirine bağlı, kendini toplumun dışında 

düşünmüyor o insanlar. 

İşte o zaferden sonra güçlenmeye başlıyor. O, çok ün kazandırıyor Osmanlı’ya. O 

zaman Ege’de mesela Eşrefoğulları,Menteşoğulları, Aydınoğulları, Danişmentoğulları, 

Karamanoğulları… bir sürü beylikler var. Selçuklu çökmek üzere, yani beylikler artık 

bağımsızlıklarını ilan etmişler. İşte onların arasında otoritesini bir anda güçlendiriyor Osmanlı 

Beyliği. Sonra 1321’de Orhan Bey, Pelekanon denen yerde bizzat Bizans İmparatoru III. 

Andronikos’un komutasındaki Bizans Ordusu’yla karşılaşıyor. Yani Pelekanon, iskele, 

Başkan şeyden gelirken… 

Ali Başkan: Eskihisar’dan. 

Nurullah Ankut: Eskihisar’la Darıca arasında Kuzey Marmara’da bir yer. İşte orada bir 

karşılaşma yapıyor. Çünkü Osmanlı sürekli gelişiyor, Güney Marmara’yı kuşatmaya başlıyor. 

Bizans İmparatoru: buna bir tedbir almak lazım, bu adamlar gittikçe bizim payitahta, 

yani İstanbul’a, o zamanki adıyla Konstantinopolis’e gittikçe yaklaşıyorlar; bunlara bir ders 

vermek lazım diyerek, bütün Avrupa yakasındaki, Balkanlar’daki ordularını topluyor. Bizzat 

başkomutanıMegas Domestikos Kantakuzenos’la beraber İmparator III. Andronikos geliyor; 

Marmara Bölgesinde Orhan Gazi’yi aramaya... 

Ama Orhan Bey iyi savaşçı tabiî… Haber alıyor, Bizans Ordusu’nun geldiğini. Oranın, 

bildiğimiz gibi, arkası sarp dağlar. Dağlara mevzilendiriyor ordusunu. Bizans İmparatoru 

geliyor, aşağıda, kıyıda ordusunu savaş düzenine geçiriyor. Yüz yüze kapışma imkânı 

bulamıyorlar. Ama Orhan Bey, 300 okçu atlıyla ani hücumlar yapıyor ve Bizans Ordusu’nu 

oklarla vuruyor ve yarıyor; sonra geri dönüyor. Akşama doğru daha büyük güçlerle, böyle üç 



beş sefer yaparak Bizans Ordusu’nu hırpalıyor. Bizans Ordusu hiçbir şey yapamıyor. Çünkü 

Orhan Gazi’nin Ordusu tamamen korunaklı sarp arazide... Yamaç arazide… Bugünkü 

savaşlarda bile, böyle bir arazide konuşlanmış bir orduya, bir saldırı, taarruz başlatmak son 

derece sakıncalı. Büyük kayıplar verdirir. Kantakuzenos asker tabiî… Böyle bir savaşın sonuç 

vermeyeceğini bildiği için, “Tamam, Osmanlı Beyliği karşımıza çıkmaya cesaret edemedi, 

geri dönelim” diyor. Ve geri dönmeye karar veriyorlar akşamüzeri. Fakat tam dönüş sırasında, 

savaşta usta Orhan Bey, bir anda bütün orduyu toplayarak, geri çekilen askerlere arkadan 

müthiş bir saldırı başlatıyor. Ve darmadağın oluyor Bizans Ordusu. 

Moral her şeyde çok önemli... Güven, özgüven… Eğitimcilikte de bu çok önemli, 

askerlikte de çok önemli, hatta yine spor yapan arkadaşlar bilir, sporda da çok önemli. Yani 

gerek ferdi sporlarda, gerek takım sporlarında özgüven en önemli unsurdur. Antrenör ne kadar 

tecrübeli ve bilgili olursa olsun, takımına ya da sporcusuna özgüveni veremezse; istediği 

kadar kondisyon yönünden, teknik yönünden geliştirsin sporcularını, o sporcular asla başarılı 

olamaz. Öncelikle kendine güvenecek. Tabiî o kof bir güven olmayacak. Yeterli çalışmayı, 

deneyimi edinecek, ama onun dışında da cesaretine ve gücüne güvenecek insan. Öyle çıkacak 

mücadele meydanına. O insan, bambaşka bir şekilde mücadele eder. Bu, savaşçılıkta da 

böyledir. 

Orhan Gazi, işte o özgüvenli orduyla saldırıyor ve dağıtıyor-darmadağın ediyor Bizans 

Ordusu’nu. İmparator bacağından yaralanıyor. Bir şayia çıkıyor; İmparator ölümcül yara aldı, 

diye. Tam bir bozguna uğruyor Bizans Ordusu. Ve İmparator, bir gemiye binerek kendisini 

zor atıyor İstanbul’a. Ve Kantakuzenos darmadağın olmuş ordunun kalanlarını toplayarak, o 

zamanki adıyla Hrisopolis’e (Altın Şehir’e) ya da Skutarion’a yani Üsküdar’a getiriyor. Ve 

Üsküdar’dan karşıya, İstanbul’a geçiriyor; o zamanki adıyla Konstantinopolis’e. 

Bizanslılar da akıllı insanlar tabiî. Her ne kadar savaşçı yetenekleri çok zayıflamış olsa 

da akıllı insanlar. Anlıyorlar ki, artık Osmanlı Sorununa uzun bir süre askercil yöntemlerle bir 

çözüm getirme imkânı yok. Bizans onu görüyor, kavrıyor. Zaten ondan sonra anlaşma 

yapıyor. Dostluk politikası uyguluyor. Kantakuzenos’un kızıyla da Orhan Bey evleniyor. Yani 

böyle bir politika uygulamaya başlıyor, Bizans. 

  

Osmanlı’nın Gücü İlkel Komünal Toplumdan Gelir 

Yani Osmanlı’yı güçlü kılan etkenlerden biri, bu savaşçılığıdır… 

O nereden geliyor? 

İlkel Komünal Toplum yapısından geliyor. O gelenek-göreneklerden geliyor... 

Demek ki, Osmanlı’nın esas gelişmesini sağlayan iki etkenden biri bu... Ama bu 

yetmez. 

Bir ikinci etken daha var. O da İlkel Sosyalist Toplumdan geliyor: 

Eşitlikçi bu insanlar. Sömürüye karşılar. Öyle bir gelenekleri var. Ama içine girdikleri 

Medeniyetse sınıflı toplum, sömürücü toplum… Ama işte Medeniyeti ne yapıyorlar? Önemli 

oranda ılımlılandırıyorlar o toplumun sömürüye dayanan düzenini, niteliğini. Bütün Antika 



Tarihte ekonomi temeli, esas toplum meselesi, gelir Toprak Meselesine-Düzenine 

dayanır.Çünkü Antika Tarihin temel üretim aracı topraktır. İşte Osmanlı, Dirlik 

Düzeni dediğimiz bir düzen kuruyor, fethettiği yerlerde. Bu düzende toprağın mülkiyetine 

kimse sahip değil. Toprağın mülkiyeti, Osmanlı’nın deyimiyle Beytül’mali Müslimin’in. 

Yani Müslümanların Ortak Malevinin. Padişahın kendisi dahi, toprağın özel mülkiyetine 

sahip değil. 

Peki, tasarrufuna kim sahip? 

Üretmen köylü... Onun sadece toprağı işletme ve ürününü alma hakkı var, Dirlik 

Düzeninde. 

Peki devletin payı ne burada? 

Ürünün onda birini devlet alıyor. Buna Öşür deniyor. Öşür zaten anlam olarak onda bir 

demektir. Dirlikçiye ve onun beslediği savaşçılara verilense hiçbir zaman onda ikiyi 

geçmiyor. Böylece de ürünün onda yedisi üretmen köylüye, çiftçiye kalıyor. Ama 

derebeyleşmiş Antika Medeniyetlerde, ürünün ancak onda ikisi, onda üçü üretmende kalır. 

Gerisi; gerici, aracı, sömürücü sınıflar tarafından gasp edilir. Zaten toprak, bir avuç 

derebeyinin elinde kalır. İnsanlar toprak kölesi durumuna düşer. 

İşte Osmanlı’nın ilk zamanlarındaki Dirlik Düzeni, muazzam bir bolluk getiriyor. 

Üretmen halka refah, mutluluk getiriyor. Onu zalim derebeylerin elinden kurtarıyor. Ve pek 

çok yerde (Osmanlı Tarihinden bir sürü örnek verebiliriz buna), Osmanlı akıncılarını, 

savaşçılarını, ordusunu kurtarıcı olarak karşılıyor; çürümüş medeniyetlerin ezilen, sömürülen 

halk kitleleri, üretmen insanları. Buna bir tek örnek verip geçeceğim, zamanımız yok. Yani 

Osmanlı’yı geliştiren bu iki nedenhakkında: 

Donald M. Nicol adlı bir Tarihçi, arkadaşlar. “Bizans’ın Son Yüzyılları 1261-

1453” adlı, ciddi bir araştırması var. Buradan bir paragraf okuyacağım: 

“Diğer yandan, imparatorluğun batı Anadolu’yu yeniden fethetmek için gerekli 

güçlü bir orduyu oluşturup donatabilecek durumda bulunduğunu boş yere iddia 

etmektense Orhan ile bir uzlaşmaya varmak daha gerçekçiydi. (Bizans İmparatorluğu 

açısından tabiî. - Nurullah Ankut) Ayrıca Bizanslılar böyle bir sonuç eninde sonunda 

Tanrı’nın uygun göreceği bir zamanda gerçekleşecek düşüncesiyle daima teselli 

bulabilirlerdi. (İşte koyu dindarların saplandıkları yahut kendilerini teselli ettikleri bir yön de 

bu, arkadaşlar. Biz nasıl olsa Tanırının has kullarıyız. Allah bir şekilde, bir gün bize yardım 

edecek ve bizi bu darlıktan kurtaracak, yani bu derdimize bir deva mutlaka verecek. - N. 

Ankut) Ama Osmanlılar öylesine barışçı bir fatih örneği gösterdiler ki, kurbanlarından 

pek çoğunun güvenini kazandılar. Örneğin, Nikaia (İznik - N. Ankut) ellerine 

düştüğünde, Orhan isteyen herkesin ellerindeki dince kutsal kalıntıları yanında 

götürerek kentten çıkıp gitmesine izin verdi. (Dikkat edelim, arkadaşlar - N. 

Ankut) Verilen bu fırsattan pek az kişi yararlandı. Direniş gösterenlerden öç alınmadı ve 

kentin kendi iç işlerini yürütmesine izin verildi. Aslında kent çok geniş ölçüde, Nikaia 

surlarının sağlamlığı ve Konstantinopolis’ten yardım gelecek diye umut beslenmesi 

sayesinde direnebilmişti. 1329’daki Pelekanon muharebesinden sonra kentin surları 

yerli yerinde kalmakla birlikte kurtarmaya gelinmesi umudu sönüp gitmişti. Kent halkı 

açlıktan kırıldıkları ya da yenildikleri için değil (arkadaşlar bakın, yine dikkat edelim - N. 

Ankut), asıl çıkarlarının nerede olduğunu hesapladıkları için teslim oldular ve gelişip 



büyüyen Osmanlı devleti ile çabucak bütünleştiler. Nikaia’nın düşmesinden sadece sekiz 

yıl sonra, bir zamanların bu büyük Hıristiyan kentindeki yerlilerden birçoğunun 

Ortodoks dinine inançlarını bırakıp İslamiyeti kucakladığı haberini alan 

Konstantinopolis Patriği dehşete düştü. 1339’da ve 1340’ta ruhlarını kurtarmak için 

patriklik genelgeleri yolladı, ama artık çok geçti.” (agy., s. 182) 

Yerli ve yabancı Tarihçilerden buna daha pek çok örnek gösterebiliriz ama zamanımız 

sınırlı, arkadaşlar. 

Demek ki, işte Osmanlı’yı geliştiren güç bu. 

Peki bu güç nereden geliyor? 

İlkel Sosyalist gelenek-göreneklerden… Gelenek-görenekler yüzyıllarca sürer. Bir anda 

yok olmaz. Aynı da kalmaz ama. Kerte kerte aşınır. İşte o yüzden, her Antika Medeniyet gibi, 

Osmanlı da içine girdiği sınıflı toplumun bataklığına, sınıf ilişki ve çelişkilerinin ve 

sömürünün getirdiği pisliğe diyelim, eşitsizliğe, adaletsizliğe, kötülüklere günden güne 

bulaştı, alıştı. Ve sonunda Dirlik Düzeni gelip tıkandı, Kanuni Sultan Süleyman zamanında. 

  

Kesim Düzeni, Derebeyleşme ve Çöküş 

Kanuni, buna, kendince bir reform, bir düzeltme, yenileme getirebilmek için, Dirlik 

Düzenini kaldırdı, yerine Kesim Düzeninikoydu. Ama o da çare olmadı. Kesim Düzeninde, 

toprağın yönetimi Kesimciye verildi. Kesimci de daha alt düzeydeki Mültezim denen 

vurgunculara aktarır, toprağın yönetimini. Tabiî kendi yüklü komisyonunu aldıktan sonra… 

E, Mültezim parayı nereden bulacak, kimden alacak? 

Tefeciden, sarraftan. Ondan para buldu, faiziyle aldı. Toprağın gelirini o topluyor yani. 

Şimdi de kamu işleri özel sektöre veriliyor ya, hani… Mesela İstanbul veriyor, burası da 

(Ankara da) veriyordur sanıyorum: su parasının toplanması, elektrik parasının toplanması özel 

şirketlere veriliyor ya, işte Osmanlı da Kesim Düzeninde aynısını yaptı. Eskiden Osmanlı 

kendisi toplardı vergiyi. Ama artık kesimciye verdi. O zaman araya kesimci, mültezim, 

cizyedar, mubaayacı denen müteahhitler girdi. İlkin devletten bir arazinin, ki malikane 

deniliyor, yönetimini alan kişiye Kesimcidenir. O da vergi toplama işini, bugünkü taşeronlar 

benzeri, daha alt düzeydeki aracılara: mültezimlere, cizyedarlara veriyor. Araya kesimci, 

mültezim, cizyedar, tefeci sarraf giriyor. Bunların hepsi üretimden pay aldılar. Bir de devlete, 

geriye ürünün Kesim Düzeninin başlangıcında onda ikisi sonraları ise yüzde 4’lere, 5’lere 

kadar gerileyen bir kısmı, vergi olarak gitti. O zaman, Kesim Düzeninin sonuna doğru, 

üretmenin elinde ürünün ancak onda ikisi, onda üçü kalabildi. Yani Osmanlı da gün be gün 

sınıflı topluma battı ve derebeyleşti. 

Derebeyleşme iki şeyi getirdi: 

Sınıf ilişki ve çelişkilerinin olduğu yerde artık kankardeşliği, dayanışma, o eşit 

kardeşlerin dayanışması, sevgi ve bağlılık kalkar. Toplum çıkarı yerine özel kişi çıkarı geçer. 

İnsanlar bencilleşir. Kendi çıkarından başka bir şey düşünmez olur. Toplumu da düşünmez. 



Diğer insanları da düşünmez. Kendisini düşünür… Sınıflı toplumun reziletlerinden birisi de 

budur. 

Ondan sonra artık savaşlarda yenilgiler başladı. Derebeyleşme arttıkça, toprak giderek 

bir avuç derebeyinin elinde birikmeye başladı. Osmanlı’da bir mülkiyet kanunu yok o zamana 

kadar. Görünüşte toprak yine kamunun, ama Vakıflaradı altında toprak özel kişilerin eline 

geçti. Daha önce de söylemiştim bir yerde, geçen yıl Vakıflar Genel Müdürü,televizyonda 

konuşuyor, övünerek anlatıyor. Diyor ki; Osmanlı’da arazinin yüzde 60’ı vakıftı, atalarımız 

böylesine vakfı severlerdi, diyor. Yani övünerek anlatıyor. Acı acı güldüm ben... Dedim, bu 

anlatan hem de Vakıflar Genel Müdürü. E, sen kimin malını alıp vakfediyorsun? Kamunun 

malı o. Yani özel mülkiyet yok ki o zaman... 1858 Arazi Kanunnamesi’ne kadar kimsenin 

özel mülkü yok, Osmanlı’da. Tüm toprak kamunun. Ama vakıflar adı altında iç edildi. Önce 

vakfın yöneticisi ömür boyu tasarruf hakkına sahip oldu. Sonra giderek, babadan oğla 

geçmeye başladı. Böylece özel mülkmüş gibi toprak kullanılmaya başlandı. Yani Osmanlı, 

Bizans’ın bütün bataklığına, sınıflı toplum bataklığına boylu boyunca battı gün be gün. İşte 

Ustalar buna; “fatihlerin fethedilmesi”, derler. 

Tefeci-Bezirgân Sermaye dediğimiz bu Antika Sermaye, toprak düzenine, Dirlik 

Düzenine gün be gün saldırdıkça, Osmanlı’nın batışı, çöküşü hızlandı. Savaşlarda yenilgiler 

başladı bildiğimiz gibi. Osmanlı’nın ilk büyük bozgunu, 1683 İkinci Viyana Kuşatması’dır. 

Büyük bir yenilgiyle sonuçlandı kuşatma. Osmanlı, o güne kadar, öyle bir yenilgi almamıştı 

hiç. Bir dönüm noktası oluşturdu o. Avrupalılar anladılar ki, artık Osmanlı yenilebilir, 

Avrupa’dan atılabilir. Ama o sadece bir düşünce oluşturdu. Asıl büyük kanaat, 1773-1774 

Osmanlı-Rus Savaşı sonunda gerçekleşti. O savaş sonunda yaşanan bozgunla gerçekleşti. İki 

cephede karşılaştı Osmanlı Ordusu, Çarlık Ordusu’yla ve ikisinde de bozguna uğradı. Artık 

hem orduyu yöneten komutanlar yetersizdi, acizdi, hem de ordunun savaşçı ruhu 

zayıflamıştı… 

Orhan Bey’in savaşçılığını, komuta yeteneğini anlattık, yukarıda. 

Sınıflı toplumun ileri aşamasındaysa, Tarihçiler de anlatıyor ki; zavallı, kendini 

yönetmekten aciz insanlar, hem Padişah, hem komutanları... E, sınıflı toplum o hale getirir 

insanları. Artık refahtan, lüks tüketimden başka bir şey düşünmez olur yöneticiler. Bu lüks 

hayatı gönüllerince yaşayabilmek için de hep vurgun, soygun peşinde koşarlar. Bu 

yöneticilerde savaşçılık kalmaz. Adalet duygusu kalmadığı gibi, savaşçı bir yetenek de 

kalmaz. Toplum sevgisi de kalmaz. Niye savaşsın adam, niye kendini feda etsin? Rahat, lüks 

içinde, mal mülk içinde saraylarda yaşamak varken… O hale gelir insanlar. 

İşte ilk büyük hezimet denilen antlaşma, bu savaşın sonunda gerçekleşti. Küçük 

Kaynarca Antlaşması bildiğimiz gibi bu büyük yenilginin sonunda imzalandı. Bu 

Antlaşmayla, Rusya’ya küçük çapta arazi verdi Osmanlı. Yani büyük bir toprak da 

kaybetmedi: Karadeniz’de birkaç liman verdi, Kırım Yarımadası’nın yarısını verdi. Ama asıl 

büyük hezimeti şuydu: Osmanlı’daki Ortodoks-Hıristiyan tebaanın, dini haklarını tam olarak 

kullanıp kullanamadığını ve bunlara yönelik kısıtlamaların olup olmadığını; Rus Çarlığı’na 

denetleme yetkisi verdi, bu antlaşmanın bir maddesiyle Osmanlı. Yani Rus Çarlığı gelecek, 

benim dindaşıma şu yönde baskı yapıyorsun bunu düzelt, bunu kaldır, diyecek; Osmanlı da 

tamam, diyecek... Yani düşünebiliyor musunuz Osmanlı’nın düştüğü durumu?.. 

İşte bu hale gelince artık, Avrupa devletlerinde tam bir kanaat oluştu; demek ki Osmanlı 

artık yok edilebilir. Ve o tarihten sonra, yine Batılı Tarihçilerin de anlattığı gibi, aşağı yukarı 



Eski Dünya’nın bütün Tarihi, Osmanlı’yı yok etme planı üzerine gerçekleşir. O planın hayata 

geçirilmesinden ibaret kalır. Aşağı yukarı diyorum, arkadaşlar. Yani büyük ölçüde... Çünkü 

Osmanlı 20 milyon km2 toprağa sahip o zaman. Yani Kuzey Afrika’dan tutun, Arabistan 

Yarımadası tümüyle, oradan gelin buraya, tâ İran sınırına-Basra Körfezi’ne ve Kafkaslar’a, 

Karadeniz’e Kırım Hanlığı’na, oradan Avrupa’ya geçersiniz; Romanya dâhil, tâ Avusturya-

Macaristan, Adriyatik kıyılarına kadar eski Yugoslavya, tümü Osmanlı toprağı. Toplam 20 

milyon km2. İnsan acı duyuyor… Sovyetler Birliği de aşağı yukarı bu yüzölçümüne sahipti; 

20 milyon km2’ye. Birinciydi dünyada, yüzölçümü bakımından. Osmanlı, Sovyetler’e eşit bir 

yüzölçümüne sahipti, 30-50 milyon arasında tahmin edilen bir nüfusa sahipti. Ama Türk 

nüfusu hep 10 milyonun altında. Hiçbir zaman 10 milyonun üzerine çıkamıyor. 

Şimdi buna bir iki örnek olarak da Hammer Tarihi’nden bir iki paragraf okumak 

istiyorum. Ünlü Osmanlı Tarihçisidir Hammer de bildiğimiz gibi. Osmanlı Tarihi denince, 

hemen hemen ilk akla gelen, 10 ciltlik, dünya çapında üne sahip bir eserdir, Hammer Tarihi. 

Okumaya geçmeden önce şunu belirtelim: Bugünkü Tarih gibi, Antika Tarih de bir 

anlamda sosyalizmle sınıflı toplumun savaşıdır. Bir toplum, sınıflı toplum biçimine geçiyor, 

İlkel Sosyalist Toplum olmaktan çıkıyor; Sınıflı Topluma geçiyor, belli bir süre yaşıyor, 

derebeyleşiyor. 

Ve onu da kim yıkıyor? 

Yeni-başka bir İlkel Sosyalist, Barbar Toplum. 

Yani medeniyet tıkandığı anda, yeni bir İlkel Sosyalist akını geliyor, o derebeyliği 

yıkıyor; Osmanlı’nınkine benzer bir refah, bir mutluluk getiriyor. Ama sonunda kendisi de 

derebeyleşiyor. 

Bu sınıflı topluma geçiş süreci ne zaman başlıyor? 

Milattan Önce 4.000 yıllarında başlıyor, 15’inci Yüzyıla kadar böyle geliyor. 

Sosyalizmle sınıflı toplumun arasındaki savaş, Antika Tarihin bata çıka gidişini belirleyen ana 

etkendir. 

Ondan sonra da, ilk kez İngiltere’de, insanlık Sosyal Devrimlere geçiyor, o çağa 

geçiyor. Ve Burjuva Devrimiyle beraber, artık bir medeniyetin toptan batması Tarihte son 

buluyor. Ondan sonra bir toplum tümüyle batmıyor. Sadece toplumun gelişimini tıkayan 

sömürücü sınıf alaşağı ediliyor. Onun yerine yeni, ilerici, devrimci bir sınıf iktidara geliyor. 

İşte İngiliz Devrimi’yle gerçekleşen bu... 14’üncü Yüzyıl sonunda başlıyor, 15’inci Yüzyılın 

tamamını dolduruyor ve 16’ncı Yüzyılın başında tamamlanıyor İngiliz Devrimi. 

Ve Kapitalizm iktidara geliyor. Oradan bildiğimiz gibi ilk kez Fransa’ya atlıyor burjuva 

devrimi ve bütün kara Avrupa’sını kaplıyor. Kerte kerte yayılıyor. Ama burjuva devrimleriyle 

birlikte yeni bir devrimci sınıf tarih sahnesine çıkıyor. 

O kim? 

Burjuvazi de devrimini yaparken devrimci, ama iktidara geldikten sonra sömürücü. O 

da, Ustaların deyimiyle, kendi mezar kazıcısı, sonuna kadar devrimci bir 

sınıfı, Proletaryayı, İşçi Sınıfını yetiştiriyor. 



Artık ondan sonraki Tarih de genel anlamda, emperyalistlerin pazar kavgaları, 

sömürgecilerin, emperyalistlerin pazar kavgaları ve İşçi Sınıfıyla arasındaki savaşlardan ibaret 

kalıyor. 

Yani sosyalizm insanlığın neresinde? dersek; her yerinde, arkadaşlar. 

Zaten altı bin yıl öncesine kadar insanlık, sömürü, sınıflı toplum nedir bilmiyor. Ama 

ondan sonra da sürekli insanlığın bir yerinde sosyalizm, bata çıka, bazen altta, bazen üstte 

gelenekler biçiminde de olsa hep varlığını sürdürüyor. Ve hep insanlığa mutluluk getiriyor. 

Böylesine insancıl bir şey sosyalizm… Kıvılcımlı Usta da ondan diyor: “Sosyalizm 

düşmanlığı insanlık düşmanlığıdır.” diye. 

Gerçekten… 

(Alkışlar…) 

Şimdi Hammer’den konumuzla ilgili bölümü okumaya başlayalım: 

“Bu antlaşma hakkında her şeyi bilmiyorsak da, bildiğimiz kadarından şu sonucu 

çıkarabiliriz: Bu antlaşmanın hükümleri Rus diplomatlarının becerikliliğini ortaya 

koyuyor. Bu antlaşmanın ustaca yazılmış maddeleri, Osmanlı Devletini bugünden 

itibaren bir çeşit Rus eyaleti haline getirebilecektir.” (Hammer, Büyük Osmanlı Tarihi, 

Sabah Yayınları, c. 8, s. 598) 

Hammer’in aktardığı bu satırları, Avusturya’nın, Avusturya-Macaristan 

İmparatorluğu’nun Babıâli nezdindeki muhatabı, temsilcisi, Baron de Thugut yazıyor. Yani 

ne diyelim, bugünkü deyimiyle Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun Osmanlı 

Büyükelçisi, İstanbul Büyükelçisi… 

Başka bir çeviride de şöyle denir, arkadaşlar: 

“Osmanlı İmparatorluğu bu anlaşmayı imzaladığı dakikadan itibaren, Rus 

İmparatorluğu’nun bir eyaleti haline gelmiş demektir. Saint Petersburg Sarayı, yani 

Çarlık, bu eyaletinden istediği parayı, askeri, vesaireyi alabilecektir. Gelecekte, Rusya, 

Babıâli’ye kanunlarını dikte ettirecek ve Padişaha bunları kabul ettirmek için 

imkânlara sahip olacaktır. Belki birkaç yıl daha bu işleri padişah adına yürütecek, 

zamanı gelince de idareyi kesin olarak ele alacaktır.” 

Daha çok ağır raporları var. Tabiî kendi memleketine gönderdiği raporlar bunlar. Ama 

şu iki paragrafı da okuyayım. Burada Osmanlı’nın içinde bulunduğu durumu, yani nereden 

nereye, hangi noktaya geldiğini çok güzel gösteriyor: 

“Son felaketler ve bunun sonucu olarak halkın duyduğu büyük üzüntü, onu 

eğlence ve sefahatten ancak birkaç gün alıkoydu. Bu durumda kalınca da, o büyük 

gururu bir anda korkaklığa, bayağılığa dönüşüverdi. Öyle ki, ulemaya bizzat başvurup, 

barışın gerekli olduğuna dair bir fetva çıkarılmasını istedi. (Kim istiyor bunu? Padişah 

tabiî, Babıâli yönetimi. - N. Ankut) Ulemanın barışa nihayet razı olduğu haberi saraya 

ulaştırılınca, hükümdarlık gurur ve şerefini bir yana bırakarak, bir kutlama şenliği 

yapılmasını emretti.” (agy., s. 600) 



Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar, en büyük felakete, hezimete, ulemadan uygundur 

diye fetva aldım diyerek, kutlama şenliği yapıyor, Padişah I. Abdülhamit ve Bab-ı Âli. 

2005 Aralık’ında mıydı? Bizimkiler de Avrupa Birliği’nden benzer bir şey almışlardı, 

değil mi?.. Müzakere Tarihi mi almışlardı?.. Yine Ankara’da böyle havai fişeklerle 

kutlamışlardı bu ihaneti… İşte böyle bunlar. Yani insan bunları görünce Mehmet Akif’i 

hatırlıyor. Akif’in: 

  

Tarih’i ‘tekerrür’ diye tarif ediyorlar. 

Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi? 

  

diyen dizeleri aklına geliyor. Tabiî hiçbir şekilde Tarih tekerrür etmez. Ama dışarıdan 

bakınca öyle görünür bazılarınca... Şu anki durum da, Osmanlı’nın o günlerini andırıyor. İşte 

aynı insanlar bunlar. Yani Osmanlı’nın çürümüşlüğünü, çürümüş halini temsil eden insanlar 

bunlar. 

Bir Dinleyici: Bozguna zafer havası. 

Nurullah Ankut: Evet, bozguna zafer havası çalıyorlar. 

“(…) Halk bunu büyük bir rezalet sayarak tepki gösterirken, o, müzik sesleri 

arasında bu fetvayı tasdik etti. Bu fetva ki, yakında Babıâli’nin siyasi varlığına son 

verecek niteliktedir.” (agy., s. 600) 

Bu büyükelçi nasıl görüyor bunu, arkadaşlar bakın. O çağda yaşıyor, yani aynı dönemin 

insanı bu da. Ama bir görüş farkı var. 

Bu fark nereden kaynaklanıyor? 

Orası gün be gün kapitalizme geçme sürecinde olan bir imparatorluk. Yani Osmanlı’yla 

tam bir zıt gidişleri var. Onlar kapitalizme doğru yönelirken, Osmanlı, Bizans’ın bataklığına, 

yani derebeyleşmenin bataklığına doğru gidiyor gün be gün. Böyle zıt yön tutuş var. O 

sebepten, bu taraftaki insanlar nereye gittiklerini göremiyorlar. Yani kendilerini bekleyen 

sonucun ne olduğunu göremiyorlar artık. O öngörü yok. Hani Usta da der ya, sosyal varlıktır 

insan. Kıvılcımlı Usta’nın “sınıf körlüğü” dediği ve insanda bulunabilen bir zaaftır bu 

öngörüsüzlük. Hayvan bile bu kadar kör olamaz, insanın tutulduğu sınıf körlüğüyle 

kıyaslanınca. İnsanlar, sosyal sınıflarının penceresinden bakarlar her olaya. Gerici bir sınıfa 

mensup insan hiçbir şey göremez. Çünkü sınıfı çürümüş, batmakta olan bir sınıf. İleriye doğru 

hiçbir ufku yok ki, ne görsün? Bataklığın içindeki insan bataklıktan başka ne görebilir? 

Ama Avusturya Elçisi, kapitalizme yönelen bir toplumun insanı… Bakın nasıl ayık, 

nasıl netçe görüyor. Yine bir paragraf daha okuyalım, arkadaşlar: 

“Tefessüh etmişliğin (çürümüşlüğün) bu inanılmaz delillerine esaslarından sapmış 

ve bozulmuş kötü idareyi de ilave edersek, diyebiliriz ki, bu Doğu İmparatorluğunun 



yıkılışını, Rus silahlarından çok bu kötü idare, bu bozulmuşluk hazırlamıştır. Bu 

bakımdan, Osmanlıların siyaset sahnesinden çekilmeye hazır hale gelmeleri, aynı 

akıbete uğrayan başka devletlere göre, en az acınacak bir durumdur. Maalesef bu 

imparatorlukta şimdi cereyan eden olayların, gelecekte bütün devletlerin politikaları 

üzerinde çok büyük etkisi olacak, sonu gelmeyen kargaşalıklara, sıkıntılara yol 

açacaktır.” (agy., s. 600) 

Ayıklığı görebiliyor muyuz, arkadaşlar? 

1774’te, neleri görüyor bakın. Birinci Emperyalist Paylaşım Savaşı’yla, Osmanlı’nın o 

hengâme içinde nasıl yok olacağını, nasıl büyük gürültüyle, acılarla çökeceğini ve büyük 

emperyalist kurtların onu paylaşmak için nasıl kendi aralarında paylaşım pazarlıkları, 

paylaşım savaşları yapacaklarını, ne yapıyor? Az çok sezinliyor. Öyle değil mi? İnsan hayran 

oluyor şu uyanıklığa… 

Gören sadece Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Elçisi değil. Bir paragraf daha 

okuyalım buradan. Fransa Elçisi de aynı şeyi söylüyor: 

“1774 Küçük Kaynarca Barış Antlaşmasıyla Babıâli; esasen sadece Tataristan 

yakınlarında bazı kaleleri ve Tataristan üzerindeki METBULUK (yani 

koruyuculuk) hakkını kaybetmişti. (Tataristan bildiğimiz gibi, Kırım Hanlığı, arkadaşlar. - 

N. Ankut) Fakat asıl önemli olan husus, savaştan sonra Osmanlıların barış içinde ve 

dostane ilişkiler içinde olsa bile hiçbir hukuki bağlılık gözetilmeden, üzerlerine 

saldırılması caiz olan milletlerden sayılmış oluyordu. 

“Bu zaman, dayanma gücünü yitirmiş olan devletler aleyhine paylaşma ve 

tazminat anlaşmalarının yapıldığı bir devirdir. Pek çok kimse Osmanlı 

İmparatorluğu’nu Lehistan Krallığı’yla bir tutuyorlardı. Gerçekte de Lehistan 

krallığının komşuları Polonya’da asayişi yeniden kurmak ve siyasi partileri bir iç 

savaşın kanlı olaylarından korumak bahanesiyle geniş Leh topraklarını kendilerine 

ilhak etmiş bulunuyorlardı. Osmanlı payitahtındaki Fransız elçisi şöyle 

yazıyordu; (arkadaşlar dikkat edelim - N. Ankut) Von Kaunitz, (bu yine Avusturya-

Macaristan yönetimi - N. Ankut) Osmanlı devletinin hayatiyetinin devam etmesini Avusturya 

siyaseti ve menfaatleri için esaslı bir unsur olarak görmektedir. Fakat Türk idaresinin 

manasızlığı karşısında Osmanlı devletinin bundan böyle yaşayabilmesi hakkında hiçbir ümit 

kalmamıştır.” (agy., c. 9, s. 7) 

“Şark Meselesi” Osmanlı’nın Paylaşılması Meselesidir 

Bütün bunlar, tekrar vurgulayalım, 1774’te söyleniyor, arkadaşlar. 

İşte ondan sonra Batılı sömürgecilerin, “Doğu Sorunu”, başka bir deyişle “Şark 

Meselesi” dedikleri bir mesele bildiğimiz gibi, bir kavram, bir deyim ortaya atıldı ve hep 

kullanıldı. 

Nedir bu? 

