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Sevgi ve saygıdeğer yoldaşlarım,
Biraz önce en genç yoldaşımızın okuduğu şiir çok etkiledi beni. 

Brecht’in bir şiiri, bildiğimiz gibi. Brecht, gerçekten emperyalizmin en 
azgın devletlerinden birinin yurttaşı; Alman yurttaşı, yoldaşlar.

Ne diyor?

“İnsanın da bir kusuru var. Aklını kullanması.”
Ne güzel şey insanın aklını kullanması, değil mi?
Zaten insanın biricik ve en etkili silahı; aklı, arkadaşlar.
Ve zaman zaman hep düşünürüm: İnsanlar gerçekten aklını tam anla-

mıyla kullanıyor olsalar, hemen Sosyalist olurlar. Çünkü insanlık 700 bin 
yıl Sosyalizmi yaşamış. Bu, insanlığı çamurlara bulayan, paçavraya çevi-
ren, insanlığından çıkaran sınıflı toplum, üretim araçlarının özel mülkiyeti 
üzerine kurulu olan toplumun, baktığımız zaman tüm tarihi, yahut da tarih 
içinde tuttuğu zaman dilimi 7 bin yıl. Yani İlkel Sosyalizmin yüzde biri 
kadar bir süre. İnsanlığı, insanlıktan çıkaran bu süreç, bu tarih dilimi. On-
dan önce insanlar hep eşit, özgür, kardeşçe yaşamışlar. Korku nedir, yalan 
nedir, hile nedir, dümen nedir bilmemişler.

Zaten bugün en insan olanlarımızda, insanlığın doruklarına ulaşabilen 
insanlarda, onları oraya götüren değerler nedir? diye baktığımız zaman; 
insan sevgisi, fedakârlık, insanın kendini önce toplumu için, sonra tüm in-
sanlık için, hiçbir karşılık beklemeksizin adayabilmesi… Cesaret, dürüst-
lük, arkadaşlar.

Hiç kimseye, hiçbir yerde yalan, dümen yapmamak… Tek satır yalan 
yazmamak…

Usta’mızdan öğrendiğimiz, bizim de otuz küsur yıldır uyguladığımız 
prensipler bunlar.

O yüzden her arkadaşımıza, her zaman söylüyoruz. Diyoruz ki; aklınıza 
takılan her şeyi sorun. Herkes ve her şey hakkında… Eleştirilmeyecek hiç-
bir olay ve hiçbir kişi yoktur. Bundan hiçbirimiz alınmayız, diyoruz.

E, çünkü biz, ne yazıyorsak, ne söylüyorsak, inandığımız için söylü-
yoruz, yoldaşlar. Yüreğimizden, aklımızdan öyle geçtiği için, en doğru 
onu bildiğimiz için onu savunuyoruz. Ve bu değerler hep, İlkel Komünal 
Toplumdan, yani insanlığın ilk Sümerlerle sınıflı topluma geçmeden önce 
yaşadığı, 700 bin yıl yaşadığı, İlkel Sosyalist Toplumdan kalma değerler, 
arkadaşlar.
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Günümüzü anlamak için Kıvılcımlı’yı anlamak gerekir
Bu yaz bir kitap sergisinde, tesadüfen “Çerkezler” diye bir kitap bul-

dum, yoldaşlar. Babaannemin babası da Kafkaslar’dan gelme. Biraz da 
onun etkisiyle ilgimi çekti, aldım. Kitabın yazarı, 1864 sonrası -1864’e ka-
dar Çarlık Rusyası’yla yüzyıllarca savaşmış, yenilmemiş ve Çerkezya’ya 
bir tek Rus askeri sokmamış olan bu savaşçı halkın- o yenilgiden sonra 
gelip Türkiye’ye yerleşen bir temsilcisi. 1830’larda yazıyor kitabı. Anla-
tıyor orada Çerkezlerin sosyal yaşamını. Ve bakıyoruz ki, adamlar hâlâ 
sınıflı toplum aşamasına geçememişler. İlkel Komünal Toplum konağını 
yaşıyorlar. Devletleri yok. Cezaevleri yok. Mahkemeleri yok. Seçilmiş res-
mi görevli bir mahkemeleri yok. Yani boylar halinde yaşıyorlar.

Ne zaman böyle yaşıyorlar?
19’uncu yüzyılda böyle yaşıyorlar.
Demek ki, o insanlar daha yüz yıl öncesine kadar Kafkasya’da İlkel 

Komünal Toplumu yaşıyorlar, arkadaşlar.
Kafkas Halklarından Çeçenler de bu halkların bir parçası. Savaşçılık-

larının, yiğitliklerinin… Ve Çeçenler baktığımız zaman, 1 milyon nüfusa 
sahip bir halk. Ve 150 milyonluk Rusya onları yenemedi, yoldaşlar görü-
yorsunuz. Bir milyon insan, yüz elli milyonluk -bütün teknik silah, araç ve 
gereçleriyle donanımlı orduya sahip- bir devlete boyun eğmedi.

Demek ki, insan Sınıfsız Toplum geleneklerini savunduğu ölçüde in-
sanlara daha yakın oluyor. Daha yiğit, daha dürüst, daha mert, daha savaş-
çı… Tabiî haklı bir dava için...

Usta’mız Kıvılcımlı’da “Tarih-Devrim-Sosyalizm” adlı yüce eserin-
de ve onun devamı olan “İlkel Sosyalizmden Kapitalizme İlk Geçiş: İn-
giltere” adlı eserinde, bu olayın teorik açıklamasını yapar.

İşte Usta’yı bilmeyen bu olayları kavrayamaz. Yani bugünün dünyasını 
kavrayamaz. Ama biz Usta’yı bildiğimiz için, o kitabı okuyunca, birden, o 
halkların neden direngen, yiğit, savaşçı, gözü pek insanlardan oluştuğunu, 
somutça görüveriyoruz.

İnsanlar ne yazık ki, genelde akıllarını gerektiği şekilde kullanmazlar. 
Devrimci Mücadele adına konuşan Arkadaşımızın da söylediği gibi, hep 
önyargılarla, bönyargılarla bakarlar olaylara. Halbuki yine Usta’mız diya-
lektiği tanımlarken, hatırlayacaksınız, tek bir cümleyle özetler diyalektiği:

Olanı olduğu gibi görmek!
Ne ise öylece görmek… Hiç çarpıtmadan, bozmadan, olay uydurmadan, 

eklemeden, çıkarmadan, ilişki uydurmadan... Yani gerçekte nasılsa öylece 
görmektir diyalektik. Diyalektiğin en öz tanımı bu. Yani hem kavrarken en 
tam kavrayacaksın, yanılgıya düşmeyeceksin, hem de değerlendirirken, o 



19

doğru temel üzerinden, doğru hareket noktası üzerinden her türlü önyargı-
dan arınmış olarak en doğru şekilde değerlendireceksin.

İşte, devrimci arkadaşlarımız da, eğer akıllarını kullanarak, Kıvılcımlı’yı 
okusalar, hemen hemen tümü Kıvılcımlı’yı benimser. Çünkü Lenin sonra-
sında devrimci ideolojiyi gerçek anlamda benimseyen, devralan ve gelişti-
ren dünyadaki tek insan Kıvılcımlı’dır.

O bakımdan, Brecht; insanlar aklını kullanır deyince çok etkiledi o 
cümle beni. Zaten bu yüzden de Brecht’i severim.

Dönekler en kararlı halk düşmanlarıdır
Brecht yine bir çağrışım oluşturdu. Bazı arkadaşlarımız hatırlar, 

1950’lerde Amerika’da senatör, faşist senatör Mc Carthy’nin öncülüğünde 
bir devrimci avı başlatılmıştı Amerikan Devleti tarafından. Brecht de o dö-
nemin kurbanlarından, yargılanan, sorguya çekilen devrimci sanatçılardan, 
arkadaşlar. Ve Brecht, ilk sorgulanmasından sonra Amerika’yı terk ediyor 
ve bir daha dönmüyor Amerika’ya. Ve Amerikan devletinin o günkü faşist 
uygulamalarından bu şekilde yakasını kurtarmış oluyor.

O dönemi konu edince, geçtiğimiz ay yine o dönemin alçak, namussuz 
aktörlerinden biri, medyada gündeme gelmişti, anımsayanlarınız vardır: 
Dönek, yazar, yönetmen, sinemacı Elia Kazan. Kayserili Rum göçmeni. 
Doksan küsur yaşında öldü geçtiğimiz ay. O zamanlar o da Amerikan Ko-
münist Partisi’nin bir üyesi ve o dönem onlarca Partili ve sanatçı arka-
daşını ihbar ediyor, Mc Carthy’nin öncülüğündeki o faşist komisyonlara, 
Komünist avı yapan komisyonlara. Ve kendisi de nedamet getiriyor.

Hayatta en nefret ettiğiniz insanlar kimdir? diye sorsanız, bazı yoldaşla-
rımın yakından bildiği gibi, dönekler derim, arkadaşlar. Çünkü bir MHP’li 
faşistle, eğer samimiyse, bir koyu Şeriatçı-Ortaçağcı insanla eğer samimiy-
se, oturup konuşabiliriz. Ve o insanı ikna edebiliriz. Çünkü biz teorimizin 
doğruluğuna inanıyoruz. Davamızın haklılığına, meşruluğuna inanıyoruz. 
Ama bir döneği asla ikna edemezsiniz. Çünkü dönek; ya korkaklığı yüzün-
den, ya da maddi çıkara düşkünlüğü yüzünden, inançlarını satmış, insandır 
diyemeyeceğim artık, yaratıktır. O bakımdan, döneklerden daha alçak hiç 
kimse olamaz.

Bizim medya da bildiğiniz gibi dönekler ordusunun işgali altında şu 
anda, yazılı ve görsel medya. Yüzde doksan oranında bu alçaklar ordusu-
nun işgali altında.

Elia Kazan, yoldaşlarını ihbar ediyor, satıyor. Ve ömrü boyunca da bu 
ihanetini, bu alçaklığını savunuyor. Ve “Rıhtımlar Üzerinde” diye de 
bir gerici filmi var, bazı arkadaşlarımızın bildiği gibi. Marlon Brando adlı 
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ünlü, Latin asıllı bir Amerikalı da bu filmde başrol oynar. Bile bile oynadı-
ğını söylüyor Marlon Brando. Diyor ki: İhanetini savundu bu filmde. Ben 
bunu biliyordum. Ama ün için oynuyor o da.

Elia Kazan’ın kendisi de ihanetini şöyle savunuyor. Diyor ki: Kendimin 
çok acı çekmesindense, başkalarının az acı çekmesini tercih ettim.

Yani buna insan denebilir mi şimdi?
Döneklerin vicdanı bu. Onlar insan değil. Ama gelin görün ki burada 

Usta’mızın bir tespitinin daha doğrulandığını görüyoruz. Bunun Türkiye’de 
can dostları var. Anımsayacaksınız: Zülfü Livaneli… Dönek. Yaşar Ke-
mal… E, zavallı derim ben. Yine rahmetli Yılmaz Güney... Paris’te film 
çekerken bu alçak da gelip seti ziyaret ediyor, Elia Kazan. Bazı namuslu 
set çalışanları yüz vermek istemiyorlar. Yılmaz tepki gösteriyor. Diyor ki: 
Bu da Türkiye’deki demokrasi mücadelesine omuz veriyor.

Onu okuyunca, Yılmaz gönlümde öldü yani. Şimdi, böyle bir alçağa 
insan demek, ona saygı göstermek, değer vermek; kalitesizlik, arkadaşlar. 
Ama işte Kıvılcımlı diyor ki, Türkiye’de aydın geçinenler ne yazık ki, ya-
rım değil, çeyrek aydındır ancak. Hatta çeyrek bile değil.

Bu insanlar da, işte Yılmaz, Türkiye’nin en önde gelen sinemacıların-
dan gerçekten. Belki birinci gelir. Yaşar Kemal, elli sonrasının herhalde en 
büyük romancısı. Zülfü Livaneli yine, büyük müzisyen. Ama aydın kalitesi 
olarak, çeyrek aydın bile değil bunlar.

İşte yine bu nereden kaynaklanıyor bu kalitesizlik?
Bizim Emperyalist Batı karşısında yamyassı olma alışkanlığımızdan 

kaynaklanıyor. Tanzimat’tan bu yana hep egemenler bunu aşıladılar in-
sanlarımıza, özellikle aydınlarımıza. Batı’da bir şey, önemli, büyük olur, 
değerli olur, ama Türkiye’de oldu mu göze batmaz, önemsizdir, üzerinde 
durulmaz. İşte o bakımdan devrimcilerimiz de Batı’daki Marksologları 
büyük önemle okurlar, çevirirler, yayımlarlar ama Kıvılcımlı’yı bir türlü 
okuyup anlama zahmetine girmezler.

İşte bu da neden kaynaklanıyor?
Yine insanların aklını kullanmamasından.
Hazreti Muhammed’e hayranlığımı hep belirtirim. Kur’an’ı Kerim’i 

okuduğumuz zaman; onlarca ayet, hep aklın değerinden bahseder. Aklı 
kullanmayı önerir. Ama Gazali’den sonra akla karşı İslam Dünyasında 
bir kampanya, bir saldırı başlatıldı. Hani din aklî değil naklîdir, din dü-
şünülmez, tartışılmaz, din konusunda soru sorulmaz, inanılır, şeklinde bir 
gelenek oluştu. Halbuki Hazreti Muhammed tam tersini önerir Kur’an’da. 
Hep anlatır, der ki: Bütün bunlarda akıl sahipleri için büyük ders alınacak 
noktalar vardır. Hep böyle belirtir bir sürü ayet.
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Genç arkadaşımızın şiiri bunları düşündürttü dinlerken bir anda bana. 
O bakımdan burada hep, Usta’mızın da söylediği gibi, yine “Türkiye’de 
Kapitalizmin Gelişimi” kitabında Kur’an’ın aklı öven bir ayetini alır 
Usta’mız, arkadaşlarımızın da hemen hatırlayıverdiği gibi.

Değil mi arkadaşlar?
“Hiç şüphe yok ki ayaklarıyla yürüyenlerin Allah indinde en kötüsü 

aklını kullanmayıp sağır ve dilsiz kalan iki ayaklı hayvanlardır.” der, 
Hazreti Muhammed bir ayette. Usta’mız da onu alır. O bakımdan, insanlı-
ğımızın en güçlü silahı aklımız... Aklımızı kullanmaktan, soru sormaktan, 
düşünmekten asla geri durmayalım, çekinmeyelim, korkmayalım.

Devrimci kavgada tabu kişi tabu kurum olamaz
Burada diğer gruplardan bir farklılığımız ortaya çıkar. Diğer gruplarda 

önderler eleştirilmez. Hareket eleştirilmez. Tabudur bir anlamda. Hareket 
bir sürü yalanlar söyler, ama o sorgulanmaz.

Mesela Nakliyat-İş Başkanı Arkadaşımız konuşurken yine bir çağrışım 
oldu. “Evrensel” gazetesinde geçtiğimiz haftalarda Nakliyat-İş hakkın-
da, aleyhinde bir kampanya vardı. DİSK’e şikayet ediyor Nakliyat-İş’i. 
Nakliyat-İş şöyle kötü işler yapıyor, DİSK yönetimi buna müdahale etme-
lidir, diyor. Halbuki aynı “Evrensel”, benim anımsadığım kadarıyla, bir 
yıl evvel Nakliyat-İş için “DİSK’ten atılan Nakliyat-İş” diyordu. E, şimdi 
“Evrensel” okuyucuları aklını kullansalar, derler ki; yahu bu gazete ve bu 
parti, bir yıl önce Nakliyat-İş’in DİSK’ten atıldığını yazdı, bize duyurdu. 
E, şimdi de diyor ki; DİSK Nakliyat-İş’e çekidüzen versin, yahut da disip-
line etsin. Ama işte o arkadaşlar, müritleştiriliyor hareketlerde demek ki. 
Öyle olmasa sorması gerekir...

İşte bizim farkımız bu. İnanmadığımız, doğru bulmadığımız bir şeyi ne 
söyleriz, ne yazarız, ne de bir arkadaşımız savunur. Ve böyle bir şeye tanık 
olan arkadaşımız, hiç durmadan bunu sorgulasın ve eleştirsin diyoruz biz 
hep.

Çünkü biz, dürüstlükler hareketiyiz. Ne isek öyleyiz biz. Bizim bütün 
sermayemiz; dürüstlük, cesaret, fedakârlık, yiğitlik ve insan sevgisi...

İnancında samimi olan kişiyi
davamıza inandırmak kolaydır

Gene Ekolas İşçisi Arkadaşımız konuşurken çağrışımlar oldu. Lenin’in 
bir cümlesi hemen aklıma geldi.

Lenin diyordu ki:

Grevler, direnişler İşçi Sınıfının savaş okuludur.
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Gerçekten de arkadaşlar 80 günde bilinçlenip, nerelere gelmişler... Yine 
bu arkadaşımızı dinlerken, Nakliyat-İş’in rahmetli Mali Sekreteri Hamdi 
Yılmaz’ı hatırladım. Aras Kargo Grevini, Direnişini bir ziyarete gittiği-
mizde tanışmıştık arkadaşla. Ve arkadaşlar anlattılar ki, direnişe ilk girdiği 
günlerde parmağında kurt başlı yüzük varmış Hamdi Yılmaz’ın. Ve şeriatçı 
düşüncelere sahipmiş aynı zamanda. Erzurumlu bir arkadaşımızdı. Ama, 
arkadaşlarımızı tanıdıktan sonra görüyor ki, bu insanlar dünyada en güve-
nilir insanlar. Ve en doğru şeyleri savunan insanlar. Kardeşten daha yakın 
şekilde kaynaştı arkadaşlarımız Hamdi Yılmaz’la. Ve Hamdi Yılmaz, MHP 
çizgisinden Nakliyat-İş’in Genel Mali Sekreterliği’ne geldi.

Başta da söylediğim gibi, ne olursa olsun insan, yeter ki samimi olsun, 
özden olsun, içten olsun, biz o insandan çekinmeyiz. Tanışmaktan geri dur-
mayız. Yeter ki tanışalım, sözle, davranışla birbirimizi tanıyalım.

Döneğin sağcısı da “solcu”su da
aynı kanlı zalimin hizmetkârıdır

Ama, yine çağrışım oldu arkadaşlar: Evvelki yıl bu zamanlar, bu kan-
lı zalim ABD, o zamanlar Afganistan’la uğraşıyordu ve Abdullah Gül’ün 
konuşmaları çıkıyordu basında. Diyordu ki: Amerika orada Müslümanları 
öldürüyor. Bir sürü kentler, köyler bombalanıyor, masum sivil Müslüman 
kanı akıtılıyor. O zaman muhalefetteydi. Şimdi aynı kanlı cellat, dünyanın 
başhaydudu alçak ABD, Müslüman kardeş Irak Halkını vuruyor ve bazı 
iddialara göre, araştırmacıların tespitlerine göre, ayda 1000 masum Iraklı 
insan hayatını kaybediyor ve aynı Abdullah Gül, bugün Dışişleri Bakanı 
ve o hareketin yani kanlı zalimin, şerefsiz ABD’nin en büyük destekçisi, 
yardakçısı, hizmetkârı…

Şimdi iki yıl içinde insan nasıl bu kadar değişir?..
Ve yine bunun Başbakanı Tayyip, o da aynı kalitede. Bir zamanlar 

Batı’ya hakaretler yağdırıyordu, küfürler ediyordu. Hem laik hem Müs-
lüman olunmaz, diyordu. O cümle doğru. Hem laik hem Müslüman olun-
maz. Çünkü her din, bir sosyal düzen önerir. Zaten bir sosyal düzen öner-
mese din olmaz. Yani hayatın, sosyal hayatın, tüm yönlerini kuşatmazsa, o 
yönlere ilişkin kurallar, kalıplar, normlar önermezse din olmaz. Her dinin, 
bir hukuk sistemi vardır. Bir aile sistemi vardır. Bir mülkiyet sistemi vardır. 
Bir ahlâk sistemi vardır. Toplumsal hayatın tüm yönlerini kuşatır dinler. 
İşte siz bir dine tam anlamıyla inandığınız anda, ki inanıyorsanız, artık 
daha başka değer aramanıza gerek yok.

Öyle değil mi?
Eğer onlar en yüce kurallar, dogmalar yani tanrı buyrukları ise, ondan 

daha doğru, daha değerli başka kurallar olabilir mi? Aile alanında olsun, 
hukuk alanında olsun, mülkiyet alanında olsun?..



23

Olamaz.
Ama laiklik nedir?
Adı üzerinde, laikos. Yani rahip olmayan, din adamı olmayan, “halktan 

olan” anlamına gelir laikos sözcüğü. Laiklik; toplum hayatını, din kural-
larından bağımsız olarak düzenlemek, akla dayanarak, bilime dayanarak 
düzenlemek demektir. Yani dinin tüm etkisini sosyal hayattan çıkarmak 
demektir. Sadece ibadet alanına dini hapsetmek demektir laiklik.

Öyle olunca da hem laik, hem Müslüman olunmaz.
Ama şimdi ne diyor?
Laiğim, diyor, demokrasiyi içselleştirdim, diyor. Batı’nın kucağında… 

Değiştim, diyor. Hatta; “Hasan Cemal’in değişmeye hakkı var da benim 
yok mu?” diyor.

Hasan Cemal de bildiğimiz gibi, dönekliğinin kitabını yazan bir insan 
sefaleti. Hasan Cemal de hemen pası alıyor, bazı arkadaşlarımızın bilece-
ği gibi. Diyor ki; Türkiye’deki değişimin motorudur AKP. Yani şu anda 
AKP’li Hasan Cemal de.

Şimdi, bu insanlarla bir şey tartışamazsınız, arkadaşlar. Bir sonuca va-
ramazsınız. E, çünkü bu insanlar söylediklerinde, savunduklarında içten 
değiller ki… Demirel de böyleydi, Çiller de böyleydi, Ecevit de böyley-
di… Aşağı yukarı 1950 sonrasının tüm liderleri böyle. Yani bunlarla başa 
çıkılmaz… Bunlara ne söyleseniz, karşılığında size bir cevap vermiş ol-
mak için bir şey söyler. Yani insan değil bunlar, yoldaşlar. Değerler sistemi 
yok bunların. O bakımdan bunların makamları, servetleri ne olursa olsun, 
bence insan sefaleti, acınacak yaratıklar bunlar. Aynalara düşman bunlar, 
yoldaşlar!

Biz aynalarla dostuz
Ama bizim arkadaşlarımız hep, öğrendiler ve bilirler ki, biz de 

Usta’mızdan öyle öğrendik, biz aynalara dostuz. İnsanın en büyük yargıcı 
vicdanı! Yani kendi aklı, arkadaşlar. Ondan kaçamazsınız. En ustaca yalan-
larla, en düşünülmüş, planlanmış, iyi düzenlenmiş namussuzluklarla baş-
kalarını aldatabilirsiniz. Ama kendi aklınızı aldatamazsınız. Ondan hiçbir 
şey gizleyemezsiniz. Böyle olunca aynaya baktığınız zaman, aynadaki su-
retiniz size tükürür: Sen yalancısın, sen korkaksın, sen alçaksın, der sana. 
Ve sen dışarıya karşı nasıl görünürsen görün, kendine saygı duyamazsın. 
Kendini sevemezsin. Kendini insan sayamazsın. Kendini sevip saymayan 
başkalarını hiç sevip sayamaz. Başkalarına hiç saygı duyamaz. O bakım-
dan bunların yaşamı aslında çok acıklı…
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Ama biz, işkenceler altında bile mutlu olabilmiş insanlarız. İşkence-
cilerimizin yorulup, seanslarına ara verdiği zamanlarda, masaya yumru-
ğumuzu vuruyorduk yoldaşlarımızla, gülerek birbirimizi kutluyorduk: Biz 
buranın hakimiyiz! diyorduk. Çünkü onurumuz hiç lekelenmiyordu bizim. 
Biz onun mutluluğu içindeydik. Aynaya baktığımız zaman suretimiz gülü-
yordu bize. Saygıyla gülüyordu.

(Alkışlar…)

Ve, bütün yoldaşlarımızın da sık sık söylediği gibi, Fidel’in ünlü sözü: 
“Onur yaşamdan önemlidir.” arkadaşlar. Çünkü onurunu yitiren, insanlı-
ğını yitirir. Fidel’i mahallemizin çocuğu gibi sevmemizin bir nedeni de bu. 
Bizim küçüklüğümüzde de büyüklerimiz hep şunu söylerdi: “İnsan, şere-
fi için yaşar!” Şerefine gölge düşürürsen, şerefini ayaklar altına alırsan, 
insanlığını yitirirsin, derlerdi büyüklerimiz hep. Bebekliğimizden itibaren 
böyle yetiştirdiler bizi. Şeref eşittir onur bildiğimiz gibi.

Yine Ekolas Direnişçisi Şair Arkadaş, ne kadar mütevazı değil mi?
“Eğer şiirse” diyor…
Oysa şiir söyledikleri!
E, biz sosyal bilim tahsili yaptık. Yani az çok, edebiyatçı değiliz ama, 

şiirden de anlarız. Yani söylediği, yine edebiyatçı arkadaşlarımızın da ka-
tılacağı gibi, şiir… Pek çok edebiyat dergisinde yayımlanan bazı şiirlerden 
çok daha şiirsel değere sahip o dizeler. O bakımdan arkadaşımızı kutlarız. 
Gerçekten sınıf mücadelesi insanların içindeki bu yeteneği de hemen orta-
ya çıkarıveriyor.

Parababaları sosyalizm korkusunu atınca
zulümlerini ve soygunlarını pervasızca sergilemekten 

çekinmiyorlar
Çocukluğumuzda yaşadığımız mahalleler, mahallelerimiz şehrin kenar 

mahalleleriydi hep. Ve yaşlılarımız, büyüklerimiz yolda gördükleri her ka-
ğıt, gazete parçasını, yerden alırlar, kerpiç duvarlardaki kovuklara sokar-
lardı. İçinde Kur’an yazısı, ayet vardır, yerde durması günahtır, derlerdi. 
Okuma yazmaları olmadığı için günlük gazetelerde ne yazdığını bilmez-
lerdi. Ama her ihtimale karşı, belki ayet vardır, yerde bulunursa günah olur 
diye alıp yüksekçe bir yere koyarlardı. Ben de kendimi biraz onlara ben-
zetiyorum şimdi. Nerede bir gazete parçası bulsam hemen bakıyorum, alıp 
saklamak istiyorum. Evde biriktirdiğim gazeteler üst üste yığılıp, büyük 
mekan zaptediyor. Ve ev halkıyla aramızda sorunlar çıkmasına yol açıyor 
zaman zaman, çok yer kapladıkları için.
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Ama yoldaşlar, özellikle 1990 sonrasında artık Sermaye Sınıfı o denli 
pervasızlaştı ki; içyüzlerini olduğu gibi ortaya koymaktan çekinmiyorlar. 
İnanın, bazen insan bir tek gazeteyi alsa, oradaki haberleri değerlendirse, 
Parababalarının dünyadaki ve Türkiye’deki yaptıkları tüm zulümleri, ka-
nıtlarıyla orada bulabilir, görebilir, gösterebilir. Köşe yazarları çok açık ya-
zıp çiziyorlar artık. Üzerlerindeki Sosyalizm korkusunu tümüyle yitirdiler. 
O bakımdan pervasızlaştılar. Hâlbuki 1990 öncesi, eldivenli konuşurlardı. 
Ve biz Parababalarının içyüzlerini yakalamak için gazetelerdeki haberleri 
tümden taramak zorunda kalırdık, kıyıda köşede gizlenmiş olarak bulur-
duk. Ama şimdi hangi gazeteyi elinize alsanız, Sermayenin yaptığı zulüm-
leri bütün kanıtlarıyla görmeniz mümkün.

“Irak Savaşı insanlık suçu”
Geçen bir Halk Ekmek büfesinden iki ekmek aldım ve ekmeği sardığı 

gazete parçası… baktım: “Irak Savaşı insanlık suçu” diyor. 
ABD eski Adalet Bakanı Ramsey Clark diyor bunu. Vakit Gazetesi’nin 

5 Eylül Cuma 2003 tarihli sayısının bir parçası. Okuyayım izninizle:

“Afganistan ve Irak savaşlarının insanlığa karşı işlenmiş birer suç 
olduğunu belirten Clark, savaşın bir an önce sona erdirilmesini ve 
ABD’li askerlerin geri getirilmesi çağrısında bulundu. Irak operasyo-
nunun sona erdiğinin açıklandığı Mayıs başından bu yana yaklaşık 
30 bin Iraklının hayatını kaybettiğini belirten Clark, Bush yönetimini 
insanlık suçu işlemekle suçladı.”

Batı’da, yani emperyalist dünyada yaşayan; devrimci, Sosyalist falan 
da olmayan bir insan işte. Ama aydın namusuna sahip, insancıl ahlâka sa-
hip, yani göğüs kafesinde insan yüreği taşıyan sıradan bir aydın. Aklını 
kullanan onurlu bir aydın. Sadece inandığını söyleyen bir aydın. Onun dı-
şında bir bilinci, bir ideolojisi yok. Ama o bile, bu insanlık dışı canavarca 
saldırının, haydutça saldırının niteliğini görmesine yetiyor.

“ABD’de, savaş karşıtları Ekim ayı içerisinde ülke genelinde yapı-
lacak dev protesto gösterisi için kolları sıvadı.

“Irak ve Afganistan savaşlarını en başından beri protesto eden ve 
binlerce insanı Washington DC başta olmak üzere ABD’nin belli başlı 
şehirlerinde toplayarak büyük protesto gösterileri düzenleyen ANS-
WER adlı sivil toplum örgütü, düzenledikleri basın toplantısında, tüm 
savaş karşıtlarını 25 Ekim tarihinde bir araya gelmeye çağırdı.

“Savaş karşıtlarının düzenlediği basın toplantısının baş konuşma-
cısı ise ABD Adalet eski Bakanı Ramsey Clark oldu.

“Afganistan ve Irak savaşlarının insanlığa karşı işlenmiş birer suç 
olduğunu belirten Clark, savaşın bir an önce sona erdirilmesini ve 
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ABD’li askerlerin geri getirilmesi çağrısında bulundu.
“Irak operasyonunun sona erdiğinin açıklandığı mayıs başından 

bu yana yaklaşık 30 bin Iraklının hayatını kaybettiğini belirten Clark, 
Bush yönetimini insanlık suçu işlemekle suçladı.

“Toplantıda söz alan ve kızı Kuveyt’teki ABD üssünde görevli Glo-
ria Jakson ise, asker annesi olarak, Irak Savaşı’nın bir an önce sona 
erdirilmesini istediğini ve kızını evde görmek istediğini söyledi.

“Kızımı üniversiteye gönderemedim. Orduya girmesini de teşvik 
ettim. Ona bir şey olursa kendimi affetmem” diye konuşan acılı anne, 
“Bu savaş hiç olmamalıydı. Irak Halkı için çok üzülüyorum diye ko-
nuştu.”

ABD halk çocuklarını silahlandırıp
mazlum halkların üzerine salar

Şimdi arkadaşlar, emperyalist canavarların yaptığı haydutluğun bir 
yönü de, kullandıkları; alet olarak, araç olarak, silahlarının bir parçası, bir 
mekanizması olarak kullandıkları askerlerin de zavallı halk kesimlerinden 
seçilmiş olmasıdır. İşte bir asker annesi… Üniversiteye gönderebilseydim 
askere gitmeyecekti, diyor. İşsiz kalmaması için, ya da askerlik dönüşünde 
üniversiteye gidebilmesini sağlayacak bir burs koparabilmesi için kızının 
askere girmesini teşvik etmiş.

Ama geri gelmezse ne olacak?
Kendimi affetmem, diyor.
Yine son Irak Savaşı’nda hayatını kaybeden bir ABD’li bayan askerin, 

kadın askerin annesi konuşmuştu: Kızım işsiz olmasaydı bugün hayatta 
olacaktı diye. Yani kendi ülkesinde ezdiği, sömürdüğü, hayvan yerine koy-
duğu, toplumun, sınıfların en alt kesimlerinden seçtiği insanları giydirip, 
üniformayla kuşatıp, donatıp silahlarla, emperyalist amaçları için dünyanın 
diğer bölgelerindeki mazlum halkların üzerine gönderiyor bu canavarlar.

Zaten, bu savaşa gönderdiği 250 bin kişinin yüzde 40’ı ABD vatanda-
şı değil. Genelde Latin Amerika Halklarından derlenmiş ve “Yeşil Kart” 
alabilmek, yani ABD vatandaşı olabilmek için Amerikan ordusuna girmiş 
paralı askerlerden oluşuyor. Yani halk çocukları yine.

Zaten bütün savaşlarda aynı cinayet işlenir. Farklı ülkelerin, farklı halk-
ların çocukları emperyalistlerin çıkarları için birbirlerine kırdırılır, boğaz-
latılır. Burada da aynı cinayet söz konusu ediliyor.

“Eski Bakan Clark ise, ABD Ordusunun Irak’ta her gün milyon-
larca dolar masraf ettiğini ve bu masrafın tek amacının ise askerlerin 
kendilerini korumasına yönelik olduğunu söyleyerek, “Çünkü asker-
ler kendilerini korumaya çalışmaktan başka bir şey yapamıyorlar.”
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Yine açıklanıyor medyada arkadaşlar, ABD ordusunun Irak’taki 1 aylık 
maddi gideri 1 milyar dolar.

“Karşılarında 24 milyon nefret ve kızgınlık dolu Irak halkı var. 
ABD’nin Irak’ta sırf savaş sonrası hasarı karşılayabilmesi için milyar-
larca dolara ihtiyacı var.”

Yine basından okuduk. Akıllı bombalarla namussuzlar, Irak’ın tüm eko-
nomisini yerle bir ettiler. Yani yok ettiler. Hâlâ bugün bile Bağdat’a yani 
başşehrin tamamına elektrik ve su tümüyle verilebilmiş değil. Ve Irak eko-
nomisinin savaş öncesi duruma yeniden dönebilmesi için, 600 milyar do-
larlık bir yatırıma, harcamaya ihtiyaç olduğu söyleniyor, bazı ekonomistler 
tarafından. Yani bu kadarlık değerleri, maddi değerleri yok etti ABD ve 
İngiltere.

Emperyalist savaşlar gelgeç politikaların sonucu 
değildir, ekonomik zorunluluktur

“Clark İngiltere Hükümeti’nde yer alan istifaların ABD’de de ol-
masını umduğunu ifade ederek, “Irak Savaşı da, Afganistan Savaşı da 
tamamen ABD’nin agresif tutumundan kaynaklandı. Ve iki savaş da 
sona ermiş değil. Asıl savaş şimdi başlıyor şeklinde konuştu.”

Şimdi Clark’ın yanıldığı bir nokta var burada, arkadaşlar. “Agresif tu-
tum” diyor. Yoksa sorun bu değil. ABD bu işi; sadece bir kere, beş kere, on 
kere yapmış değil ki… Vaktimiz olursa söz edeceğiz yine burada: Bugüne 
kadar yüz küsur savaşın içine girmiş, 1898’den beri, yani Küba’yı kendi 
sömürgesi yapabilmek için İspanyollarla yaptığı savaştan bu yana ABD. 
Ve bu sadece bir politika ya da bir sinirlilik halinin yol açtığı saldırganlık 
değil. Tüm dünyayı yeraltı, yerüstü kaynaklarıyla ele geçirmek ve pazar 
olarak kullanarak yağmalamak, gönlünce talan etmek için ABD oralara 
giriyor. Böyle bir ekonomik zorunluluktan dolayı giriyor ABD. Geçen yıl 
izledik; ABD savaş bütçesi 500 milyar dolara çıkarıldı. Dünyada savaşa 
yapılan tüm yatırımlar, harcamalar, yıllık harcamalar yani askeri harca-
malar 840 küsur milyar dolar. Bunun periyodik olarak her yıl 400 küsur 
milyar dolarını ABD yapıyor. Yani dünyanın geri kalan... 172 tane mi ülke 
var, arkadaşlar?.. 175 tane mi Birleşmiş Milletlere üye?.. Yani bu 840 kü-
sur milyar dolarlık harcamanın yarısını her yıl ABD yapıyor, geriye kalan 
yarısını 170 küsur devlet yapıyor. Geçen yıl bununla da yetinmedi, 500 
milyar doların üstüne çıktı. Hatta 550 talep etmişti Bush Hükümeti, ama 
Kongreden 500 alabildi, anımsadığıma göre.

Şimdi böylesine güçlü bir savaş aracına sahip olursanız, onu süs olsun 
diye tutamazsınız. Zevk için, bir bitki yetiştirir ya da bir evcil hayvan bes-
ler gibi hobi olsun diye donatıp sevemezsiniz. Eğer savaştırmazsanız, o 
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ekonomi o yükü taşımaz. Onu kullanacaksınız. Zaten işverenler kâr getir-
meyeceğine inandıkları hiçbir alana beş kuruş sermaye yatırmazlar. Şimdi 
savaş makinesine bu kadar para yatırırsanız onu kullanıp, ondan yatırdığı-
nızın beş, on, elli misli gelir getirmesini isteyeceksiniz.

İşte ABD de ekonomik yoğunlaşma düzeyinin vardığı bu aşamadan do-
layı, kaçınılmaz bir biçimde savaşlara giriyor.

İşte emperyalizm bu! Yani gerektiğinde vazgeçilebilecek, geri durulabi-
lecek bir politika değil. O denli büyük, yoğun bir sermaye birikimi var ki; 
artık onu, tüm dünyaya taşırmak, ürettiğiniz malları tüm dünya pazarlarına 
yaymak zorundasınız. Bunu siz yapmazsanız, başka bir emperyalist devlet 
yapar ve o pazarları, o kaynakları o ele geçirir ve siz yaya kalırsınız. Em-
peryalizm bu.

O yüzden emperyalistler durup dinlenmeden dünya savaşları çıkarırlar, 
dünyanın çeşitli yerlerinde her an yeni çatışmalar çıkarırlar. Amaçları; dün-
ya zenginliklerini ve dünya pazarlarını hep ellerinin altında bulundurmak, 
ele geçirmek, oraların hakimi olmak. Son aşamasına varmış olan kapita-
lizm, ki bu emperyalizmdir, varolduğu sürece savaşlardan uzak durulamaz. 
Kaçınılamaz savaşlardan. Kurtulunamaz. Savaşlar olacak.

Ne zaman ki emperyalizm yeryüzünden silinecek, ancak o zaman sa-
vaşlar ortadan kalkacak. Savaşsız bir dünyaya ulaşacağız o zaman.

ABD ve İngiltere’nin Irak’a saldırırken ya da saldırıyı planlarken, gös-
terdikleri gerekçe neydi? Hepimiz çok iyi biliyoruz değil mi?

Irak’ta Saddam yönetiminin sahip olduğu kitle imha silahları var. Bu 
silahlar dünya barışını tehdit ediyor, onları ortadan kaldırmamız, tehdit 
olmaktan çıkarmamız gerekir. Medyada günlerce, her haber bülteninde, 
durup dinlenmeden bu cümleler tekrarlandı. 1 Mayıs’ta ABD ve İngiltere 
Irak’ın tamamını ele geçirdi, geçen 1 Mayıs’ta.

Despotların çevresi uşak ruhlulardan oluşur
Burada yine bir çağrışım oldu. Saddam’ın komutanları teslim oldu 

biliyorsunuz. Ve savaşmadı Saddam’ın ordusu. Yarım milyonluk ordusu 
savaşmadı. Komutanlar satın alındı. Yani Saddam, bütün zekasına, uyanık-
lığına rağmen, en yakınında olan insanların koftiliğini, namussuzluğunu, 
kalitesizliğini göremedi.

Şimdi bu neden kaynaklanıyor?
Kişi olarak Saddam klasik bir Şark despotuydu. Zalimdi kişi olarak. 

Antiemperyalistti. Ama despottu.
Bütün despotların kaderidir: Etrafında kalitesiz uşaklar kalır despotla-

rın. Onurlu insanlar ondan kaçar. Çünkü öyle bir önderin, zalim, despot bir 
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önderin yanında onurlu bir insan barınamaz. Çünkü o lider tipindeki insan-
lar, insana saygı duymaz. O zaman kaliteli insan ondan uzak durmak ister.

Onun etrafını kimler doldurur, arkadaşlar?
Uşak ruhlu insanlar doldurur. Günoğlanları doldurur. Onlar da canları 

tehlikeye girdiği anda, arazi olurlar. Despotların kaderi bu.
Stalin’i anımsadım. Şimdi biz, Stalin’in hep Lenin’in en iyi öğrenci-

si olduğunu söyleriz. Lenin’i en iyi anlayan, en yakınındaki insandır Sta-
lin. Teoride savunduğu bütün prensipler doğru Stalin’in. “Leninizmin 
Esasları”nda ortaya koyduğu bütün görüşler doğru. Ama kişi olarak Stalin 
de sert, despot bir liderdi. O yüzden, onurlu, kişilikli insanlar etrafında kal-
madı. Uzaklaştı. Bir kısmını da o uzaklaştırdı. Ve kendisi ölünce, Sovyetler 
onlara kaldı, o kalitesizlere kaldı.

İşte, demek ki doğru önderliğin önemi burada arkadaşlar. Bunlardan 
çıkarmamız gereken büyük dersler var.

Yine Mustafa Kemal, arkadaşlar… Birinci Kuvayimilliye’nin önderi, 
Kurtuluş Savaşının önderi, Burjuva Devriminin önderi, Usta’mızın da ka-
tıldığı Kurtuluş Savaşının komutanı. O bakımdan biz Mustafa Kemal’e de 
saygı duyarız. Birinci Kuvayimilliye bir Burjuva Devrimidir. Mustafa Ke-
mal değer yargıları olarak, burjuva değer yargılarına sahipti. Ama, emper-
yalizme karşıydı ve antiemperyalist bir Ulusal Kurtuluş Savaşı verdi.

Yani Küba için, bir anlamda Jose Marti’nin yapmaya çalıştığını Musta-
fa Kemal Türkiye’de yaptı. Jose Marti savaş alanında biliyorsunuz İspan-
yollarla savaşırken vurularak, hayatını kaybetti, 1897 ya da 1898’de.

Mustafa Kemal zafer kazandı. Kemalizmi sonradan burjuvazi uydur-
du. Yani Kemalizmin ne olduğunu Mustafa Kemal’in kendisi de bilmez. 
E, çünkü o bir asker... Kurtuluş Savaşını verdi, onun komutanıydı, son-
ra Çankaya’ya çekildi. Ve, hemen burjuva sınıfı 1924’ten itibaren Tekelci 
Finans-Kapital biçimine girerek, etrafını kuşattı. Ve Kemalizmi oluşturdu. 
Yani Kemalizm, burjuvazinin, tekelci burjuvazinin, Finans-Kapitalin çı-
karlarının savunulmasıdır, savunan teoridir, ideolojidir. Ama bundan Mus-
tafa Kemal’in kendisinin de haberi yoktu.

Lider tipi olarak kısaca buna değindikten sonra, Mustafa Kemal de 
sert, despot bir lider karakterine sahipti. Ve en yakınındaki insan, İsmet 
İnönü, 1937’ye kadar tahammül ediyor. Ve her akşam sofrası Finans-
Kapitalin, Tefeci-Bezirgânlığın temsilcileri tarafından dolduruluyor Mus-
tafa Kemal’in. Ve onların önerileri yasalaşıyor, onların dilekleri, onların 
özlemleri Mecliste tartışılıyor, yasalar biçimine bürünüyor. Ve onlar mem-
leketi yağmalıyorlar. Hem mülkiyet bakımından yağmalıyorlar, vuruyor-
lar; arazileri, madenleri ele geçiriyorlar, hem de devlet sırtından, devlet 
hazinesinden besleniyorlar, bugün olduğu gibi.
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İsmet İnönü’nün bir özelliği; yiyici değil, vurguncu değil. O da bir bur-
juva lider arkadaşlar. Burjuva değer yargılarına sahip bir lider. Ama kişi 
olarak yiyici değil, namuslu. Ve isyan ediyor: Bu memleket daha ne kadar 
süre içki masalarından yönetilecek, diye arkadaşlar. Ve ertesi gün başba-
kanlıktan alınıyor. Ve yerine Celal Bayar, Finans-Kapitalin temsilcisi, İş 
Bankası’nın ilk Genel Müdürü, Başbakanlığa getiriliyor.

Ve 1950 sonrasında da yine Celal Bayar ve ekibi, kayıtsız şartsız ikti-
darı ele alıyor. Bu Finans-Kapital iktidarıdır Türkiye’de. Yani 1930’dan 
itibaren Sermaye zaten ekonomi alanında tümüyle hakimiyeti ele geçiri-
yor, 1950’de de Ordunun vesayetinden, koruyuculuğundan kurtularak hem 
ekonomik planda hem siyasi planda kayıtsız şartsız iktidarı ele geçiriyor 
Finans-Kapital. Yani, Mustafa Kemal’in de çevresi işte bu düzenbazlar ta-
rafından kuşatılmıştı arkadaşlar, Çankaya’da sofrası ve çevresi. Tabiî do-
layısıyla Meclis…

İnsan olmak eşittir sosyalist olmaktır
İşte bütün bunlardan bizim çıkarmamız gereken ders arkadaşlar, gerçek 

devrimci önder, kitlelerin gönlüne girmeyi başarabilen insandır. Ne kadar 
yiğit, öngörülü, bilimli, bilinçli, kararlı olursa olsun; kitlelerin gönlüne gir-
meyi başaramayan insan gerçek devrimci önder değildir, arkadaşlar.

(Alkışlar…)

Kitlelerin gönlüne girebilmek için de, asgari planda sahip olmamız ge-
reken özellik insan sevgisi… Yani devrimciliğimiz bu temel üzerinde inşa 
edilirse, insanları etkileyebiliriz biz.

Yoksa insan başka sebeplerden de, devrimci görünebilir, devrimcilik 
yapabilir.

Kariyerizm için insan devrimcilik yapabilir. Önderlik duygularını diye-
lim, tatmin etmek için, belli bir organizasyon içinde olarak, o örgütün bir 
üyesi olduğunu hep hissederek, o aidiyet duygusunun verdiği tatminden 
dolayı insan devrimci bir hareketin içinde yer alabilir.

Ne bileyim, karşı cinsiyetten bir insanı etkilemek için, insan devrimci 
harekette yer alabilir, atak, mücadeleci görünebilir.

Yani değişik motivlerden dolayı, etkenlerden dolayı insan devrimci 
imiş gibi görünebilir. Kendini de kandırabilir bunda.

Ama harekette böyle var olan arkadaşlar uzun dönemde kalıcı olamaz-
lar. İşkencede direngen olamazlar. Ve insanların gönlüne giremezler. Yol-
daşlarının gönlüne giremezler. Yeni insanlar örgütlemede başarılı olamaz-
lar.
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Ama gerçekten insanları sevdiğimiz için, insanların uğradığı zulme, 
haksızlığa tepki duyduğumuz, isyan ettiğimiz için devrimci olmuşsak, ki 
Usta’mız hep bunu söyler bize, insanın hayvan yerine konulmasına tepki 
duyduğumuz için, yani insan sevgimizden dolayı devrimci olmuşsak, hiç-
bir şey bizi devrimcilikten vazgeçiremez.

Çünkü biliriz ki; İnsan olmak eşittir devrimci olmaktır!

(Alkışlar…)

Emperyalistlerin “Irak’ta kitle imha silahları var” yalanı
Şimdi, yeniden konuya dönersek, arkadaşlar, 1 Mayıs’ta Irak’ı tümüyle 

işgal etti saldırgan emperyalistler. Aradan 5 buçuk ay geçti bugün.
Peki kitle imha silahları bulabildiler mi?
Hayır bulamadılar. Bütün o dünyanın en gelişkin teknolojilerine sahip 

arayıcı, tarayıcı, uzaydan gözleyici, izleyici araç gereçlere, elektronik araç 
gereçlere sahip olmalarına rağmen, Irak’ta bir tek kitle imha silahı bulama-
dılar yoldaşlar.

Ve sonra yine burada gazete kupürlerinde var, vaktimiz kalmaz herhal-
de okumaya, ABD Savunma Bakanı Yardımcısı Wolfowitz başta olmak 
üzere, abarttık diyor, yani kitleleri ikna etmek için savaşa, halkı ikna etmek 
için, kitle imha silahları konusunu abarttık diyor.

Yine CIA Başkanı Kenet, sorumluluğu ben üzerime alıyorum. Başka-
nı ben yanılttım diyor. Güya Nijerya’dan Saddam uranyum satın almış. 
CIA’nın bu yönde bir raporu varmış, George Bush da bu rapor üzerine kitle 
imha silahı var demiş, filan... Bunlar tartışılıyor basında biliyorsunuz. Ke-
net: “Evet bu sorumluluk bana ait, Başkanı ben yanılttım” diyerek Başkan 
Bush’u korumuş oluyor.

Yine geçen hafta Nijerya ABD eski Büyükelçisinin bir haberi vardı, bir 
açıklaması vardı daha doğrusu. Hayır biz hiçbir zaman, CIA’ya bu yönde 
bir bilgi vermedik, diyor. Yani Nijerya’dan Irak’ın uranyum aldığına dair 
bir bilgi gitmedi, diyor. Yani bu bilgi uydurmadır diyor. ABD’nin Nijerya 
Eski Büyükelçisi.

Yani demek istediğimiz, arkadaşlar, insan hayvan yerine konuluyor, bü-
tün dünya insanlığı. Şimdi dünyada; aydınlar, bilim adamları, kalkıp yahu 
bu iki devlet bu gerekçeyle bu ülkeyi işgal etti. On binlerce, bak 30 bin, 8 
bin insan da 1 Mayıs’tan önce öldürüldü, öyle açıklandı medyada, 38-40 
bin insanı öldürdün bu ülkede. Şu anda işgal altında tutuyorsun. E, o zaman 
senin gerekçen boş!.. İnsanlığı niye yanılttın sen? Saldırgansın, haydutsun, 
bir an önce çekilmelisin demiyorlar arkadaşlar, insanlar.

İşte yine Usta’mızın bir özdeyişi burada doğrulanıyor:
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“Örgütsüz Halk Köle Halktır!” arkadaşlar.
Ne kadar güzel söylemiş değil mi?
İnsanlık örgütsüz olunca, hayvandan farklı bir tepki veremiyor. Köle… 

E, tamam bu iki devlet yanılttı. Bütün insanlığı yanılttı ve bir ülkeyi iş-
gal etti. On binlerce insan öldürdü. Ve orada da durmayacağını söylüyor. 
Sırada olanları sayıyor: Suriye, İran, Somali, Kore Demokratik Halk 
Cumhuriyeti ve Küba diyor. Daha Libya diyor… Yani… Ama öncelikle 
ilk üçü sayıyor: Suriye, İran, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti.