Osmanlı’nın, çökmesi kaçınılmaz olan Osmanlı’nın, paylaşılması meselesidir, Şark 

Meselesi. Nasıl paylaşılacağı ve bu paylaşımdan en büyük payı kimin kapacağı meselesidir. 



Yani İngiltere’nin, Fransa’nın, İtalya’nın, Almanya’nın, Rus Çarlığı’nın ve ABD’nin ve 

hatta Japonya’nın, arkadaşlar, bütün hesabı ve politikası artık, bu mesele üzerine 

kurgulanmaktadır. Şark Meselesi’nin çözümünden en büyük faydayı nasıl sağlarım?.. Hepsi 

bunun hesabı içindedir, arkadaşlar. 

Yenilgiler art arda gelir bildiğimiz gibi. Yine büyük bir felaket, Rumi Tarihe göre 93 

Harbi, yani 1777-1778 Osmanlı-Rus Savaşı’dır. Rumi Tarihe göre 1293’e denk düştüğü 

için, eskiler hep 93 Harbi derler buna. 

Orada Osmanlı yine büyük bir bozguna ve en büyük toprak kaybına uğrar. Tarihinde o 

güne kadar hiç uğramadığı şekilde toprak kaybına uğrar. Hemen hemen bugünkü Trakya 

dışındaki bütün Avrupa topraklarını kaybeder. Çarlık Ordusu, o günkü adıyla Ayestefenos’a 

yani Yeşilköy’e, İstanbul’un bildiğimiz banliyösü, Yeşilköy’e kadar gelir. Aslında gelip 

Payitahtı da ele geçirebilecek durumdadır. Ama Osmanlı’ya göz dikmiş olan diğer Batılı 

Emperyalistlerden korkar. Buraya kadar gidersek (çünkü çok büyük bir pay kapmış olacak.) 

onlar, özellikle de İngiltere, buna itiraz eder, diye düşünerek durur. Ayestefenos 

Antlaşması yapılır. Nitekim İngiltere buna derhal başkaldırır. Hemen donanmasını getirir 

Marmara’ya, İstanbul önüne demirletir. Ben varım, bu paylaşımda ben de varım, der. Kabul 

etmiyorum yaptığın antlaşmayı, der. Ültimatom verir Çarlığa. Ve Berlin 

Antlaşması dediğimiz bir anlaşma yapılır, Berlin’de. Burada, Ayestefenos’un şartları biraz 

ılımlılandırılır. Yani hafifletilir. Mesela bir örnek verelim: Kars, Ardahan, Batum, 

Doğubeyazıt, Çarlık Rusya’sına veriliyordu. Doğubeyazıt Osmanlı’da kalır o zaman. 

Osmanlı’ya geri verilir. Kars, Ardahan, Batum sana yeter, derler… O kadarı sana yeter... 

Avrupa’da öyle bir ılımlandırmaya gidilir. 

Artık Osmanlı tek başına ayakta duramayacağını anlar. Kurnazlığıyla ünlü II. 

Abdülhamit paniğe uğrar. Bursa’ya kaçmaya yeltenir. Ve hemen Babıâli bürokrasisi yetişerek 

son anda vazgeçirirler. Yani korkusundan, bütün haremini vesairesini taşıyıp Bursa’ya 

gidecek. Bu artık batmak demektir. İkna ederler İstanbul’da kalmaya. 

Tabiî emperyalistler hiçbir şeyi babalarının hayrına yapmazlar. İngiltere de karşılığında, 

bir süre için Kıbrıs’ın yönetimini bana versen, der. Şu anda Akdeniz’de donanmam için bir 

üsse çok ihtiyacım var, kalıcı üsse. Mülkiyetini istemiyorum ama geçici bir süre için 

kullanımını versen, der. 4 Haziran 1878’de imzalanan Kıbrıs Antlaşması’yla, geçici bir süre 

için, Kıbrıs’ın mülkiyeti Osmanlı’da kalmak kaydıyla, hatta verginin de cüzi bir miktarı 

Osmanlı’ya verilmek kaydıyla, İngiltere’ye verilir. 

İşte Kıbrıs Meselesi o günden itibaren başlar, arkadaşlar. O güne kadar Kıbrıs diye bir 

ülke yok. Osmanlı’nın adası. 1570’te fethetmiş, Latinlerden fethetmiş Osmanlı. Birinci Dünya 

Savaşı’nın patlamasıyla beraber, İngiltere savaşa girer Osmanlı’ya karşı, 1915’te de Kıbrıs’ı 

ilhak ettiğini açıklar. Ondan sonra da devam eder Kıbrıs Meselesi. Bugün de bildiğimiz gibi, 

Türkiye’nin çok önemli, Dünyanın da önemli sayıdaki siyasi meselelerinden biridir hâlâ. 

  

Birinci Emperyalist Dünya Savaşı’na Gelirsek 

Emperyalistler iki bloka bölünmüş vaziyettedir. Her iki taraf da, Almanya Bloku da, 

güçlenmiş durumda. Yanına Avusturya-Macaristan’ı çekmiş, Bulgaristan’la ittifaka girmiş; 

geç gelmiş, arkadan gelmiş bir emperyalist devlet Almanya İmparatorluğu. Ama arkadan 



geldiği için, daha hırslı, daha açgözlü, daha saldırgan ve daha savaşçı yani daha militarist bir 

imparatorluk, bir sömürgeci güç. Artık emperyalist bir güç. Oralardaki kapitalizm de 

emperyalizm aşamasına gelmiş. İlkel sömürgecilik değil artık, emperyalist sömürgecilik. 

Osmanlı hangi tarafta savaşa girse, her iki tarafta da kaybedecek. Kurtulma şansı yok. 

İsmet Paşa’nın “Anıları”nda da bu anlatılır. Yani bizzat, beraber savaş yürütürlerken, 

Alman generallerin Almanya’ya yazdığı raporlarda da, konuşmalarda da bu dile getirilir. 

Savaşı Almanya da kazanmış olsaydı, Osmanlı’ya yine hayat hakkı yoktu. Ve tabiî İtilaf 

Devletleri, Müttefikler kazandığında zaten, yine yaşama hakkı yoktu, Osmanlı’nın. 

Yani Osmanlı artık o savaşın bir kurbanı. Bir yöneticisi değil, kullanılan bir güç. O hale 

geliyor. Çünkü Antika bir imparatorluk… Emperyalist devletlerin arasında onlarla yarışması, 

onlarla pazarlık yapması, böyle bir imkânı yok, arkadaşlar. Biri geri bir üretim biçimini, 

toplum biçimini temsil ediyor, öbürleri ondan çok daha ileri bir toplum biçimini temsil ediyor. 

Sonunda, bildiğimiz gibi, Sevr Antlaşması’yla Osmanlı parçalanır, paylaşılır… 

Nerelerin, hangi emperyalistlere verildiğini daha önce konuşmalarımızda, yazılarımızda uzun 

uzun anlattığımız için, şimdi onlara pek girmeyelim. Ama işte halklar da koyun sürüsü değil. 

Uzun sürmüş savaşlardan yıpranmış Osmanlı Halkları, Anadolu Halkı 

özellikle. Trablusgarp, Balkan,Birinci Emperyalist Paylaşım Savaşı, derken halklar sürekli 

savaşmaktan, fedakârlık yapmaktan, evlatlarını savaşta şehit vermekten artık iyice yorgun 

düşmüşlerdir. O bakımdan savaş istemezler. Hatta Mondros Mütarekesi’yle bir hezimetin 

kabul ettirildiği, Türkiye’nin elsiz ayaksız emperyalistlerin avuçları içine düşmesi 

gerçekleştiği halde, halk bunun ayrımına varmaz. Başına ne geldiğini bilmez. O denli bizar 

olmuştur, bezmiştir, yorgun düşmüştür savaşlardan. Ama barış öylesine özlenmektedir ki, bir 

barış olsun da bakalım Allah ne gösterir… Yani tıpkı Bizans İmparatorluğu’nun düştüğü 

durum gibi, düşüncesi gibi, Allah kerim, nasıl olsa Allah bir hal çaresi verecek bize. Bir umut, 

bir kurtuluş yolu verecek bize. Allah’tan umut kesilmez, tesellisindedir Anadolu Halkı. 

  

İşgalci Emperyalistlere Halklarımızın Cevabı: Birinci Kuvayimilliye Hareketi 

Ama 15 Mayıs 1919’da, emperyalistler, Yunan Ordusu’nu İzmir’e çıkarırlar. 

Gazetemizin son sayısında da aktarmıştık: Bizzat o orduyu gönderen Venizelos’un yani 

Yunan Başvekilinin anlattığı gibi, tümüyle İngiltere’nin, Fransa’nın adına, onlarla ittifak 

halinde, anlaşma halinde çıkmıştır Yunan Ordusu Anadolu’ya. Çok net. Venizelos’un kendi 

ağzından itiraf edilir, yine bu gerçek. Yunanlı bir Tarihçi de anlatır bu gerçeği. 

Anadolu Halkı anlar ki, bu kadarlık arazide bile onuruyla yaşama hakkı yok. Bunun 

üzerine bildiğimiz gibi, Kuvayimilliye dediğimizKurtuluş Savaşı’nın ilk aşaması 

başlar. Yani Yunan Ordusu’nun çıkışıyla beraber başlar. Gerçi ilk kurşun Hatay Dörtyol’da, 

Yunan’dan 6 ay kadar önce, işgalci Fransız ve Ermeni düşman güçlerine karşı, yine 

emperyalistlere karşı atılmıştır. Yine arkasından bildiğimiz gibi, İzmir’de atılır. Ve devam 

eder gider. Bizans’ın deyimiyle Kilikya denen Çukurova işgal edilir, Fransızlar tarafından. Ve 

Güneydoğu yani; Antep, Urfa, Maraş istila edilir. Fransız Ordusu, Sevr’de kendisine verilen, 

Kayseri’ye kadar toprak parçasına el koymak için gelir. Orada da halk isyan eder, bakarlar ki 

onurla yaşama hakkı yok. 



Yine Maraş’ta, bildiğimiz gibi Sütçü İmam nasıl tepki gösterir? 

Fransız işgal ordusunun askerleri “burası artık Fransız toprağı, burada peçeli 

gezemezsiniz, örtü yok, açın başlarınızı” diyerek hamamdan gelen birkaç Maraşlı kadının 

peçesini tutup yırtar. Onun üzerine yandaki kahveden müdahale olur; “Kadınlara nasıl 

saldırırsınız?” diye. Onları dayak atıp kovalarlar. İşte o anda oradan geçmekte olan Sütçü 

İmam silahını çeker ve onu yapan Fransız askerini öldürür ve kaçar. Ertesi gün Fransızlar 

evine gelirler, sülalesini toplarlar ve yeğenini ele geçirip öldürürler. 

Ve o şekilde, yani benzer şekilde halkımız, emperyalist işgale karşı kendi gücüyle 

savaşmaya başlar, onurunu korumak için savaşın içine girer. Ve yerel kahramanlar çıkar 

bildiğimiz gibi. Karayılan, Şahinbey işte boşuna çıkmış kahramanlar değil, daha önce de 

anlattığımız gibi. Hep yerel halkın kahramanları bunlar ve kendi iradeleriyle savaşa çıkmış ve 

halkı örgütlemiş insanlar, savaşmış insanlar. 

Ve aşağı yukarı 3 yıl 8 ay, yuvarlak hesapla 4 yıl yani Birinci Dünya Savaşı kadar süren 

bir Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş Savaşı’yla, bugünkü vatanımız dediğimiz, Türklerin, 

Kürtlerin ve tabiî diğer azınlık halklarının ortak vatanı olan bu vatanımızı, halklarımız 

birlikte, kardeşçe, omuz omuza mücadele ederek kurtarırlar. 

(Şimdi… Arkadaşlarımız saati hatırlatıyorlar haklı olarak.) 

  

Osmanlı’yı Doğru Tanımak… 

Kurtuluş Savaşı’mızın… Burada bazı belirtmeleri de ister istemez vurgulamakta yarar 

var. 

Mesela Osmanlı’ya bakış üzerinde, diğer sol gruplardaki arkadaşların hiçbiriyle 

anlaşamıyoruz, arkadaşlar. 

Onlar diyorlar ki, feodal… Osmanlı feodal. 

E, şimdi biz de diyoruz ki, Engels’in özellikle, tabiî Marks’ın da bu konuda çalışması 

var, ama özellikle Engels’in “Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni”ndeki tezlerinin 

ışığında Osmanlı’ya baktığımız zaman, bu devleti kuranların İlkel Sosyalist Toplum insanları 

olduklarını görürüz. Bunda görülmeyecek bir şey yok. 

E, diyorlar ki, mesela yine geçenlerde incelediğimiz yazılarından, polemiklerimizden de 

arkadaşlar hatırlayacaklar, Osmanlı işte kılıçla fethetti. Fetih… Katliam filan… 

İyi de yahu, Osmanlı’dan başka kimsenin elinde kılıç yok muydu da, Osmanlı bu kadar 

fetih yaptı? Diğerleri, onlar kılıç kullanmayı bilmiyor muydu yani? Onlar niye yapamadı? Ve 

yenilenler?.. Onlar neden yenildi Osmanlı’ya? Hem de başlangıçta Osmanlı’dan daha ileri 

düzeyde silahlı iken?.. 

İşte işin bu yönünü görmeyince arkadaşlar, Osmanlı’ya feodal, katliamcı, yağmacı 

demekle ilericilik, devrimcilik yaptıklarını sanıyorlar. Ama değil… Marksizmin de dışına 



düşüyorlar. Bunun ilericilikle de ilgisi yok, Osmanlı’yı görmekle de ilgisi yok bunun. 

Tanımakla da ilgisi yok. 

Biz hep şunu vurgulamaktan bezmiyoruz: bizim için her şeyden önemli olan, olayın 

kendisidir. Kendisi derken de sürecin tamamını izlemeyi anlıyoruz. Çünkü hiçbir olay, bir 

anlık bir şey değildir. Bir süreçtir. Bir akıştır her şey. İşte o akışın bütününü ele alıp 

değerlendirmemiz lazım. 

E, feodal dedik mi, neyi görürüz biz? 

Osmanlı’nın derebeyleştiği dönemleri görürüz. Özellikle Kanuni’den sonra bu 

derebeyleşme iyice azıtır. Bu dönemleri, aşamaları görürüz. Ama o güne kadar Osmanlı’yı 

kuranlar ve yönetenler, İlkel Sosyalist Toplum geleneklerini taşıyan insanlar, kerte 

kerte Feodaliteye geçmişler. Bir anda hiçbir şey olmaz ki. İşte Osmanlı’ya, o akıl kurcalayan, 

ünlü gelişme gücünü sağlayan da bu İlkel Sosyalist geleneklerdir... Bir: Savaşçı ruh, İki: 

Üretmenleri koruyan, adaletli Dirlik Düzeni… 

İyi de, o zaman Dirlik Düzeniyle Kesim Düzeni arasındaki fark ne? 

Biz diyoruz ki, ekonomi; üstyapının belirleyicisidir. Her şeyi o belirler. E, ekonomik 

altyapı-temel bakımından Dirlik Düzeniyle Kesim Düzeni, gece ile gündüz kadar farklı. 

Apayrı şeyler. 

Biri, İlkel Sosyalist geleneklerden etkilenerek oluşturulan bir toprak düzeni; öbürü, 

Osmanlı tümüyle derebeyleşmeye kardıktan sonra, geçtikten sonra uygulanan bir toprak 

düzeni... 

Bunu görmedik mi biz, diyalektik de bakamamış oluruz olaya. Çünkü diyalektiğe göre 

her şey bir akış diyoruz ya; bir süreç, akıp gidiyor her şey. O akışı değerlendirmemiz lazım. 

İşte Osmanlı’ya bakış bu. Osmanlı bu. Örneklerle de gördük bakın. İnsan kalitesi olarak da 

gördük. Daha pek çok örnek verebiliriz ama işte bir saatimizi geçirdik bile. Burada daha 

vermek istediğimiz bir sürü örnek var ama… Zamanımız daralmış, sizlerin de yok zamanı… 

O bakımdan ister istemez bu kadar örnekle yetinmek durumundayız. 

  

Birinci Kurtuluş Savaşı’mız Bir Türk-Yunan Savaşı Değildir 

Tüm Emperyalistlere Karşı Verilmiş, 

Tüm Mazlum Halklara Işık Olmuş Ulu Bir Savaştır 

Kurtuluş Savaşı konusunda da arkadaşlarla anlaşamıyoruz. 

Türk-Yunan Savaşı, diyorlar. 

E, biz aktarıyoruz ki, bizzat Yunanistan Başbakanı Venizelos’tan, İngiltere ve Fransa 

Başbakanından, Dışişleri Bakanından, Bakanlarından, generallerinden: Biz de bu savaşın 

başından sonuna kadar içindeyiz, diyor bu emperyalistler. 



Sonra, bu Sütçü İmam (Kahramanın adı İmam’dır, mesleği değil.) kime karşı 

savaştı? Karayılan kime karşı, Şahin Bey kime karşı savaştı? 

Fransız işgal ordularına karşı değil mi?.. 

Antalya’da, Konya’da ve Ege’de İtalyanlara karşı savaşmadık mı?.. 

İstanbul ve Marmara’yı İngiliz ve Fransız orduları işgal etmediler mi?.. Bunların fiili 

işgali altında değil miydi buralar, Kurtuluş Savaşı’mızın zaferine kadar?.. 9 Eylül 1922’de 

Yunanlı işgalcileri İzmir’de denize döktükten sonra bile Boğazlar, Marmara, İstanbul ve 

Trakya bu emperyalistlerin işgali altında değil miydi?.. Bu alçak çakallar, 9 Eylül’den sonra 

bizimle yeni bir savaşı göze alamadıkları için, istemeye istemeye terk etmediler mi 

ülkemizi?.. 

E, bizzat Lenin diyor, antiemperyalist bir savaş, diye. Emperyalistleri yeneceğine 

inanıyorum Mustafa Kemal’in, diyor. Sosyalist değil tabiî, diyor. Aralof’un “Anıları”nın yeni 

baskısı yapıldı. Bazı arkadaşlarımız almıştır, öneririm. “Bir Sovyet Diplomatının Türkiye 

Anıları”,Aralof’un. Okuyun, o günleri anlatan çok güzel bir kitap. Mustafa Kemal tabiî ki 

sosyalist değil, diyor. Burjuva ulusal kurtuluş hareketinin önderi, ama yetenekli bir lider, 

emperyalistleri yeneceğine inanıyorum, diyor. 

E, şimdi biz Leninistsek, bunu kuru laf olsun diye söylemiyoruz ki. Usta orada, anında, 

zamanında görüyor bu savaşın niteliğini.Antiemperyalist Burjuva Ulusal Kurtuluş 

Savaşı’dır, bizim Kurtuluş Savaşı’mız. 

Onu güden sınıf kim? 

Burjuvazi, Anadolu Burjuvazisi, onu güden sınıf… 

Yani Usta, bundan Usta işte... O, zamanında görüyor. Bugün aradan 90 yıl geçmiş, 

bizim kendilerine devrimciyiz diyen arkadaşlar göremiyor. Burada da onu kötülemekle güya, 

lafta keskinleşmekle ilerici olduklarını sanıyorlar. Olmaz arkadaşlar. Lafta keskinleşmekle, 

insan hiçbir şey olmaz. Lafla her şeyi söylemek kolay. Gerçek devrimcilik; olanı olduğu 

gibi görmek! Önce teşhiste yanılmayacağız ki, doğru yönü belirleyebilelim. 

Burada da, isterseniz, o günlerde Anadolu’muzu gezen, yine Lenin’in Yoldaşı, 

Ukraynalı Devrimci Lider “Frunze’nin Türkiye Anıları” diye bir kitabı yayımlandı, Düşün 

Yayınları’ndan. Burada da resmi var. Ne yazık ki, iyiler çok yaşamaz. 1925’te, genç yaşta 

ölüyor, bu büyük devrimci önder de. 1905 Devrimi’ne katılmış, ondan sonra hep Lenin’le 

birlikte olmuş, yanı başında olmuş bir devrimci komutan. 

“(…) En yakın güney komşumuz olan TÜRKİYE, bu konuda özellikle önemlidir 

bizim için.” 

Yani izlememiz gerekir, diyor, Türkiye’yi ve dünyayı. 1921’de yazıyor bunu. 

Kendileri de o zaman dört yıl süren iç savaşlarını henüz bitirmişler. Yani yeni çıkmışlar 

iç savaştan. Çok yorgun çıkmışlar, emperyalistlere karşı verdikleri bu savaştan. Bildiğimiz 

gibi 1917’den, 1921’e kadar orada da iç savaş sürdü. Çarın gerici generallerini örgütledi 

emperyalistler; Amerika’sından İngiltere’sine kadar emperyalist devletler, her türlü silah, 



cephane yardımında bulundular. Devrimcilerle savaştırdılar, orada da. Büyük zorluklar 

yaşadı, büyük fedakârlıklar yaptı Ekim Devrimi’ni yapan Rus Halkı ve Lenin’in yoldaşları. 

“(…) Orada da emperyalistlerle yapılan savaşın hemen ardından halk yeniden 

silaha sarılmak zorunda kaldı. Ve topların gürültüsü şu ana değin hâlâ kesilmedi. 

“Başında Sultan V. Mehmet’in bulunduğu Türk yönetimi, 1918 yılı sonunda 

Dünya Savaşı’ndan, galip Antant’ın insafına sığınmış bir durumda çıkmıştı. (Antant, 

bildiğimiz gibi İtilaf Devletleri dediğimiz emperyalist blok. - N. Ankut) İmzaladıkları silah 

bırakışması sonucunda galip devletlerin kendi aralarındaki anlaşmalarda Türkiye’nin 

bağımsızlığı kesinlikle ortadan kaldırılıyordu. Antant’ın askerleri Çanakkale ve 

İstanbul Boğazlarını işgal ettiler. 1920 yılı Ağustosunda anlaşmanın yenilenmesi Sevr’de 

yapıldı. 

“Artık hiçbir etkinliği kalmayan başkent İstanbul’la birlikte Türk topraklarının 

büyük bir bölümü Türklerin elinden alınmış ve galip devletler arasında paylaşılmıştı. 

Böylece İngiltere’nin payına Mezopotamya, Filistin ve Arabistan; Fransa’nın payına 

Suriye, Irak ve Küçük Asya Yarımadası’nın büyük bir bölümü; Yunanistan’ın 

payınaysa İzmir’le birlikte Küçük Asya’nın batı kısmı ve Türkiye’nin egemenliğindeki 

Balkan Yarımadası’nın güneydoğu kesimi (Edirne’yle birlikte Trakya) düşmüştü. 

“Türkiye’nin geri kalan kısmı (Anadolu) da bu devletler arasında –sözde- 

bağımsız sayılarak bölgelere ayrılmıştı. Oysa demiryolları, endüstri fabrikaları, maliye 

gibi şeylere, Antant’ın borsacıları tarafından zafer sarhoşluğu içinde el konulmuştu. En 

kaba kuvvet gösterileri, yağmalar ve hakaretler insan aklının alamayacağı kadar almış 

yürümüştü. 

“Bütün bunlardan, yılardır süregelen savaşlardan (Tripolitan-Trablus, Balkan ve 

son olarak da tüm Avrupa) yorgun düşen ülkenin bezginliğine karşın, Türk ulusunun 

büyük çoğunluğu istilacılarla açıktan savaşa girişti. 

“İstanbul’da İngiliz-Fransız süngüsünün “kibirli” koruması altında oturan resmi 

Türk yönetimi, anlaşılmaz bir vurdumduymazlıkla bütün bu hareketlere duyarsız 

kalıyordu. Bu nedenle kurtuluş harekâtı bu yönetimin dışında ve bu yönetimin 

karşısında olarak gelişti. Giderek de açık bir devrimci karakter kazandı.” der, Frunze. 

(agy., s. 7-8) 

Ve yine Kurtuluş Savaşı’mızın devrimci özelliklerinden söz eder: 

“Böylece 1919 yılı sonlarına doğru biz iki yönetim merkezi görüyoruz Türk 

topraklarında: (Biri İstanbul, biri Ankara. - N. Ankut) Biri Avrupa ve öteki burjuva 

ülkelerinin tanıdığı İstanbul hükümeti, ötekiyse asıl etkili olan ve tüm Türk Halkının 

tanıdığı, ama Antant tarafından kabul edilmeyen merkez, Ankara’daki hükümet. 

“Eğer biz bu devrimci hareketin sosyal-sınıfsal içeriği açısından değerlendirmesini 

yapmak istersek şunu önceden bilmeliyiz ki, burada bizim bildiğimiz, devrim deyince 

aklımıza gelen, bizim verdiğimiz savaşın deneylerinden çıkanlara benzer bir durum 

göremeyiz. (Yani bu sosyalist bir devrim değil; Antiemperyalist bir Burjuva Devrimi, ondan 

sosyalist bir içerik bekleyemeyiz, diyor Frunze. - N. Ankut) 



“Bu hareket açık bir ulusal anlam taşır ve yabancı istilacılara karşı girişilen bir 

harekettir. Bu hareketin dayanağı önemli bir çoğunlukla Türk subayları, memurları, 

köy ve kentlerin emekçi kitlesi olmuştur.”, diye devam eder, arkadaşlar. 

Bir de ilk bölümün son paragrafını okuyalım isterseniz: 

“Kemalistler bağımsız Türkiye’nin yeniden kurulmasını istiyorlardı. Hatta Arap 

vilayetlerinden bile vazgeçmişlerdi. Ama bu istekleri de tüm Antant ülkeleri tarafından 

çözümlenmesi olanaksız bir karşı çıkmayla karşılanmıştı. Sadece emperyalizmin iflası 

birçok sorunların çözümlenmesine olanak verecekti.” (Frunze’nin Türkiye Anıları, Düşün 

Yayınları, s. 9-12) 

Demek ki arkadaşlar, Lenin ve yoldaşları da, Kurtuluş Savaşı’mızın niteliği konusunda 

net belirlemelerde bulunuyorlar. 

E, biz şimdi bu gerçekleri görüp kabullenmeyecek miyiz? Tabiî ki kabulleneceğiz. İşte 

bunun için, arkadaşlar bizi eleştiriyor. Ama biz Marksist-Leninistiz. Hem Ustalarla aynı 

görüyoruz, hem de olayı doğru görüyoruz. Devrimcilik de bunu gerektirir, arkadaşlar. 

(Alkışlar…) 

Türkiye Emperyalizmin Güdümüne Niçin ve Nasıl Girdi? 

Şimdi, Anadolu Burjuvazisi, 1923’le birlikte iktidara geldi. Ama o yıllarda, dünya 

çapında, burjuvazi devrimci özelliğini tümüyle yitirmişti. Burjuvazinin devrimci olduğu 

çağlar, 15’inci Yüzyıldan başlar, 19’uncu Yüzyılın yarısında sona erer. Yani 1850’lerde sona 

erer. Ondan sonra artık gericileşir. Tekelci Kapitalizm demek olan Emperyalizm aşamasına 

girer burjuvazi. İşte öyle olunca, Türkiye burjuvazisi de 1923 sonrasında bir anda tekelleşme 

sürecine girdi. Bir yıl içinde, 1924’te İş Bankası’nın kuruluşuyla birlikte Tekelleşme, somut 

örnekleriyle ortaya çıktı. Gericileşti Anadolu burjuvazisi de. Ve 1930’da Celal Bayar’ın 

ekonomi bakanlığını eline geçirmesiyle birlikte, Finans-Kapital yönetimi dediğimiz Tekelci 

Parababaları yönetimi Türkiye ekonomisini ele geçirdi. Siyasi yönetimi de 1950’de ele 

geçirdi. 

Demek ki, her şey bir süreç... Hiçbir şey bir anda olmuyor. 

İkinci Emperyalist Paylaşım Savaşı’nın bitimiyle birlikte, yani 1946’dan itibaren, İsmet 

Paşa da Batılılarla ticari anlaşmalara girer. Büyük ödünler verilir. Yani emperyalizmin 

güdümüne daha hızlı bir şekilde girmeye başlar Türkiye. Ama 1950’yle birlikte, ekonomik ve 

siyasi planda artık kesince emperyalizmin güdümüne girer. O günden bugüne de her geçen 

gün biraz daha yoğun olmak üzere emperyalizmin boyunduruğuna girmektedir. 

Sadece Türkiye’de bir altüstlük olmaz, bildiğimiz gibi. Dünyada da o yıllarda bir 

altüstlük olur. O güne kadar Sovyetler Birliği tek sosyalist ülkeydi dünyada. Ama o andan 

itibaren, Sosyalist Kamp ortaya çıktı. Avrupa’nın birçok ülkesi Kızıl Ordu’nun 

kurtarıcılığında sosyalizme geçti. Ardından Çin Devrimi gerçekleşti 1949’da, oradan ilham 

alarak. Ve bir süre sonra da bildiğimiz gibi Kore, Vietnam Devrimleri ve 1959’un 

başında Küba Devrimi zafer kazandı ve sosyalizm çığ gibi dünyada gelişmeye başladı. 

Ve tabiî emperyalizm de boş durmaz… 



Lyndon Johnson’un anıları çıktı. Bildiğimiz gibi, Vietnam Savaşı’nı başlatan 

Amerikan Başkanıdır Johnson. İnönü’ye de ünlü bir mektubu var, çoğu arkadaşımız hatırlar. 

İnönü’yü azarlayan, tehdit eden bir mektup bu… Diyor ki bu anılarında: 

“Sosyalistlere karşı sadece barış içinde yaşamak doğru bir tavır değildir. Bu 

kaybettirir bize. Onlarla dostluk ilişkilerini sürdürelim, ilişkimizi bu çerçevede tutalım, 

kaybederiz. Onları nasıl geriletiriz ve sonunda yok ederiz. Onun mücadelesi içinde 

olmamız gerekir.” 

Fazla kitap getirmekten çekindiğim için, getirmedim. Yani çok ilginç, arkadaşlar. 

Sovyetler, bildiğimiz gibi “Barış İçinde Bir Arada Yaşama Politikası” diye bir şey 

geliştirmişlerdi o zamanlar. Toplumsal ilerlemeyle insanlık yavaş yavaş sosyalizme geçecekti. 

Onlar o hesabı yaparken, emperyalistler, eğer pasif kalırsak yani barışçıl bir siyaset izlersek, 

bu bize kaybettirir, diyor. Ve sürekli saldırıda bulunmamız lazım, saldırgan bir politika 

izlememiz lazım, diyor. İşte onun bir parçası olarak da “Yeşil Kuşak Projesi” denen bir proje 

oluşturdular. Şimdi o projenin özelliklerine geçmeden önce isterseniz, Lenin’den bir paragraf 

okuyalım. Emperyalist burjuvazinin niteliğini, özelliğini anlatıyor Lenin burada: 

“Bütün Avrupa burjuvazisinin çürüyüp çöküşüne, Asya’da vurguncuların ve 

kapitalist dolandırıcıların bencil çıkarları uğrunda irticayasağladığı destekten daha 

çarpıcı bir örnek kolay kolay gösterilemez.” (Lenin, Doğuda Ulusal Kurtuluş Hareketleri, s. 

97) 

“Medeni ve ileri olan Avrupa’da bir hayli gelişkin makine sanayisi, zengin ve 

çeşitli kültürü ve kurumları ile tarihî bir noktaya varılmıştır; bu noktada, proletaryanın 

gelişmesinden ve gitgide güçlenmesinden korkan hâkim burjuvazi, (dikkat edelim 

arkadaşlar. - N. Ankut) geri, ölü ve Ortaçağ kalıntısı ne varsa hepsinin destekçisi 

durumundadır. Burjuvazi son günlerini yaşıyor ve çökmekte olan ücret köleliğini 

ayakta tutabilmek için günü geçmiş ve geçmekte olan güçlerle birleşiyor.” (age.,  s. 96) 

Yani Lenin Usta diyor ki; emperyalist burjuvazi çökmekte olan iktidarını, varlığını 

sürdürebilmek için, bütün dünyada çağı geçmiş Ortaçağcı güçlerle ittifaka girer. 

Kim bunlar, bu Ortaçağcı güçler? 

  

Emperyalizmin “Yeşil Kuşak Projesi”nin Türkiye’deki Zehirli Tohumları 

Bunların başında Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfı ve onun ideolojisi olan Siyasal 

Dincilik gelir. İslami bazda söylersek, Siyasal İslamcılık gelir. 

Yani dini politize etmek ve siyasal bir akım olarak, devrimci mücadelenin karşısına 

dikmek… “Yeşil Kuşak Projesi”nin ideolojik temeli-kaynağını oluşturan gerekçe işte budur. 

Bakın Lenin nasıl görüyor, arkadaşlar? 

Ustalık burada işte! 



Yani 1950’den sonra emperyalistlerin oluşturduğu bu projeyi, kaç yıl öncesinden 

görüyor. Emperyalistler o karakterleri doğrultusunda, işte “Yeşil Kuşak Projesi”ni 

oluştururlar. Yani Sosyalizmin; Asya’ya, Afrika’ya yayılmasını engellemek için, şeriatçı 

hareketleri her bakımdan, her yönüyle destekleyerek devrimcilere karşı Ortaçağcı güçler 

halinde mücadeleye sokarlar. Devrimcilere karşı kullanırlar, savaştırırlar bu hareketleri. 

Ortadoğu’da bu projenin bir mimarı var. Ortadoğu CIA şefi Graham Fuller. Uzun 

yıllar Ankara’da bulunmuş ve Ortadoğu’da CIA şefliği yapmış, Amerikan Emperyalizmi ve 

tüm emperyalistler adına bu projeyi uygulamış bir ajan. Bununla Vatan gazetesi 

yazarı Devrim Sevimay’ın yaptığı bir röportaj var. Çok çarpıcı itiraflar var. Bir bölüm 

okuyalım, arkadaşlar: 

  

“Tarihi İtiraf” 

Devrim Sevimay’ın röportaja attığı başlık bu, arkadaşlar. Fuller’in kim olduğunu da 

kısaca belirtiyor: 

“60’larda gizli servis ajanı olarak Türkiye’de çalışan CIA’nın eski Ortadoğu 

Masası Şefi Graham Fuller Vatan’a çarpıcı açıklamalar yaptı. (01.11.2004 tarihli Vatan 

Gazetesi) 

“Son kitap çalışması için İstanbul ve Ankara’da özellikle hükümete yakın 

kesimlerle görüşmeler yapan eskinin CIA’cısı, şimdinin teorisyeni Graham Fuller, 

Türkiye’den ayrılmadan önce Vatan’a konuştu. 

“Ortadoğu’nun en tanınmış CIA uzmanı olmasına karşın hakkında çok az bilgi 

sahibi olunan Fuller, özellikle 60’lı yıllarını geçirdiği Türkiye ile ilgili önemli 

açıklamalarda bulundu. CIA’nın gücünün kendisine her sözü söyleme özgürlüğünü 

verdiğini vurgulayan Fuller, gerçekten de telaffuz edilmesi zor konularda bile çok rahat 

konuştu. Beni çok yordunuz ama çok ilginç bir sohbet oldu dedi. 

“Irak Ortadoğu’nun Vietnam’ı oldu diyebilir miyiz? 

Konuya girmeden önce güncel bir soru soruyor. Verdiği yanıt: 

“İslam dünyası için evet. Ama Vietnam’ın manası başlıca ABD içindi. Irak ise 

daha geniş bir kesimin Vietnam’ı oldu.” 

Gerçekten de öyle değil mi, arkadaşlar? Tüm emperyalistlerin Vietnam’ı oldu Irak. 

(Alkışlar…) 

Bunu daha 2004’te söylüyor. Bakın nasıl tâ o zamandan görebiliyor... Yaşadıkları 

hezimeti nasıl görüyor bakın. Tabiî zeki, sıradan insan değil bunlar. Şeytana pabucu ters 

giydirecek türden namussuz, fırıldak insanlar. 

“O zaman bu hezimetin anlamı çok daha büyük.” Devrim Sevimay, diyor bunu. 



“En tehlikeli tarafı da bu olacak. Cihatçılar bunu bir zafer olarak görecek. Irak 

belki de iç savaşa girecek. Ve iktidara ABD’nin yüzde 100 istemediği bir lider gelecek.” 

Nasıl öngörüyor, bakın. Gittikçe batağa saplanıyor ABD. E, gidiş belli. Akıllı adam ve 

deneyimli adam görür, arkadaşlar. Görüyor. 

Güncel olarak ön soruları sorduktan sonra, şimdi konuya giriyor. 

“Peki bu cihatçılar sorununu başımıza ABD açmadı mı? Hatta CIA’nın Ortadoğu 

Masası Şefi olarak sorumlusu bizzat siz değil misiniz?” 

Gerçekten bu kadın medya emekçisi de, saygıdeğer bir insan ve zeki bir insan. Burjuva 

medyasında böyle insanlar çok az bildiğimiz gibi. Parmakla sayılacak kadar az. Nasıl güzel 

soruyor. 

“Efendim zannederim (verdiği yanıt - N. Ankut) Radikal İslamı, Siyasal İslamı ilk 

olarak biz yaratmadık. Biz icat etmedik. Ayrıca bütün dünya Radikal İslamı Sovyetlere 

karşı kullanmak istedi. (Yani Sosyalist Kamp’a karşı - N. Ankut) Sadece ABD değil, bütün 

Arap dünyası, Avrupalılar, herkes Sovyetler bir hezimete uğrasın da diye yardım ettiler. 

Parayla, silahla, her şekilde.” 

Düşünebiliyor musunuz, arkadaşlar?.. 

Yani parayla, silahla ve aklınıza gelebilecek her türlü imkânla yardım ettiler. Yani bunu 

her şeyiyle biz yarattık, diyor. Ama neden kaçınıyor? Tek başımıza, yalnızca ABD olarak 

değil… Ama o alçaklar cephesinin şefi, başhaydudu, hep dediğimiz gibi ABD’dir. Nitekim 

bunu organize eden, planlayan da başka bir ülkenin ajanı değil; ABD, CIA ajanı bu işin 

başındaki baş sorumlusu... Çok açık itiraflar bunlar... Emperyalizmin kucağında dincilik, bu 

Siyasal İslamcıların yaptığı… Böyle diyoruz ya biz bunlara. Hepsi satılmış, namussuz 

bunların. 

“Yeşil kuşak ilk kimin fikriydi peki? ABD’nin değil mi?” 

Ne kadar güzel bir soru. Çünkü onların lideri o olduğuna göre, o fikri ortaya atan, üreten 

de ABD tabiî. 

“Soğuk savaş zamanında Sovyetlerin güneye doğru yayılmasını önlemek içindi. 

Fikir herhalde bizimdi.” 

Bakın burada biraz gargara yapıyor alçak. “Herhalde.” diyor. Şeytan gibi her şeyi bilen 

kişi, burada kesin konuşmuyor, “herhalde bizimdi”. E… 

“Ama o zamanlarda bütün İslam devletleri de komünizme karşı Müslümanlığın 

çok güçlü bir duvar olduğunu anlamışlardı.” 

Bunu anladığını söyleyenler kimlerdi? 

Ortadoğu’da o güne kadar hep desteklediği, avucunda tuttuğu gerici krallıklar, 

şeyhlikler, emirlikler... Yahut da Ürdün Krallığı, İran vesaire gibi ve hatta Türkiye 

Parababaları iktidarı gibi, satılmış iktidarların elindeki devletler... 



“Türkiye’de bu fikrin en ateşli savunucusu olarak siz biliniyorsunuz.”, diyor, D. 

Sevimay. 

“Benim için şeref sayılabilir. Ama ben kabul etmiyorum.” 

Bakın kişi olarak da nasıl namussuz. Hem şeref sayarım, önemli bir şey ama benim 

değil, diyor. 

“Tek bir kişi olarak bunu sahiplenemem. Suudi Arabistan’ın da büyük katkısı 

vardı. Herhalde babası ben değildim. Ama babasını kim bilir?..” 

İşte böylesine demagog. Ne diyor? Piç bir proje bu diyor; yani alçaklığını o da kabul 

ediyor. 

(Gülüşmeler…) 

Kim bilir? diyor, namussuz. Bal gibi biliyor aslında... 

“CIA’nın Ortadoğu Masası Şefi sizdiniz. En azından büyük katkı size ait değil 

mi?” 

“Oldu tabiî. Belki bu kavram hakkında en çok konuşan bendim. Çok da haklı bir 

tezdi. Çok da doğruydu. Komünizme karşı gerçek bir duvar oluyordu İslam.” 

Düşünebiliyor musunuz? 

İnsanlarımızın temiz, saf din duygularını nasıl kullanıp kandırıyorlar. Tam da geçen 

başyazımızda söylediğimiz gibi, Hz. Muhammed’in söylediği gibi “O İblis, dikkat edin sizi 

Allah’la aldatmasın” diyor Hz. Muhammed. İşte o İblis, ABD bugün, arkadaşlar. 

(Alkışlar…) 

Ve onun emrindeki satılmış Parababaları iktidarları... 

“Bu yüzden siz de bölgede sürekli radikal İslamı pompaladınız.” 

 “Pompalamadık, bizden evvel Suudi Arabistan yaptı bunu. ABD’nin Afganistan 

üzerindeki rolü daha büyüktü.” 

Bakın, çok önemli bir itiraf daha, arkadaşlar: “ABD’nin Afganistan üzerindeki rolü 

daha büyüktü.” 

Yani Afganistan’da Sosyalist İktidara karşı şeriatçı güçleri örgütleyerek kullanan, 

savaştıran ABD’ydi, diyor. Net bu!.. 

  

Sevrci Sol, Afganistan Meselesine Emperyalistlerin Gözlüğüyle Bakar 



Şimdi bu konuda da, bizim Sevrci dediğimiz Sol cepheyle, bir ayrışmamız var. Onların 

içinde Afganistan’daki Sosyalist İktidarı destekleyen var mıydı ve bugün var mıdır?.. 

Dinleyiciler: Yok. 

Nurullah Ankut: Yok. 

Bir Dinleyici: Aksine asker yollamak isteyen bile vardı. 

Nurullah Ankut: Vardı, vardı… 

Bir Başka Dinleyici: Gericilerle birlikte… 

Nurullah Ankut: Evet. Gericilerle birlikte. Hep yazıp çizdiler: Sovyet işgaline karşı, 

Rus işgaline karşı özgürlük mücadelesi veriyor, ulusal kurtuluş mücadelesi veriyor, dediler, 

bu gericiler için. Ragıp Duran denen bir Sevrci Sahte Solcu gitti, orada şeriatçılar arasında 

yaşadı. Onu da kitaplaştırdı. O zamanlar kitap çıkardı. 

Ve işin o kadar acıklı bir başka yönü var ki, insanın aklını durduruyor, halkımızın 

deyişiyle: Çin Komünist Partisi (ÇKP) eğilimli bazı gruplar, o şeriatçılar safında, şeriatçı 

görünümü altında, Sosyalist İktidara karşı savaşıyorlar. Sanıyorlar ki, biz Sovyet Sosyal 

Emperyalizmine karşı savaşıyoruz. Yani ABD’nin kucağında Ortaçağcı örgütlerle beraber 

Sosyalist İktidara karşı savaşıyorlar. O savaşanlar günlük tutuyorlar savaşırken. O günlük de 

yaklaşık iki yıl önce“İşçi-Köylü”de yayımlandı. “İşçi-Köylü” Gazetesi’nde yayımlandı, 

arkadaşlar. Marifetmiş gibi, o yüz karasını, o alçaklığı, o ABD uşaklığını, överek 

yayımladılar, Kaypakkayacı zavallılar! 

(Alkışlar…) 

Överek yayımladılar. Benimseyerek yayımladılar, arkadaşlar. İşte CIA’nın Ortadoğu 

Masası Şefi diyor ki: “ABD’nin Afganistan’daki rolü çok daha büyüktü.” 

Biz, bu yaptığınız CIA soluna çıkar, bu sahte soldur, dediğimiz zaman, mart kedisi 

azgınlığıyla pıfkırıyorlar yüzümüze. Vay devrimcilere küfrettin, saldırdın, hakaretler ettin, 

diye. İşte adam… Onun emrinde, onun amaçları için mücadele ettin sen. Öbürleri de karşı 

çıktı. Ama biz her zaman destekledik o Sosyalist İktidarı. Muhammed Necibullah, yiğit, 

kardeşiyle beraber son ana kadar cephesinde durdu, Kabil’de kaldı, teslim olmadı. 

(Alkışlar…) 

Kaçmadı. Kaç kez teklif ettiler: Başkan, artık bu kuşatmadan zaferle çıkma imkânı 

kalmadı. Bu alçaklar gelip kuşatırlarsa bizi de işkencelerle öldürürler, diye. Ben kaçmam, terk 

etmem görevimi, dedi. Eşini, çocuklarını gönderdi. Kardeşiyle beraber kaldı. Ve 

geldiklerinde, bizzat işte bugün ABD’nin karşısındaki Taliban, asarak katletti, Necibullah’ı ve 

kardeşini. Ve işkenceler yaparak, hatırlıyor musunuz? Televizyonlarda gösterildi. Cansız 

bedeninin eline, idam sehpasında sallanırken sigaralar tutuşturuyorlar… Alçak bunlar tabiî, 

namussuz! Böylesine gözü dönmüş, insanlıktan çıkmış canavarlar! Sivas’takiler gibi! Hepsi 

aynı ruh hali içinde! 



Halbuki Hz. Muhammed der ki: “Kim olursa olsun ölüleriniz hakkında asla kötü bir 

şey söylemeyin. Kötü bir davranışta bulunmayın.”Gerçek İslamiyet’te cenazeye saygı 

buradan gelir. Kim olursa olsun, öldüğü andan itibaren saygıdeğer bir insandır o cenaze. Bir 

cenazedir. Cenazeye saygısızlık yapılmaz. Hayvan cesedi için dahi saygısızlık yapılmaz. Yani 

o da Hz. Muhammed’in o İlkel Komünal geleneğinden gelir, arkadaşlar. 

“Peki Türkiye’yi niye kattınız bu kuşağın içine (diyor, D. Sevimay - N. Ankut). Tam 

da Türkiye’de laik bir reform oturtulmaya çalışılırken.” 

Tabiî burada, yazarımızın biraz yanlış görüşü var. Gerçek bir Laiklik değil Türkiye’deki 

Laiklik. Eksik, güdük, yarım bir Laiklik. Ama bir Laiklik… Eksik, gedik de olsa bir Laiklik... 

“Çünkü Türkiye’de çok kuvvetli bir sol vardı. (Bakın!.. Cevabı bu, arkadaşlar. Çok 

kuvvetli bir sol vardı. - N. Ankut) Aynı şekilde İran’da da hem 1950-60’larda, hem de 

70’lerde komünizm hareketi çok kuvvetliydi. Ve Türkiye’de İslam, komünizme karşı 

çok efektif değildi. İslam zayıf ama solculuk güçlüydü.” (Bakın! - N. Ankut) 

“Ve ABD bunu tersine çevirmeye karar verdi değil mi?” 

“Hayır. Biz hiçbir değişim getirmedik Türkiye’ye.” 

Bakın burada yine gargara yapıyor. 

“Nasıl getirmediniz? Mendereslerden bu yana sağ hükümetleri desteklemediniz 

mi?” 

“Evet doğru. Ama Türkiye’de çok güçlü bir sol hareket de vardı. Ve Türkler için 

komünizm İslam’dan daha büyük tehlike olarak görüldü.” 

Bak bak, namussuza bak. Kendi görüşünü Türkiye Halkına mal ediyor. Kendi 

emperyalist anlayışını bizim halka mal ediyor. 

“Kimse durup dururken, a solculuk çok kötü bir şeymiş, vazgeçiyorum demedi ki. 

Bu ülkede bir sürü solcu ne işkencelerden geçti. Kaç darbe yapıldı. Ve bunlar hep ABD 

desteğiyle olmadı mı?” 

“Evet zannederim her zaman ABD biraz iki şekilliydi. Bir yandan Türkiye’de 

demokrasinin güçlenmesini istiyorduk, bir yandan da komünizmi zayıflatmaya 

çalışıyorduk. Sanırım çelişkili davrandık o zamanlar.” 

Yani namussuzluk yapıyor. Burada, halkımızın deyimiyle çalkalıyor. Şimdi son bir 

cümle aktarayı: 

“AKP İslam dünyası için iyi bir örnek. Sonuçtan memnun musunuz peki?” 

Bakın, verdiği cevaba: 

“Bence şu anda Türkiye çok iyi bir noktada.” 



Yani amacımıza ulaştık, hedefi ele geçirdik, diyor, arkadaşlar. Türkiye’de Siyasal İslam 

zafer kazandı, diyor. 

Başka türlü ifade edilebilir mi bu? 

E, kim getirdi bunu? 

E, işte biz yaptık, diyor, CIA Şefi. Bunu da apaçık söylüyor. 

Biz hep yıllardır söylüyoruz: Bu iktidarları getiren, götüren hep ABD’dir. Aslında halk, 

ben seçiyorum sanıyor. Hiçbir şey seçtiği yok. Hiçbir şeyin farkında değil. Bir alçakça 

demokrasi oyunu oynanıyor Türkiye’de. Halk hiçbir şeyi seçmiyor. Önüne üç beş öbek, 

Parababaları, satılmışlar grubu oluşturulup: birinden birini seç deniyor. Hepsi aynı. Hepsi aynı 

yere çıkar. Hepsinin sahibi, patronu bir! Bunun neresi demokrasi? Ne seçimi var burada? 

Namussuzca bir oyun oynanıyor. Medya ellerinde... Bütün para, her türlü imkân ellerinde... 

Her türlü örgüt gücü ellerinde... İstediklerini getiriyorlar, istediklerini götürüyorlar. 

Bunu bizim siyasiler bilmiyor mu? Adları gibi onlar da biliyor. Tayyip’in maması 

ondan gidip yalvarıyor ABD’ye, Paul Wolfowitz’in önüne. Tayyip’in, Gulbettin Hikmetyar’ın 

önüne diz çöküp yalvardığı gibi, o da Wolfowitz’in önünde yalvarıyor. Beni, bizi 

kanalizasyondan aşağı süpürmeyin, kullanın, diye arkadaşlar. Bu kadar da onursuz bunlar. 

Tıpkı neye benziyor? 

İşte Osmanlı’nın son dönemindeki, çöküş dönemindeki idarecilere benziyor. 

Bir Dinleyici: Diğer solcular da tehlike olarak dahi görmüyorlar. 

Nurullah Ankut: Evet. Evet… Tabiî, tabiî… 

  

AB ve ABD Emperyalistleri Sömürü ve Yağmadan Güçleri Oranında Pay Alır 

Sömürgeci Avrupa’nın, 1774’teki “Küçük Kaynarca Antlaşması”ndan, 10 Ağustos 

1920’de imzalanan Sevr Antlaşması’na kadar geçen 146 yıllık zaman sürecinde, dış 

politikasının en iblisçe bölümünü, çökme belirtileri gösteren Osmanlı’yı çökertmek ve 

sınırları içinde bulundurduğu geniş toprakları paylaşmak düşünce, plan ve politikaları 

oluşturmuştur. Bu temel üzerinde siyaset gütmüştür, Avrupa’nın büyük yağmacı devletleri ve 

Çarlık Rusyası. 

Tabiî aynı sömürgeciler çok daha önceden, Doğu’nun mazlum ülkelerini, Asya’nın, 

Afrika’nın ve Latin Amerika’nın mazlum ülkelerini paylaşmak, halklarınıysa köleleştirmek 

için yeni sömürgeler ele geçirmek arayışına girmiştir. Bu alçak insanlık düşmanları demek ki 

yüzyıllardır yağmacı düşünceler üretmekte ve politikalar uygulamaktadır. Çıkardıkları iki 

büyük cihan savaşının da esasını bu sömürgeci, emperyalist politikalar belirlemiştir. Hâlâ da 

bu alçak haydutlar çetesi aynı amaçlar peşinde koşmaktadırlar. 

Bu gerçeği Lenin, her biri birer teorik anıt olan eserlerinde açık ve kesin biçimde ortaya 

koyar. Yine, Üçüncü Enternasyonal’in düzenlediği, “Birinci Doğu Halkları Kurultayı”nda 



aynı sorun çok etraflı olarak tartışılır ve çözüme yönelik güçlü kararlar alınır. Batılı 

Emperyalistlerin bu saldırgan, haydutça tutumlarını etkisiz kılmayı, onlara Doğu’da ve 

Batı’da yapılacak devrimlerle karşılık vermeyi amaçlar bu kararlar. Ortak düşmana karşı 

yapılacak bu devrimlerde, Doğu’nun mazlum halklarıyla Batı’nın Devrimci Proletaryasının en 

sıkı ittifakının zorunluluğu ortaya konur ve bu konuda hemfikir olunur. 

Leninci öğretinin ışığı altında yapılan bu Kurultay’ın 5 Eylül 1920’deki “Beşinci 

Oturum”unda söz alan, “Türkistan Komünist Partisi’nin liderliğini yap”an ve “1920’de 

Türkistan Sovyeti Yürütme Komitesi’nin Başkanı ol”an Turar Rızkulov (1884-

1938) Yoldaş bu konuda şöyle der: 

“Bugün burada tartışmakta olduğumuz sömürge ve milletler meselesi bizim 

açımızdan muazzam bir önem arzetmektedir. Bu meseleler aynı şekilde kapitalist sistem 

için de oldukça önemlidir. 

“Kapitalist düzenin son elli yıllık hayatı esasen bu sömürgeler ve milletler 

politikası üzerine bina edilmiştir. Kapitalist devletlerin son yarım yüzyıl içerisindeki 

faaliyetlerini incelersek, bu son aşamanın kapitalist düzenin tamamen yeni bir biçimi 

olduğunu görebiliriz. Yoldaş Lenin, büyük pazarların kapitalist grupların ve tröstlerin 

eline geçmesi ve rekabetin ayrı ittifaklar ve gruplar arasında cereyan etmesi anlamında, 

bu aşamaya tekelci kapitalizm diyor. 

“Bu politika ve rekabetin sonucu olarak, sömürgelerin ve pazarların çılgınca işgal 

edildiğini ve bu sömürgelerdeki halkın insanlık dışı sömürüye tabi tutulan kölelere 

dönüştürüldüğünü görüyoruz. 

“Görüyoruz ki, siyah Afrika ve Asya kıtalarının toprakları, büyük devletler 

arasında daha hızlı biçimde paylaşılıyor. Bu sömürge politikaları sonucunda, söz konusu 

politikaların başını çeken Dünya devletlerinin çıkarları çatışıyor. İki ayrı birlik 

oluşturarak hepimizin tanık olduğu beş yıllık bir savaşa ön ayak oluyor. Avrupa’da 

yaşanan ve Doğu’da başlamakta olan sosyal devrim, bu savaşın sonucu olarak ortaya 

çıkıyor. 

“Burada sömürgeleşmenin değişik biçimleri üzerinde durmanın anlamı yok, çünkü 

biz bu aşamayı geçmiş bulunuyoruz. 

“II. Enternasyonal’in var olduğu günlerde sömürge politikası hakkında 

tartışmalar yapıldı fakat tüm bunlar sadece kâğıt üzerinde kaldı. Aslında oportünistler, 

büyük devletlerin işgal isteklerini takdir ile karşılıyorlardı. Günümüzde ise Doğu 

meselesi kendisini tümüyle farklı bir biçimde ortaya koyuyor. 

“Rusya’da proletarya diktatörlüğünün gerçekleştirilmesi ve Komünist Parti’nin 

zafere ulaşması ile birlikte sömürge meselesi üzerine düşen ışığın farklı bir açıdan 

geldiğini görüyoruz. II. Enternasyonal liderlerinde görülen “Doğu halkları Avrupa 

kültürünü mahvedecek” korkusuna şimdilerde pek rastlanmıyor. Onların tek korkusu 

buydu; burjuva yöneticilerin duygularını savunmak onlarda korkuya yol açıyordu. 

Ancak Komünist Parti’de ve Üçüncü Enternasyonal’de böylesi bir korkunu esamisi 

okunmuyor. 



“Batı proletaryasının Doğu’nun devrimci hareketleri –yani işçi ve köylü 

hareketleri ile- birleşmesi sloganı net bir şekilde ortaya çıkmış bulunuyor. 

“Komünist eğilimin tüm ülkelerde güçlenmesine, III. Enternasyonal’in 

kapitalizmin temellerini sarsan muazzam bir güç olmasına ve sosyalizmi zafere 

ulaştırmasına rağmen tarım meselesi yanında sömürgeler meselesi yine de bizim başlıca 

politik meselemizdir. 

“Bu meseleleri doğru bir şekilde ortaya koyduktan sonra 

çözümlendirebileceğiz.” (Birinci Doğu Halkları Kurultayı, Sorun Yayınları, s. 121-122) 

Yazık ki, bu yiğitçe sözlerin sahibi Turar Rızkulov, sonra Stalin’le anlaşmazlığa 

düşecek ve ona kulca boyun eğmediği için 1938’de kurşuna dizilerek, Stalin’in kurbanları 

listesine katılacaktır. 1956’da da yine çoğu Stalin kurbanına yapıldığı gibi “itibarı iade 

edilecek” yani Partice aklanacaktır. Fakat tabiî olan olmuş, iş işten geçmiş olacaktır. 

Meselenin bu yönünü geçelim… 

Sovyetler Birliği ve Sosyalist Kamp’ın varlığında yani 1991’e kadar Batılı Emperyalist 

haydutlar, Sosyalist Kamp’tan ve halkları sosyalizme doğru itmekten çekindikleri için bu 

canavarca politikalarını ve saldırganlıklarını çok usturuplu biçimde, kitabına uydurarak 

uyguluyorlardı. Fakat Sosyalist Kamp dağılınca yeniden 1917 öncesindeki pervasızlıklarına 

döndüler. Artık aleni saldırmaya başladılar mazlum uluslara: Afganistan’a, Eski 

Yugoslavya’ya, Irak’a... Bakalım yarın nerelere saldıracaklar… Bunlar başka bir şey bilmez. 

Halkımızın deyişiyle, “Kış kışlığını puşt puştluğunu yapar.” Böyle davranmak bunların doğası 

gereğidir… 

Bu emperyalistlerin, Türkiye’ye ilişkin politikaları da 10 Ağustos 1920’dekinin 

aynısıdır… Değişen hiçbir şey yoktur anlayışlarında. Kaldıkları yerden, devam etmektedirler 

bu alçaklıklara… 

Biz onların bu politikalarına “Yeni Sevr” diyoruz. 

Kıbrıs, Ege, Azınlıklar, Ermeni, Kürt, Pontus, Fener Rum Patrikhanesi meselelerinde, 

meselenin çözümüne yönelik değil de kendi emperyalist çıkarlarına uygun, sözde çözümler 

önermeleri, Ordunun siyasetten uzaklaştırılması, Siyasal İslam’ın önünün iyice açılması, 

Mustafa Kemal’in, bağımsızlık ve laikliğin izinin tozunun silinmesi, ekonominin tümden 

Batılı dev emperyalist tekellere devredilmesi, limanlarımızın, havaalanlarımızın, 

demiryollarımızın, şehirlerimizin semt ve mahallelerinin, kıyılarımızın ve diğer vatan 

topraklarımızın peyderpey Batılı Emperyalistlere satılması vb. konularda yaptıkları planlar, 

programlar, bizim yerli Parababalarına ve satılmış iktidarlara verdikleri emirler; onların yani 

AB-D Emperyalistlerinin böyle bir oyun, hesap, anlayış içinde olduklarını apaçık ortaya 

koymaktadır. Bunu çok ayrıntılı olarak ve somut kanıtlarıyla ortaya koyabiliriz. Fakat şu anda 

zamanımız buna elvermez. Zaten bu iş, namuslu, yurtsever, antiemperyalist aydınlarımızın 

kaleme aldığı onlarca değerli kitapta-araştırmada, bizim de bu konudaki yazı ve 

konuşmalarımızda yapılmıştır. Onun için burada, bu kadarıyla yetineceğiz. Daha fazlasına 

girmeyeceğiz. 

Demek istediğimiz şudur ki; AB Emperyalistleri de tıpkı ABD gibi bakmaktadırlar 

dünyanın mazlum milletlerine ve bize. Zaten onlar çıkar ve amaç birliği içindedirler. Efendi 

1945’ten sonra ABD olmuştur, bildiğimiz gibi. O yüzden sömürü ve talandan aslan payı ABD 



Emperyalistlerinin kasasına akmaktadır o yıllardan beri… Geri kalanı da AB 

Emperyalistlerinin… Aralarındaki tek farklılık budur… 

İşte bu yüzden AB Emperyalistleri de ABD gibi, Türkiye’de, Siyasal İslam’ı ve 

Tayyipgiller’i desteklemektedir bütün gücüyle. Çünkü en iyi vatan satıcılığını bunlar 

yapmaktadır. Bunlar Ortaçağcı olduğu için Ümmetçidir. Ulusal değerlerden yoksundur… 

Şimdi arkadaşlar, ne kadar zamanımız var ona göre davranacağız… 

Bir Dinleyici: Çok Hoca’m… 

Başkan: Bir buçuk saat kadar var. İlk tur için bir saat on dakika. 

  

“Yeşil Kuşak Projesi”nin Türkiye’deki Paralı Askerleri-Tetikçileri 

Nurullah Ankut: Şimdi arkadaşlar insanlarımızı nasıl yönlendiriyorlar? Bu iktidarları 

nasıl getirip götürüyorlar? Tabii bu da (halkı kandırmak da) bir anlamda çok kolay, bir 

anlamda da zor. İnsan tabiî yönlendirdiğin... Belli mekanizmalar kullanmazsan, onu daha 

fazla kandıramazsın, yönlendiremezsin, kullanamazsın. İşte onun yöntemlerini de buluyorlar, 

uyguluyorlar. Şimdi onlara bakalım biraz. 

Cengiz Özakıncı diye namuslu bir Kemalist yazar var. Birçok da kitabı var. Bizim 

burada aktarmalar yapacağımız, “İblisin Kıblesi” adlı kitabıdır. Tabiî, biz bunların 

eserlerinde yaptıkları yorumlarına katılmayız. Bunlar, kendi dünya görüşleri doğrultusunda 

yorumlarlar olayları. O bakımdan yorumları bizce bir önem taşımaz. Fakat böyle araştırmacı 

namuslu yazarlar, çok önemli belgeler koyarlar kitaplarına. Bunların koydukları belgeler 

bizim için önemlidir. Biz sadece o belgelerden yararlanırız. Yani biz o belgelerden kendi 

devrimci sonuçlarımızı çıkarırız. O bakımdan ciddi bir çalışma yapmış. Bazı belgeler var, 

önemli belgeler var. Onlardan bazı bölümler aktaracağız. 

O yıllarda, 1950’li-60’lı yıllarda, üç örgüt kuruyor, daha doğrusu kurduruyor 

emperyalistler; ünlü “Yeşil Kuşak Projesi”ni Türkiye’de uygulayabilmek için. O projenin 

uygulayıcı örgütleri olarak. “Yeşil Kuşak Projesi”nin uygulayıcı örgütleri bunlar. 

Birincisi: İlim Yayma Cemiyeti. Hâlâ var, bu İlim Yayma Cemiyeti… İsmen masum 

görünüşlü, değil mi?.. Fakat hiç de öyle değil. İşlevi isminin tam tersi. İlimle falan hiç ilgisi 

yok. Bütün ilgisi antikomünizm ve Ortaçağcı Siyasal İslamcılıktır. Onlara göre ilim zaten 

bundan ibarettir… İlkin bunu kurduruyor, emperyalistler 1951’de. Zehirli eylemlerini bu 

masum görünüm altında yapmak istiyorlar. 

İkincisi: Komünizmle Mücadele Derneği. Bu daha açık, adı daha net. İsmen daha 

harbi. İşleri de tamamen isimlerine uygun. Tabiî din alıp satmayı da hiç ihmal etmiyorlar. 

Ortadoğu’da ve İslam Ülkelerinde din sömürüsü yaparak antikomünizm yapmak, CIA şefi 

Graham Fuller’in de dediği gibi, çok verimli oluyor, emperyalistler ve yerli uşakları için. 

Zaten o sebepten değil mi, ABD Emperyalistlerinin Siyasal İslamı  Türkiye’nin başına 

dolamaları. Bu emperyalist uşağı, vatan ve halk düşmanı derneği de 1956’da kurdurtuyor, 

emperyalistler. 



Üçüncüsü: Yeniden Milli Mücadele Derneği. Bu dernek de tıpkı öbürleri gibi işlev 

yapmaktadır. Öbürlerinden hiçbir farkı yoktur. Yani millicilikle falan uzaktan yakından ilgisi 

yoktur. Bunu da 1965’te kurduruyor ABD Emperyalistleri. 

Biz yaştaki arkadaşlar çok iyi hatırlarlar, bu hain Amerikancı, Ortaçağcı gerici 

dernekleri. 

Bunların üçü de bu proje’nin Türkiye’deki birer ayağını oluşturuyor. Birer ayağı… 

Şu anda 580 tane İmam Hatip Lisesi var, Türkiye’de. İşte hep bu üç örgüt organize 

ediyor bu İmam Hatiplerin kurulmasını, çoğaltılmasını. 7 bin resmi Kur’an Kursu var. 

Düşünebiliyor musunuz?.. 

Bunun 3.000 tanesi, öğrencisizlikten zaman zaman çalışamıyor, kapalı tutuluyor. Ama 4 

bini hep faal, sürekli çalışıyor. Ve bu Kur’an Kursları, iki yılda bir mezun verir. Yani öğrenim 

süresi iki yıldır. İki yılda 1.860.000 öğrenci mezun ediyor. Yani yılda (bir başka deyişle her 

yıl) aşağı yukarı 930.000 öğrenci mezun etmiş oluyor. İmam Hatiplerden de 55 bin öğrenci 

mezun oluyor her yıl. Bunun 2 bini, boşalan imam kadrolarının açığını dolduruyor, 53 bini 

diğer yüksek öğrenim kurumlarına yönlendiriliyor. 

80 bin imam, şu anda faal görev yapıyor. Bu imamların da tabiî ezici çoğunluğu hep 

Siyasal İslamcı. Bu mezun olan öğrencilerin de ezici çoğunluğu hep Siyasal İslamcı... 

Nasıl bir Siyasal İslamcı güç oluşuyor düşünebiliyor musunuz, arkadaşlar? 

Bu güç, katlanarak büyüyor. Ve bu 80 bin imam, profesyonel… Yani devletten maaşlı, 

Ortaçağcı İdeolojinin iktidara getirilmesi için çalışan profesyonel militanlar. Ve bunlara 

ilaveten bir de tarikatlar var. Büyük şehirlerin, İstanbul’un, Ankara’nın bile hemen hemen 

bütün varoşlarını, taşra şehirlerimizin ve kasabalarımızın tümünü, hatta köylerimizin bile 

önemli bir bölümünü kuşatmış tarikatlar var. Örgütlenme çalışması yapıyorlar. 

E, şimdi böyle bir çalışmanın karşısında mücadele etmek kolay mı? 

Uluslararası emperyalizm de her türlü imkânla bunları ne yapıyor? 

İşte Graham Fuller’in açık itirafı var: “Parayla, silahla ve her şeyle” bunları 

destekliyor. Hiçbir darlıkları yok. E, o zaman hangi güç bunlarla baş edebilir, arkadaşlar? 

Bir Dinleyici: Biz ediyoruz, bir tek biz varız. 

Nurullah Ankut: Biz varız. Ama biz de, ne yazık ki, işte en yakınlarımıza, diğer sol 

gruplardaki arkadaşlara laf anlatamıyoruz. Öyle olunca tek başımıza kalıyoruz. Tek başımıza 

da ne yazık ki onlarla başa baş bir mücadele yürütemiyoruz. Yeterince etkili olamıyoruz tek 

başımıza kalınca. İşin açığı şimdiki durum bu… Çünkü sayı ve imkân bakımından korkunç 

uçurum var aramızda. İşte bu sayede iktidarları kolayca getiriyorlar, kolayca götürüyorlar… 

Şimdi her yıl 930 bin öğrenci… On yılda, 9 milyon 300 bin kişi... E, bunlar seçmen 

oluyor. Ekonomik hayatta maddi güç sahibi oluyor. Yani bu kadar büyük bir çalışmaya 

rağmen, insanlarımız yine de, ne diyelim, sağduyulu, uyanık bence. Anarşist, rahmetli Aziz 

Nesin hakaret ediyor halkımıza ama ben tam aksi kanıdayım. Bu kadar büyük bir gerici 



çalışmaya, gerici psikolojik harekâta rağmen, harekâta tabi tutulmasına rağmen; kayıtlı 

seçmenin yüzde 25’i Tayyip’e, yüzde 2’si de Erbakan’a oy vermiştir. Bunun toplamı da 

kayıtlı seçmenin yüzde 27’si filan eder. Halkımızın gerisi, bütün bu propagandalara, hatta 

psikolojik harekata rağmen yine de itibar etmiyor bunlara. Ne kadar sağduyulu halkımız 

bakın. 

(Alkışlar…) 

İşte biz bir ulaşabilsek, çok kolay inandırırız, çok kolay anlatırız derdimizi halkımıza. 

Bütün mesele yaygın temas noktaları kurabilmekte… Diğer sol gruplarımızınsa halkla ilişki 

kurmayı sağlayacak ne ideolojileri var ne de pratikleri. Onların halka verebilecekleri hiçbir 

şeyleri yok. 

Bir Dinleyici: Tam tersine soğutuyorlar Hoca’m. 

Nurullah Ankut: Anlamadım… 

Dinleyici Devamla: Halkı soğutuyorlar, diyorum. 

Nurullah Ankut: Tabiî… Ters etki yapıyorlar. Halkı devrimcilikten, sosyalizmden 

soğutuyorlar. 

Bir Başka Dinleyici: Graham Fuller’in dile getirdiği “her şey”in içinde onları-bu türden 

sol grupları kafalamak da var zaten. 

Nurullah Ankut: Evet. Tabiî. Tabiî… Onları da saflarına çektiler şu anda, ne yazık ki... 