E, insanlar ne yapıyor bunun karşısında?
Bu haydutluğa dur demek lazım diyen bütün dünya insanlığının ayak-

lanması lazım. Ama ses çıkmıyor.

Halkın dini duygularını sömürüp oya çevirenler
ABD uşaklığında sıfır numara

Tersine, bizim Müslüman geçinen, dini siyasi araç olarak kullanarak 
iktidara gelmiş alçaklar bile, bunlara uşaklık yapmakta sakınca görmüyor-
lar. Geçen Meclise tezkere gönderiyor. Diyor ki inşallah geçecek, bir sorun 
çıkmaz diyor. Yani Allah’ın adını anıyor bir de. Şerefsize bakın… Papaz 
giysili… Öyle diyor… Yahu sen kafirin emrinde, onun uşağı olarak Müslü-
man katletmeye asker göndermek istiyorsun. Ve bir de inşallah diyorsun… 
Ama bunlarda utanma yok ki, yoldaşlar…

O bakımdan işte insan sefaleti diyorum ben bunlara. Ve inanın bunlarda 
yürek de yok, arkadaşlar. Psikoloji okuduk. Yani yürekli insan, gerçekten 
kendine güvenen, özgüven sahibi insan, nasıl giyinir, nasıl konuşur, nasıl 
davranır, nasıl yürür biliriz. Bir de yüreksiz, ciğeri beş para etmez, kenar 
mahallede halkın sırtına binen çakallar, nasıl kabadayı geçinen yüreksizler 
daha yürüyüşünden belli olur, yüreksizliği. Dikkat ederseniz bu da, Papaz 
giysili de aynı öyle yürüyor. Kenar mahalle çakalları gibi yürüyüşü. Böyle 
sallanarak, yaylanarak… Yani bunları yeke yek toparlasanız, bir yeke yek 
karşılaşsanız hemen sıfırlar. Ama üç beş kişi bir garibanı buldu mu, ejderha 
kesilir böyle tipler. Öyle tiplerden bunlar.

Bazı, insan kendi kendine, yahu, işte tepki duyan bu zulme bir avuç 
insanız. Bu insanlar niye tepki duymuyor diye hayıflanıyoruz. Niye göre-
miyorlar bunu diye. O bakımdan bizim dışımızda, bizimle aynı düşünceleri 
paylaşan birini görünce yüreğimiz ferahlıyor, yoldaşlar.

Geçen, sergide “El Tayyip” adlı kitabı gördüm. Belki bazı arkadaşla-
rımız okumuştur. Mehmet Bölük diye, CHP’li, namuslu bir aydın yazıyor 
kitabı. Tayyip’in bütün vurgunlarını yazıyor. Belediyeden, İstanbul Büyük-
şehir Belediyesinden başlayarak. Adam aylarca araştırmış. Binlerce sayfa-
lık dosyaları, soruşturma tutanaklarını, komisyon raporlarını okumuş. Yani 
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vurgunların hepsinin içyüzünü elde tutarca ortaya koyuyor. Ve bu adam 
Büyükada’da yaşıyor. CHP Adalar İlçe üyesi. Ve kongrede il delegesi se-
çilmek isteniyor ve Baykal’ın emriyle delegeliği engelleniyor, Mehmet 
Bölük’ün. Önü kesiliyor. Önsözde diyor ki, hani 3 Kasım Seçimleri öncesi 
Tayyip’le Baykal bir televizyona çıktılar, tartıştılar. Bu kitap yayımlanma-
mış o zaman. Dosya halinde Baykal’a gönderiyor. “Bunları televizyonda 
söyle” diyor. “Programı izledim. Keşke izlemez olaydım. Hiç, gık demedi 
Baykal. Öbürü İş Bankası’nda CHP’nin hissesi var ya, onu diline dolaya-
rak saldırdı bizimkine. Bizimki tık diyemedi. Ve sabaha kadar telefonlarım 
susmadı. Genel Başkanı niye bilgilendirmedin diye sordular hep. Bir kısmı 
da, bilgilendirdim deyince, o zaman Genel Başkan niye bunları ortaya koy-
madı diye sordu” diyor.

İşte Baykal’ın kişiliği de bu.
Zaten 12 Eylül öncesinden itibaren, Baykal’ın karanlıklığı konusunda 

yakın arkadaşlarımız, yoldaşlarımız bilir, kuşkularımız var bizim. Yani 
CIA’yla bağlantılı olabileceği, CIA tarafından yönlendirilebileceği konu-
sunda… Yaptığı işler çünkü çok namussuzca.

Burada bir örnek vereyim. Turan Güneş vardı, CHP’nin Eski Dışişleri 
Bakanı, sonradan, öğrendik ki Kontrgerillanın bir üyesiymiş, arkadaşlar. 
Yani, Turan Güneş. Ama o zamanlar benzer karanlık, namussuzca işler ya-
pıyordu Turan Güneş de. 12 Eylül’ün hemen sonrasında, 12 Eylül Faşist 
Darbesini savunduğunu gördük Turan Güneş’in. Açıkça savunmaya kalktı 
basında. Ve sonradan arkadaşları itiraf ettiler ki, 12 Eylül’ün hazırlanma-
sında bizzat görev almış. Şimdi bizce Baykal da benzer bir konumda. Bu 
yüzden dikkat ederseniz, muhalefet yapmıyor, hiç… Çünkü o da IMF’ci, 
o da Amerikancı. Aralarında hiçbir fark yok. Sadece biri laik oynuyor, biri 
dinci. Yoksa aralarında ekonomik planda, siyasi planda en küçük bir ayrı-
lıkları yok, yoldaşlar.

Emperyalistlerde insancıl değerlerin zerresi yoktur
Şimdi, yine arkadaşlar, sergide John Pilger diye namuslu bir Avustral-

yalı gazetecinin kitabı gözüme çarptı. Salık veririm hepinize. Gerçekten 
emperyalist dünyadan böyle namuslu insanların çıkması çok sevindiriyor 
beni. O çürümüş insanlar ortamında, o canavarlar ortamında böyle sağlam 
kalabilmiş insanların olması, insanlığa olan güvenimizi tazeliyor bizim, 
arkadaşlar.

Şimdi, Irak’a gidiyor.
Efendim?
Bir dinleyici: Kitabın tam adı?..
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Nurullah Ankut Yoldaş: “Dünyanın Yeni Efendileri Küresel Yağ-
macılığın Gerçek Yüzü”. John Pilger diye yazılıyor Türkçe. Timaş Ya-
yınlarından, yayınevinden.

Körfez Savaşı sonrası Irak’a gidiyor. Bir bölümün başına aktardığı, 
koyduğu bir cümlesi Madeleine Albright’ın, Eski Amerikan Dışişleri Ba-
kanıydı değil mi, yoldaşlar? Onun bir cümlesi:

“Sanırım buna değdi.”
Amerikan eski Dışişleri Bakanı Madeleine Albright kendisine Irak’ta 

ölen 500 bin çocuğun ambargonun karşılığına değip değmediği soruldu-
ğunda verdiği cevap, arkadaşlar!..

“Sanırım buna değdi!” diyor!
500 bin bebe arkadaşlar!.. Ambargodan dolayı hayatını kaybediyor.
Ve siz o ülkeyi yenmişsiniz. Ekonomik ambargo uyguluyorsunuz ona 

bir de…
Yine söylemiştim, bize de ekonomik ambargo uygulamışlardı. Gıda 

ambargosu değil mi?
Sevr sonrasında bize de, aynı savaş suçlusu ilan etmişlerdi Türk Hükü-

metini ve bize de ambargo uygulamışlardı. Hatta bizi 1920’li yıllarda yapı-
lan Olimpiyatlara da sokmamışlardı savaş suçlusu diye. Aynı emperyalist 
haydutlar… 1, 5, 10 değil, 500 bin çocuğu katlediyorsun ve “Sanırım buna 
değdi” diyorsun…

Şimdi, emperyalistler bu... Biz bunlara canavar, haydut dediğimiz za-
man, diyorlar ki hakaret ediyor. Küfrediyor. Komünist de o yüzden böyle 
saldırıyor… Ama değil, yoldaşlar. Biz yeter ki insan görelim. İnsana hay-
ranız biz. Yeter ki içten olsun.

Evet arkadaşlar, bir cümle daha aktarıyor. Bölüm başlığına arkadaşlar. 
Okuyorum:

“Ülkelerine sahip olduğumuzu biliyorlar... Yaşama ve konuşma 
biçimlerini biz dikte ediyoruz. İşte şu an Amerika’yı görkemli yapan 
da bu. Bu harika bir şey. Özellikle de orada bu kadar çok petrol var-
ken.”
Kim söylüyor?
Emekli general William Looney. Irak’ın bombalanmasından sorumlu 

Amerikan Hava Kuvvetleri komutanı.
Düşünebiliyor musunuz, yoldaşlar?
İşte bu haydutlar bunlar. Ve bunları, işte aktaran, yazan, söyleyen Sos-

yalist bir insan değil. Vicdanının, namusunun, onurunun sesini dinleyen bir 
aydın, arkadaşlar.

Şimdi böyle düşünen bir insana canavar denmez de ne denir?
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Ve bunlara boyun eğene ve bunların emrine, hizmetine girene alçak, 
şerefsiz denmez de ne denir yoldaşlar?..

(Alkışlar… Sloganlar: Kahrolsun Emperyalizm… Yaşasın Sosya-
lizm…)

Şimdi anlatıyor aydınımız:

“Irak’ın GÜNEYİNDEKİ Basra’da nereye giderseniz gidin, gözü-
nüze tek çarpan şey toz. Çölden kalkan bu toz bulutları, uzun ince so-
kaklardan akıyor. Gözlerinize ve boğazınıza doluyor; pazar yerlerini 
ve okulların oyun bahçelerini örtüyor; patlak bir top peşinde koşan 
çocukları tüketiyor. Dr. Jawad Al-Ali’nin deyimiyle de: ‘Ölümün to-
humlarını taşıyor.’ Doktor AL-Ali şehir hastanesinde bir kanser uz-
manı. Aynı zamanda da İngiliz Kraliyet Fizikçileri Cemiyeti’nin üyesi. 
İnce bir bıyığı ve bunu tamamlayan temiz, özenle şekillendirilmiş bir 
sakalı var. Doktor gömleği, tıpkı üzerindeki solgun gömlek gibi, beyaz-
lığı oldukça geride bırakmış. Ali’ye kulak veriyorum:

Körfez Savaşı’ndan önce kanserden ölenlerin sayısı ayda sadece 
üç ya da dörttü. (Ali anlatıyor bunları.) Ama şimdi sadece ayda otuz 
ya da otuz beş kişi ölüyor. Ve bu, sadece benim bölümümdeki sayı. 
Kanser vakaları, normalin on iki katına yükseldi. Araştırmalarımı-
za göre, bu bölgede yaşayan insanların yüzde 40 ya da 48’i beş yıllık 
zaman dilimi içerisinde kansere yakalanacak. Bu, neredeyse nüfusun 
yarısı. Ailemin geçmişinde hiç olmamasına rağmen, neredeyse ailemin 
yarısı kanser hastası. Hastane personeline de hızla yayılıyor. Mesela 
dün hastane başhekiminin oğlunu kanserden kaybettik. Tam olarak 
salgının kaynağını bilmiyoruz. Çünkü ne gereken detaylı araştırmala-
rı yapmamız için, ne de kendi bünyemizdeki radyasyon oranını tespit 
etmek için gereken ekipmanlara sahip olmamıza izin verilmiyor. Yine 
de tahminimiz, salgının Amerikan ve İngiliz birliklerinin Körfez Sa-
vaşı esnasında güney cephelerinde kullandığı zayıflatılmış uranyum-
dan (depleted uranium) kaynaklandığı yönünde. Sebebi her ne olursa 
olsun, burada tam anlamıyla bir Çernobil felaketi yaşıyoruz. Tespit 
ettiğimiz genetik bozulmalar, bizler açısından yeni. Mantarlar devasa 
şekillerde büyüyor. Önceden bereketli nehirler içinde yüzen balıklar 
yenmez oldu. Hatta bahçemdeki üzümlerin şekli ve tadı bile değişti. 
Artık yenmiyorlar.’

“Hastane koridorunda pediatrist doktor Ginan Galip Hassan ile 
karşılaştım. Eskiden çok içten, cana yakın ve neşe dolu bir insan ola-
rak tanınıyormuş. Ama şimdi yüzünde derin bir melankolinin izleri 
göze çarpıyor. İşte Irak’ın yeni yüzü. ‘Bu, Ali Raif Aswadi’ diyor, dört 
yaşlarında olduğunu tahmin ettiğim bir çocuğun yanında durarak. 
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Elini avuçlarına alıyor. ‘Dokuz yaşında. Lösemisi var. Ama onu teda-
vi edemiyoruz. Gereken ilaçlardan sadece küçük bir kısmı var. İki üç 
haftada bir geliyorlar. Yükleme kesilince onlar da bitiyor. Belli bir pe-
riyodda ilaç vermediğimiz sürece, yaptıklarımızın hiçbir anlamı yok. 
Hatta yeterli miktarda kan torbamız olmadığı için kan nakli bile ya-
pamıyoruz…’

“Bir sonraki yatakta ise, annesinin kucağına uzanmış bir başka 
çocuk. Neredeyse kafasının bir bölümü erimiş. ‘Bu, neuroplastoma’ 
diyor doktor Hassan. ‘Çok nadir görülen bir tümör. 1991’den önce 
sadece iki senede bir görülüyordu. Ama artık bir sürü var.’ Diğer bir 
çocuk küçük gözlerini bana dikerek, kendisine ne olduğunu soruyor. 
Doktor Hassan, ‘Mide kisti var. Ameliyat ettik ama sürekli ilaç tedavisi 
uygulayamadığımız için tedavi ilerlemiyor. Çok az ilacımız var. Tam 
bir doza ihtiyacımız var. Beklediğimiz ilaçlar gelmezse, geleceği pek 
parlak görünmüyor. Aslına bakarsanız, neredeyse buradaki herkesin 
geleceği karanlık.’

“Doktor Hassan, kurtarmaya çalıştığı ama başarısız olduğu çocuk-
ların fotoğraflarıyla dolu bir albüm taşıyor. ‘Bu, Talum Salih.’ diyor, 
mavi bir hırka giymiş ve hırkası ile aynı renkte, parlak iri gözlere 
sahip bir çocuğun resmini göstererek. ‘Bu beş buçuk yaşında. Hodg-
kin hastalığı var. Normalde bu hastalığın iyileşme ihtimali yüzde 95. 
Ama gereken ilaçları bulamadığımız için, kontrol altına alamıyoruz ve 
ölümler kaçınılmaz oluyor. Bu, gerçekten çok tatlı bir çocuktu. Ama ne 
yazık ki kurtaramadık.’

‘Yürürken, bir ara yüzünüzü duvara kapadığınızı fark ettim…’ 
diye araya giriyorum kısık bir sesle.

‘Evet duygulanmıştım… Doktorum; ağlamamam gerekiyor, ama 
her gün ağlıyorum. Bu, dayanılacak bir işkence değil. Bu çocuklar ya-
şayabilirdi. Yaşayabilir ve büyüyebilirlerdi. Sizin çocuklarınız gözleri-
nizin önünde her gün ağır ağır ölüme gitse, nasıl hissederdiniz?’

‘Batı’da, zayıflatılmış uranyum ile burada şahit olduğumuz defor-
me olmuş çocuklar arasındaki bağlantıyı görmezden gelen ya da inkâr 
edenlere söylemek istediğiniz bir şey var mı?’ diye soruyorum.

‘Bu doğru değil. Daha ne kadar kanıt istiyorlar? Doğum kaynaklı 
deformasyon ile zayıflatılmış uranyum arasında olması gereken tüm 
bağlantılar burada mevcut. 1991’den önce böyle şeyler hiç görmüyor-
duk. Eğer bir bağlantı yoksa, neden daha önceleri olmuyorlardı? Bu 
çocukların hiçbirisinin aile geçmişinde kanser vakası yok. Hiroşima’da 
olan bitenleri inceledim. Orada ne olmuşsa, burada da aynısı oluyor: 
Doğum kaynaklı deformasyon, sıtma, lösemi, beyin tümörü gibi hasta-
lıklarda olağanüstü bir artış var. Her şey aynı.’

“1990’da BM Güvenlik Konseyi tarafından Irak’a karşı yürürlü-
ğe konan ve bir sonraki yıl sınırları gevşetilen ambargo sonucu, Irak, 
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savaş alanlarını temizlemek için gereken teknik ekipman ve uzman 
desteğinden mahrum bırakıldı. Oysa Kuveyt, hemen savaş sonrası 
temizlenmişti. Kuveyt’in temizlenmesinden sorumlu, Amerikan ordu-
sundan fizikçi profesör Doug Rokke ile Londra’da tanışmıştım. Bu-
gün o da bir kurban. ‘Güney Irak’taki insanlardan bir farkım yok.’ 
demişti bana. ‘Vücudumda olması gerekenden beş bin kat daha fazla 
radyasyon var. Suudi Arabistan’daki cephane testleri ve yapılan hazır-
lıklar sonucu, Irak ve Kuveyt radyoaktif rüzgârlara maruz kaldı. Rad-
yasyon soluma, radyasyonlu bir yiyeceğin ya da içeceğin tüketilmesi ya 
da açık bir yaraya temas etmesi sonucu insana bulaşır. Şu an bölgede 
gördüğümüz solunum, böbrek sorunları, kanserler, tamamen zehirli 
maddelerin kullanılmasının doğrudan bir sonucu. Bu konuda şüphesi 
olanların bana bakması yeterli.’

“Profesör Rokke’e göre, bugün Batı kamuoyunun halen ‘doğru ya 
da yanlış’ duygusuna sahip kesimlerinin yüzleşmesi gereken iki acil 
mesele var. Birincisi, Amerikan ve İngiliz birliklerinin savaşta zayıf-
latılmış uranyum gibi ‘kitle imha silahları’ kullanma kararı. Profesö-
re kulak veriyoruz: ‘Körfez Savaşında 300 ton civarında kullanıldı. 
Sadece bir A-10 tanksavar uçağı, 900 bin civarında uranyumlu mer-
mi kullandı. Ve her bir mermide 300 gram civarında katı uranyum 
bulunuyordu. Herhangi bir tank, topunu ateşlediğinde hedefine 4.5 
kilogram katı uranyum göndermiş oluyordu. Bu mermiler kesinlikle 
arındırılmamıştı. Katı uranyumla doluydular. Daha da ötesi, plüton-
yumla karıştırıldıklarına dair kuvvetli deliller de mevcuttu. Körfez 
Savaşı’nda olup bitenler bir tür nükleer savaştı.’

‘İkinci mesele ise, radyasyona maruz kalmış binlerce Amerikan, 
İngiliz ve Irak askerine tıbbi tedavi imkânı tanınmaması. Uluslararası 
bir sempozyumda, Iraklı yetkililerin, sağlık ve savunma bakanlıkla-
rından muhataplarına yaklaşarak, dezenfekte konusunda yardım is-
tediklerine şahit oldum. Iraklılar zayıflatılmış uranyum kullanmadı. 
Bu, onların silahı değildi. Ve bunun yarattığı radyasyon serpintisinden 
nasıl kurtulacaklarını tam olarak bilmiyorlar. Meselelerini detayları, 
örnekleri ve istatistikleri ile nasıl sergilediklerini gördüm. Irak hasta-
nelerinde yaşanan dramları belgeleriyle gözler önüne serdiler. Ama ne 
yazık ki onları dinleyen olmadı. Tam anlamı ile acıklı bir durum söz 
konusuydu.’

“Amerikan ve İngiliz yetkililerinin hakimiyetindeki New York 
merkezli Birleşmiş Milletler Yaptırımlar Komitesi, içlerinde ağrı kesi-
cilerin de olduğu bir dizi ilacın ve kemoterapi cihazları ve diğer hayati 
önem taşıyan tıbbi ekipmanların Irak’a girişini, sürekli olarak ya veto 
ediyor ya da geciktiriyor. Irak’ta bir klinikte, doktorların anne baba-
ları ve çocuklarını tedavi edişlerine şahit olmuştum. Çoğunun ten ren-
gi neredeyse griye dönmüştü. Ve birçoğu da ölüyordu. Her iki ya da üç 
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tedavinin ardından genç onkoloji doktoru Yeka Fasıh Özer’in İngilizce 
olarak ‘ilacı yok’ yazdığını görebiliyordum. Kendisinden bir kâğıda 
hastanenin sipariş ettiği ama alamadığı ya da aralıklarla alabildiği 
ilaçların listesini yazmasını istedim. Neredeyse bir sayfa doldurdu.”

Daha anlatıyor John Pilger arkadaşlar, ama zamanımız yok…
Demek istediğim, Irak’ta kitle imha silahları var diye Irak’a yeniden 

savaş açan alçakların kendileri bizzat en etkili kitle imha silahını, zayıf-
latılmış atom silahını Körfez Savaşında, doksan, doksan birdeki Körfez 
Savaşında, kendileri kullanıyorlar, yoldaşlar.

Yani insanlıkla açıkça alay ediyorlar. İşte, insanı hayvan yerine koymak 
bu, yoldaşlar. Ama onlara hesap soran, işte böyle, sadece az sayıda birkaç 
namuslu adam, aydın… Ve bir de biz, devrimciler… Onun dışında insanlık 
gaflet uykusunda, ölüm uykusunda bir anlamda.

Irak’ın işgali, Lenin’in emperyalizm çözümlemesinin
bir kez daha doğrulanmasıdır

Geçenlerde İstanbul’da “Dünya Felsefe Kongresi” oldu, arkadaşlar. 
Dünyanın tanınmış, ünlü felsefecileri geldiler burada konuşmalar yaptılar, 
tebliğler sundular ve bugüne kadar felsefeciler arasında hiç de görülmemiş 
bir şekilde, dünyanın toplumsal, siyasi olaylarına ilişkin değerlendirmeler 
yaptılar. Hatta birkaçı, Marksizmin bazı tezlerinin doğruluğundan söz etti. 
Ama izlediğim kadarıyla, Lenin’i ağzına alan ve Leninizmin 1916’da ka-
leme aldığı 1917’de ilk baskısını yaptığı “Emperyalizm: Kapitalizmin 
Son Aşaması” adlı, çağımızı bütün açıklığıyla tahlil eden anıt eserinden 
hiç söz etmedi.

Özetçe, Lenin orada biraz önce sözünü ettiğim bir ana tezi ortaya koyu-
yordu. Emperyalizm bir politika değil, diyordu. Gerektiğinde vazgeçilebi-
lecek, cayılabilecek, uzak durulabilecek bir politika değil. Emperyalistler 
dünyayı, kendilerindeki kötü duygulardan dolayı yağmalamazlar, savaşla-
ra, kanlara, ateşlere boğmazlar.

Peki ya neden yaparlar?
Ulaştıkları ekonomik yoğunlaşma derecesi, düzeyi onları böyle davran-

mak mecburiyetinde bırakır, diyordu Lenin. Onlar dünyayı, dünya pazar-
larını, dünyanın yeraltı, yerüstü zenginliklerini ele geçirmekten geri dura-
mazlar. Biri böyle geri dursa, öbürü onun boşluğunu doldurur. Öbür şirket 
artık ayakta kalamaz, diyordu. O yüzden bütün güçleriyle saldırganlaşma-
ya, dünyayı yağmalamak için öne atılmaya zorunludurlar. Bu, ekonomik 
bir zorunluluktur, diyordu Lenin.

Ki hep onu gördük, yoldaşlar.
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Ve yine Lenin’in ortaya koyduğu bir önemli tez:
Dünyanın ekonomice, teknolojice gelişmiş, nüfusça yüzde 15’ine sahip 

olan küçük bir azınlık kesimi, dünyanın nüfusça yüzde 85’ine sahip olan, 
ama ekonomice geri, mazlum halklarını yağmalıyor, sömürüyor, talan edi-
yor o ülkeleri. Askeri olarak ele geçiriyor. Çizmesiyle giriyor, çiğniyor, 
zaptediyor. Tüm yeraltı, yerüstü kaynaklarını acımasızca talan ediyor, di-
yordu.

Ve emperyalistler, dünyayı maddi güçleri oranında paylaşırlar, diyordu 
arkadaşlar. Yani yağmadan, maddi güçleri oranında pay alırlar, diyordu.

Peki aradan 87 yıl geçti. Hep bu tezin doğrulandığını görmedik mi yol-
daşlar?

Yine basında yazdı geçenlerde, Amerika, İngiliz şirketlerine bile Irak’ta 
dirsek gösteriyormuş.

Bütün yağma kime gidiyor?
Amerikan şirketlerine.
Burada kupürler de var. Zamanımız olursa gösteririz, bakarız. Zaten 

arkadaşlarımızın çoğu okumuştur.
Yani, esas aslan payı hep Amerikan şirketlerinin boğazına kayıyor. 

Zaten ABD’nin şahinleri denen canavarlaşmış, yüreksiz, alçak çakalların 
hemen hepsi de birer şirket sahibi. Bushlar öyle. Petrolcü bildiğiniz gibi. 
Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Condoleezza Rice, Wolfowitz hepsi, pet-
rol şirketlerinin, silah şirketlerinin ortakları bunlar.

E, şimdi biz eğer, aydın namusuna sahip isek ve aklımızı kullanmaktan 
da, yani insanca düşünüp davranmaktan da geri durmayacaksak, Lenin’in 
bu hakkını teslim etmeyecek miyiz, yoldaşlar?

Teslim etmek, görmek zorundayız. O zaman Leninizm yüzyılımızın 
başında, çağımızı doğru tahlil etmiş. İşte o yüzden biz Marksist-Leninist 
diyoruz kendimize. Yoksa kişi olarak Lenin’in kaşına, gözüne, saçına hay-
ran olduğumuzdan değil. Ama her şeyden önce; olanı olduğu gibi gören, 
görmek isteyen en akıllı insan, en bilinçli insan, en tam, en doğru gören 
insandır Lenin. Eğer böyle davranacak isek, Leninizm doğru tespit etmiş 
çağımızı, doğru tahlil etmiş sorunlarını, iyi görmüş, demek zorundayız.

O zaman Lenin’e önyargılıca düşman olmaktan, kötülemekten ne kaza-
nırız, ne geçer elimize?..

Kendimizi kandırmış oluruz. Yani başta kötülüğü kendimize ederiz. 
Gözbağı bağlarız yüzümüze. Önyargısız olacağız. Zaten aklımızı kullan-
mak için, tam olarak kullanabilmek için, her türlü önyargıdan ve bönyar-
gıdan arınacağız, uzak duracağız. Gerçek ne ise öylece görüp kavramaya 
bakacağız. Yoksa, kendimizi kandırarak, önyargılarımızın esiri olarak ya-
şarsak, hayatımızın, insanlığımızın değerini kullanmamış oluruz, bilmemiş 
oluruz.



40

Hayat, 
insanlık davasına adanmışsa yaşanmaya değer

Hayat dediğimiz çok kısa. Ve insan biz yaşlara gelince bunu o kadar iyi 
kavrıyor ki… Yani Yunus’un dediği gibi: “Bir göz açıp etmiş gibi.” Yani 
hayat dediğimiz şey...

Yine Usta’mızın ölüm haberini ilk okuduğum anı hatırlıyorum. Hani 
bazı önemli anlar insanın bir fotoğraf olarak belleğine, böyle kazınır. Ve 
unutmazsınız onu. Bütün canlılığıyla öylece kalır. Bir yoldaşın evindeydik. 
Akşam üzeri. Akşam sekiz civarı saat. Haber alamıyoruz tabiî. Belgrat’ta. 
Onu biliyoruz. Hürriyet Gazetesi önümüze geldi. “Kıvılcımlı Belgrat’ta 
öldü.” Bir fotoğrafını koymuşlar. Biliyorduk zaten. Zaten daha önce de 
söylemiştim. Son ameliyatında Cerrahpaşa’da devrimci öğrenciler söyle-
mişti bunu. Sormuştuk. Ne kadar zamanı var Usta’mızın? diye. Bir buçuk 
ya da en fazla iki yıl demişlerdi. O zaman Cerrahpaşa’da devrimci öğren-
ciler çoktu. Hocaları da demokrattı Cerrahpaşa’nın. Bak, yine çağrışım, 
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi öyle değildi. Genelde Mason-
ların, Kayseri kökenli Masonların denetimindeydi İstanbul Tıp’ın profları. 
Ama Cerrahpaşa’nın profları namuslu aydınlardı. Öğrenciler de. Devrimci 
eğilimi olan arkadaşlar hayli fazlaydı. O yüzden Usta’mız da orada ameli-
yat oldu, Cerrahpaşa’da.

Ama buna rağmen, insan o anda bir şeyleri kaybettiğini, yani bekle-
memize, bilmemize rağmen, bir anda yaşıyor. Ve yine masanın neresinde 
oturduğum, evin hangi köşesinde olduğum, karşımda hangi arkadaşların 
oturduğu, yani o fotoğraf belleğimde bütün canlılığıyla duruyor. Ve 32 yıl 
geçti aradan. O kadar çabuk geçti ki, sanki 32 gün geçmiş gibi. O kadar 
çabuk, hızlı geçiyor hayat.

Öyle olunca hayatın değerini, insanca vermek lazım... Bazıları her türlü 
hayvancıl zevkini tatmin ederek insanca yaşadığını sanır. O insancıl yaşam 
değil, arkadaşlar. O hayvancıl yaşam… Yani insanın… Sosyal hayvan der 
ya Marks. Hani Aristoteles de Zoon Politikon, yani Politik hayvan der. 
Bir hayvan yönü var insanın. Hayvan, hani yer, içer, yaşar, ürer. Ama biz 
insan olarak, bir toplum yaratığıyız. Ama hayvanlar toplum yaratığı değil. 
Onlar, bazısı tek başına yaşar, bazısı sürü içinde yaşar. Ama hayvan toplu-
mundan söz edilemez. Değer yargıları yok çünkü. Ama biz belli bir ahlâk 
sistemi içinde, belli değer yargıları sistemi içinde; aramızda, yani belli iliş-
kiler, üretim ilişkilerine girerek yaşarız toplumda. Sürekli etki tepkiyle, ile-
tişimle ilişkiler kurarak yaşarız biz. İnsanı insan kılan da bu. Ve bu ilişkiler 
belli kurallara uygun olarak yapılır.

İşte gelenek göreneklerdir, ahlâk kurallarıdır bunlar, İlkel Sosyalist Top-
lumda. Sınıflı Toplumda buna bir de hukuk kuralları eklenir. Ahlak kuralla-
rı aşındığı için, onlar insanlararası ilişkileri düzenlemeye yetmez olur. İlkel 
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Sosyalist Toplumda ahlâk kuralları, gelenek görenekler yeterliydi. Zaten 
kimse kötülük düşünmez. Özel mülkiyet bilinmediği için, olmadığı için, 
insanlar kötülük düşünmez. Yalan, hile, dolan, düzenbazlık, zalimlik bil-
mezler. Herkes birbiriyle eşit kan kardeşler toplumudur. O bakımdan ahlâk 
kuralları yeterlidir. Ama sınıflı toplumda hukuk gerekir. Çünkü toplum; 
çıkarları birbirine zıt sınıflara bölünmüştür artık. Toplumu, halk yönetmez, 
toplumun tepesine bir zalim, sömürücü, egemen sınıf gelmiştir. Bu sömü-
rücü, asalak, zalim sınıf, yaptığı alçaklığı gizlemek için binlerce yalana, 
hileye başvurmak zorunda kalır. İşte bu yüzden sınıflı toplum çamura bular 
insanları. Maddi çıkar için insanlar artık hinlikler düşünmeye başlar. İnsan-
lığından uzaklaşır. Hile, dümen, yalan, zulüm insanların beynine yerleşir, 
yüreğine yerleşir. Tabiî insanlıktan uzaklaştırır. Sınıfsız toplumun eşit kan 
kardeşleri yok olmuştur artık, onların yerine çıkarları birbirine zıt oldu-
ğu için, birbirine düşman, birbiriyle savaş halinde olan insanlar gelmiştir. 
Böyle bir toplumda, düzeni sağlamak için artık ahlâk kuralları asla yeterli 
olamaz. Zaten ahlâk kuralları da değişmiştir. Egemen sınıfın sömürüyü, 
zalimliği haklı gösteren kendi sınıf ahlâkı ortaya çıkmıştır. Sınıf kültürü 
ortaya çıkmıştır. Bu egemen sınıfın kendi düzenini hâkim kılabilmesi için, 
sürdürebilmesi için toplum içinde zor kullanmaya ihtiyacı vardır. O zaman, 
zoru haklı gösteren belli müeyyideleri (yaptırımları) olan hukuk kuralları 
ortaya konur. Devlet ortaya çıkar. Alt sınıflar, kolayca yenilebilsinler diye 
silahlarından arındırılır. Hakim sınıfın emrinde, onun çıkarlarını koruyan 
düzenli ordu ortaya çıkar. Cezaevleri ortaya çıkar. Mahkemeler ortaya çı-
kar. Bu işle görevli yargıçlar ortaya çıkar. İnsanları belirli kurallar sistemi 
içinde bir arada tutabilmek, hâkim sınıfın bu yeni toplum düzenini koru-
yabilmek için...

Yani, insan toplum yaratığıdır. Toplumsal bir varlıktır. Ama hayvanlar 
öyle değil. Hayvan tek başına hayatını kazanır. Tek başına otlar bir hayvan. 
İçgüdüleri, annesinin ya da babasının yetişkin oluncaya kadar ona bakma-
sını sağlar. Onlarda düşünce değil, gelenek değil, içgüdüler yavruyu bes-
lemeye yeterlidir. Yahut yönlendirir. Yetişkin olunca yavrusunu kovalar. O 
yavru da kendi hayatını sürdürür. Ama insanlar öyle değil. Hep birbirimizle 
ilişki içinde hayatımızı sürdürebiliriz. İnsan tek başına yaşayamaz. Roben-
son Masalındaki insan, Usta’mızın da söylediği gibi, gerçek insan değil, 
uyduruk insandır. Demek ki gerçek insan, her zaman toplum yaratığıdır. 
Öyle olunca da toplum yaratığı olan insanın, insancıl bir yönü vardır.

Bu da işte insani değerler sistemidir. Toplumu düşünme arkadaşlar, 
dürüst davranma, haksızlık yapmama insana, toplumun geleceğinde söz 
sahibi olma, herkesin adil, eşit, mutlu bir toplum düzeni içinde yaşaması 
için mücadele etme, yani insanın hayvan yerine konulmasına tepki duyma, 
isyan etme, başkaldırma… İnsanı insan yapan değerler bunlar, yoldaşlar.



42

O bakımdan hep tekrarlamaktan bıkmıyoruz. İnsan olmak eşittir dev-
rimci olmaktır, Sosyalist olmaktır diye. Ben toplumu düşünmem, ben in-
sanları düşünmem dersek, ben hayvanım, hayvan gibi tek başıma yaşamam 
benim için yeterli demiş oluruz. İnsanlıktan vazgeçmiş oluruz biz.

İşte Usta’mız daha küçüklüğünden itibaren bu değerleri benimsediği 
için, on yedi yaşında, arkadaşımızın anlattığı gibi, liseyi bırakıyor, İtalyan-
ların, Yunanlıların işgal ettiği Ege’yi kurtarmak için, düşmandan temizle-
mek için Yörük Ali Efe’nin çetesine kızan giriyor. Ve devrimciliğe ulaşın-
ca da, gözünü kırpmadan doğru bildiği yolda yaşamaya devam ediyor.

İşte Kıvılcımlı’ya biz Usta diyorsak, büyüklüğünü, önderliğini hep vur-
guluyorsak; Lenin sonrasının, yani 1924 sonrasının en büyük devrimcisi 
olduğunu söylüyorsak, gerçek böyle olduğu için söylüyoruz. Pratikte ve 
teoride…

İşte 1933’te, Türkiye’nin bugün önündeki en büyük sorunlardan biri 
olan Kürt Meselesini, 1933’te Elazığ Cezaevinde çözümlüyor arkadaşlar. 
Hem de TKP’yi, Merkez Komitesi’nde bulunduğu TKP’yi eleştirerek, dün-
yada prestijinin en yüksek olduğu döneme rağmen, 3’üncü Enternasyonal’i 
yani Komintern’i, Stalin’in önderliğindeki Komintern’i eleştirerek Kürt 
Meselesini işliyor, çözümlüyor.

Ve bugün aradan 70 yıl geçmesine rağmen bu çözümleme aşılmış değil. 
Tersine, yaşanan gerçeklerle olağanüstü, tekrar tekrar doğrulanmış durum-
da, arkadaşlar.

Kitle imha silahlarını üreten de en acımasız biçimde 
kullanan da başta ABD olmak üzere 

emperyalist haydutlardır
Kitle imha silahları dedik arkadaşlar, emperyalistlerin gerekçesi Irak’a 

saldırırken.
Hiroşima’ya 6 Ağustos 1945’te saldırdılar. Yani atomla saldırdılar, bil-

diğimiz gibi… Bir anda 150 bin insan yok oldu. Bir şehri yok ettiler. Yerle 
bir ettiler bir şehri. Çoluk, çocuk, yaşlı, genç demeden… Hastane, okul 
demeden…

Üç gün sonra da Nagazaki’ye… 75 bin insan da orada katlettiler. Yani, 
150 bin insan katlediyor, bir kere durup düşünmüyor. Ben ne yaptım? de-
miyor. Üç gün sonra tekrarlıyor.

Şimdi bu devletin, kitle imha silahından söz etmesine hakkı var mı?
Bu, dünyada işlenmiş en büyük savaş suçu değil mi?
İnsanlık suçu değil mi?
Hitler dahil, birkaç saniyede 150 bin insanı öldürebilmiş başka bir cel-

lat, başka bir haydut var mı dünyada?
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Ve bunun hesabını vermeden daha, durup dinlenmeden yeni canavarlık-
lara soyunuyor. Ve insanlık buna sessiz kalıyor.

Ne yazık ki, ne yazık ki, bizim ülkemizin yöneticileri de bunlara uşak-
lık etmeyi, ne diyelim, siyasi çıkarları gereği kabulleniyorlar. Ve halk ço-
cuklarını bu canavarların emrine veriyorlar. Kardeş, dost, mazlum Irak 
Halkının üzerine gönderiyorlar, masum halk çocuklarını. Gönderecekler… 
Örgütlü toplum olsa göndermez. Çünkü en azından belli yaşa gelmiş olan 
erkek arkadaşlarımızın hepsi askerlik yaptı. Askerlik yeminini bunun üze-
rine etmedik biz. Amerika’ya uşaklık edelim diye bir askerlik yemini ol-
maz. Kimse böyle askerlik yemini etmedi. Hiçbir ana baba da bunun için 
yetiştirip askere göndermedi çocuğunu. Ama örgütsüz insan işte; köle… 
Ses çıkaramıyor ki.

1950’lerde Kore’ye gönderdik.
Ne oldu sonuç?
Şerefsizler hâlâ savunuyorlar Kore’ye asker gönderdik, iyi oldu diye. 

Satılmış, dönek medya yazar çizerleri var. Yine bir konuşmamızda konu 
ettik: Amerikan Ordusunu kurtarmak için, bizim askeri, bizim tugayı sü-
rüyorlar. Ve bizim tugay Çin Ordusunu oyalarken Amerikan Ordusu kaçıp 
kurtuluyor. Katliamdan kurtuluyor. Halbuki Çin Kızıl Ordusu kuşatmak 
üzere Amerikan Üçüncü Ordusunu. Bizim tugay kurtarıyor. Ve, sayıya 
oranla en büyük kaybı veriyor, Türk Ordusu Kore’de. 1300 küsur insan 
öldü, bir sürü insan da sakat kaldı. Kolunu, bacağını kaybetti. Aşağı yukarı 
her şehirde, kasabada Kore Gazileri diye o garibanları gördük. Sakat ara-
balarında, dilenerek ömür tükettiler. Ne Türk devleti, ne Amerikan devleti 
onlara bizim için sakat kaldınız diye para vermedi. Çocuklarını kaybeden 
ailelere bir yardım da vermedi.

Amerikan Ordusu komutanı anılarında, yine sözünü ettiğim gibi, Türk 
Ordusunu elimizden kaçırmamalıyız, Türk Ordusu çok savaşkan bir ordu 
ve çok ucuza gelen bir ordu bizim için. Bundan sonra da kullanmalıyız 
diye, kendinden sonra gelen devlet yöneticilerine nasihatte bulundu. Ve o 
nasihati da tuttular bildiğimiz gibi.

Amerika, başhaydut.
Bunu sadece biz biliyoruz:
Bir de onun yandaşı var:
İngiltere.
Dikkat edersek diğer emperyalistler bu kadar hevesli değil Amerika’ya 

yandaşlık etmeye, uşaklık etmeye, yanaşmalık etmeye. Ama İngiltere hep 
hevesli. İşte bunu da Usta’mız açıklıyor. O yüzden biz biliyoruz. 1945’e 
kadar başhaydut İngiltere’ydi. Ama 1945’te artık zayıfladı. Dünyaya tek 
başına hükmedemeyeceğini anlayınca kendi rızasıyla, gönüllüce yerini 
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Amerika’ya verdi. Amerika başhaydutluğa yükseldi. Kendisi onun yardım-
cılığını kabullendi. Usta’mız bunu o zaman tespit etti. Ve yazdı bunu. Bu 
görev değişimini gördü ve gösterdi. Bu yüzden biz biliyoruz bunu, arka-
daşlar. Yani Usta, büyük ölçüde çağımızı tahlil etti, Türkiye’nin sorunlarını 
tahlil etti derken, bu olaylara baktığımız zaman teorik olarak aydınlanıve-
riyor. Usta zaten göstermişti bunu diyoruz. Yani aslan payı ABD’nin, payın 
küçük kısmı da İngiltere’nin oluyor burada.

Diğerleri yakınıyorlar, diğer büyük emperyalistler, dikkat edersek. 
Fransa, Almanya, Kanada, Japonya… Hatta Rusya şimdi. Mızıldanıyor-
lar değil mi, yoldaşlar? Karşı çıkmaya çalışıyorlar, çıkamıyorlar. Sonunda 
yine el sıkışıyorlar. Yahu tamam işte, Irak’a gidelim falan ama Birleşmiş 
Milletler’in denetiminde, gözetiminde olsun her şey. Yani bize de bir pay 
verilsin istiyorlar. Amerika yok, diyor. Benim komutamda geleceksiniz. 
Benim komutanım orada hâkim olacak. Ve sonunda Fransa’nın, Rusya’nın, 
Almanya’nın Irak’la yaptığı eski anlaşmalar geçerliliğini koruyacak deyin-
ce, hepsi anlaşıyorlar. Almanya’da vazgeçiyor, Fransa’da vazgeçiyor dik-
kat edersek.

1991 yılına dek başhaydut ABD’yi dizginleyen 
Sosyalist Kamp’tı

Şimdi, devrimci olmayan namuslu aydınların tepkileri hoşuma gidiyor 
diyorum ya, yoldaşlar, yine böyle bir aydının, bizden bir aydının değerlen-
dirmesini okumak istiyorum:

“Dünyada değişmeyen tek şey Amerikan emperyalizmi
“ABD’nin vazgeçemediği emperyalist tutumu, dünyadaki yeraltı 

ve yerüstü zenginliklerine göz dikmesi, 1800’lerin başından günümüze 
100’den fazla savaşa neden oldu. Savaşlarda milyonlarca kişi öldü.

“ABD’nin, önce tüm Amerika kıtasına sahip olmayı amaçlaması, 
ardından dünya üzerindeki en büyük güçlerden Sovyetler Birliği’yle 
“hür dünyayı savunma” gerekçesiyle mücadelesi ve dünyadaki yeraltı, 
yerüstü zenginliklerini elde etme isteği, 1800’lerin sonundan bugüne 
kadar 100’den fazla savaşa neden oldu.

“ABD şimdi de dileğine ulaşmak için düşman ilan ettiği radikal İs-
lami terörü gerekçe göstererek yeni savaşlara hazırlanıyor.

“Amerika politikası üzerine çalışmalarıyla tanınan Akdeniz Üni-
versitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Araştırmaları Merkezi Müdü-
rü Prof. İsrafil Kurtcephe, ABD’nin sıcak savaşlara katılarak, istihba-
rat örgütleri aracılığıyla askeri darbeler düzenleyerek, bazı bölgelerde 
de kültürel ve siyasi nüfuzu ele geçirerek yönetimlerine egemen hale 
geldiğini belirtti.

“Sömürgeci ülke
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“ABD’nin 1945-1990 yılları arasında sömürge alanlarını genişlet-
tiğini ve milyonlarca kişinin ölümüne, sakat kalmasına, açlıktan yaşa-
mını yitirmesine yol açtığını vurgulayan Kurtcephe, 1800’lerin sonun-
dan bugüne kadar ABD’nin 100’den fazla ülkeye müdahale ettiğini 
söyledi.

“Amerika Amerikalılarındır” söyleminden hareketle tüm kıtayı sö-
mürge haline getirmek amacıyla Orta Amerika’nın hedef alınmasıyla 
başlayan müdahale sürecini Kurtcephe şöyle değerlendirdi:

“ABD Orta Amerika’da hem askerini hem de parasını kullandı. 
19’uncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren de Filipinleri İspanya’dan 
satın alarak Japonya, Çin ve çevre ülkeleri ele geçirmek amacıyla, em-
peryalist yollara başvurdu. 1920-1941 arasında iyice büyüyerek dün-
yanın en önemli emperyalist gücü haline geldi. 1945 ise insanlık tarihi-
nin benzeri belki de bir daha görülmeyecek bir vahşete sahne oldu ve 
ABD atom bombası kullanarak binlerce insanın ölümüne neden oldu. 
ABD bundan sonra Sovyetler Birliği karşısında “hür dünyayı savun-
ma” gibi masum bir gerekçenin arkasına sığınarak dünyanın büyük 
bölümüne karşı sömürü politikası izledi. Bunun ardından dünyanın 
zengin yeraltı ve yerüstü kaynaklarını kontrol altına almak isteyen 
ABD, bu amaçla da her türlü yola başvurdu.’

“Yeni düşman
“Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından ABD’nin dünyanın 

tek patronu haline geldiğini ve 1990’dan sonra etkinliğini korumak 
için Amerikan hükümetine hizmet eden bilim adamları aracılığıyla 
yeni bir politika geliştirdiğini anlatan Kurtcephe, “Siyasi ve aske-
ri varlığını meşru göstermek ve sömürüsünü gizlemek isteyen ABD, 
kendisine radikal İslami terörü yeni düşman olarak seçti. 1988’den 
itibaren kendi desteğiyle iktidara gelen Taleban güçlerinin yönettiği 
Afganistan da hedef ülke oldu” dedi.

“11 Eylül saldırılarının ABD’nin radikal İslami gruplara karşı mü-
cadelesini kamuoyunda haklı ve inanılır hale getirdiğini de belirten 
Prof. Kurtcephe şöyle devam etti:

“Ancak Afganistan’ın stratejik konumu, zengin petrol, doğalgaz, 
altın ve madenlerinin kontrolü amacı Taleban’ı yok etme amacından 
daha ağır basmaktadır. Dünya petrol zenginliğinin yüzde 67’sinin bu-
lunduğu Ortadoğu’da 122 milyar varillik petrol zenginliğine sahip 
Irak, önemli bir yer tutuyor. Bugün kitle imha silahları bulunduğu 
gerekçesiyle Irak’ı savaşla tehdit eden ABD’nin asıl amacı, bu zengin 
rezervlerdir.”

7 Ocak 2003 tarihli Cumhuriyet’ten arkadaşlar.
Gördüğümüz gibi, yoldaşlar, Atatürkçü bir bilim adamı bu tespitleri ya-

pan. Devrimci de değil. Ama, bakın, aynı tezleri öne sürüyor. Gerçek bu 
çünkü. Olayı görüyor.
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Burada bir tespitin de altını çizmek gerekiyor. Dün Mezar başında ko-
nuşma yapan Ayhan Arkadaş’ın da belirttiği gibi, Sovyetler Birliği ve Sos-
yalist Kamp bütün eksikliğine, kısırlığına, güdüklüğüne, formelliğine yani 
biçimcilliğine, bürokratlığına rağmen insanlığı, bu kanlı zalim haydudun 
saldırganlığından büyük ölçüde koruyordu. İşte bu bilim adamı da aynı 
şeyi söylüyor.

Geçenlerde, dediysem birkaç ay oldu, Neşe Düzel bir emekli general-
le “Pazartesi Sohbeti” yapıyor. Radikal’de yayımlanır ya pazartesileri. 
Emekli general de aynı şeyi söylüyor. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra 
ABD saldırganlığını artırdı, diyor. Dünyada dizginlenemez tek süper güç 
olarak kaldı, diyor.

Demek ki arkadaşlar, bütün hastalıklarına ve eksikliklerine rağmen, 
Sosyalist Kamp insanlığı koruyordu. Zaten, zamanımız kalmayacak herhal-
de, 1992’de, Wolfowitz’in, Rumsfeld’in ve Condoleezza Rice’ın, Richard 
Perle’in birlikte hazırladıkları yeni Bir Amerikan (onlar savunma diyorlar) 
saldırı doktrini var. Yani tam 1992’de hazırlıyorlar. Diyorlar ki, artık eski 
saldırıyı bekleme, uyuşukluk politikasından vazgeçmemiz gerekir. Çünkü 
bir yerden bize bir tehdit hissettiğimiz anda, yani öyle bir değerlendirme 
yaptığımız anda, hemen oraya gidip vurmamız ve o tehdidi ortadan kaldır-
mamız gerekir. Böylece ABD dünyada, yani kendisine bir direnç noktası 
oluştuğu anda, orayı yok etmeli, diyorlar. Ve 1992’de hazırlanıyor bu, bu 
doktrin. Ve onun bir uygulaması bu, çünkü Sosyalist Kamp yok oldu. Artık 
kendisini önleyecek, karşısında etkin bir güç kalmadı. Böyle olunca, dünya 
babasının çiftliği. Artık kim gık dedi, hemen tepesine bin yok et. Boğazını 
sık, öldür. Bu politika ABD’ninki, arkadaşlar.

Siyasilerimiz ve satılmış medyamız yeni mandacılardır
Şimdi, bunu dönek, satılmış sermaye uşağı ve belki de CIA’yla bağ-

lantılı diyebileceğimiz, çünkü hep CIA’nın sesidir yazdıkları, Güneri Ci-
vaoğlu. Şu anda medyanın en alçak, en hain beşlisinden biri bence. Beşli 
kimdir derseniz; bu, Milliyet’in diğer iki yazarı, Hasan Cemal, Mehmet 
Yakup Yılmaz, Hürriyet’in Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök ve 
yine Milliyet’in Washington yazarı, dönek Yasemin Çongar.