Onlar da Ortaçağcılarla görüşüyorlar, ortak“Türbana Özgürlük” vb. eylemler yapıyorlar. 

Ama bizim her şeyimiz o kadar açık, o kadar net ki, gören ya da okuyan, dinleyen 

hemen anlar bizi. Yani konuşmamızdan, dilimizden, üslubumuzdan; tezlerimizin açık, berrak, 

kesin, net olmasından… Bizi bebeler bile anlar. Yeter ki bir temas kurabilelim. Ve içten 

olsun, yani samimi olsun karşılaştığımız insanlar. Yani bu Parababaları düzeni içinde 

vurgunculukla, dalavereyle ekmeğini kazanıyor olmasın. Alın teriyle kazanıyor olsun. O 

insanla bağ kurduğumuz anda, bütün ideolojimizi anlatırız. Her şeyimizi çok kolay anlatırız. 

Kürt Meselesi dâhil!.. Türkiye’nin en hassas meselelerini bile çok çabukça, kolayca anlatırız 

biz. Ve her kesime anlatırız. Tabiî içten olmak, alın teriyle geçimini sağlamak kaydıyla… 

Çünkü insan alın teriyle geçimini sağlamazsa ahlâken de yaramaz olur, çürük olur. İçten 

olmaz. O insana da, içten olmadığı için, anlattığın zaman etkili olmaz. Çünkü o doğrunun 

peşinde değil ki… O kendi çıkarının peşinde... O yüzden onları kazanmak çok zor. 

Şimdi Cengiz Özakıncı’nın sözünü ettiğimiz kitabından, konumuzla ilgili olan, bir 

aktarma yapalım: 

“Geçmişte Ahmet Taşgetiren’in de üyesi olduğu, 1967-1972 yılları arasında 

etkinlik gösteren “Yeniden Milli Mücadele Hareketi”ninkurucularından İrfan 

Küçükköy, “Bir Uyanışın Anatomisi-Mücadele Birliği” adlı kitabında, Amerikan yandaşı 

olan bu İslamcı örgütün, Amerikan karşıtı sola ve ulusal bağımsızlık isteyen 

yurtseverlere düşman olduğunu ortaya koyuyordu. 



“Örgütün önemli adlarından Mehmet Özutku, bu kitap üzerine yaptığı 

açıklamalarda örgütün Amerikan işbirlikçisi Siyasal İslamcı bir yapıda olduğunu eleveren 

açıklamalar yaparken şöyle diyordu: 

“Bizim takip ettiğimiz politika ile Amerika’nın veya Türk devletinin takip ettiği 

politikalar arasında uyuşan noktalar vardı. Mesela,Amerika da anti-komünistti, biz de 

öyleydik. Türk devleti anti-kapitalist, anti-Siyonist, millî değerlere bağlı bir devletti, biz de 

böyleydik. ABD’nin ve Türk devletinin desteğini almak, benim işime geliyordu, benim 

desteğimi almak da ABD’nin ve Türk devletinin işine geliyordu. Tabiî temel 

kimliğimiz İslam.” (Cengiz Özakıncı, İblisin Kıblesi, 5’inci Baskı, s. 13-14) 

Gördünüz mü emperyalistlerle nasıl ittifaklara girdiklerini, daha da doğrusu nasıl 

uşaklık ettiklerini?.. İşte kendileri de açıkça itiraf ediyorlar. 

“Bu kitapta açıklandığına göre, Aykut Edibali’nin önderliğini yaptığı 

harekette Ahmet Taşgetiren’den başka, Melih Gökçek, (Ankara Belediye Başkanı 

arkadaşlar şu anda. - N. Ankut), Cemil Çiçek, Halil Şıvgın, Ali Müfit Gürtuna, Hüseyin 

Gülerce, Atilla Yayla, Burhan Özfatura ve Taha Akyol gibi Türkiye siyasetinde etkin, 

ünlüler yer alıyordu.” 

“Amerikancı, İslamcı “Yeniden Milli Mücadele Hareketi”nin Ünlüleri” (C. Özakıncı, 

agy., s. 15) diye resimlerini de koymuş buraya, yazar. 

İşte Türkiye’yi bugün bunlar yönetiyor, arkadaşlar. 

İşin sivil kanadında yer alanlar bunlar... 

Şimdi, hani biz, her konuda ayrıyız diyoruz ya sol gruplardan… Onlara göre “Sivil 

Toplum Örgütleri” olumlu yapılanmalardır. Örgütleri, böyle sadece “sivil” ya da “resmi” 

oluşuna göre ayıranlar, bunlara ne derler? 

Sivil Toplum Örgütü, değil mi, arkadaşlar?.. 

Bunlar da sivil(!) 

Bir Dinleyici: Militer değil. 

Nurullah Ankut: Sivil. Evet. Masum, onlara göre! 

Ama biz ne diyoruz? 

Halk örgütü-Parababaları örgütü… Devrimci örgütler-Karşıdevrim cephesinin 

örgütleri… 

Neyin örgütü bu? 

Karşıdevrim cephesinin örgütü. 



O zaman, “sivil-resmi” diye ayırdık mı, bu devrimci bir ayrım değil, sınıflarüstü bir 

ayrım. İşte onlar öyle ayırıyor. Devrimciliği bilmiyorlar ki… Söyleyince de kızıyorlar, 

hakaret ettin bize, diyorlar. 

  

Bugünün Devlet ve Siyaset Kadroları 

Amerikancı-Siyasal İslamcı Örgütler Fideliğinin Ürünleridir 

Şimdi kendi itirafıyla ne diyor bu karşıdevrim cephesinin “sivil” önde gelen yazarı, 

sözcüsü? 

Devlet de bizi destekliyordu, Amerika da. 

Gelelim devlet tarafına: 

“İmam-Hatipçi Genelkurmay ve Cumhurbaşkanı, ülke yönetiminin kilit 

noktalarına imam hatiplileri yerleştiriyor… 

Bakın “Emekli Orgeneral, 1960-1966 arası Genelkurmay Başkanı, 1966-1973 arası 

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay 1969’larda şöyle diyordu: 

“Bugünkü (1968-1969) –laik- okullar birer anarşi yuvası haline geldi. 8Anarşi 

yuvası dediği; okullarda devrimci hareketlerin gelişmesi, güçlenmesi, yükselmesi… Onlar 

için anarşi yuvası oluyor bu. - N. Ankut) Bu -laik- okullardan yetişen gençlere memleket 

idaresi teslim edilemez. On yıl sonra bunların hepsi işbaşına geçecekler. Onlara nasıl 

güvenebiliriz? Hem biz laik okullara karşı İmam-Hatip okullarını“bir alternatif” olarak 

düşünüyoruz. Devletin kilit mevkilerine yerleştireceğimiz kişileri bu -İmam-Hatip- 

okullarında yetiştireceğiz.” (C. Özakıncı, agy., s.17-18) 

Evet arkadaşlar. 

Şimdi devletin kilit noktalarına gelmiş insanlar, buralardan gelmiş insanlar değil mi? 

Evet, buralardan gelmiş insanlar... Gelmeyenleri de aynı gelmiş olanlar gibi, başka 

yerlerden aynı eğitimi almış insanlar. Yani Cevdet Sunay’ın 1969’da söylediği, bugün 

gerçekleşmiş durumda. Nitekim Graham Fuller de boşuna tespit yapmıyor, “çok iyi bir 

noktada” diyor “Türkiye”. Evet. İşte böyle çok hainane bir çalışmayla getirildi Türkiye bu 

“nokta”lara. Yani Hz. Muhammed’in deyimiyle “İblis, Allah ile aldattı insanları.” 

Şimdi biz bunu koyunca Başyazımıza, diyorlar ki, “Kur’an’dan ayetler aktararak 

yazdıkları yazıda bize hakaret ettiler.” 

Bilmiyor ki, o yazıda, o ayette ne deniyor. Ah bir anlasalar… Bizim ne dediğimizi bir 

anlasalar! Anlamadığı gibi, Hz. Muhammed’in o ayette ne dediğini de anlamıyor. İşte 

böylelerini işaret ediyor Hz. Muhammed. İblis diyor bunlar için. Ben bunlardan değilim, 

diyor. Benim dinim bu değil, diyor. Ama bunlar nereden anlasın? Anlamaz... Bizim her 

sözümüz onlara hakaret gelir. 



Cengiz Özakıncı’dan bir aktarma daha yapalım: 

“Genelkurmayda imam-Hatipçi Siyasal İslamcı Askeri İstihbaratçılar” 

Tabiî devlet denince, ABD uşakları ordunun da içinde örgütleniyorlar, mevzileniyorlar. 

Biz ne diyoruz? 

Devrim yaparken Ordumuzun da bir bölümü halk güçlerinin yanına gelecek, safına 

gelecek. Ama bunu derken kastımız hep, Ordu Gençliği’nin bir bölümü, arkadaşlar. General 

kesimi, ordunun burjuva kesimini temsil eder. Ordu Gençliği, halk kesimini temsil eder. Ordu 

Gençliği’nin bir bölümü ayrılacak, Devrimci Halk Cephesi’nin safına gelecek diyoruz, hep 

onu diyoruz. 

Ama tepesini de ne yapmışlar? 

Tutmuşlar bakın. 

Hilmi Özkök de neydi? 

Aynıydı değil mi? 

Aynı bunlar gibiydi. 

Cevdet Sunay’dan bir farkı var mıydı? 

Hiçbir farkı yoktu. 

Bir Dinleyici: Şiir gibi anlaşıyorlardı. 

Nurullah Ankut: Anlaşıyorlardı, evet. Gittiği zaman ağladım, diyor Bülent Arınç. 

Emekli olduğu zaman ağladım, diyor. Evet. Ordu içinde de muazzam çalışmaları var. Yani 

tepedeki generallerin ara sıra Laiklik lafı ettiğine bakmayın. Onlar Ordu Gençliği’ni nötralize 

etmek için böyle konuşuyorlar. Ordu Gençliği’ne diyorlar ki, yahu bakın işte biz Laikiz, 

Mustafa Kemal’in Laiklik geleneğini savunuyoruz, sürdürüyoruz; siz tasalanmayın, 

endişelenmeyin. O tepkiyi nötralize ediyorlar. Ondan öyle konuşuyorlar. E, işte bir örnek. 

(Sait Arkadaş bir saat kaldı dedi, biz yine dara düştük...) 

“1981’de, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüdler (ATASE) Başkanı 

olan (çok önemli bir yer burası da, Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanı, yani ideoloji 

oluşturma başkanı. Orduda strateji oluşturacak yani. - N. Ankut) Tümgeneral Mahmut 

Boğuşlu, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi 1985 yılı ilk sayısında, “Türkiye’de Laiklik ve İrtica 

Üzerine Psikolojik Harekat” başlıklı yazısında şöyle diyordu: 

“Kuran-ı Kerim’i ezbere bilen hafızların yanında, Türkler bu mukaddes kitabı 10-

15 dakikada ve üç beş sahifede özetleyebilecek derecede bilgi sahibi olmalıdır. Din adamı 

tipinde değişikliğe gidilmeli, her türlü meslekten; hâkimden, savcıdan, avukattan, lise 

öğretmeninden, doktordan, gemi kaptanından yeni bir tür din adamları yetiştirilmelidir. Bu 

arada sayıları son yıllarda artan İmam Hatip okulları reorganize edilmeli, bu okullara 



endüstriel, ticari, turistik vs. hüviyetler de kazandırılmalıdır.” (C. Özakıncı, agy., 2’nci Baskı, 

s. 19) 

E, bakın dediklerini yapmadılar mı, İmam Hatipleri bu hale getirmediler mi şimdi? 

Anadolu İmam Hatip Liseleri kurdular değil mi? 

Bu özelliklerini de kazandırdılar. Yani bunu diyen, bakın Genelkurmayda ideoloji 

oluşturma biriminin başındaki insan. Demek ki askerin tümü Laikliğin savunucusu değil. 

Nasıl devrimci bir sivil gençlik varsa, orada da Laikliği savunan, Ordu Gençliği vardır. İşte 

onun önemli bir bölümü, biz güçlendiğimiz zaman bizim yanımıza gelecek. 

Bir Dinleyici: Hoca’m kaç yılında diyor bunları? 

Nurullah Ankut: 1985’te. “Belgelerle Türk Tarihi” Dergisi’nde. Yani 22 yıl önce 

yazmış. Yani ürünlerini verdi işte, veriyor. 12 Eylül Faşizminin ideolojisi de bu. Devrimci 

hareketin önünü kesmek için CIA’nın emriyle onun karşısına şeriatçı hareketi güçlendirerek 

bir set olarak çıkarmak, 12 Eylül ideolojisi budur. Yani bu bakımdan, “Generallerin 

Günahları” diye bir yazı yazmıştık. Başyazı’larımızdan biriydi. İşte orada bunları anlatmaya 

çalışmıştık. Günahları çok. Biz Laikliği savunuyoruz demekle işin içinden çıkamazlar. 

Laikliğe karşı suç işlediler. Mustafa Kemal’in geleneğine karşı suç işlediler, arkadaşlar. 

Bir Dinleyici: Teslim oldular. 

Nurullah Ankut: Teslim oldular tabiî. Karşıdevrime teslim oldular. Şimdi zamanımız 

çok azaldığı için ne yazık ki… 

“Amerikancı-İslamcı İlim Yayma Cemiyeti: İslamcı Siyasetçi ve Bürokrat Fabrikası”, 

diyor, yazar doğru olarak. 

Yani bu cemiyet, İslamcı siyasetçi ve bürokrat yetiştiren bir fabrika, diyor. Gerçekten de 

öyle: 

“Siyasal İslamcıların kendilerini yurtsever, Amerikan karşıtlarını ise vatan haini 

ve namussuz olarak gösteren yalanlarını çürütmek hiç zor değil. (Hep öyle gösterirler ya 

kendilerini... Şu andaki yazılarında da öyle… Hep bize saldırırlar. - N. Ankut) Ülkemizde 

Amerikan güdümlü Siyasal İslamcılığın 1945’ten sonraki ilk odağı sayılabilecek, 1951’de 

kurulan ve şu anda Türkiye’yi yöneten Siyasal İslamcı kadroların pek çoğunu 

yetiştirmiş bulunan İlim Yayma Cemiyeti biraz incelenirse, Siyasal İslamcılığın Amerikan 

beslemesi ve işbirlikçisi olduğu gerçeği apaçık ortaya çıkar. Siyasal İslamcı Milli 

Gazete’de, Sadık Albayrak şöyle övüyor bu kuruluşu: 

“İlim Yayma Cemiyeti’nden kimler yetişmedi ki?.. Hukukçular yetişti, doktorlar 

çıktı ortaya... Birkaç üniversiteyi yönetim ve ilim kadrosu ile, evirip çevirecek bir 

noktaya geldi! Ülkeye nizamat verecek bir siyasal erke ulaştı!..” (C. Özakıncı, agy., 5’inci 

Baskı, s. 21) 

Sadık Albayrak’ı bildik, değil mi, arkadaşlar… 

Bir Dinleyici: Dünür. 



Nurullah Ankut: Kim? 

Bir Dinleyici: Tayyip’in dünürü. 

Nurullah Ankut: Tayyip’in dünürü… değil mi, arkadaşlar? 

Dinleyici Devamla: Kazma’nın dünürü. 

Nurullah Ankut: Kazma’nın dünürü evet. 

(Gülüşmeler…) 

Düşünebiliyor musunuz, aynı Graham Fuller’in yaptığı tespiti yapıyor. Ülkemize 

“nizamat verecek bir erke”, yani Türkiye’yi yönetecek, Türkiye’ye nizam verecek bir siyasal 

güce ulaştı, diyor. Ve işte arkadaşlar, Milli Eğitim’den Sağlığa nereye elimizi atsak, hep bu 

ideolojiyle yetişmiş yöneticiler, bakanlar, müsteşarlar, idareciler çıkar karşımıza. 

Bir Dinleyici: Ondan sonra da abdest suyu sağlığa iyi gelir, diyorlar. 

Nurullah Ankut: Evet, evet. 

“CIA tarafından “Türkiye’nin gelmiş geçmiş en Amerikancı Devlet Adamı” olarak 

nitelenen İlim Yayma Vakfı Kurucusu Cumhurbaşkanı Turgut Özal.” (C. Özakıncı, agy., 

s. 26) 

İlim Yayma Cemiyeti Vakfı’nın kurucularından. Yani Özal da buradan gelme. 

Gördüğümüz gibi İlim yayma Cemiyeti’nin bir de vakıfları var. Vakıflar kuruyorlar ya, 

arkadaşlar. Öğrenci yurtları, vakıflar adı altında hani… Yardım yapan vakıflar, öğrenci 

besleyen vakıflar... Klinikler açan, halka sağlık hizmeti veren, güya-sözüm ona hastaneler 

kuran vakıflar… İşte hep bu gerici örgütlerin birer parçası onlar. Amaçları, bu ideolojiyle 

halkımızı kuşatmak. İşte Özal da oraların adamı. Ve yine: 

“(…) İlim Yayma Cemiyeti’nin başkanı, bir emekli tuğgeneraldi. (Buyurun arkadaşlar!.. 

- N. Ankut) [1980-1981 yıllarında Milli Güvenlik Konseyi Devlet Başkanlığı Genel 

Sekreter Yardımcılığı yapan General Hasan Sağlam, emekli olduğu 1986 yılından 

itibaren, 2002 yılına dek aralıksız olarak İslamcı İlim Yayma Cemiyeti’nin Genel 

Başkanlığını yapmıştır.-eb] Aramızda, belediye başkanları var, genel 

müdürler var, müsteşarlar var, bakanlar var, milletvekilleri var, tüccar var, sanayici var, iş

adamı var... Bunlar bizim en büyük sermayemizdir ve gücümüzdür”, diye aktarıyor C. 

Özakıncı. (C. Özakıncı, agy., s. 27) 

Kim diyor bunu? 

Bülent Arınç, AKP milletvekili Bülent Arınç, diyor. Sıradan biri değil, Meclis Başkanı, 

arkadaşlar. Bir genel kurulda, “30 Mart 2003 günü İstanbul’da düzenlenen İlim Yayma 

Cemiyeti Genel Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada” söylüyor bunları. 

Aynı konuşmasından aktarmaya devam edelim: 



“İlim Yayma Cemiyeti’nin bugüne kadar yaptığı bu mütevazı ama adeta bir tohum, 

gibi toprak altına atılıp, sonra sümbüller, güller verdiği gibi, o büyük hizmetlerini tebrik 

etmek için geldim… İlim Yayma Cemiyeti’nin, şu önümüzdeki dosyalara baktığınızda da 

göreceksiniz ki,yaptığı okulları devletin bütçesiyle yapmak mümkün değil (diyor. Bir sürü 

okul, arkadaşlar… Evet. - N. Ankut), verdiği bursları da, yine, kamu harcamalarıyla yerine 

getirmek mümkün değil. İlim Yayma Cemiyeti Türkiye’nin her yerinde var. Okullarıyla, 

yurtlarıyla var, öğrencilerimize sağladığı imkânlarla var. Bakanlarımız, genel 

müdürlerimiz var; belediye başkanlarımız var; Silahlı Kuvvetlerimizden emekli olmuş, 

ayrılmış; ama, bu güzel hizmeti götürenlerimiz var.” (C. Özakıncı, agy., s. 26-27) 

Yani devam edip gidiyor böyle, arkadaşlar… 

  

Siyasal İslamcı Örgütler: Sıfır Numara ABD Uşağı 

Ve bu Cemiyet, Amerika’yı tanıtan, Amerika’ya öğrenci gönderme propagandası yapan 

bir kitabın da yayımcısı. Amerika’yı şirin gösteren, oraya öğrenci gitmesini teşvik eden bir 

kitabı da yayımlıyor. Yani içli dışlılar Amerika’yla. 

“1951’de açmaya başladığı İmam Hatip okulları ve öğrenci yurtlarından 

günümüzde ülke yönetimine damgasını vuran İslamcı siyasetçiler çıkartan İlim Yayma 

Cemiyeti’nin 1952 yılında yayınladığı bir kitap, ülkemizdeki Siyasal İslamcılığın dolaylı 

olarak değil doğrudan doğruya Amerika tarafından beslendiğini yadsınamaz bir 

biçimde kanıtlıyordu. İmam-Hatip Okulları ve yurtları kurmayı kendisine görev edinen 

İslamcı İlim Yayma Cemiyeti’nin yayınlarına Kur’an ile değil de Türk gençlerinin 

Amerika’da öğrenim görmesini özendirici, Amerika’ya gidecek Türk öğrencilere 

Amerika’yı sevdirmeyi amaçlayan bir kitapla başlaması oldukça anlamlıydı. Baş görevi 

İmam Hatip Okulları açmak olan bu İlim Yayma Cemiyeti’nin kurulur kurulmaz 

yayımladığı kitabın adı, yandaşı bulunduğu yabancı odağı apaçık ele veriyordu.” (C. 

Özakıncı, agy., s. 31) 

İlim Yayma Cemiyeti, altına büyük harflerle kendi imzasını attığı bu kitabın 

Önsöz’ünde, bakın Amerika’yı nasıl över? Onu da aynen aktaralım: 

“Cemiyetimiz tarafından lisanımıza tercüme ettirilen bu eser, Birleşik 

Amerika’nın nasıl doğup geliştiğini ve medeni âlemdeki bugünkü mümtaz mevkiine ne 

gibi saik ve şartlarla yükseldiğini göstermesi itibariyle dikkate şayan 

görülmüştür. (Nasıl övüyor bakın Amerika’yı. - N. Ankut) 

“Memleketimiz gençlerinin bilhassa son zamanlarda tahsillerini ikmal emrinde 

Amerika’ya gitmek hususunda gösterdikleri tehalük muvacehesinde [1] bu kitabın, 

kendilerine Amerika hakkında kâfi fikir vereceği kanaatindeyiz. 

“Hangi dinden olursa olsun mânevi değerlere bağlı bulunan, (Bir de böyle 

savunuyor bakın. Manevi değerlere bağlı oluyor Amerika. O bakımdan iyi oluyor o 

şerefsizlere göre. - N. Ankut) hür milletler arasında tesanüdü [dayanışmayı] ve 

sulh [barış] fikrini sağlamlaştıracak eserlerden biri olan bu kitabın, dilimize çevrilme 

müsaadesinin bize verilmesine delâlet [aracılık] eden Amerika Birleşik Devletleri Sayın 



Büyük Elçisine en samimi teşekkürlerimizi bildirirken, bu kitabı tercüme eden Sayın 

Nezahet Nurettin Ege’ye ayrıca teşekkürlerimizi sunarız. 

“İLİM YAYMA CEMİYETİ” (C. Özakıncı, agy., s. 32) 

Evet, Amerikan Büyükelçisi George McGhee’yle de işbirliği halinde. Açık işte. Yani iki 

taraftan da bu işbirliğinin kanıtları apaçık ortada, arkadaşlar, değil mi? Siyasal İslamcılığı 

kimin yetiştirdiği, kimin geliştirdiği netçe belli artık. 

Ve işin acı tarafı, bu gerici güçlerden biri, 1969’da Amerikan 6’ncı Filo’sunu protesto 

eden devrimci gençlere saldırdı, Kanlı Pazar’da. İki devrimci genci şehit etti, polisle işbirliği 

halinde. Bir tarafta gericiler, bir tarafta toplum polisi; bıçaklayarak iki devrimcimizi şehit etti. 

Elli devrimciyi yaraladı, bazıları ağır yaralandılar. 

Burada uzun uzun onun kanıtları konuyor. Bakın, örgütleyen de bugünlerde sık sık 

ekranlara çıkan Mehmet Şevki Eygi’nin Bugün Gazetesi’dir. Çok etkili o zamanlar. Bugünkü 

Zaman gibi yahut Yeni Şafak, Akit gibi, Vakit gibi, arkadaşlar. 

Bir Dinleyici: Zaman parasız da dağıtılıyor. 

Nurullah Ankut: Evet öyle. Ve “Bugün” gazetesi o zamanlar alanında tek. En etkili 

gazete. Ve Eygi, bu gazetenin başyazarı. Kendisi de Suudi Arabistan’da o zamanlar. 

“10 Şubat 1969 günlü gazeteler, Amerikan 6’ncı Filosunun İstanbul’a geleceğini 

duyururken, buna karşı gösteri yapmaya davranacak gençlerin daha filo gelmeden 

tutuklanmaya başlandığını yazıyordu.” (C. Özakıncı, agy., s. 38) 

“Polis Amerikan 6’ncı Filosunun İstanbul limanını ziyaretini protesto etmek 

maksadıyla gençlik teşekkülleri tarafından bastırılan resimli broşürlerden 20 bin 

adedini toplamış, bu arada Necmi Demir ve Yusuf Gömleksiz isimli iki öğrenciyi de 

tutuklamıştır.” (Hürriyet, 10.02.1969, Aktaran C. Özakıncı, agy., s. 38) 

Tutuklananlardan Necmi Demir, daha sonra, İstanbul DEV-GENÇ Bölge Yürütme 

Kurulu Üyesi oldu. Daha sonra eşi İlkay Demir’le ve 12 Mart öncesi DEV-GENÇ İstanbul 

Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Güven’le beraber Mao’cu-ÇKP çizgisindeki Halkın 

YoluGazetesi’ni çıkardılar.  Sonra bu gazete 53’üncü sayısında takla attı. Doğu Perinçek’in 

Aydınlık çizgisine geçti. Hem de ne özeleştiri yaptı… Diz çökerek; proleter devrimci 

hareketin karşısında suni barikatlar oluşturduk, oportünizm yaptık ama sonunda proleter 

devrimci hareketin gücü bizim ördüğümüz oportünist barikatları yerle bir etti, darmaduman 

etti. Biz devrimciliğin gücünü gördük ve onun saflarına geçtik, diyerek Doğu Perinçek’e biat 

ettiler. 53’üncü sayısı bugün gibi aklımda. Kızılay’da da PDA’cılarla ortaklaşa ekipler 

oluşturarak bu gazetenin 53’üncü, aynı zamanda sonuncusu olan sayısını sattılar. Mustafa 

Arkadaşla geçiyorduk, gördük satıyorlardı Kızılay’da, o 53’üncü sayıyı. Bugünün İşçi 

Partilileriyle yani Doğu Perinçek’in  Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi (TİİKP), CIA 

sosyalisti grubuyla beraber satıyorlardı. 

Halkın Yolu’ndan bir grup ayrıldı. Devrimci Halkın Yolu diye bir dergi çıkardılar. 

Onlar Doğu Perinçek’e gitmedi güya. Bu grup 1990’lı yıllarda da “Emeğin Bayrağı”yla 

birleşerek bugün adına “Atılım” denen grubu oluşturdular. Şimdiki Atılım’ın bir parçası da 

onlar, arkadaşlar. 



Nereden nereye geldiler yani… Şimdi ne İlkay Demir var, ne Necmi Demir, ne 

de  Ömer Güven var. Hepsi bırakıp gittiler. 

Bu üç kafadarı biz tanıdığımızda, Mihri Belli’nin MDD Hareketindendiler. DEV-GENÇ 

yönetimini Mahir ve arkadaşları ele geçirince, bunlar da Mahirci oldular. 12 Mart sonrasında 

Maoculuk ve Enver Hocacılık moda olunca, bu modaya uymakta da gecikmediler. Maocu 

oldular. Sonradan da yukarıda belirttiğimiz gibi, Doğu Perinçekçi oldular. Ve en sonunda da, 

yine yukarıda belirttiğimiz gibi, devrimci ortamdan arazi oldular. 

Ama işte ne diyelim, arkalarında böyle zehirli meyveler bırakıp gittiler. Ardılları da 

buralara savruldular geldiler. Yani onlar o zaman, 12 Mart öncesi doğru bir iş yapıyordu; 

6’ncı Filo’ya karşı çıkıyordu, protesto ediyordu. E, şimdi ardılları, Amerikan Elçisinin 

arkasında hizaya girip yürüyüş yapıyorlar. ABD yetkilileri de bunları “umut 

kaynağı”, “demokrasi güçleri” ilan ediyor. Evet, bunlar ABD’nin “Project 

Demokracy”sinin “güçleri”dir. Nereden nereye geldi, arkadaşlar devrimci ortam ve Türkiye... 

Yeniden C. Özakıncı’ya dönersek: 

“Aynı gün, İslamcıların “mücahid” (kutsal savaşçı) yazarı ve örgütçüsü Mehmet 

Şevki Eygi’nin gazetesi Bugün, “Kara Ahmet Moskof Pehlivanlarına Karşı” (Bakın bakın, 

namussuza bakın, neleri kullanıyor bakın. Ne ilkel namussuzluk yapıyor bakın. Yani kendisi 

Kara Ahmet oluyor alçak, devrimciler de Moskof pehlivanı oluyor, bakın. - N. Ankut) adlı 

bir roman yayımlıyor ve 1965’te Türkiye’nin Kıbrıs’a çıkmasını önleyen Amerikan 

6’ncı Filo’sunun İstanbul’a gelişini şöyle duyuruyordu (arkadaşlar, bakın 6’ncı Filonun 

gelişine nasıl övgü düzüyor uşak. - N. Ankut): 

“Amerikan 6’ncı Filo’sunun Türkiye’de bulunması Türkiye’nin zararına 

değildir.” 

Buyurun arkadaşlar, karşılıklı nasıl destekliyorlar birbirlerini. 

  

Kısaca Kıbrıs Meselesi Üzerine 

Ve madem biraz önce Kıbrıs konusundan söz etti yazar, bizim hiç girmeye niyetimiz 

yoktu. O yıllarda, Sovyetler Birliği Türkiye’yi destekliyor Kıbrıs konusunda, arkadaşlar. İşte 

yazar buraya aktarmış: 

“(…) 22 Ocak 1965’te İzvestiya (Sovyetler’in yayın organı, Pravda ile beraber, resmi 

yayın organı. - N. Ankut) Gazetesine verdiği demeçte de Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı 

Gromiko, 7 Aralık 1964’te yapılan Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısında bunu 

savunduğu gibi (bu tezi - N. Ankut), 22 Ocak 1965’te İzvestiya gazetesine verdiği demeçte 

de: “Adada yaşayan iki toplumun özel durumlarını içine alıp iki ayrı eyaletten kurulmuş 

tek ve bağımsız federal bir Kıbrıs Hükümeti kurmanın mümkün olabileceğini” belirtmişti.” 

O zamanlar federasyon yok, bugünkü gibi iki ayrı devletten oluşan bir yapı da yok. Ama 

federasyon öneriyor Sovyetler. Yani o zaman Türkiye’nin tezi de: “Ya Taksim, ya 

Federasyon”. Federasyon mümkün diyor, onu destekliyor. 



“(…) Sosyalist Arnavutluk da 1965’te yapılan Birleşmiş Milletler genel 

görüşmelerinde, Türk tezi doğrultusunda oy kullanan beş ülkeden biri 

olmuştu (arkadaşlar). Enver Hoca, 1967’de yapılan Halk Cephesi Kurultayı’nda Kıbrıs 

konusunda şunları söylemişti: “Türkler Kıbrıs’ta yaşayan kardeşlerinin hak ve çıkarlarına 

karşı yapılacak her saldırıya aynı biçimde karşı koymaya hazırdır. Arnavut milleti, Türklerin 

kanuni haklarını korumak amacıyla giriştikleri mücadelede kendilerine daima yardımcı olmuş 

ve gelecekte de olacaktır.” (…) Sosyalist Arnavutluk Başbakanı Mehmet 

Şehu da: “Arnavut Silahlı Kuvvetleri, Türk kardeşlerinin her an 

emrindedir” demişti”,arkadaşlar. (Nazım Güvenç, Kıbrıs Sorunu, Yunanistan ve Türkiye, 

s.144-145, Aktaran: Cengiz Özakıncı, agy., s. 511-512) 

Bugün de Enver Hoca’nın AEP’sinin çizgisini savunduğunu söyleyen “Atılım” ne 

diyor? 

Bizim başyazımıza karşı, sözde demagojik eleştiride bulunurken; bunlar, şu anki TC’nin 

işgalini, ilhaka çevirmek istiyorlar, diyor. 

E, AEP’yi savunuyorum diyorsan bari tutarlı ol. 

Bak, gördün mü, ne diyor Enver Hoca ve Mehmet Şehu, Kıbrıs konusunda? 

Yani bunlar orada bile tutarlı değil. Anlamıyorlar hiçbir şeyi. Hiçbir konuyu doğru 

dürüst anlamıyorlar… 

Yahu, Kıbrıs diye bir ada var da, ayrı bir Ülke yok ki… Kıbrıs Halkı diye ayrı bir 

Halk, ayrı bir Millet de yok... İki milletin birer parçası var orada. Ayrı bir ülke, ayrı millet 

olabilmesi için; diğer var olan milletlerden, ayrı bir milletin, ayrı özelliklere sahip bir milletin 

olması gerekir. E, yok öyle bir şey. Bir tarafı Yunan ulusunun bir parçası, 700 bin insan var. 

Bir tarafında da 200 bin Türkiye insanı var. Yani şu anda Türkiye’nin halklarını oluşturan, 

Türk var, Kürt var, Laz var, diğer azınlık halklardan insanlar var. 

E, biz ne diyoruz? 

Nüfusa orantılı olarak bu ada pay edilsin: bir kısmı, yani Yunan nüfusunun miktarına 

tekabül eden bir parça, onunla orantılı bir parça Yunanistan’ın olsun, diğeri de Türkiye’nin 

olsun. Bundan daha hakkaniyetli, daha kolay, daha adil bir çözüm ne olabilir ki… 

Bir Dinleyici: Bu kavga dövüş bitsin. 

Nurullah Ankut: Bitsin tabiî. 

Bir Başka Dinleyici: Hoca’m İngiltere’ye bir şey kalmıyor. 

Nurullah Ankut: Efendim? 

Dinleyici Devamla: İngiltere’ye bir şey kalmıyor. 

Nurullah Ankut: İngiltere’ye bir şey kalmıyor. Evet çok doğru. Kalmamalı da zaten. 

E, şimdi bakın bugünkü durumda bile neler oluyor? 



Bakın geçen Fransa ne yaptı? 

Askeri anlaşma yaptı, değil mi? Kıbrıs Rum Kesimi’yle anlaşma yaptı. Askeri üs de 

verecek, dendi. Rum gazeteleri yazdı bunu. Yani Fransa’ya askeri üs de verecek Rum 

Hükümeti. İngiltere’nin zaten var, Amerika gelecek. E, o zaman tüm Ortadoğu’yu denetim 

altına almak amacıyla, o 9.251 km2 yüzölçümüne sahip koca adada; askeri tesisleriyle, 

teknolojik savaş araç ve gereçleriyle, ordusuyla oluşturacağı güçlü bir üssü olacak, gücü 

olacak, alanı, bölgesi olacak. Denetleyecek oradan tüm Ortadoğu’yu. İsrail’i koruyacak. 

Demek ki bugünkü şartlarda bile emperyalistler, pek gönüllerince olmasa da, atlarını 

oynatıyorlar. Ada’nın bir de Annan Planı ya da benzer bir plan çerçevesinde Avrupa 

Birliği’nin ve ABD’nin kucağına tekerlenip gittiğini düşünün… Ada’nın tümden Türkiye’den 

koparıldığını düşünün… O zaman, kuşkusuz emperyalistler bayram edecektir. Ada onların 

ekonomik ve askeri üssü olacaktır artık. Yunanistan’a diyeceklerdir ki, bak biz Ada’dan 

Türkiye’nin elini kestik, Ada’yı Rumlara verdik. Ve bunun karşılığında biz de atımızı 

istediğimiz gibi oynatalım. Ticari ve askeri üslerle Ada’yı donatalım. Korkma, bundan Rum 

nüfus da menfaatlenir. Bizim askerlere hizmet sunar, bir şeyler satar; para kazanır. İşte böyle 

diyecektir, bu alçaklar o zaman. 

E, biz şimdi buna karşı çıkıp, en hakkaniyetli çözümü, halkların en yararına olan, en 

mutlu biçimde yaşayacakları çözümü öneriyoruz; vay sen işgali ilhaka dönüştürüyorsun, diye 

zırvalıyorlar. 

Peki kendi savundukları çözüm ne? 

Emperyalistlerin çözümü. 

Bir Dinleyici: Annan Planı. 

Nurullah Ankut: Annan Planı. 

Bunu kim hazırladı? 

İngiltere, Amerika... 

İşte orada da CIA Sosyalizmi yapıyorlar. Sahte Sol!.. Orada da kimin tezini 

savunduklarını bilmiyorlar ki… Yani köklerine bari sadık olsalar… Ona da sadık değiller… 

Neyse konumuz değildi, ama yazarın bir atıf yapması, o meseleye de girmemize yol 

açtı, arkadaşlar. 

  

ABD Uşağı M. Ş. Eygi’nin “Bugün” Gazetesi 

Gericileri 6’ncı Filo Önünde Namaz Kılıp 

Devrimci Kanı İçmeye Çağırıyor: Kanlı Pazar 1969 

Asıl, yine M. Şevki Eygi’nin Bugün Gazetesi’ne dönelim: 



“Tarihimizin en kara günü: Bayezıt kulesine kızıl bayrak asıldı.” (Bugün Gazetesi, 

12.02.1969, Aktaran: C. Özakıncı, agy., s. 43) 

Hürriyet Gazetesi 6’ncı Filo’nun İstanbul’a gelişini şöyle verir: 

“(…) Amerikan 6’ncı Filo’ya bağlı gemiler dün sabah Dolmabahçe ve Beşiktaş 

açıklarına demirlemişlerdir. (Hürriyet, 12.02.1969) 

“Aynı gün Mehmet Şevki Eygi’nin İslamcı Bugün gazetesi şöyle yazıyordu: 

“6’ncı Filo geldi ve demirledi. Solcular karşılarında orduyu görünce sinip oturdular.” 

Bakın, alçağa bakın… 

Oysa olaylar, hiç de M. Şevki Eygi’nin anlattığı gibi olmamıştır. Öğrenci liderlerinden 

bugün aramızda olmayan Harun Karadeniz, mücadele ve direniş çağrısı yapmıştır: 

“Harun Karadeniz’in direniş çağrısı üzerine öğrenciler “Bağımsız Türkiye” diye 

bağırarak yürümüş; polis yürüyüşçülere saldırınca 15 öğrenci yaralanmış ve 20 öğrenci 

gözaltına alınmıştı.” (Hürriyet, 12.02.1969, Aktaran: C. Özakıncı, agy., s. 42-43) 

Yine bir bölüm, arkadaşlar: 

“(…) Bir müddetten beri kılmaya başladığımız CEMAAT-İ KÜBRA İLE (bu, 

Eygi’nin yine Bugün’ü. - N. Ankut) SABAH NAMAZLARI’nın faydasını hepimiz gördük. 

Önümüzde 16 Şubat Pazar günü büyük bir cemaat halinde sabah namazı kılmak üzere 

bütün mümin kardeşlerimi Bayezıt camii şerifinde toplanmaya davet ediyorum. Aziz 

kardeşlerim! Koşunuz! Cemaate koşunuz! 16 Şubat Pazar günü, gün doğmadan Bayezıt 

camiinde toplanınız! Kâfirler bizim cemaatimizi görünce hapı yutar zaten!” (Bugün 

Gazetesi, 14.02.1969, Aktaran: C. Özakıncı, agy., s. 44) 

Yine aynı iğrenç, aşağılık demagojilerle kandırdığı gericileri, devrimci öğrencilere 

saldırtacak. Onun için kışkırtıyor... 

Aşağıdaki satırları da 12.02.1969 tarihli “Hürriyet” yazıyor: 

“Altıncı Filo’ya mensup subay ve erler dün akşam saat 19’dan itibaren motorlarla 

askeri kordon altındaki Dolmabahçe rıhtımına çıkıp muhtelif vasıtalarla şehre 

dağılmışlardır. Çoğu sivil giyimli olan Amerikan Bahriyelileri gruplar halinde İstiklal 

Caddesi’nde dolaşmışlar, gece kulüpleri ve pavyonlara giderek eğlenmişlerdir. Filo 

komutanı otellerde kalanların dışında diğer bahriyelilerin en geç 01:00’da gemilere 

dönmelerini emretmiştir. (Hürriyet, agy) 

“Amerikalı askerlerin İstanbul’da eğlence yerlerine doluştukları duyulur 

duyulmaz (…) Çemberlitaş Kız Talebe Yurdu öğrencileri Bayezıt Meydanı’nda 

toplanarak yürüyüşe geçmişlerdi: 

“Protestocu genç kızların önde giden grubu, üzerinde “Ya İstiklal, Ya Ölüm” yazılı 

siyah renkte bir bayrak taşımışlar, arkada ise diğer dövizler yer almıştır. Bu dövizlerde ise şu 

ibareler yer almıştır: 



“Türkiye 6’ncı Filo’nun genelevi değildir! 

“ABD seni istemedik, istemiyoruz, istemeyeceğiz! 

“Halide Edip bayrağını yıllar sonra taşıyoruz”. 

“Yol boyunca kendilerini izleyenlere bildiriler de dağıtan genç kızlar, bu bildirilerinde 

halen İstanbul limanında demirli bulunan Amerikan altıncı filosuna şiddetle çatmışlar, 

bildirinin bir yerinde “Birinci Kurtuluş Savaşında Türk erkeği ile omuz omuza çarpışan Türk 

kadını, bugün yine görevinin bilincindedir” denilmiştir.” (Hürriyet, 14.02.1969, Aktaran: C. 

Özakıncı, agy., 2’nci Baskı, s. 51) 

Gördüğümüz gibi, o zamanın devrimci kadınları da, devrimci erkekleri de bugün bizim 

savunduğumuz hatta-çizgide, arkadaşlar. Yani biz aynı hattayız! 

E, şimdi bizim karşımızdaki Sevrci grup nerede? 

Tam tersi bir hatta. Karşıdevrim hattında. 

Yani biz değişmiş değiliz, hattımızı terk etmiş değiliz. Biz hep dediğimiz gibi, 1921’den 

beri aynı hattı devam ettiriyoruz. Bizim ideolojimiz, hep doğru yönde yolumuzu aydınlatıyor. 

Ama onların böyle bir ideolojisi, rehberi olmadığı için, oradan oraya savrulup duruyorlar. 

Şimdi geldikleri yer de ne yazık ki yürekler acısı bir nokta, bir durum. 

Şimdi bunlar, kızlarımızın söyledikleri, attıkları sloganlar, bizim yazdıklarımızdan farklı 

mı, arkadaşlar? 

Değil. 

E, bunları biz yazdık diye, ne diyorlar bize? 

Vay Kemalist, efendim, İşçi Partili, Aydınlıkçı vesaire… Hâlbuki bugün 

savunduklarının hemen hemen tamamını, o zaman Doğu Perinçek’in çizgisindeki, 

yönetimindeki PDA savunuyordu. Yani bugün savundukları tezler de yeni değil. Doğu 

Perinçek’in o yıllarda savunduğu tezler. 1970’lerde savunduğu tezler. 

Evet arkadaşlar. 

“(…) Eygi’nin İslamcı gazetesi, ertesi gün şu başlıklarla çıktı (gençlerimizin bu 

protestosunu görünce. - N. Ankut): 

“Kızılları boğmanın vakti geldi. Kızıl emperyalizmin parayla tutulmuş uşaklarını en 

ufak kıpırdanışta gebertmek için ant içildi. 

“Namaza Davet: Yarın Bayezıt camii şerifinde büyük bir cemaat halinde sabah 

namazı kılınacaktır. Bütün Müslümanlara duyurulur.”(Bugün Gazetesi 15.02.1969, 

Aktaran: C. Özakıncı, agy., s. 46) 

İblis nasıl kandırıyor bakın halkımızı, arkadaşlar. 



Kime karşı? 

Devrimci, yurtsever gençlere karşı… 

Yine 16.02.1969’da, yani bir gün sonra: 

“Gazete bir gün sonra şu başlıkla çıktı: 

“Kızıl uşaklar istikbalimizi dinamitliyor. 

“(…) 

“İslamcı Bugün gazetesinin sahibi ve başyazarı Eygi, geneleve gitmek ve 

Türkiye’ye gözdağı vermek üzere İstanbul’a gelen 6’ncı Filo erlerini Türk gençlerinin 

elinden kurtarmak için cihad çağrısı yapıyordu. Müslüman bir söylemle Amerikan 

uşaklığı aşılayan cihad çağrısı şöyleydi: 

“Cihada hazır olunuz: 

“Bilmiş olunuz ki büyük fırtına patlamak üzeredir. Müslümanlar ile kızıl kâfirler 

arasında topyekûn savaş kaçınılmaz hale gelmiştir. İmtihan günleri gelip çatmıştır. 

Müslüman kardeşim sen bu savaşta bitaraf kalamazsın. Komünizmin küfrüne 

karşı derhal silahlan! Stalin’in ve benzeri deccallarin (…) piçleri olan kızıl veledler bütün 

Müslümanları karşılarında bulmalıdırlar. Onlarda taş, sopa, demir, molotof kokteyli mi 

var? Biz de aynı silahları kullanmaktan aciz değiliz. Herkes vazifesine koşsun. 

Komünistler ve onları destekleyen hain şahıs ve zümreler kahredilsin! Deccaller, (Eygi, 

Atatürkçülerden böyle söz ediyor- (C. Özakıncı’nın açıklaması bu. - N. Ankut) yıkılsın! Ey 

necip millet uyan ve davran! Üç buçuk soysuz (…) nelere cüret ediyor! Hamle kâfirlerden 

gelsin. (…) Gelir gelmez savaş kösleri çalsın. Bayraklar yükselsin hareket başlasın. 

Ey deccal veledleri! (…) Ayağınızı denk alın, Allah’ın kulları geliyor! Kalkın ey ehli 

İslam, davranın! Müslümanlar komünizmle çarpışan devlet kuvvetlerine 

yardımcı olsunlar. Komünistlerin amansız düşmanı olan Genelkurmay Başkanı Cemal Tural 

Paşa, anti-komünist faaliyetlerinde milletçe desteklensin. Kaderi ilahi bu kumandana tarihi 

bir hizmet verirse, Müslümanlar ona yardımcı olsunlar. Bilsinler ki seçimsiz başa geçecek 

iktidar, onları doğrayacaktır. Vesselam alel mücahidin Medine, Mescid-i Nebevi, 9 Şubat 

1969. (Medine’den yazıyor bunları arkadaşlar, bir de nereleri kullanıyor bakın. - N. 

Ankut) Not: Bir şeyler olursa, silahlar patlar patlamaz vazifeye koşmaya çalışacağız. 

İnşallah kızıl kâfirlerin, deccal uşağı dinsizlerin tepelerine birer intihar uçağı gibi 

ineceğiz.” (Bugün, 16.02.1969, Aktaran: C. Özakıncı, agy., s. 48-49) 

Evet arkadaşlar: 

“(…) 16 Şubat 1969 günü, İslamcı Eygi’nin çağrısıyla toplanıp silahlanarak Türk 

gençlerinin üzerine çullanan bilinçsiz Müslümanlar, 2 kişiyi öldürmüş, iki yüzden çok 

kişiyi ağır biçimde yaralamıştı”, diyor yazar. (C. Özakıncı, agy., s. 50) 

Şimdi yazar burada, çok önemli bir belge aktarıyor. Zamanımız yok tümünü okumaya. 

O nedenle özetleyelim: Kanlı Pazar olayından 22 gün sonra; Suudi Arabistan’dan M. Şevki 

Eygi’nin Almanya’daki banka hesabına 350 bin dolar gönderiliyor. Bunu da o zamanlar 

Bugün Gazetesi’nde yazan bir yazar olan Şahap Tan aktarıyor. Sonradan yolları ayrılmış, M. 



Şevki Eygi’yle. Onun yaptığı ihanetin içyüzünü öğrenince Şahap Tan, ondan kopuyor. İşte bu 

yazar gösteriyor; aktarılan paranın belgesini. Yani karşılığında parasını alıyor hain; tam 350 

bin dolar alıyor, bu hizmeti karşılığında… 

Bir Dinleyici: O zamanın doları. 

Nurullah Ankut: O zamanın doları… Ayrıca Yahudilerle, Yahudi sermayesi ile içli 

dışlı. Oradan para alıyor. Yahudi sermayedarlarının ilanları gazetesinde yayımlanıyor, oradan 

para alıyor... Boşuna havlamıyor devrimcilere böyle. Ne yazık ki, zamanımız kalmadı, daha 

fazla örnek veremeyeceğiz, bu alçağa dair… Bu kadarıyla yetinelim artık... 

Şimdi bu tip insanların günümüzde devamcıları var bir sürü. İşte Mazlum-Der, 

vesaire… Ne yaptı bunlar? Bunların devamcıları, M. Şevki Eygi’nin aynısını yaptılar, 

yapmaya da devam ediyorlar. Çünkü aynı gübreden yapılmış tezekler bunlar. Başka bir 

işlevleri olmaz… Sonra yapıcıları da, kullanıcıları da, besleyicileri de aynı bunların. AB-D 

Emperyalistleri… 

Sivas’ta namuslu, yiğit, çoğu gencecik fidanlarımızdan oluşan 35 devrimci insanımızı 

canavarca yakarak katlettiler. Onların aynen izinden yürüyorlar, bu canavarlar da… Onların 

kaldığı yerden bunlar devam ediyor. 

  

Sevrci Sahte Sol Devrimci Değerlere İhanet Ediyor 

İşte bu Siyasal İslamcılarla, Amerika tarafından yaratılan, beslenen, her şeyiyle 

yetiştirilen, var edilen ve devrimcilere karşı kullanılan bu Ortaçağcı güçlerle ne yazık ki, 

bugün kendini “Sol” diye tanımlayan küçükburjuva gruplarımız omuz omuzalar, el eleler! 

Ya!.. Ne acıklı durum... 

Birinci Dinleyici: Basın açıklamalarını birlikte yapıyorlar. 

Nurullah Ankut: Birlikte yapıyorlar basın açıklamalarını evet, arkadaşlar. 

İkinci Dinleyici: Paneller düzenliyorlar… 

Nurullah Ankut:Paneller düzenliyorlar evet. 

Üçüncü Dinleyici: Avrupa’dan para alıyorlar. 

Nurullah Ankut: Evet, evet aynı şekilde para alıyorlar, “Proje” diye para alıyorlar, 

proje maskesi altında. Biz bunları söyleyince de yok Kemalist, vay bilmem ne, faşizan 

içerikli… Bunlar ciddiyetten yoksun, dürüstlükten yoksun, insanlıktan yoksun iddialar… Ne 

diyelim bunlara… Askıya alırlarmış bizi. Alsınlar! Vız gelir, arkadaşlar. Ne fayda gelir bu 

anlayıştan insanlara?.. 

(Alkışlar… Sloganlar: Yaşasın Halkın Kurtuluş Partisi…) 

Devrimci değer nerede bunların hattında, arkadaşlar? 



Sivas’ta yanan devrimcilerin kanları var bu küçükburjuva sol grupların ellerinde de. 

Çünkü Mazlum-Der’le, diğer bilumum alçak, Ortaçağcı, gerici tayfayla el sıkıştılar. İttifaklar 

yaptılar. Bunların elindeki kan, bu Sevrci Sahte Sol grupların eline de bulaştı. 

Önderlerine de ihanet etiler: Enver Hocacı olanlar AEP’ye, Mahirci olanlar Mahir’lere, 

Denizci olanlar Deniz’lere ihanet ettiler, kısacası tüm devrimci değerlere ihanet ettiler. 

Ondan sonra da biz bunu gösterince, devrimcilere hakaret etmiş oluyoruz. Devrimci 

değerlere... Nerede devrimci değer? Lafla devrimci değer olmaz. İşle olur. İzlediğin hatla 

olur. Devrimci bir hat izlersen devrimci olursun. Ben devrimciyim demekle devrimci 

olunmaz. Sanıyorlar ki biz etkileneceğiz. Usta’mız tek başına kalmış, kimse yıkamamış. Onun 

öğrencisiyiz biz! 

(Alkışlar…) 

Hiç kimse, hiçbir güç boyun eğdiremez bize! Hattımızı sarsamaz! İdeolojimizi 

tozlandıramaz, lekelendiremez!.. 

Karşımızda 15 olmuşlar, 16 olmuşlar, 106 olmuşlar, hiçbir önemi yok. Biz bu davaya 

gerçekten, yürekten baş koymuşuz. Ve ideolojimizin her noktası güneş kadar aydınlık, net! 

Niye vazgeçeceğiz? Doğru bildiğimizi söylemekten kim alıkoyar bizi? 

Ya adam gibi devrimci olurlar ya da yuvarlanır giderler; Tony Blair’lerin, Şimon 

Perez’lerin, Gerhard Schröder’lerin yanına. Adları kalır sadece sosyalist olarak, sosyalizmle 

ilgili olarak başka hiçbir şeyleri kalmaz. Ya anlarlar bizi, değiştirirler izledikleri Sahte Sevrci 

hattı, devrimci bir hatta yönelirler ya da yok olur giderler; kendileri bilir. 

Ne kadar zamanımız kaldı Sait Yoldaş? 

Sait  Kıran Yoldaş: 20 dakikamız kaldı. 

Nurullah Ankut: 20 dakikamız kaldı. 

  

Laiklik Nedir? 

Şimdi arkadaşlar, Laikliği de Türkiye Sol Cephesinde netçe savunan biz varız değil mi? 

Başka savunan grup var mı? Varsa hatırlayanımız söylesin. 

Yok! Çünkü bu gerçek anlamda Leninci devrimci ilkeyi de gerçek devrimci hareketin 

temsilcisi olarak sadece biz savunuyoruz. Lenin’den bunun önemini vurgulayan bir pasaj 

aktaralım, arkadaşlar: 

“(…) din ile polis arasındaki bütün bağları yiğitçe koparmalarını isteyerek,” 

O zaman bazı Ortodoks din adamları, devletin kiliseden ayrılmasını, kopmasını 

savunuyorlar; 1905 Rus Devrimi’nin etkisiyle, o devrimin yarattığı uyanış sonrasında. Çarlık 

rejiminden ayrılmasını istiyorlar. Yani Papazların bir bölümü Laikliği istiyorlar, savunuyorlar. 



Lenin bunun üzerine, onları destekleyelim, diyor. Çünkü onlar Laikleşme yönünde bir tavır 

koyuyorlar. Devrimci hareket bunu niye desteklemesin? 

“(…) din ile polis arasındaki bütün bağları yiğitçe koparmalarını isteyerek,bu 

akımı desteklemeliyiz. Ya içtensiniz, (ya samimisiniz, din adamlarından bahsediyor Lenin 

Usta - N. Ankut) bu durumda kilise ve devletin, okul ve kilisenin birbirinden tam 

ayrılmasına, dinin tümüyle ve kesinlikle özel bir iş olduğunun ilanına katılırsınız;” 

Dikkat edersek, Lenin, Laikliğin çok net bir tanımını ortaya koyuyor. Şimdi bunun 

üzerinde dikkatimizi bir toparlayalım. Kavram olarak Latincesiyle laikos: rahip olmayan, 

din adamı olmayan, bu sınıfa mensup olmayan demektir. Kelime olarak anlamı budur, 

Laikliğin. 

Burada din adamı olmaması gereken kimdir? 

İşte Lenin bunun cevabını veriyor: 

1- Din adamları, devlet adamı olmayacak, 

2- Din adamları, eğitimci, eğitimle görevli olmayacak, diyor. 

Demek ki devlet, tabiî adamları ve kurumları ile birlikte, eğitim de aynı şekilde olmak 

üzere kiliseyle ve din adamlarıyla tümüyle bağını kesmiş olacak. Yani devlet ve eğitim 

kurumlarında din adamı olmayacak, diyor. Bu kurumların mensupları içinde din adamları 

bulunmayacak, dolayısıyla da bunlar dini kurallarla yönetilmeyecek. 

“(…) bu durumda kilise ve devletin, okul ve kilisenin birbirinden tam 

ayrılmasına…” 

Biz Türkiye’de ne diyeceğiz? Cami… Yani Türkiye’de, gerçek Laiklikte Diyanet, 

devletten tamamıyla ayrılacak. Devletle hiçbir bağı kalmayacak. Diyaneti, inanan insanlar 

kendi örgütleri ve kendi bağışları ile finanse edecekler. Öyle çalışacak o kurum. Yani din 

adamları da oradan geçimini sağlayacak, diğer giderleri de oradan karşılanacak, yani devletle 

tüm bağları kesilecek. Okulun da dinî yasa ve kişilerle ilişkisi kesilecek. Yani Diyanet 

devletten ayrılacak; tabiî okul ve eğitim de Diyanetten tümüyle ayrılacak. Dini kuralların bu 

alanlarda hiç yeri olmayacak. Laikliğin, gerçek Laikliğin iki önemli kriteri budur, arkadaşlar. 

Şimdi bu anlamda bir Laiklik, Türkiye’de gerçekleşti mi hiç? 

Hayır, gerçekleşmedi. İşte biraz önce dedik, 80 bin imam nereden finanse ediliyor, 

geçimini nereden sağlıyor? 

Devletten arkadaşlar.  Bazı yıllar Diyanetin bütçesi, Sağlık Bakanlığının bütçesi ile 

yarışıyordu. 

Birinci Dinleyici: Bu sene fazla. 

İkinci Dinleyici: Geçti. 

Üçüncü Dinleyici: İkiye katladı. 



Nurullah Ankut: Fazla mı? Evet. Evet… Artık okullarımızda da imam hatip kökenliler 

var… Poliste de var… Hastanelerde de var… 

Bir Dinleyici: Adliyede de var. 

Nurullah Ankut: Adliyede de var, arkadaşlar. 

Bir Başka Dinleyici: Basının başında var… 

Nurullah Ankut: Basının başında da din adamları var. 

Dinleyici Devamla: TRT Genel Müdür Vekili… 

Nurullah Ankut: Evet, TRT Genel Müdür Vekili de din adamı, arkadaşlar. 

Dinleyici Devamla: TRT’nin başına da gelecek… 

Nurullah Ankut: Gelmeye çalışıyor… Evet arkadaşlar… Başbakan da imam bildiğimiz 

gibi... 

Demek ki, Mustafa Kemal, 1923 Devrimi ile, yani o devrimin rüzgârıyla, oradan 

kaynaklanan güçle, eksik gedik de olsa, bir Laiklik getirmiştir Türkiye’ye. Ve bu olumluydu. 

Çok olumlu etki yaptı insanımıza. Ama o da işte gördüğümüz gibi, 1950’den sonra Türkiye 

bayır aşağı yuvarlanmaya başlayınca; Amerika’nın bu “Yeşil Kuşak Projesi” çerçevesindeki 

çalışmalarıyla, bu dinci örgütlerin çalışmalarıyla, gün be gün buralara yuvarlandı geldi. Bu 

bataklığa kadar geldik. 

Biz diyoruz ki; geriye gidiliyor Laiklikte. 

Bizim dışımızdaki sol gruplar diyor ki; böyle bir tehlike yok, böyle bir gidiş yok, değil 

mi? 

Bir Dinleyici: Sunî bir gündem, diyorlar... 

Nurullah Ankut: Sunî gündem, evet. E, işte Lenin koyuyor Laikliğin ne olduğunu; 

devlet adamlarının ve eğitimcilerin kesinlikle din adamları ile bir bağı olmayacak, bir ilişkisi 

olmayacak. 

Burada tam tersine bir gidiş var. E, nasıl yok Ortaçağcı tehlike, şeriatçı tehlike nasıl yok 

Türkiye’de?.. Ortaçağcı gidiş nasıl yok, arkadaşlar?.. 

Onlar neyi görebiliyorlar ki, dediğimiz gibi, bu Ortaçağcı-Şeriatçı gidişi görsünler?.. 

Göremiyorlar tabiî… Tam tersine, karşı olmak bir yana, onlarla ittifak halindeler. 

Evet arkadaşlar: 

“(…) bu durumda kilise ve devletin, okul ve kilisenin birbirinden tam ayrılmasına, 

dinin tümüyle ve kesinlikle özel bir iş olduğunun ilanına katlanırsınız;” 



Demek ki din, kişinin özel bir işi olarak belirlenecek; bu kural konacak. İnsanların kendi 

özel alanlarına giren bir iş olacak din işi. İstediği gibi inanır, istediği gibi ibadet eder. İnsan 

kendi özel hayatında ne yaparsa yapar. İster 1000 rekât namaz kılar, ister 365 gün oruç tutar, 

ister hiç namaz kılmaz, hiç oruç tutmaz, hiç ibadet etmez… Ne yaparsa yapar… Bu herkesin 

kendi işi olacak, din işi... Ama devlet de, hukuk da, eğitim de tüm dinî kişilerden ve 

kurallardan, yani dogmalardan arındırılacak kesinlikle. Laikliğin temel kriterleri bunlar; bu iki 

kriter... 

Burjuva sosyal bilimciler meseleye böyle bakmazlar tabiî. O yüzden de bilemezler, işin 

esasını. O zaman işte; “Vay, Kemalist Laiklik keskindi, sertti, o bakımdan halktan tepki 

gördü. Bunu yumuşatmak, ılımlılandırmak lazım. Fransa’daki Jakoben Laikliği örnek aldı, 

Mustafa Kemal’in Kemalist Laikliği. O bakımdan halkla tam uyum sağlayamadı. Tepkiyle 

karşılandı halk tarafından. Oysa İngiliz Laikliğini, Sekülarizm denen, yumuşak, ılımlı 

Laikliği örnek almalıydı” gibi gevezelikler ederler. 

Hâlbuki o farkların neden kaynaklandığını da bilmezler, arkadaşlar. Biraz önce 

dediğimiz gibi, Mustafa Kemal’in 1923’ten itibaren uyguladığı Laiklik de tam tutarlı bir 

Laiklik değildi. 

Niye? 

E, çünkü, o yılların (1923’lerin) burjuvazisi,  15, 16, 17, 18, 19’uncu Yüzyılların Batı 

Burjuvazisi gibi devrimci değildi. Dünya çapında burjuvazi devrimci barutunu tüketmişti 

artık.  O yüzden 1923 Devrimi’ne sınıfsal açıdan önderlik eden Anadolu Burjuvazisi de zaten 

çok zayıf-cılız olan devrimci atılımını çabucak bitirdi. Ortaçağcı güçlerle hemen anlaştı. 

Bir Dinleyici: Tefeci-Bezirgânlığa muhtaçtı. 

Nurullah Ankut: Çabucak Tekelci Finans-Kapital yapısına dönüşünce Tefeci-

Bezirgânlığa muhtaç kaldı. Kendisi azınlığın azınlığı (bir avuç) olduğu için, bir kitle tabanına 

dayanabilmek için Tefeci-Bezirgânlıkla hemen ittifaka girdi. O yüzden Laiklik hep yarım, 

eksik uygulandı Türkiye’de. Bizim burjuva yazarçizerler, bu eksik-gedik Laikliği bile sert 

bulurlar, bildiğimiz gibi. 

“(…) dinin tümüyle ve kesinlikle özel bir iş olduğunun ilanına katlanırsınız; ya da 

bu tutarlı özgürlük istemlerini benimsemiyorsunuz, bu durumda besbelli engizisyon 

geleneklerine hâlâ tutsaksınız; bu durumda besbelli rahat devlet görevlerinize ve 

devletten sağlanan gelirlerinize hâlâ sıkı sıkı sarılıyorsunuz, bu durumda silahınızın 

ruhsal gücüne inanmıyor ve devletten rüşvet almayı sürdürüyorsunuz. Ki bu durumda 

tüm Rusya’nın sınıf-bilinçli işçileri size amansız savaş ilan eder.” (Lenin, Sosyalizm ve 

Din, Bilim ve Sosyalizm Yayınları, s. 12) 

Lenin böyle diyor işte, arkadaşlar. 

Demek ki, Laikliği benimsemeyen Ortaçağcı güçlere karşı tüm sınıf bilinçli işçiler savaş 

ilan ederler. 

Bizdekiler ne yapıyor? 



Tam tersine ilan etmek bir yana, onlarla ittifak ediyorlar. E, bu Sahte Sol değil mi, 

arkadaşlar? 

Bal gibi Sahte Sol…  Bu yönüyle de Sahte Sol… Biz Laikliği savunmakla Kemalist 

oluyormuşuz… Böyle aşağılık demagojilere başvuruyorlar. İnsan karşısındaki siyasi 

muhatabını suçlarken adil olmalı, dürüst olmalı, kanıtlarıyla ortaya koymalı bir şeyi.  Biz 

diyoruz ki: Kemalist Laiklik eksik, gedik Laikliktir, biz gerçek anlamda Marksist-Leninist 

Laiklik anlayışını savunuyoruz. Nedir bu?  İşte Lenin Usta koyuyor bunu da. Sen de lafta 

Marksist-Leninistim diyorsun. E, savunsana bunu. Onu dediğimiz zaman da diyorlar ki; “O 

zamanın şartlarında Lenin öyle söylemişti. Şartlar değişti, o yüzden devrimci teori de değişti.” 

Gördünüz mü bayağı demagojiyi… İşte revizyonizm bu! Bütün revizyonistlerin mantığı bu… 

Söylendiği zamanda doğruydu, ama şimdi geçerliliğini yitirdi. Dünyada Revizyonistliğiyle 

ünlüBernstein’ın tezi de bu, iddiası da bu, Dönek Kautsky’nin tezi de bu… 

Evet arkadaşlar: 

“(…) dine karşı savaşma görevi, tarihsel olarak devrimci burjuvazinin 

görevidir.” (Lenin, İşçilerin Partisinin Din Karşısındaki Tutumu, age., s. 31) 

Lenin, dine karşı savaşma görevi için, Tarihsel olarak devrimci burjuvazinin görevidir, 

diyor. 

Şimdi bu ne demek? 

Devrimci burjuvazi, 15’inci Yüzyıldan itibaren Avrupa’da iktidara gelirken Ortaçağcı 

Tefeci-Bezirgân Sermayeyi kazıdı. Onu yok etmeden iktidarını kesince kuramayacağını 

anladı. Ve ona karşı mücadele etti. Onu ortadan kaldırdı. 

Toplumdaki her sınıf bir ideolojiye, bir dünya görüşüne sahiptir. Yani üstyapıdaki 

düşünce biçimleri, ideolojiler, teoriler, dinler, mezhepler, sanat anlayışları hep bir sınıf, tabaka 

ya da zümrenin dünya görüşüne tekabül eder. O sınıfın ya da zümrenin çıkarlarını savunur, 

dile getirir, temsil eder. Sınıflardan kopuk düşünce, ideoloji olmaz. Ama arkadaşlar bunu da 

bilmiyorlar. Sanıyorlar ki din, Ortaçağcı ideoloji soyut bir ideoloji, sınıflarla bağı yok. Onu da 

göremiyorlar. Hâlbuki Ortaçağcı ideoloji, yani Siyasal İslam, yani Şeriatçılık, Şeriat düzeni 

taraftarlığı, Tefeci-Bezirgân Sermayenin-Antika Sermayenin dünya görüşünü temsil eder. 

Bizde burjuvazi devrimci barutunu yitirdiği için, iktidara geldiğinde bu çok güçlü olan 

Tefeci-Bezirgân Sermayeyi tasfiye etmedi. Tersine hemen ittifaka girdi onunla. İttifaka 

girdiği için de onun siyasi ideolojisi olan Siyasal İslamcılık ortadan kalkmadı Türkiye’de. Çok 

güçlü bir siyasi eğilim olarak var oldu. Ama 1950’ye kadar baskı altındaydı. 1950’den sonra 

ABD’nin, siyasi “Yeşil Kuşak Projesi”doğrultusunda, Türkiye’yi yönetmesi ve örgütler 

kurup desteklemesiyle birlikte, yeniden çok güçlü bir şekilde gelişmeye başladı. Ve bugünlere 

geldik. 

Graham Fuller boşuna demiyor, “Türkiye çok iyi bir noktada” diye. Şimdi bunun teorik 

anlatımını, açılımını, izahını da sadece biz yaparız. 

Usta’mız Kıvılcımlı (Konuşmacı, Hikmet Kıvılcımlı’nın “Genel Olarak Sosyal 

Sınıflar ve Partiler” kitabını göstererek. y. n.) ne zaman yazmış bunu? 



1968’de. Yani aşağı yukarı 40 yıl önce diyelim, değil mi? 1 yıl eksiğiyle 40 yıl önce 

yazmış. Bakın nasıl netçe görmüş, burada meseleyi? Ama bizimkiler hâlâ görebilmiş değil. 

Onlar hiçbir şeyi göremez, dediğimiz zaman da kızıyorlar bize. 

“Geri ülkede Antika Tarihin sık sık yazdığı cilvelerden biri oldu. (Geri ülkelerde, 

yani bizim gibi kapitalizmce geri ülkelerde. - N. Ankut)Bu bir çeşit “TERSİNE 

RÖNESANS” idi.” (H. Kıvılcımlı, age, s. 30) 

Batı’da kapitalizmin gelişmesiyle birlikte, sanatta, bilimde, kültürde de onun dünya 

görüşünü temsil eden bir gelişme yaşandı. Buna Rönesans diyoruz, arkadaşlar. Yani Rönesans 

öyle durup dururken ortaya çıkmadı. Kapitalizmin gelişimiyle birlikte Ortaçağcı Antika 

Tefeci-Bezirgân Sınıfın yani Feodal sınıfın, çöken sınıfın dünya görüşü alt oldu. 

O neye bağlıydı? 

Batı’da kiliseye bağlıydı, ona dayanıyordu. Kilisenin hegemonyası onunla birlikte alt 

oldu. Rönesans’la birlikte bilimde gelişme oldu, sanatta gelişme oldu, kültürde gelişme oldu 

ve Hıristiyanlıkta gelişme oldu. Protestanlık burjuvazinin dünya görüşünü, Avrupa 

burjuvazisinin dünya görüşünü temsil eder. Dinde çok büyük bir değişim, reform getirir. Bir 

Rönesans getirir dinde. 