Yasemin Çongar birebir CIA’nın sesi. Pentagon’un sesi. Amerikan 
devleti ve CIA neyi istiyor Türkiye’den, Yasemin Çongar’dan onu aynen 
okuyabilirsiniz. Bir satır eksiği ya da fazlası yok.

Yoldaşlara da söyledim, mesela Demirel’in işinin bittiğini ben Yasemin 
Çongar’dan öğrendim. Ki o zaman cumhurbaşkanıydı. Koalisyonu oluş-
turan bütün partiler onun yeniden seçilmesi konusunda anlaşmış idi. Hiç 
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kimse ona karşı değildi. Yeniden seçileceği neredeyse yüzde yüz garantiy-
di. Öyle görülüyordu. Ama Yasemin Çongar yazdı ki, ABD Demirel’i artık 
istemiyor.

Neden istemiyor?
İnandırıcılığını yitirdi diyor. Artık Türk Halkını daha kolay inandırabi-

lecek, yani uyutabilecek, yeni bir devlet başkanı gerekir Türkiye’ye, diyor. 
Ve ben o yazıyı okuduktan sonra anladım ki Demirel’in ipi çekilmiş. İşi 
bitmiş. Ve gerçekten de öyle oldu, arkadaşlar. Koalisyonu oluşturan bütün 
partiler istemesine rağmen, hatta Ecevit soytarısı açık oy kullanıp, yandaş-
larını da açık oy kullanmaya teşvik etmesine rağmen, Demirel seçilemedi. 
Çünkü ABD istemedi.

ABD’nin de öyle bir huyu var. Şimdi, bir satılmış lideri kullanır, kulla-
nır, kullanır artık onun tersi yüzü iyice paçavraya döner, halk onu artık an-
lar. Onun ne mal olduğu ortaya çıkar artık. O zaman, inandırıcılığını yitirdi 
diye yeni bir uşak seçer. İşte şöyle iyi, böyle yetenekli diye sürer piyasaya. 
Medyanın bu satılmışları hemen övgüler düzerler ona, onu ortaya çıkarır-
lar. O da halkı beş on sene uyutur, onun işi de bitince değiştirir.

Yeniden, geçen burada, herhalde zamanımız olmaz… var kupürlerde, 
sanıyorum Akşam Gazetesi yazarlarından Güler Kömürcü yazıyordu:

“ABD orta sağa yığınak yapıyor” diye o başlıkla bir yazısı vardı. Yani 
zamanımız olmaz herhalde… Yönetici Arkadaş son saate girdiğimizi söy-
lüyor.

Yani ABD yetkililerinin gelip, Büyükelçilerinin bütün partileri dolaşıp, 
o partilere yığınak yaptığını, liderler yerleştirdiğini yazıyor açık açık, isim 
vererek.

Evet, gelelim Güneri Civaoğlu’na, arkadaşlar. Başlığı:

“Paxamerikana”.
Diyor ki:

“Paxamerikana tarihteki Paxromana’nın yerini almış bulunmak-
ta. (Hatırlayacaksınız arkadaşlar, “Üç Seminer” adlı Usta’mızın kitabında 
okumuşunuzdur. Seminerlerden birinde Usta’mız ABD’yi Antika Roma 
İmparatorluğu’na benzetiyordu. Onunla kıyaslıyordu. Ve bizim gibi ülke-
leri de, yine Roma’nın böyle, pleblerine benzetiyordu. Üçüncü sınıf uşak-
larına benzetiyordu. Aynı şeyi dile getiriyor. – N. Ankut) Nasıl ki Roma 
İmparatorluğuyla dost olabilmek koşullarını kabul etmek gerekiyor-
du, şimdi de ABD sadece kendi koşullarını dayatıyor. Kabul edenleri 
dostu kabul ediyor. Sadece rakipsiz gücüne dayanıyor. Politikaya, ince 
söyleme gerek görmüyor. Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra, tek 
kutuplu hale gelen yerkürede ABD şimdilik dilediği sonuca direnişsiz 
ulaşıyor. Irak’taki savaşı başlatmasından daha haftalarca önce ABD 
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gazeteleri Avrupa Birliği’nin olası karşı tavrının Le Mond’da bir baş-
yazıdan daha etkili olamayacağını yazıyorlardı. Öyle de olmadı mı? 
Bush; Chirac’ı, Schröder’i takmadı. Rusya ve Çin’in ise sesleri bile 
çıkmadı.

“Aslan kral
“ABD iş hayatının yaygın iki kuralı şudur:
“Kural 1- Patron daima haklıdır.
“Kural 2- Patron haklı olmadığı zaman 1 nolu kurala bak.
“İşte Kissinger’in kitabında aradığı ABD’nin dış politikaya ihtiyacı 

var mı? sorusunun kabaca cevabı. ABD haklı olmasa da kendini haklı 
bulur.”

Yani arkadaşlar, zalimin, alçağın şerrinden kurtulmak için, onun hizme-
tine gir. Burada ABD’yi destekleyelim, onun şartlarını kabul edelim diyor 
sonuçta. ABD’nin dış politikaya ihtiyacı yok, diyor. Onun kaba gücü var. 
Der ve kabul ettirir. Ama Türkiye öyle mi? diyor.

Evet.
“Türkiye’nin lüksü.”
Türkiye için böyle bir soru lüks diyor. Politikaya ihtiyacı var.
Nedir o?
ABD’nin hizmetine gir. Yani zalimin şerrinden korunmak için, onun 

uşağı ol. Denen bu. Önerilen bu, arkadaşlar.
Şimdi bu insancıl bir şey olabilir mi?
İnsana yakışır mı böyle bir davranış?
Olmaz, arkadaşlar. Yani, bunu yapan politikacılarla aynı ülkenin insanı 

olmaktan utanıyor insan. Milliyetimizden, ülkemizden, halkımızdan hiç-
bir zaman utanmadık, tersine onur duyduk. Ama yöneticilerimizden hep 
utandık. Özellikle de elli sonrasının yöneticilerinden. Hepsi uşaktı çünkü, 
ABD uşağıydı.

Yani, ABD’yi en ateşli biçimde savunanlar bile, bunu kabul etmek zo-
runda kalıyor. ABD haklıdır, meşrudur, hukuka uygundur ABD’nin davra-
nışı, diyebilen kimse yok.

Ne diyor?
ABD güçlüdür, her türlü hukuksuzluğu yapmakta serbesttir, özgürdür. 

Ama biz öyle değiliz. ABD’nin saldırısından korunmak için, onun dediğini 
kabul etmek zorundayız.

Biz böyle yaşamayız. Bunu kabul edemeyiz arkadaşlar. İnsan olan da 
kabul edemez bunu.
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Yok ülke sorumluluğuymuş, bilmem neymiş. Hiçbir şeyle mazeret-
lendirilemez bu. Birinci Kuvayimilliye’de de aynı şartlar vardı. Mustafa 
Kemal anlatır “Nutuk”ta. Hatta Gençliğe Hitabe’de: Bütün orduları da-
ğıtılmış, bütün tersanelerine girilmiş… Ama buna rağmen aynı davranışı 
yapmadı, aynı şeyi söylemedi Mustafa Kemal.

Mustafa Kemal’i ve Kuvayimilliye hareketini çılgınlıkla suçlayanlar 
vardı. Anadolu’da bir avuç çılgın, yedi düvele karşı baş edebileceklerini 
sanıyorlar, diyorlardı. İstanbul Hükümeti ve İngiliz mandacıları, Amerikan 
mandacıları. Bugünküler de aynı mandacılar. Ama Birinci Kuvayimilliye-
ciler, bunlara metelik vermedi. İşte Mustafa Kemal’e saygı duyuyorsak, 
bundan duyuyoruz, arkadaşlar. Usta’mız da bir aydındı. Pekâlâ o da öyle 
düşünebilirdi. Ama öyle düşünmedi. Çünkü öyle onurlu yaşanmazdı. Mus-
tafa Kemal de aynı şeyi diyor. Başka bir devletin koruyuculuğuna ihtiyaç 
duyan insan, onurlu değildir, diyor, Mustafa Kemal.

Yöneticilerimiz, hep sermayedar çocukları… Hepsi…
Hiç halk çocuğu olan var mı bunların içinde?
Yahut da sınıf değiştiren insanlar. Kökeni, halktan gelme olsa bile, ar-

tık sınıf değiştirmiş, Tefeci-Bezirgânlığa ya da Finans-Kapitalistliğe terfi 
etmiş insanlar.

Tayyip mesela. Dolar milyarderi değil mi?..
15 yılda dolar milyarderi olmuş…
Özallar aynı şekilde...
Çillerler aynı şekilde…
Demireller aynı şekilde…
Bayarlar, Menderesler aynı…

Halklar yenilemez
Ama biz halkımızın geleneklerine sahip çıkan halk çocuklarıyız ve ken-

dilerini halkımızın çıkarlarını korumakla görevli kılan devrimcileriz.
Halkımız böyle davranmaz. Halkların davranışı bu olmaz.
Çünkü halklar teslim alınamaz!
Halklar yenilemez, arkadaşlar!
İşte Irak Halkı teslim alındı mı?
Hayır! Teslim alınamadı.
Bunu ilk biz göstermedik mi Birinci Kuvayimilliye’de?
Ekim ayı önemli arkadaşlar, birçok açıdan. 6 Ekim’de de biz önemli bir 

günü kutladık değil mi?
Hatırlarsınız, hatırlayacaksınız:
İstanbul’un Kurtuluşu 6 Ekim.
Peki kimden kurtuldu İstanbul, arkadaşlar?
İngiliz işgal kuvvetlerinden!
Komutanları kimdi?
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General Hamilton.
Demek ki bu canavarların yaptıkları ilk değil. Birinci değil, onuncu de-

ğil… İşte bilim adamının söylediği gibi yüzüncü… Belki kaç yüzüncü, 
arkadaşlar...

Sadece bizi değil, Irak’ı değil, Hindistan’ı değil, Afrika’yı değil… Dün-
yanın her yerini, Çin’e varıncaya kadar yağmalamış, talan etmiş namus-
suzlar bunlar…

Söz etmiştim, bazı arkadaşlarımız anımsar. Benim dedem de, 1915’te 
Seferberlik ilan edildiğinde, Birinci Dünya Savaşı için, yani orduya çağ-
rıldığında gidiyor ve 8 sene sonra dönüyor köyümüze. Gittiğinde babam 
ninemin karnında, babaannemin karnında üç aylık. Ve 8 sene sonra dedem 
eve dönüyor ki, 7 yaşında bir çocuk, köşede oturuyor. Ve o güne kadar 
hiç görmemiş, bırak kucağına almayı, görmemiş… Ve babam yakınırdı: 
“Çocukken beni babam kucağına alıp sevemedi” diye. Dedem döndükten 
sonra amcam oluyor. Amcam için “Bilal’i babam daha çok severdi. Beni 
daha az severdi” derdi. Öyle gelirmiş ona. “Çocukken beni sevemediği 
için, büyüyünce de bana olan sevgisi hep daha azdı” diye yorumlardı.

Yani, yine dedemin kuzenlerinden biri, yaşıtlarından biri, amca çocuğu. 
Hoca Emmi derdik. O da aynı şekilde Kuvayimilliye’ye katılıyor. Ve onu 
gördüm ben. Konuşmalarımız oldu. Dedemi görmedim. Ben doğduğum 
kış ölmüş. Görüşemedik. Ama Hoca Emmimizle görüştük. Bana savaş anı-
larını anlatırdı. Hangi cephelerde nasıl savaştığını anlattı. Konya’da Sır-
çalı Medrese’de Osmanlı zamanında eğitim görmüş. Din eğitimi görmüş, 
Arapça öğrenmiş. Yani halkımızın deyimiyle büyük din hocası. Ailemiz 
üzerinde de saygınlığı vardı. Ama bir kez olsun namaz kıldığını görme-
dim. “Benimki kılınmış emmim” derdi. Yani Arapça’yı çok iyi bilmesi-
ne rağmen, Kur’an’ı aslından okumasına rağmen... Cuma’ya da gitmezdi. 
“Bunların ardında namaz kılınmaz emmim, bu hocaların ardında. Bunlar 
bilmezler ne dediklerini, ne okuduklarını” derdi.

Ve babam, beni İmam Hatip’e gönderip göndermeme konusunda, ger-
çi İmam Hatip’e göndermeye pek eğilimli değildi ama (çünkü Mustafa 
Kemal’e hayrandı babam) yine de Hoca Emmi’ye sorma gereğini duydu. 
İmam Hatip’e mi göndereyim, Fen Okulu’na mı göndereyim? diye. Bu-
günkü gibi aklımda. İlkokulu bitirince Hoca Emmi’min dediği: “Bırak 
İmam Hatip’i emmim. Yahu. Hoca dediğin dilenci. Fen okuluna gönder, 
fen okusun, bilim okusun çocuk” dedi.

Ve Hoca Emmi, aynı zamanda devlet hazinesinden para almayı haram 
da sayardı. Yani resmi imam olmayı kabul etmemiş hiç. “Faize bulaşır em-
mim, devletin kasasındaki para. O bakımdan o para, helal sayılmaz bi-
zim için” derdi. Yani öylesine de tutarlı inancında. Ama buna rağmen, fen 
okulunu okumasını isterdi insanların. Hani şimdiki hocalar gibi Ortaçağcı, 



51

Şeriatçı değildi demek istediğim.
Yani yoldaşlar, biz halk insanlarıyız. Halkın geleneklerine sahibiz. 

Halklar yenilmez. ABD ne kadar teknolojik, gelişkin savaş araç ve gereç-
lerine sahip olursa olsun…

En güçlü silah insandır yoldaşlar!
Bunu asla aklımızdan çıkarmayalım.
İnsandan daha güçlü bir silah icat edilmemiştir, edilemez!
11 Eylül’de, 16 mı saldırıyı yapanlar, arkadaşlar? 16 inanmış kişi ba-

kın, ABD’yi kalbinden vurdu. Hem Washington’da, hem Pentagon’da kal-
binden vurdu. Yüreksiz Bush, 10 saat bürosuna gelemedi korkusundan. 
Bunlar zalimlikleri oranında yüreksizdir de. Gerçekten cesur insan, zalim 
olmaz. Korkak insan zalim olur. Çünkü kendisine saygısı olmaz, korkak 
insanın. O yüzden, korkaklığını gizlemek için, saldırgan görünür, zalimlik 
yapar. Zalimliğiyle kişiliksizliğini, çapsızlığını örtmek ister.

Dikkat edersek Hitler de korkak. Zalimliği oranında korkak. Sığınağın-
da, Sovyet Kızıl Ordusu Berlin’i işgal edip, yani girip Berlin’e her tarafı 
ele geçirip, artık savaşta son noktayı koyunca, çıkıp savaşma cesareti gös-
teremiyor. Ve fareler gibi kendini zehirleyerek, öldürüyor. Elleri titriyor. 
Çıkıp savaşmalıyım ama bu ellerle mi silah tutacağım? diyor. Böylesine 
korkak. E, milyonlarca insanı ölüme gönderdin sen. Onlarınki can değil 
mi? Onu düşünmez ama.

Nerede zalim varsa bilin ki, aynı oranda korkaktır, yoldaşlar. Kendi 
hayatına saygısı olan insanlar, başka insanların hayatına da saygı duyar. 
Kolay cana kıymaz. Mecbur kalmadıkça cana kıymaz.

ABD, Türk Ordusu’nu “direnç noktası” olmaktan 
çıkarmak istiyor

Şimdi, siyasilerimiz satılmış, arkadaşlar, iktidarda kalabilmek için. Bili-
yorlar, iktidara gelmenin kimden onay almayı gerektirdiğini çok iyi biliyor-
lar. O bakımdan gelmeden önce daha ABD’ye ve AB’ye teslim oluyorlar. 
Ve onların hizmetine giriyorlar. O yüzden halk düşmanı. Bugün ABD’nin 
emrine girmekte bir sakınca görmüyorlar. Ama Ordu da ABD’nin emrine 
girmeye taraftar oldu arkadaşlar, dikkat edersek.

Bunu nasıl açıklayacağız, yorumlayacağız?
Şimdi Birinci Körfez Savaşında Ordu bu işe karşı çıktı, anımsayacağı-

nız gibi. Özal, girelim diyordu anımsarsınız. Musul’u, Kerkük’ü hatta, ele 
geçirelim diyordu. Ve zamanın Genelkurmay Başkanı… Necip Torumtay 
mı?

Bir Dinleyici: Torumtay.
Nurullah Ankut Yoldaş: Torumtay. İstifa etti buna tepki olarak.
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Yine anımsadığıma göre Necip Torumtay da 1963’te Talat Aydemir, 
Fethi Gürcan’ı (devrimci gelenekli yiğit askerler bunlar arkadaşlar) onları 
satan, onlar aleyhinde mahkemede tanıklık yapan bir subay. Yanlış anımsa-
mıyorsam. Talat Aydemir’in Anılarından hatırladığıma göre. Böyle olma-
sına rağmen, yani silah arkadaşlarını satan biri olmasına rağmen, istifa etti. 
Irak’a girmeyi kabul etmedi.

Dikkat edersek bu Körfez Savaşında da, İkinci Tezkerede, yani reddedi-
len, ABD’nin Türkiye üzerinden Irak’a asker sevkıyatına karşı çıkan, izin 
vermeyen tezkerede de Ordu sessiz kaldı. Yani pek taraftar görünmedi. 
Hatta ABD’nin şahini denen, aslında çakalları, önderlik görevini yapma-
dı, diye suçladılar Orduyu. Ve onunla da yetinmediler biliyorsunuz, İPSD 
Başkanı Gülden Arkadaşımızın da konu ettiği gibi, Süleymaniye’de on bir 
Türk subayının başına çuval geçirdiler, arkadaşlar. Öfkelerini alamadıkları 
için…

Ve ne acı ki, Türk Devleti bu insanlarına, oraya gönderdiği bu insanları-
na sahip çıkmadı. Bir tepki göstermedi. Öyle değil mi, arkadaşlar?

Hemen o gün Genelkurmay Başkanı’nın bir açıklaması oldu. Bu aslında 
ferdi bir harekettir. ABD yönetiminin böyle bir tavrı olacağına inanmıyo-
rum, diye. Şimdi, ama, sonrasında da görüldü ki, ABD savundu hareketini. 
Geri adım atmadı. Özür dilemedi. Yanlış bulmadı saldırıyı. Sadece üzüntü-
müzü not etmekle yetindi, ABD yönetimi yetindi dendi varılan mutabakat-
ta. Yani bizimkiler üzüntülerini bildiriyorlar, ABD de not ediyor. Üzüldü-
ğünüzü gördüm, diyor. Şimdi varılan mutabakat bu. Buradaki kupürlerde 
madde madde de var.

E, şimdi, bir darbe oluyor, bir saldırı oluyor, sen onun nereden geldiğini 
bilemiyorsun. E, şimdi bu kurmaylıkla da, subaylıkla da, bırakalım gene-
ralliği, açıklanmaz. Öyle değil mi? E, biz de askerlik yaptık. Asker adam 
bir saldırı, hatta bir tehdit oluştuğu anda onun kaynağını bilecek. Sebebini 
bilecek. Anında görecek. Komutanlık budur. Sen, darbe gelmiş, nereden 
gelmiş bilemiyorsun, hatta yanlış gösteriyorsun. Çok üzüldük tabiî. Olmaz 
böyle komutanlık. Ama ne yazık ki, işte elli yıllık ABD uşaklığı, Orduyu 
NATO ordusu yapmak, NATO emrine vermek, ABD komutanının emrine 
vermek, ne yazık ki bazı generalleri, bu duruma getirmiş.

Şimdi, Özel Tim görevlisi bu insanlar. Özel Tim’in görevi malum...
En büyük düşmanı kim?
Biz devrimcileriz.
Öyle yetiştiriliyor bu insanlar. Öyle sanıyor. İşkenceciler de böyle ye-

tiştiriliyor. Arkadaşlarımız anlatırlar yani, işkence gören. Bu memleket için 
sen de bir şeyler söyle. Çorbada senin de bir tuzun olsun. Sen konuşacak-
sın, itiraf edeceksin, memlekete hizmet etmiş olacaksın… Öyle zavallı ki, 
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öyle sanıyor o. ABD hesabına, ABD’nin planladığı, tezgahladığı bir faşist 
darbenin emrinde olduğunu ve ABD’nin onlarla ortak olan satılmış Para-
babalarının çıkarı için biz devrimcilere işkence ettiğini, gerçek yurtsever-
lerin, halkseverlerin bizler olduğunu göremiyor. Tam tersine eğitimden ge-
çiyor. ABD’nin Kontrgerilla eğitimi bu. Öyle sanıyor. Ama, buna rağmen, 
o çuvallar o on bir kişinin başına geçirilmedi sadece. Türk Devletinin, Türk 
Ordusunun da başına geçirildi. Çünkü o elbiseyi asker olan her Türk genci 
giydi. O elbisenin başına geçirildi o çuval. Buna tepki böyle gösterilme-
meliydi. Silah namustur diye öğretildi bize askerlikte. Savaşmadan silah 
teslim edilmez! Hele asker adam hiç teslim etmez! Eğer kendileri teslim 
ettiyse, onlar asker değildi. Öyle bir emir verildiyse onlara, o emri veren-
ler asker değil, arkadaşlar. Sen savaşmadan silahını teslim edersen, adam 
çuval da geçirir başına, efendim, tekme de vurur kıçına... Sen onu kabul 
etmiş olursun.

Ama bu hale getirdiler devleti. Ordu yönetimini de bu hale getirdiler. 
O askerlerin ana babaları, çocuklarının kafasına çuval geçirilsin diye asker 
yapmadı onları. O üniformayı onun için giydirmedi. Bu millet parasıyla 
o üniformayı onlara, onun için almadı. Her kim ki ona izin verdi; asker 
değildir.

(Alkışlar…)

Onlar bir de Mustafa Kemal’in adını ağızlarına alıyorlar.
Ne ilgisi var Mustafa Kemal’le bunların?
Yüzlerine tükürür bunların Mustafa Kemal.
Şimdi yoldaşlar, Orduyu neden kündeye getiriyor ABD?
Şimdi, bir bu… Havasını aldı. Havasını boşalttı Ordunun. Onurunu, 

gururunu, prestijini ayaklar altına aldı. Ben sana istersem çuval geçiririm, 
bana laga luga yapma, dedi. Yani bir direnç noktası olmaktan çıkardı kar-
şısında. Siyasiler kucakta…

Ama ordu?..
Tam hizmetine girmekte direniyor, tereddüt ediyor. Girmiyor. Gönüllü 

değil. İstekli değil.
O zaman ne yapması gerekir?
Wolwovitz’in 1992’deki o teorisine göre, o direnç noktasını yok etmesi 

gerekir. Onun için onurunu yok etmesi gerekir. İşte onun için çuval geçirdi. 
Yoksa başka hiçbir gerekçesi yok.
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Kürt Sorunu’nu ABD koz olarak kullanıyor
Ve sonra, elindeki en büyük kozlardan birini, Kürt Meselesini kullandı 

ABD.
Yine, buradaki kupürlerden biri… göstereyim. Burada gözüme çarptı.
“Ortadoğu’nun çobanı olacağım.” diyor.
Şerefsize bak! Bush…
O çoban olursa, biz ne oluruz arkadaşlar?
Bütün Ortadoğu Halkları ne olur?
Sürü olur, değil mi?
Sürü olur… sürünün çobanı olur, arkadaşlar.
Şerefsize bakın!

(Sloganlar: Kahrolsun Emperyalizm… Yaşasın Sosyalizm… Alkış-
lar…)

Evet, arkadaşımız alt başlığını okudu:

“Barış için Şaron ve Abbas’ı anlaştıran ABD Başkanı George W. 
Bush, bundan sonraki gelişmeleri bir kovboyun sığır sürüsüne göz ku-
lak olduğu gibi gözetim altında tutacağını söyledi.” 

Yani sığır sürüsü olarak görüyor Ortadoğu Halklarını. O gözle bakıyor. 
Öyle davranıyor.

Oysa serçe kadar yürek yok, şerefsizde.
Şimdi 29 Ağustos tarihli Milliyet:

“ABD elçisinden ilginç mesaj
“Edelman, ‘Kuzey Irak’ta Türkiye’nin istemediği bazı oluşumları 

önlemekten’ söz etti.
“ABD’nin Ankara Büyükelçisi Eric Edelman, K. Irak’ta isten-

meyen oluşumları önlemenin yolunun birleşik, güçlü ve istikrarlı bir 
Irak’tan geçtiğini vurguladı. Asker gönderme konusunda Türkiye ne 
kadar çabuk karar verirse, o kadar iyi olacağını kaydeden Büyükelçi, 
işbirliğinin önemine değindi.” arkadaşlar.

Yani, eğer asker göndermez ve bizimle işbirliğine girmezseniz Kuzey 
Irak’ta istemediğiniz oluşumlar ortaya çıkar, diyor.

Bu ne demek, yoldaşlar?
Yani, bağımsız bir Kürt Devleti kurulur, Kuzey Irak’ta. KADEK de 

orada istediği gibi karargahını kurar, eğitimini, ikmalini yapar, hazırlığını 
yapar, oradan Türkiye’yi vurur. Yani açık…
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Yani açıkça tehdit ediyor Orduyu da. Ya benim emrime girersin, hizme-
time girersin, yahut da Türkiye’yi bölerim diyor, en açık deyimiyle.

Şimdi Orduyu da bundan kündeye getiriyor. Aslında Ordumuzun, Ordu 
Gençliğinin Devrimci Geleneği hâlâ sürüyor. Kıvılcımlı Usta’nın söyledi-
ği gibi Devrimci Gelenek yüzyıllarca sürer. Birinci Kuvayimilliye’de em-
peryalistlere karşı ülkeyi kurtarmak için nasıl Ordu Gençliği, ki Mustafa 
Kemal 38 yaşında o zaman, öne atılmışsa, bugün Ordu Gençliğimiz de 
aynı şekilde öne atılmaya hazır. Yeter ki, o örgütlü gücü görsün. Bugün 
Kuzey Irak’a ABD’nin emrinde girmeyi kabul ediyorsa, işte bu tehdit yü-
zünden kabul ediyor.

Oysa, Kürt Meselesini çözmenin, bastırmanın, önlemenin, o sorundan 
kurtulmanın yolu bu değil. Kıvılcımlı Usta 1933’te bu sorunu çözmüş. Bu-
nun başka yolu yok! Eğer Türkiye’nin bölünmesini istemiyorsa bir yurt-
sever güç, Kıvılcımlı’nın bu tezine kulak verecek. Bu tezin dışında, her 
halükârda Türkiye bölünecek. Emperyalistler bunu bölecek. Bu kartı elle-
rine aldılar artık. Bundan kurtuluş, kaçış yok.

Çünkü neden?
Büyük, güçlü bir Türkiye, ABD karşısında bir direnç noktası oluştura-

bilir.
Ne yapmak gerekir?
Ufak ufak devletçiklere bölmek gerekir. Aralarında da sürekli husumet 

olması gerekir. Birbirleriyle sürekli çatışacaklar ki, kendisi hakem rolünde 
girebilsin devreye, istediği zaman. Arabulucu, büyük baba rolünde. Herkes 
ona mecbur olsun. Herkes onun kucağında olsun. Onu ister.

İşte, deniyor ki, niye bölsün Avrupa Birliği, ABD Türkiye’yi? Bundan 
ne çıkarı var?

Bunu söyleyenlerin aklına gülmek lazım.
Peki bir tek Arap Ulusunu 21 parçaya niye böldü aynı emperyalistler, 

arkadaşlar? Niye böldü?..
Rahatça, kolayca sömürebilmek için…
Tek bir Arap Ulusu olsaydı bugün, yüz küsur milyon nüfusa sahip, At-

las Okyanusu’ndan Basra Körfezi’ne kadar geniş bir coğrafyaya yayılmış 
bir tek Arap Ulusu olsaydı, ABD bu zalimliğini yapabilir miydi?

Yapamazdı.
Cesaret edebilir miydi?
Edemezdi.
İsrail’i getirip yerleştirebilir miydi alçakça oraya?
Yerleştiremezdi.
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İsrail bu kötülüklerini yapabilir miydi?
Yapamazdı.
Yugoslavya’yı niye böldü, yoldaşlar?
Bak 6 parçaya böldü Yugoslavya’yı.
Küçük küçük devletçiklere ayırdı, hepsi de bugün ABD’nin kucağın-

da.
Eski Yugoslavya ne diyordu?
ABD’nin bize hükmetmesine izin vermeyeceğiz, diyordu.
İşte bunun için böldü, arkadaşlar.
Kim ki bunu der, ABD onu yok eder. Böler.
Peki ondan kurtuluşun yolu yok mu?
Var, yoldaşlar.
Kıvılcımlı Usta’nın burada koyduğu tez.
Şimdi, Türkiye’de ve Ortadoğu’da, diğer üç Ortadoğu ülkesinde yani 

Irak’ta, Suriye’de ve İran’da Kürdistan denen bir ülke var. Ve bir halk var. 
Kürt Halkı denen bir halk var. Dili var. Kültürü var. Geleneği var. Toprağı 
var. Coğrafyası var. Tarihi var. Biz Türkler 1000 yıldan beri, bazı tarih-
çiler Malazgirt Savaşından, zaferinden de öteye gönderiyorlar Türklerin 
Anadolu’daki varlığını. İşte Güney Ege’de ve Akdeniz’de Malazgirt Zafe-
rinden iki yüz sene önce de Türkler vardı, Türk boyları vardı filan diyorlar. 
Öyle kabul etsek bile, 1200 senedir Anadolu’da varız. Ama bu Halk, bu 
insanlar binlerce senedir bu topraklarda, bu coğrafyada yaşıyorlar.

E şimdi, bugüne kadarki egemen politikalar, bu halkı yok saydı. Bu 
milleti yok saydı.

Ama, işte dedik ya, diyalektik nedir?
Olanı olduğu gibi görmek. Aklı kullanmaktan korkmamak.
E şimdi biz yok demekle ya da gözümüzü kapatmakla bu Halk yok olur 

mu?
Buna imkan var mı?
Hayatta böyle bir şey mümkün mü?
Biz ancak kendimizi kandırırız.
O zaman ne yapacağız?
Önce, gerçeği göreceğiz.
Şimdi, Kürdistan diye 4 parçaya bölünmüş bir ülke var. Türkiye top-

rakları içinde de büyük bir kısmı bu ülkenin yer almakta. Aşağı yukarı 
17 il şu anda, Kürt illeri. Nüfusça çoğunluğu Kürt Halkının, insanlarının 
oluşturduğu iller. Yani, nüfusça 5’te 1’i Türkiye’nin. 70 milyonun 5’te 1’i. 
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Aşağı yukarı ne yapar? 14 milyon, 15 milyon. Ortalama… Tabiî nüfus de-
ğişken bir şey olduğu için, kesin rakamı sürekli illerin nüfusundan günbe-
gün çıkarmak gerekir. Kaldı ki, o illerin dışında da milyonlarca yaşayan 
Kürt insanı var. İstanbul işte, bazı araştırmacılar diyor ki, en büyük Kürt 
kenti. 2 milyon civarında Kürt de İstanbul’da yaşıyor deniyor. Toprakça 
Türkiye’nin 5’te 1’ini kapsıyor Kürt illeri.

Şimdi bunu böylece göreceğiz, arkadaşlar. Demek ki bu bir gerçeğimiz 
bizim. Ve 1000 yıldır biz bu halkla yan yana yaşıyoruz. İşte burada da he-
men hemen arkadaşlarımızın yarısı bu halkın insanları…

O zaman bunu göreceğiz. Usta önce bunu görüyor. Ve bu insanlar hep 
yok sayılmış.

Ha o zaman nedir yok saymak bu insanları? Varlığını yok saymak?
Sömürge statüsünde tutmaktır bu insanları.
Şimdi, sen bunu böyle yok sayarsın belli bir süre, askeri gücünle. Ama, 

emperyalistler artık bu kartı ele aldı. Tek başına yok saymakla daha uzun 
süre böyle devam edemezsin artık.

Şimdi Kuzey Irak’a çekerek, bir de Güney Kürdistan Kürtleriyle Türk-
leri çatıştırmak istiyor ABD. Onlarla da düşman kılmak istiyor. Halbuki 
1990 sonrası Talabani açıkça söyledi. Dedi ki: Türkiye’yle birleşelim. Bir 
Federasyon kuralım. Hatırlayacaksınız, arkadaşlar. Ama bizimkiler bunu 
kabule yanaşamadılar. Yani bırakalım Türkiye’yi bölmeyi, Türkiye’yi bü-
yütmeyi teklif ettiler bu adamlar. E, şimdi girip çatışırsak bu insanlarla?.. 
E şimdi deniyor ki orada bağımsız bir Kürt devleti kurulmasın. Yahu adam 
bir milletin insanı. Orada… E şimdi…

Bir anım çağrıştı, arkadaşlar. Amca oğlum İmam… Ve çatışmaların en 
kızgın döneminde Cudi Dağı bölgesinde Karakol Komutanı olarak görev 
yaptı.

Dönüşte konuştuk… Anlaştık. Anlattım Kürt Meselesini.
Dedim:
“Oktay sen bu halkın bir üyesi olsan; Türk olmasan da hani, Kürt Hal-

kından gelmiş olsan ne yapardın?”
“Amca ben de onların yaptığını yapardım. Senin şu anlattığından sonra, 

ben de onların yaptığını yapardım” dedi.
Yani biz nasıl ulusal kimliğimizle Türküz diyorsak, Türk Milletinin bir 

insanıyız diyorsak, o insanın da buna hakkı var. O da bir millet olmak is-
tiyor. Olamazsın dersek, bu olmaz… Gücümüzle bir süre bastırırız. Ama, 
emperyalist gelmiş sahip çıkmış. Diyor ki; ben sana devlet kuracağım. Bu 
adam da onunla anlaşıyor.

Mustafa Arkadaş geçenlerde, bir Kürt arkadaşla konuşmasını anlattı.
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Yahu işte Kuzey Irak’ta bir Kürt devleti Amerika kuracak. Yani başka 
yolu yoksa da ne yapalım? Böyle kurulsun, diyor.

Mustafa Arkadaş diyor ki; iyi de yahu, Amerika’nın kuklası bir Kürt 
devleti… Böyle bir şey onurlu olur mu? Böyle bir devletin onuru mu olur? 
diyor.

İyi yahu tamam da, diyor; Türkiye Amerika’nın kuklası değil mi? Uşağı 
değil mi? Ne fark eder?

Şimdi mantığı bu, arkadaşlar, yani. Uşağın uşağı olacağımıza, büyük 
patronun uşağı olalım, diyor adam, en azından yani. Öyle düşünen bile. 
Şimdi böyle düşünmekten geri tutamazsın bu insanları. Böyle düşündüğü 
için de, yani bağımsız devlet kurmak istediği için de suçlayamazsın.

Kürt sorununun gerçek çözümü
O zaman Usta bakın 1933’te arkadaşlar…

“Türkiye proletaryası kardeş Kürdistan proletaryası ile el ele verip 
de, gerek Anadolu’nun soyulan, soğana çevrilen çalışkan Kürt Köy-
lülerini ve gerekse mazlum Kürdistan köylülüğünü Sovyetler Devri-
mi şiarı ile, insanlığın ilk ve son defa gördüğü büyüklükteki o yaman 
ihtilâl kıyametine kavuşturduğu gün, Anadolu ve Kürdistan Sovyetler 
Devrimi bugünkü Kemalist Türkiye’nin (dikkat edelim, arkadaşlar) bin-
bir tezatla kemirilen, (Gerçekten binbir çelişkiyle kemirilmiyor mu bu-
günkü birliğimiz? Kemiriliyor.) “milli” birliğinden, nitelikçe bambaşka, 
nicelikçe uçsuz bucaksız nispette müthiş, aşılmaz ve yenilmez bir an-
tiemperyalist kale olacaktır. İşte Türkiye Komünist Partisi, bu kaleyi 
kuracaktır. Kürdistan Halkı bu kaleyi kurmaya gelir mi?” diye soruyor 
ve geleceğini de burada uzun tahlilleriyle cevaplıyor Usta’mız.

Demek ki, yapılması gereken: eşitçe, kardeşçe bu vatan iki halkın vata-
nı. Türk ve Kürt Halklarının vatanı. Birinci Kuvayimilliye’de ortakça, kar-
deşçe emperyalist düşmana karşı savaştık, kurtardık. Şimdi de, ama gerçek 
anlamda eşitçe, kardeşçe, özgürce yani kendi anadilimizle, kültürümüzle, 
Federatif Devletimizle; iki eşit, kardeş devletin bir arada yaşaması şeklin-
de, bu ülkeyi yeniden kurmalıyız, diyor Usta’mız. Anadolu ve Kürdistan 
Şuralar Hükümetini kurmalıyız, Devletini kurmalıyız. Ve bu uçsuz bucak-
sız ve antiemperyalist yenilmez bir kale olacaktır, diyor.

Şimdi 1933’te bunu çözmüş Usta. Bundan başka bütün yollar bölünme-
ye gider. Bunu da sadece biz devrimciler gerçekleştirebiliriz.

Peki burjuva düzeni altında, sermaye düzeni altında bunun gerçekleşme 
olasılığı var mı?
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Lenin burada, binde bir diyor bu olasılık için. Çünkü, burjuvazi iktidar-
da kaldığı sürece, bunu istemez. Şimdi, burjuva düzeninde hiçbir burjuva 
bunu istemez. Pazar alanını, yetkilerini başka bir ülkenin burjuvasıyla pay-
laşmak istemez. Türk burjuvası da bunu istemez, Kürt burjuvaları da bunu 
istemez. O zaman…

Ama devrimciler?
Devrimciler bunu ister. Çünkü proletaryanın bunda çıkarı var. Türk ve 

Kürt proletaryasının bunda çıkarı var. Çünkü küçük bir devletin sınırları 
içinde, proletarya iyi gelişemez. Ulusal darlık içine hapsolur. Devlet ne 
kadar geniş olursa, devletin sınırları, proletarya o kadar iyi gelişir. Çünkü, 
proletaryanın amacı, Proletarya Enternasyonalizmidir. O bakımdan prole-
terler birlikten yanadır. Türk Komünistleri de birlikten yanadır, Kürt Ko-
münistleri de bunu isterler. Ama bu birlik, gönüllü birliktir, arkadaşlar.

Bunun için biz Türk Devrimcileri neyi savunacağız?
Ayrılma özgürlüğünü.
Bu Halkın kaderini tayin etme hakkı var, bu ulusun. İsterse ayrı, bağım-

sız bir devlet olarak ayrılabilir. Biz Türk devrimcileri, ezen ulusun devrim-
cileri bu özgürlüğün üzerine vurgu yapacağız.

Ezilen ulusun devrimcileri?
Birleşme özgürlüğü üzerine vurgu yapacak.
Lenin’in de…

(Sloganlar: Yaşasın Halkların Kardeşliği… Alkışlar…)

Şimdi Lenin’in de, Stalin’in de önerdiği ulusal çözüm bu. Zaten öyle 
davrandığı için, 16 ayrı milleti ve küçük halkı Sovyetler bir arada tutabil-
miştir. Yoksa zorla bir arada tutulamazdı bu devletler, bu halklar, bu ülke-
ler. Lenin de, Stalin de eşitçe, kardeşçe Sovyetler Birliği’ni kurdukları için 
bir arada tutabilmişti.

Yugoslavya aynı şekilde, arkadaşlar. 6 ayrı ulusun federasyonu şeklin-
deydi Sosyalist Yugoslavya.

Ve söz etmiştim Ali Şen de Kosovalı. Eşitçe, kardeşçe bir arada yaşı-
yorduk, diyor, Sırplarla, Arnavutlarla… Hiç baskı yoktu, ulusal bir baskı 
yaşamıyorduk, diyor. E şimdi halklar birbirine düşman olmuş durumda.

Yani lafta değil, gerçek anlamda, her anlamda, maddi anlamda, manevi 
anlamda eşit ve kardeşçe gönüllü birlik, devrimcilerin savunduğu. Eğer biz 
gerçek, kardeşçe davranmayı savunur ve onu davranışımızla gösterirsek, 
Kürt proletaryası elbette birlikten yana tavır koyar. Ama biz düşmanca ta-
vır takınırsak, ayrılıktan yana tavır koyar. Ki bu onun hakkı, arkadaşlar.
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İşte Kürt Sorununu bu şekilde çözmeden, emperyalizmin karşısında 
güçlü bir kale oluşturulamaz. Parababaları işte bu yüzden… Onlar satılmış. 
Ama Ordu da bu yüzden kündeye geliyor.

Arkadaşımız, sürenin dolduğunu söyledi… Biz -meseleler çok, zaman 
sınırlı- anlatmak istediklerimizin onda birini bile herhalde anlatabilmiş de-
ğiliz burada. Ama ne yapalım ki, şartlar böyle, yoldaşlar…

Şimdi… Bizim satılmış siyasiler ne yazık ki, halk çocuklarını Irak’a 
gönderecekler. Telaffuz edilen rakam 10 bin ila 15 bin arasında. Ama bazı 
emekli generaller ve stratejistler, bu sayının yeterli olmayacağını, bir ko-
lordunun Irak’a gitmek zorunda kalacağını önemle belirtiyorlar. Yani 50 
bin Türk askerinin Irak’a gitmek zorunda kalacağını belirtiyorlar.

Ve bu halk oraya ne için gidecek?
Amerikan Ordusu, Amerikan askeri ölmesin diye ona kalkan olmak için 

gidecek, arkadaşlar. E, o zaman, ne yazık ki bizim insanlarımız ölecek. 
E, bunun karşılığında da kardeş Irak Halkının insanları öldürülecek. Yani 
Arap Halkıyla aramıza kan davaları girecek. Yeni kan davaları girecek…

Satılmış Parababaları hatırlanacağı gibi, Lübnan Krizi’nde ve Cezayir 
Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda emperyalistleri desteklediler. Ve ondan beri 
Arap Halkı bize düşman. Bizi sevmez… Emperyalistler safında yer aldık 
biz…

Sömürgeci Fransa’yı destekledi Cezayir Halkına karşı, Menderes Hü-
kümeti… O zamanlar biz çocuktuk, ilkokula gidiyorduk. İşte bugünkü 
Körfez Savaşları gibi radyodan her gün Cezayir’deki savaşların haberlerini 
dinlerdik. Direnişçiler şu kadar kayıp verdi, şurada çatıştı. Fransızlar şu ka-
dar kayıp verdi, diye günlük ajansların değişmez haberiydi, Cezayir’deki 
Ulusal Kurtuluş Hareketinin haberleri. Olayları.

Şimdi de aynı politikayı sürdürüyor Türk devleti. Ve ne acı ki biz dev-
rimciler, etkin bir tavır ortaya koyamıyoruz, bu aşağılık politika karşısında. 
İşte savaş karşıtı eylemler… 500’ü geçmiyor. İstanbul’da iki eylem oldu 
geçen haftalarda. Sanırım sayılar 500’dü. 500’ü aşan bir tepki olmadı.

Şimdi, bunun da hiçbir önemi olmaz. Siyasette, toplumsal olaylarda 100 
binleri sokağa döktüğünüz zaman ancak Parababalarına dur diyebiliriz, ar-
kadaşlar. 500’ün, 1000’in bir kıymeti olmaz. Ve bildiklerini okumaktan 
çekinmiyorlar işte. Ve bu onları da yıpratacak, bitirecek tabiî bu iktidarı. 
Yarın cenazeler gelmeye başladığı zaman, halkımızın tepkisi farklı olacak 
tabiî bu alçaklara karşı. Ama bir Parababası hükümeti gider, onun yerine 
yeni hükümeti hazırlar, yeni bir hükümet çıkarır Parababaları. Bizler alter-
natif olmadığımız sürece, bu aşağılık düzen oyunu sürer gider.

Başkan Arkadaşımız süremizin dolduğunu, zamanımızın geçtiğini söy-
lüyor, yoldaşlar…
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Parti Sorununda da birkaç laf etmeden konuşmamızı noktalamayalım 
diyorum, istiyorum.

Geçen sene tüm arkadaşlarımızın düşünmesini, tartışmasını, öneri ve 
eleştirilerini iletmesini istemiştik, arkadaşlar. İki üç olumsuz görüşün dı-
şında arkadaşlarımızın geri kalan bölümü, olumlu görüş bildirdiler. Yani 
bir grup partisinin şu anda daha yararlı olacağı kanısını paylaştılar bizimle 
arkadaşlar. Buradan hareketle, tabiî yine düşünün... Arkadaşlar tartışmaya, 
eleştirmeye, öneriler getirmeye devam edebilir. Etmelidirler de.

Bazı arkadaşlarımızın çok iyi bildiği gibi pratik işler, gündemin büyük 
kısmını dolduruyor şu anda. Bazı işler. İşte onlardan başımızı aldığımız 
anda bu konuda da davranışa somut adımlar atarak geçeceğimizi arkadaş-
lara bildirmekle yetinmek durumunda kalıyoruz. Kalıyorum…

Programın sonraki kısmındaki, benden sonraki bölümündeki arkadaş-
ların zamanını almamak için, sözlerimi burada noktalıyorum. Ve bu kadar 
uzun süre dikkatle dinlediğiniz için hepinize en içten sevgi ve saygılarımı 
iletiyorum, arkadaşlar.

(Ayakta uzun alkışlar… Sloganlar: Yaşasın Devrimci Mücadele-
miz…
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On İkinci Kitap

İnsanlığın En Yüce Mertebesine Ulaşmış İnsanlar
Sadece Bedence Ayrılırlar Aramızdan...(*)

(*)  Hikmet Kıvılcımlı’nın Bedence Aramızdan Ayrılışının 33’üncü Yıldönümü’nde 
(2004 Yılı’nda) Yapılan Anma Konuşmasıdır.
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Sevgi ve Saygıdeğer Yoldaşlarım,

Önce “Özgür Gündem” gazetesinde bu ayın 11’inde yayımlanan ilanı-
mızdan söz etmek istiyorum.

Çok arkadaşımızın da gördüğü gibi burada iki ilan yan yana. Tam da 
birbiriyle bitişik... Biri bizim ilanımız, biri de SODAP/Direniş imzalı bir 
ilan.

Şimdi önce, SODAP/Direniş imzalı ilanın yazısını okuyorum:

“Geleneğimiz Geleceğimizdir. En karanlık koşullarda bile sosya-
lizme bağlılığın ve direnme kararlılığının sembolü olan Dr. Hikmet 
Kıvılcımlı’yı ölümünün 33. yılında anıyoruz.”

Şimdi bu cümleye, Türkiye Solunda katılmayan tek insan bulamazsınız, 
arkadaşlar. Kıvılcımlı Usta’nın direngenliğini, kararlılığını, inançlılığını en 
uçtaki düşmanları bile, hatta Parababalarının işkencecileri bile, yargıçları 
bile kabul etmişlerdir, teslim etmişlerdir.

Ve bizim ilanımızda... Cümleyi okuyorum, anlamına dikkat edin:
“ABD, AB Emperyalizmine ve Yerli Satılmışlara Karşı Halkın 

Kurtuluş Partisi Kuruluyor”.
Demek ki yoldaşlar, düşmanı, karşımızdaki hedefi, yetmiş milyon insa-

nımıza kan kusturan, açlık ve pahalılık, işsizlik cehenneminde kıvrandıran 
alçaklar cephesini, birkaç sözcükle ortaya koyuveriyor.

Kimmiş bunlar?
ABD, AB Emperyalistleri ve onlarla işbirliği yapan, Mustafa Kemal’in 

“Gençliğe Hitabesi”nde sözünü ettiği yerli satılmışlar, arkadaşlar.
Partimizle kiminle mücadele edeceğiz?
Bunlarla mücadele edeceğiz.
Türkiye Halklarının düşmanı olduğu gibi bunlar, aynı zamanda Dün-

ya Halklarının da düşmanıdırlar. İşte Afganistan’da, Irak’ta, yarın güçleri 
yeterse eğer -yetebileceği çok kuşkulu- kardeş İran’da, Suriye’de ve Kore 
Demokratik Halk Cumhuriyeti’nde, hatta Libya’da ve Türkiye’de aynı sa-
vaşı başlatmak isteyen, aynı yağmayı, en insanlık dışı araç gereçlerle yap-
mak isteyen şer cephesi, Kanlı Zalim Haydutlar Çetesi bunlar. 

“Devrimci Mücadelemizde Yaşıyor” Usta’mız.
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Hep söylediğimiz gibi, insanlığın en yüce mertebesine ulaşmış olan in-
sanlar, yani insan olmanın en kutsal düzeylerine varmış olan, varabilmiş 
olan insanlar, ki her insan arkadaşlarımızın geçmiş yıllarda söylediği gibi, 
o düzeye varamaz…

Herkes insan doğar, ama insan ölemez.
İnsanlığının hakkını veremez.
Arkadaşlarımızın biraz önce sundukları gösteride heyecanlanarak, göz-

lerimiz nemlenerek izlediğimiz Devrim Ustalarına kuşkusuz sonsuz bir 
hayranlık duyuyoruz. Yine hayranlıkla andığımız Hz. Ali de der ki bir ve-
cizesinde:

“İnsan dilinin arkasında saklıdır. Konuştuğu zaman neler kaybet-
tiğini anlarsınız.”

Demek ki insanlığını koruyabilmek kolay değil. İnsanlığının hakkını 
verebilmek kolay değil, yoldaşlar.

En temel eylemlerimiz nedir, yoldaşlar, insan olarak?
Geçim mücadelesi ya da geçim savaşı, artı üreme savaşı. Neslimizi sür-

dürme savaşı.
Ama aynı savaşı hayvanlar da vermekte, arkadaşlar, öyle değil mi?
Bazı hayvan belgeselleri yayımlanıyor TRT’de. Baktığımız zaman, bu 

iki savaşın hayvanlar dünyasında da nasıl yoğun biçimde, acımasız biçim-
de sürdüğüne tanık oluruz.

Biz de, yalnızca bu iki savaşa sıkışır kalırsak, insanlığımızın hakkını 
veremeyiz.

Niye arkadaşlar?
Çünkü şundan: İnsan bu savaşları verirken, hayvanlar gibi vermez. İşte 

insanın hayvandan farkı orada ortaya çıkar. 
İnsan bu iki savaşı verirken tek başına vermez, yoldaşlar.
Nerede verir önce?
Bir toplum içinde verir.
Ve nasıl verir?
Toplumdaki diğer insanlarla ilişkiler içine, sosyal ilişkiler içine girerek 

verir,  arkadaşlar. Ki buna Devrimci Ustalar; Üretim İlişkileri diyorlar.
Tek başına üretim yapılmaz bildiğimiz gibi, arkadaşlar.
Bugün en dağ başındaki çoban bile ne yapar?
Bir kepeneğe ihtiyacı var değil mi, yoldaşlar?
Azığa ihtiyacı var. Giysiye ihtiyacı var, korunmaya, silaha ihtiyacı var. 

Onları yalnız başına kendisi üretemez. Başka insanlarla işbirliği içinde ol-
ması, alışveriş içinde olması, örgütlülük içinde olması gerekir. Bir çiftçi-
miz de böyle…
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İşte demek ki, insan, geçim araçlarını yalnızca hayvanlar gibi doğa-
dan toplamakla yetinmez. Yeniden üretir. Kendisi üretir. Ve üretirken de, 
toplumda bulunan bütün insan kümesiyle, insanlarla ilişkilere girer. Üre-
tim ilişkileri beraberinde; dolaşım ilişkileri, paylaşım ilişkilerini getirir. Ve 
bunlara bağlı olarak da toplumun üstyapısı kurulur. Siyasi ilişkiler, hukuki 
ilişkiler, kültür ilişkileri, din, felsefe ilişkileri kurulur. 

İşte yoldaşlar,  insanoğlu demek ki bu ilişkiler içinde bir de neyi düşü-
nür?

Geleceğini iyileştirme mücadelesine girer.
Demek ki sadece kendini düşünmez. Yaşadığı o çağı düşünmez. Bun-

dan sonra da, neslinin en iyi şekilde, en mutlu şekilde yaşaması için mü-
cadele eder. O uğurda düşünceler üretir. İşte bunlara teoriler, toplumsal 
teoriler, ideolojiler denir. Sanat denir, kültür denir bunlara. Ve onları hayata 
geçirmek için kavgaya girer insanlar, mücadeleye girerler. 

İşte insanın farkı buradadır.
Oysa hayvan hiçbir zaman bunları yapamaz. İçgüdülerinin yönlendir-

mesi ile sadece üremeyi ve yiyecek maddelerini doğadan toplamayı bece-
rebilir.

İşte bu düzeyde kalmaz da insan, sadece kendini düşünmez de, tüm 
toplumu düşünür ve sadece bugününü değil, insanlığın geleceğini de dü-
şünürse, insanlığı en mutlu yarınlara ulaştırmayı da düşünür, bundan da 
önemlisi o düşüncesini toplumda yaymak ve egemen kılmak için her şeyi 
göze alarak mücadeleye girerse, o insan insanlığının hakkını tümüyle ver-
miş, insanlığın en yüce seviyesine, konağına ulaşmış olur. İşte büyük Dev-
rim Ustaları o konağa varmış olan insanlardır. Ve hayatını hiçe sayarak, o 
kavgayı veren insanlardır.

Bu gerçek, yani gerçek insanın bu tanımı, tâ 15’inci Yüzyılda yaşamış 
olan büyük sosyal bilimci İbni Haldun tarafından çok açık olarak kavran-
mıştır. Marks-Engels Ustalar da 19’uncu Yüzyılda bu anlayışı gerçek bir 
bilim düzeyine getirmişlerdir.

Küba Devriminin büyük önderi Che’yi okuyorsunuzdur, ya da trajik, 
hazin katledilişini, ki onu da CIA’nın yönettiği bir çete, satılmışlar ordusu 
katletti, yaralı, aç, yorgun ve uykusuz vaziyette, tutsak olarak son saatini 
geçirirken Kübalı bir hain yaklaşıyor Che’nin yanına. Che’nin elleri bağlı. 
İyice yaklaşıyor:

“Beni tanıdın mı?” diyor.
Che elleri bağlı olduğu için bir hareket yapamıyor. Serbest tek organı 

olan ağzını kullanıyor ve yüzüne okkalı bir balgam tükürüyor:
“Ben hainlerle asla konuşmam” diyor.
Ve hain dersini alıp çekip gidiyor. 
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Yani ölümün hemen dibinde bile cesaretinden, kararlılığından, onurun-
dan zerrece ödün vermiyor. İşte tüm dünyada onurun, yiğitliğin, kararlılı-
ğın önde gelen sembollerinden olan Che’nin posterleri, tişörtleri her gün 
gözümüze çarpıyorsa, bundandır, yoldaşlar.

Yine Kıvılcımlı Usta’nın hayatını arkadaşlarımız aktardı…
O yüzden, işte insanlığın en yüce konağına ulaşmış olan insanlar, be-

dence aramızdan ayrıldıktan sonra ölüvermezler. Yüzyıllarca yaşamaya 
devam ederler. Yüreklerde, beyinlerde, kavgalarda, yanı başımızda varlık-
larını sürdürürler o arkadaşlar, o insanlar.

İşte onu anlatmak için “Devrimci Mücadelemizde Yaşıyor” demişiz.
Ve “Türkiye Devriminin Önderi Hikmet Kıvılcımlı’yı Bedence 

Aramızdan Ayrılışının 33. Yıldönümünde Anıyoruz” demişiz.
Demek ki sadece, bedence aramızda değil. Yoksa düşünceleriyle, kavga 

silahlarıyla tümüyle yanı başımızdan daha yakın… Yüreğimizde, bilinci-
mizde, beynimizde bize ışık tutuyor, yol gösteriyor.

Demek ki farklıların farklılığı, dikkatli bir göz için, her zaman ortada-
dır. Yani bu kadar kısa cümleler bile, onlarla bizim aramızdaki, yani Dire-
niş Grubuyla bizim aramızdaki farklılığı hemen ortaya koyuverir.

Yeryüzünde en etkili, en güçlü silah insandır
Dünyaya baktığımız zaman yoldaşlar, ne görüyoruz?
Ne dikkatimizi çekiyor?
Ya da ne yüreğimizi yakıyor? Ne üzüyor? Ne öfkelendiriyor bizi?
Arkadaşlarımız tekrar tekrar ortaya koydular. Dünyanın baş haydudu 

kanlı zalim, Irak’ta son günlerde izlediğimiz gibi 10’ar, 50’şer, 100’er ol-
mak üzere masum insanları katlediyor. Tanklarla, uçaklarla, akıllı füzeler-
le, helikopterlerle; çocuk, yaşlı-genç, ihtiyar demiyor, sivil-asker ayrımı 
yapmıyor; acımasızca katlediyor.

Ama hep söylediğimiz gibi insan hayvan değil. İnsan toplulukları, hay-
van sürüleri yerine konamaz. Sürgit öyle kullanılamaz. Gerçi bazen vicdan 
tutulmasına uğrar insanlar, arkadaşlar. Şu anda insanlık, benzer bir durum 
içinde. Irak’ta bu acımasız katliam sürüyor, Filistin’de sürüyor ve insanlık, 
insan olmanın getirdiği sorumluluktan kaynaklanan, gerekli tepkiyi ortaya 
koymuyor. Ve sanki sıradan tavuklar, hayvanlar öldürülüyormuş gibi te-
levizyon ekranlarında seyrediyor insanlar. Demek ki olayları görebilmek 
için, kavrayabilmek için, insanlığının hakkını vermek gerek.

Fakat bu olayların bir yönü… Olaylar hep iki yönlüdür bildiğimiz gibi. 
Her olumsuzluğun bir de olumlu yönü var.
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Kanlı zalim, geçmişte Vietnam’da olduğu gibi, burada da batağa sap-
lanmış durumda. Artık buradan kolayca, rahatlıkla kurtulamayacağını, en 
yetkili temsilcileri tarafından, itiraf etmek zorunda kalıyor.

İşte geçenlerde Donald Rumsfeld alçağı; “Irak’ta istikrar tam sağ-
lanmadan da çekilebiliriz” açıklamasını yaptı.

Bu tabiî, diplomasi ambalajına büründürülmüş olarak söylenen laf. Bu-
nun açıkçası; Irak’tan, topuklayarak kaçıp gidebiliriz demektir.

Yine bu kanlı zalimin Dışişleri Bakanı Colin Powell: “Hata yaptık” 
diyor. “Böyle bir direniş beklemiyorduk.”

Ama onlar, insanları bilmiyorlar ki... Zalimler insanları bilmez. Hain-
ler, insanlığa ihanet etmiş olan korkaklar, insanı bilemezler. Onlar herkesi 
kendileri gibi sanırlar. Korkak, alçak, sinsi sanırlar. Ama işte bu katliamın 
karşısında, canını hiçe sayan binlerce, bir hesaba göre on bin, bir hesaba 
göre 50 bin namuslu Irak insanı var, savaşıyor.

Ve öyle umuyorum ve inanıyorum ki; kanlı zalim, bir kez daha topukları 
kıçını döverek, defolup gitmek zorunda kalacak. Ve bir daha da kolay ko-
lay masum, mazlum halklara, milletlere saldırmaya cesaret edemeyecek.

Dikkat edersek 1975’ten bu yana bu alçaklığı pek yapamıyordu. Viet-
nam Halkının verdiği ders, onu korkutmaya yetiyordu. Ama Sovyetler’in 
çöküşünden, Sosyalist Kamp’ın dağılışından sonra, yeniden o cesareti 
edindi. O akıllı füzelerine, tekniğin son sözüyle donatılmış ordusuna gü-
vendi, yoldaşlar.

Bir de 1991 Körfez Savaşında kolayca elde ettiği zaferin büyüsüne ka-
pıldı. Oysa o zafer, bir asker olarak son derece kofti olan Saddam’ın ve 
onun hain, askerlikle uzaktan yakından ilişiği olmayan generallerinin na-
mussuzluğu sayesinde kazanılmıştı Amerika tarafından. İşte Saddam’ı da, 
generallerini de bu son savaşta çok açık biçimde gördük… Daha savaş baş-
lamadan önce generaller satılıyorlar düşmana, korkularından… Saddam 
uyurgezeri ise onları yıllarca adam sanıyor. 

Ama Irak Halkı, giderek toparlanıyor, direniş genişliyor, kökleşiyor ve 
zalimi her geçen gün biraz daha bunaltmaya, biraz daha batağa saplanmaya 
zorluyor, itiyor. Ve halkın gücünü anlıyorlar artık.

Kıvılcımlı da, biz de, büyük askeri komutanlar da hep şunu tekrarla-
mışlardır:

Yeryüzündeki en etkili, en güçlü silah insandır, yoldaşlar!
Haklı davası uğruna, inancı uğruna hayatını hiçe sayarak, gözünü 

kırpmadan kavgaya girmiş olan insan, yeryüzünün bütün silahların-
dan daha güçlüdür, yoldaşlar!

İşte Irak Direnişi bunu bir kez daha kanıtlamış bulunuyor. 
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Dönekliğin adı “değişim” oldu
Yoldaşlar, Türkiye’ye dönersek, neyi görürüz?
Şu andaki siyasi iktidarın, bu kanlı zalimi her şeyiyle desteklemekte 

olduğunu, onun kuklası durumuna düşmüş olduğunu görürüz arkadaşlar.
Bildiğimiz gibi şu andaki iktidarın, hükümetin başı, daha Başbakan 

olmadan önce Amerika’ya gitti, 3 Kasım seçimlerinin hemen sonrasında. 
Orada ABD Emperyalistlerine her türlü sözü verdi. Onların her dediğini 
ikiletmeden, yapacağına dair sözler verdi. Ve kanlı zalim 2003 Martı’nda 
savaşı başlatmaya karar verip, harekete geçince, daha Meclisten hiçbir 
yasal karar çıkmadan, Türkiye limanları -İskenderun limanı başta olmak 
üzere- havaalanları, üsleri, toprakları ABD Emperyalistlerinin emrine su-
nuldu. İskenderun’dan Irak sınırına kadar bildiğimiz gibi yollar değiştiril-
di, köprüler zırhlı araçların geçişine elverişli hale getirildi, güçlendirildi. 
Limanlar, Havaalanları onların emrine sunuldu. Kanunsuz bir şekilde yaptı 
hükümet bunları.

Bildiğimiz sebeplerden dolayı 1 Mart’ta Meclisten gereken yetkiyi ala-
madı hükümet. Ondan sonra yine hep hatırlarsınız; şamar oğlanı gibi, bir 
uşağı azarlar gibi ABD yetkilileri, Türk devletini, Türk milletini, Türkiye 
insanını ve hükümetini aşağıladılar. Hakaretler içeren sözler söylediler. Sa-
dece sözler değil, basında, medyada, karikatürlerle de Türkiye yerden yere 
vuruldu. Ve onu telafi etmek için, geçen yılbaşında yoldaşlar, hükümetin 
başı Tayyip, ABD yayın organı Wall Street Journal’e yılbaşı mesajı gön-
derdi. Ve ne dediği, sanırım çoğu arkadaşımızın belleğindedir. En vurucu 
cümle şuydu:

“Kahraman Amerikan askerlerinin sağ salim evlerine dönmeleri 
için dua ediyorum.”

Düşünebiliyor musunuz, yoldaşlar...
İşgalci, saldırgan, akıllı füzelerin düğmesine basarak, zırhlı helikopter-

ler içinde, yine düğmeye basarak savaş yapan paralı askerler, kahraman 
oluyorlar, haklı oluyorlar… Gelip mazlum bir ülkeyi işgal edip, yağma-
lıyorlar, masum insanları öldürüyorlar ve kahraman oluyorlar… Sonra da 
onların sağ salim, bu canavarlıkları yaptıktan sonra, evlerine dönmeleri 
için, Müslüman’ın Allah’ına, bizim Başbakan dua ediyor, arkadaşlar…

Hazin durumu düşünebiliyor musunuz?..
Ve hemen bunun sonunda, ki o zaman Amerika’da, hemen bir gün sonra 

Amerikan Dışişleri Bakanı Tayyip’i kabul ediyor ve söz konusu mesajını 
kastederek: “Makalen çok iyiydi, çok memnun oldum” diyor.

Ki bu adam, geçmişte şeriat devleti, şeriat düzeni kurmak için nutuklar 
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atmış, kendince mücadeleler etmiş, konuşmalar yapmış, dernekler, örgüt-
ler kurmuş insan. İmam Hatip mezunu üstelik de... Din adamı...

Şimdi bunun geçmişini, belki genç arkadaşlarımız -10 yıl öncesini- ye-
terince bilmeyebilirler o bakımdan bir iki paragrafla bir hatırlatma yapa-
lım. Ergun Poyraz’ın “Patlak Ampul” adlı kitabından bir pasaj okuya-
lım, arkadaşlar. 1994’te Eyüp’te yaptığı bir konuşma Tayyip’in:

“21. asır dünyada inşallah İslam’ın asrı olacaktır. Bu asra girerken 
Türkiye’nin lokomotif ülke olması lazım. Türkiye’nin bir numaralı 
ülke olması lazım. Çünkü bir buçuk milyarlık İslam âlemi, Türkiye’nin 
ayağa kalkmasını bekliyor. Elli beş milyonun kardeşliği için geliyoruz. 
Bir buçuk milyarlık İslam âleminin İslam Birliği anlayışıyla geliyoruz. 
AT’a girmemek için geliyoruz. (Avrupa Birliği’nin o zamanki adı Avrupa 
Topluluğu’ydu kısaca. Bugün AB deniyorsa, o zaman da AT deniyordu.) 
Bak, Avrupa Topluluğu’nun yöneticileri talimat verdiler. Ne dediler? 
Bayrağınızı değiştirin. Vay dangalak vay… Bu bayrağın rengini bu 
milletin dedesi verdi. Gerçek ölçüyü bizi yaratan Allah koyuyor. “Siz 
onların dinini kabul etmediğiniz müddetçe, onlar sizi kendilerinden 
kabul etmezler. Kafirleri dost edinmeyiniz. Onlar birbirlerinin dos-
tudur.” (Kur’an’dan alıyor bu cümleleri, arkadaşlar. Okuduğum üstteki 
cümleleri.) İşte uygulamalar ortaya çıkıyor. Bosna Hersek’te ortaya 
çıkıyor. Kıbrıs’ta çıkıyor. Cezayir’de, Afganistan’da, Karabağ’da or-
taya çıkıyor. Şimdi soruyorum sizlere değerli kardeşlerim! Bu düzeni 
değiştirmeye hazır mıyız?” 

Yani böyle gidiyor. Ama zamanımız yok çok daha fazla okumaya.
Gördüğümüz gibi orada tamamen farklı bir Tayyip var, arkadaşlar.
İslam âleminin birliği için geliyor.
Ama bugün ne yapıyor, arkadaşlar?
Küffar ordusunun, İslam ümmetini diyelim, katlettikten sonra, sağ sa-

lim evine gitmesi için dua eden bir Tayyip…
Nereden nereye değil mi yoldaşlar?..
Diyor ki bunun adına da: “Değişim”.
Her şey bir değişimdir, yoldaşlar. Geçen yıla göre hepimiz biraz değiş-

tik. Bir yıl daha yaşlandık. Bu bir değişim. Gözlerim çok netti, çok keskin-
di benim eskiden. Bakın şimdi gözlüksüz yazıları okuyamıyorum. Bu da 
bir değişim, doğal bir değişim ama bunlar.

Ama kapsamı çok geniş bir kavram değişim. Bir de döneklik denen 
kavram var. Hainlik denen kavram var. Şerefsizlik, alçaklık denen kavram-
lar var. Hepsi değişimin içine girer. Hepsi kerte kerte değişimdir.

Tayyip’inki  hangisi acaba, arkadaşlar?..
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Buna herhalde herkes gerekli yanıtı verecektir. 
Bir insan bir yol tutar ömründe. Bu doğru olur, yanlış olur. Ama insanlık 

ideali için, kendi halkının geleceği, mutluluğu için, tuttuğu yolda sebatkâr 
ise, inançlı, samimi ise saygı duyulur o insana. Doğru ya da yanlış olabilir 
yollar ama saygı duyulur. Çünkü o öyle görmüş, ona inanmış, o doğrultu-
da her şeyini ortaya koyarak mücadele ediyorsa, saygı duyulur ona. Ama 
pis bedeni için, para için, koltuk için, ün için insan, onlarca yıl uğrunda 
mücadele ettiği düşüncelerini, inançlarını satıyorsa, işte o mide bulandırır. 
Acınır ona. Kim yaparsa yapsın, acırım ben…

Çünkü o insanlığını satmıştır.
Biraz önce insan olmanın, yüce insan olmanın, değerli insan olmanın, 

ne demek olduğunu kısaca ortaya koyduk.
Şimdi bu açıdan baktığımız zaman, buna insan denebilir mi? 
Denecek ki adamın bir eli yağda, bir eli balda. Helikopterlerde, uçaklar-

da, 300-500 milyarlık zırhlı arabalarda.
Bunun ne önemi var, arkadaşlar…
Size hep şunu söyledik: Aynalarla dost olun.
Ki bizler dostuz. En korktuğum şey aynalardır benim, arkadaşlar. Hepi-

mizin öyle sanıyorum.
İnsan başkalarını kandırabilir, en yakınlarını kandırabilir, herkesi kan-

dırabilir. Ama vicdanını kandıramaz ki…
Şimdi böylesine bir dönüşüm geçiren insan, aynaya baktığı zaman, sen 

namuslusun der mi aynadaki görüntüsü, sureti ona?
Demez.
Ya ne der?
Biraz önce söylediğim kavramları der...
İnsan vicdanını kandıramaz ki… Kendisini kandıramaz ki insan…
İşte büyük devrim önderleri bu yüzden değerlidirler. Dostun da düşma-

nın da gönlünde işte bundan yaşamaktadırlar. Che, Marks-Engels, Lenin, 
Kıvılcımlı, Hz. Ali, Hz. Muhammed.

Onlar doğru bildiklerinden asla şaşmamışlardır.
Asla geri adım atmamışlardır, yoldaşlar.
Bilerek asla yanlış yapmamışlardır.
İşte gerçek insan olmanın, aynaya baktığı zaman orada dost bir suretle 

karşılaşmanın insana verdiği bir haz var. Bütün hazlardan daha değerli o.
Aynada gördüğün suret sana derse ki; sen iyi bir devrimcisin. İyi bir 

insansın. Sen namuslu, dürüst bir insansın. İşte onun verdiği bir mutluluk 
var ki, bütün mutluluklardan daha değerlidir o...
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Ama biz yalan söylersek, biz düzenbazlık yaparsak, biz insanları kan-
dırırsak, biz mal-mülk için, makam için kişiliğimizi satarsak, suretimizin 
karşısında ne duruma düşeriz?..

İşte o hazzı hepimizin çok iyi kavraması gerekir, yoldaşlar.
Ama bunlar bilmezler ki arkadaşlar böyle bir hazzı.
Böylesine insancıl bir mutluluğun ne demek olduğunu bilmezler ki 

bunlar…
Mevlana, Mesnevi’sinde der ki:

“B.k böceği, gül bahçesinin kokusunu nerden bilsin.”

İşte bunlar böyle böcekler, arkadaşlar.
Ve ömürleri boyunca o lüks yatları, katları, arabaları, makamları, b.k 

böceğinin yuvarladığı pisliklere benzer. Bir farkı yok. İşte onları dünyanın 
en güzel şeyleri sanıyorlar.  İnsancıl zevki, insancıl mutluluğu bilmezler 
onlar.

Oysa, işte geldik işte gidiyoruz… 
Yaşam dediğin nedir ki, yoldaşlar.
Genç arkadaşlarımızla görüşüyorum, işte daha dün gibi hatırımda o 

günler…
Gazeteci gençler, biraz önce, arada; “Kıvılcımlı ile aranızda geçen ente-

resan ya da eğlenceli, esprili bir olay var mı?” diye sordu da...
Sosyalist Gazetesini çıkarma çalışmaları yaparken, bir akşam yemeği 

yemiştik evinde. Eşi Emine Hanım, Ordulu bildiğimiz gibi.
Tanışmalarını da anlatmıştım herhalde sizlere, yoldaşlar. Hatırlayanlar 

vardır ama hatırlayamayanlar için kısaca özetleyeyim:
İşte biraz önce arkadaşlarımız slaytta gösterdiler, bir karede, resimde. 

Mahpushane avlusunda volta atıyor Usta’mız, Sultanahmet Cezaevi’nin 
avlusunda. O cezaevinin demir parmaklılıkları ardından sokağı izliyor, 
başka göremiyor ki toplumu. Oradan bakıp dinleniyor. İşte Emine Hanım 
da, o zamanlar banka memuresi olarak işe gidip geliyor. Pencereden gö-
rüyorlar, birbirilerine bakıyorlar ve ilgileniyorlar birbirileri ile. Zaman-
la konuşmaya başlıyorlar. Ve 1950 sonrası cezaevinden çıktıktan sonra 
Usta’mız, 1956’da, evleniyorlar Emine Hanımla. Tanışmaları da öyle… 
Emine Hanım Ordulu. Memlekette üretilen fındık getiriyor, getirmiş daha 
doğrusu, annesi babası göndermiş. Yemek sonrası, Emine Hanım tabaklar 
içinde onu getirdi önümüze. Biz tabiî Konya’da doğup, büyümüşüz o güne 
kadar. O zamanlar fındık bizde üç beş senede bir yenirdi. Yani günlük ye-
diğimiz gıdalar arasında değildi. O yüzden ağzımıza atıyoruz, dişimizle 
kırıyoruz.
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“Evladım dişinizle kırmayın. Günah.” dedi, Usta’mız.
Kendisi, çoğu arkadaşımızın bildiği gibi, bir parmağı arasına iki tane 

alıyor; bastırdığı anda kırıyor hemen.
Emine Hanım hemen davrandı:
“Ben kıracak getireyim çocuklar…”
“Gel gel hanım.” dedi.
“Bileğine güvenen kırsın yesin. Kıramayan yemesin” dedi, Usta.

(Alkışlar...)

Yani yoldaşlar, Usta’mız o yaşında,  hem Değirmendere, yuvarlak, 
yani sağlam kabuklu fındığı, böyle kolayca çıtır çıtır kırabiliyor parmak-
larıyla. Hem de o günler daha dün gibi… Her şeyiyle hatırlıyorum. Yani 
Usta’mızın masanın ne tarafında oturduğunu, biz gençlerin nerede yer al-
dığını bugün gibi hatırlıyorum. Belleğimde capcanlı duruyor, arkadaşlar. 
İşte zaman 1969... Neredeyse otuz beş sene. Bu denli hızlı akıp gidiyor.

Hani Veysel de diyor ya:

Gün ikindi akşam olur
Gör ki başa neler gelir
Veysel gider adı kalır
Dostlar bizi hatırlasın

Devrimciler için hatırlanmak değil, birlikte yaşamaya devam etmek söz 
konusu... O yüzden böyle bir hüzünlenmemiz, dertlenmemiz asla yok. Ol-
madı da, arkadaşlar bizim.

E, çünkü biz ölsek de, yoldaşlarla beraber kavgaya hep devam edece-
ğiz, zafere kadar, yüzyıllarca... Şehitlerimiz ölmez!..

(Alkışlar…)

İnançlarını, düşüncelerini satıyorsun sen. Ki, insanı insan yapan şeydir 
bu, insanı insan yapan, insana insan yönünü veren, hayvandan farklılığını 
veren budur, inançlarıdır, sosyal mücadelesidir, sen onu satıyorsan...

Kim olursa olsun ona acınır, arkadaşlar. Ben acırım insan olarak. Değ-
mez… Hiçbir şey insanlığınla değişmeye değmez. İşte o yüzden Devrimci 
Ustalar, her an, ne pahasına, hangi şartlarda olursa olsun düşüncelerini ve 
kanaatlerini gizlemeye tenezzül etmezler. Doğru davranma neyse ondan 
geri durmazlar. 
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İslamı kullanarak iktidar olanların
gerçek İslamiyetle bir ilgileri yoktur

Peki arkadaşlar, diyelim Tayyip ve şürekası böyle. Ama bunları des-
tekleyen yığınla örgüt var. Tarikat var, vakıf var, Kur’an kursları var, din 
adamları var…

Peki bunlar bilmiyorlar mı?.. Bunlar niye yapıyorlar?..
Bu denli apaçık ortada, arkadaşlar.
Ali Başkan Arkadaşımızın da söylediği gibi, binlerce masum kadının 

ırzına da geçiyor şerefsiz ABD, Irak’ta. 
Ki bir kadına yapılabilecek en büyük kötülük…
Burada çağrışım oldu. Biz bir tek durumda, tek bir suç türünde ölüm 

cezasını savunuruz. Vatan Partisi Programı’nda Usta’mız da bunu söyler, 
arkadaşlar: Irz suçlarında der, yani cinsel suçlarda savunuruz biz ölüm 
cezasını. Bundan sonra da savunacağız. Çünkü bir kadına, böylesine bir 
alçaklığı yapan, onun karşılığı olan cezayı mutlaka görmeli. Başka hiçbir 
ceza onun karşılığı değildir. Ve kadın ruhunda o alçaklığın açtığı yarayı 
başka hiçbir şey kapatamaz arkadaşlar. İşte Kıvılcımlı Usta bunu da bilinç-
lice, kararlıca görmüş ve Vatan Partisi Programı’na koymuş. Bizim Parti-
mizin programında da bulunacak. 

Buna bir örnek vermek üzere, arkadaşlar, Irak cezaevlerinde tecavüze 
uğrayan bir masum kadının mektubunu okumak istiyorum. Nur isminde 
bir bayan, arkadaşlar:

“Ey kardeşlerim!
“Yaşadıklarımızı ve kirletilen onurumuzu düşündükçe gözlerim-

den yaşlar boşanıyor. Allah’a yemin ederim ki yaşadıklarımızı dile ge-
tirmekten acizim. Hayvani zevklerin aracı olmadığımızda, kendimizi 
şehvetlerine teslim etmediğimizde, bizi öldüresiye dövdüklerini ifade 
etmeme izin verin. Eğer kalbinizde, ruhunuzda bir zerre insanlık, hay-
siyet, onur ve şeref varsa birleşin, gelin ve bizi kurtarın buradan. He-
pimizin karnında onların piçleri var. Çoğumuz hamileyiz. Biz dünden 
ölüme razıyız. Size yalvarıyoruz. Gelin ve kurtarın bizi.”

Ebu Garip Hapishanesi’nden geliyor bu mektup.
Ki yayımlayan da, Kadiri Tarikatı’nın sözcüsü, yayın organı olan Yeni 

Mesaj. Oradan, daha doğrusu onun internet sitesinden indirdik, arkadaşlar 
bunu, bu mektubu.

Şu anda da Bağımsız Türkiye Partisi diye bir de partileri var değil mi, 
arkadaşlar?

Bunlar şimdi Amerika’ya karşılar ama bir zamanlar bunların önderi 
Haydar Baş biliyorsunuz, Tansu Çiller’in danışmanıydı. Yani Amerika’nın 
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hizmetindeki bir hükümetin ve başbakanın akıldanesiydi. Bunların ne ya-
pacakları, muhalefetteyken pek belli olmaz. Tayyip örneğinde de görüldü-
ğü gibi ancak iktidara yaklaştıklarında ya da iktidara geldiklerinde belli 
olur. Ama biz temenni edelim ki, bu görüşlerinde samimi olsunlar ve hep 
böyle kalsınlar. İnşallah öyledirler, diyelim... Çünkü somut bir kanıt olma-
dıkça biz kimseyi mahkûm etmeyiz. 

Bir Dinleyici: Dört tane de eşi var Hocam.
Nurullah Ankut Yoldaş: Efendim…
Dinleyici (Devamla): Dört tane eşi var.
Nurullah Ankut Yoldaş: Dört tane de eşi var. Evet… O da Ortaçağcı, 

şeriatçı tabiî. Biri de öğrencisi değil mi?
Dinleyici (Devamla): Tabiî. Ne kadar samimi olduğu da ortada…
Nurullah Ankut Yoldaş: Evet arkadaşlar… 
Şimdi yoldaşlar, bir taraftan da bir elleri dinde, şeriatta değil mi Tayyip 

tayfasının ve hükümetin? Bir taraftan işte İmam Hatip Okullarının önünü 
açmaya çalışıyor, Kur’an Kurslarının önünü açmaya çalışıyor…

Böyle dindarlar, İslamiyetin başlangıcından beri var, yoldaşlar. Çünkü 
bir olayı, bir düşünceyi ya da bir ideolojiyi herkes kendi sınıfına, yani ha-
yatını kazanma biçimine göre algılar. Farklı farklı algılar.

İşte mezhepler de buradan kaynaklanır. Bir dini, her sınıfın  algılayış 
biçimi birbirinden farklıdır. 

Hani günlük hayattan bir örnek verirsek arkadaşlar; bir tarihi esere, mi-
mari önem-değer taşıyan bir tarihi binaya diyelim; bir emlak komisyoncu-
su baktığı zaman, hangi gözle bakar, arkadaşlar?

“Ben bunu kaça alırım, kaça satarım, rayiç ne, kimlere satarım?” hemen 
aklına onlar gelir.

Ama bir mimar baktığı zaman, nelere dikkat eder, arkadaşlar?
Hangi teknikler kullanılmış, sanatsal açıdan bu binada hangi mimari 

üsluplar var, hangi mimari anlayışlar uygulanarak kapısı, penceresi, kiriş-
leri, kolonu, çatısı, duvarları, süslemeleri yapılmış? onları araştırır, onları 
inceler.

Bir jeolog, jeofizikçi baktığı zaman daha farklı şeylere bakar, farklı açı-
dan inceler. Onun da zeminine takılır ilkin gözü… Zeminle yapı arasında 
uyum ya da uyumsuzluk var mı? diye düşünür, ona kafa yorar.

Bir marangoz baktığı zaman; ahşap malzemelerine hemen dikkat eder. 
Onların hangi cins ağaçtan, hangi tip yöntemler, sanatsal anlayışlar uygu-
lanarak yapılmış, işlenmiş onlara bakar.

Demek istediğimiz, herkes, kendi günlük yaşayışı, günlük dünyası açı-
sından farklı farklı bakar, farklı farklı algılar olayları.

İdeolojileri, algılayış da böyledir.
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İşte Sosyalizmi algılayış, anlayış da böyledir, arkadaşlar.
İşçi Sınıfının Sosyalizm anlayışı başkadır, Küçükburjuvazi nin başka-

dır, Burjuvazinin başkadır, arkadaşlar Sosyalizm anlayışı. Marks’ı anlayışı 
farklı farklıdır arkadaşlar.

Ama bunların gerçeği İşçi Sınıfı Sosyalizmidir, bildiğimiz gibi.
Neden?
İşçi Sınıfı başkasını aldatmakta, kandırmakta çıkarı, menfaati olmayan 

tek sınıftır. O yüzden gerçek Sosyalizm; İşçi Sınıfı Sosyalizmidir. Ki Bi-
limsel Sosyalizm budur arkadaşlar. 

İşte bunların İslamiyeti de, gerçek İslamiyet,  Hz. Muhammed’in, Dört 
Halife’nin savunduğu İslamiyet değildir. Farklı bir İslamiyettir bunların 
savunduğu.

Arkadaşlarımız kısaca birer cümle ile söz ettiler. Usta’nın dışında, biz-
lerin dışında insanlığın geçmişini, yedi yüz bin yıllık geçmişini, oradan 
Milattan Önce beş bin yıllarında medeniyete (Tarihe), sınıflı topluma na-
sıl girdiğini, hangi sebeplerden dolayı girdiğini ve ondan sonra nasıl bir 
serüven izlediğini kimse bilmez. Yani Tarihi, Tarihöncesini bilemiyorlar. 
Ne insanlığın genel tarihini, ne Osmanlıyı, ne Türkiye’yi, bizim dışımızda 
bilmez kimse.

İslamiyeti de bilmezler arkadaşlar, o yüzden. Ne ilahiyatçılar bilir, ne de 
sosyal bilimciler, sosyologlar, felsefeciler, antropologlar bilir arkadaşlar. 
Gerçek anlamda biz biliriz. E çünkü Kıvılcımlı, “İslam Tarihinin Mad-
desi” eserinde genel insanlığın gelişim süreci içinde İslamiyetin de hangi 
konakta, hangi şartlarda, nasıl doğduğunu bize anlatıyor arkadaşlar. 

Ne diyor Kıvılcımlı?
Diyor ki, İslamiyet; Suudi Arabistan’daki Arap toplumunun, sınıfsız 

toplumdan sınıflı topluma girişinin ideolojisidir. Yani her iki toplum biçi-
miyle de bağı var.

Sınıflı topluma yani Tefeci-Bezirgân düzene geçilmiş. Çünkü Mekke ve 
Medine kentleri kurulmuş, Para, Devlet, Yazı icat edilmiş, Köle-Efendi 
ortaya çıkmış.

İşte öyle bir konakta Hz. Muhammed geliyor arkadaşlar. Her iki düzeni 
de biliyor. Yani insanlığın daha önce yaşadığı o kardeşlik düzenini, o eze-
nin ezilenin olmadığı, sosyal eşitsizliğin olmadığı, haksızlığın, köleliğin 
olmadığı düzeni de biliyor. İçinde yaşadığı düzeni de biliyor arkadaşlar. 

Gerçekçi. İlkel Sosyalist Düzene, Topluma dönülemeyeceğini biliyor. 
Ama, bir ölçüde de olsa, o günkü toplumda ve insanlığın ondan sonraki 
yaşayışında İlkel Sosyalist Toplumun geleneklerinin, kurallarının yaşama-
sını, egemen olmasını istiyor. O bakımdan İslamiyette birbiriyle çelişen, 
taban tabana zıt emirler, kurallar var arkadaşlar.
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Bunu da yalnızca biz biliriz.
Şimdi bu bazılarına soyut gelebilir.
“Hadi ya olur mu böyle şeyler. Adamlar, ilkokul çağından başlıyor, öm-

rünün 40-50 yılını bu işe veriyor, ilahiyatçılar. Onlar bilmezler de, siz nasıl 
bilirsiniz”

Şimdi birkaç somut örnekle bunu göstermeye çalışacağım yoldaşlar.....
Kur’anı Kerim... Yaşar Nuri Öztürk’ün tercümesi...
Kur’anı Kerim’de ikinci sure ve Kur’anı Kerim’in en uzun suresi bildi-

ğimiz gibi Bakara Suresi, arkadaşlar.
Sadece bu sureden örnekler vereceğim. Çünkü zamanımız kısıtlı. 286 

Ayet arkadaşlar. Şimdi burada Hz. Muhammed sürekli “İnfak”ı önerir.
İnfak nedir, yoldaşlar?
İnsanın, malını mülkünü, başkalarına dağıtması. İhtiyacı olanlara ver-

mesidir. Sadece kendi ihtiyacı kadarını, kendine ve bakmakla yükümlü ol-
duklarına bırakması, gerisini dağıtması: Arapça infak demektir arkadaşlar.

Daha surenin üçüncü Ayetinde başlar arkadaşlar:

“Ki onlar, gayba inananlar, namazı kılanlardır. Ve kendilerine rızık 
olarak sunduklarımızdan, başkalarına pay çıkaranlardır.” 

Yani sadece kendisi tüketmeyecek, başkalarına pay çıkaracak arkadaş-
lar. Yani Müslümanı böyle tanımlıyor daha üçüncü Ayette.

Ondan sonra 215’inci Ayet. Aynı sure’nin arkadaşlar:

“Sana, neyi infak edip vereceklerini soruyorlar. De ki: “İnfak etti-
ğiniz mal ve nimet; ana-baba, yakınlar, yetimler, yoksul ve çaresizlerle 
yolda kalan için olmalıdır. Hayır olarak yaptığınızı Allah en iyi biçim-
de bilmektedir.” 

219’uncu Ayet arkadaşlar. Hemen 15’ten 19’a: 

“(…) Ve sana neyi infak edeceklerini de soruyorlar. De ki: “Helal 
kazancınızın size ve bakmakla yükümlü olduklarınıza yeterli olanın-
dan artanını verin.” İşte Allah, Ayetleri size böyle açıklar ki, derin de-
rin düşünebilesiniz.”

Çok net arkadaşlar.
Neymiş ölçü?
Size ve bakmakla yükümlü olduklarınıza yetecek kadarını bırakın, ge-

risini verin diyor. Yani küplemeyin, yani karun olmayın, servet edinmeyin, 
servet dağları edinmeyin, hazineler edinmeyin diyor arkadaşlar. Çok açık 
ve kesin söylenen…
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Bu Sosyalizmdir arkadaşlar işte. Sadece kendi ihtiyacın kadarını ala-
caksın, gerisini hiç durmadan, vereceksin. 

254’üncü Ayet arkadaşlar:

“Ey iman edenler! Alışverişin, dostluğun, şefaatin olmadığı o gün 
gelmeden önce size verdiğimiz rızıktan infak edip dağıtın. Küfre sa-
panlar zalimlerin ta kendileridir.”

Dağıtmayanı da küfre sapmakla ve zalimlikle suçluyor dikkat edersiniz 
arkadaşlar. 

Yani Müslüman değil dağıtmayan. O gün gelmeden önce dağıtın diyor. 
261’inci Ayet:

“Mallarını Allah yolunda infak edip harcayanların durumu, yer-
den, her başağında yüz dane bulunan yetmiş başak çıkarmış bir da-
neye benzer. Ve Allah, dilediği kişi için daha da arttırır. Allah Vâsi’dir, 
yaratışını ve yarattıklarını genişletir; Alîm’dir, her şeyi en iyi biçimde 
bilir.” 

Gördünüz mü arkadaşlar; verirseniz diyor, Allah size daha çok verir. 
Yani teşvik de ediyor arkadaşlar. Korkmayın, verirseniz yoksul olmazsınız 
diyor. Ne kadar hararetle, güçle teşvik ediyor değil mi? Hem korkutarak, 
hem de sevindirerek…

262’nci Ayet hemen ardından geliyor:

“Mallarını Allah yolunda harcayıp sonra bu harcadıklarına bir ezi-
yet ve başa kakma eklemeyenlerin, Rableri katında kendilerine has 
ödülleri vardır. Korku yoktur onlar için; tasalanmayacaklardır on-
lar.” 

Gördünüz mü arkadaşlar?
Hemen cennette ne kadar rahat olacaklarını, bu dünyada da rahat ede-

ceklerini söylüyor. Yeter ki verin diyor. 
264’üncü Ayet: 

“Ey iman sahipleri! Allah’a ve âhiret gününe inanmadığı halde, 
insanlara riya için malını infak eden kişi gibi, sadakalarınızı başa 
kakmak ve eza etmek suretiyle boşa çıkarmayın.” diye devam ediyor 
arkadaşlar…

Asla gösteriş için vermeyin diyor, arkadaşlar.
Gösteriş için yapanlar yok mu?
Tayyipgiller mesela, her gün bir iftar çadırında, iftar şovu yapıyor değil 

mi arkadaşlar?
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Sen dolar milyarderisin yahu. Binlerce dönüm ormanı lüplemişsin.
Öyle değil mi arkadaşlar?..
Orman yasasıyla üstüne kondu. Kemal Unakıtan ve Abdullah Gül dahil. 

İstanbul’da. Binlerce dönüm orman arazisini lüpledi… Ve milyar doları 
var. İftar çadırında gösteriş yapıyor, milletin gözüne kül serpmek için. Yan-
daşları da öyle.

Onlar gibi olmayın, samimi-içten verin, diyor. Başa kakıcı olmayın, di-
yor.

Bu ne yapıyor?
Köylüyü bile hakkını istediği için, azarlıyor değil mi arkadaşlar?
İşçiyi azarlıyor… Memuru azarlıyor...
Bu Hz. Muhammed’in devamcısı değil arkadaşlar… 
265’inci Ayet hemen onu takip eden:  

“Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak ve öz benliklerindekini kökleş-
tirmek için infakta bulunanlara gelince, onların durumu kendisine bol 
yağmur isabet edip de ürününü iki kat veren bir bahçenin durumuna 
benzer. Böyle bir bahçeye bol yağmur düşmese de bir çisinti, bir nem 
bile yetişir. Allah, yapmakta olduklarınızı tam bir biçimde görmekte-
dir.”

Ne kadar tekrar ediyor, ne kadar açık ve kesin ifadelerle arkadaşlar. 
267’inci Ayet, demek ki bir Ayet sonra:

“Ey iman sahipleri! Kazandıklarınızın ve yerden sizin için çıkar-
mış olduklarımızın (dikkat edin arkadaşlar – N. Ankut) temiz ve güzel-
lerinden infak edin. (Yani öyle tırışka malları vermeyin diyor, temiz ve 
güzellerinden infak edin – N. Ankut) Kendinizin göz yummadan alıcı-
sı olmadığınız pis/bayağı şeyleri vermeye kalkmayın. Bilin ki Allah 
Ganî’dir, cömertliğine sınır yoktur; Hamîd’dir, bütün övgülerin sahi-
bidir/övgüye layık olanları gereğince över.”

Yani ölçütü de çok net, arkadaşlar. Kendinizin beğenmediği şeyleri verme 
yok. En beğendiğiniz, sizce en değerli olan şeyleri vereceksiniz diyor. 

272’nci Ayet:

“Onların iyiyi ve güzeli bulmaları, senin üzerine bir borç değildir. 
Tam aksine, dilediğini dileyen iyiye ve güzele kılavuzlayan Allah’tır. 
Nimet ve imkândan başkalarına bağışladığınız, esasında sizin öz ben-
likleriniz lehinedir. (Yani bu sizin lehinize diyor – N. Ankut) Allah’ın 
yüzünü arzulama dışında bir şey için infak etmiyorsunuz. İnfak et-
tiğiniz her nimet size tam bir biçimde geri verilir. Ve siz, asla zulme 
uğratılmazsınız.” 
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Ne kadar teşvik edici sözler, arkadaşlar.
Ve bunu devam eden 273 numaralı Ayet:

“İnfak edilenler, Allah yolunda kapanıp kalmış, yeryüzünde dolaşa-
maz olmuş yoksullar içindir. İffet ve onurları yüzünden, cahiller bun-
ları, zengin kişiler sanırlar. Sen onları yüzlerinden tanırsın. Yüzsüzlük 
ve yırtıklık ederek insanlardan bir şey istemezler. Nimet ve imkândan 
infak ettiğiniz her şeyi, Allah çok iyi bilmektedir.”

274’üncü Ayet, takip edelim:

“Mallarını; gece ve gündüz, gizli ve açık infak edenler var ya, işte 
onlar için Rableri katında kendilerine özgü ödüller vardır. Korku yok-
tur onlar için; tasalanmayacaklardır onlar.”

Evet, böylesine tekrarla, ısrarla “verin” diye emrediyor Hz. Muham-
med, arkadaşlar. 

280’inci Ayet:

“Eğer borçlu zorluk içinde ise eli genişleyinceye kadar beklenir. 
(Birisine borç verdiğiniz zaman – N. Ankut) Borcunu sadaka olarak 
ona bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz.”

Yani illa alacağımı tahsil edeceğim diye uğraşmayın, diyor arkadaşlar. 
Sadaka olarak ver geç git... Bu, sizin için daha hayırlı olur, diyor. 

Ve 286’ncı Ayet. Bu Ayete özel dikkat edelim, arkadaşlar. Son Ayeti 
Bakara Suresi’nin: 

“Allah hiçbir benliğe, yaratılış kapasitesinin üstünde bir yük yük-
lemez/teklifte bulunmaz.”

Bu cümleyi herhalde birçok vaizden dinlemişsinizdir değil mi arkadaş-
lar, duymuşsunuzdur. Çünkü buraya kadarını söylerler, ama arkasını getir-
mezler.

Şimdi sosyalist toplumda bir üretim ve üleşim prensibi var arkadaşlar. 
Bunu çoğumuz biliriz.

Sosyalist toplumun ölçütü nedir arkadaşlar? Bir arkadaş söyler mi?
Yani ben söylemiş olmayayım. Herkesten…
Bir Dinleyici: Yeteneğine göre.
Nurullah Ankut Yoldaş: Yeteneğine göre. Değil mi arkadaşlar? De-

mek ki herkesten yeteneğine göre iş istenecek sosyalist toplumda. Yani 
üretime katılması, toplum için üretim yapması istenecek. İşte onu söylüyor 
arkadaşlar Hz. Muhammed. Dikkat buyurun bakın:
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“Allah hiçbir benliğe, yaratılış kapasitesinin üstünde bir yük 
yüklemez, teklifte bulunmaz.” 

Yani yeteneği neyse, ona göre yük yükler, ona göre iş ister diyor. Yani 
ona göre topluma faydalı olacaktır, üretime katılacaktır diyor. Bire bir ay-
nısı değil mi yoldaşlar.

Devam edelim…

“Her benliğin yaptığı iyilik kendi lehine, işlediği kötülük kendi 
aleyhinedir. (İyilik yaparsan sen kazanırsın bu dünyada ve öbür dünya-
da, kötülük yaparsan kaybedersin diyor. Şimdi özel dikkat arkadaşlar…) 
Kişinin hem kendisi hem başkaları için kazandığı onun lehine, yalnız 
kendi nefsi için kazandığı onun aleyhinedir. (Yalnız kendin için, ken-
di çıkarın için üretim yapmayacaksın diyor arkadaşlar, kazanmayacaksın. 
Toplum için, hem kendin hem insan kardeşlerin için, bütün toplum için. 
Yalnız kendini düşünürsen bu aleyhine diyor, tüm toplumu düşüneceksin. 
İşte gerçek insan ya da sosyalist insan arkadaşlar, bu değil mi? Ve devam 
ediyor) Kişinin kendi emeği ile kazandığı lehine, başkalarının sırtından 
kazandığı aleyhinedir.”

Ne kadar net arkadaşlar. Sadece kendi alın terini yiyeceksin. Başkaları-
nın alın terine el koymayacaksın, başkalarının sırtından kazanmayacaksın 
diyor. 

Sosyalist ölçütün diğer kısmı ne Sait Arkadaş?
Sait Yoldaş: Herkese emeği kadar.
Nurullah Ankut Yoldaş: Herkese emeğine göre. E işte herkese ne di-

yor? Herkes emeğinin karşılığını alacak başkasının emeğini almak yok di-
yor.

Bire bir sosyalist ölçüt işte arkadaşlar.
İşte Sosyalizm.
Hayır bunu biz tercüme etmiyoruz. Keşke Arapça bilsek ama, işte 

Yaşar Nuri, eski Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı. Şimdi 
de CHP’den istifa etti, parti kurma çalışmaları var değil mi? Arapça’yı, 
Farsça’yı  daha 7 yaşında, İlkokuldayken başladım öğrenmeye, diyor. Böy-
lesine de bu konuda yeterli, ömrünü vermiş bir insan. 

Bunu kim anlayabilir bizim dışımızda arkadaşlar?
Yaşar Nuri bunu okuduğu zaman, bizim anladığımızı anlar mı?
Anlamaz.
Başkası anlar mı?
Anlamaz. Sadece biz anlarız.
Niye?
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Çünkü İlkel Komünal Toplumu-İlkel Sosyalist Toplumu, insanlığın yedi 
yüz bin yılda başından geçenleri biz biliyoruz. Ondan sonrasını da yani 
insanlığın yazılı tarihini de biliyoruz. Öyle hayalle, hurafeyle değil, önyar-
gıyla değil, gerçekte neyse öylece biliyoruz. O yüzden biz anlıyoruz.

Ve devam edelim arkadaşlar
Bunların Hz. Muhammed’in kendi idealleri olduğu da aynı Ayette be-

lirtiliyor.
Devam ediyorum kaldığım yerden:

“Ey Rabbimiz! Unutur yahut hata edersek bizi hesaba çekme. Ey 
Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. 
Ey Rabbimiz! Bize, güç yetiremeyeceğimiz şeyleri de yükleme. Affet 
bizi, bağışla bizi, acı bize. Sen bizim Mevlâ’mızsın. Küfre sapanlar top-
luluğuna karşı yardım et bize!”

Şimdi bunu Tanrı buyursa kendi kendine böyle hitap eder mi?
Hz. Muhammed Tanrıya hitap ediyor.
Bu Sosyalizm işte, arkadaşlar. Ama, Hz. Muhammed tabiî köleliliği de 

yasaklayamıyor. Çünkü yasaklasa -onu istiyor, gönlünden geçen o- ama 
kurmak istediği dinin tutmayacağını biliyor arkadaşlar.

Ne yapabiliyor?
Faizi -ribayı- yasaklıyor.
Aynı Surenin, Bakara Suresi’nin 275, 276’ncı Ayetlerine bakalım. 275: 

“O ribayı yiyenler,(riba faiz arkadaşlar biliyoruz – N. Ankut) şey-
tanın bir dokunuşla çarptığı kişinin kalkışından başka türlü kalkamaz-
lar. Bu böyledir, çünkü onlar, “alış-veriş de riba gibidir” demişlerdir. 
(Yani, ticaret – N. Ankut) Oysaki Allah, alış-verişi helal, ribayı haram 
kılmıştır. Kendisine Rabbinden bir öğüt gelip de yaptığından vazge-
çenin geçmişi kendisine, işi Allah’a kalmıştır. Yeniden ribaya dönene 
gelince, böyleleri ateşin dostlarıdır. Sürekli kalacaklardır orada.”