Yani mezhepler de sınıflardan bağımsız değildir. Mezhepler de sınıfların, zümrelerin 

dünya görüşünün bir parçasıdır. Onun din yorumuna, ekonomide hâkimiyet kurmuş o sınıf ya 

da zümrelerin din yorumuna mezhep denir. Protestanlık da burjuvazinin dünya görüşünü 

temsil eder. 

Bütün doğa bilimlerindeki gelişmeler de burjuvazinin eseridir. Bu dünya görüşündeki 

bilim adamlarının dine, kiliseye ve feodalizme karşı nasıl mücadele ettiklerini biliyoruz o 

zamanlar, değil mi? Galilei Galileo’nun, Giordano Bruno’nun mücadelelerini?.. 

Dinleri de ikiye ayırıyoruz biz, arkadaşlar. 

Bir Doğal Dinler, bir de Göksel ya da Kitaplı Dinler vardır. Doğal Dinler, insanlığın 

ortaya çıkışıyla birlikte var olmuş dinlerdir. Yani 1.700.000 yıl önce insanlık ortaya çıktı, işte 

hemen hemen onunla birlikte dinler ortaya çıktı. İlk kez ruhun ölümsüzlüğüne, ölümsüz bir 

ruhun varlığına inandı insanlar, bir yanlış anlama, bir yanlış eğilim olarak. Bu giderek çeşitli 

biçimde dinlere dönüştü, dinleri türetti. Ama o doğal dinler de toplumun evrimi, gelişimiyle 

birlikte ona uyum sağlayarak gelişim geçiriyordu, gösteriyordu. 

Şimdi konudan konuya geçiyoruz. Konular çok geniş kapsamlı olduğu için ama 

zamanımız dar... 

Sait Kıran Yoldaş: Zaman doldu. 

Nurullah Ankut: Zaman doldu diyor arkadaşımız, ne dersiniz bir ara verip mi devam 

edelim, yoksa bu bölümü tamamlayalım, ondan sonra mı ara verelim? 

Bir Dinleyici: Bu bölüme devam edelim Hoca’m. 

Nurullah Ankut: Devam edelim. 



Dinleyici Devamla: Bu bölüme devam edelim. 

Nurullah Ankut: Yorulduk ama… bu bölüme devam edelim o zaman, biraz daha… 

  

Ülkemizde Şeriat Neden Tehlikedir? 

Dinler ne? İdeolojiler ne? 

Biraz dikkatimizi toparlayıp bu bölümü işleyip bitirelim, sonra ara verelim, arkadaşlar. 

Batı’da Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfı tasfiye edildiği için, onun ideolojisi, 

dünya görüşü olan din ve onun örgütü-kurumu olan kilise de devletten uzaklaştırılmıştır. 

Kilisenin devletle bağı koparılmıştır. Müslüman ülkelerdeki Siyasal İslam’ın yani 

ŞeriatçılığınBatı’daki karşılığı olan Klerikalizm’in de devletle hiçbir ilişkisi kalmamıştır. 

Devlet, bu Ortaçağcı ideolojiden tümüyle arındırılmıştır. O yüzden Batı’da bir Siyasal 

Hıristiyanlık, yani Klerikalizm diye bir tehlike asla söz konusu değildir. Çünkü bu ideolojinin 

sınıf tabanı ortadan kaldırılmıştır. İdeolojiler yukarıda dediğimiz gibi, daima bir sınıf ya da 

zümreye aittirler. Sınıflarüstü ya da sınıflardan bağımsız bir ideoloji olmaz. Her ideoloji bir 

sınıf ya da zümrenin çıkarlarını ve dünya görüşünü temsil eder. 

Batı’da Klerikalizmi temsil eden, onun dayandığı sınıf ortadan kaldırıldı. Ama bizde, 

Şeriatçılığın-Siyasal İslam’ın dayandığı Antika sosyal sınıf (Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfı) 

bütün dişleri ve tırnaklarıyla birlikte capcanlı duruyor. O yüzden onun dünya görüşü olan 

Şeriat düzeni taraftarlığı da duruyor bizde. Bizimkiler bunu da anlamıyor. Yani Batı’dan 

farkımız burada. Orada kimse kilisenin önerdiği kuralları dinlemez, ciddiye almaz. 

Neden? 

O sınıfı temsil eden Antika sınıf yok ortada. Yani o ideolojiyi benimseyen, sahiplenen 

insanlar yok, kimsenin umurunda değil yani Hıristiyanlık. Sadece özel alanı işte, aklına 

estikçe kiliseye gider, rahibin anlattığını dinler, çıkar gider. Ondan ibaret dinle ilişkisi. Bir de 

yatarken kalkarken, yerken içerken kısa bir dua okur. Başka bir ilişkisi yok dinle. 

Ama bizde öyle mi?.. 

Öyle değil. Dinin toplum üzerindeki etkinliği çok fazla bizde. 

“Bu bir çeşit “TERSİNE RÖNESANS” idi. (Yani bizde tersine oldu. Orada olumlu 

yönde bir Rönesans olurken, bizdeki gidiş tam tersine oldu, diyor Usta’mız. Bayır aşağı gittik 

biz yani. - N. Ankut) Kapitalizm, Batı’da TEFECİ-BEZİRGÂN Sınıfı kökünden 

kazımadıkça, normal olarak doğmamıştı. Fakat geri ülkelerde, kapitalizmin son çağı 

olan Emperyalizm döneminde, Tefeci-Bezirgân Sınıfı kökünden kazımak şöyle dursun, 

bütün dişleri ve tırnaklarıyla kapitalizme ortak olmaya ve kapitalist iktidarı ayakta 

tutmaya kendini verdi. Bu bir Tarihin tersine akışı mıydı? Evet. Böyle tersine akıntılar, 

ölüm çağına gelmiş düzenlerin büyük anaforları içinde görülebilirdi. Kapitalizmin inkâr 

edeceği Tefeci-Bezirgân Sınıfı, 20’nci Yüzyılda sanki kapitalizmi inkâra kalkışmış 

gibiydi. Ancak bu görünüştü. Dizginler görünmeyen örümcek ağları gibi uluslararası 

Finans-Kapital mekanizmasının ve en büyük emperyalist iktidarların elindeydi. Modern 



Finans-Kapital nasıl, Tarihin çarklarını geri çevirmekte ve gericilik yapmakta eşsiz ise 

tıpkı öyle Antika Tefeci-Bezirgân Sınıfı da insan kazançlarını inkâr etmekte ve gericilik 

yapmakta Emperyalizmden aşağı kalmıyordu. 

“Böylece tencere yuvarlandı, kapağını buldu. Ortaçağlardan, hatta ilk Antika 

çağlardan kaldığı bilinen Kadim Tefeci-Bezirgân Sınıfı: Modern Çağın dünya 

devrimleri ve sosyalizm döneminde, Finans-Kapitale YEDEK UYDU ve İHTİYAT 

GÜCÜ olarak geri ülkelerde iktidar mevkiini paylaştı.” (H. Kıvılcımlı, age., s. 30-31) 

Yani Usta’mız, ideolojinin ışığıyla toplumu tahlil ederek, Ortaçağcı Tefeci-Bezirgân 

Sınıfının dünya görüşünü, iktidarı paylaştığını nasıl netçe görüyor bakın. Graham Fuller de 

aynı şeyi söylüyor. O düşman tabiî, karşı taraftan: “Biz böyle yaptık”, diyor. İşte şeriatçılar da 

aynı: “Biz de Amerika’yla beraber bunu yaptık”, diyorlar. Şu anda devleti yönetecek siyasal 

erke, yani güce ulaştık, diyorlar. 

İşte teori bu, arkadaşlar. Yani bu gerçek olayı, böylesine olduğu gibi görüp, tahlil edip 

bize aydınlık getirebiliyorsa, ona biz Devrimci Teorideriz. İşte bu, devrimci teori… 

(Alkışlar…) 

Peki, onların yaptığı ne? 

Bir genç arkadaşımızın dediği gibi “demagojik laf salatası” arkadaşlar. Başka hiçbir 

anlamı, değeri yok. Hiçbir ışık getirmiyor. Hiçbir olumluluk getirmiyor. O bakımdan oradan 

oraya yuvarlanıp duruyorlar... 

“(…) Bu yüzden Tefeci-Bezirgân Sınıfı, sanki bir modern sosyal sınıf imiş gibi geri 

ülkelerin ekonomisinde, toplum ilişkilerinde, politikasında, kültüründe, ahlâkında ağır 

basan söz sahibi bir sınıf kesildi. 

“Bugün geri ülkelerin SOSYAL YAPISI denince, yukarıda saydığımız SINIF 

İLİŞKİLERİ gözümüz önünden ayrılmamalıdır. Geri ülkelerin ekonomisi de, sosyal üst 

katı da ancak o sınıf ilişkilerinin belirlendirdiği ve karşılıklı olarak biçim verdiği 

TEMEL ve ÜSTYAPI düzeni içinde değerlendirilebilir.” (H. Kıvılcımlı, age., s. 31) 

Temsil ettiği dünya görüşü gereği bilime, gelişime,  ilerlemeye karşı olan bu Antika 

sınıfla (Tefeci-Bezirgânlıkla), kendisi de gericileşmiş, çağını doldurmuş, asalaklaşmış, 

çürüyen bir zümre olan Finans-Kapital, Usta’mızın deyişiyle; tencere kapak gibi uyuştu. 

Zaten Batılı Emperyalistler de bizim gibi geri ülkelerin gelişmesini, ileri teknolojiye sahip 

olmasını, güçlü ekonomiye sahip olmasını istemezler. 

Niye? 

Hem kendilerine rakip çıkar, hem de ülkelerini sömürtmez, böyle bir sermaye sınıfı 

gelişse geri ülkelerde. 

Sömürtür mü? 



Önce, ben insanımı kendim sömüreyim, alın terini sana niye yedireyim? der. Sonra da, 

ülke dışında sömürgeciliğe, vurgunculuğa çıkar. Yani Batılı Emperyalistlere rakip olur. Böyle 

bir gücü eliyle yetiştirmeyi niye istesin? İstemez. 

Batılı Emperyalistler, işte bu sebepten geri ülkelerin kendilerine bağımlı Finans-

Kapitalistlerini, bu Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfıyla ittifaka sokarak, kaynaştırarak, 

bizde ve Ortadoğu’nun diğer ülkelerinde olduğu gibi, iktidarlara getirir. Böylece de o 

ülkelerin kapitalizmce gelişmelerine izin vermez. O yüzden aradaki fark bin yıl da geçse 

kapanmaz, açılır. Ve hep onlar önder, yönetici; bizimkiler uşak olarak kalır. Çünkü 

ekonomide güç kimdeyse yönetici, efendi odur. 

Güç kimde? 

Batı’da, emperyalistlerde… 

İşte 1923’te iktidara gelince, bizdeki Anadolu Burjuvazisi de hemen Tefeci-Bezirgân 

Sermaye Sınıfıyla ittifaka girdi. 

Niye? 

Bir kitle tabanına dayanabilmek için. Çünkü kendisi bir avuç azınlıktı. Bir kitle tabanına 

dayanmazsa iktidarda kalamazdı. Kitleleri kandırıp yönlendiremezdi. Uyutamazdı. Kitleler 

böyle bir durumda Ekim Devrimi’nin estirdiği devrimci rüzgardan etkilenirler, 

devrimcileşirlerdi. Devrimin, devrimciliğin gelişmesinden korktu, sosyalizmin gelişmesinden 

korktu. Çünkü Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Meclisin üçte biri “Biz de 

Bolşeviğiz” diyordu. Kalpaklarına kızıl kurdeleler takıyorlardı. “Zaten Batılılar soymuş, 

soğana çevirmiş bizi. Bizim neyimiz kalmış kaybedecek de korkalım Bolşevizmden” 

diyorlardı. Milletvekilleri diyordu bunu… 

İşte Frunze’nin Anılarında da, yine bundan sonra gelen Sovyet Büyükelçisi Aralof’un 

Anılarında da açıkça görürüz: halkımız, nasıl içten sevgi-saygı gösteriyor, ilgi gösteriyor 

Sovyet insanlarına. Can atıyorlar yani sosyalizme, bizim insanlarımız. Düşünün bir… Bir de o 

1920’li yılların insanları, hatta 1919’ların insanları bunlar. Ne kadar doğru bir yönelişe 

giriyorlar. Ama burjuvazi bundan çekiniyor, iktidara gelir gelmez hemen bu gerici sınıfla 

ittifaka giriyor. Hâlbuki Sosyalist İktidar o kadar yardımda bulunuyor ki bizim Kurtuluş 

Savaşı’mıza... Geçen başyazımızda da yazdık, yine tekrarlıyoruz, Ekim Devrimi olduğunda, 

Çar Orduları Sivas’ta. Sivas’a gelmiş dayanmış. Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında yapılan 

ilk antlaşma Brest Litovsk Antlaşmasıdır. Tabiî bu antlaşmayı, Ekim Devrimi’nin zaferi 

sonrası kurulan Sovyetler Birliği, Osmanlı İmparatorluğu’yla yapıyor 1918’in ilk aylarında. 

Kurtuluş Savaşı’nın başlamasıyla birlikte de Sovyetler Birliği, Ankara Hükümetini tanıyor ve 

aynı antlaşmanın kendisi açısından Ankara Hükümeti’yle de yapılmış sayılabileceğini 

belirtiyor. Bu antlaşmanın iki ülke arasındaki ilişkileri düzenleyen çok önemli iki maddesi 

vardır: 

1- Berlin antlaşması ile 1878’de, Çarlığın Osmanlı’dan aldığı Kars, Ardahan, Batum 

illerinin Türkiye’ye geri verilmesi, 

2- Sivas’a kadar gelmiş dayanmış olan Rus Ordularının en kısa sürede, tek kurşun 

atılmadan 1878 öncesindeki sınırların gerisine çekilmesi. 



Bu ne büyük bir kazanç, ne büyük bir yardım, arkadaşlar! 

(Alkışlar…) 

Bununla da kalınmıyor, silahça, paraca, moralce, arkadaşlar, her türlü destek veriliyor. 

En son 26 Ağustos başlayacağında Kocatepe’de Mustafa Kemal’in yanında kim var? 

Aralof var. Azerbaycan Büyükelçisi İbrahim Abilov var. Ve bir de Sovyet askeri 

uzmanı olarak General Voroşilov var. Hatta resimlerde de var: Mustafa Kemal siperleri 

gözlerken, tabiî sabaha doğru yorulmuş askeri ateşe, böyle yan gelmiş toprağın üstünde, elini 

başına dayamış, uzanmış halde o da dinleniyor, arkadaşlar. Resimleri var. Yani son ana kadar 

en gizli sırlarını bile paylaşacak denli güvendiği dostlar, Ekim Devrimi’nin Önderleri, Bizim 

Kurtuluş Savaşı’mızın Önderleriyle. 

Bir Dinleyici: Ama komünizmden de korkuyorlar. 

Nurullah Ankut: O savaşın geri plandaki yöneticisi Anadolu Burjuvazisi olduğu için, 

ikiyüzlü davranıyor tabiî. Bir taraftan ittifak ediyor. Mustafa Kemal; “Bize her türlü yardımı 

hiçbir karşılık beklemeksizin yapan, veren Sovyetler Birliği ile sağlam temeller üzerinde 

kurulmuş olan dostluğun sürekli kılınması, dış politikamızın esasıdır” diyor. İşte bir 

taraftan da burjuvazi, Anadolu’da Sosyalist eğilimlerin gelişmesine karşı önlemler alıyor. 

İktidara gelir gelmez de burjuvazi, içinde bulunduğu çağın karakteristiği gereği, hemen 

Tekelcileşme, Finans-Kapitalistleşme sürecine giriyor. Böyle bir dönüşüm sürecine girince de 

halka verebileceği bir şey kalmıyor. Tersine halka düşman hale geliyor. O zaman da toplum 

içinde kendisine benzeyen bir taban bulmaya çalışıyor. Bu da kendisi gibi asalak, vurguncu 

Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfı oluyor. Ve hemen onunla ittifaka giriyor. 

İşte her şey bir süreç olduğu için, eksik gedik de olsa, Anadolu Burjuvazisi, devrimin 

komutanlığını yapan Mustafa Kemal ve Ordu Gençliği’nin Devrimci Geleneğinin belirleyici 

etkisi altında da kaldığından, kendince bir Laiklik uygulamak durumunda kalıyor. Ama hem 

kendisi tekelcileşip gericileştiğinden, hem de ittifak ettiği o Antika Sermaye Sınıfı capcanlı 

olduğundan, 1923 sonrasında Türkiye’nin geriye gidişi ve devrimden uzaklaşma süreci 

başlamış oluyor. Finans-Kapitalin Türkiye ekonomisini ele geçirme süreci, başlangıçta yavaş 

ilerliyor. Ama Mustafa Kemal’in hastalığıyla birlikte sıçramalar yaparak hızla akmaya 

başlıyor. Kısa sürede de Türkiye ekonomisine tümden hakim oluyor. 1950’de kayıtsız şartsız 

iktidara gelir gelmez ABD’nin yörüngesine giriyor. Amerika’nın dünya jandarmalığına 

soyunması; Sovyetler Birliği’ni yumuşak alt karnından “Yeşil Kuşak Projesi”yle ablukaya 

almak istemesiyle birlikte Türkiye, yeniden hem bağımsızlığını hızla yitirmeye, hem de 

Laiklik hızla aşınmaya ve Ortaçağcı ideoloji güç kazanmaya başlıyor. Ve bu noktaya 

geliyoruz, bugünlere geliyoruz. 

  

Ortaçağcılığa Karşı Mücadele Devrimcilerin Görevidir 

Yine Ortaçağcılığa karşı mücadele konusunda devrimcilerin vazgeçilemez görevine 

dönersek, arkadaşlar: 

“(…) dine karşı savaşma görevi tarihsel olarak devrimci burjuvazinin 

görevidir (Diyordu, Lenin. Bu cümleyi açmıştık biraz. - N. Ankut) vebu görev Batı’da 



burjuva demokrasisiyle, onun devrimleri ya da feodalizme ve Ortaçağcılığa saldırıları 

çağında büyük ölçüde yapılmıştır (ya da başarılmıştır). (Yani burjuvazinin 19’uncu 

Yüzyıl ve daha önceki çağlarda iktidara gelişlerinde yaptığı mücadeleden söz ediyor Lenin 

Usta burada. - N. Ankut) Gerek Fransa’da, gerek Almanya’da, dine karşı burjuva bir 

savaş vardır ve sosyalizmden çok önce başlamıştır. (Ansiklopedistler, Feurbach). 

Rusya’da burjuva-demokratik devrimimizin koşulları yüzünden, bu görev de hemen 

hemen tümüyle İşçi Sınıfının üzerine kalmıştır.” (Lenin, age., s. 31) 

Düşünebiliyor musunuz, arkadaşlar? 

Yani Ortaçağcı ideolojiye karşı mücadele, hemen hemen tümüyle İşçi Sınıfının üzerine 

kalmıştır, diyor, Lenin Usta. İşte Türkiye de aynı konumda. Bizim üzerimizde bu görev. Bu 

görevi hatırlatınca da; siz Kemalistsiniz, diyorlar. Kemalistlerle aynı şekilde Laikliği 

savunuyorsunuz, diyorlar. Ne yapalım?.. Nasıl anlatacağız bu arkadaşlara bilemiyoruz bu 

devrimci teoriyi. Daha başka türlü nasıl denir burada denilenden başka? Usta nasıl anlatsın 

başka türlü? Biz de çok yalın, açık, dolambaçsız konuşuyoruz, dikkat ederseniz. Bir 

ilköğretim çocuğu bile bizi dikkatlice dinlese anlar. Öyle dolambaçlı laflar, Batı dillerinden 

aktarılmış felsefi kavramlar kullanmasını biz de biliriz. Ama onlar iş değil ki, devrimcinin işi 

değil onlar. Burjuva entel danteller o işin meraklısı, onlar yapıyor. Biz, halka en açık şekilde, 

en kolay anlaşılacak şekilde konuşmalıyız, anlatmalıyız ideolojilerimizi. Ve biz bunu 

yapıyoruz. Ama bizim Sevrci Sollar bizi yine anlamıyorlar. 

Batılı Emperyalistler, sömürmeyi planladıkları geri bir ülkeye girdiler mi, oradaki en 

gerici sınıf ve zümrelerle ittifaka girerler. O gerici sınıflar gibi, Emperyalistler de alabildiğine 

gericidir çünkü. Emperyalistlerinki Modern gericiliktir, geri ülkelerdeki sömürücü asalak 

sınıflarınki Antika gericiliktir. Bu her iki gerici sınıf ve zümreler, yeni, ilerici, devrimci olan 

ne varsa, hepsine amansızca düşmandırlar. Bakın bunu Usta nasıl anlatır: 

“Geri, ölü ve Ortaçağ kalıntısı ne varsa hepsinin destekçisi”dir 

Emperyalistler. (Lenin, Doğuda Ulusal Kurtuluş Hareketleri, s. 96) 

Demek ki, Türkiye’deki Antika sömürücü sınıflar ve Modern Finans-Kapitalistler, Batılı 

Emperyalistlerin tam anlamıyla uşağıdır. Onlarla kaynaşıktır. O yüzden de elbirliğiyle 

Ortaçağcı ideolojiyi canlandırarak, etkinleştirerek Türkiye’yi yeniden Ortaçağın karanlığına 

götürmek istiyorlar. Biz gerçek devrimciler tabiî ki bunlara karşı olacağız, bunlarla 

savaşacağız. İşin bir diğer garip yönüne bakın ki, Sevrci tayfa dediğimiz grup, onların, o 

Ortaçağcıların destekçisidir. 

“Din özel bir mesele ilan edilmelidir. Sosyalistler din konusundaki tutumlarını 

genellikle bu sözlerle dile getirirler.” (Lenin, Sosyalizm ve Din, s. 10) 

Özel mesele olacak. Yani herkesin kendi özel alanını ilgilendirecek. 

Eğitim, dini dogmalardan arındırılacak. Hukuk da arındırılacak. Devletin tüm kurumları 

da arındırılacak. 

“Ama herhangi bir yanlış anlamayı önlemek için bu sözlerin anlamı doğru 

tanımlanmalıdır. Biz, devletin ilgili olduğu alanda, dinin özel bir iş sayılmasını istiyoruz. 

Ama partimizin ilgili olduğu alanda dini asla özel bir iş saymayız. (Bizim için din özel 

mesele değil, diyor, Lenin Usta. Niye değil? - N. Ankut) Devletin dinle hiçbir ilgisi 



olmamalıdır. Dinî cemaatler devlet iktidarı ile bağıntılı olmamalıdır. (…) Kiliselere ya 

da dini cemaatlere devlet araçlarından bağış olmamalıdır. 

“(…) 

“Bizim programımız tümüyle bilimsel, üstelik de materyalist dünya görüşüne 

dayanır. Bundan dolayı, programımızın bir açıklaması, kesinlikle, dinsel sisin gerçek 

tarihsel ve ekonomik köklerinin bir açıklamasını içerir. (diyor arkadaşlar. - N. 

Ankut) Propagandamız kesinlikle, tanrıtanımazlık propagandası içerir…” (Lenin, age., s. 

10-13) 

  

Din Neden Kişinin Özel Meselesi Olmalı? 

Yani din özel mesele ama, partimiz açısından bizim programımız materyalist bir dünya 

görüşüne dayanmalıdır, diyor. O görüş çerçevesine oturtmalıyız propagandamızı, diyor. 

Niye arkadaşlar? 

Şimdi bazı arkadaşlarımız karşı çıkabilir buna. 

Niye? 

Çünkü özel mesele, kişiler açısından değil, kişilerin ibadetleri, inançları açısından asla 

hiç kimseye müdahale edilmez,  iktidarımızda da edilmez, günlük hayatımızda da edilmez, 

saygısızlık da edilmez. Samimi inanan her insana sonsuz saygı gösterilir. 

Ama, dedik ki, bir Doğal Dinler var. Onlar, ne diyelim, Kitapsız Dinler’dir,  bir 

anlamda. Yani eski Kabile Dinleri diyelim, bunlara. Bir de kişiler tarafından yapılmış dinler 

var, bunlara da Göksel Dinler deniyor ayrım için; Kitaplı Dinler ya da İlahi Dinler deniyor. 

Doğal dinler, toplumun gelişimiyle birlikte toplumun gelişimine ayak uydururdu. Ama Göksel 

dinler, kişiler tarafından yapılıp her şey kalıba döküldüğü için, artık donar; toplumun o 

çağdaki dünya görüşünü, dünyaya bakışını, geleneklerini, göreneklerini, yani töresini Tanrı 

Buyrukları halinde kalıplaştırır ve değişmez kılar. Adalet anlayışını değişmez kılar ve onun 

ebediyen sürmesini ister. İşte bu bakımdan mücadele etmeliyiz. Onu kabul ettiğimiz anda, onu 

şu anda en saf şekilde uygulayan Afganistan, arkadaşlar, bir anda Afganistan’a gider toplum. 

Ortaçağa gidiverir. İdeali orada çünkü… 

Yorulduk ama bu konunun da tam anlaşılması için, isterseniz bir iki örnek verelim. Yani 

neden Programımız materyalist bir temel üzerine oturmalı ve propagandamız da o temelden 

hareket etmeli, ona dayanmalı, onu baz almalı, diyor, Usta’mız. Şimdi birkaç örnek verelim: 

Dinler toptancıdır, arkadaşlar. Mesela bu Suni Dinler, Yapay Dinler, Kişiler 

Tarafından Oluşturulmuş Dinler… Zaten diğer dinler de böyle ama öbürleri çok kolay 

değişir. Toplumla birlikte hemen değişir çünkü bir yazılı kuralı yok. Her şey sözlü orada… 

Şiirler şeklinde, danslar şeklinde,  ilahiler şeklinde toplumla birlikte kolayca toplumun 

gelişimine, değişimine uyum sağlar, değişir. Ama burada her şey kitaba dökülmüştür, 

değişmez. Her şeyi açıklamak durumunda bu dinler. Dünyanın yaratılışından başlar. Nasıl 

yaratılmıştır dünya? Ona çözüm getirmek ister…  6 günde. Burada zamanımız yok, 



arkadaşlar, merak edenler daha ayrıntılı okusun, 6 günde yaratılıyor ve bitiyor, donuyor 

dünya. 7’nci gün Tanrı istirahata çekiliyor. Hangi gün neleri yarattığını da anlatıyor burada, 

Tevrat’ta. Onun dışında hukuka girer, arkadaşlar… Evlenme biçimlerine girer, evlilik 

biçimlerini tartışır… Köleliği tartışır, yani köleler ne olacak?.. Her konuya çözüm getirir 

kendince. Ama getirdiği çözümler hepsi de o çağın dünya görüşü çerçevesindedir. Toplum 

anlayışı çerçevesindedir. 

Şimdi bunu ilahi kanunlar olarak kabul ettiğiniz anda, çıkmazda kalırsınız, arkadaşlar. 

Bir iki örnek vereyim, daha önce okumuştum, mesela kadın doğuştan günahkâr, çünkü 

Adem’i yanlış yola sevk ettirdi, yönlendirdi, Yasak Meyveyi yedirdi. O yüzden günah işledi. 

Ebediyen erkeğe bağımlı olacak. Açık, net söylüyor. Daha önce okumuştum,  yayınlarımızda 

var. Şimdi bunu baz aldığınız anda, kadın sorununu tartışabilir misiniz? Kadının 

ezilmişliğinden, ezilen cinsiyet olmasından, aşağılanan cinsiyet olmasından söz edebilir 

misiniz? Edemezsiniz. Çünkü ilahi kural bu… Geçen başyazımızda da yazdık. İncil’de de 

aynı şey var, arkadaşlar. İşte Cennet’e girecek ilk 144.000 kişi arasında kadınlar olmadığı 

gibi, kadınlarla birlikte olan erkekler de yok, yani kadın o denli lanetli. İşte İncil’de 

anlatılıyor... Okuyalım mı, arkadaşlar? 

Bir Dinleyici: Okuyun, Hoca’m. Okuyun. 

Nurullah Ankut: Okuyalım. Gözlüğümüzün camları da yetersiz, numarası yetersiz 

kaldığı için biraz zorlanıyoruz, arkadaşlar, ihmal ettik. 

“Bu 144.000 kişi, (Cennet’e ilk girecek olanlar bunlar, arkadaşlar, birinci partiden 

Cennetlikler. - N. Ankut), tahtın önünde, dört yaratığın ve ihtiyarların önünde yeni bir 

ezgi söylüyordu. Yeryüzünden satın alınmış olan bu kişilerden başka kimse o ezgiyi 

öğrenemedi.(Bunlar kim, şimdi tanımlıyor. - N. Ankut) Kendilerini kadınlarla lekelememiş 

olanlar bunlardır. Pak kişilerdir.” (İncil, Yuhanna’ya Gelen Vahiy, Kitabı Mukaddes 

Şirketi Yayınları, s. 495) 

Yani bâkir burada pak’ın anlamı. Yani kadın eline eli değmemiş olanlar. Değdiği anda 

kirleniyor. Şimdi bunu baz aldık mı ne olur? Kadın ne yerine konur, arkadaşlar? Ondan sonra 

sen, hem ben buna inanıyorum hem de kadın sorununun çözülmesinden yanayım, kadının 

ezilmesine karşı çıkıyorum, diyebilir misin içtenlikle? İnanıyorsan diyemezsin. Sadece bu 

alanda da kalmaz. 

Bir Dinleyici: Hoca’m bu hangi bölümdeydi? 

Nurullah Ankut: Bölümünü evet söyleyeyim onu da... 

Dinleyici Devamla: İncil değil mi? 

Nurullah Ankut: İncil, bildiğimiz İncil. Bunu misyonerler parasız dağıtıyor. Geçen 

sene, sağ olsun Mustafa Yoldaş Kitap Fuarı’nda stantlarının önünden geçerken bir de benim 

için almış bunu. 

Dinleyici Devamla: Hoca’m gazetemizde çıkmıştı da… 

Nurulla Ankut: Başyazımızda var, geçen başyazımızda. 



Dinleyici Devamla: Yerini ben bulamadım… 

Nurullah Ankut: Şimdi var canım orada, tam koyduk yerini.  Şimdi “Kuzu ve 144.000 

kişi” diye başlığı var. 

İkinci Dinleyici: Hoca kime göre İncil? 

Nurullah Ankut: Ha… “Yuhanna’ya Gelen Vahiy.” Yuhanna’nın Vahiy Kitabı bu, 

Yuhanna’nın vahiy kitabından. En son bölümü, en son kitabı İncil’in. Sonuncu kitap. 

Üçüncü Dinleyici: Hoca’m, arada konuşulabilir. Bakabilir arkadaşlar… 

Nurullah Ankut: Bakabilir arkadaşlar, arada baksınlar. Evet, şimdi sadece bununla 

kalmaz, İncil. Mesela, diyelim sosyal düzene ilişkin olarak da çok gerici buyruklar verir. 

Hıristiyanlık demagojik din der ya Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı; köleci düzenin ezilen ve 

sömürülen insanlarına bir teselli verme amacını güden bir dindir Hıristiyanlık, aslında. 

“Ey köleler (bakın), dünyadaki efendilerinizin her sözünü dinleyin. Bunu, yalnız 

insanları hoşnut etmek isteyenler gibi göze hoş görünen hizmetle değil, saf yürekle, Rab 

korkusuyla yapın. Rab’den miras ödülünü alacağınızı bilerek, her ne yaparsanız, 

insanlar için değil, Rab için yapar gibi candan yapın. Rab Mesih’e kulluk ediyorsunuz. 

Haksızlık eden ettiği haksızlığın karşılığını alacak, hiçbir ayrım 

yapılmayacaktır.” (Kutsal Kitap: İncil, Pavlus’tan Koloselilere Mektup, s. 383) 

Düşünebiliyor musunuz, arkadaşlar, yani içtenlikle, pir aşkına efendinize hizmet edin ey 

köleler, diyor. Şimdi, Yuhanna sanıyor ki, Köleci Düzen ebediyyen değişmeden kalacak. 

Şimdi bunu baz aldığınızda, insancıl sosyal düzen kurabilir misiniz, arkadaşlar? 

Sosyalizmi savunabilir misiniz, şuna yürekten inanan bir insana? Kabul ettirebilir misiniz? 

Ettiremezsiniz. O zaman bu dogmalara karşı bir mücadele yapacaksınız, programınızı 

bu dogmaları çürütme, ortadan kaldırma mücadelesini içeren bir programa dayandıracaksınız. 

İşte bundan dolayı gerekli, arkadaşlar. Anlatabiliyor muyuz Laikliğin önemini, neden 

gerektiğini? O çağın dünya görüşü bu yani. Yahudi toplumunun töresi bu... Ve çürümüş 

Roma’nın Köleci Toplumunun anlayışı bu; köleler hakkında bu söylenenler… 

Tevrat’tan da (hepsinin kaynağı, bir anlamda temeli diyelim) bir bölüm okuyayım 

arkadaşlar: 

“Saul’un kral olarak reddedilmesi. 

“Samuel Saul'a şöyle dedi: “RAB seni kendi halkı İsrail’in kralı olarak meshetmek 

için beni gönderdi. (Samuel Saul’a böyle diyor, yani seni kral olarak meshedeceğim, tanrı 

beni görevlendirdi. - N. Ankut) Şimdi RAB’bin sözlerine kulak ver. Her Şeye Egemen 

RAB diyor ki, ‘İsrailliler’e yaptıkları kötülükten ötürü Amalekliler’i cezalandıracağım. 

Çünkü Mısır’dan çıkan İsrailliler’e karşı koydular. Şimdi git, Amalekliler’e saldır. 

Onlara ait her şeyi tümüyle yok et, hiçbir şeyi esirgeme. Kadın, erkek, çoluk çocuk, 

öküz, koyun, deve, eşek hepsini öldür.’” 



“Bunun üzerine Saul askerlerini toplayıp Telaim Kenti’nde saydı. İki yüz bin yaya 

askerin yanısıra Yahudalılar’dan da on bin kişi vardı.”(Kutsal Kitap ve Deutekanonik 

Kitaplar, Kitabı Mukaddes Şirketi Yayınları,  s. 328) 

Tevrat’taki bu sayıların hep abartma olduğunu, İbni Haldun tâ o zamanlarda ortaya 

koyar. Büyük miktarda abartmalar var, Tevrat’ta: 200.000’lik ordu falan… Belli ufak çapta 

kabilelerin savaşları bunlar, yani kabile devletlerinin savaşları.  Evet 2000-3000 kişi ama 

Tevrat’ta hep böyle abartılıdır. 

Sait Kıran Yoldaş: Bizim solcuların 1 Mayıs sayıları gibi... 

Nurullah Ankut: Evet, Sait Arkadaş’ın dediği gibi, bizim Sevrci Solcu arkadaşların 1 

Mayıs sayıları gibi. Evet… Mesela Mısır’dan çıkışta da 600.000 kişi toplandı, diyor yine 

Tevrat. İbni Haldun diyor ki 600.000 kişiyi orada toplayacak bir alan yok… Mümkün değil 

diyor yani. 

Bir Dinleyici: 2000-3000 kişi. 