“Allah, ribadan beklenen artışı mahveder, sadakalar karşılığında 
artışlar getirir. Allah, nankörlüğe batmış günahkârların hiçbirini sev-
mez.”

Faizi böylesine, kesin biçimde yasaklıyor arkadaşlar. Çünkü biliyor ki 
faiz, alın terinin karşılığı olabilir mi?

Değil arkadaşlar. Alınteri ile ne ilgisi var?
Parababası ne yapmış?
Dağıtmamış, küplemiş, on veriyor karşılığında bir de üstü ayrıca onun  

yarısı kadar, bir misli kadar, iki misli kadar artık, darda kalanının duru-
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muna göre, ayrıca para istiyor. Bunu yasaklıyor arkadaşlar. Burada yine, 
tartışıyor:

“Çünkü onlar, “Alış-veriş de riba gibidir” demişlerdir. Oysaki Al-
lah, alışverişi helal, ribayı haram kılmıştır.”

Alışveriş de riba gibi midir yoldaşlar?
Evet, ticaret de böyledir değil mi?
Orada da alın teri var mı? Bezirgânın aldığı malda?
Alıyor üreticiden, ona hiçbir katma değer eklemiyor. Yeni bir değer kat-

mıyor o mala. Alıyor, darda olana götürüp satıyor.
Kendisi bir alın teri ekliyor mu?
Eklemiyor bezirgân. Üreticiden aldığının belki bir misline, belki iki 

misline, üç, beş misline satıyor.
Faizden bir farkı var mı?
Yok. Her ikisi ikiz kardeşler Tarihte. Ki buna Tefecilik ve Bezirgânlık 

deniyor ve Kıvılcımlı Usta da Tefeci-Bezirgân Sermaye diyor. Birini yapan 
öbürünü de yapar. Çünkü ticaretle ilk uğraşan sınıf, aynı zamanda ilk ege-
men sınıf olan Tefeci-Bezirgân sınıfıdır.

Sermayeyi biriktiriyor, onu hem faizde işletiyor, hem alım satımda.
Ve sonrasında da ne yapıyor?
Toprak alıp derebeyleşiyor.
Ama Hz. Muhammed’in gücü birini yasaklamaya yetebiliyor. Hiç de-

ğilse birini yasaklayayım diyor. Çünkü öbürünü de yasaklasa, İslamiyeti 
tutturamayacağını biliyor. Gerçekçi. Ancak o kadarına gücü yetiyor. Yani 
gönlünden geçen sosyalizm…

Ama içinde yaşadığı toplum daha fazlasına elvermez. Toplumun şartla-
rı. Gerçekçi bir önder olduğu için, bu kadarını koyuyor.

İşte onu biz biliriz arkadaşlar. Böyle görürüz, böyle anlarız. Ve hep tek-
rarladığımız gibi başka da kimse de anlayamaz. Tarihi bilmeyince, çünkü 
genel insanlık tarihi, dinler tarihi içinde insanlığın başından geçenler için-
de bir olay, bir tarih olayı, bir dönüm, bir parça. Sadece o parçaya bakarak 
onun ne olduğunu anlayamazsın. Geneli bileceksin, o parçayı da yerli yeri-
ne oturtup, gerçekler neyse olduğu gibi görüp kavrayabileceksin. İşte bunu 
da biz yapabiliyoruz. 
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Günümüzde Siyasi İslamı amaçları için kullananlar, 
Muhammed’e, O’nun Ehli Beyti’ne ve Dört Halifeye 

kılıç çeken Tefeci-Bezirgânların 
yani Muaviye’nin, Yezit’in devamcılarıdır

Şimdi Kıvılcımlı der ki; İslamiyet Dört Halife devrinde, yani elli yıl sü-
resince, ilk orijinal biçimini korudu. Ondan sonra derebeyileşti. Tümüyle 
yönetim Tefeci-Bezirgânların eline geçti arkadaşlar.

Kaldı ki bu dönemde yok muydu?
Vardı.
Hz. Muhammed’in ve Dört Halife’nin ömrü de bir anlamda, bu Tefeci-

Bezirgânlarla mücadelede geçti arkadaşlar.
İşte Metin Arkadaş kısaca söz etti. Mekke’de niye tam İslamiyet otur-

madı da Yesrip ve Medine’de oturdu?
Çünkü Tefeci Bezirgân Sermaye Mekke’de daha zayıf, Medine’deki 

kadar kök, dal budak salmış değil. Medine’de özellikle Yahudi Tefeci-
Bezirgân Sermaye halkı haraca bağlamış, üretmen insanların hemen tümü-
nün tarlasını-işyerini, borçlandırarak, ipotek altına almış; halk bu antika sö-
mürgenler elinde inim inim inlemektedir. Hz. Muhammed ise Kur’an’ında 
riba dediği faizi kınamakta, faiz için mal ya da para verenlerin aslında 
mallarının artmayacağını, çünkü Allah katında faizin kötü bir şey olduğu-
nu, bu sebeple de faiz gelirinin bereketinin olmayacağını anlatmaktadır. 
(Rum Suresi 39’uncu Ayet.) Bunu duyan Medine Halkı kurtarıcı olarak 
Hz. Muhammed’i, dinine girmeyi kabul ederek, Medine’ye çağırıyor. İşte 
Hz. Muhammed’in Hicret’inin gerçek sebebi budur. Hz Muhammed de 
Medine’ye geldikten sonra şehrin en büyük Tefeci-Bezirgânlarını barındı-
ran Yahudi Evs ve Hazreç Kabilelerini şehirden kovarak halkı bu Tefeci-
Bezirgânların elinden kurtarmıştır.

Hatırlanacağı gibi, Hz. Muhammed, Medine Tefeci-Bezirgânlarıyla 
yaptığı mücadele sürecinde faizi en kesin dille lanetler-yasaklar ve faiz 
yiyenlerin en büyük günahı işleyenlerin arasında sayılacağını belirtir. Tabiî 
Allah katında… (Bakara, Âl-i İmran, Nisa Sureleri)

Medine’de Hz Muhammed, aynı zamanda bir Devlet Başkanıdır da. 
Bu sebeple de zaten fiilen faiz alınmasına, yenmesine izin vermez. Yani 
işin müeyyidesini sadece öbür dünyaya bırakmaz, bu dünyada da faizcilik 
yapanları cezalandırır. Şehirden sürüp atar...

Şimdi yoldaşlar, Dört Halife’den de size bazı vecizeler okuyacağım. 
Yani bunların da aslında İslamiyetin, Hz. Muhammed’in koyduğu şekliyle 
İlkel Komünal yönünü, Sosyalist yönünü nasıl savunduklarını, öne çıkar-
mak için mücadele ettiklerini ve o yüzden üç halifenin Tefeci-Bezirgânlar 
tarafından katledildiğini ortaya koymaya çalışacağım.
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Biliyorsunuz,  Hz. Muhammed der ki:

“Dünyanızdan bana üç şey sevdirildi: Kadınlar, güzel kokular ve 
namaz.”

Tek üç şeye düşkün. Kadınlara düşkünlüğünü biliyoruz. 17 eşle 
nikâhlanıyor. On ikisiyle zifaf yapıyor. Öldüğü zaman 9 eşi var. Bunu da 
açıkça söylüyor. Şimdi o çağın geleneği bu. Hâlbuki Hz. Muhammed, ka-
dınlar lehine, geçmiş dergimizde çıkan bir yazımızda da söz ettiğimiz gibi, 
iyileştirmeler yapıyor çağının şartları içinde. Daha fazlasını yapamıyor. 

Hz. Ebubekir’den vecizeler
Hz. Ebubekir, ilk Halife arkadaşlar:

“Dünyadan bana üç şey sevdirildi. Senin yüzüne bakmak. (Hz.  
Muhammed’e bu denli bağlı. İçten. Saf.) Uğruna mal harcamak. 
(Bütün malını, Hz. Muhammed’in kurmaya çalıştığı din uğruna har-
camak.) Sana indirileni (Kur’an’ı) okumak.”

İşte böylesine samimi, içten arkadaşlar.
Daha önce de sanırım sözünü etmiştim. Bir yoksul geliyor mescidin 

önünde otururlarken, Hz. Muhammed ve sahabesi. Hz. Muhammed, her-
kes evinde olan bir şeyleri getirsin, diyor. Ebubekir gidiyor nesi var nesi 
yoksa, tümünü yüklenip geliyor. Ne yaptın sen, diyor. Çoluğun çocuğun 
için ne bıraktın? Allahın Resulünü, diyor. Her şeyi bırakıp geliyor. Böyle-
sine cömert arkadaşlar. İşte o yüzden; uğrunda mal harcamak. Yani uğruna 
harcamaktan haz duyuyor arkadaşlar. Böylesine inançlı, saf, içten… Bıra-
kalım servet edinmeyi, nesi varsa ona harcamak zevk veriyor kendisine. 
İlkel Sosyalist Toplumun insanı… Yani o geleneği savunuyor. 

Evet başka bir vecize:

“Mal, infak etmeyende, silah, kullanmayanda, görüş, kabul edilme-
yende olursa işler bozulur.”

Ne güzel değil mi? 
Başka bir vecize:

“Ölüm bir kapıdır, herkes o kapıdan girecektir; ölümden sonra 
ahiret yurdu nedir, keşke bilsem!” 

Hani yoldaşlar, bütün insanlar zaman zaman düşünür: Acaba Tanrı yok 
mu? Aklına gelir. İnanmayanların çoğu da diyelim, acaba var mı? Biz yan-
lış yolda mıyız? diye, düşünür.

Şimdi bu tür durumları da nasıl itiraf ediyor değil mi?
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İçten böyle… Hiç hesabı kitabı yok… Ölüm, kabre elbet girilecek o 
net. “Ölümden sonra ahiret yurdu nedir, keşke bilsem.” 

Hayyam da diyor ya:

“Gidip gelen var mı?”

Hepsi rivayet... 
Yine Yahya Kemal’in bir şiiri de benzer değil mi, arkadaşlar?
Münir Nurettin Selçuk da besteledi bilindiği gibi:

“Dönülmez akşamın ufkundayım.”

Aynı şeyi söylüyor:

Dönülmez akşamın ufkundayız vakit çok geç 
Bu son fasıldır ey ömrüm nasıl geçersen geç 
Cihana bir daha gelmek hayal edilse bile 
Avunmak istemeyiz böyle bir teselliyle 
Aah geniş kanatları boşlukta simsiyah açılan 
Ve arkasında güneş doğmayan büyük kapıdan 
Geçince başlayacak bitmeyen sükûnlu gece 
Gruba karşı bu son bahçelerde keyfince 
Ya şevk içinde harap ol ya aşk içinde gönül 
Ya, lale açmalıdır göğsümüzde yahut gül 
Aah dönülmez akşamın ufkundayız vakit çok geç” diyor.

Hep aynı düşünceyi, bütün inancına, samimiyetine rağmen, söylemek-
ten çekinmiyor Hz. Ebubekir, görüldüğü gibi.

Hz. Ömer’den Vecizeler
Hz. Ömer’den, arkadaşlar:

“Türkler cesur düşmanlardır. (O zaman İslamiyeti henüz kabul et-
miş değiller biliyorsunuz, 8’inci Yüzyıl’ın ikinci yarısından itibaren Türk-
ler İslamiyeti kabule başlarlar. Bu sözler 7’nci Yüzyıl’da söyleniyor. Dört 
Halife Devri, Türklerin İslamiyeti kabulünden yüz yıl öncesidir, Hulefa-yı 
Raşidin denilen devir. – N. Ankut) Onların (düşmanlarına) verecekleri 
(ganimet) az, alacakları ise çoktur.”

Çünkü Türkler o zaman İlkel Sosyalist Toplumun insanı. Barbar toplu-
mun insanı… Daha savaşçı. Onlarla karşılaştık mı kaybederiz, diyor. Bir 
de; hiç şey yapmıyor, kötülemiyor, pislik atmıyor. Cesur diyor, düşman. 
Düşman diyor ama, cesur düşman. Karşılaşırsak onlarla, alacağımız az, 
ama vereceğimiz çok. O yüzden onlarla kavgaya girmek bize zarar getirir 
diyor.
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Yine:

“Eminin güçsüzlüğünden, güçlünün hainliğinden Allaha şikayet-
çiyim.”

Yani açıkça şikâyet ediyor Allah’a ki, hainler güçlü; güvenilir, temiz, 
mazlum insanlarsa güçsüz. Bu yüreğini sızlatıyor, tıpkı bizimkini sızlattığı 
gibi.

Bunlar Hz. Ömer’in arkadaşlar, Türklerden itibaren. Altını çizeyim, at-
lamış olabilirim. 

Ömer de diyor:

“Dünyadan bana üç şey sevdirildi: İyiliği emretme, kötülüğü ya-
saklama, eski elbise giyme.” 

Yani gösteriş, çalım, ün, poz peşinde değil. Sadece iyilik için savaşma, 
kötülerin düşmanı olma ve eski elbise giyme. Hani Che’ye de hep eski 
elbise giydiği için adlar da takarlar değil mi, arkadaşlar?

Usta’mız da öyle. Tanık olan arkadaşlar bilir; kısalmış gitmiş bir panto-
lon,  çoktan modadan düşmüş gömlek, kravat… Kılık kıyafetle, öyle gös-
terişle bir derdi yok. İçten. Yani çünkü davası o değil.

Önemli olan yürek ve inanç… Mücadele…
Gerçekten her şeyini; inandığı, doğru bulduğu kavgaya adamış insanlar, 

gösterişe, kılığa kıyafete takılmazlar.
Hani hep söylediğimiz gibi bütün makyajlar; varsayılan bir eksikliğin, 

bir çirkinliğin gizlenmesi çabasından kaynaklanır.
Kıyafet de bir makyaj bir anlamda. Aşırı düşkün olursak, e, o makyaja 

takmışız demektir. Bir eksiklik görüyoruz, onunla kapatmaya çalışıyoruz 
demektir ki, içten insanlar, gerçek kavga insanları, böyle şeylere önem ver-
mezler. 

“Her insanın kapasitesi farklıdır. (Bu yüzden) insanları düzeyleri-
ne göre değerlendirin ve güçlerine göre iş verin.”

Yani burada her insanın yeteneğine göre iş isteyin deniyor…

“Ölüm akıllarda sevinç bırakmayan bir dünya gerçeğini ortaya 
kor.”

Ömer de dikkat edersek yani, ölümden ürperiyor. “Akıllarda sevinç bı-
rakmayan bir dünya gerçeğini ortaya kor.”

Yani burada ne görüyoruz?
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Acaba öldükten sonra hiçlik mi var?
Değil mi?
Yoksa ahrete, cennete tam inanan korkar mı?
Korkmaz
Yani içten böyle. İlkel Komünal Toplum insanı çünkü. Ahrete tam inan-

mamasına rağmen cesur, bu yüzden... İnancı hep ön planda tutan insan... 
Bizler gibi…

Evet yoldaşlar:

“Zenginleri seven bir sofuyu gördüğünüzde, onun için dünya düş-
künü hükmünü veriniz.”

Gördünüz mü, arkadaşlar?
Eğer dindar geçinen birisi zenginleri seviyorsa o dünya düşkünüdür, 

diyor. Dindarlığı sadece görünüştür. Aldatmacadır diyor.
Kimi sevecek?
Mazlumları… 

“Zorunluluk olmaksızın sultana yaranmak isteyen sofuyu görürse-
niz, ona hırsız hükmünü veriniz.”

Hep mazlumun yanında, arkadaşlar…

“İlim ve Kur’an için para almayınız; yoksa, bu aşağılık (hareket) 
sizi cennete gitmekten alıkoyar.” 

Yani Yaşar Nuri de, hatırlayacaksınız, bazı arkadaşlar hatırlar; “İmam-
lar para almamalı” demişti, arkadaşlar, anımsadınız herhalde. İşte aynı ger-
çek... “İlim ve Kur’an için para alınmaz.”

Hani bizim toplumumuzda da bilim ve sağlık, eğitim ve sağlık para-
sızdır. Parasız olmalı diyoruz. Bunu kâr aracı yapan, çıkar aracı yapan bu 
ikisini, eğitim ve sağlığı, gerçek anlamda insan değildir. Eğer insanlığı se-
viyorsak, insanız diyorsak, bilimi herkese aktarmamız lazım. Çünkü hem 
bugünün, hem de yarının insanlarının mutluluğu onu öğrenmede. E, sağ-
lıklarını da korumamız lazım. Bu yüzden her ikisi de kâr aracı, çıkar aracı 
olamaz. Asla olmamalı..
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Hz Osman’dan vecizeler
Hz. Osman’dan arkadaşlar birkaç vecize okumak istiyorum:

“Ben, yaşarsa, baba sözü dinlemeyen; ölürse ona dert olan yara-
maz bir çocuk babası gibiyim! (Çaresiz kalanlardanım.)”

Bunda neyi anlatıyor, arkadaşlar?
Şimdi Hz. Osman döneminde Tefeci-Bezirgânlık biraz daha güçleniyor. 

Hz. Osman’a çeşitli komplolar, saldırılar düzenlemeye başlıyor. Komplo-
lar kurmaya başlıyor. Ve bunu görüyor Hz. Osman. Yani topluma iyilik 
yapmak, iyiye yöneltmek istiyor. Ama gücü yetmiyor. Ömer gibi de, Ali 
gibi de cesur, yani onlar kadar savaşçı değil. Mülayim... Yufka yürekli... O 
yüzden çaresiz kalanlardanım, diyor. Baskı da uygulayamıyor. Yapamaz. 
İnsan yüreği taşıyor çünkü.

“Dünyadan bana üç şey sevdirildi: Açları doyurma, susuzları suya 
kandırma, (Kur’an okuma), çıplakları giydirme.”

Gördünüz mü arkadaşlar, en sevdiği şeyler?
Başka hepsi hikâye, diyor. En değerli gördüklerim bunlar, eylemler 

bunlar. 
Ve arkadaşlar, kendisine haince tuzaklar kurulduğunu biliyor. Ve ölüm 

korkusu içinde her an. Söylüyor:

“Beni öldürmeyiniz, çünkü ben bir halifeyim, İslam’da kardeşini-
zim, çalışkan bir yöneticiyim.!”

Feryat ediyor. Ama Tefeci-Bezirgânlık dinliyor mu, arkadaşlar?
Dinlemiyor. Ömer gibi Osman’ı da katlediyor. 

“Sağ elimi, onunla Allah elçisinin sağ elini okşadıktan sonra, ona 
saygının bir ifadesi olarak, avret yerimin üzerine koymadım.”

Ne kadar saygı duyuyor önderine... Hz. Muhammed’in sağ elini ok-
şadım diye sağ elini asla önüne değdirmiyor. Apış arasına değdirmiyor. 
Önderine o denli içtenlikle inanıyor. Tıpkı barbar insanlar, ilkel sosyalist 
insanlar gibi. 

Ve “Mezardan daha korkunç bir manzara görmedim.”

Ölümden her insan gibi o da ürperiyor.   

“Yazıklar olsun! Bu ağaç, deven ve koyunun içindir; ama sen onu 
kesiyorsun!”

Çevreciler de arkadaşlar, her İlkel Sosyalist İnsan gibi doğaya da saygı-
lılar. “Ağaç kesme” diyor. 
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Hz. Ali’den vecizeler
Ve Hz. Ali’den arkadaşlar. O da: 

“Bana, dünyadan üç şey sevdirildi: Konuğa hizmet etmek, (Ne ka-
dar konuğa düşkün değil mi arkadaşlar?) yaz gününde oruç tutmak, 
düşmana kılıç vurmak.” diyor.

Ne güzel özetliyor Hz. Ali’yi, arkadaşlar, karakterize ediyor, bu üç yön. 
Ne kadar konuksever, her İlkel Komünal Toplum insanının olduğu gibi. 
Konukseverlikleriyle ünlüdür bildiğimiz gibi, Barbar Toplumlar, Sosyalist 
Toplumlar. Hatta Kafkas Halklarından Abhazlarla ilgili, bir menkıbe anla-
tılır, arkadaşlar:

Tanrı yeryüzünü halklara paylaştırırken, Abhaz geç kalmış, gitmemiş, 
paylaştırma bitmiş. Ondan sonra çıkıp varıyor. 

“İyi de o iş bitti” diyor Tanrı. “Sen nerdeydin?” 
“Konuğum vardı. Bırakıp gelemezdim.” diyor.
Ve bu Tanrının çok hoşuna gidiyor. Kafkas Halkları, bildiğimiz gibi, 

İlkel Komünal Topluma en yakın halklar. Geçen yüzyılda da, geçen sene 
de söylediğimiz gibi, İlkel Komünal Toplumu yaşayan, devletsiz, mahke-
mesiz, cezaevsiz, cezaevi olmayan, düzenli ordusu olmayan halklar. İlkel 
Komünal Toplum halkları. Onun üzerine Abhazya’yı veriyor, yani dünya-
nın en güzel bölgelerinden birini veriyor Abhazlara. Kafkaslar da yurtları-
nı bu denli severler. İlkel Komünal Toplum halklarının hepsi sever kendi 
yurdunu. Biz gerçek devrimciler gibi...

Biz de yurtseveriz. Hiç kimse gerçek devrimciler, sosyalistler kadar, 
Marksistler kadar; yurtsever olamaz.

Yurtseverlik, temel kriterlerimizden, ölçütlerimizden biri. Ama sadece 
yurtseverlikle, ufkumuzu sınırlandırmayız biz. Aynı zamanda bizim en be-
lirgin, en önde gelen özelliğimiz, halkseverliğimiz ve insan severliğimiz.

O yüzden milliyetimiz bizim ikincil plandadır. İnsan sevgimiz hep ön 
plandadır.

Yoksa milliyetçiliğimizi ön plana alırsak, arkadaşlar, ulusal yönümüzü 
ön plana alırsak, insanlığın genel çıkarından geriye düşeriz. İnsanlığın ge-
nel çıkarıyla örtüşmeyen, ona ters düşen eylemlerimiz olabilir. İşte ondan 
sakınmak için insanlığın genel çıkarını ön planda tutarız, ulusal çıkarları-
mızı ona uydururuz. İkisi birbiriyle çeliştiği zaman, insanlığımızı tercih 
ederiz.

Devrimcilerin, komünistlerin en yurtsever insanlar olduğuna, geçen 
yüzyılın tarihi tanıktır, arkadaşlar.

En azından yakın tarihi, İkinci Dünya Savaşını göze alalım. Sovyetler 
Birliği yirmi milyon insanını kaybetti ama, vatanını savundu.
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Yine Çekoslovakya’da arkadaşlar… Hitler işgaline karşı direnişin ön-
cüsü komünistler…

Fransa’da direniş hareketini başlatan yine Komünist Partisi, arkadaşlar. 
Burjuvazi Hitler’le ittifak yaptı. Kukla hükümetler kurdular. Ama Komü-
nistler direniş hareketini başlattı.

Tabiî bütün Avrupa ülkelerinde Nazi İşgaline karşı Direnişi ilk örgütle-
yen, her zaman en ön safında çarpışanlar hep komünistler olmuştur.

“Savaş boyunca komünistler direniş içindeki en etkili güç oldular, 
en önde savaştılar ve en büyük kayıpları verdiler. Direnişte 75 bin ölü 
veren Fransız Komünist Partisi “Şehitler Partisi” olarak anılmaya 
başlandı. İtalyan Komünistleri yalnızca Eylül 1943’ten Nisan 1945’e 
kadar geçen sürede Alman İşgalcilerine karşı verilen Partizan Sava-
şında 40 bin mensubunu yitirdi. Belçika’da Partizan Savaşlarında ve 
Gestapo Hapishanelerinde ölen 15 bin direnişçiden 2 bini Komünist 
Partisi üyesiydi. Hollanda Komünist Partisi’nin Direnişin başlangıcın-
daki üyelerinin yarısı, Merkez Komitesi’nin tamamı Kurtuluş ve Öz-
gürlük Mücadelesinde öldü. Küçük Lüksemburg’da parti üyelerinin 
ve lider Zenon Bernard da dahil olmak üzere Merkez Komitesi’nin 
büyük bölümü Direniş sırasında Nazilerce öldürüldü.

“Komünistlerin Direniş sırasındaki cesaret ve fedakarlıkları bü-
yük sempati ve destek topladı. Bütün Avrupa ülkelerinde Komünist 
Partisi’ne geniş çaplı katılımlar oldu. Savaş ve direniş yıllarındaki 
kayıplarına rağmen partilerin üye sayıları birkaç kat arttı. İtalyan 
Komünist Partisi’nin savaş öncesindeki üye sayısı 100 bin civarında 
iken, 1945’te yapılan 5’inci Kongre’de Togliatti bu sayının 2 milyona 
ulaştığını söylüyordu. 1936’da 180 bin olan Fransız Komünist Partisi 
üye sayısı savaş sonunda 500 bini aşmıştı. Direnişin başlangıcında 7 
bin üyesi olan Belçika Komünist Partisi’nin üye sayısı 1945’te 100 bin 
oldu. Sıcak Direniş Mücadelesinin uzağında kalan İngiltere’de bile, 
Komünist Partisi’nin üye sayısı 1930’ların sonlarında 10 bini ancak 
aşarken, savaşın bitiminde tarihinin en yüksek noktasına, 50 binin 
eşiğine ulaşmıştı.” (Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi, 
3’üncü cilt, s. 925) 

Geçelim Vietnam’a, arkadaşlar: Fransız, Japon sömürgecilerini, arka-
sından Amerikan sömürgecilerini, istilacılarını yenen kim?

Ho Amca’nın önderliğindeki komünistler.
Kore’de, Kim İl Sung önderliğindeki komünistler, Japon işgalcilere 

karşı, Amerikan işgalcilerine karşı savaşanlar.
Çin’de yine öyle… Mao önderliğindeki komünistler, Japon işgalcileri 

ülkelerinden püskürtüp atanlar.



93

İşte son örneği, yine arkadaşlarımız, Ali Başkan Arkadaş da uzun uzun 
söz etti: Küba…

İşte İlkel Komünal Toplum insanları da, bizler gibi yurtsever, vatanla-
rını sever.

İşte bugün de biz, ABD, AB uşakları vatanı satmak için uğraşırken, 
onlara karşı kararlılıkla bayrak açıyoruz ve mücadele ediyoruz.

Edeceğiz de daha.
Asıl mücadelemiz geride!..
Onlar erken bayram ediyorlar!
Memleketi vermeyiz!
Öyle kolay sattırmayız!..

(Alkışlar…)

Evet yoldaşlar!
Ali’ye dikkat ederseniz, işin zor olanını seviyor, yoldaşlar. Kolay ola-

nını değil. Biz devrimciler gibi. En gerçekten, en yürekten, en fedakârlık 
isteyen yönünü seviyor işin. “Yaz gününde oruç tutmak” diyor. Kışın de-
miyor…

Onu seviyor… Ve “düşmana kılıç vurmak”. 
Gerçekten haklı olduğuna adı gibi inandığı bir dava için her şeyini orta-

ya koyarak dövüşmek, savaşmak, insana sonsuz haz verir. 
Ve hayatını her an ortaya koyarak savaşmak…
Çünkü insanlığın en yüce mertebesine çıktığını hissedersin o zaman.
Onun verdiği çok büyük bir haz vardır. 
“Adaletin en iyisi mazluma yardım etmedir.”
Adalet anlayışını görüyor musunuz, yoldaşlar
“Mazluma yardım etme”... Aynı bizim gibi.
Mustafa Kemal de: “Mazlum halklar’ diyor, değil mi? “Ben onların ya-

nındayım” diyor.
Bugün AB’cı dönek alçaklar ne diyorlar?
Mustafa Kemal de Batıcıydı, orayla birleşme yanlısıydı, gibi namus-

suzca yalanlar söylüyorlar.…
Hayır! Böyle bir şey bulamazsınız. Söylev ve Demeçleri meydanda… 
Mustafa Kemal hep emperyalistlere karşı. Tabiî başdüşmanı da bizi yok 

etmek isteyen Batılı Emperyalistlerdir. ABD Emperyalizmi de dahil, tümü-
ne karşı. “Mazlum dünya halkları, mazlum milletler”... Mustafa Kemal’in 
sözlüğündeki terimler bunlardır.
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Bugün güneşin doğuşunu nasıl görüyorsam mazlum milletlerin de yarın 
sömürgelikten kurtulup, bağımsızlıklarını kazandıklarını aynen öyle görü-
yorum, diyor.

Ve muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkmasını istiyor, Türk Ulusu-
nun ve mazlum ulusların. Bu da en doğal… Bundan doğal bir şey olabilir 
mi?..

Bunu kim istemez, elbette böyle isteyecek… 

“Utanmanın en güzeli kendinden utanmadır.”

Görüyor musunuz, arkadaşlar bakın?..
Ben diyorum ya: Aynalar… En korkulacak şey aynalar… Orada sureti-

mizi gördüğümüz zaman vicdanımızın ne diyeceği. İşte, “kendinden utan-
madır” diyor. Akıl için yol bir, arkadaşlar. Bizim düşündüğümüzü, Hz. Ali 
de bin dört yüz sene önce, aynen düşünmüş. Yüreklerimiz aynı frekansta 
atıyor çünkü, arkadaşlar…

“Huyların en iyisi cömertliktir.” arkadaşlar.

“Ver” diyor.

“Cömertliğin en makbulü (arkadaşlar dikkat edin) kendi muhtaç-
ken başkasına vermektir.”

Ölçüyü görüyor musunuz, arkadaşlar? 
Hz. Muhammed gibi… Hep en zoru seçiyor. Kendin muhtaçken başka-

sına vereceksin, diyor, en makbulü bu… Kendin dolgun taşkınsın, başkası-
na vermişsin o, o kadar değerli değil, diyor.

Bir bunlara bakalım, bir de Tayyipgillere ve Tayyip ve şürekasına… 
Unakıtan’a, bilmem ne akıtana, bilmem ne akıtana arkadaşlar…

İlgileri var mı hiç zerrece?
Yok…
Bunlar tam karşıtı. Katledenlerden… Çünkü onlar da İslamı bayrak ya-

pıyorlar. 

“İnsanların en akıllısı alçaklığın her türlüsünden uzak durmalı-
dır.”

Yiğit adam elbette alçaklığın her türlüsünden titizlilikle uzak durmaya 
çalışır. 

“En kötü ahlâk hainliktir.”

Evet arkadaşlar… “En kötü ahlâk”…
Ne güzel söylüyor değil mi?
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Hainlik ne?
Düşüncelerine, davana, inancına, kişiliğine ihanet etmektir hainlik. Do-

layısıyla, ülkene ve insanlığa ihanet etmektir, arkadaşlar, “en kötü ahlâk” 
diyor... 

“En yakın olan şey eceldir.”

Evet, arkadaşlar… En yakın olan şey… Yani böyle doğal gerçekleri de 
dâhice görüp gösteriyor dikkat edersiniz.

Ünlü Fransız filozofu Jean Paul Sartre:

“İnsan doğduğu anda ölmek için yeterince yaşlıdır.” diyor.

Yani doğduğun anda bile her an ölebilirsin. O, felsefi bir ambalaj içinde 
söylüyor.

Ama Ali en yalın şekilde, en açık şekilde söylüyor, değil mi?
Daha açık, herkesin hemencecik anlayacağı bir biçimde, daha süssüz, 

ama daha net söylüyor. 

“Yiğitlik milli onur ve haysiyetle orantılıdır.”

Bakın yiğitliği de ne güzel tanımlıyor, arkadaşlar. “Milli onur ve haysi-
yetle orantılıdır.”

Hani Lenin de biz ulusal gururla doluyuz, diyor. Dimitrof da aynı şeyi 
söylüyor ve bizler de aynı şeyi söylüyoruz. Usta’mız da 17 yaşında o yüz-
den işgalcilere karşı silah elde savaşa girdi.

Tabiî buradaki milli kelimesi bugünkü anlamdaki gibi değil. O zaman 
millet yok. Millet bildiğimiz gibi burjuvazinin icadı. Hz. Ali’nin kastettiği, 
o günkü Müslüman toplumu anlamında milli diyor.

Yine:

“İnsanlık cömertlikle orantılıdır.”

Hep “ver” diyorlar.

“Cömertliğin zirvesi başkalarının ihtiyaçlarını kendisininkinden 
önce görmedir.”

Çağdaş felsefede Alturizm denir buna. Yani, başkalarını kendinden 
önce tutma. Biz devrimciler de Alturistiz. Halkımızın ve insanlığın çıkarı 
için kendimizi her an fedaya hazırız. Gözümüzü kırpmadan gerektiği anda 
hazırız buna. Buna hazır olamazsak, zaten gerçek devrimci değiliz.

Hani Usta’mız diyor ya:

“Görev yapıyorduk, muhallebi değil… Görev yapmada çok iyi bi-
liyoruz; vurmak da vardır, vurulmak da. Hepsi vız gelir, ve de gelme-
lidir.”
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İşte aynı prensip arkadaşlar… “Cömertliğin zirvesi” bu... 
Evet, arkadaşlar çevreciler de dediğimiz gibi.
Yine Ali’den:

“Güzel koku koklama, bal yeme, binicilik ve yeşile bakma üzüntü-
yü giderir.”

Yani böylece sağlık öğütleri de veriyor.
Ve yine ne kadar gerçekçi bakın: 

“En büyük bela umutsuzluğa düşmektir.”

Ne güzel söylüyor. Umudunu yitirdin mi her şeyi yitirdin demek. Umut-
suz yaşanmaz…

Döneklerin baş belası bu. Onlar umutlarını yitirdiler. Şu anda medyada-
ki dönekler ordusu, satılmışlar ordusu, hepsi umutsuz. O yüzden hepsinin 
de ruhu rahatsız. 

Yine: “Değerlendirilemeyen ömrün bir kıymeti yoktur.”

Evet, arkadaşlar yani gerçek insan olarak harcanmayan ömrün bir kıy-
meti yok. Solucanlar da, kurbağalar da, tosbağalar da yaşar öyle hayatı. 
Sürüngenler de yaşar. Bir kıymeti yok onun. Değerli olan yaşama biçimi, 
işte başta sözünü ettiğimiz şey, arkadaşlar. 

“Hayat ilimle tamam olur.”

Ne kadar önem veriyor bilime de. Bilim olmazsa göremeyiz. Geçmişi 
göremeyiz, bugünü, içinde yaşadığımız günü, yarını göremeyiz. Dedik ya 
bizim dışımızdakiler böyle… Sosyal bilimden habersiz… O yüzden bil-
mezler... Ne Osmanlıyı, Türkiye’yi bilirler, ne dünyayı bilirler, ne geleceği 
bilirler. O yüzden umutsuzlar. İnançlarını ondan yitiriyorlar.

Sosyalist Kamp’ın çöküşünü Marksist-Leninist ideolojinin yetersizliği-
ne bağlıyorlar. Hâlbuki tam tersine. Marksist-Leninist ideolojiyi doğrulu-
yor. Lenin diyor ki; üretici güçleri geliştireceksin. Okudum o paragrafları 
size. En kaliteli malı, en ucuza, en bol şekilde üreteceksin. İnsanlarını mut-
lu edeceksin. En yüksek yaşama biçimini sunacaksın. Biricik güvencemiz 
buradadır, diyor. Bunu yapamazsan yıkılırsın, batarsın, diyor.

İşte bundan yıkıldı Sovyetler. Bunu yapamadılar…
E, şimdi burada Leninizmin kabahati ne?
Hayır kabahati yok, öngörüsü var. Ama bilmiyorlar ki bunu.
Ne Sovyetler’deki yöneticiler bildi, ne bizdeki dönekler bildi. Bilmi-

yorlar ki… Yürek de yok…
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Henri Alleg’in “Büyük Geri Sıçraması”sını çoğumuz okumuşuzdur, 
arkadaşlar. Okumayanlarımız da lütfen okusun. Gerçekten Batı’dan öyle-
sine insancıl bir sesin çıkması insanın yüreğini büyütüyor, ferahlık veriyor 
insana. Bu karşıdevrimciler, Yeltsin’in alçakları gelip, Sovyetler Birliği 
Komünist Partisi (SBKP) binasını kuşattıkları zaman… Ne diyorlar? Geli-
yorlar 24 saat içinde mi, bir saat içinde mi, bir süre veriyorlar terk edecek-
siniz, diyorlar binayı. 5 bin kişi… Güya partinin en yetkili insanları… Ce-
ketlerini alıp çekip gidiyorlar. Biri eve varıyor, hanımına anlatıyor. Böyle 
oldu, diyor. Hanımı diyor ki: 5 bin kişi… Bir tekiniz direnmeyi mücadele 
etmeyi düşünemediniz mi? Yerin dibine giriyor anlatan. Gerçekten de ar-
kadaşlar… Biz ülkenin kurucusuyuz. Lenin’in yoldaşıyız. Onun partisinin 
devamcısıyız. Bu ülkeyi biz var ettik, dünyanın en güçlü iki üç ülkesin-
den biri haline getirdik. Sen ne hakla bize bunu yaparsın deyip saldırıya 
geçmiyorlar da ceketlerini alıp defolup gidiyorlar. O yürek kalmamış… O 
savaşçılık kalmamış… O inanç kalmamış… Çürümüşler…

İşte hep onu diyoruz, arkadaşlar… Kahramanlık da yiğitlik de budur. 
Doğru bildiğini yapmaktan geri durmayacaksın hiç. Asla tereddüt etmeye-
ceksin. Her an doğru neyse, bedeli neyse ödemeyi göze alarak öyle davra-
nacaksın.

Öyle davranmazsan devrimci de olamazsın, onurunu da koruyamazsın.
Böyle yüce davalara gönül verirsen, zaman zaman gelir ölüm kapını 

çalar.
Onunla yüzleşeceksin.
Eğer kaçarsan, sinersen, bittin, yok oldun demektir.
Tüm yaptığını yok edersin, elinle bitirmiş olursun. Her an buna hazır 

olacaksın. İşte büyük devrimciler hep böyle olmuşlardır. 

“Hile yapan ve aldatan arkadaş ne kötü arkadaştır.”

Evet, arkadaşlar…
Biz diyoruz ki bizim dışımızdaki gruplar, bilimden kaçtıkları için, Us-

taları ve Kıvılcımlı’yı önyargısızca, yahu bu adam ne diyor, ne yazmış, 
olduğu gibi bir okuyup öğreneyim demedikleri için, hem kendilerine yazık 
ediyorlar, kötülük ediyorlar, hem de yandaşlarına. Kandırıyorlar... Keşke 
okusalar… Anlamak için tabiî…

“Doğru ile güreşen yenik düşer.”

Evet, arkadaşlar, eninde sonunda doğru üste çıkar…
İnsanlık kazanacak… Kıvılcımlı’nın açtığı bayrak mutlaka zafere ula-

şacak! Bu kaçınılmaz! 

(Alkışlar…)
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“Dostun gerçeği doğru yolu gösterendir.”

Evet biz gerçek dostuz. Tüm halklarımıza hep doğruyu gösteriyoruz. 
Keşke çıksalar da bize yanlışımızı göstermeye çalışsalar. Deseler ki şu ko-
nuda söylediğiniz yanlış. Böyle diyen yok. Diyenlerinki de safsata, ciddi 
değil, onlara cevabımızı veriyoruz. 

Bir Dinleyici: Kara çalma
Nurullah Ankut Yoldaş: Efendim?..
Dinleyici (devamla): Kara çalma.
Nurullah Ankut Yoldaş: Evet, kara çalma…
Ve arkadaşlar:

“Kızarmayan yüz, ne kötü bir yüzdür.”

Evet, bugünkü yöneticilere söylüyor işte. Ne kötü bir yüzdür… 

“Yoksullarla arkadaşlık et, şükrün artsın.”

Zamanımız azaldı o yüzden bazılarını hemen okuyup geçeceğim arka-
daşlar…

“Boynun vurulması ayıplarla lekelenmekten daha hafiftir.”

Evet arkadaşlar… Lekelenmektense öleyim, diyor. Tıpkı bizim gibi…

“Rezillerin yönetimi halkın afetidir.”

Bugün olduğu gibi…

“İnsanların Allah’a en uzağı cimri olan zengindir.” 
“Cahillerin en cahili bir çukura iki defa düşendir.”
“En büyük cihat nefisle yapılandır.”
“En iyi ibadet düşünmektir.” 
“En üstün insan, bütün insanlara yararlı olandır.”
“Allah’ın en sevdiği yürekler insanlara karşı en yufka olanlardır.”

İnsan sevgisi, arkadaşlar… Düşünebiliyor musunuz?
Ustamız da ne diyor?

“İnsanın hayvan yerine konulmasına karşı olduğum için sosyalis-
tim.” diyor. Aynı şey.

Che ne diyor?

“Dünyanın herhangi bir yerinde bir kötülük yapılmışsa, onu bana 
yapılmış sayarım” diyor.

Aynı ilke, arkadaşlar…
Bizim Filistin’de, Irak’ta bugün yapılan zulme yüreğimiz yanıyorsa, 

bazen gözümüz yaşarıyorsa, işte bundan, arkadaşlar…
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Yüreğimiz böylesine yufka. İnsan sevgisi ile dolu... 

“Dostları kaybetmek gurbettir.”

Evet, yoldaşları kaybetmek gurbet, arkadaşlar.

“İnsanda bulunması gereken huyların en hayırlısı yiğitlik ve cö-
mertliktir.”

Bizim ilkemiz!

“Zayıfa zulüm, zulmün en kötüsüdür.” 
“Devletlerin çöküşü alçakların seçilip yönetime getirilmesiyledir.”
“Kötüye iyilik, kötülüktür.”

Evet, “Kötüye iyilik, kötülüktür.” ABD’ye uşaklık, kötüye iyilik değil 
mi yoldaşlar?..

Evet… Kötülüktür! 
***

Zamanımız çok azaldı, diyor arkadaşlar ne yazık ki… Bu konuşmalara 
bir ad vermek gerekirse, herhalde; yarım kalmış ya da çok eksik kalmış 
söyleşiler, sohbetler demek en uygunu olacak… Biz anlatmak istedikle-
rimizin, belki onda birini daha anlatamadık. Olaylar çok hızlı gelişiyor… 
Zaman az tabiî…

***

Hz. Muhammed’in özlemini çektiği toplum biçimini 
dinciler değil, biz sosyalistler savunuyoruz

Şimdi, yoldaşlar… İşte Muhammed ve Dört Halife böylesine bir İsla-
miyet savunuyorlar. Ama Tefeci-Bezirgânlar; din adına, Müslümanlık adı-
na üç halifeyi de katlediyorlar. Bununla yetinmiyorlar. Hz Muhammed’in 
en sevdiği iki torununu; Hasan’ı ve Hüseyin’i de katlediyorlar. Yani “Ehli 
Beyt” diye adlandırılan Hz. Muhammed’in ailesinin kökünü kazımak isti-
yorlar. Kerbela’da Hz. Muhammed ailesinden 23 kişiyi katlediyorlar.

Neden arkadaşlar?
İşte bu anlattığım İslamiyet anlayışını yok etmek için…
Onlar nasıl bir İslamiyet anlayışı düşünüyor?
Kur’an’da tek tük Ayetlerde bulunan sınıflı toplumun kurallarını ege-

men kılmak, benim aktardığım kuralları, olmamışa getirmek istiyorlar, yok 
saydırmak istiyorlar, arkadaşlar… Kavga bu... Savaş bu… İşte Tayyipgil-
ler de Hz. Muhammed’in ve Dört Halife’nin devamcısı değil… Üç halifeyi 
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ve Hz. Muhammed’in iki torununu katledenlerin devamcısı, arkadaşlar… 
Hepsi onlar gibi sermayedar, Karun… Yaşayışları aynı, arkadaşlar dikkat 
edersiniz.

Düğün yapıyorlar, kaç bin kişi toplanıyor, arkadaşlar?
Ne kadar altın, döviz toplanıyor düğünlerinde?
Nerelerden giyiniyorlar, arkadaşlar?
Baktığımız zaman hiç ilgisi var mı Dört Halife ve Hz.Muhammed’le?..
Yine Hz. Muhammed’i Ömer bir gün ziyarete geliyor, arkadaşlar. 

Konu şu: Ömrünün sonuna doğru bir sürü krallık deviriyor, yer fethedi-
yor Hz. Muhammed. Hazinesi zengin bir devlet başkanı oluyor. 9 eşinden 
4’ü kazan kaldırıyor. Ebu Bekir’in kızı Ayşe, Ömer’in kızı Hafsa, Ümmü 
Seleme… Dördüncüsünü… Bak işte, şimdi belleğim, arkadaşlar… Yaş-
landığımı böyle hissediyorum… Böyle durumlarda ortaya çıkıveriyor… 
Anımsayamadım dördüncüsünün adını... (Sevde’dir, bu eşin adı. Devrimci 
Mücadele) Bu dördü kazan kaldırıyor ve diyorlar ki: Artık hazinen zengin. 
Şimdiye kadar çok yoksulluk çektik. Kendine biraz daha pay ayır da, biraz 
rahat edelim. Hz. Muhammed; olmaz, diyor. Bugüne kadar nasıl yaşadıy-
sak öyle yaşayacağız. Konuşmuyor Hz. Ayşe. Günlerce... Diğerleri de ona 
uyuyor, diğer üçü de ona uyuyor ve Ahzab Suresi’ndeki o meşhur Ayetler 
geliyor. Hz. Muhammed Allah’ın adına konuşuyor ve diyor ki: 

“Ya Allah’ı, resulünü ve ahret yurdunu tercih edecekseniz böyle 
tutumlu yaşayacaksınız ya da bu dünyayı tercih edeceksiniz o zaman 
size yol veriyorum.” diyor.

Mehirlerinizi vereceğim iyilikle göndereceğim babalarınızın evine, di-
yor. Gidin, diyor. Yani Ahzab Suresi’ndeki Ayetlerle konuşuyor Hz. Mu-
hammed. Bu olay öncesinde eşlerinin isteklerini reddediyor. Ya bugüne 
kadarki gibi yaşamayı kabul edersiniz, ya da babanızın evine dönersiniz, 
diyor. Ve bir ay boyunca eşleriyle konuşmuyor. Mescide de gitmiyor. İşte 
Ömer onun üzerine geliyor, Muhammed’in evine-ziyaretine. Çünkü Mes-
cide; yahu Hz. Muhammed’e ne oldu? Eşlerini mi boşadı? Hasta mı? Çok 
merak ediyor sahabe. Ömer eve geliyor, Hz Muhammed görüşmeyi ka-
bul etmiyor önce. Hafsa ile ilgili, kızıyla ilgili konuşacak sanıyor. Birkaç 
kez geldikten sonra, Ömer anlıyor meseleyi. İşte “Allah’ın elçisi derse ki 
Hafsa’yı ben boşuyorum, kötüdür. Emretsin boynunu vururum onun.” di-
yor. Bağırıyor yüksek sesle kapının önünde. Onun üzerine Hz. Muham-
med, Hz. Ömer’in dediklerini duyuyor. Hurma dallarından yapılmış oda-
sında kalıyor Muhammed. Hizmetine bakan bir de zenci var. Karaoğlan, 
diyor buna Sahabe. Hz. Muhammed, Karaoğlan’a, haber ver gelsin Ömer, 
diyor. Hz. Ömer odasına giriyor. Görüyor ki, hurma liflerinden yapılmış 
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bir hasır üzerinde, yatıyor. Yine hurma lifi doldurulmuş deri bir yastığı var. 
Ve yattığı hasır böğründe izler yapmış. Ve geride deriden yapılmış, kırba 
denen bir su kabı var. Yerde de biraz arpa, biraz senem yaprağı… Başka 
hiçbir şey yok odasında yiyip içeceği… Gözleri yaşarıyor Hz. Ömer’in… 
Yani yaşayışı bu, yoldaşlar…

Ve sonunda dört karısı da kabul ediyorlar. Artık biz kabul ettik böy-
le yaşamayı diye. Yani taviz vermiyor. Öyle yaşıyor. Öldüğü zaman da 
bildiğimiz gibi kişicil eşya olarak bir hırka soğuklarda giydiği, bir de te-
mizliğinde kullandığı ibriği var özel eşyası. Başka hiçbir özel eşyası yok, 
arkadaşlar… Böyle yaşamış bir insan.

Bir de bunlarla kıyaslayın, arkadaşlar…
Hiç bağı var mı?
Peki, Muhammed’e ve Dört Halife’ye kim benzer, arkadaşlar?
En çok benzeyen lider, önder, devlet başkanı kim?
Fidel… Fidel, 25 dolar aylık alıyor. Bu bana yeter, diyor. Geçimime 

yetiyor, diyor yani 25 dolar. 
Demek ki birleştiren de bunları, sosyalist ruh arkadaşlar. O yüzden ben 

diyorum ki, biz İslamiyeti, Hz. Muhammed’i, Dört Halife’yi en iyi anlayan 
insanlarız. O yüzden de sevgimiz ve saygımız büyük. Çünkü onlar ilkel 
sosyalizmi savunuyorlardı. Yüreklerinde o vardı. Biz onu bilincimize çı-
kardık; Bilimsel Sosyalizmi, Modern Sosyalizmi savunuyoruz.

Ve Usta’mızın da, Lenin’in de koyduğu prensip ne?
Devlet başkanı ve tüm yöneticiler, ortalama işçi ücretine denk bir ücret 

alacaklar… Programımızda kural bu.
İşte Hz. Muhammed’in ilkesi, aynı ilke, arkadaşlar…

“Ilımlı İslamî Model” ABD’nin Projesidir
Bunlar, Tayyip ve şürekası, hepsi öylesine vurguncu ki, arkadaşlar, tril-

yonları durup dururken biriktirmiyorlar tabiî. İşte yine Ergun Poyraz’ın 
kitabından… Devrimci filan değil, antikomünist. Sıradan bir Kemalist… 
Ama Tayyipgilleri görüyor. Pek çok dönekten daha net görüyor.

Depremi bile soyguna alet etmişler arkadaşlar,  burada anlatıyor.
Deprem olduğu zaman, doğalgazı otomatik olarak kesen cihazlar alıyor-

lar. Ve hepsi işin içinde… 35 dolara piyasada daha iyisi varken, İGDAŞ’a 
135 dolara alıyorlar, bu araçlardan. Yine İTÜ test ediyor, yüzde 76’sı çalış-
mıyor aldıkları cihazların. Yani görev yapması bir yana, çalışmıyor… Dü-
şünün: bir cihazda 100 dolar birden vuruyorlar... Burada miktar da veriyor: 
350 bin mi ne dolar götürüp gidiyorlar…
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Yani depremi bile böylesine alçakça soygun, sömürü aracı haline geti-
riyorlar. Raporlarla da; müfettiş raporlarıyla ve teknik adam raporlarıyla, 
kesinleşmiş. Yani bırakalım diğer vurgunlarını... Adamlar zaten Tayyip be-
lediye başkanı olur olmaz; İstanbul Belediyesine tarikatların, Kur’an kurs-
larının, şeriatçı örgütlerin kadrolarını, çağırıyorlar. Sadece Diyanet İşlerin-
den yüzlerce kişi bir anda İstanbul Belediyesine yatay geçiş yapıyor. 

İstanbul Belediyesinin Bütçesi de bazı burjuva medyasının bile attığı 
başlığa göre: “Türkiye bütçesi gibi”. Şu anda net rakamı bilmiyorum. 
Yaptıkları ihalelerle, yolsuzluklarla hepsi trilyoner oluyor belediye yöne-
ticilerinin. Parti kuruyorlar ve yerli yabancı Parababalarıyla anlaşarak da 
iktidara geliyorlar.

Yine, Tayyip’i Amerika, daha, belediye başkanı seçilmeden önce, be-
lirliyor. Burada var, ama okumaya kalkarsam zamanımız sanıyorum çok 
azaldı… Yetmez.

O zamanlar daha Beyoğlu İlçe Başkanı iken gözüne kestiriyor.
Bildiğimiz gibi Amerika, 1980’den bu yana Türkiye’de ılımlı İslami bir 

model oluşturmak istiyor. Böyle bir rejim ortaya koymak istiyor. Yani bu-
radan amacı, Amerika’nın kucağında bir şeriatçı iktidar… Tıpkı Suudi’de, 
Emirliklerde, krallıklarda olduğu gibi, arkadaşlar… Öyle bir yönetim ge-
tirmek istiyor.

O zamanlar Morton Abramowitz var. ABD Büyükelçisi. İsrail, Yahudi 
kökenli bir büyükelçi ve CIA yetkililerinden aynı zamanda.  O görüşüyor 
ilk kez. Aracılık eden de, çoğumuzun hemen aklına gelivereceği gibi, yerli-
yabancı sermayenin en sınangılı ve en hain insanlarından Cüneyt Zapsu. 
BİM’in patronu… Şu andaki mağaza sayısı binin üzerinde sanıyorum. Bir 
ayağı hep ABD’dedir. Yani bugünkü yöneticilerin Mama’sı bir anlamda o. 
O buluşturuyor Abramowitz’le Tayyip’i. Ve ikisi de birbirilerini yönlendi-
riyorlar. Ondan sonra artık, ABD’nin yönlendirmesi ile Tayyip, etrafında 
bir kadro oluşturmaya, iktidara yürüyen bir kadro oluşturmaya başlıyor. 
ABD anlıyor ki, Erbakan’la bu iş olmaz.

Hani şimdi de yine ABD, Apo’yla bu iş olmaz, diyor arkadaşlar bildi-
ğimiz gibi.

Yerine kimi?..
İşte Talabani’nin ve Barzani’nin rolünü oynayacak Türkiye’de, Leyla 

Zana’yı, Osman Öcalan’ı ve Osman Baydemir’i hazırlıyor, arkadaşlar, dik-
kat ederseniz. Kerte kerte hazırlıyor. Oraya götürüyor… E, çünkü Apo’ya, 
güvenilmez, tutarlı, dengeli bir adam değil, ne yapacağı belli olmaz. On-
ların bakışı bu.

O yüzden Erbakan’la da olmaz diyor. Erbakan geçmişte ağız dolusu 
ABD’ye, AB’ye küfretmiş, ne yapacağı belli olmayan, sonra artık tırışkaya 
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çıkmış bir adam. Yerine daha genç, daha yeni, daha dinamik, bir de daha 
kirli sayfası az olan, birini getirmek istiyor. Daha enerjik… İşte böyle-
ce Tayyip’i buluyor. O görüşmeden sonra adım adım iktidara yürütülüyor 
Tayyip. Dikkat ederseniz daha seçimler öncesi ABD’ye gitti. Seçimden 
sonra hemen ABD’ye gitti yine. Ve seçimlerden sonra, hemen Avrupa’ya 
gitti, arkadaşlar arkasından. Başbakan olduktan sonra, hemen bir iki gün 
geçmedi Avrupa başkentlerini dolaştı. Yani sermaye karşılıklı, sürekli aynı 
ortak amaç için yönlendiriyor Tayyip’i.

Tayyipgiller,
Tefeci-Bezirgânlığın günümüzdeki temsilcileridir

Şimdi biz, tarihini biliyoruz bunların. Neden böyle yaptıklarını, sınıf 
eğilimlerini biliyoruz. Tefeci-Bezirgân sermayenin adamları bunlar, arka-
daşlar… Dikkat edersek üretmeyi, hiç sevmezler bunlar. Tefeci-Bezirgân 
Sermaye de öyle tarihte. Üretimle ilgili değil. Üreticilerle, tüketiciler ara-
sında aracılık yapar. Kâr alır, faiz alır. Üretimle uğraşmaz Tefeci-Bezirgân 
Sermaye. O yüzden asalak… Şimdi bunlara baktığımız zaman, arkadaşlar, 
hepsi aynı. Üretimle uğraşmazlar.

En sevdikleri iş ne arkadaşlar?
Kuru gıda ticareti. Çünkü her gün sürümü olan bir meta... Hani halkı-

mız, “gün bir, öğün üç” der. Günde üç kez tüketeceksin. Ve dayanıklıdır. 
Hem bol sürümü var, hem de dayanıklı… Elde kalınca bir anda bozulmaz. 
En sevdikleri iş… Rami’ye gittiğiniz zaman yüzde doksanı Tayyipçidir. Ve 
işte dediğimiz gibi, Cüneyt Zapsu’nun işi arkadaşlar, kuru gıda. En sev-
dikler iş… Tabiî benzer daha başka işler de yaparlar. Ama ana işleri yüzde 
seksen, doksan oranında hep alım satım. Üretim değil. Üretimi sevmezler... 
Çileli iş…

Tayyip ne diyor, dolar milyarderliğini nasıl elde ettiği konusunda?
Diyor ki; Ülker’in mallarını sattım…
Ülker de diyor ki; Yok. Benim malımı dağıtanlar ancak yüzde 10 ko-

misyon alır. Bu kadar servet edinmesi mümkün değil, diyor.
Hâlbuki daha önce bir sürü ortak işleri var. Vurgunları var, arkadaş-

lar…
Ama buna rağmen, iş şahsi çıkara gelince, birbirilerini satmakta da bir 

an bile duraksamazlar. Bezirgânların dostluğu, bağlılığı, sevgisi de bu ka-
dar olur… Tayyip böylece ortada kaldı. Nereden edindi bu serveti? Kay-
nağı yok. Vurgunculuktan şu anda 30 küsur yıl istenen, üç davası var… 6 
tane dosya var... Yine milletvekillerinin ve bakanlarının yolsuzlukla ilgili 
40 civarında dosyası var...
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Yani bunlar ortaya konuverse, bunların Tefeci-Bezirgân Sermayenin na-
sıl vurguncu kesimini, en zalim, en sömürücü kesimini temsil ettikleri apa-
çık ortaya çıkıverecek. Ama, mahkemeler de, devletin ilgili yönetim katları 
da, Yüksek Seçim Kurulu da (ki o zamanlar başkanı Tufan Algan’dı bili-
yorsunuz) Tayyipçi, arkadaşlar hep kucağa alınmış. Namuslu bir hâkimin, 
mahkemenin eline geçeriz diye de dokunulmazlık zırhına girdiler şimdi. 
E, düşünebiliyor musunuz; namuslu bir insan için utanmadır, arlanmadır 
yahu, zulümdür dokunulmazlığa sığınmak. Ama zaman aşımına uğratacak 
davalarını… Hesabı bu…

Zaten bir sürü kanunlarla ne yaptı?
Kendisini affettirdi değil mi Unakıtan ve Tayyip, arkadaşlar…
Kanıtlanmış mahkemelerce, yolsuzlukları var Unakıtan’ın filan. Sah-

te evraktan mahkûmiyeti var, arkadaşlar. Ama bunları kendi çıkardıkları 
aflarla ortadan kaldırdılar. Affettirecekler kendilerini, zaman aşımına uğ-
ratacaklar suçlarını, ondan sonra çıkaralım diyecekler, milletvekili doku-
nulmazlığını kaldıran yasaları.

Ama işte insanlık, zaman zaman vicdan tutulmasına uğruyor böyle.
Yahu ben ne yapıyorum? Bunlar kim? Niye bunlara ben insan diyorum? 

Bunlara oy veriyorum, diye düşünemiyor insanlar.
Tabiî bir de kabahatin birazı da bizde, arkadaşlar. Alternatif olamıyo-

ruz. Sol olarak, Usta’mızın dediği gibi, 40 parçaya bölünmüşüz. İnsanlara 
güven verici, umut verici, bir hareket olarak, tek bir gerçek devrimci hare-
ket olarak ortaya çıkamıyoruz.

Biraz da çaresizliğinden insanlar, bu dünya zaten gitti gider, hiç değilse 
öbür tarafı kazanalım diye, bunların din iman yalanlarına inanıyorlar. Za-
ten tarikatlar, Kur’an kursları, imam hatipler insanda kafa da bırakmıyor, 
arkadaşlar… Varsa yoksa öbür dünyaya hazırlanma...

Yani İslamiyetin gerçeği ile de ilgileri yok. Kur’an’la da ilgileri yok 
öğretilenlerin.

Oysa gerçek Kur’an, işte, okuduklarımız, arkadaşlar. İslamiyet bu. 
Bunlarla ilgileri yok ki...

Bunu bilseler zaten Tayyiplerin ve çevresinin ne olduğunu görüvere-
cekler. Şimdi biz geçmişlerini bildiğimiz için bunları net görebiliyoruz. 
Yine Usta’mızın “Türkiye’de Sınıflar ve Politika” yazısı (ki, kitap olarak 
da şu anda elimizde var) 1969’da yayımlandı. Dedim ya, işte biz o zaman, 
şimdiki genç öğrenci arkadaşlarımız gibi bir öğrenciydik burada. Daha dün 
gibi bu yazının yayımlandığı dergiyi aldığımızı, okuduğumuzu hatırlarız.

“Finans-Kapitalin Türkiye Ortağı” diyor. Tefeci-Bezirgân Sermaye-
yi anlatıyor. Zamanımız yok arkadaşlar, burada daha ayrıntılı okumaya. O 
yüzden son paragrafını okuyayım.
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“Türkiye’de kozmopolit olma bakımından Finans-Kapitale tıpa tıp 
uygun ve çarkla dişli gibi iç içe gelen tek bilinçli ve kasıtlı sosyal sınıf 
Tefeci-Bezirgân sınıfıdır. Çünkü bu sınıf oldu olasıya modern millet 
karakterini bilmemiş ve tanımamıştır.” arkadaşlar.

E, çünkü bu sınıf Ortaçağda egemen sınıftı. Yani kapitalizm öncesinin 
egemen sınıfı idi Tefeci-Bezirgân sınıf. O yüzden hep o dönemi özler. Bu 
yüzden ulusal değerlere karşı… Ulusal değerleri tanımaz bu sınıf. Bunlar, 
biz şu milletteniz, şu milliyetteniz demeyi sevmezler. Ümmetçidir bunlar. 

“İlk Mekke ve Medine kentlerinden beri Antika Toplumun kutsal 
ümmet düzeyini yaşamaktadır. Ümmetçiliği aşamadığı için, kendili-
ğinden vatansız ve milletsiz olan Tefeci-Bezirgân sınıfı, ister istemez 
1300 yıllık Hilafet ve Saltanat düşkünlüğüne bağlıdır.”

Millet düzeyini tanımaz…
Yine Ergun Poyraz’ın başka kitapları var: Yazar, oralarda Tayyip’in akıl 

hocalarından bazı konuşmalar aktarır. Orada açık, net: “Tövbe Türklüğü-
me tövbe yarabbi, beni Türk milletinden addetme” der, Tayyip’in bir akıl 
hocası. Yanlış anımsamıyorsam; İmdat Kaya.  Kitabını yine, Tayyip’in şu 
andaki danışmanlarından Sadık Albayrak yayımlıyor. Gazeteci ya arkadaş-
lar. Yine Mustafa Kemal’e ve Kuvayimilliyeye ağız dolusu, ağza alınma-
yacak en aşağılık düzeyde küfürler eder.

Eğer bunları biz söylesek savcılar, hâkimler, Atatürk’e hakaretten he-
men çağırırlar, onlarca yıllık ceza istemiyle davalar açarlar. Ama bunlara 
hiç ‘tık’ demezler.

Niye?
Çünkü yerli-yabancı Parababaları her kurumu; kendi çıkarlarına, kendi 

isteklerine uydurmuşlardır.
Dikkat edelim yoldaşlar:

“Saltanatı kendi toprağının devletçiliğinde bulamadığı gün, Finans-
Kapitalin uluslararası yapısına giren yerli şubesini başına taç etmekte 
sakınca bulmaz.”

Kendisi ülkesinde tek başına iktidar olamadığı gün diyor, hemen Finans-
Kapitalin kucağına oturur, bunda hiçbir sakınca görmez, diyor Kıvılcımlı.

Tıpkı bugün yaptıkları gibi, arkadaşlar. Şeriat devleti, şeriat düzeni ku-
racaklardı, onu kuramayınca hemen ABD’nin ve AB’nin kucağına oturdu-
lar.

Dikkat ederseniz Türkiye’deki tek yurtsever olan ulusalcı güçlere karşı 
beraberce mücadele ediyorlar şimdi.
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Ne kadar duruca görmüş, ortaya koymuş Kıvılcımlı Usta bunların ka-
rakterini:

“Başına taç etmekte sakınca bulmaz. O zaman gözünü kırpmaksı-
zın bütün kasaba eşraf ve agâvatını Türkiye devrimci güçlerine karşı 
Sen Bartelmi katliamlarına taş çıkartan, kana susamış eğilimiyle Haç-
lılar Seferi açmış durumda buluruz.” diye devam eder, arkadaşlar…

Bizim dışımızda hiç kimse bunların sınıf karakterini, esas, ana eğilim-
lerini bilmez, arkadaşlar. O yüzden bize hiç şaşırtıcı gelmedi bu yaptıkla-
rı. Bunlar böyle… Yani daha Hz. Muhammed’in hemen ölümünden sonra 
halifelerini katlediyor, torunlarını katlediyor bunlar, arkadaşlar… İşte Usta 
da diyor: Sen Bartelmi katliamına taş çıkartan eğilimleriyle, kana susa-
mışlıklarıyla, hemen millete kan kustururlar, diyor. Bakın, aynı eğilim… 
Muaviye’nin, Yezit’in devamcısı bunlar…

AB de ABD gibi emperyalisttir, halkların düşmanıdır
Şimdi yoldaşlar, bir de şu günlerde en çok tartışılan konuların başında 

gelen, Avrupa Birliği’ne giriş meselesi var…
Şimdi arkadaşlarımızın da anlattığı gibi daha önce, AB Emperyaliz-

minin, ABD Emperyalizminden zerrece farkı yok, arkadaşlar. Çünkü aynı 
emperyalist bunlar. Ve amaçları aynı: bizi ve dünyayı yağmalamak… O 
yüzden birine ne kadar karşıysak, öbürüne de aynı oranda karşıyız. Şu anda 
ABD Emperyalizmi en öne geçmiş durumda. Ama, onun öne geçmiş olma-
sı, öbürünün emperyalist olmadığı anlamına asla gelmez.

Bunu da yine Kıvılcımlı Usta, tâ 22 Aralık 1970’te çok netçe ortaya 
koyuyor arkadaşlar.

O zamanlar, biz devrimcilerin dışında, bugün olduğu gibi yine herkes 
Avrupa Topluluğu’ndan yanaydı.

Birlikte çıkardığımız Sosyalist Gazetesinden, arkadaşlar, 22 Aralık 
1970 tarihli sayısından bir bölüm okumak istiyorum Usta’mızdan: 

“(…) Para kimden alınacaktı?
“Vergi yükünün en ağırını taşıyan İşçi, Köylü, Esnaf, Memur, Ay-

dın ve benzer çalışanlardan. Sıra sıra Yeni Vergiler, Bakanlar Heye-
ti Kararnameleri birbirini kovaladı. Vergiler, eski usulle, gene fakir, 
fukara Halktan alınıp Şirketlere (Finans-Kapitale) ve Hacıağalara 
(Tefeci-Bezirgânlara) verilecekti. Devlet Kapitalizmi denilen sömürü 
biçimi bu idi.

“İyi ama, halkın verecek, kursağındaki lokmasından ve bacağında-
ki donundan başka nesi kalmıştı?

“Dibi delik fıçı sırf vergilerle doldurulamaz oldu.”
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Bugünkü gibi o zamanlar da, arkadaşlar… Ama bugün daha ağır bir 
vaziyetle karşı karşıyayız.

“Ortak Pazar’a Yutuluş
“O zaman Şirketlerle Hacıağalar kestirmeden gittiler. Eski batakçı 

Osmanlı Derebeyliğinin yoluna başvurdular: Ödünç-İstikrâz!.. Batı 
kapitalizmine el açtılar.  Ne var ki o güne dek aldıkları ve çarçur ettik-
leri yabancı gavur sadakaları ile, Türkiye’yi yüz yıl altından kalkama-
yacağı borçlara boğmuşlardı.”

Şimdi de öyle değil mi, arkadaşlar?
İç ve dış borçların toplamı ne kadar, arkadaşlar?..
Üç yüz milyar dolara yakın.
Bir Dinleyici:  Üç yüz milyar dolar.
Nurullah Ankut Yoldaş: Üç yüz milyar dolara…
Geçen, yine buradaki kupürlerde de var: 147,2 milyar dolar dış borç, 

149 milyar dolar da iç borç var, arkadaşlar. Türkiye’nin bir yıllık gayri safi 
yurtiçi hasılası, 239 milyar dolar. Yani ondan çok daha fazla... Bu yetmiş 
milyon insan; on beş ay, on sekiz ay çalışsa, ürettiği mal ve hizmetlerin 
toplamı ancak karşılar o borcu.

Bütçe yaptılar şimdi.
155 katrilyonluk değil mi, arkadaşlar?
Bunun ne kadarı faize gidecek?
Yüzde kırkı.
Ne yapar?
61 katrilyon arkadaşlar, faize gidecek.
Personel ödemelerine ne kadarı gidecek, arkadaşlar?
Aşağı yukarı 32 katrilyon mu, personel ödemesine?
31,5 katrilyon sanıyorum personel ödemesine gidecek.
Yatırımlara ne kalıyor biliyor musunuz, yoldaşlar?
6 ya da 7 katrilyon lira...
Düşünün… Her yıl nüfus yüzde 1,5 artıyor… Bütçenin yüzde 20’si de 

faiz dışı fazlaya ayrılacak… Yani gelecek yılın borç ödemesine ayıracaksın 
bu parayı, diyor IMF. Bunlar çıktıktan sonra geriye bir şey kalmıyor, ar-
kadaşlar bütçede. Yani, kıt kanaat yaşayacak kadar. Personel gideri, faiz... 
Bitti… Faizlere verilecek para… Bütçe bitti, arkadaşlar…

Böyle bütçe olmaz!
Böyle yönetim de olmaz!
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On yıllardır Türkiye IMF programları uyguluyor…
Sonuç ne?..
Her yıl borçlar artıyor, işsizlik artıyor…
Yine buradaki kupürlerde var; 239 bin kişi daha işsizler ordusuna geçen 

yıl katılmış.
Yani Parababaları düzeni çıkmazda…
O yüzden ne yapacaklar?
Toptan Türkiye’yi satıp geçecekler, arkadaşlar!
Başka yok çıkışları!..
İşte Usta bunu görmüş,  tâ 1970’te koyuyor:

“Yabancı Emperyalist Devletler de, daha fazla ödünç para verebil-
mek için Türkiye’yi Yabancı Sermayeye ipotek ettirme zamanının ar-
tık gelmiş, geçmek üzere olduğunu sezdirdiler. İpotek: bütün gazozcu 
ve montajcı yatırımlarla çoktan pekiştirilmişti.”

Ne kadar güzel koyuyor, arkadaşlar…
Türkiye’de alçak Parababaları sınıfı, der ki; işte özel kesim şöyle başa-

rılı böyle başarılı…
Yahu bir tek orijinal markanız var mı sizin? Araba, beyaz eşya veya 

elektronik veya başka bir alanda?..
Türkiye’ye özgü bir tek marka var mı, arkadaşlar?
Yok… Çünkü satılmış hepsi. Yabancı sermayenin Türkiye’deki şube-

leri… Ortakları… Ve onların emrinde… O yüzden tek orijinal markamız 
yok… 

E, nerede, nedir senin başarın?
Yani biz işadamıyız demeye, kızaran yüzleri olsa utanmaları gerekir 

ama, yok ki o yüz... İşte Arkadaşımızın okuduğu gibi, 6 Ekim’i Türkiye’nin 
kurtuluş günü olarak ilan etmeye kalkıyorlar. Satılmış medyayla TÜSİAD 
ve satılmış diğer Parababaları örgütleri, temsilcileri…

Dediğimiz gibi erken bayram ediyor o alçaklar!
Onların sonları, 1915’lerdekilerin sonlarından farklı olmayacak, yol-

daşlar!
Sahipsiz değil… Bu yetmiş milyon insan hayvan sürüsü değil, sürgit 

kandırılamaz.
İhanetlerinin hesabını verecek onlar!
Onlarda yürek yok, namus yok, utanma arlanma yok!..
Ama elli yıldır insanımıza psikolojik harekât uyguluyor satılmış med-

ya… Avrupa Birliği’ne girersek şöyle kurtuluruz, böyle rahata ereriz diye, 
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insanlarımızı kafadan sömürgeleştirmeye çalışıyor. Şimdi de kalkmış bu-
nunla övünüyor. Bilinçsiz insanlarımız ne bilsin? İnsanda böyle bir sınıf 
körlüğü var. Bilinçsiz olunca insan, bazen hayvandan bile geri duruma dü-
şebiliyor. Hayvan bir yabancı ahıra, bir zahire ambarına girer, yahut (köy-
lülerimiz iyi bilir) bir harman yerine gelir, ayıklanmış buğdayı, arpayı yer. 
Köylümüz iki sopa vurur, bir daha girmez oraya, yanaşmaz hayvan. Oraya 
girerse sopayı yiyeceğini bilir. Yanaştıramazsınız artık.

Ama yahu bu emperyalistler, daha dün, 1915’te, bize saldırmadılar mı, 
bunlar?

Koca Osmanlının kolunu bacağını budayıp, bugünkü ülkemizi de, şu 
andaki topraklarımızı da bizzat İngiliz gelip, ordusuyla işgal etmedi mi, 
yoldaşlar?

Ve dört yıl süren, birinci dünya savaşı kadar uzun süren, bir Kurtuluş 
Savaşıyla biz bu toprakları kurtarmadık mı bunlardan?..

Kaldı ki Alman da kazansa sonumuz aynı olacaktı. Bizzat İsmet Paşa 
anılarında ortaya koyuyor, söylüyor bunu. O zamanki Alman generali iti-
raf ediyor bir yazışmasında: Kazandığımızda Osmanlıyı yine lüpleyeceğiz, 
götüreceğiz, diyor. Kendi devletiyle yani Almanya’yla bir yazışmasını gö-
rüyor İsmet Paşa.

Şimdi yeniden bunun kucağına atılmak, hayvandan geriye düşmek de-
ğil mi, arkadaşlar?

Deniyor ki niye, ne zararı var? Niye bölsün, yok etsin, yutsun Avrupa 
Topluluğu, Avrupa Birliği bizi?

E, soruyoruz:
Yugoslavya’yı neden yok etti? Parçaladı?
Beş parçaya böldü, hâlâ da yetinmiyor… Karadağ’ı da bölmek istiyor.
Irak’ı niye üç parçaya böldü, arkadaşlar?
Arap ulusunu niye böldü?
Kore’yi niye böldü?
Vietnam’ı niye böldü, arkadaşlar?..
E, bugün hâlâ amacından vazgeçmiş değil ki… 
Yine bakın elime geliverdi, arkadaşlar. Zamanımız çok daralınca, siste-

matiğimiz de bozuluyor ister istemez…
Bakın NATO Genel Sekreteri Jaap de Hoop Scheffer:

“Sorunlu bölgelerde Türk ordusunu kullanacağız”. 

Dünya gazetesi… Kullanacağız, diyor.
Şamar oğlanı gibi kullanacağız, zaptiye çavuşu gibi kullanacağız, kasap 

satırı gibi kullanacağız…
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Yahu, onuru olan insan bununla bir araya gelir mi?..
Sorunlu olan bölgede kullanacak. Alçağa bakın…

(Alkışlar… Sloganlar: Kahrolsun Emperyalizm Yaşasın Sosya-
lizm… Alkışlar…)

Yine arkadaşlar bir bölümü kısaca okumak istiyorum buradan. 
Cumhuriyet’ten Ergin Yıldızoğlu. Londra’dan yazıyor. Cumhuriyetin de, 
en uyanık diyelim, iki yazarından biri. Atilla İlhan’la ikisi az çok, biraz 
görebiliyorlar. Diğerleri Gelinin Türküsü’nü çağırarak Avrupa yolcusu... 
Avrupa bize kötü davranıyor ama yine de girelim, yani. Onurlu girelim 
filan edebiyatı…

Yahu satılmanın, kucağa oturmanın onurlusu olur mu?
Bunlar böylesine zavallı…
Bakın bu adam görüyor, biraz da Londra’da oturmasından dolayı.

“(...) Büyük Ortadoğu Projesini, büyük ölçüde olanaksız kılar.”

Ne olanaksız kılar?
Yukarıda anlatıyor: İran’ın nükleer silaha sahip olması… O yüzden 

İran’ı, diyor, ABD vuracak. Nükleer Silah Programı’nı yok edecek, diyor. 
Çünkü İran’ın tepki göstermesini engellemek istiyor. BOP böyle bir tepki-
yi yaratabilir, diyor. Sonra:

“Bu projeyle Bush yönetimi genel olarak bölgeyi ABD’nin eko-
nomik ve siyasi kullanımına açmayı amaçlıyor. Bunun için de Wis-
consington Enstitüsü’nden askeri strateji uzmanı Loren Thonson’un 
geçen hafta anımsattığı gibi (buraya dikkat edelim arkadaşlar – N. 
Ankut) bölgedeki büyük ülkeleri ortadan kaldırmayı amaçlıyor…” 
(AP, 20.09.2004) Daha özel olarak da Cheeney’in hazırladığı ‘Enerji 
Politikası’nın, ABD’nin bölgedeki enerji kaynakları üzerinde kesin bir 
denetim kurması gerektiğini söylüyor.”

Şimdi yani ABD’nin, onunla paralel düşen AB’nin, Türkiye’yi parça-
layarak ortadan kaldırmak istediğini Londra’daki bir Strateji Enstitüsü gö-
rüyor ve yazıyor. İşte tarih veriyor. Ama, bizimkiler göremiyor… Bizde 
de bir sürü askeri uzman var… Siyasi uzmanlar var... Generaller var… 
Göremiyorlar...

Şimdi ne acıklı durum!.. Çünkü hep söylediğimiz gibi, Usta’mızın da 
söylediği gibi direnç noktası istemiyor adam. Babasının çiftliği gibi dün-
yada dörtnala at koşturmak istiyor, gönlünce sömürü yapmak istiyor. Kar-
şısında gık diyen olmasın istiyor. Kuvayimilliye gelenekli bir ülke ve ordu, 
onun elbette rahatsız olacağı bir gerçeklik. Onu yok etmek istiyor. 
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Evet, arkadaşlar, kaldığımız yerden devam edersek:
Bütün gazozcu ve montajcı yatırımlarla çoktan pekiştirilmişti iş. Şim-

di toptan yeraltı madeni, petrolü, yerüstü varı yoğuyla tüm Türkiye’yi 
Ortak Pazar’a yutmak gerekti. (Emperyalistler böyle düşünüyor diyor 
Usta’mız.)

“Vatanları Satanlar:
“Ortak Pazar’a girmenin, hele küçük ve geri bir ülke için yeni-

den sömürgeleşme olduğu ortadaydı. Bu girişimin milli sınırları hiçe 
saymak olduğunu, artık sol’lar bir yana, sağ’ların en sağı olan “Milli 
Nizam” Partisi ele aldı. Genel Başkanı Molla Profesör, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine verdiği Gensoru önergesinde şunları açıklıyor:

“Ortak Pazar Sevr Anlaşmasından daha ağır hükümler getiriyor. 
Bu hükümler “Hükümranlık haklarımıza” aykırıdır. “Şehit kanıyla 
alınan topraklarımızı, parayla satabilecek babayiğit varsa görelim.” 
(dedikten sonra)

“Kendi sorusuna kendisi karşılık verirce, “Babayiğit”i parmağıyla 
gösteriyor: (Demirel Hükümetini Mecliste):

“Demirel Hükümeti, bu anlaşmayı bir ticaret anlaşması gibi göster-
mektedir. Aslında anlaşma, Avrupa ile tek bir Devlet olmak gibi siyasi 
ve ideolojik amaçları gizlemektedir.” (Gazeteler, 13.12.1970) 

“İş buraya gelip dayanınca, Şirketler ve Hacıağalar ne yapabilir-
ler?

“Yeryüzünün her geri ülkesinde Finans-Kapitalin casus ağlarıyla 
kurduğu Faşist Cunta iktidarı getirilir. Kendi yarattığı ve azdırdığı 
sözde “Anarşi” ortadan kaldırılmak istenir. Yani, Vatanın ve Milletin 
satıldığını süngü gücü ile hiç olmamış göstermeye çalışır.”

Usta o zamanlar tabiî gerçekliği görüyor. Daha Aralık 1970. Yani, 12 
Mart Faşizminin gelmekte olduğunu nasıl netçe görüyor, yoldaşlar.

Yani, Faşist Cuntayla Ortak Pazar’a satacaklar Vatanı ve Milleti, diyor 
Usta. Ve 3 ay sonra, 12 Mart Faşist Cuntası geldi bildiğimiz gibi.

Yine arkadaşlar anımsayacaktır: “Türk Ordusuna Açık Mektup” ya-
zımızda da biz, Türkiye’de tek hareket olarak, Temmuz 1980’de, 12 Ey-
lül Cuntasının arifesinde olduğumuzu netçe gördük ve gösterdik. Ve or-
duya da uyarı mektubu yazdık: Yerli-yabancı Parababaları, devrimcileri 
ve halkı katlettirmek için seni kasap satırı olarak kullanmak istiyorlar. Bu 
Türkiye’nin, halklarımızın çıkarına değildir, sana zulüm ettirmek istiyor-
lar, bundan sakın, dedik. 

Ama, o zamanki satılmış cuntacılar çoktan planlarını yapmışlar, hazır-
lıklarını tamamlamak üzereydiler. 2 ay sonra faşist darbelerini yaptılar. Ve 
ondan sonra zaten, bugünkü Tayyip’in önü açıldı. Şeriatçıların, Ortaçağcı 
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güçlerin önü açıldı. Devrimci güçlerin önünü kesmek için bizleri zindanla-
ra doldurdular, meydanı onlara bıraktılar.

Çünkü ABD öyle emretti onlara. Onların planını da, programını da CIA 
yaptı. Hatta 12 Eylül’ün hazırladığı 1982 Anayasası da CIA uzmanlarının 
elinden çıktı. Sendikalar Kanunu bile CIA uzmanlarının elinden çıktı. “12 
Eylül Nedir?” adlı kitabımızda kanıtlarıyla bunu da ortaya koyduk.

Kürt Sorunu’nun
gerçek ve onurlu çözümü devrimci çözümdür

Şimdi işte, gerçek yurtseverlerin kimler olduğu, artık en kör gözlere 
bile batmaya başladı. Biz devrimcileriz, gerçek yurtseverler. Ulusal de-
ğerlere, halklarına sahip çıkan yurtseverler yalnızca bizleriz. İşte Tefeci-
Bezirgânların ihaneti meydanda… Yani ordumuzdaki genç subayların, 
yurtsever subayların, bunu görmesi, anlaması gerekir artık...

Yurtseverlerse, gerçekten Mustafa Kemal’in yolundan gidiyorlarsa, 
gerçek dostlarının bizler olduğunu görmeleri gerekir. Mustafa Kemal, 
açıkça, netçe koyuyor düşmanı: “Tüm Batı” diyor, ABD’de dahil olmak 
üzere. “Bizi yok etmek isteyen, bizi mahvetmek isteyen emperyalizm ve 
kapitalizmdir” diyor. Ve kimlerin yanında olduğunu koyuyor. Ve prensibi-
nin ne olduğunu da koyuyor arkadaşlar. “Hayatta en hakiki yol gösterici 
bilimdir” diyor.

E, bilim, işte bizim elimizde, arkadaşlar. Bilimi en iyi biz temsil ediyo-
ruz. İşte eserlerimiz de, sözlerimiz de, davranışlarımız da meydanda...

Bizden başka var mı Türkiye’de, 1925’ten beri, 1920’lerden beri yazdı-
ğı her satırın arkasında duran? Her satırı, her tezi savunan, arkadaşlar?..

Yok!..
Teori namına zaten bizim dışımızda ortaya konulmuş bir şey yok. 
İşte Türkiye’nin en zor sorunlarından biri: Kürt Sorunu.
1933’te, daha önce de anlattım, Usta netçe, her şeyiyle ortaya koymuş. 

Nasıl çözüleceğini de ortaya koymuş.
Başka kim ortaya koyabilmiş bunu, arkadaşlar?
Devrimci çözüm tabiî bu.
Bir de Osman Öcalanların savunduğu, Talabani’nin, Barzani’nin sa-

vunduğu burjuva çözümler var. O gerçek çözüm değil. Namuslu, onurlu 
çözüm değil o.

Gerçek, halklara yaraşan çözüm; Devrimci çözüm.
Ne diyor Usta?
Anadolu ve Kürdistan Halk Cumhuriyeti!
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Bugünkü iğreti birlikten bin defa daha güçlü, diyor. Aşılmaz, yenilmez 
bir kale. Emperyalistlerin de karşısında durabilecek, en güçlü kale bu, ar-
kadaşlar.

Şimdi bunu inkâr etmekle, bunu reddetmekle de bir şey kazanamayız.
İki ayrı ulus var mı bu vatanda?
Var. Ortak vatanımız bu. En az on beş milyon Kürt kardeşlerimizin sa-

yısı. On beşle yirmi milyon, tam sayısı da kesin değil, ama kesinleştirilir.
Dili ayrı, Tarihi ayrı, Coğrafyası ayrı, Kültürü ayrı… Ayrı bir ulus… 

Biz bin, bin iki yüz senedir buradayız, bu insanlar binlerce senedir bu top-
raklarda…

O zaman bunu görmek lazım. Görmemek kimseye bir şey kazandırmaz. 
Tersine, kaybettirir.

İşte Türk Ordusu içinde de meseleyi gören, mesela Tuncer Kılıç... Eski 
generallerden. Az buçuk görüyor. Geçen bir yazısını okudum. Emekli ge-
neral. ABD’ye, Avrupa Birliği’ne karşı.

İşte bu Doğu Halkları, ülkeleri ayrı bir birlik oluşturmalı diyor. Çin’den 
Türkiye’ye kadar… Başka durulmaz yoksa bunların saldırıları karşısında, 
diyor.

Ama onları da susturan ne?
Tek, Kürt sorunu…
Çünkü ABD’nin kendi çıkarı için kullandığını çok iyi biliyor, görüyor 

onlar da. Kullanacağını biliyorlar.
İşte burada yine var: 
Konudan konuya geçiyoruz. Sistematiğimiz ister istemez aksıyor, arka-

daşlar, bağışlayın...
Abromowitz. Yine aynı:

“Kürt Sorunu kendi haline bırakılamaz” diyor, yoldaşlar...

Böylesine alçak.
Ne yapacağız?
Biz kendi çıkarlarımız doğrultusunda bunu kullanacağız, diyor.
İşte Irak’ta en açık şekilde kullanıyor. Nasıl kullandığı meydanda… 

Yarın Türkiye’de de aynı şekilde kullanacak. Leyla Zana’nın; Osman 
Baydemir’in kara gözüne, kara kaşına hasret olduğundan değil onları Av-
rupa Parlamentolarına çağırmaları, ağırlamaları, onlara ödüller vermele-
ri...

Neden?
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Kendi çıkarlarına hizmet edecek bir güç oluşturuyorlar. Tayyip’i oluş-
turdukları gibi... Onun peşindeler. Kendi emperyalist çıkarlarının peşinde-
ler.

Ona karşı biz ne yapacağız?
E, bu sorununun varlığını önce kabul edeceğiz. Hani aktardığımız gibi, 

Hz. Ali’nin dediği gibi:
“Doğruyla güreşen yenilir.”
Kazanma şansı yok, doğruya karşı olanın...
Önce doğruyu göreceğiz. Doğruyu ve gerçeği...
İki ulus var mı?
Var.
O zaman, peki bu iki ulus, bin yıldır kardeşçe yaşamış mı?
Yaşamış.
Bundan sonra nasıl yaşar, birlik istiyorsa? 
Gerçek anlamda eşitçe ve kardeşçe bir arada olursak, birbirimizin hak-

larına saygı gösterirsek yaşarız gene birlikte.
Ama artık onları yok sayarak yaşama dönemi bitti…
Sen çözmezsen, emperyalist kendi çıkarı doğrultusunda çözer…
Bu her iki halka da acı verir. Her iki halkı da köleleştirir.
Ama biz, gerçeği görür kardeşçe dayanışırsak, bizi hiçbir şey yene-

mez. 
O yüzden netçe: Türkiye ve Kürdistan Halk Cumhuriyeti!
Yani Federatif Cumhuriyet!
Çözüm bu, arkadaşlar!

(Sloganlar: Yaşasın Halkların Kardeşliği…)

Biz düşüncelerimizi, kanaatlerimizi
gizlemeye tenezzül etmeyiz

Şimdi biz, hiçbir konuda ucu açık, yuvarlak, şöyle de böyle de anlaşı-
labilecek laf etmeyiz.

Asla!
Düşüncelerimizi ve kanaatlerimizi, gizleyecek kadar da küçülmeyiz.
Her yerde söyleriz.
İşkence altında da söyleriz.
Söyledik de işkencecilerimize.
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Niye bunları yapıyorsunuz? Bu eylemleri yapıyorsun, ikide birde geli-
yorsun, dediğinde; işte, Amerika ve diğer emperyalistler bizi şöyle şöyle 
sömürüyor. Buna karşı çıkmayacak mıyız? Elbette çıkacağız, dedik. Onun 
üzerine bir şey söyleyemedi. Böyle işler yaparak mı Amerika’ya karşı ola-
caksın, kurtulacaksın? diye işkencesine devam etti ama... Biz düşündüğü-
müzü net, kesin söyleriz.

Kürt Meselesinde de Usta kesince çözmüş; biz de her yerde kesince, 
netçe düşüncelerimizi, her konuda olduğu gibi, söyleriz. 

Bunu yurtsever askerlerin de artık görmesi gerekir, Kürt Meselesini ka-
bul etmesi gerekir...

Tekrarlıyorum, kabul etmek, görmek, çözüm hiç kimseye bir şey kay-
bettirmez. Tersine çok şey kazandırır her iki halka da. Kale gibi aşılmaz, 
yenilmez bir duvar olur ülke. Sonra, görmesek zulüm etmiş oluruz.

Yani, insanlığımız nerede kalır?
Aynı zulmü bize yapsalar biz tahammül edebilir miyiz?
Sen ulus değilsin deseler?
Olur mu böyle bir şey?
Olmaz, arkadaşlar...
İşte Sovyetler’de, Yugoslavya’da, birinde yetmiş yıl, birinde 1945’ten 

1990’a kadar kırk beş yıl yaşadı halklar.
Ne kaybettiler, arkadaşlar?..
Emperyalistler birbirine düşürmeseydi Yugoslavya’da…, Hep söyle-

rim, işte, Ali Şen’in de söylediği gibi, 1990’lara kadar kardeşçe yaşadılar 
bir arada. Bir kötülükleri olmadı sosyalist düzende. 

***

Bir kez daha AB üzerine
Şimdi yeniden Avrupa Birliği’ne dönersek, yoldaşlar:
Şimdi Tayyip’in hocası ve geleneği… İçinden geldiği hareket…
Tayyipçilerin de öyle. O zaman ne diyor yoldaşlar? Vatanı satmak diyor, 

Avrupa Birliği’ne girmeye. E, Tayyip de işte bunu diyordu yakın zamana 
kadar, arkadaşlar, okudum.

Şimdi bu açık ve kesin, arkadaşlar.
Şimdi Avrupa Komisyonu Başkanı Romano Prodi denen yine bir alçak 

emperyalist soytarı var. Bu, 6 Ekim öncesinde geldi: Eylülde Türkiye’yi, 
Azerbaycan’ı ve Ermenistan’ı ziyaret etti.

Ermenistan’da ne dedi yoldaşlar, anımsayacaksınızdır?



116

“Türkiye’nin sınırlarını açması gerekir.” dedi Ermenistan’da. Bir de: 
“Geçmişte yaşanan olaylar (1915’te yaşanan olaylar) Türkiye’nin Avru-
pa Birliği yolunda önüne engeller, zorluklar çıkarabilir.” dedi.

Bunu Erivan’da söyledi. Ama aynı şerefsiz, Ermenistan şu anda 
Azerbaycan’ın topraklarının beşte birini işgal altında tutuyor. Bunu Türki-
ye yapsa, bütün emperyalistler ne yapar, yoldaşlar?..

Kuyrukları koparılmış gibi çığlık atmazlar mı?..
Ama gık demiyor, tık demiyor o anlamda, o alanda.
Şimdi neresinde bunun adalet? İyi niyet neresinde?
Tam tersine; yersen lokantası açıyor: “Sınırını açacaksın, soykırımı ka-

bul edeceksin, 1915’teki Ermeni soykırımını” diyor. 
Yani kazığın ucunu gösteriyor... İleride de arka kısmı gelecek…
Onun için “İlerleme Raporu”nda Türkiye’ye tarih vermeyi önerdiler. 

Onun için 17 Aralık’ta tarih verecekler.
Niye?..
Şu andaki politikaları: ayıktırma kerizi, ürkütme kerizi…
Vermezlerse ne olacak?
Kaçıp gidecek Türkiye. İstedikleri gibi hükmedemeyecekler.
Şimdi ödüller veriyorlar… Tayyip’e de verdiler değil mi Avrupa’da?..
Keriz avutmak der buna halkımız, arkadaşlar. “Afferin oğlum Mehmet 

(ensesine vuruyor tokadı) sen bu yolda devam et.” diyor.
Şimdi anlayış bu.
Soykırımı kabul et, arkasından maddi tazminat öde, arkasından toprak 

talebi. Öde, topraklar ver, arkadaşlar…
Hep söyledik: Türkiye’yi en az üçe bölmeden, Avrupa Birliği’ne kabul 

etmezler.
On beş yıllık süre, Türkiye’ye onu yedirmek için öngördükleri süre.
İşte Kıbrıs kafasını sallayıp gidiyor. Güney de “Evet” deseydi, Kıbrıs’a 

hiç kimse vizesiz giremeyecekti...
Türkiye’den biri gitmek istese, vizeyle girecek. Karasularının yarısı, 

Avrupa Birliği’nin karasuları olacak. Gemiler geçemeyecek oradan... Ve 
Avrupa Birliği ne derse o olacak: Artık Türkiye bitti.

Bizim satılmışlar ordusu ne diyordu, arkadaşlar?..
Yerli satılmışlar burada kastettiğimiz...
İşte, “Evet” dersek, Kuzey Kıbrıs tanınacak. Ambargo kalkacak, yar-

dımlar gelecek, şöyle olacak, böyle iyilikler olacak…
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Ne oldu?
Hiçbiri oldu mu arkadaşlar?..
Tam tersine. Daha çok şeyler isteniyor.
Hiçbiri olmadı!
Olmaz da!
Dediğimiz gibi, adamlar bir defa Osmanlı’nın öcünü almak istiyorlar.
Onlar bizimkiler gibi, bizim satılmışlar gibi, tarihlerini unutmuş değil-

ler. 
İkincisi, dikkat edersek, dünyada 1945 sonrası ABD ve İngiltere’nin 

hiç bozulmaz bir birlikteliği var, ittifakı var. Gönüllü ittifak. Tek başlarına 
dünyayı yağmalayamayacaklarını biliyorlar, her yerde beraber davranıyor-
lar. İşte Körfez Savaşı’nda da iki kez tanık olduk... 1945’ten sonra İngiltere 
zayıf düşünce, ABD’ye, sen öne geç dedi, gönüllü olarak. ABD öne geçti. 
Birlikte davranıyorlar. Yağmadan birlikte pay alıyorlar. Tabiî aslan payı 
ABD’nin… 

Şimdi AB’de de buna karşı, Fransa ve Almanya aynı ittifakı yapmış 
durumda: ABD’nin sömürü alanı çok geniş, o zaman biz de alanımızı biraz 
genişletelim diyerek, onların ikisi de ittifaka girdiler ve diğer küçük dev-
letleri uydulaştırdılar Avrupa Birliği’nde.

O yüzden Türkiye’yi parçalamadan almazlar AB’ye.
Yani, Türkiye’ye karşı niyetlerinin bir sebebi de buradan kaynaklan-

makta. Nüfusça 2020’de Türkiye, çok daha öne geçecek onlardan. Hatta 
2050’de diyelim. O zaman, eğer bu yapıda kalırsa, daha fazla söz sahibi 
olacak onlardan. Bunu istemezler.

Nedenler çok...
Bir de; yağmalamak, sömürmek istiyor adam dünyayı. Her emperyalist 

bunu ister. Dostu olmaz emperyalistin.
Şimdi, bu gerçekler artık bugünlerde biraz daha belirgin olarak ortaya 

çıkmaya başladı. 
Kıvılcımlı Usta 1970’te bunu yazdığı zaman, “Komünistlerin kendi 

ideolojilerine uygun bir görüş” deniyordu. Biz devrimcilerin dışındakiler 
benimsemiyordu. Ama gördüğümüz gibi, artık bazı namuslu yazar çizer-
ler de bunları (burjuva-küçükburjuva yazar çizerler tabiî bunlar) görmeye 
başladılar. 

İşte Ergun Poyraz… Örnek verdim arkadaşlar mesela… 
Yine arkadaşlarımızın konu ettiği ABD’nin niyetleri konusunda Hakkı 

Yalçın diye, bir Takvim yazarı arkadaşlar:
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“Bugüne kadar bütün kötülüklerimizin kaynağında ABD var. 
Türkiye’nin tarih boyunca canını acıtan gerçeklerinde hep ABD’nin 
parmağı var. Ortadoğu ülkesi olmaktan kurtulmayışımızın tek sebebi 
ABD.” diye gidiyor. 

Bu da ABD’ye karşı, Avrupa Birlikçilerinden. Yani, bazı dönekler şim-
di onu solculuk sayıyorlar ya... Bu da kandırmaca, arkadaşlar. Kandırma-
ca…

Yakın geçmişimizdeki tüm gerici, halk düşmanı 
uygulamalar ABD’nin ve AB’nin eseridir

Şimdi, Başkan ve Yönetici Arkadaşlarımız zamanımızın beş dakika 
geçtiğini söylüyorlar. Biraz önce de söylediğim gibi, arkadaşlar, ne yazık 
ki anlatmak istediklerimizin, çok azını, anlatmış bulunmaktayız. 

Ekonomik konularımıza, ne yazık ki arkadaşlar, hemen hemen hiç gi-
rememiş olduk.

İşçi Sınıfımız, kamu emekçilerimiz, köylülerimiz yoğun bir sömürü 
içinde. 

Tarımın kökünü kuruttular. İşçi Sınıfımızın kazanılmış haklarını yok 
ettiler.

Kamu emekçilerine işte yüzde on, yıllık artış veriyorlar. Yani beş yüz 
ila yedi yüz milyon civarında bir aylık öngörüyorlar kamu emekçilerine. 

Oysa Tayyip kendisi ne diyor?

“6 milyarlık başbakanlık maaşı ile geçinemiyorum.” diyor.

Kenarda da birikmiş milyar doları var. Bir milyar doları var…
6 milyarla bile geçinilemeyeceğini söylüyor ama, halkımıza öngördüğü 

bu. Vicdanları bu, arkadaşlar.
Bir de Amerika’da ne diyor IMF yöneticilerine?
“Bütün dediklerinizi harfiyyen yapıyoruz. Başka emriniz varsa söyle-

yin.” diyor.
Burada kupürlerde var ama, dediğimiz gibi, zamanımız kalmadı:
IMF ise; işçi ücretlerini düşür, emekli maaşlarını düşür, emeklilik yaşı-

nı yükselt, diyor. 
Yani bunların hiçbiri demiyor ki: Yahu halk sefalet içinde. Ne Avrupa 

Birliği Raporunda var, ne başka bir yerde var, halkın yürekler acısı duru-
mu.

Hani bunların insan hakkı savunuculuğu, özgürlük savunuculuğu?..
Bunu düzeltin demiyor. Tam tersine…
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Bir de bunlara, şimdi baktığımız zaman, insan hakları, özgürlük hava-
risi geçiniyorlar… Gençleri öyle kandırıyorlar. Diyorlar ki, mevcut gerici 
yasalar hep kalsın mı?

Yahu bunları getiren kim?
12 Eylül Anayasasını hazırlayan kim?
Dediğimiz gibi, halk düşmanı yasaları, Sendikalar Kanununa varıncaya 

kadar hazırlayan kim?
Faşist darbeleri getiren kim?
NATO, Kontrgerilla, Avrupa ve ABD Emperyalistleri değil mi, arka-

daşlar?
İşte Mehmet Ali Birand’ın, 1985’te yayımlandı galiba, “12 Eylül 

04:00” adlı kitabı…
E, orada işte açıkça koyuyorlar, Avrupa’daki bir NATO toplantısında. 

Tüm Avrupalı NATO temsilcileri: “Yahu darbeyi yapmakta geç kaldınız. 
Niye bu kadar geciktiniz?” diye, generallere soruyorlar. “Biz de unuttular 
galiba, diye düşünmeye başlamıştık” diyorlar. 

Şimdi bu faşist darbeleri yaptıran emperyalist devletlerdir, Türkiye’de 
altı yüz bin insanı işkencelerden geçirten canavarlar. İşte yoldaşlarımız bu-
rada. Arkadaşlarımızı öldü diye bırakıp gidiyorlar işkencehanede… İşte 
bir diğer arkadaşımız… Haya torbalarını sıkarak patlatıyorlar sapık işken-
ceciler... 