Nurullah Ankut: Dediğin gibi 2000-3000 kişi bile ancak var, diyor.  Sayıyı unuttum, 

şu anda aklımdan çıkmış ama çok küçük bir sayı, diyor. Abartı...  O bakımdan, Tevrat’ta 

sayılar böyle. Çünkü geçmişe yönelik, bilen mi var? At gitsin, diyor. 

Evet: 

“(…) Saul Amalek kentine varıp vadide pusu kurdu. Sonra Kenliler’e şu uyarıyı 

gönderdi: “Haydi gidin, Amalekliler’i bırakın; öyle ki, sizi de onlarla birlikte yok 

etmeyeyim. Çünkü siz Mısır’dan çıkan İsrail halkına iyilik ettiniz.” Bunun 

üzerine Kenliler Amalekliler’den ayrıldılar. 

“Saul Havila’dan Mısır’ın doğusundaki Şur’a dek Amalekliler’i yenilgiye 

uğrattı. Amalek Kralı Agak’ı sağ olarak yakaladı. Halkının tümünü de kılıçtan 

geçirdi. Ne var ki, Saul ile adamları Agak’ı ve en iyi koyunları, sığırları, besili danaları, 

kuzuları -iyi olan ne varsa hepsini- esirgediler. Bunları tümüyle yok etmek istemediler. 

Ancak değersiz ve zayıf olan ne varsa hepsini yok ettiler. 

“RAB Samuel’e şöyle seslendi: “Saul’u kral yaptığıma pişmanım. Beni izlemekten 

vazgeçti. Buyruklarımı yerine getirmedi.” Samuel öfkelendi ve bütün geceyi RAB’be 

yakarmakla geçirdi. 

“Ertesi sabah Samuel Saul’la görüşmek için erkenden kalktı. Saul’un Karmel 

Kenti’ne gittiğini, orada kendisine bir anıt diktikten sonra aşağı inip Gilgal’a 

döndüğünü öğrendi. Saul kendisine gelen Samuel’e, “RAB seni kutsasın! Ben RAB’bin 

buyruğunu yerine getirdim” dedi. 

“Samuel, “Öyleyse nedir kulağıma gelen bu koyun melemesi? Nedir bu duyduğum 

sığır böğürmesi?” diye sordu. 

“Saul şöyle yanıtladı: “Halk bunları Amalekliler’den getirdi. Tanrın RAB’be 

kurban sunmak üzere davarların, sığırların en iyilerini esirgediler. Ama geri kalanları 

tümüyle yok ettik.” 



“Samuel, “Dur da bu gece RAB’bin bana neler söylediğini sana bildireyim” dedi. 

“Saul, “Söyle” diye karşılık verdi. 

“Samuel konuşmasını şöyle sürdürdü: “Kendini önemsiz saydığın halde, sen 

İsrail oymaklarının önderi olmadın mı? RAB seni İsrail’e kral meshetti. RAB seni bir 

göreve gönderip, ‘Git, o günahlı Amalekliler’i tümüyle yok et; hepsini 

ortadan kaldırıncaya dek onlarla savaş’ dedi. Öyleyse neden RAB’bin sözüne kulak 

asmadın? Neden yağmalanan mallara saldırarak RAB’bin gözünde kötü olanı yaptın?” 

“Saul, “Ama ben RAB’bin sözüne kulak verdim!” diye yanıtladı, RAB’bin beni 

gönderdiği yere gittim. Amalekliler’i tümüyle yok ettim, Amalek Kralı Agak’ı da 

buraya getirdim. Ne var ki askerler, Gilgal’da Tanrın RAB’be kurban sunmak üzere 

yağmalanmış bazı malları, yok edilmeye adanmış en iyi davarlarla sığırları aldılar.” 

“Samuel şöyle karşılık verdi: 

“RAB kendi sözünün dinlenmesinden hoşlandığı kadar 

“Yakmalık sunulardan, kurbanlardan hoşlanır mı? 

“İşte söz dinlemek kurbandan, 

“Sözü önemsemek de koçların yağlarından daha iyidir. 

“Çünkü başkaldırma, falcılık kadar günahtır 

“Ve dikbaşlılık, putperestlik kadar kötüdür. 

“Sen RAB’bin buyruğunu reddettiğin için, 

“RAB de senin kral olmanı reddetti.” (agy., s. 328-329) diye anlatıyor. 

Atlayalım arkadaşlar, yoksa vaktimiz yetmez. Böyle uzun uzun anlatır gider… 

“Samuel, “Amalek kralı Agak’ı bana getirin” diye buyurdu.” 

Saul’un krallığını reddediyor, Tanrı. Niye? Sığırların iyisini, koyunların iyisini orada 

öldürüp atmadın, diye. Adam daha akıllı Rab’den yani. Haydi kötüleri öldürüp atalım. Ama 

besilileri, iyileri yok yere öldürüp atmayalım, telef etmeyelim. Onları alıp getirip 

faydalanalım, diyor. Ama Rab, hepsini katlet, yok et, diyor. Rab’bin aklını düşünebiliyor 

musunuz?.. “Samuel, “Amalek kralı Agak’ı bana getirin” diye buyurdu.” Öldürecek artık. 

Çünkü onu da niye öldürmedin diyor ya, RAB. Yani RAB, insandan daha gaddar. 

“Agak güvenle geldi. Çünkü, “Ölüm tehlikesi kesinlikle geçti” diye düşünüyordu. 

“Ama Samuel, 

“Kılıcın kadınları nasıl çocuksuz bıraktıysa 



“Senin annen de kadınlar arasında 

“Çocuksuz bırakılacak” 

“diyerek Agak’ı Gilgal’da RAB’bin önünde kılıçla parçaladı. 

“Samuel Rama’ya, Saul da Giva’daki evine gitti. Samuel ölümüne dek Saul’u bir 

daha görmediyse de, onun için üzüldü. RAB de Saul’u İsrail Kralı yaptığına 

pişmandı.” (agy., s. 329-330) 

Devrimciyim diyen bir hareket, bunların ciddiyetsizliğini ortaya koymazsa (ama 

insanları inciterek, üzerek, kabaca değil, uygun şekilde ortaya koymazsa), bunların safsata 

olduğunu, o çağın söylencelerinden ibaret olduğunu, Yahudi geleneğinin, o kabile 

toplumunun eski çağlardaki anlayışından başka bir şey olmadığını ortaya koymazsa, onun 

yaptığı ideoloji ve siyasi program devrimci olmaz. Şimdi bunlar, “Kutsal Kitap” diye bakın, 

yine aynı Kitabı Mukaddes Şirketi tarafından tekrar tekrar basılıyor. Okunuyor. İnanılıyor 

bunlara. Bir devrimci olarak bunlara karşı mücadele etmeyecek miyiz?.. 

Şimdi İsrail’in gaddarlığını bir de buradan anlıyoruz. Böylesine zalimane buyruklar 

veren bir dine inanan insanlar, başka nasıl davranabilir ki? O dinin taraftarlarından insancıl bir 

tutum beklenebilir mi? Böylesine zalim bir tanrıya (RAB’be)  tapınan insanların, Lübnan’a 

zalimce saldırmaları da anlaşılmaz olmaktan çıkar. 

Şimdi buna inanan insan, acır mı? Bakın, çoluk çocuk ne varsa kazı, diyor. Hayvanları 

bile kazı, diyor. 

Şimdi sen bunu Tanrı buyruğu olarak kabul edersen, benim Tanrım böyle emrediyor 

bana dersen, buna yürekten inanırsan, kime acırsın? Acıma diye bir şey kalır mı?  İnsancıl bir 

ruh, vicdan kalır mı, oluşur mu? 

Oluşmaz. İşte o yüzden Laiklik önemli. Yani bunlar, o çağın töresini, ebediyyen genel 

geçer Tanrı buyruğu şeklinde, insanlara dogmalar olarak kabul ettiriyorlar. Buna karşı 

mücadele elbette devrimci insanların görevi. Ama bu görev kaba, ilkel bir şekilde yapılmaz. 

Bu dogmaların, o çağın söylencelerinden, törelerinden başka bir şey olmadığını göstererek 

yapılmalı. Tabiî inanan insanımızın inancına sonsuz saygımız var bizim. Yani yine Kur’an’da 

da yazar; cihad, durmaksızın önerilir. Geçen söyledim mesela, bir sürü ayet var. Kaldı ki, 

Kur’an bunlara göre çok daha insancıl bir dünya görüşünü temsil eder. Ama Kur’an da, o 

çağın töresi kapsamında meseleleri koyar. 

Mesela Kur’an, kölelere “içtenlikle efendilerinize hizmet edin” demez. Köleliği kabul 

eder ama kerhen. Bir günah işlediğiniz zaman köle azat edin, der. Kölelerinize iyi davranın, 

der sürekli. Yani ne kadar önemli fark, görebiliyor musunuz bunu, arkadaşlar? 

Yani Hz. Muhammed, çağının devrimcisi… O bakımdan biz takdir ediyoruz, seviyoruz 

ama çağı içinde değerlendirerek. Kendisi de gerçek bir sosyalist gibi yaşamıştır. 

Bir Dinleyici: E, bunun yanında cariyeleri de kullanın diyor ama… 

Nurullah Ankut: Tabiî şimdi Hikmet, ama o çağın töresi, o. 



Bir Başka Dinleyici: Cariyeler de mi töre? 

Nurullah Ankut: Töre tabiî. Şimdi savaş ganimeti olarak… 

O toplumlarda bir şehre saldırılmadan önce, teslim ol, diye teklif yapılır. Teslim olursa 

tamam; sana boyun eğer, vergi verir, senin hegemonyan altına girer. Ama savaşla aldığın 

zaman, bütün erkekler kılıçtan geçirilir. Kadınlar ve çocuklar ganimet olarak paylaşılır. O 

çağın töresi bu. Hz. Muhammed bunu değiştiremezdi. Buna karşı bir kural getirseydi, 

İslamiyet diye bir din olmazdı. Çağı içinde değerlendirmemiz gerekir. Ama ne yapıyor? 

Ilımlılandırıyor. İlkel Sosyalist Toplumdan esinlendiği geleneklerle, içine girdiği sınıflı 

toplumun geleneklerini elden geldiğince uyuşturmaya çalışıyor, Hz. Muhammed. Bu 

bakımdan önemli ve değerli bir iş yapıyor. Yani diğer dinlerden farkı burada. Önemi, 

ilericiliği burada. 

Cariyeler konusunda da Nisa Suresi’nin 25’inci Ayetinde şöyle der mesela: 

“25. İnanmış hür kadınları nikâhlama genişliğine gücü yetmeyeniniz, ellerinizin 

altındaki genç, mümin köle kızlardan biriyle evlensin. 

“Allah sizin imanınızı daha iyi bilir. Hep birbirinizdensiniz. O halde onları, 

ailelerinin izniyle nikâhlayın. Gizli dost edinmeyerek, zinadan uzak kalarak, iffetli 

hanımlar olmaları şartıyla onların mehirlerini örfe uygun bir biçimde verin. Evliliğe 

geçtikten sonra bir fuhuş yaparlarsa onlara, hür kadınlara uygulanan cezasının yarısı 

uygulanacaktır. Bu, köle ile evlenme yolu, günaha ve sıkıntıya girmekten korkanınız 

içindir. Sabretmeniz sizin için daha hayırlıdır. Allah çok affedici, çok 

merhametlidir.” (Kur’an’ı Kerim, Yaşar Nuri Öztürk’ün Tercümesi) 

Tabiî ki, Kur’an’ı Kerim, kadın erkek ilişkilerinde hakimiyeti erkeğe verir. Kadının 

erkeğe tabi olmasını emreder. Erkeğin söz sahibi olmasını emreder. Hatta kadına; yaralayıcı, 

hırpalayıcı, tehlike yaratacak şekilde değil de hafif dayak atmayı, dövmeyi bile önerir erkeğe, 

gerekli gördüğü zaman. Bunlar çağının töreleri ve dünya görüşüdür. Çağının egemen 

ideolojisidir yani.  Bütün dinler de aynı şekilde kendi çağlarının dünya görüşlerini yansıtırlar. 

O bakımdan bu anlayışları kendi çağları içinde değerlendirmemiz gerekir. Bunlar, Hz. 

Muhammed’in içinde bulunduğu, Yukarı Barbarlıktan medeniyete geçmiş Arap Toplumunun 

töreleridir. 

Örneğin yine Kur’an’ı Kerim’de dünya düz bir tepsi gibi tasvir edilir. Gökyüzü, direksiz 

durdurulan bir kubbeye benzetilir. Çünkü sorulur Hz. Muhammed’e; dünya nasıldır, gökyüzü, 

güneş, yıldızlar nedir? diye. İnsan bu. Nerede yaşadığını, dünyanın nasıl olduğunu kim merak 

etmez? İnsanın nereden gelip nereye gittiğini kim merak etmez? Herkes merak eder. Geçen 

söyledik, depreme bile çözüm getirir, Kur’an: Tanrının insanlara verdiği bir cezadır, diye, bir 

sürü ayette anlatır. 

Ama zenginlerin kötülüğünü de anlatır. Eşit, insancıl bir düzen kurmanın iyiliğini, 

amacını da anlatır. Sadece geçiminize yetecek kadar malınız olsun gerisini dağıtın, der. Değil 

mi? Bunlar ne kadar iyi şeyler. Sosyalist düzenden esinlenen gelenekler bunlar.  Ama bunu 

bizimkiler anlamaz. Geçen Murat Belge soytarısı diyordu değil mi? “Bir dine ihtiyacım 

olsaydı Hıristiyanlığı benimserdim”, diye. A soytarı, Hıristiyanlık nerede,  Müslümanlık 

nerede?.. 



Bir Dinleyici: Yerini bulmuş ama. 

Nurullah Ankut: Efendim? 

Dinleyici Devamla: Hıristiyanlık yakışır yani. 

Nurullah Ankut: Yakışır diyorsun. Evet o anlayışa, o kafaya yakışır. Hz Muhammed’i 

de anlayamaz onlar. Kurduğu dini de, o çağın karakteristiğini de anlayamazlar. 

Demek ki arkadaşlar, Laiklik işte o yüzden önemli. Yani insanın özel alanı olunca, 

sadece kendini ilgilendirir; inancının ne olduğu, nasıl olduğu. Kendisinin özel bir meselesi 

olur. Nasıl inanırsa inanır, inanmazsa da inanmaz. Tabiî biz Programımızda bunu, yani 

Laikliğin önemini netçe koyduk. 

Dinlerin kökenini, nasıl oluştuğunu, nereden geldiğini, nereye gittiğini sosyalistler 

olarak açıklamalıyız, anlatmalıyız kitlelere. Biz de burada bunu anlatmayı çok isterdik. Ama 

zamanımız doldu. Marks Usta, Engels Usta çok güzel açıklıyorlar bunları. İnsan nasıl dinleri 

yarattı, dinler neden doğdu, hangi gerekçeden doğdu?.. ama artık arkadaşlarımız bunları 

okurlar. Marks-Engels Usta’mızın din üzerine yazılarının derlendiği bu elimde 

gördüğünüz “Din Üzerine” adlı, “Sol Yayınları”ndan çıkmış kitabından. 

Yeterince yorduk sizi, arkadaşlar. O bakımdan bunlara, dinlerin kökenine girmeyelim. 

Yukarıdan beri anlattıklarımız göz önüne alınınca, tam kavranınca; Laikliğin ne denli 

önemli olduğu kolayca anlaşılır. Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı da Laikliğin Türkiye şartlarında 

çok daha büyük önem taşıdığını, Türkiye sınıf ilişki ve çelişkilerini, geçmişi ve bugünüyle 

tahlil ederek açık biçimde ortaya koyar. Israrla belirtir. 

Laik bir dünya görüşüne, kafa yapısına, mantık yapısına sahip olmazsak, dünyayı 

kavrayamayız biz. Olayları da anlayamayız. Bilim de gelişmez. Bilimi de öğrenemeyiz yani, 

devrimciliği öğrenemediğimiz gibi. 

Bir Dinleyici: Bilim saf dışı olur. 

Nurullah Ankut: Evet, evet. Ne kadar oldu saat? 

Sait Kıran Yoldaş: Zaman kalmadı. 

Nurullah Ankut: Evet arkadaşlar, bundan sonrasını artık sorularınızla isterseniz 

açmaya çalışalım. Hepimiz yorulduk. Ben anlatmak isterim, kendi adıma bir yorgunluk 

hissetmiyorum ama sizleri çok yordum.  Bu kadar dikkatle dinlediğiniz için teşekkür ederim. 

(Alkışlar…) 

Sait Kıran Yoldaş: Arkadaşlar, Konferans yöneticisi olarak sizlere bir şeyi danışmak 

zorundayım. Saat yedi çeyrekte burayı boşaltmak zorundayız. Şu an saat altı çeyrek. 

Dolayısıyla normal programımızda biz yarım saat ara verip sorulara geçmeyi düşünüyorduk. 

Takdir sizin. Toplam bir saatimiz var. Ara verelim mi? Sorulara geçelim mi? 

Dinleyiciler: Verelim.15 dakika olsun. 



Sait Kıran Yoldaş: Arkadaşlar o zaman tam altı buçukta tekrar başlıyoruz. Yani on beş 

dakika bir ara veriyoruz. Ondan sonra 45 dakikalık bir süremiz var. 

  

İkinci Bölüm 

Sorular-Cevaplar 

Sait Kıran Yoldaş: Değerli arkadaşlar, Konferansımızın ikinci oturumuna başladık. 

Toplam 45 dakikamız var. Esneme şansı yok bu sürenin. O yüzden çabucak soru sormak 

isteyen arkadaşlar, lütfen kısa ve özce sorularını sorarlarsa, Hoca’m da gerekli cevabı 

verecektir. Evet, söz isteyen arkadaşlar?.. 

Mikrofon yok mu? 

Bir Dinleyici: Mikrofona gerek yok. Bağırarak konuşursak duyulur, mikrofona gerek 

yok. 

Birinci Dinleyici: Başta samimiyetime herkesin inanmasını istiyorum. Sorularımda en 

ufak bir art niyet taşımayan bir yol güdeceğim. Buradaki amacım da Parti’nin şu andaki 

bulunmuş olduğu yapıya birtakım katkılarda bulunmak amacı taşıdığına inanıyorum. 

Birincisi şu yapılmalıydı, bu tabiî Başkan’a yapılacak bir soru değil, özellikle toplantıyı 

düzenleyen arkadaşlara bir uyarı niteliğinde olacak. Baştan, toplantı başlarken, Dr. Hikmet 

Kıvılcımlı’yı anmak hepimizin görevi olmalıydı. Bunu bir uyarı olarak söylüyorum. Herhalde 

bir dahaki sefere arkadaşlar bu uyarıyı da dikkate alırlar. Birinci soru bu. Soru değil de 

uyarıydı. 

Şimdi şuradan başlayayım, Başkan istersen. Birincisi Dr. Hikmet Kıvılcımlı’nın en 

önemli tezlerinden biri Kuvayimilliye, İkinci Kuvayimilliye diye bir tez var. Herkes de bilir 

bunu. Şu anda bir Kuvayimillliyeciler çıktı. Ona ayrımı nasıl gözeteceğiz, nasıl bakacağız, 

Parti’nin bu konudaki tavrı ne, nasıl bir görüş sergiliyor? Bunun netleşmesini istiyorum. 

Özellikle İkinci sorum Başkan’ı biraz kızdıracak, zannediyorum. Çünkü çok önemli bir 

konu bana göre. Niye derseniz, geçmişte Doktorcular içerisinde hâlâ bir kan davası sürdüğünü 

görüyorum ben. Onun giderilmesi konusunda, eski kuşağın bir şeyler yapabileceğini 

zannetmiyorum. Yeni kuşaktan bir şeyler bekliyorum, o geçmişi, kan davasını ortadan 

kaldıracak yeni girişimlerde bulunmak konusunda özellikle yeni kuşağın, o yeni gençliğe 

güveniyorum; çünkü gençliğin yeni bir şeyler yapacağına inanıyorum. Ama geçmiştekiler bir 

araya geldikleri zaman, birisiyle yan yana geldiği zaman, herhalde biraz sonra ya birbirlerine 

küfreder giderler ya da işte tamam ya deyip geçiştirirler. Onların henüz bu şeyi, arasındaki 

kan davasını, kolay kolay çözeceklerine inanmıyorum. Yeni gençliğe güveniyorum bu 

konuda. 

Evet, Başkan, özellikle son sorum olarak söylüyorum, tamam teori bizde, güzel teori 

bizde, buna inanıyoruz. E, öbürlerini de suçladık bunlar burjuva sosyalisti, efendim 

küçükburjuva sosyalisti, e, biz de sen ben bizim oğlanız, Doktor’un deyimiyle sen ben bizim 

oğlanız. Onlara yaklaşımımız konusunda Parti ne gibi yollar izliyor? Tamam, suçladık; 

bilmem ne partisi, bilmem küçükburjuva, bilmem şu bu… Ama bunlar, bizimle yine ortak 



davranacak insanlar olarak görüyoruz. Suçlamak yetmiyor Başkan. Bu konuda Parti nasıl bir 

yol izleyecek, çıkış yolu olarak toplumun önüne ne sürecek, sosyalistlerin önüne ne sürecek, 

bunu da bir netleştirebilirsen, seni biraz kızdırır bu soru ama, benim de içimi rahatlatır. Sen 

bunlara cevap verecek adamsın. Teşekkür ederim hepinize, arkadaşlar. 

Nurullah Ankut: Biz de teşekkür ederiz arkadaşımıza. Evet… Toplu alalım isterseniz 

arkadaşlar soruları. Zaman sınırlı olduğu için. 

İkinci Dinleyici: Başkan, usul olarak… Yorumsuz olursa sorularımız… Çünkü 

zamanımız çok sınırlı. Lütfen zaman çok sınırlı. Yorumsuz olursa… 

Sait Kıran Yoldaş: Yani olayca net bilmeniz için, arkadaşlar. Burası bir tiyatro… 

Sekizde gösterileri varmış. En geç yedi çeyrekte bize teslim etmek zorundasınız, diyerek 

verdiler. Yani bunu önceden bilin. 

Başka soru sormak isteyen arkadaşımız var mı? 

Üçüncü Dinleyici: Hoca’m anlattığınız “Yeşil Kuşak Projesi” çerçevesinde, bugünkü 

durumu itibarıyla baktığınızda, Ortadoğu’da, Afganistan’da emperyalizme karşı direniş 

gösteren İslamcı hareketler var. Bunlara da kısa bir açıklık getirebilirsek… 

Sait Kıran Yoldaş: Başka var mı arkadaşlar? 

Üçüncü Dinleyici: Merhaba Başkan’ım. Merhaba arkadaşlar. Ben İzmir Bölgesinden 

katılıyorum. Adım Ali. 

Nurullah Ankut: Buyurun. 

Üçüncü Dinleyici Devamla: Fakat siz konuştuğunuzdan beri hiç Kürt Sorunundan 

bahsetmediniz. Partiniz Kürt sorunu hakkında ne düşünüyor? 

Nurullah Ankut: Bir kez söz etmiştim dikkat ederseniz. Onu dahi herkese anlatabiliriz, 

demiştim. Dikkat ederseniz. 

Üçüncü Dinleyici Devamla: Onu tekrar duymak isterim o zaman. 

Nurullah Ankut: Evet. Dikkatinizden kaçmış demek ki. Evet tabiî. 

Dördüncü Dinleyici: Benim sorum şey olacak. Diğer sol gruplar Halkın Kurtuluş 

Partisi’ni İşçi Partisi’yle benzer çizgide görüyorlar. Yani İşçi Partisi gerçeğini ne zaman 

görmeye başladılar da şimdi bize bu suçlamaları yöneltiyorlar, onu merak ediyorum. Ne 

zaman uyandılar? 

Nurullah Ankut: Teşekkür ederim. 

Beşinci Dinleyici: Hoca’m konuşmasının başında da belirtti, işte emperyalistlerin de bir 

tespiti bu, Türkiye’de ve İran’da sol hareket çok güçlü olduğundan bu teoriyi özellikle bu 

bölgelerde geliştirdiler, diye. Biliyoruz hepimiz, İran’da, bugün bizim Sahte Solcuların 

yaptığı şekilde, Şeriatçılarla Komünistlerin bir işbirliği olmuştu. Ve sonucunun nelere mal 

olduğuna dair Hoca’m eğer biraz daha açarsa… 



Nurullah Ankut: Tabiî… 

Sait Kıran Yoldaş: Arkadaşlar başka yoksa… İsterseniz zamanımız da sınırlı. Soru da 

epey oldu aslında ama. İzin verirseniz Başkanımız cevaplandırsın. 

Nurullah Ankut: Başka sorusu olan varsa arkadaşların, sorsunlar. 

Sait Kıran Yoldaş: Hoca’m bunları bir cevaplandırın zaman kalırsa. 

Nurullah Ankut: Her arkadaşımıza da bu imkânı tanımış olalım sınır getirmeyelim 

bence, zaman çerçevesinde artık sorulara böleriz; zamanı sorulara böleriz, o çerçevede yanıt 

veririz, ne yapalım... Ama sormak isteyip de soru soramayan arkadaşımız kalmasın. Böyle bir 

şey olursa ben en azından rahatsız olurum. Varsa arkadaşların sormak istedikleri her konuda; 

Hareketimizle ilgili akıllarına gelen, merak ettikleri… 

Altıncı Dinleyici: Hoca’m bir de Fethullah Hoca Hareketine belki… 

Nurullah Ankut: Fethullah Hoca Hareketi… Evet, evet. 

  

Cevaplar 

Şimdi Ahmet Arkadaş ilk olarak “Kıvılcımlı’yı anmamız gerekirdi, başta”, dedi. 

Şimdi Kıvılcımlı bizim… 

Birinci Dinleyici: O bir uyarıydı. 

Nurullah Ankut: Tabiî uyarıydı ama ben öyle bir gereklilik olduğuna pek ikna değilim. 

Şundan; çünkü Kıvılcımlı bizim her şeyimizde. Ben ilk cümlemden son cümleme kadar 

Kıvılcımlı’yı anlattım. Yani Usta’mızın görüşleri ışığında, ideolojisi ışığında olayları nasıl 

gördüğümüzü anlattım tümüyle. Osmanlı’ya bakışımız, Kurtuluş Savaşı, Türkiye’nin 

Cumhuriyet sonrası gelişimi, sınıf ilişkileri-çelişkileri, bugünkü ve en son buradan da 

aktardığımız gibi, yani Usta’mız bizim teorimizin her yerinde var... O bakımdan ayrıca bir 

anma gösterisi bence gereksiz olur… Yani dışımızdaki birini yahut değer verdiğimiz başka 

birini anmış gibi oluruz o zaman. Bizim anlayışımıza göre, böyle bir tutum Usta’ya daha 

mesafeli durma anlamına gelir. Ama bizim Usta’yla ilişkimiz böyle değil. Yani biz Usta’yla 

hemhalız. O, yüreğimizde, beynimizde, her şeyimizde… Bizim içimizde, bizimle beraber ve 

kavgamızın her yerinde yaşıyor Usta… Ve hep de yaşayacak ve mücadele edecek bizle 

birlikte… Özetçe: Herhangi bir ayrılığımız gayriliğimiz yok Usta’yla… 

(Alkışlar… ) 

Şimdi 2’nci sorusu Arkadaşımızın, şu anda bir takım Kuvayimilliyeciler çıktı tabiî. 

Sürüsepet onlar da. Kaç türlü Kuvayimilliyeci var… İşte bir kısmını son günlerde gördük, 

Parababaları medyasında. Sapkın insanlar bunlar. Kur’an üzerine yemin ettiriyorlar, işte 

annesinde babasında, soyunda sopunda dönme olmayacak, Türk olacak, falan filan... Bunlar 

ırkçılık, ilkellik… Bunlar sapkın akımlar. Yani ciddiyetsiz akımlar, hiçbir şekilde ciddiye 



alınamayacak akımlar. Ama bunun dışında, daha başka çizgide, kendini Kuvayimilliyeci diye 

tanımlayan hareketler de var. Bunlarla bizim herhangi bir anlayış birliğimiz söz konusu değil. 

  

Emperyalistlerin Yeni Sevr Dayatmalarına Karşı Halkımızın Gösterdiği Tepkiyi 

Doğru Değerlendirmeliyiz 

Şimdi arkadaşlar, zamanımızın yetersizliğinden dolayı, hiç giremediğimiz bir konuya 

birkaç cümleyle de olsa değinmek istiyorum: 

Türkiye şu anda bir kıskaca getirilip sokuldu. Yeniden Sevr’i dayatıyorlar, Türkiye’nin 

önüne Yeni Sevr’i koyuyorlar, bildiğimiz gibi. Bu çıkan Sevr haritaları, paranoya, hayalet, 

sanal şeyler değil, yani bilgisayar oyunları türünden yapılmış şeyler değil. Emperyalistler, 

Kuvayimilliye’nin-Kurtuluş Savaşı’nın zaferi yüzünden Sevr’i gerçekleştiremediler. Sosyalist 

Kamp’ın yıkılışı sonrasında, bir atak yaparak artık dünyanın tek hâkimi oldular. Ve dünyayı 

yeniden şekillendirmek istiyorlar. Bu kitaplarda emperyalistlerin sözcüleri yazıyor: “1000 

devlete bölmeliyiz dünyayı”, diye. “Şehir devletlerinden oluşan bir dünya haline 

getirmeliyiz”, diyorlar. Kendilerine dünyada direnç noktası oluşturabilecek devletler olsun 

istemiyorlar. Tamamen uydu, minik devletçikler olsun istiyorlar. Bu dünya görüşünün, bu 

emperyalist saldırı planının ışığında da Türkiye’ye yeniden Sevr’i dayatıyorlar. Bu açık!.. 

Hem Avrupa Birliği’nin talepleri, hem ABD’nin talepleri bu kapsam içinde... 

Bunu halkımız Birinci Kurtuluş Savaşı’nda nasıl gördüyse, bugün de o sağduyusu ile 

seziyor. Bu bakımdan Türkiye’de emperyalistlerin de hep yakındıkları; “milliyetçi yükseliş” 

dedikleri, antiemperyalist bir uyanış, bir hareketlenme var. Türkiye’de böyle bir yükseliş var. 

Şimdi bu bir tepki davranışı. Halkımızın emperyalist saldırıya ve Türkiye’yi yeniden Sevr 

bataklığına çekme düşünce, davranış ve planına gösterdiği bir tepki bu. 

Şimdi biz 40 yıldır hep şunu diyoruz, Sol gruplara: Biz devrimciler olarak eğer iyi bir 

hat oluşturur, el ele verir, Birliği sağlar, Derlenişi sağlar, bir çekim alanı, bir alternatif hareket 

oluşturabilirsek halkımızın bu tepkisini devrimci bir kanala yönlendirebiliriz. Asıl yapılması 

gereken önemli iş, şu anda bu. Ama biz bunu beceremezsek, halkımızın bu tepkisi başarılı bir 

sonuca ulaşamaz. Bizim de tek başımıza bu güç işi kolayca yapmamız mümkün değil. O güce 

şu anda sahip değiliz ne yazık ki… Biz de kuşatılmış, ablukaya alınmış, böylece de sesimizi 

duyuramaz, halkımıza ulaşamaz duruma getirilmişiz: Hem Parababaları Medyası tarafından, 

hem küçükburjuva sol gruplar tarafından… Hepsi bize cephe almış durumda; sesimizi 

duyurmamak, boğmak için tecrit politikası uyguluyorlar bize karşı. O bakımdan bizim de 

bütün bu engelleri aşmamız, şu an için bir hayli zor görünüyor. 

Ancak devrimci bir sol cephe oluşturabilirsek bir çekim alanı oluşturabiliriz, halkımız 

için. Halkımızın, emperyalist saldırıya karşı yurtsever bir tepkisi şeklinde gelişen bu 

hareketini, devrimci bir kanala yönlendirebiliriz. Ama biz bunu yapamazsak, ne yazık ki 

halkımızın bu antiemperyalist tepkisi, bu burjuva, küçükburjuva, faşist hareketlerin cephesine 

akıp gidecek. Faşist MHP’nin saflarına doğru savrulup gidecek. Sonuç olarak da heba olup 

gidecek… 

  

MHP Sahte Milliyetçidir 



MHP ve benzerlerinin samimi olmadıklarını, burjuva milliyetçiliği anlamında bile sahte 

olduklarını geçen günlerde yaşanan bir olay çok güzel kanıtladı, dikkat edersek: Marmaris’e, 

Amerikan savaş gemileri gelmişti. 

Bu gemiler niçin gelmişti? 

Aynı 6’ncı Filo’nun askerlerinin geldiği amaçla gelmişlerdi. Buna üç “Ülkü Ocağı” 

Başkanı (Datça, Fethiye ve Dalaman Ülkü Ocağı Başkanları) tepki gösteriyor, protesto ediyor. 

Yani bizim öğrenciliğimizden itibaren devrimciler olarak yapageldiğimizi, o milliyetçiliğinde 

samimi üç genç de yapıyor. 

Ne yapıldı, başlarına ne geldi, izlediniz mi? 

Çoğu arkadaş biliyordur, MHP Yönetimi hemen ihraç etti üçünü de. 

Niye? 

Marmaris’in, ABD askerlerine pezevenklik alanı olarak kullanılmasına karşı çıktıkları 

için, tepki gösterdikleri için ihraç edildiler! 

E, bunun neresi milliyetçi? Neresi vatansever bu partinin, MHP’nin?.. 

Bunlar sahte, arkadaşlar! Aldatmaca! Kontrgerillanın özel örgütü bu... Yani öbürü de 

benzer, Büyük Birlik Partisi de. Diğer sermaye partileri de öyle; hepsi Parababalarının 

emrinde. Hepsi, Finans-Kapitalin ve Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının emrindeki partiler. 

Uluslararası emperyalizme gık diyemeyen partiler bunlar. Onun hizmetinde. Çünkü efendileri 

onlar. Zaten o yüzden bunları iktidara getiriyor, iktidara taşıyor, AB-D Emperyalistleri. 

İktidara gelince bunlar ne yapıyorlar? AB-D’ye uşaklık. Usta da açıkça anlatır burada. 

Ama zaman yok aktarmaya… 

Nasıl bizim Finans-Kapital, uluslararası Parababalarının uydusuysa, bizim 

Parababalarının yani Finans-Kapital ve Antika Tefeci-Bezirgân Sermayedarların emrindeki 

siyasiler de onların uydusudur. 

Bizdeki yerli sermayedarların kendileri sanki başlı başına bir işveren değil de 

uluslararası emperyalizmin bir işalanı-taşeronu konumundadır. Uluslararası Parababalarının 

Türkiye’deki bir şubesi gibidir, bizdeki yerli satılmış Parababaları. 

Hep söylüyoruz, var mı yerli Parababalarının ürettiği bir tek marka, arkadaşlar? 

Teknoloji ürünü bir tek marka var mı, arabadan elektroniğe, başka sanayi kollarında?.. 

Yok!.. 

Hepsi emperyalist uluslararası şirketlerin Türkiye’deki şubesi, yerli şubesi… E, büyük 

merkeze baş kaldırabilir mi? 