Tam bunların yapıldığı gün, bugün gibi anımsarım: İngiliz Dışişleri Ba-
kanı Jefrie Howe gelmişti. Tam bunlar yapılıyordu. Ben firardaydım o za-
man. Beni bulamadılar, eşimi aldılar yerime rehin. Onu işkenceye çektiler. 
Ben kıl payı kurtardım. Ellerinden kaçtım. 

“Türkiye çok iyi yolda, istikrar sağlanıyor. Huzur ortamı gittikçe peki-
şiyor.” diye övgüler düzüyordu Cunta hükümetlerine.

Şimdi bunlar nasıl insanlığın, insan haklarının, özgürlüğün, demokrasi-
nin savunucusu olur yahu?

Türkiye’nin gelmiş geçmiş en ilerici, diyelim, anayasası, 27 Mayıs 
Anayasasıdır. Bir devrimdir. Politik Devrimdir 27 Mayıs çünkü. Sosya-
lizmi serbest bıraktı. Örgütlenmeyi, İşçi Sınıfının örgütlenmesini serbest 
bıraktı. İş Kanunu çıkarıldı.

İşte onu yani 27 Mayıs Anayasasını yok etmek için iki faşist darbe yap-
tırdılar bunlar.

Şimdi bunlar nasıl özgürlüğün savunucusu olabilir?
Peki şimdi niye dönüş yaptılar bunlar, arkadaşlar?..
Böyle bir soru aklımıza geliyor.
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O zaman bunlar, faşist cuntaları iş başına getiriyorlardı. İşkence yaptırı-
yorlardı. Her türlü düşünce ve örgütlenme özgürlüğünü yok ettiriyorlardı.

Şimdi tersi bir konumda görünüyorlar.
Sebep?
O zaman devrimci hareket çığ gibi büyüyordu, gelişiyordu...
Devrimci hareketin düşmanı bunlar.
Gerçek insanın düşmanı… Yurtseverlerin düşmanı… Halkseverlerin 

düşmanı… İşçi Sınıfı dostlarının düşmanı bunlar… Halk düşmanı…
İşte o yüzden devrimci kültürü ve devrimcileri yok etmek için faşist 

darbeler düzenlediler.
Şimdi insan haklarından anladıkları ne bunların? 
Bir: Kürt Hakları. Ama gerçek Kürt Halkının hakkı değil, Talabani, 

Barzani, Osman Öcalan, Leyla Zana, Osman Baydemir çizgisindeki hare-
ketin hakkını savunuyorlar.

O da kendilerinin Türkiye’yi bölme amacına uygun düştüğü için. 
İki: Şeriatçı Hakları. ABD bile diyor ki: “Türkiye’de dindarlara baskı 

var.”
Bakın, arkadaşlar…
Ne?
Tayyipgillerin önünü aç! Tayyip’i daha da güçlendir! Karışma! Halkı 

daha iyi kandırsın ki bize daha güçlü hizmet etsin… Ortağımızı yıprat-
ma!..

Bir de ne arkadaşlar?
Bir Dinleyici: Eşcinsellerin hakkı.
Nurullah Ankut Yoldaş: Eşcinsellerin hakkı…
Bu da ne?
Çürümüş Finans-Kapitalin ahlâkının savunulması, insanı insanlıktan 

çıkaran ahlâkın savunulması...
Tayyip ne diyor?
Olur, diyor. Avrupa’da sorulunca; onların da hukuki hakları vardır, di-

yor. AB nasıl bir karar alacak görelim, biz de ona uygun bir şeyler yaparız, 
diyor. 

Halbuki Kur’an’daki cezası açık eşcinselliğin.
Ama şimdi dediğimiz gibi artık onların hizmetinde.
Bu konuya yeri gelmişken birkaç sözle değinelim:
Bu doğaya aykırı bir davranıştır, eğilimdir: Homoseksüellik, Lezbi-

yenlik. Biri kadın düşmanlığıdır, biri erkek düşmanlığıdır bunun. Ve insan 
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soyunun sürmesine aykırı bir durumdur bu. O yüzden normal bir seçim 
şeklinde görülemez bu. Bazı insanların böyle sapık bir eğilimi, anatomik 
yapısal bozukluğu olabilir. Ama onu kendi özel hayatında yaşayabilir. Yok-
sa ortaya çıkıp; “bu doğal bir eğilimdir, bilmem tercihtir” gibi zırvaların 
ciddiyeti olamaz. Yani bunun normal bir eğilim olduğu savunulamaz, pro-
pagandası yapılamaz.

Bu Finans-Kapitalin çürümüş ahlâkının savunulmasından başka bir şey 
değildir, arkadaşlar.

Yani böylece insanımızı, insanlıktan çıkartmak istiyorlar. Yani düşüne-
mez, davranamaz, normal insan gibi tavır alamaz hale getirmek istiyorlar.

Zaten medyaya baktığımız zaman, apaçık görürüz. Parababalarının 
elinde artık medya olmaktan çıkmış. Özel harekat merkezi bütün medya 
kuruluşları... 

Haberleri izleyin, hangi insanlığın yüzkarası, şerefsiz, alçak, kiminle 
nerede ne yapıyor?..

Onlar haber programlarının konusu, arkadaşlar…
Yani bu, habercilik filan değil… Bu medya değil… İnsanlık değil bu… 

Kültür, iletişim bunlar değil… İlgisi yok bunların. Ama hepsi görevli…
Bu kimin ahlâkı?
Finans-Kapitalin ahlâkı.
Bunu savundun mu sen, tamam…
İnsan insanlığını bırakır. Sömürüyü unutur.
Artık çalışmak, hak arama, mücadele, kurtuluş… Bunları unutur. Dü-

şünemez hale gelir.
Parababaları Medyası onun için bu ahlâksızlıkları, namussuzlukları… 

Bunlar bu aşağılık politikalarını bilinçlice uyguluyorlar.
Yine onun dışında, filmlere baktığımız zaman, TRT’de bile, Atilla 

İlhan’ın TRT’sinde bile (hani iyi diyor, öyle görüyor ya TRT’yi Atilla İl-
han)  hemen hemen her gün en az bir Amerikan filmi gösteriliyor.

Sen, Amerika’nın ciğeri beş para etmez, yarı sapık, yarı sarhoş Holivut 
Coni’lerini, ABD filmlerinde “dünyayı kurtaran kahraman” hayran oluna-
cak, örnek alınacak insan rolünde halkımıza yutturmaya kalktın mı, en aşa-
ğılık biçimde Amerikan uşaklığı yaparsın. Hainlik yaparsın. 

Ara Güler’i çok taktir ediyorum o bakımdan. Gerçek bir sanatçı.
Bu Michael Douglas’la, Catherine Zeta Jones evleniyor ya… Hani mil-

yonlarca dolarlık evlilik anlaşmaları yapıyorlar. Günlerce medyanın konu-
su oldu, hatırlarsınız.
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Hani: “Bu medyacılık değildir yahu,” dedi.
Aynen deyimi adamın:
“İnsanlığın yüz karası iki insanın rezaletlerini, günlerce insanlarımızın 

kafasına doldurmak... Bu iletişimcilik de değil… Basıncılıkla da, yayımcı-
lıkla da, habercilikle de bunun ilgisi yok.” dedi.

Ne güzel tanımlıyor.
Gerçekten de Türkiye’de yüz civarında, öyle insanlığın yüz karası, 

ahlâken yiv sıyırmış diyorum ben bunlara, yani ahlâki değerlerini tümden 
sıyırmış; topçu, popçu, sunucu, manken, artist bilmem ne var... İşte bunlar 
bizim Konya argosuyla; “Trencilik oynuyorlar”. Vagonlar habire yer de-
ğiştiriyor. Bu namussuzluk... İğrençlik…

Buna bazı solaklarımız da “Popüler Kültür” diye alkış tutuyor. Onu le-
galize ediyor, meşrulaştırıyor.

Ama bunların hepsi sistemli… Finans-Kapital politikaları bunlar… O 
bakımdan…

Konudan konuya geçiyoruz, arkadaşlar…
Yani bunların haklarını, satılmış medyanın, satılmışlar ordusunun sa-

vunması boşuna değil. Hep Finans-Kapitalin, emperyalistlerin çıkarlarına, 
kararlıca, sistemlice hizmettir, rastlantısal işler değil bunlar. 

İnsanlığın Geleceği Sosyalizmdir
Biraz önce genç arkadaşlarımız da arada sordular, dışımızdan arkadaş-

lar… Başka gazeteden. 
“Bu savunduğunuz sosyalist anlayışın, başarıya ulaşacağına inanıyor 

musunuz?” diye.
Cevabım şu oldu:
İnsanlık bunu yedi yüz bin yıl yaşadı. Bu İlkel Sosyalist kardeşlik düze-

nini; köleliğin, sömürünün, yalanın, hilenin, korkunun olmadığı düzeni… 
Yedi bin yıldır çamurlara bulandı; bu aşağılık sömürü düzenine girdi insan-
lık. Yani bu sürgit insanlığın alınyazısı olamaz.

Büyük bilimci Morgan’ın da, sadece Amerikan yerlileri arasında otuz 
yıl yaşayarak, o İlkel Sosyalist Toplumu doğru biçimde gözleyerek çıkar-
dığı sonucu bize bildirirken anlattığı gibi; insanlık eninde sonunda bu sos-
yalist ilkel komünayı daha modern bir şekilde bilinciyle kuracaktır. İnsana 
yaraşan biricik düzen budur... Eninde sonunda buna varacağız.

Başka türlüsü insanlığa yaraşır mı? Layık olur mu yahu?
İşte Hz. Muhammed de diyor, çok net, Dört Halife de diyor, Devrimci 

Ustalar da diyor:
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“İnsansak kardeşiz. Nasıl birbirimize haksızlık yapabiliriz?”

Daha çok vecizeler vardı. Hani Muhammed’in de vardı yani.
Bir insan açken öbürü bundan rahatsız olmuyorsa, rahatça tok gezebili-

yorsa, yatabiliyorsa, insan olamaz o yahu. İnsan denmez ona.
O yüzden insanlık bu olamaz. Bu hayvanlık. Hayvanlık bile değil, yani. 

Hayvanlıktan geriye düşme. Hayvan bilmez çünkü. Sadece içgüdüleri yön-
lendirir. Bizim gibi düşünmez, plan kurmaz. Gelecek diye bir derdi yoktur. 
Ölüm diye de bir şey bilmez, hayvan. Ölümü de bilmez, geleceği de... İç-
güdüleriyle davranır…

Ama biz insanız. İnsanlığımızın hakkını vermemiz gerekir.
O yüzden önce, halkımızı, halklarımızı seveceğiz. Bir ailenin üyeleri 

gibi seveceğiz. Tüm insanlığı seveceğiz... Buna varacağız. Tek, biricik in-
sancıl düzen bu.

Gerçek insan ancak o zaman oluruz. Biz bu ideolojiyi, her şeyi göze 
alarak savunduğumuz için gerçek insanlarız.

Ne mutlu bize ki o mücadeleyi verebiliyoruz, o bilince ulaşmışız. O 
bilimle yüz yüze gelmişiz…

Kendimi anlatırsam biraz… Bir iki cümleyle...
Beş kardeşim öldüğü için babam, hiç değilse kalan kıran artığı bu tek 

çocuğu okutayım da adam olsun diyerek, köyden alıp şehre getiriyor. Yani 
beni okutup adam etmek için köyden şehre göç ediyor. Adam olmaktan da 
anladığı, hâkim ya da savcı yapmak beni. Çünkü mahkemelerde, cezaevle-
rinde gördüğü, insanın kaderine hükmeden adamlar bunlar. Şehre getirmiş 
okula yazdırmış. Köyümüzde ilkokul filan yoktu. Göçün ana nedeni bu an-
layacağınız. Diğer köylülerimiz gibi köyde kalsaydık, biz de ne bu bilimle 
yüz yüze gelecektik, ne de insanlığımızın değerini bilecektik, öyle sıradan 
bir insan olarak gelip geçecektik, tabiî büyük bir olasılıkla.

Ne mutlu ki öyle düşünmüş insanlarımız.
Yani insanlığın ne olduğunu bilmişiz, onu uygulayacak ahlâki değerleri 

de kendileri vermişler...
Denecek ki hep acı, işkence, yenilgi…
Böyle geçti yıllarımız...
Ama, biz insanlık davasına aşığız, arkadaşlar!
Bir davaya baş koydun mu, her şeyi göze alacaksın!
İşte büyük önderlerin hayatı ortada…
Biz Usta’mıza göre çok şanslıyız. Yirmi iki buçuk yılını zindanlarda 

geçiriyor, arkadaşlar…
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Ve Mevlana’dan, vecize değerinde bir mısrayla sözümü bitirmek isti-
yorum, bağlamak istiyorum, arkadaşlar:

“Aşk mezhebinde herkes kurbandır.” 

Biz, Faruk Hoca’mızın da netçe söylediği gibi, insanlık davasına aşı-
ğız! 

(Alkışlar…)

O yüzden peşinen kurbanlığı, kurban olmayı kabul etmişiz!
Kurban olmayı kabul etmemişsen zaten, davan boş!
O yüzden, her şey; ölüm de, zulüm de hoş geldi sefa geldi diyerek kabul 

etmişiz, arkadaşlar!

(Alkışlar…)

Şunu biliyoruz ki, davamız er geç zafer kazanacak!
Hiç kuşkumuz yok bundan!

(Alkışlar…)

Sabırla, yorularak dinlediğiniz için en içten sevgi ve saygılarımı tekrar 
iletiyorum, yoldaşlar!

(Alkışlar… Sloganlar: Yaşasın Devrimci Mücadelemiz… Yaşasın 
Halkın Kurtuluş Partisi…) 
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On Üçüncü Kitap

Latin Amerika’dan Esen Sol Rüzgârlar Halkların 
Uyanışının Habercisidir:

 Chavez Önderliğindeki Venezüella Halkı Halklara Umut 
Saçıyor(*)

(*)  Hikmet Kıvılcımlı’nın Bedence Aramızdan Ayrılışının 34’üncü Yıldönümü’nde 
(2005 Yılı’nda) Yapılan Anma Konuşmasıdır.
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Sevgi ve saygıdeğer yoldaşlarım

Geçen yıllarda, hep, dünyamızın bayır aşağı gidişi devam ediyor, di-
yorduk. 1991’den bu yana sürekli bayır aşağı gidiyordu insanlık. Ve her 
geçen gün biraz daha geriye, biraz daha bataklığa doğru yuvarlanıp gidi-
yordu.

Ama bu son yıl içinde, önemli bir değişiklik oldu. Hepimiz, sanıyoruz, 
gözlemlemişizdir. Onurlu bir ses yükseldi, dünyanın baş haydudu ABD ça-
kallarına karşı. Latin Amerika’da, Venezüella’nın yiğit lideri Chavez dile 
getirdi bu sesi. Ve geçen hafta, hepimiz belleğimize kazırca, nakşederce 
hatırlıyoruz ki; “Eğer ABD ülkemi işgal ederse, elde silah halkımla bir-
likte dağlara çıkarak, onları kovuncaya kadar savaşacağım.” dedi bu 
yiğit önder.

İnsanlık tabiî, sür git hayvan yerine konulamaz. Canlılar dünyası, insan 
soyu ile en yüksek aşamasına sıçramıştır. Hayvandan çok önemli bir kalite 
farklılığına ulaşmıştır insan. O yüzden, bir yük hayvanı ya da sağmal sürü 
gibi ölünceye kadar kullanılamaz insanlık, köle olarak.

Genç arkadaşımın da biraz önce söylediği gibi, geçen yüzyılın başların-
da bu sözü, Ustamız söylüyordu, hem de daha 17 yaşındayken, arkadaşlar. 
Silah elde, Yunan maskeli, ülkemizi yok etmek ve işgal etmek isteyen Ba-
tılı Emperyalistlere karşı; Ege’de, Köyceğiz’de savaşa girişmişti Usta’mız. 
Ve yine Birinci Kuvayimilliye’nin önderi, İstanbul’u işgal eden o haydut-
lara karşı, onların, dünyanın en ünlü, en güçlü armadalarına karşı, küçüm-
seyerek bir göz süzdükten sonra: “Geldikleri gibi giderler” demişti. Ve 
de geldikleri gibi gittiler. Tabiî tam da geldikleri gibi gitmediler. Gururla, 
küstahça geldiler, ama utanarak gittiler o alçaklar.

ABD, Irak Savaşı’nı kaybetmiştir
Yine Irak’ta, baktığımız zaman: Halk bu işgalci hayduda ve onun yan-

daşlarına karşı Direnişi, her geçen gün biraz daha genişletiyor, yaygınlaş-
tırıyor, kökleştiriyor. Ve geçen aylarda ABD’li stratejistler de açıkladılar: 
ABD, Irak Savaşı’nı artık kaybetmiştir. Bundan sonra onurla, başarıyla 
Irak’tan çıkması olası değildir, dediler. Gerçek de onu gösteriyor. Kaldı ki 
Irak Halkı üç parçaya bölünmüş durumda. Savaşan yalnızca bir parçası... 
Eğer üç parça da, kardeşçe dayanışarak bu hayduda karşı savaşmış olsaydı, 
çoktan kuyruğunu apış arasına kıstırarak, defolup gitmiş olacaktı o işgalci 
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haydut. Bildiğimiz gibi güneydeki Şii kesim ve onların mollaları ABD’yle 
anlaşmış durumda.

Hep yazıp söylüyoruz, hatırlarsınız: Bütün tarikatlar; gericiliktir, sapıt-
madır, diyoruz. Ve İslâm dininin gerçekten de en ilerici yorumu ve biçimi, 
Hz. Muhammed’in Kur’an’ında, hadislerinde ve yaşayışındadır. Tabiî Dört 
Halife’nin yaşayışı da İslâmın özüne uygundur. Hz. Muhammed’le aynı 
doğrultudadır. Bunun dışındaki bütün tarikatlar, bütün mezhepler, bütün 
açıklamalar Hz. Muhammed’in gerisindedir, gericidir, sapkınlıktır. Çünkü 
Hz. Muhammed’i anlamazlar. Onu yalnızca, Usta’mız ve onun öğrencileri 
olan biz anlarız. Konuşmamızın ileriki bölümlerinde, zamanımız elverirse, 
tekrar döneceğim bu konuya.

Yine kuzeyde, Barzani ve Talabani’nin önderliğindeki Kürt Halkı da 
ABD’yle anlaşık durumda. Ona karşı savaşmıyor.

İşte bu olumsuzluklara rağmen, Irak Halkının bir azınlığı bile, bu hay-
dudu ne hale getirdi hepimiz görüyoruz. Demek istediğim şu ki; hep, bü-
yük askerlerin ve savaş tarihçilerinin, stratejistlerin söylediği gibi; İnsan-
dan daha güçlü bir silah yeryüzünde yoktur. Ve bir halk, bir zalim 
işgalci hayduda karşı başkaldırdığı anda, hiçbir güç, onu yenemez. 
İşte Irak’ta, bir kez daha ispatlanacaktır bu gerçek.

Tabiî insanın kişiliği, gerçek kalitesi, güçlükler karşısında, tehlikeler 
karşısında ortaya çıkar. Yoksa rahat bir ortamda, insanın ne olduğunu an-
layamayız biz. Kaldı ki hayvan için bile doğrudur bu. Bir çoban köpeğinin 
yiğitliği, cesurluğu, ancak, sürü kurtların saldırısına uğradığı zaman an-
laşılır. Yine bir yük hayvanı olan öküzün bile yiğitliği, ağır bir yük altına 
koşulduğu zaman ortaya çıkar. İnsan için bu, haydi haydi doğrudur. İnsanı 
insan yapan değerler, İlkel Komünal Toplumdan bu yana, hep insanlık-
ta yüceltilerek, aktarılıp gelmiştir. Cesaret, yiğitlik, fedakârlık, kararlılık, 
güvenilirlik, bencil olmama, toplum için kendini feda edebilme, insanlık 
için kendini feda edebilme… Bunlar, insanlığın her çağında saygı gören 
değerlerdir, arkadaşlar.

İşte Chavez, bu ABD haydudu karşısında, birkaç yıldan bu yana yine 
Küba’nın yiğit liderleri Fidel, CHE ve yoldaşları da, 45 yıldan beri aynı 
haydut karşısında, dünyanın saygı duyduğu kalitelerini ortaya çıkar-
mış durumdadırlar. Ama beri tarafta Kuzey Afrika’ya baktığımız zaman, 
Kaddafi’yle karşılaşıyoruz. Ve can korkusundan ABD’ye teslim olmuş du-
rumda görüyoruz onu. ABD’nin ve yandaşlarının her dediğini yapmaya 
hazırım, diyor. Ve herkes de benim gibi davranmalı, diyor. Kaddafi’nin bu 
tutumu, utanç verici bir alçalmadır. Yine komşumuz Suriye’de, genç lider 
Beşar Esad. Korku sergiliyor. Yiğitçe direnemiyor emperyalistler karşısın-
da.
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İnsanlar kalite kalitedir. Elbette herkes kalitesini, tehlike anında ortaya 
koyuyor.

Demek ki Dünyada bayır aşağı gidiş durmuş durumda yoldaşlar. 
Türkiye’ye bakarsak, ne yazık ki aynı olumlu değerlendirmede buluna-
mayız.

Parababaları düzeninde halkımızın hiçbir kesimi için 
bir çıkış umudu yoktur

Ekonomiye bakalım önce. Göz attığımız zaman arkadaşlar… Gelecek 
yıl, kamu emekçilerinin maaşlarına yapacağı zammı hükümet açıkladı. Bir 
yıl için: yüzde 5.2. Ama gelecek yıl yapılacak vergi artış oranını da açıkla-
dı: yüzde 20. Demek ki tüm emekçiler; gelecek yıl yüzde 15 daha yoksul-
laşacaklar. Tabiî dolaylı olarak tüm halkımız.

Kamu emekçilerimizin hali
12 Eylül’ün faşist generalleri, 24 Kasım’ı “Öğretmenler Günü” ilan 

etti, bildiğimiz gibi. Ondan önce Öğretmenler Günü, bu tarih değildi. 17 
Nisan’dı, anımsadığım kadarıyla. Evet. Köy Enstitüleri’nin kuruluş gü-
nüydü, arkadaşlar. Ama cunta ondan bile korktu. Onu bile yasakladı, de-
ğiştirdi, böyle uyduruk bir gün verdi, öğretmenlere. Ne yazık ki, basındaki 
haberlerde, izlediğim kadarıyla, bu yıl, bu sahte güne karşı çıkan eğitim 
emekçisi önderi olmadı. Demek ki unutkanlaşıyoruz.

Ama eğitim emekçilerinin örgütleri, başka konularda önemli açıkla-
malarda bulundu. Öğretmenlerin her geçen gün, her geçen yıl, biraz daha 
yoksullaştıklarını söyledi. Türkiye’nin en önemli, en önde gelen Paraba-
balarından, Doğan Medya Holding’in gazetesi Milliyet bile: “Öğretme-
nin maaşı yirmi beş yılda eriyip gitti” başlığını atıyor. Demek ki, alçak 
Parababaları ve onların yönetimindeki siyasi iktidarlar, bizleri hep kan-
dırıyorlar; gelişiyoruz, kalkınıyoruz, sanayileşiyoruz, çağdaş medeniyete 
biraz daha yaklaşıyoruz, diye. Oysa, eğitim emekçileri, her geçen gün, işte 
biraz daha yoksullaşıyor. Ve burada, aşağıda rakamlarla veriyorlar bu yok-
sullaşmayı.

1931 yılı, en yüksek derecedeki bir öğretmen, bir eğitim emekçisi, 200 
kuruş maaş alıyormuş. Ve onunla 171 litre zeytinyağı alabiliyormuş. Bu-
gün 860 YTL alıyor ve ancak 101 litre zeytinyağı alabiliyor. Yine 1931 yılı, 
464 kg koyun eti alabiliyor bir aylık maaşıyla, bir eğitim emekçisi yani 
öğretmen. Ama bugün 61 kg koyun eti alabiliyor. Düşünün, Cumhuriyet’in 
ilk yıllarına göre bile, ne kadar yoksullaşmış öğretmenlerimiz, dolayısıyla 
memurlarımız, kamu emekçileri.

O zaman nereye gitmişiz biz, Cumhuriyet tarihi boyunca?
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Halkımız açısından baktığımız zaman, geriye gitmişiz. Bırakalım yeri-
mizde saymayı, geriye gitmişiz. Daha da yoksullaşmışız. Gerçekten de biz 
yaştaki arkadaşlar, canlı olarak hatırlarlar. Bir otuz yıl önce hastaneye git-
tiğimiz zaman, bir saat içinde hem muayene olup, hem de ilaçlarımızı alıp, 
geri dönebiliyorduk. Ama bugün, bu mümkün değil. Yani sağlık açısından 
da otuz yıl öncesinin gerisindeyiz. Gerisine gittik.

Yine, 1950 yılı arkadaşlar, öğretmen, 25.7 Reşat altını alabiliyor, bir 
aylık maaşıyla. Bugün, 5.2 Reşat altını alabiliyor. 1965 yılı maaşıyla 29 
tane Cumhuriyet altını alabiliyor. Bugün, ancak 6 tane alabiliyor, 860 yeni 
lirayla, arkadaşlar. Yani 860 YTL olan maaşıyla.

Ekmek… Temel gıda maddesi. 1979 yılı arkadaşlar, birin dördünde 
olan, o derecedeki bir öğretmen, 8260 adet ekmek alabiliyor. Bugünse, 
3440 ekmek alabiliyor. Yarısını bile alamıyor.

Süt... 1979 yılı, 876 litre alabiliyor. Bugünse, 710 litre alabiliyor.
Demek ki, tüm Cumhuriyet tarihi boyunca, halkımız açısından bir iler-

leme yok.
Benzin… 1979 yılı, 730 litre alabiliyor. Bugün, 375 litre alabiliyor.
Daha fazla uzatmayalım, arkadaşlar. Çok açık biçimde görüldüğü gibi, 

tüm öğretmenlerin, dolayısıyla memurların, Cumhuriyet tarihi boyunca, 
hep geriye gidişine tanık oluyoruz, ekonomik açıdan.

İşçi Sınıfımızın hali
İşçi Sınıfı açısından baktığımız zaman duruma, neler görüyoruz?
Asgari ücret bugün net olarak 350 milyon liradır. 350 YTL... Sıhhi açı-

dan oturulabilecek bir evin aylık kirası ise 500 YTL’den başlamaktadır. 
1000-1500 YTL’ye kadar da çıkmaktadır bu kiralar, semtine göre. Yani 
asgari ücret, bir evin asgari kirasını bile karşılayamamaktadır. İnsanlarımız 
nasıl geçinecek, nasıl yaşayacak?..

Parababalarının temsilcileri ve Tayyipgiller diyorlar ki, Mortgage ge-
lecek; yerli yabancı finans kurumları dar gelirliye aylık faizi yüzde birin 
altında olan kredi verecek, dar gelirli vatandaşlarımız böylelikle konut 
sahibi olacak. Yukarıda gördük asgari ücretli, bırakalım kredi faizi öde-
meyi, geçimine bile yetecek gelir elde edememektedir.

Bugün ortalama memur maaşı 700 YTL’dir. Bu açlık sınırında bir ra-
kamdır. Görülmektedir ki, bırakalım asgari ücretliyi, memurlarımızın ço-
ğunluğu bile Mortgage’miş bilmem neymiş gibi kandırmacalarla konut 
alabilme imkanına sahip değildir.

Demek ki İşçi Sınıfımız açısından da hiçbir umut ışığı, söz konusu de-
ğil, ya da gözükmüyor Parababaları düzeninde.
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İşsizlik gün be gün artıyor. Sendikasızlaşma, gün be gün artıyor. Taşe-
ronlaştırma artıyor. Mevcut sendikalar, her geçen gün biraz daha sarılaşı-
yor, sermaye sınıfına biraz daha yaklaşıyor ve onların emri altına giriyor. 
Onurluca, namusluca mücadele eden, iki elin parmakları kadar sendika 
sayamayız şu anda Türkiye’de. Öyle değil mi Başkan? Öyle. Sayamayız, 
arkadaşlar. Adları sendika... Gerçeklikteyse sermayenin hizmetinde... Sah-
te…

Gelir dağılımı gittikçe bozuluyor. Zenginle, fakir sınıflar arasındaki 
uçurum, her geçen gün biraz daha artıyor. İşte, yine geçen ay içinde açık-
lanmıştı. En üst kesimde yer alan yüzde yirmilik nüfusumuzla, en altta yer 
alan yüzde yirmilik insanımız arasındaki gelir farkı, on misli deniyordu. 
Oysa, bu en üstteki ve en alttaki yüzde yirmiler, halkımızın birer parçası; 
arkadaşlarımızın hatırlayıverecekleri gibi. Türkiye’yi asıl soyan, halkımı-
za zulmeden, hayatımızı cehenneme çeviren; 2500 kişicik Parababasıdır. 
Bunlar, en üstteki yüzde yirminin, en üstünde yer alan minicik bir bölümü 
oluştururlar. Nüfusumuzun da 28 binde birini meydana getirirler. Yani her 
28 bin kişi içinde bir kişidirler. İşte bunlardan olan bir kişi, 28 bin kişinin 
hayatını zindana çevirebilmektedir, Türkiye’de. Onlarla kıyasladığımız za-
man, halkımızla onların arasındaki gelir uçurumunu kıyasladığımız zaman, 
on binlerle, yüz binlerle ifade edilecek bir fark var. Ara sıra bankalarının, 
şirketlerinin kârları açıklanıyor, dikkat edersek. Dokuz aylık net kârları 
hep, milyar doların üzerinde, arkadaşlar. Yoksa insanlarımızın kazandığı, 
işte bu…

Demek ki ekonomik açıdan baktığımız zaman, yetmiş milyon insanı-
mız için, hiçbir umut ışığı söz konusu değil. Hiçbir teselli yok. Çıkış yolu 
yok, arkadaşlar bu düzende. Tabiî bu düzende, Parababaları düzeninde... 
Tıpkı eski, Antika imparatorluklarda olduğu gibi… Hatırlayacaksınız, o 
imparatorluklar da böyle derebeyileşip, taşlaşıp, fosilleşince, çevredeki 
İlkel Sosyalist Toplum insanları tarafından ortadan kaldırılıyordu. Ve top-
rak ilişkileri, o zamanın ekonomisi toprağa dayanıyordu, özgürleşiyordu. 
İnsanlar bir soluk alıyordu. Geçici bir süre için de olsa, mutlu oluyordu. 
E, şimdi böyle bir durum da yok. Dışarıdan ilkel sosyalist bir Barbar akını 
gelip kurtaracak değil bizi. O zaman, tek kurtuluş umudu; İşçi Sınıfımızın 
önderliğindeki halkımızda. Doğru bir önderlik yapıldığı zaman İşçi Sınıfı-
mızın bu görevi başarıyla gerçekleştirebileceğini tekrar tekrar görüyoruz.

Arkadaşlarımız söz etti, ben de o direnişçi arkadaşların bir bölümüyle 
tanışma mutluluğuna erdim ve şu anda da onlar aramızdadır. İşte dünyanın 
baş haydudunun en ünlü şirketine karşı, yüz altmış gün civarında, direndi 
bu işçi kardeşlerimiz. Yiğitçe direndiler. Doğru, namuslu bir önderlikle kar-
şılaşınca, demek ki İşçi Sınıfımız, yiğitçe direnebiliyor ve hakkını almasını 
biliyor. Çok daha fazlasını da alırlardı. O güçleri vardı. O kararlılıkları, o 
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yiğitlikleri vardı. Ama karşılarındaki düşman, dünyadaki düşmanların en 
ünlülerindendi: Coca-Cola. Dünya insanlığının her yerde baş belası olmuş 
bir şirket. Tüm dünya halklarını sömüren bir şirket… Ve biz, bazı arka-
daşlarım bilirler, devrimci olduğumuzdan bu yana, Usta’mızın, Kıvılcımlı 
Usta’nın bize verdiği bilinç sayesinde, onu içmiyoruz, arkadaşlar. Atmış 
sekizden bu yana, bir ya da iki kere ağzıma değmiştir, Coca-Cola ya da 
Pepsi-Cola. O da yeni bir arkadaşla, insanla tanışırsınız, size bir ikramda 
bulunur. Bu Cola olur bazen. İşte onu reddetmek halkımızın geleneklerine 
aykırıdır, bize yakışmaz. İşte o vesileyle, bir iki kere, boğazımdan geçmiş-
tir. Onlar dışında içmemişizdir.

İşçi Arkadaşlarım, buna karşı mücadele etti. O emperyalist şirket bütü-
nüyle yenilebilirdi. Ama bir olumsuzlukla daha karşılaştılar. Türkiye’nin 
başbakanı olacak kişi, Amerika’ya giderek, o şirketin Atlanta’daki merke-
zinde, patronunun evinde, ziyarette bulundu. Onunla işi bağladı. Cola Di-
renişini yeneceğine dair ona söz verdi Tayyip. Tesadüfî değildi Atlanta’da 
Cola patronunun evine gitmesi, arkadaşlar.

Cola’nın içerideki temsilcisi, Türkiye’deki bir başka temsilcisi ya da 
yerli patronuysa, binlerce yıldır Tefeci-Bezirgân Sermayenin Türkiye’deki 
en eski üslerinden olan Kayseri’den, Tuncay Özilhan’dır…

Bildiğimiz gibi, dört bin yıl önce, yani İsa’dan önce iki binli yıllar-
da Asur Tefeci-Bezirgân kervanları Anadolu’ya geldikleri zaman, ilk kez, 
Kayseri yakınlarında, o zamanki adıyla Kaniş, şimdiki adıyla Kültepe’de, 
orada Koloni kuruyorlar ve oradan tüm Anadolu’ya yayılıyorlar. Demek 
ki, Kayseri’nin Tefeci-Bezirgân Sermayenin üssü olması açısından böyle-
sine, Türkiye’de köklü bir geçmişi, geleneği var. “Okumam yazmam yok 
ama Kayseriliyim” sözünün altındaki tarihsel, sosyal gerçek bu, arkadaş-
lar. Binlerce yıldan bu yana insanları sömürme, insanları soyma, insanları 
kandırma becerisi, nesilden nesile aktarılarak, buradaki bazı insanların, el-
bette sadece çok az bir kısmının, iliklerine işlemiş, bilinçlerine kazınmıştır. 
İşte onlardan biri olan Tuncay Özilhan’a karşı mücadele ettiler bu yiğit 
işçi arkadaşlar ve Nakliyat-İş’in yiğit önderleri. Tüm bu olumsuzluklara 
rağmen haklarını almayı bildiler. Bu da hep söylediğimiz gibi, en güçlü 
silahın insan olduğunu, kararlı, bilinçli insan olduğunu bir kez daha ortaya 
koymuş oldu.

Köylümüzün hali
Şu anda nüfusumuzun yüzde 34’ünü oluşturan, 25 milyon civarında, 

köylümüz var. Onların durumuna göz attığımız zaman, yine hazin man-
zarayla karşılaşırız. Birkaç örnek de buna verelim. Köylümüzün durumu 
nereden nereye gitmiş, bir de ona bakalım. Okuyacağımız kitap, Gürbüz 
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Evren adında sağcı bir yazarın “AB Bekleme Odası’nda Türkiye’ye Da-
yatmalar” adlı kitabıdır. İçeriğinden anlıyorum ki, sağcı bir yazar. Solcu, 
devrimci bir yazar değil. O bile, bu gerçekleri ortaya koymak durumunda 
kalıyor. Şöyle diyor:

“Türk tarımının içinde bulunduğu durumu daha iyi anlayabilmek 
için, Türkiye Ziraatçılar Derneği Raporu’nda, Avrupa Birliği-Türkiye 
Derneği yayınında ve Ankara Ticaret Odası ve Türkiye Ziraatçılar 
Derneği ortak yayını olan, “60 soru, 60 cevap Türkiye Tarımı, Sorun-
ları ve Çözüm Önerileri” adlı broşüründe yer alan bazı önemli bilgileri 
de aktaralım: (Aktarma yapıyor, adı geçen yayından.)

“Avrupa Birliği üyesi ülkelerde işletme başına ortalama hayvan sa-
yısı 44 iken, Türkiye’de işletmelerin yüzde 80’i, 1-4 arasında hayvana 
sahiptir” (agy, s. 67) arkadaşlar.

Çok hazin bir gerçek... Demek ki, Avrupa Birliği bazında, hayvan üre-
ticilerinin ortalama hayvan sayısı 44. Ama bizde; 1 ila 4.

Şimdi, Avrupa Birliği’nin köylüleriyle, tarımcılarıyla, bizlerin yarışma-
sına imkân var mı arkadaşlar?

44 hayvana sahip olan bir üretici, gerekli teknolojiyi alabilir, o geliriyle. 
Gerekli ekipmanı alabilir. Modern ekipmanı alabilir. Veteriner hizmetle-
rinden yararlanabilir. Modern ahırlar kurabilir, yapabilir. Ve ürününü, daha 
seri vasıtalarla, daha fazla araç-gereçle işleyerek, piyasaya sürebilir.

Ama 1-4 arası hayvana sahip bir köylümüzün bunları yapmasına imkân 
var mı?

Yok!
Hititliler, hatta Hattiler döneminden kalma teknolojiyle, onlardan kal-

ma, çoğu kerpiç olan ahırlarda, (aynı şartlarda) üretim yapıyor köylümüz 
ne yazık ki. O zaman… Avrupa Birliği olmayacak ya… Mümkün değil 
ya bizce… Böyle, şu andaki yapısıyla, şu haliyle Türkiye’nin Avrupa 
Birliği’ne girmesi olası değil ya.. Ancak parçalandıktan sonra girebilir 
AB’ye. Türkiye adım adım oraya götürülüyor zaten. Varsayalım ki girdi. 
Köylümüzün hali nice olur?.. Hayvan üreticilerinin hali nice olur?..

Ortadan kalkar. Ancak uşak olur bizim hayvan üreticisi köylülerimiz. 
Onlarla rekabet edip, aynı fiyata ürün piyasaya sürebilmesine imkân var 
mı?

Yok!

“Avrupa Birliği işletmeleri gelişmiş teknolojiyle donanmışken, 
Türkiye’de işletmelerin yüzde 90’ı geri ve donanımsızdır.” (agy, s. 67)

Evet. Hititliler çağından kalma teknolojiyle üretim yapılıyor. Bir bö-
lümümüz köylü çocuğuyuz. Köylünün şartlarını iyi biliriz. Ki, babam da 
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hayvan üreticisiydi benim. Onun geliriyle bizleri büyüttü. Besledi. Hepimiz 
ailecek çalışırdık. Kışları bir tek çoban tutardık. Onun dışında bütün aile; 
annem, babam, ben, kardeşlerim çalışırdık ahırda. Otuz ila kırk arasında 
hayvanımız olurdu. Ve ahırlarımız, şu anda da memlekette, Konya’nın ke-
nar mahallesinde olduğu gibi duruyor. Olduğu gibi demeyelim tabiî, arası-
nı kerpiç duvarlarla böldü babam. Yaşlanınca çalışamaz olmuştu çünkü. Ev 
olarak kiraya veriyordu, garibanlara. Şu anda yaşamıyor Annem, Babam. 
Rahmetli oldular.

“Hayvancılıktaki girdi maliyetleri gelişmiş ülkelerle kıyaslandığın-
da 3-4 kat daha yüksektir.” (agy, s. 67)

Demek ki bu kadar gerilik bile yeterli değilmiş. Girdi maliyetleri de 
yükselmiş. Girdi derken ne kastedilir? Hayvancılıkta, en önemli girdi ne-
dir?

Yem… İlaç… Veterinerlik hizmetleri… 3-4 kat daha yüksekmiş bir de 
bizde bunlar.  Ki “bu maliyetlerin yüzde yetmişi yem” diyor, bu köylü 
örgütlerimiz de buradan.

“Bu duruma bağlı olarak, 1983-2003 yılları arasında koyun varlığı 
(20 yıllık bir zaman diliminde, arkadaşlar dikkat edersek, Koyun varlığı 
– N. Ankut) 40 milyondan 25 milyona (yani nerdeyse yarı yarıya. Yirmi 
yıl içinde koyun varlığı azalıyor. Ama nüfusumuz her yıl yüzde 1.5 ila 2 
oranında artıyor. İşte et yiyemememizin bir sebebi bu. Hem de en önemli 
sebeplerinden biri bu. Et fiyatları gittikçe artıyor, yükseliyor. İşte öğretmen-
lerimiz otuz, kırk, elli yıl önce, bu yüzden daha fazla et tüketebiliyorlardı, 
bir aylık maaşlarıyla çokça et alabiliyor, tüketebiliyorlardı. – N. Ankut) 
sığır varlığı ise 13 milyondan 9 milyona kadar gerilemiştir. (Sığırda da 
aynı durum var. – N. Ankut) 1986 yılından 1996 yılına kadar (yani on 
yılda – N. Ankut) Türkiye’ye 2 milyon 117 bin baş kasaplık hayvan, 
kemiksiz ve karkas olmak üzere toplam 232 bin 326 ton kırmızı et ithal 
edilmiştir. (Yani üretimin tüketimi karşılaması bir yana, yani şu anda bile 
halkımız, gerektiği miktarın belki beşte, onda biri kadar et tüketebiliyor, şu 
anki üretim onu bile karşılayamıyor, dışardan ithal ediyoruz. – N. Ankut) 
Yapılan hesaplara göre gerekli önlemlerin alınmaması durumunda 
2015 yılında 170 bin ton civarında bir et açığı oluşacaktır.

“Türkiye’de et üretiminin en fazla yüzde 50’sinin kayıt altına alı-
nabildiği tahmin edilmektedir. (Demek ki bir diğer felaket de, üretimin 
ancak yüzde 50’si kayıt altında. Diğerleri hangi şartlarda üretiliyor? Sağ-
lıklı mı? Tüketime elverişli mi? Belli değil. Yani sürecin hiçbir aşamasında 
veterinerlik hizmeti almamış. Bu sebeple tüketici açısından da sağlıksız. 
– N. Ankut) Kayıt altındaki rakamlara bakıldığında, bu rakamın 2002 
yılına gelindiğinde 420 bin tona düştüğü görülüyor. Kırmızı et açısın-
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dan bakıldığında 1990’da 450 bin ton olan kayıtlı üretim, 2002’de 259 
bin tona düşmüştür. (Yani, her şey geriye gidiyor. 1990’dan 2002’ye ka-
dar, arkadaşlar, görüldüğü gibi. – N. Ankut)

“Sığır eti üretiminin, tüketimi karşılama oranındaki düşüş eğilimi 
2002 ve 2003 yıllarında da sürdü. Sığır eti üretiminin talebi karşılama 
oranı 2004 yılında yüzde 97.4’e geriledi. 2005 yılında sığır eti üretimi-
nin yüzde 1’lik gerilemeyle 374 bin tona düşeceği, talebin ise yüzde 
5.4’lük artışla 409 bin tona çıkacağı hesaplanıyor. (agy, s. 67-68)

“BES-BİR (Beyaz Et Sanayicileri Birliği) (yani kanatlı hayvan sa-
nayicileri birliği – N. Ankut) çalışmasında 2003 yılında 532 milyon 066 
bin 932 adet broiler (besi) tavuğu, 31 milyon 357 bin 435 adet yumurta 
tavukçuluğu ve 8 milyon civarında hindi üretimi yapılmıştır. Böylece 
toplam 720 bin ton piliç etine, 30 bin ton hindi ve 60 bin ton çıkma 
tavuk eti üretimi yapılmıştır. Kişi başına ülkemizde beyaz et tüketimi 
12 kg, yumurta tüketimi ise 135 adettir. (İşte burada birazcık, kırmızı ete 
göre, birazcık yani, izafi bir olumlu durum var, arkadaşlar. – N. Ankut)

“Türkiye’de altı ürün dışında tüm fiyat destekleri kaldırılmıştır.” 
(agy, s. 68)

Tüm Avrupa ülkelerinde tarım desteklenir. Desteklenmezse gelişemez. 
Avrupa Birliği’nin geçen son 10-20 yılında, tüm parasal desteklerin dörtte 
biri tarıma ayrılmıştır. O yüzden Avrupa Birliği’nde tarım böylesine bir 
gelişme gösterebilmiştir.

Hatırlayacaksınız… Tabiî bir bölüm arkadaş sadece, o yılları bilenler. 
12 Eylül Faşizminin en azgın yıllarında, Batı’nın Parababalarının temsil-
cileri, Türkiye’ye geldikleri zaman, siz sanayiyi boş verin, Avrupa’nın ve 
dünyanın kasabı-manavı olun diyorlardı. Yani sebze ve et üretin siz. Sana-
yiyle uğraşmayın diyorlardı bize. Bizimkilere, bizim satılmışlara… Ama 
şimdi o da mümkün değil. İşte tarımda bugünkü durum meydanda. O des-
tekler sayesinde Avrupa tarımı gelişti, kalkındı. Ve bugün deniyor ki bize: 
tarımda desteği kaldırın. Kendileri alabildiğine desteklerken, bizimkilere 
böyle diyorlar. İşte bu emir üzerine altı ürün dışında tüm fiyat destekleri 
kaldırılmıştır.

“Söz konusu bu altı üründe de (pamuk, soya, kanola (yani halkı-
mızın pek geleneksel olarak tüketmediği şeyler soya, kanola, arkadaşlar. 
Bunlara destek veriliyor. Yani asıl öbür yandaki en çok tüketilen kırmızı et, 
beyaz et, buğday, arpa, yulaf gibi ürünlere, bunlara destek vermiyor. – N. 
Ankut), zeytinyağı, mısır, ayçiçeği) (yani verdiği destek bunlara sadece – 
N. Ankut) verilen destek Avrupa Birliği ortalamasının çok altındadır. 
Örneğin Yunanistan’da pamuğa 49 cent/kg prim verilirken Türkiye’de 
bu rakam 6 cent/kg’dır.” (Ne kadar düşük, değil mi?.. Yunanistan’la bile 
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arada ne kadar fark var… Şimdi bizim pamuk üreticisinin, çiftçimizin ya-
rışabilmesine imkân var mı bunlarla? Aynı teknolojiyi verseniz bile eli-
ne, aynı tarlayı verseniz bile, yarışmasına imkân yok. Orada devlet büyük 
miktarda destek veriyor. Yani kg başı yarım dolar nerdeyse, 49 cent destek 
veriyor üreticiye, bizdeyse 6 cent. – N. Ankut)

“Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri’nin tersine 
Türkiye’de şekere yapılan hiçbir destek yok. Avrupa Birliği ülkeleri, 
beyaz şekerde 419 Euro/ton, ham şekerde 339 Euro-/ton gümrük ver-
gisi koyarak ürettikleri pancar şekerini koruyorlar.

“1996 yılından bu yana traktör sayısı 900.000 civarında kalmıştır. 
Buğday üretimi 10 yılı aşkın bir süredir arttırılamamış (19 milyon ton 
civarında), yirmi yıllık üretim artışı ortalaması, dünya ortalamasının 
çok altında kalmıştır. (10 yıldır demek ki, buğday üretimi de aynı nokta-
da, arkadaşlar. Ama yüzde 1.8 sayarsak yıllık nüfus artışını, nüfusumuz bu 
on yıl içinde, yüzde 20 civarında artmış olur. – N. Ankut)

“Tarım alanında ihracatın ithalatı karşılama oranı 1980’de yüzde 
531 iken 2003 yılında yüzde yüzün altına düşerek Türkiye net tarım-
sal ürün ithal eden ülke durumuna düşmüştür. Tarımsal ürün ithala-
tımız, 4 milyar dolara ulaşmıştır. Türkiye’nin ihracatında tarımın payı 
1995’te yüzde 25,1 iken, 2003 yılında yüzde 11’e gerilemiştir.

“Gayri Safi Milli Hasıla’da tarım sektörünün payı 1980’de yüzde 
24,8’e 2003’te yüzde 13,8’e düşmüştür.”

Daha fazla devam etmeyelim, arkadaşlar. Gördüğümüz gibi, tarımda, 
sürekli bir geriye gidiş var. Yani, köylümüzün hali de perişan. Köylümüz 
için de, bu düzende hiçbir çıkış umudu yok. Umut ışığı yok. O yüzden 
köylülerimiz hep feryat ediyor.

Ve köylü gençlerimiz, başta İstanbul olmak üzere, büyük şehirlerin va-
roşlarına akın ediyor. E, burada da onları, işsizlik ve ondan kaynaklanan, 
(hani Hz. Muhammed’in de dediği gibi “ümmül hebais” işsizlik, bütün 
kötülüklerin anası) bir yığın pis, kötü durum bekliyor. 

Ekonomi, IMF’nin emrinde
Ekonomi, IMF’nin emrinde... Dikkat edersek, 24 Ocak 1980’den bu 

yana, sürekli stand by programları uygulanmakta Türkiye’de. Yani, IMF 
reçeteleri uygulanmakta... Kesintisiz bir şekilde… Ve bu programların 
köylümüzü, memurumuzu, işçimizi getirdiği durum meydanda...

Halkımız bu kadar yoksullaşırken, borçlar durmadan artıyor, tam tersi 
bir gidişle; dış ve iç borçlar, arkadaşlar.

İşte, gelecek yılın bütçesi: 157 milyar YTL. 46 milyarı bunun, borç 
faizine gidiyor arkadaşlar. Anapara değil, faizine!



137

Peki, tüm kamu emekçilerine ne veriliyor, dersiniz? 36 milyar YTL, 
yani personel gideri bu kadar. Sağlığa, eğitime, yatırımlara ayrılan rakam-
larsa hep komik. Biliyoruz bunları da… Açıklandı çünkü. Şimdi ayrıntısı-
na girmeyelim, zamanımız dar.

Yalnız yatırımlara ayrılan paya değinmeden geçmeyelim: 11 milyar 
YTL’dir bu. Düşünebiliyor musunuz, arkadaşlar? Faiz ödemelerine ayrı-
lan 46 milyar, yatırıma ayrılan 11 milyar YTL. Bu akıl, mantık ve bilim 
sefaleti tablosunu hazırlayanlar, utanmadan, arlanmadan, bütçe yaptık 
diye övünebiliyorlar… Biz ekonomi biliyoruz, biz Türkiye’yi iyi yöneti-
yoruz, diyebiliyorlar… Parababalarının Türkiye’yi ne hale getirdiklerini 
ve ülkeyi nasıl yönettiklerini, bu bütçe rakamları bile aslında çok açık bir 
şekilde ortaya koymaktadır. Onlar halk ve vatan düşmanıdır. Bu ülkeye de-
ğil, efendileri olan yerli-yabancı Parababaları Çetesine hizmet etmektedir 
onlar. Onları bu çete ve onun ağababası ABD iktidara getirmiştir. Onlar da 
o Çeteye hizmet etmektedirler.