Kaldıramaz. O zaman bunların siyasi plandaki temsilcisi olan burjuva partileri de Batılı 

efendilerine asla baş kaldıramaz. Onların bir dediğini iki etmez. Çünkü ancak böyle yaparsa 

iktidara getirilme imkânına kavuşabilir. 



  

Antiemperyalist Devrim Cephesinin Üç Prensibi 

İşte biz Derlenip, Birleşerek bir siyasi merkez oluşturamaz, güçlü bir çekim alanı 

yaratamazsak; bu satılmış Parababaları cephesine akıp gidecek, halkımızın yukarıda 

andığımız antiemperyalist tepkisi. Yazık olacak, acı çekecek insanlarımız. Ona üzülüyoruz. 

Bütün kıvranışımız, çabamız, feryadımız, onadır. Yani Türkiye, dünyayla birlikte çok hızlı bir 

tarihi akışın içine girdi. 

“Kuvayimilliyeci, “Milliyetçi” geçinen o hareketlerle bizim bir ilgimiz yok, tabiî hiçbir 

bağımız da yok. Onlar burjuva hareketler. Kimi faşist eğilimli, kimi burjuva eğilimli, kimi 

küçükburjuva milliyetçi çizgide hareketler. Bizim bir bağımız yok, biz gerçek anlamda Halk 

Devrimini önümüze koymuşuz. Çünkü bizim savunduğumuz İkinci Kurtuluş Savaşı, Birinci 

Kuvayimilliye’nin devamı, Halk Kurtuluş Hareketinin zafere ulaşması ve Demokratik Halk 

İktidarının kurulması demektir. Yani mantıkî sonucu, devrimci sonucu bu olur. Bunu 

amaçlamayan hiçbir hareket, bizim kapsam alanımızın yahut da ilgi alanımızın içinde olmaz. 

Bir bağımız yok o bakımdan. 

Yani biz devrimciler, antiemperyalist devrimci güçler cephesini oluşturmak istiyoruz. 

Onun da prensipleri açık: 

1- Antiemperyalist olacak. AB’ye, ABD’ye karşı olacak. Onun tüm kurumlarına, 

kültürüne, siyasetine karşı olacak. 

2- Antifeodal olacak. Yani Tefeci-Bezirgân Sermayeye ve Ortaçağcı Şeriatçı 

hareketlere, güçlere karşı olacak. 

3- Antişovenist ve Antisömürgeci olacak. 

Bunun anlamı da arkadaşlar, Kürt Sorununun devrimci, demokratik çözümünden yana 

olacak. 

(Alkışlar…) 

Cephe kuracağımız hareketler bu üç prensibi benimsemiş olacak. Zaten bu üç prensip 

de, şu andaki Türkiye’nin demokrasi programını belirlendiren prensipler. Bunlardan biri 

olmazsa Türkiye’nin şu andaki demokrasi programı olmaz, hayata geçmez, tamamlanmış 

olmaz, eksik olur. Yani demokrasi olmaz o. Kürt Sorununu tanımadığımız anda demokrat 

olamayız. Türkiye’nin şu andaki sorunlarına çözüm getiremeyiz. Programımızda da açıktır bu 

konu. Çok net ifadelerle Kürt Sorununu da hiç ikircikliğe yer bırakmayacak şekilde 

Programımıza koyduk. 

  

Sol Ortamın Derlenmesi-Birliği Meselesi 

Evet… Şimdi üçüncü sorusuna gelelim Ahmet Arkadaşımızın: Kıvılcımlı Usta’yı 

benimsediğini söyleyen grupların birleştirilmesi… Bu konuda bir şeyler yapmalıyız, diyor, 

arkadaşımız. 



Şimdi arkadaşlar, bu konuda biz herkese açığız. Proletarya Partisiyiz demiyoruz, 

Programımızda, Kuruluş Gerekçemizde de yazdık, biz grup partisiyiz. Bir grubuz yani şu 

anda. Form olarak parti görünümündeyiz ama özünde grubuz, diyoruz biz. Tabiî diğer sol 

gruplarla da; Devrimci, Marksist-Leninist gruplarla da birliğe açığız, Usta’yı benimsediğini 

söyleyen arkadaşlarla, gruplarla da her zaman için birliğe açığız. Hiç kimseyle bir kan 

davamız, bir küskünlüğümüz, kırgınlığımız yok. Biri hariç, İP hariç… Onu Usta’mız CIA 

Sosyalisti diye damgalamış 1970’te. Ki, ondan sonra yaşanan olaylar, onun CIA Sosyalizmi 

olduğunu kanıtlamış; 12 Eylül öncesinde açıkça devrimcileri ihbar etmiş mi? Etmiş. 12 Eylül 

sonrasında, Avrupa’daki temsilcileri dâhil gelip, 12 Eylül’ü desteklemişler mi? 

Desteklemişler. 12 Eylül Faşist Darbesini açıkça desteklemişler. Mahkemelerde savunma 

yapmışlar mı, biz 12 Eylül Hareketini destekleyen tek sol hareketiz, demişler mi? Demişler. 

Cezaevlerinde Türkeş’le, faşist Türkeş’le beraber, kol kola aynı Dil Okulu’nda yatmışlar mı? 

Yatmışlar. İşte Oral Çalışlar kitabını da yazdı onun, “Liderler Hapishanesi” mi kitabının 

adı da? Orada nasıl dostluk içinde böyle, Tırhallı hep bir hallı vaziyette yattıklarını, Türkeş’le 

şakalaştığını filan utanmadan, sıkılmadan anlatıyor. O yüzden onun dışında tüm hareketlerle 

birleşmeye, ortak davranmaya hazırız. 

Ama bu 3 prensip ışığında, çerçevesinde... Çünkü bunlar olmazsa demokratlık olmaz. 

Biraz önce dedik biz; “Siyasal İslamcılarla birlikteyiz; onlarla birlikte demokrasi mücadelesi 

veriyoruz”, diyen bir hareketle biz cephe kurmayız. Birlikte olamayız. Demokrat değil o 

Siyasal İslamcı güçler. Çünkü onlar, Siyasal İslamcı karşıdevrim cephesinin gücü. O 

bakımdan bunlar (yukarıda sözünü ettiğim prensipler), Devrim Cephesini belirleyen 

prensiplerdir şu anda. Ki bunlar da Demokratik Devrimin kapsamı içinde değerlendirilecek 

prensiplerdir. Yani devrimi belirleyen prensipler bunlar. 

Usta’mızı benimseyen arkadaşların hepsiyle görüşebiliriz. İş yapmak isteyen her 

arkadaşla beraber iş yapmaya hazırız. Kimseye karşı bir önyargımız, kırgınlığımız, 

dargınlığımız, istemezliğimiz yok. Memnun oluruz böyle bir şeyin olmasından. O bakımdan 

biz çağrılarımızı yaptık zamanında. Mücadelemizi yaptık o arkadaşlarla birlik olmak için, yol 

yürümek için, ama belirli anlaşmazlıklar çıktı, ideolojik planda anlaşmazlıklar çıktı hep. 

Pratikte bir küskünlük, dargınlık yok. Herkesle beraber yol yürümeye hazırız. Programımız da 

açık, Usta’mızın 1954 Programı’nın günümüze uyarlanmış şekli. O Program-Tüzük 

çerçevesinde arkadaşlarla çalışabiliriz, bir önyargımız yok. 

Diğer gruplara yaklaşımımız, arkadaşın 4’üncü sorusu, ne olacak? diyor. 

Diğer grupların savruldukları yeri biraz önce söyledik. Onları eleştiriyoruz, hattınız 

yanlış, o hattı terk edin, orada devrimcilik yapılmaz, diyoruz. Uyarıyoruz ve eleştiriyoruz. 

Bunu yapmazsak zaten birlik olamayız. Ortak bir zemin yakalayabilmek için, oluşturabilmek 

için çabalıyoruz, onları doğru hatta çekmek için uğraşıyoruz, çekme mücadelesi veriyoruz. 

Ama onlar bize ters tepki gösteriyorlar. Bizleri anlama yerine, sizinle ilişkilerimizi askıya 

aldık, diyorlar. 16 grup mu? 16 grup işte imzaladılar. Niye? İşte bize hakaret ediyorsunuz, 

küfrediyorsunuz. Hayır, hepsi de siyasal literatürde kullanılan sözcüklerle, deyimlerle 

eleştiriyoruz onları. Onlara her zaman için eleştirimizi yapacağız. Yine de birlikte yol 

yürümek isteriz, yan yana olmak, ortak eylemlerde bulunmak isteriz. Çünkü ideolojik eleştiri 

ayrıştırır insanları ama birlikte iş yapmak birleştirir, yakınlaştırır. 

Birinci Dinleyici: Var. Küfürlü üslubun var. 

Dinleyiciler: Bu ne biçim ifade? 



Nurullah Ankut: Tamam, tamam, arkadaşlar… 

Şimdi Ahmet, o senin değerlendirmen. Bize göre bu, Usta’mızın kullandığı üslup, 

Marks-Engels Ustalar’ın, Lenin Usta’nın kullandığı üslup. Biz bu üslubu kullanırız. 

Türkiye’de Devrimci Teori bizdedir. Hakkımızı da isteriz. Küçükburjuvaca alçak gönüllülük 

bize yakışmaz. Biz neysek oyuz. Teori bizde, onlarda teori filan yok. Eklektik, iki paragraf bir 

yerden, iki paragraf oradan, bir sayfa buradan alıp derme çatma teori diye bir şeyi yan yana 

getirirlerse; işte Ortaçağcılarla da ittifak yaparlar, Amerikan Büyükelçisinin arkasında 

yürüyüşe de geçerler, Amerika da “umut kaynağımız” diye ilan eder. E, biz de bunun ne 

anlama geldiğini söyleriz onlara. 

Eleştiri yönelttik, hiçbiri de, hayır ben Kuvayimilliye’yi savunuyorum, diyebildi mi? 

Demedi. 

Ben Sevr’e karşıyım, diyebildi mi? 

Diyemedi. 

E, o zaman ne demişiz biz ona? 

Sevrci Sol demişiz. Bu sol gerçek sol değil, bu sahte soldur, böyle olmaz demişiz. 

Yedinci Dinleyici: Biz hata yaptık. ABD Büyükelçisinin arkasından yürüdük, 

demediler. 

Nurullah Ankut: Demediler, evet. O bakımdan biz hakkımızı isteriz. Biz küçükburjuva 

değiliz. Küfür değil, o sizin değerlendirmeniz, ona biz katılmayız. Evet. 

  

Emperyalistlerin Yetiştirdiği Canavarlar Şimdi Neden Onlara Karşı Savaşıyor? 

Tacettin Arkadaşımız, “Yeşil Kuşak Projesi kapsamında yetiştirilen güçler, 

Afganistan’da, Ortadoğu’da ABD’ye karşı savaşıyor. Bunun açıklanması lazım” diyor. 

Arkadaşlar, insanlar (siyasi mücadele yürüten insanların sözcüleri, liderleri), tabiî 

dediğimiz gibi, ahmak değil. Onlar da kendilerine göre hesap kitap yapıyorlar. Kimse ben 

koyunum, bu da benim çobanım; bu beni gütsün, kullansın, ben buna layığım, demez. İşte 

şeriatçıların da kendine göre hesabı vardı. Ama birincil hesapları neydi? Antikomünizm. 

Birincil düşmanları kimdi? Komünizm. Onu yok etmek, onu ortadan kaldırmak... Çünkü, o 

kendine en büyük tehlikeyi oluşturuyordu, o zaman. O bakımdan dünyadaki bütün Ortaçağcı 

güçler, şeriatçı akımlar, “Yeşil Kuşak Projesi” çerçevesinde Sosyalizme saldırdılar. Tıpkı 

bizde Kanlı Pazar’da saldırdıkları gibi… Sosyalist İktidara saldırdılar, Afganistan’da da. 

Şimdi Sosyalist İktidar yıkıldı. E, o zaman, o adam da diyor ki, ben de dünyada cihat 

yapacağım, Allah’ın dinini bütün dünyaya hâkim kılacağım, diyor. 

E, o zaman kim kaldı karşısında düşman olarak gördüğü? 

ABD ve AB. 



E, bu sefer onunla mücadeleye başladı kendine göre. Onun da hesabı buydu. O yüzden 

böyle hareketler gelişti. 

Eskiden İsrail’e karşı savaş veren en büyük örgüt, Yaser Arafat’ın 

önderliğindeki Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) idi. Bu örgütün içinde yer alan iki önemli 

hareket de George Habaş liderliğindeki Sosyalist Filistin Halk Kurtuluş Cephesi 

(FHKC) ve Nayif Havatmeliderliğindeki yine Sosyalist Filistin Demokratik Kurtuluş 

Cephesi (FDKC) idi. 

E, şimdi Havetme’yle Habaş’ın önderlik ettiği iki hareket zaten silindi gitti. Arafat’ın 

önderliğindeki Filistin Kurtuluş Örgütü de Şeriatçı Hamas’la aşağı yukarı başa baş gelen bir 

güce sahip. Sözünü ettiğimiz Sosyalist örgütlerin yerini Yeşil Kuşak çerçevesinde yetişen 

İslamcı güçler aldı günümüzde. Ama onlar da kendilerine göre, Sosyalizm tehlike olmaktan 

çıkınca, Amerikan Emperyalizmini hedef aldılar. Onlar da kendilerine göre ABD’yi 

kullandıklarını düşünüyorlardı. Onların da kendilerine göre hesabı vardı. O hesapları böyle 

davranmalarını gerektiriyor. Ama şunu hiç unutmayalım; biz bir güç olarak ortaya çıktığımız 

anda yeniden Amerika’yla ittifaka girerler ve bizi hedef alırlar, anında... Biz olmayınca 

birbirlerine düşerler. Bu doğal. 

Şimdi uluslararası emperyalistler arasında da Birinci ve İkinci Paylaşım Savaşı’nda 

olduğu gibi bir kapışma yok, kanlı boğazlaşma, hesaplaşma yok dikkat edersek, arkadaşlar. 

Bu neden? 

Çünkü o iki hesaplaşma da neyi doğurdu? 

Sosyalist iktidarları doğurdu. Birincisinde Ekim Devrimi gerçekleşti. İkincisinde 

Avrupa’da sosyalist iktidarlar art arda kuruldu ve Sosyalist Kamp oluştu. Çin Devrimi, Kore 

Devrimi, Vietnam Devrimi, Küba Devrimi, Afrika’daki Devrimler (Angola, Mozambik vb. 

Devrimleri) oldu… Emperyalistler anladılar ki birbirleri ile ölümüne bir boğazlaşmaya 

girmek; sosyalizme yarar. Yani bir anlamda savaş = sosyalizm denklemi oluştu. E, bundan 

kaçmak için işte NATO’larda, IMF’lerde, Dünya Bankalarında Dünya Ticaret Örgütlerinde 

birleştiler. Artık hesaplaşmalarını da kendi aralarında, işi silahlı mücadeleye dökmeden 

yapıyorlar. Hep sosyalizmden korktukları için... Onlar da biliyorlar sosyalizmin hiçbir zaman 

tehlike olmaktan çıkmayacağını, çıkmadığını. O yüzden hep tedbirli davranıyorlar. Ama 

bizim tehlike olarak varlığımız tümüyle ortadan bir kalksa yeniden Birinci, İkinci Emperyalist 

Savaşlardaki gibi kanlı paylaşım savaşlarına girerler. Yani sosyalizm insanlığı bir anlamda 

koruyor yine. Düşünebiliyor musunuz? Sosyalizmin “tehlikesi” bile insanlığı koruyor... 

Sosyalist Kamp varken böyle kanlı savaşlar yoktu, değil mi? Bir Kore’de savaştı, Vietnam’da 

savaştı; dersini aldı. Bir daha cesaret edemiyordu. 1975’ten bu yana yoktu bakın. 25 sene 

insanlık rahat etti. Savaşsız bir dönem geçirdi. Ama Sosyalist Kamp yıkılır yıkılmaz, yani 

yıkılmasının arifesinde, görüyorlardı onlar yıkılacağını, çatırdadığını. 1961’de görüyorlar 

çöküşe gittiğini, burada belgeler var. Şimdi zaman yok, sonra bilahare yazarız. Yani Sosyalist 

Kamp’ın, sosyalizmin tehlike olmaktan artık çıktığını gördüler ve Irak’a karşı ancak o zaman 

Körfez Savaşı’nı başlattılar. 

Yani demek istediğim arkadaşlar, biz alternatif bir güç olarak ortaya çıktık mı, ABD ile 

bu Ortaçağcılar anında yine birleşir. Ama şimdi buralarda biz yokuz, birbirleri ile iktidar 

mücadelesi yapıyorlar. Olay bu. 



  

Kürt Meselesine Kısa Bir Bakış 

Evet, arkadaşlar, Ali Arkadaşımız Kürt Sorunu hakkında ne düşündüğümüzü soruyor. 

Kürt Sorunu, diyoruz ki, Türkiye’nin şu andaki en önemli siyasi sorunudur. Bu 

çözülmeden ne demokrasi gelir, ne Türkiye onurlu, güçlü bir alana, bir mevziye atlayabilir, 

sıçrayabilir. Bu sorun o bakımdan çok önemli, arkadaşlar. Bu sorunu Usta’mız 1933’te 

çözmüş Elazığ zindanında: “İhtiyat Kuvvet: Milliyet (Şark)” adlı eserinde. 224 sayfalık bir 

eserdir. Ama sık yazılmış. Aslında 300 sayfaya yakın bugünkü biçimdeki kitaplarla. Çok 

ayrıntılı bir şekilde çözmüş, arkadaşlar. Biz de o çözümü Programımızda formüle ettik. 

İki çözümü var Kürt Sorununun bildiğiniz gibi: 

Bir Devrimci Çözüm, 

Bir de Gerici, Burjuva Çözüm. 

Şimdi Irak’taki çözüm, gerici çözüm. Emperyalistlerle, dünyanın başhaydudu ABD ile 

ittifak ederek varılan bir çözüm. Bu gerici çözüm. 

Bizim önerdiğimiz, Devrimci Çözüm, arkadaşlar. Bölge halklarıyla dayanışarak, bu 

prensipler ışığında Antiemperyalist, Antifeodal ve Antisömürgeci prensipler çerçevesinde 

oluşmuş bir kurtuluş savaşıyla varılacak çözüm. O savaşın sonucunda da, zafer kazanması 

sonrasında da -biz komünistiz- ulusların, ezen ve ezilen ulusların gönüllü birlikteliğinden 

yana oluruz, onu isteriz komünistler olarak. O bakımdan iktidarımızda da gönlümüzden 

geçen, olmasını istediğimiz bu: Gönüllü Birliği iki halkın. 

Bu da nedir? 

Türk-Kürt Halk Cumhuriyeti’dir. 

(Alkışlar…) 

Gerçek anlamda ama lafta değil... Gerçek anlamda eşitliğe, kardeşliğe dayanan bir 

Türk-Kürt Halk Cumhuriyeti’dir. Her iki ulusun, halkın da her alanda tam eşitliğine dayanan 

bir Cumhuriyet... Böyle bir çözüm isteriz, bunu savunuruz. Ama tabiî buna karar verecek olan 

Kürt Halkıdır. Nihai kararı verecek olan odur. Ama bizim devrimciler olarak isteğimiz bu, biz 

bunu isteriz. 

(Alkışlar…) 

Biz içtenlikle bunu istersek, Kürt Halkı da tahmin ediyoruz ki, bizim bu isteğimize aynı 

şekilde cevap verir. Ama ben istemem derse, ona da söyleyecek hiçbir şey olmaz. İstemezse 

istemez. Zorla birliktelik olmaz. Yani o bakımdan karar verecek olan Kürt Halkıdır. Ama 

istediğimiz çözüm bizim, savunduğumuz çözüm, bir Türk devrimci hareketi olarak bu, 

istediğimiz bu, arkadaşlar. Bilmiyorum Ali Arkadaş yeterli oldu mu? Zamanımız kısıtlı bu 

çerçevede. 



Dinleyici: Teşekkür ederim. 

Nurullah Ankut: Bilmukabele, biz teşekkür ederiz. 

  

CIA Sosyalisti İP’e Karşı Başından Beri Net Tavır Alan Tek Hareket Biziz 

Bir arkadaşımız, diğer gruplar bizi İP’e benzetiyor, dedi. 

Arkadaşlar İP’in bildiğimiz gibi, tâ 1970’lerde CIA Sosyalisti olduğu, Usta’mız 

tarafından tahlil edilmiş ve açığa çıkarılmıştır. Adı konmuştur. O günden bu yana da bizim 

asla bu grupla bir ilişkimiz olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır. Çünkü ihanete 

batmışlardır. Suç işlemişlerdir. 12 Eylül Faşist Diktatörlüğünü savunmuşlardır, devrimcileri 

ihbar etmişlerdir burjuva devlete ve 12 Eylül’den sonra da devrimcilere karşı her türlü suçu 

işlemişlerdir. ABD Emperyalizmini savunmuşlardır. İhanetin dışında her suç Proletarya 

Sosyalizminde affedilebilir, çözümlenebilir ama ihanet affedilmez. Onlar ihanet etmiştir. O 

bakımdan hiçbir şekilde onlarla bir araya gelmemiz mümkün değildir. 

Şimdi, zamanımız ne kadar kaldı Sait Arkadaş? 

Sait Kıran Yoldaş: 5 dakika. 

Nurullah Ankut: 5 dakika. Evet arkadaşlar. 

1992 1 Mayısı’nda bizim dışımızda herkes, İstanbul’da Gaziosmanpaşa’da, o zaman 

Sosyalist Parti miydi Başkan? 

Ali Rıza Başkan: Evet, Sosyalist Parti’ydi. 

Nurullah Ankut: Sosyalist Parti’ydi... Onun aldığı izinle ve onun söz sahibi olduğu 

kürsüde, kürsünün etrafında kutlanan bir 1 Mayıs’a gitti. Yani onun önderliğinde bir 1 Mayıs 

kutladı, 1992 1 Mayısı’nı. Biz dedik ki, biz asla gitmeyiz. O bizim için devrim cephesinde yer 

almaz, devrimci bir güç değildir, karşıdevrimin örgütüdür; onun yanında olmayız biz. 

Bir Dinleyici: Gidenleri de uyardık. 

Nurullah Ankut: Gidenleri de uyardık. Özellikle de kimi uyardık? Bugünün HÖC’ünü 

uyardık. O da tamam dedi, birlikte kutlamaya karar aldık. Nerede? 

Ali Rıza Başkan: Büyükşehir Belediyesinin önünde. 

Nurullah Ankut: Büyükşehir Belediyesinin önünde… 

Ali Rıza Başkan: Büyükşehir Belediyesinin önünde ortak kutlama kararı aldık. 

Nurullah Ankut: Ortak kutlama kararı aldık. Evet arkadaşlar. Görüşmeleri yapan 

arkadaşımız da Ali Başkan, işte burada. Tamam dediler. Bir gün önce mi geldiler, Ali 

Başkan? 



Ali Rıza Başkan: Evet son gün. 

Nurullah Ankut: Son gün geldiler. Bakın ne diyorlar. Son gün akşamı geliyorlar; 

diyorlar ki, biz sizinle yapamayacağız, gelemeyeceğiz. 

Niye? 

Yahu, polisin bize tavrını, tutumunu biliyorsunuz yani... O yüzden biz gelemeyeceğiz. 

Ne yapacaksınız? 

Biz de Gaziosmanpaşa’ya gideceğiz. 

Gittiler arkadaşlar… Orada Doğu Perinçek’i ağızları açık dinlediler. Öyle kutladılar 1 

Mayıs’ı… 

Şimdi de kalkıyorlar, bizim için “yeni bir Aydınlık”, diye yazılar yazıyorlar. Güya 

onlar, yani HÖC ve benzerleri, İP’in şoven olduğunu bilmişler. HÖC, herkesi uyarmış, bu 

konuda. Öyle diyor, bizi sözde eleştiren yazısında. Ama onu dinlememiş diğer sol gruplar. 

Faydacı yaklaşmışlar. Aydınlık-İP de bu sayede yeniden sol ortama girebilmiş. Bu konuda 

HÖC hiç yanlış yapmamış da hep başkaları yapmış. Böyle yalanları ciddi ciddi yazabiliyorlar 

dergilerinde. Yahu ayıp bunlar, ayıp, ayıp şeyler… 

Dinleyici: Hoca’m asıl küfür bu oluyor. 

Nurullah Ankut: Tabiî, tabiî… 

İnsanda devrimci ahlâk olması lazım. Devrimci ahlâk, en üst düzeydeki ahlâktır. 

Devrimci ahlâk yoksa, hiç değilse onun bir altında yer alan insancıl namus olması lazım, değil 

mi? Sıradan insanda olması gereken namus... Aydın dürüstlüğü lazım. Onlar olduğu zaman, 

zaten böyle bir şey söylemeye gerek duyulmaz.  Bu ahlâkî değerlere sahip olan insan böyle 

yalanlar uydurmayı, düzenbazlıklar yapmayı düşünemez bile. Der ki, yahu bu adamlar bana 

böyle dedi; ben onları dinlemedim, onlarla birlikte 1 Mayıs’ı kutlamaya cesaretim yetmedi. 

Bu nedenle Aydınlık’a  gittim, İP’le beraber orada 1 Mayıs’ı kutlamaya gittim, onun peşine 

takıldım. Şimdi de ben bunlara nasıl kalkar da “Yeni Bir Aydınlık” diye saldırırım?.. 

Bir de arkadaşlar, şimdi o cephenin savunduğu bütün tezler, dediğim gibi, Aydınlık’ın, 

İP’in 1970’lerde savunduğu tezlerdir. Ermeni Soykırım tezinden alalım, Ordu Gençliği 

düşmanlığı, Kıbrıs Meselesi vb.leri tamamen Doğıu Perinçek’in ve PDA’nın geçmişte 

savunduğu tezlerdir. Sevrci Sahte Sol’un Maocu ve Enver Hocacı kesiminin geçmişte çok 

aktif bir şekilde savunduğu “İki Süper Emperyalist Devlet”tezi de, bildiğimiz gibi, eski 

PDA’dan alınmadır. Bu tezin gerçek anlamı ise ABD Emperyalizminin suçlarını, günahlarını 

en az yarı yarıya azaltmak demektir. 

Bir Dinleyici: 6’ncı Filo güçlensin Akdeniz’de. 

Nurullah Ankut: Ne? 

Dinleyici Devamla: 6’ncı Filo güçlensin Akdeniz’de… 



Nurullah Ankut: Ha, evet, Akdeniz’de 6’ncı Filo’nun güçlenmesini istiyordu. 

Bir Başka Dinleyici: Sovyet Sosyal Emperyalizmi… 

Nurullah Ankut: Ha evet, Akdeniz’de ABD 6’ncı Filosu’nun güçlenmesini istiyordu. 

Saldırgan olan emperyalizm, Sovyet Sosyal Emperyalizmiydi. Çökmekte olansa ABD 

Emperyalizmiydi. Bu sakat mantıktan dolayı da ABD Emperyalizmini destekliyorlardı. 

Günümüze gelirsek, şimdi bunlar da, yani Sevrci Sahte Sol da ABD’yle yan yana 

eylemler yapıyor. ABD Büyükelçisinin arkasında yürüyor. 

Kuvayimilliye karşıtlığı arkadaşlar yine aynı, oradan gelme. 1970’lerde Doğu 

Perinçek’in savunduğu şeyler. 

Usta’mıza ne diyordu? 

Orducu, darbeci, Kemalist, cuntacı… 

E, şimdi bu suçlamaların aynısını bize kim yapıyor? 

Sevrci Sahte Sol dediğimiz gruplar… 

Yani Aydınlıkçılığın dışında bize eleştiri olarak yönelttikleri her şey, 1970’te Doğu 

Perinçek’in söylediği şeyler. Kitabı da var Doğu Perinçek’in, “Kıvılcımlı’nın Burjuva Ordu 

ve Devlet Teorisinin Eleştirisi” diye sözüm ona. Aynı şeyleri savunuyorlar. Yani düşünce 

bazında da, 35 sene önce Doğu Perinçek’in söylediği şeyleri söylüyorlar. 

Bir Dinleyici: Hoca’m. Ordu konusunda da hatırlattığınız üzere,  okumuyorduk, 

bilmiyorduk. Herkesi… 

Nurullah Ankut: Sizi de şartlandırdılar, önyargılar oluşturdular değil mi gençlikte de? 

Dinleyici Devamla: Tabiî savunacağız diye… Bilgimiz de yetmiyordu… 

Nurullah Ankut: Öyle Aziz, ne yazık ki… 

  

Ortaçağcı Şeriatçı Güçlerin Birincil Hedefi Sosyalistlerdir. Somut örnek: İran 

Arkadaşımız İran’da TUDEH ve şeriatçılar işbirliği ne ile sonuçlandı? diyor. 

Ne ile sonuçlandı açık, işte. TUDEH de o zaman, şeriatçılarla Şah’a karşı işbirliği yaptı. 

şeriatçılar, Humeyni Hareketi, iktidara gelir gelmez, ilk kimi hedef seçti? 

Komünistleri. Hep dediğimiz olay yani: Hep birinci düşmanı biziz. Evet. Genç kızları 

bile kurşuna dizdiler, hem de ne işkencelerle, ne adiliklerle… 

Bir Dinleyici: Satırla kestiler… 



Nurullah Ankut: Kestiler evet. Neler yaptılar… 

O bakımdan Ortaçağcı güçler bize en düşman olan güçlerdir, arkadaşlar. 

Emperyalistlerle aynı derecede bize düşmandır bunlar. Burada Eygi onu da diyor 

zaten: “Amerika ehli kitaptır. Bunlar komünisttir, bunlar düşmandır. Amerika 

ehvendir.” diyor.  Kendi sözleri de var. Zaman yetmiyor… 

Fethullahçılar, evet. Doğan Arkadaşımız… 

Bunların ABD Emperyalizmi ile nasıl bir işbirliği içinde olduklarının en güzel örneği 

bu. 

Nerede, kaç yıldır? 

Dinleyiciler: Amerika’da. 

Nurullah Ankut: ABD’de… 

10 yıldır değil mi? 

Kimin korumasında? 

Amerika’nın korumasında. 

Yine bu adam, Birinci Körfez Savaşı’nda -bugünkü gibi hatırlarım- İzmir’de bir camide, 

kendi cemaatinin yönetimindeki bir camide, savaşı destekleyen vaaz verdi. 

Bir Dinleyici: Amerika’nın yürüttüğü savaşı… 

Nurullah Ankut: ABD’nin yürüttüğü savaşı destekleyen tabiî. Emperyalist savaşı 

destekleyen vaaz verdi, arkadaşlar. Bugün de yine ABD’nin arkasında. 

E, ne diyor? 

“Dünya gemisinin kaptanı ABD, onunla işbirliği yapmadan olmaz hiçbir şey”, 

diyor. Yani ona teslim olacağız. İşte Tefeci-Bezirgân Sermayenin tipik temsilcisi, tipik görüşü 

bu, anlayışı bu, arkadaşlar. Güçlü olana teslim olmak... 

Dinleyici: Milliyet Gazetesi’nde 15 günlük bir röportajı çıktı. ABD’ye tek bir şey yok. 

Nurullah Ankut: Yok olur mu? Tersine. “Geminin dümeninde ABD var”, diyor. Ona 

karşı bir şey olmaz, onunla işbirliği yapmadan bir yere varılmaz, diyor. Yani onun uydusu 

olacak. O kaptan, bu uydu. E, Tefeci-Bezirgân Sermaye dünyanın her yerinde aynı. O itiraf 

ediyor, yani çok tipik. 

Bir Dinleyici: Hoca’m, Fethullah, Komünizmle Mücadele Derneği’nden gelme. Üç 

dernek saymıştınız, Fethullah, Komünizmle Mücadele Derneği’nden gelme. 

Nurullah Ankut: Ha, tabiî Cemal Arkadaş, Komünizmle Mücadele Derneği’nden 

gelme, Fethullah Gülen de. Ona vakit kalmadı giremedik. Şimdi onun baş sloganı, biz 



yaşlardaki arkadaşlarımız hatırlayabilir, şöyle bir bilek çiziyorlardı afişlerinde, güçlü bir bilek. 

Bir sürü başka bilek ona sarılıyordu afişte. “Allah’a İnananlar Komünizme Karşı Savaşta 

Birleşirler”. Resmin altında bu sözler yer alıyordu. Kim olursa olsun yani. Antikomünist 

misin, Allah’a inanıyor musun? Bitti, birleşirler. Baş hedef bizdik yani, arkadaşlar. O 

bakımdan Komünizmle Mücadele Derneği, adı üstünde yani, Amerika’nın her türlü desteğiyle 

kurulmuş, Amerika’nın ajan derneği. “Yeşil Kuşak Projesi” kapsamında var edilmiş 

dernekler, hareketler bunlar. 

Sait Kıran Yoldaş: Arkadaşlar tamam. Zamanımız yok. 

Nurullah Ankut: Arkadaşlar hepimiz yorulduk. Zamanımız da artık bitti, diyor, son 

dakikamızı da tükettik diyor, Sait Arkadaş. 

Özetle: 

Ortaçağcı hareketlerin Türkiye’yi getirmiş olduğu yer, Amerika’ya göre çok iyi bir 

yerdir. Ama bize göre, bu bir felaket. Bir teslimiyet içinde Türkiye’nin egemen sınıfları 

tümüyle… Devrimcilere büyük görevler, büyük sorumluluklar düşüyor şu anda. 

(Alkışlar… Sloganlar: Halkın Partisi Kurtuluş Partisi…) 

Bütün gücümüzle mücadele etmemiz gerekir, arkadaşlar. İdeolojimiz çok güzel, 

yolumuzu aydınlatıyor. Usta’mızın otuz, kırk yıl önceki tespitleri ne kadar doğru, ne kadar 

yerinde, ne kadar aydınlatıcı, görüyoruz. Her gün tanık oluyoruz işte. Yapacağımız tek şey, 

bütün gücümüzle, bütün enerjimizle ideolojimize sarılarak halka gitmek, onu anlatmak, 

halkımızı örgütlemek, bu doğrultuda bilinçlendirmek, arkadaşlar. 

Eninde sonunda mutlaka zafer bizim olacak. Buna adımız gibi inanıyoruz. 

(Alkışlar… Sloganlar… Yaşasın Halkın Kurtuluş Partisi…) 

Sait Kıran Yoldaş: Değerli arkadaşlar, Konferansımız burada sona ermiştir. Genel 

Başkan’ımıza, bu aydınlatıcı, eğitici; bilincimizi, kararlılığımızı ve coşkumuzu arttırıcı, 

sunumundan dolayı teşekkür ediyoruz. Sizlere de katıldığınız için teşekkür ediyoruz… 

  

[1] Tehâlük (Helâk’tan): İstekle atılma. Tehlikeye aldırış etmeden, birbirini çiğneyecek gibi 

koşuşma. 

Muvacehe:Karşı, ön. Yüzyüze gelme. Yüzleşmek. Huzurunda olmak. 

Tehalük muvacehesinde: İstekle atılma karşısında, tehlikeye aldırış etmeden birbirini 

çiğneyecek gibi koşuşma karşısında. 

  
 