Yoksulluk sınırı geçen hafta açıklandı: 1800 yeni Türk lirası. Dört kişi-
lik ailenin yoksulluk sınırı; 1800 YTL.

Şimdi bu parayı kim alıyor Türkiye’de arkadaşlar? Memurun kaçta kaçı 
alıyor? İşçinin kaçta kaçı alıyor?

Deniyor ki, Parababalarının ekonomistleri tarafından, 20 milyon insan 
yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Bizce çok daha fazla, bu sayı… Belki 
onda biri insanımızın ancak bu parayı kazanabiliyor. Onda dokuzu yoksul-
luk sınırının altında.

İşte halkın her kesiminden insanlarımız, yoldaşlarımız var şurada. Bu 
parayı kaç kişi alıyor aramızda? Hatta alan var mı?.. Bütçesine ayda bu 
kadar para giren aile var mı? 4 kişilik bir aile?..

İhracat artıyor, diyorlar Parababaları. 70 milyar dolara çıktı. Kaldı ki, 
Güngör Uras, geçen haftalarda açıkladı; ihraç mallarının da, yüzde 65’ini 
biz dışarıdan alıyoruz. Ara madde, arkadaşlar. Yani 100 liralık mal ihraç 
ediyorsak dışarıya, bunun 65 liralık bölümünü, zaten onlardan alıyoruz, 
girdi olarak. Onları monte edip, 100 liraya dışarıya satıyoruz. Yani burada 
da bir kandırmaca var. Gayri Safi Milli Hasıla’dan kişi başına düşen pay 4 
bin dolara çıktı, satın alma bazında 6 bin dolara çıktı, diyorlar. Orada da bir 
kandırmaca var, arkadaşlar. Şimdi 65 liraya alıyorsun, ucuz işçilik, biraz 
da ilkel teknoloji ürünü kaba malzeme ekliyoruz ona, 100 liraya satıyoruz. 
100 liraya sattık. Bu, bizim milli hâsılamıza 100 liralık değer kazandırdı 
diye hesap yapıyoruz. Ama 65’ini zaten dışarıdan alıyoruz bunun. Bunun 
kazandırdığı 35 YTL aslında. Böyle bir sahtekârlık ve kandırmaca, uyut-
maca var. Yani gelişme falan yok. Türkiye’nin geliştiği, kalkındığı falan 
yok arkadaşlar. O yüzden işte yoksulluk, işsizlik gün be gün artıyor.
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Ve 1960’lı yıllardan beridir, söylediğimiz gibi, Türkiye’deki sanayi, 
montaj sanayidir. Yani dışarıdan alıyoruz, ucuz işçilikle monte edip, satı-
yoruz bir bölümünü dışarıya da.

Türkiye’nin Parababaları, utanmadan ekranlarda konuşuyorlar. Şöy-
le sanayimiz var, Batı’da söz sahibiyiz, şöyle uçuyoruz, böyle kaçıyoruz 
diye…

Bir tek orijinal yerli markası var mı, arkadaşlar Türkiye’nin?
Yok!
Bak Hindistan’ın, Tayvan’ın, Çin’in, Kore’nin, Endonezya’nın orijinal 

markaları var. Arabaları var. Mesela.
E, Türkiye’nin var mı?
Hayır. Yani ileri teknoloji gerektiren ürünlerde, sanayi mallarına bak-

tığımız zaman, bir tek orijinal marka yok. Hepsi, Batılı büyük tekellerin 
ürünü... Bir kısmı o tekellerin dünya piyasalarında bilinen adıyla: FIAT, 
FORD, HONDA vesaire gibi, bir kısmı da yerli adlar altında; ARÇELİK, 
BEKO vesaire gibi, üretiliyor. Aslında, hepsinin menşei yabancı, Batılı te-
keller…

Yani, biz yerli Parababalarına; satılmış, Batılı haydutların ortağı, işbir-
likçisi, hain derken, bundan diyoruz, arkadaşlar. Bunlar Türkiye’yi geliş-
tirmiyor. Halbuki ülkenin bütün kaynakları bunlara harcanıyor. Siyaseti de 
bunlar yönlendiriyor. Hepsi, dikkat edersek, siyasi yöneticilerle içli dışlılar. 
Beraber toplantılar, geziler, açılışlar yapıyorlar… Yani siyasiler de onların 
emrinde. Zaten, bizim ideolojimize göre, politika; ekonominin yoğunlaş-
mış ifadesidir. Politikanın en önemli tanımlarından biri budur. Her politik 
söylemde ve davranışta, mutlaka bir sınıfın ya da zümrenin, ekonomik çı-
karı temsil edilmektedir, ortaya konmaktadır, savunulmaktadır. O yüzden 
her siyaset, yoğunlaştırılmış biçimde ekonomiyi içerir. Aktarır. Yansıtır. 
Savunur. Uygular. O yüzden bizim siyasiler de yabancı Parababalarının 
ekonomik çıkarlarına hizmet ediyorlar.

Özelleştirme maskesi altında gizlenen 
ekonomik ihanetler

Bir de özelleştirme maskesi altında gizlenen, ekonomik ihanetle karşı 
karşıyayız, arkadaşlar. Tayyipgillerin şefi Tayyip ve diğer yardımcıları di-
yor ki: “Son bir yıl içinde, geçmiş 20 yılda yapılandan daha fazla özelleş-
tirme yaptık.”

Şimdi bu marifet mi arkadaşlar? Bunun övünülecek nesi var?..
Her yıl iki milyar doların üstünde geliri olan, darphane gibi gelir ge-

tiren, para basan TÜPRAŞ’ı satıyorsun sen. Önce Türk Telekom adını 
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taktılar bizim telefona. Böyle alengirli, Batı dillerinden adlar takmayı pek 
severler. Halkımız anlamasın diye… Onu sattılar, Arap sermayesine. Onun 
da 2,4 milyar dolar civarında yıllık net geliri vardı. Şimdi alo dediğimiz 
anda, yabancı sermayenin kasasına tıkır tıkır kullandığımız her kontörle 
beraber, paramız akıp gidiyor.

Bunun neresi övünülecek bir şey?..
1980’den bu yana özelleştirme yapılıyor Türkiye’de. Mesela geçmiş-

te, Sümerbank vardı. Kuvayimilliye yadigârı bir sürü kuruluşumuz vardı. 
Başta Sovyetler olmak üzere, sosyalist ülkelerle dayanışma içinde kurul-
muş olan; Demir-Çelik fabrikaları, dokuma fabrikalarımız vardı, arkadaş-
lar. Şimdi özelleştirildi, çok önemlileri bunların. Bir kısmının da kapısına 
kilit vurulmuş. Geçenlerde, namuslu bir televizyon programında, göste-
rilen, anlatılan fabrika… neredeydi Hanım? Nazilli’de mi? Kula’da mı? 
Sümerbank’ın bir fabrikası, çürümeye terk edilmiş. Yüreği parçalanarak 
gezdiriyor fabrikanın içini bekçiler. Bu fabrikalarda şöyle üretim yapılırdı, 
gürül gürül akan bir hayat vardı, diye. Televizyon ekranlarından izledik. 
Şimdi in cin top oynuyor. Kapalı duruyor, çürüyor… Günün birinde onu 
da bir Parababası lüpleyecek.

Kuvayimilliye yadigarı Sümerbank’ın bankası ve bir yığın fabrikası sa-
tıldı. Peki, satıldı da ne oldu? Alanlar ne yaptı? O fabrikalar, yeni teknolo-
jilerle mi donatıldı? Üretim, istihdam mı arttı? Hayır, tam tersi oldu. Bir bir 
kapandı çoğu… Arazileriyse, bire on, yüz kazandırdı vurgunculara…

Kimler aldı? Vurguncular... Vurguncu Parababaları. Hepsi de adi suçlu. 
Şu anda bile, sermayenin kanunlarına göre bile adi suçlu…

Çocukluğumdan, ilkokul yıllarından itibaren, babamla, zaman zaman, 
besi hayvanlarımızı, Konya ET BALIK Kurumu’na satmaya götürürdük. 
Çok iyi hatırlıyorum o günleri. Hayvanları, ilkin, tahta parmaklıklarla ay-
rılmış bir bölüme koyarlardı. Her üreticinin hayvanları ayrı bir bölmeye 
konurdu. Birbirlerine karışmaması için. Bölümlerin üzeri açık, yükseklik-
leri de bir metre civarındaydı. Hayvanları oralara kapatır, veterinerin gel-
mesini beklerdik. Veteriner gelir, beğendiği hayvanı seçerdi. Zayıflar ve 
aşırı tuzlu yem yedirtilerek çok su içirtilmiş hayvanları beğenmez, alıma 
uygun bulmazdı. Onlar geri götürülürdü. Beğenilenler, basküle çıkarılıp 
tartılırdı. Parası bilahare (sonradan) ödenirdi üreticiye...

Şimdi bunların hiçbiri yok. Bu olaylar yaşanmıyor. Üreticilerin sayısı 
iyice azaldı. Çünkü hep zarar etmeye başladı üreticiler. Yerli-yabancı Para-
babalarının, Türkiye’de tarımı ve hayvancılığı öldürme politikaları sonu-
cunda, hayvan üreticilerinin çoğu bu işi bırakmak zorunda bırakıldı.

Halen devam edenler de, EBK yok edildiği için, tüccarın insafına ter-
kedilmiş durumda.

İşin özeti; üretenler de, tüketiciler de perişan durumda...
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Bütün bu yıkımların sonunda devlet ne kazandı? Eline ne geçti devle-
tin? Kasasına para mı girdi? 20 yıldan beri bu ihanetler yapılmaktadır. Son 
bir yıl hariç, 19 yılda yapılan özelleştirmelerden devletin kasasına para da 
girmemiştir. Özelleştirme İdaresi’nin masraflarını bile karşılayamamıştır, 
satışlardan elde edilen para... Kendileri açıklıyor bunu...

O zaman bu Kamu Malları ne oldu?
Heba oldu!
Bu ihanet değil de ne?

Halkın değerleri, yabancı adlar takılarak, haraç mezat 
satılıyor: Galataport, Haydarpaşaport…

Bir de son günlerde en çok tartışılan konulardan: “Galataport” olayı 
var, arkadaşlar: Galata Rıhtımı ve civarı Yahudi sermayesine pazarlandı. 
Hem de parası 49 yılda alınacak. Son 3 yıla kadar da, çok az bir bölümü 
alınacak paranın. Yüzde 80’in üzerinde bir bölümü paranın, son 3 yıl için-
de alınacak.

Yani o zamana kadar, Galata Rıhtımı ve çevresindeki 100 bin mi, 200 
bin mi, metre kare araziyi, (şu anda netleşemiyorum), yabancı Parababaları 
çok az bir para karşılığında gönüllerince kullanacaklar. Halkımızı sömüre-
cekler. Buna da bildiğimiz gibi “Galataport” deniyor. Halkımız anlamasın 
diye. Hani sıradan insanımız: ya, ne demek Galataport?  Satılmış. İyi. Za-
ten bildiğimiz bir şey değil, satılırsa satılsın. Bize ne? Desin diye... Halkı-
mız, kara halk yığınlarımız bu kadar görür. Ne yazık ki, öyle bırakılmış o 
insanlar. Eğitilmemiş, bilinçlendirilmemiş ki…

Satılmış, pezevenk medya, zaten eğlenceden, uçkur-peşkirden, ABD 
haydudunun şiddet filmlerinden başka bir şey göstermiyor ki insanlarımı-
za. Elindeki geniş-büyük imkânları (televizyonu-basını) halkımızı eğitmek 
için değil tersine afyonlamak, uyutmak, aptallaştırmak için kullanıyor.

Bir de Haydarpaşaport deniyor. Haydarpaşa civarındaki o tarihi rıhtım, 
bina ve çevresi de satılacak.

Başka limanlarımız da satılıyor. İzmir limanı, Mersin limanı satıldı. 
Yine bu Yahudi sermayesine…

Halkın Kurtuluş Partisi Programı’nı okuyan arkadaşlar görmüştür; 
biz yabancı sermayenin her türüne, kesin, yüzde yüz karşı değiliz. Ama üç 
önemli şartımız var:

1- En yüksek teknolojiyi getirecek. Yani bizim şu anda elimizde ol-
mayan, bizim üretemediğimiz, dünyanın en gelişkin teknolojisini geti-
recek.

2- Geldiği ülkedekinden daha fazla kâr istemeyecek bizden.
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3- 10 yıl sonra da işletmeyi bize terk edecek ve gidecek.

Bu üç şartla, yabancı sermaye gelebilir.
Ama bugüne dek gelen ve gelecek olan yabancı sermayenin, hiçbirinin 

bu şartlara uyduğu söz konusu mu, arkadaşlar?
Bırakalım yüksek teknoloji getirmeyi; yeni tesis, üretim alanı, işyeri 

açmayı, bizim 70-80 yıldan bu yana, halkımızın alınteriyle üretilmiş olan 
işletmeleri, elimizden alıyorlar.

İşsizlik mi azalıyor?
Hayır. Artıyor. Yani kamu malı gittiği gibi, insanlarımız işinden de olu-

yor.
İşte bu ihanettir.
Biz Devrimciler ve namuslu aydınlar; bunu eleştirdiğimiz zaman, ne 

diyor Tayyip?
Önce, “Ben ülkemi pazarlamakla mükellefim” diyordu. Evet, doğru, o 

pazarlamacı, vatan satıcıdır. Sonra da ne diyor? 
“Kimse Yahudi düşmanlığı yapmasın”, diyor.
Hepimizin belleğinde, değil mi, arkadaşlar?
Oysa bunların on yıl önce, dünyada en karşı oldukları güç neydi? Dev-

let neydi? diye sorsanız; İsrail ve Yahudilik derlerdi. Siyonizm derlerdi.
Bugün 180 derecelik bir dönüşle, yılan gibi bir kıvrılışla, bir uçtan öbür 

uca geçiyorlar.
Diyorlar ki; biz geliştik, değiştik...
Şimdi, bu bir değişmedir doğru. Her şey bir değişmedir.
Ama namussuzlaşma da, ihanet de, satılma da, döneklik de bir değiş-

medir!
Namuslu bir insanın, alçak olması bir değişme değil mi?
Değişme... Değişme, doğru… Ama, namuslu bir değişme değil ki bu… 

Döneklik. İhanet bu!..
Yahudi Parababası, Sami Ofer, “Aziz dostum” diye mektuplar gön-

deriyor Tayyip’e. Teşekkür ediyor. Defalarca buluşup görüşüyorlar. Yurti-
çinde, yurtdışında… Ve yine Tayyip önce ne diyordu bu görüşmeler konu-
sunda: “Sami Ofer’le hiç görüşmedim. Ne yurt içinde, ne başka bir yerde 
görüşmedim. Ne Başbakanlıkta, ne başka bir yerde.” Aynı günün akşamı; 
“bir kez Davos’ta görüştüm”, diyor. Oysa, 3 kez görüştüğü ortaya çıkıyor. 
Ondan sonra da: “Görüştüm, görüşürüm, görüşeceğim” diyor. Ar perdesini 
indiriyor artık. Bu da neymiş, diyor.

Şimdi, bu insanlık değil yahu…
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Dediğimiz gibi, insanın, her şeyden önce, insanı insan yapan değerlere 
sahip olması gerekir. Dürüst, namuslu, güvenilir olması gerekir. İnsan hata 
yapabilir. Ama hatasını da açıkça ortaya koyar. Hata yapmaz insan yok! 
Ama bunlar öylesi değil... Bunlar insan doğmuş, ama insan kalamamış 
olan sefaletlerdir.

Yani bunlar, bizim anlayamayacağımız, kabul edemeyeceğimiz, görü-
şemeyeceğimiz, elini sıkamayacağımız, yüz yüze gelemeyeceğimiz, aynı 
ortamda bulunamayacağımız insanlar.

Ustamız bize; dürüstlüğün, mertliğin, güvenilirliğin, onurun her şeyden 
önemli olduğunu öğretti. Ondan önce de ailemiz aynı şeyi öğretmişti bize.

İşte biz Küba liderine saygı duyuyorsak, bundan duyuyoruz. Kendimizi 
buluyoruz Fidel’in kişiliğinde. “Onur yaşamdan önemlidir” diyor.

Bir günün, saat on üçüyle, saat yirmisi arasında insan, bir söylediğini 
yalar, öbür uca sıçrarsa, o insan güvenilir olur mu? Hangi sözüne güvenir-
siniz?

Güvenilmez. Sermayesi yalan… Hepsinin öyle… Çevresi de öyle…
Ama o sınıfın siyaseti öyle olur.
Çünkü Kurtuluş Yolu Gazetesi’nde de hep anlatmaya çalıştığımız 

gibi, onların ortaya çıkışları da zaten, karakterleri de böyle oluştu. İlk orta-
ya çıkarken de böyle halka ihanetle, yalanla, dümenle, soygunla başladılar 
işe. Tefeci-Bezirgân Sermayenin temsilcisi onlar…

Üretimle ilgileri var mı?
Yok. Hepsi alır-satar.
Diyor ki; “Görevim Türkiye’yi pazarlamak.” “Kıbrıs’ı da pazarlarım” 

diyor. Ve yapıyor.
Şimdi bunlar, bazı aydınlara göre, şaşırtıcı gelebilir, ama bize gelmez. 

Kurtuluş Yolu’nda anlattık bunların cibilliyetini arkadaşlar.

Yahudiliğin tarihsel kökenleri-Tayyipgillerle akrabalığı
Şimdi Yahudi sermayesiyle bunlar nasıl koklaşıp, bir anda anlaşıyor-

lar?
Şimdi biraz da onun üzerinde duralım.
Şu gördüğünüz kitap, Yahudilerin kutsal kitabı: Tevrat ve Zebur’la 

İncil’den oluşmaktadır. Hıristiyanlar bu üçlüye “Kutsal Kitap” derler.
Ve Musa tarafından söylendiği ileri sürülen bu kitaptaki bir ayeti 

okuyalım. Evet, Musa Yahudilere emrediyor arkadaşlar. Bu kutsal kitaba 
göre, Tevrat’a göre:

“Bir kente saldırmadan önce kent halkına barış önerin. (Yani tes-
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lim olun deyin, önerin. – N. Ankut) Barış önerinizi benimser kapı-
larını size açarlarsa, kentte yaşayanların tümü sizin için angaryası-
na çalışacak, size hizmet edecekler. (Evet arkadaşlar. Söylenen çok 
açık. Tamam, teslim olduk derlerse, ömür boyu hizmet edecekler. 
Angaryasına çalışacaklar. – N. Ankut) Ama barış önerinizi geri çe-
virir, sizinle savaşmak isterlerse, kenti kuşatın. Tanrınız RAB (İsrail 
Tanrısının adlarından biri. Dört tane adı var. Biri “Rab”. Biri “Yah-
ve” mesela. Bildiğimiz. Daha var... – N. Ankut) kenti elinize teslim 
edince orada yaşayan bütün erkekleri kılıçtan geçirin. Kadınları, ço-
cukları, hayvanları ve kentteki her şeyi yağmalayabilirsiniz. Tanrınız 
RAB Rabbin size verdiği düşman malını kullanabilirsiniz. Yakınınız-
daki uluslara ait olmayan, sizden çok uzak kentlerin tümüne böyle 
davranacaksınız.”

Şimdi arkadaşlar, bir dinin kutsal kitabında, o dinin kurucusu olan kişi, 
insanlara böyle emrediyorsa, o dinin müminlerine ve o insanlar da buna 
inanıyorsa, o inananlar başka insanlarla dost olabilir mi arkadaşlar? Ya-
bancı ulusların halkıyla dost olabilir mi buna inanan bir insan? Yani bir 
Yahudi, Tanrı buyruğu diye bunu kabul eden bir insan, diyelim Kürt, Türk 
yahut başka milliyetlerden insanlarla, örneğin Arap Ulusuyla dost olabilir 
mi? Onları insan sayabilir mi?

İsrail’in Tanrısı diyor ki, onların görevi sana uşaklık etmek. Etmeyen 
düşmanındır. Tanrının emrine karşı gelmiş oluyor. İşte Siyonizm bu, arka-
daşlar! O yüzden bunlar, tarih boyunca Filistin’den defalarca sürüldüler. 
İsa’dan Önce 586’da Babil Kralı Nabukadnazar, girdi Filistin’e ve bun-
ları dağıttı-sürdü Filistin’den. Aydınlarını da tutsak ederek götürüp gitti 
Babil’e. Yine Roma, işgal ettiği zaman, Roma imparatorları kovaladı, 
Filistin’den, çıkardı. Terk ettirdi...

Burada özetçe de olsa Yahudi Tarihinden biraz söz edelim:
Musa’nın birkaç bin Yahudiyle birlikte, Hiksosların çöküş döneminde, 

Mısır’dan kaçarak, Kızıldeniz’in en kuzey ucundaki (karayla birleştiği 
noktadaki) bataklıklardan güçlükle geçerek Filistin’e gelmesi; MÖ 1400 ilâ 
1250 yıllarına Tarihlendirilmektedir. Bundan sonra Yahudiler, Filistin’de, 
yerli halklarla (kavimlerle) zaman zaman toprak elde etmek için savaşa-
rak, zaman zaman da yenildiklerinden dolayı yer değiştirerek birkaç yüzyıl 
geçirdiler. Nihayet Kral Davud, Kudüs’ü ele geçirerek Tarihteki ilk İsrail 
devletini kurdu. Davud, aynı zamanda, yine kendisi gibi Kutsal kitaplar-
da serüvenleri anlatılan Kral Süleyman’ın da babasıdır. Hani şu, Hüdhüd 
Kuşuyla Saba (Sebe) Melikesi Belkıs’a mektuplar gönderdiği hikaye edi-
len Kral Süleyman’ın… Kur’an’a göre Davud da Süleyman da peygam-
berdir. Tevrat’a göreyse her ikisi de İsrail kralıdır. Davud, aynı zamanda 
Mezmurlar’ın (yani Zebur’un) da yazıcısıdır Yahudi geleneğine göre.
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Kur’an’a göreyse Zebur, bildiğimiz gibi Tanrı buyruğu veya kelâmıdır.
İç içe geçmiş iki eşkenar üçgenden oluşan Yahudi sembolü altı köşeli 

yıldıza da Davud Yıldızı (Magen David) adı verilir.

Yahudiliğin sembolü “Davud Yıldızı”nın anlamı 
Bu “Yıldız”ın kökeni de şu efsaneye bağlanır: İsrailoğullarının ilk kralı 

olan Talut (Saul), Filistinlilerle savaşır. Yani bugünkü Yahudilerin (İsrail’in) 
yaptığını yapar. Amaçları çok açıktır: Nil Nehriyle Fırat Nehri arasındaki 
topraklara tümüyle sahip olmak. Onlara göre, bu bölgeyi İsrail’in Tanrısı 
kendilerine vermiştir. Tevrat’ta bu konuda şöyle denir:

“RAB’bin (İsrail’in Tanrısının, – N. Ankut) Avram’la (İbrahim’le, – N. 
Ankut) Yaptığı Antlaşma

“(…)
“Avram RAB’be iman etti. RAB bunu ona doğruluk saydı.
“Tanrı Avram’a, “Bu toprakları sana miras olarak vermek için 

Kildaniler’in Ur Kenti’nden seni çıkaran RAB benim” dedi.
“(…)
“O gün RAB Avram’la antlaşma yaparak ona şöyle dedi: “Mısır 

Irmağı’ndan (Nil’den – N. Ankut) büyük Fırat Irmağı’na kadar uza-
nan bu toprakları –Ken, Keniz, Kadmon, Hitit, Periz, Refa, Amor, Ke-
nan, Girgaş ve Yevus topraklarını- senin soyuna vereceğim.” (Tevrat, 
Yaratılış, s. 15)

Siyonist alçakların dinine göre, Fırat Nehrinin güneyinde kalan Türkiye 
toprakları da Tanrının onlara vaat ettiği topraklardandır. O bölge içinde 
kalmaktadır. Bu da gösteriyor ki, Türkiye de Siyonist İsrail’in düşmanları 
arasındadır. Hedefindedir. Çünkü, Tanrılarının onlara vaat ettiği topraklar 
üzerinde bulunmaktadır.

Demek ki Yahudiler, bugün olduğu gibi üç bin yıl önce de, komşu halk-
lara karşı alçakça, saldırgan planlar, hesaplar, tutum ve davranışlar için-
deymişler.

İşte bu yüzden, kendisi de o halktan gelen birisi olmasına rağmen Karl 
Marks, Yahudiliği yerden yere vurur. İleride değineceğiz.

MÖ XI’inci Yüzyılda Talut (Saul) işte böyle bir amaç için Filistinlile-
re karşı giriştiği bir savaşta onları yener. Söz konusu savaşta Davud, kral 
Talut’un ordusuna komuta etmektedir. Davud, Filistinlileri yenince; komu-
tanları Calut’u (Goliat’ı, Türkçe söylenişiyle Golyat’ı) da kendi elleriyle 
öldürür.

Yahudi efsanesine göre, Calût’la savaşırken kalkanının üzerinde altıgen 
bir işaret-figür varmış. Yahudi Yıldızı, işte Davud’un kalkanının üzerinde-
ki o altıgen figürü sembolize ediyormuş-simgeliyormuş.
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Bunların ulusal sembolleri bile Filistinlilerle savaş ve düşmanlık üze-
rine oturtulmuş.

Böyle bir anlayışa (Siyonizme) sahip olan bir ulus barışçı olabilir mi 
hiç? Komşu halklarla-uluslarla dost olabilir mi?

Bu anlayış, insanlık düşmanıdır. Mahkûm edilmelidir.
İslamiyetin ilk yıllarında, Hz. Muhammed de Yahudileri kendi kurduğu 

dine inandıracağını umarak, onlar hakkında övücü ayetler ortaya koyar. Bu 
ayetlerden üç tanesi de Calût konusuna ilişkindir. Bakara Suresi’nin 249, 
250 ve 251’inci Ayetleridir bunlar. Bu ayetlerde İsrailliler, onların ilk kralı 
Tâlût ve Davud övülür, Filistinliler ve komutanları Calût yerilir. Bunlardan 
ikisini aktarmayı yeterli görüyoruz:

“250. Câlût ve ordusuyla karşılaştıklarında şöyle yakardılar (kaste-
dilen Tâlût, Davud ve İsrailoğullarıdır. KY)

“Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı yere sağlam 
bastır. Ve küfre sapanlara karşı bize yardım et.”

“251. Nihayet Allah’ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Ve Davud 
Câlût’u öldürdü. Ve Allah, Dâvud’a mülk/saltanat ve hikmet verdi. 
Ve ona dilediği şeylerden öğretti. Eğer Allah’ın, bazı insanları diğer 
bazılarıyla savması olmasaydı, yeryüzü bozguna uğrardı. Ama Allah 
âlemlere karşı çok lütufkârdır.”

Hz. Muhammed’in bütün bu çabaları boşa gider. Yahudiler Hz. 
Muhammed’i düş kırıklığına uğratır. O’na düşmanlık gütmekten ve iki-
yüzlü davranmaktan vazgeçmezler. Hendek Savaşı sırasında Mekkeli müş-
riklerle işbirliği etmekten de çekinmezler. Bu ihanetler sonucunda Hz. Mu-
hammed, Yahudilerin, daha doğrusu Yahudiliğin içyüzünü-karakteristiğini 
öğrenir, anlar ve onlara karşı gerektiği gibi davranmaya başlar. Onları 
Medine’den sürüp çıkarır, atar. Hayber Kalesi’ni zaptederek, oradan da 
atar Yahudileri. Yahudilik ve Yahudiler hakkında da kötüleyici, çok sert 
âyetler söylemeye-ortaya koymaya başlar.

Davud, 33 yıl krallık ettikten sonra MÖ 970’te ölür, yerine oğlu Süley-
man geçer. Onun döneminde Yahudilerin güç ve ihtişamı doruğa ulaşır. 
Kırk yıl krallıktan sonra, MÖ 930’da ölür.

Ölümü sonrasında Yahudi devleti, çürümeye ve çökmeye başlar. İkiye 
ayrılır önce, İsrail ve Yahuda adlarıyla.

İsrail’i MÖ 721’de Asurlular yıkar. Yahuda Krallığı ise MÖ 586’da 
Babil’in ünlü kralı Nabukadnazar tarafından ortadan kaldırılır. Bütün Ya-
hudiler, Filistin’den kovalanır, sürgün edilir. Nabukadnazar, o zamanın ge-
leneğine uyarak Yahudi aydınlarını da pek çok Yahudiyle birlikte Babil’e 
tutsak olarak götürür.
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Ancak her Antika medeniyet gibi Babil de sonuna ulaşır. Ünlü Pers hü-
kümdarı Kiros da MÖ 539’da Babil devletini yıkar. Ortadan kaldırır. Esir 
Yahudileri de serbest bırakır. Yahudiler yeniden Filistin’e dönerler.

Yahudi aydınları, ortalama elli yıl süren Babil tutsaklığı döneminde, 
o zamanlar Mezopotamya kültürünün hemen hemen bütün eserlerini bu-
lunduran Babil Kütüphanesi’ne ve tapınaklarına giderek, o kültürü iyice 
okuyup öğrendiler. Sonra da, Tevrat’ı yazıya döktüler. Bugünkü Tevrat’ın 
ilk şeklinin ortaya konması, yazılı hale getirilmesi, Babil tutsaklığı yılla-
rında ve sonrasında olur. Tabiî bugünkü Tevrat o zamandan sonra da birçok 
defa elden geçirilmiş; güya düzeltilmiş, islah edilmiştir. Tutsaklıktan önce 
de elde bir Tevrat vardı. Ama onun, tutsaklıktan sonrakinden çok önemli 
farklılıkları bulunuyordu.

Bu sebepten de Tevrat’ta anlatılan, oradan da Kur’an’a geçen, Tufan, 
Yaratılış, Yasak Bitki, Hârût Mârût Efsaneleri de dahil olmak üzere pek 
çok efsanenin aslı-orijini, eski Mezopotamya söylenceleridir. Ve o kültür-
den alınmadır. Pers kültürünün de, özellikle de Pers dini Zerdüştlüğün de, 
tutsaklık sonrası yazılan Tevratlar üzerinde önemli bir etkisi olmuştur.

Yine bu yüzden, son yüzyıllarda eski Mezopotamya ve Anadolu mede-
niyetlerinin (Sümer, Akad, Asur, Babil, Hitit, Mitanni) dillerinin çözülmesi-
onlardan kalan belgelerin-tabletlerin okunup anlaşılabilmesi; Yahudilik, 
Hıristiyanlık ve İslamiyet’in büyülerinin bozulmasına yol açmıştır.

Filistin, MÖ 64’te Roma İmparatorluğu’nun hâkimiyetine girdi.

“Milattan önce 64 yılında Romalı general Pompey Suriye’yi ele 
geçirmiş çok kısa bir süre sonra da Yahuda’yı fethetmiştir.” (Bernard 
Lewis, Ortadoğu, s. 32)

Böylece de Yahudilerin, Babil dönüşü beş yüzyıl süren özgürlükleri 
sona erdi.

Paganist Roma’nın İmparatoru Titus, MS 70’te, bütün Yahudi tapınak-
larının yıkılması emrini verdi. Hepsini yıktırdı.

O yıllarda Yahudiliğin bir Mezhebi biçiminde ortaya çıkan Hıristiyan-
lık, yeni bir din haline dönüşmüştü ve bu dinler, Roma’nın Pagan dinine 
karşı çok sinsi bir biçimde de olsa tehdit oluşturmaya başlamıştı.

Bugün de hâlâ Yahudilerin yüzlerini, gözlerini, ellerini sürerek önünde 
gözyaşı döktükleri “Ağlama Duvarı”nın, Romalılarca o zaman yıkılan 
“Süleyman Tapınağı”ndan (Herod Mabedi’nden) arta kalan yıkık Batı 
Duvarı olduğu söylenir.

“Süleyman Tapınağı” adıyla bilinen gösterişli tapınağın yapımına, Da-
vud zamanında başlanmış, Süleyman döneminde de bitirilmişti.
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MS 132’de Yahudiler, Romalılara isyan eder. Fakat bu hareket kendi-
lerine çok pahalıya malolur. Romalılar da Yahudileri Filistin’den sürer, 
atar. Aşağılık, insanlık düşmanı inançlarından ve onu gerçekleştirmek için 
yaptıkları pis davranışlarından ve Tefeci-Bezirgânlığın şekillendirdiği ruh-
larından dolayı Filistin’den bir kez daha sürülürler. Ve 1800 yıllık sürgün-
lükleri başlar artık… Ortadoğu’nun ve Avrupa’nın her yanına dağılırlar.

Günümüzdeki İsrail Devleti
Batılı Emperyalistlerin eseridir

Yahudiler, Filistin’e bir kez daha ne zaman ve hangi sebepler yüzünden 
dönebilmişlerdir?

Burada sözü, “Siyasi Tarih”çi Doç. Dr. Ahmet Eyicil’e bırakalım:

“(...) Yahudilerin Filistin’de devlet kurmayı öngören düşüncesini 
Theodor Herzl “Yahudi Devle ti” adlı kitabında anlattı. 29 Ağustos 
1897’de İsviçre’de Basel Kongresi’nde Dünya Siyonist Teşkilâtı’nı 
kurdu. 1901 yılında Herzl, II. Abdülhamit’e gelerek Yahudilerin 
Filistin’e yerleş mesine karşılık Osmanlı Devleti’nin dış borçlarının 
ödeneceği teklifinde bulundu. II. Abdüihamit’in kabul etmemesi üzeri-
ne Hahambaşı Mose Levi, ağlayarak Kudüs’e giden yolun Ber lin ve 
İstanbul’dan geçmediğini söyledi ve yönünü İngiltere’ye çevirdi. 1904 
yılında Dünya Siyonist Teşkilatının 7. Kongre sinde Filistin’den başka 
Yahudi yurdu olamayacağı kararlaştı rıldı. Bu karar siyasî bir düşünce 
şeklini alırken, Avrupa ve Amerika’daki zengin nüfuzlu Yahudiler, bü-
yük devletlere bu düşüncelerini kabul ettirdiler. 1906’da Nilus tarafın-
dan Yahu di şuurunu uyandırmak için Yahudi propagandası protokolü 
yayınlandı. İngiliz Başbakanı Llyod George ve Dışişleri Bakanı Jarnes 
Balfour bir araya gelerek 2 Kasım 1917’de “Balfour Deklarasyonu” 
adı ile anılan ve Yahudilere Filistin’de bir yurt edinmeyi amaç edinen 
mektubu Siyonist Dernekleri Başkanı Lord Rotschild’e yazdılar. Bal-
four Deklarasyonu’na göre Filistin’e Yahudi göçmenleri teşvik edilecek 
ve burada devlet kur maları için Yahudilere geniş topraklar verilecek. 
İngiliz hükü metinin amacı Balfour Deklarasyonu’nu yayınlayarak 
Alman ya’nın, Amerikan Yahudilerinin sempatisini kazanmasına engel 
olmaktı. Zira 1917 baharında Alman Dış İşleri Bakanı Zimmermann, 
Osmanlı hükümetine ortak bir Siyonizm bildirisi yayınla mayı önermiş 
ve bunda başarılı olamamıştı. Wilson da Yahu dilerin bu fikrini destek-
ler duruma girerek İngilizleri harekete geçirdi. Birinci Dünya Savaşı 
içinde Yahudiler, büyük kitleler hâlinde Filistin’e göç etmeye başladı-
lar. Balfour Deklarasyonu 1918 yılı içinde Fransa, İtalya ve Amerika 
Birleşik Devletleri ta rafından desteklendi. Ayrıca 1918’de Kudüs’te 
Siyonist Teşki lât kuruldu.” (Siyasi Tarih, Gün Yayınları, s. 380-381)
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Görüldüğü gibi 19’uncu Yüzyılın ikinci yarısında Siyonizmle, Batı-
lı kapitalistlerin içine girmiş-ulaşmış bulundukları Tekelci Kapitalizmin, 
yani Emperyalizmin aşağılık çıkarları, birbirleriyle dayanışmayı gerekli 
kılmıştır. Böylece de bu iki aşağılık insanlık düşmanı akım elele vermiş-
ler ve insanlığa karşı yeni suçlar işlemek, yeni katliamlar yapmak üzere 
planlar-programlar oluşturmaya başlamışlardır.

Osmanlı, Batılı emperyalist haydutlarca çökertilmiş, toprakları parça-
lanarak yağmalanmış, Filistin de daha birçok Osmanlı toprağıyla birlikte 
İngiliz’in hâkimiyeti altına girmiştir.

İşte bundan sonra Filistin’e Yahudi göçü hız kazanmıştır. Yine Ahmet 
Eyicil’den bir aktarma yapalım:

“Yahudiler 1919’dan itibaren Filistin’e hızla göç etmeye başla-
dılar. Bilhassa Almanya’da Hitler’in iktidara gelmesiyle Filistin’e 
Yahudi göçü arttı. 1931’de göç sayısı 175.000 iken bu sayı 1938’de 
429.605’e yükseldi. Yahudilere Avrupa’da sahip çıkmayan Batılı ülke-
ler, Filistin’de bunları desteklediler.”  (agy, s. 382)

1948’de de başta ABD ve İngiltere gelmek üzere Batılı Emperyalistler, 
Ortadoğu’da kendilerine jandarmalık, bekçi köpekliği ve kiralık katillik 
edecek olan, bugünkü İsrail devletini kurdurmuşlardır. Tekrar belirtelim 
ki, bu İsrail’i, Yahudiler kendi güçleriyle kurmamışlardır. Bu kukla, maşa, 
emperyalist ajanı devleti; ABD, İngiltere ve müttefiki büyük emperyalist-
ler kurmuştur. Arap Ulusunun bağrına bu aşağılık hançeri-kamayı sapla-
mıştır Batılılar; Ortadoğu Halklarını boyunduruklayabilmek, bölgeyi do-
ğal zenginlikleri (en başında da petrol) ve halkların alın teriyle birlikte 
yağmalayabilmek-talan edebilmek için…

Şimdi bunu, Tevrat’ta ortaya konan dini ve anlayışı-zihniyeti sadece 
bir avuç, üç beş milyon Yahudi’nin kabul etmesi önemli değil. Ama aynı 
kutsal kitabı, bütün Hıristiyanlar da kabul ediyor. Adı “Eski Ahit”. İncil 
de “Yeni Ahit”. Yani Tanrıyla Eski Sözleşme bu. Öbürü de Yeni Sözleşme. 
İşte Başhaydudun İsrail’le ittifakı buradan kaynaklanıyor, arkadaşlar.

Dünyada iki stratejik müttefiki var Amerika’nın: İngiltere ve İsrail. İşte 
bundan… İsrail’le bundan… Ekonomik çıkarı belirleyici rol oynuyor bun-
da. İsrail, ABD’nin Ortadoğu’daki bekçi köpeği; onun çıkarlarının savu-
nucusu, jandarması, ileri karakolu. Aynı zamanda da dinen yakını, kardeşi, 
arkadaşlar.

İşte biz, oradaki sıradan insanlara değil, ama bunu savunan, buna inanan 
insanlara, inandıkları, savundukları şeye, ki buna Siyonizm diyoruz, buna 
karşıyız, arkadaşlar. Bu kabul edilemez! Buna inanan bir insan, gerçek in-
san olamaz! Bütün insanları uşak göreceksin, hizmetle görevli göreceksin; 
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ondan sonra, ben insanım, ben diğer insanlarla kardeşim diyeceksin… Gü-
lerler buna...

Daha başka komediler de var. Yani gülünür buna, nasıl inanıyor insan-
lar diye.

Bir örnek daha vereyim:

Yahudi kişiliğinin Tevrat’taki temellerine bir örnek: 
Kral Davud

İsrail’in önemli hükümdarlarından, Davut… İslamiyet’te de övülür, ar-
kadaşlar. Sesi şöyle güzel, işte demircilerin piri, filan diye övülür… Şimdi 
Davut ne, ya da kim, bu kitap, yani Tevrat, onu nasıl anlatıyor? bir de ona 
bakalım kısaca. Okuyalım:

“Davut’la Bat-şeva
“İlkbaharda kralların savaşa gittiği dönemde Davut, kendi subay-

ları ile birlikte Yoav’ı ve bütün İsrail ordusunu savaşa gönderdi. On-
lar Ammonluları yenilgiye uğratıp Rabba kentini kuşatırken Davut 
Yeruşalim’de kalıyordu. (Yeruşalim, Kudüs bugünkü. İsrailliler Yeruşa-
lim derler, Kudüs demezler, arkadaşlar. – N. Ankut)

“Bir akşamüstü Davut yatağından kalktı, sarayın damına çıkıp ge-
zinmeye başladı. Damdan, yıkanan bir kadın gördü. Kadın çok güzel-
di. Davut onun kim olduğunu öğrenmek için birini gönderdi.

Adam, “Kadın, Eliam kızı Hititli Uriya’nın karısı Bat-şeva’dır” 
dedi. (Yani Hititlilerden Uriya’nın karısı Bet-şeva’dır dedi. – N. Ankut) 
Davut kadını getirmeleri için ulaklar gönderdi. Kadın Davut’un ya-
nına geldi. Davut aybaşı kirliliğinden yeni arınmış olan kadınla yattı. 
Sonra kadın evine döndü. Gebe kalan kadın Davut’a, “Gebe kaldım” 
diye haber gönderdi.

“Bunun üzerine Davut Hititli Uriya’yı kendisine göndermesi için 
Yaov’a haber gönderdi. (Yani kadının eşini göndermesi için haber gön-
deriyor komutanına, ulağıyla. – N. Ankut) Yaov da Uriya’yı Davut’a 
gönderdi. Uriya yanına varınca Davut, Yaov’un, ordunun ve savaşın 
durumunu sordu. (Bak film yapıyor. Bak. Savaş nasıl gidiyor. Ordu nasıl 
filan… – N. Ankut) Sonra Uriya’ya, “Evine git, rahatına bak” dedi.

“Uriya saraydan çıkınca kral ardından bir armağan gönderdi. Ne 
var ki Uriya evine gitmedi. Efendisinin bütün adamlarıyla birlikte sa-
rayın kapısında uyudu. Davut, Uriya’nın evine gitmediğini öğrenince, 
ona, “Yolculuktan geldin. Neden evine gitmedin?” diye sordu.

“Uriya: “Sandık da İsrailliler de Yahudalılar da çardaklarda ka-
lıyor” diye karşılık verdi. “Komutanım Yaov’la, efendimin adamları 
kırlarda konaklıyor. Bu durumda nasıl olur da ben yiyip içmek, ka-
rımla yatmak için evime giderim. Yaşamın hakkı için, böyle bir şeyi 
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kesinlikle yapmayacağım. (Bakın, Uriya ne kadar onurlu, ne kadar na-
muslu, düzgün bir insan. Davut’un yaptığına bakın, Hititli Uriya’ya bakın. 
– N. Ankut)

“Bunun üzerine Davut, “Bugün de burada kal, yarın seni göndere-
ceğim” dedi. Uriya o gün de ertesi gün de Yeruşalim’de kaldı. Davut 
Uriya’yı çağırdı. Onu sarhoş edene dek yedirip içirdi. Akşam olunca 
Uriya efendisinin adamlarıyla birlikte uyumak üzere yattığı yere gitti. 
Yine evine gitmedi.

“Sabahleyin Davut Yaov’a bir mektup yazıp Uriya aracılığıyla 
gönderdi. (Yaov’a bir mektup yazıyor, Uriya’nın eline verip gönderiyor, 
arkadaşlar. Bakın mektupta ne diyor: – N. Ankut) Mektupta şöyle yazdı: 
“Uriya’yı savaşın en şiddetli olduğu cepheye yerleştir ve yanından çe-
kil ki, vurulup ölsün.” (Alçaklığa bakın, arkadaşlar. Bu kadar namussuz-
luk, alçaklık, şerefsizlik yapılır mı? Bunu yapana insan denir mi? Din denir 
mi şuna? – N. Ankut)

“Böylece Yaov, kenti kuşatırken Uriya’yı yiğit adamların bulun-
duğunu bildiği yere yerleştirdi. (Yani düşmanın en yiğit savaşçılarının 
olduğu mevziye yerleştiriyor. – N. Ankut) Kent halkı çıkıp Yaov’un as-
kerleriyle savaştı. Davut’un askerlerinden ölenler oldu. Hititli Uriya 
da ölenler arasındaydı.

“Yaov savaşla ilgili ayrıntılı haberleri Davut’a iletmek üzere bir 
ulak gönderdi. Ulağı şöyle uyardı: “Sen savaşla ilgili ayrıntılı haberle-
ri krala iletmeyi bitirdikten sonra, kral öfkelenip sana şunu sorabilir: 
Onlarla savaşmak için kente neden o kadar çok yaklaştınız? Surdan 
ok atacaklarını bilmiyor muydunuz? Yerubbeşet’in oğlu Avimelek’i 
kim öldürdü? Terets’te surun üstünden bir kadın üzerine bir değirmen 
üst taşını atıp onu öldürmedi mi? Öyleyse niçin sura o kadar çok yak-
laştınız?, O zaman, “Kulun Hititli Uriya da öldü dersin.” (Yani şifreli 
mesaj gönderiyor, Davut’a komutan. – N. Ankut)

“Ulak yola koyuldu. Davut’un yanına varınca Yaov’ın kendisine 
söylediklerinin tümünü ona iletti. “Adamlar bizden üstün çıktılar” 
dedi, “Kentten çıkıp bizimle kırda savaştılar. Ama onları kent kapısı-
na kadar geri püskürttük. Bunun üzerine okçular adamlarına surdan 
ok attılar. Kralın adamlarından bazıları öldü; kulun Hititli Uriya da 
öldü.” (vesaire… Anlatıyor arkadaşlar… Hatta atlayalım biraz… – N. An-
kut)

“Uriya’nın karısı kocasının öldüğünü duyunca onun için yas tuttu. 
Yas süresi geçince Davut onu sarayına getirtti. Kadın Davut’un karısı 
oldu ve ona bir oğul doğurdu. Ancak Davut’un bu yaptığı Rabbin ho-
şuna gitmedi. (Günaydın! – N. Ankut)

“Natan, Davut’u paylıyor. (Natan da peygamber. O dönemin peygam-
beri. – N. Ankut) “RAB Natan’ı Davut’a gönderdi. (Dönemin İsrail pey-



151

gamberi Natan’ı gönderiyor. – N. Ankut) Natan Davut’un yanına gelince 
ona, “Bir kentte biri zengin, öbürü yoksul iki adam vardı” dedi. (Yani 
alegorik dediğimiz bir üslûpla anlatıyor dikkat edersek, yani değişik misal-
lerle anlatıyor, arkadaşlar. Dikkat edelim: Bir kentte biri zengin öbürü yok-
sul iki adam vardı. – N. Ankut) “Zengin adamın birçok koyunu, sığırı 
vardı. Ama yoksul adamın satın alıp beslediği küçük bir dişi kuzudan 
başka bir hayvanı yoktu. Kuzu adamın yanında, çocuklarıyla birlik-
te büyüdü. Adamın yemeğinden yer, tasından içer, koynunda uyurdu. 
Yoksulun kızı gibiydi. Derken zengin adama bir yolcu uğradı. Adam 
gelen konuğa yemek hazırlamak için kendi koyunlarından, sığırların-
dan birini almaya kıyamadığından yoksulun kuzusunu alıp yolcuya 
yemek hazırladı.”

“Zengin adama çok öfkelenen Davut, Natan’a, “Yaşayan RAB’bin 
adıyla derim ki bunu yapan ölümü hak etmiştir” dedi. “Bunu yaptığı 
ve acımadığı için kuzuya karşılık dört katını ödemeli.”

“Bunun üzerine Natan, Davut’a, “O adam sensin!, dedi”, İsrail’in 
Tanrısı Rab diyor ki, “Ben seni İsrail’e kral olarak meshettim ve 
Saul’un elinden kurtardım. Sana efendinin evini verdim, karılarını 
da koynuna verdim. İsrail ve Yahuda halkını da sana verdim. Bu az 
gelseydi, sana daha neler neler verirdim. Öyleyse neden RAB’bin gö-
zünde kötü olanı yaparak, onun sözünü küçümsedin. (Davut’un sayısız 
cariyesi var, karısı var. Uriya’nın bir tek. Yani benzetme buradan düşürülü-
yor. – N. Ankut) Hititli Uriya’yı kılıçla öldürdün, Amonluların kılıcıyla 
canına kıydın. Karısını da kendine eş olarak aldın. Bundan böyle, kılıç 
senin soyundan sonsuza dek eksik olmayacak. Çünkü beni küçümse-
din ve Hititli Uriya’nın karısını kendine eş olarak aldın.

“RAB şöyle diyor: “Sana kendi soyundan kötülük getireceğim. Se-
nin gözünün önünde karılarını alıp bir yakınına vereceğim; Güpegün-
düz karılarının koynuna girecek.” (Rab da böyle bir ceza veriyor. Dikkat 
edersek, olan yine kadınlara oluyor. Kadın insan değil, yani… Davut’a kız, 
karılarını başkasına peşkeş çek. Niye? Davut’tan öç alacaksın. – N. Ankut) 
Evet sen o işi gizlice yaptın ama, ben bunu bütün İsrail Halkının gözü 
önünde güpegündüz yapacağım.”

“Davut, “RAB’be karşı günah işledim” dedi.
“Natan, “RAB günahını bağışladı, ölmeyeceksin” diye karşılık ver-

di, “Ama sen bunu yapmakla RAB’bin düşmanlarının onu küçümse-
mesine neden oldun. Bu yüzden doğan çocuğun kesinlikle ölecek.”

“Bundan sonra Natan evine döndü.” Vesaire… Yani böyle gidiyor, 
arkadaşlar.
Hikâyeyi çok ayrıntılı anlatıyor. Sonunda oğullarından biri Davud’a 

isyan ediyor. Halkın bir bölümünü peşine takıyor. Davut’un sarayını ba-
sıyor. Davud kaçıyor. On tane cariyesini sarayında bırakıyor. Oğlu geliyor 
sarayını işgal ediyor. Orada bilgeye soruyor; “Ne yapayım?”. Güpegündüz 
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cariyeleriyle yat, diyor. Burada, yine anlatıyor. Cariyeleriyle yatıyor. Yani 
oğlu Davut’a aynı şeyi yapıyor, burada, uzun uzun, sayfalarca anlatılır. 
Çok ayrıntılı... Böylece Rab cezalandırmış oldu.

Bu, Yahudilerin ve Hıristiyanların din kitabı, arkadaşlar: “Eski Ahit”. 
Tüm Siyonistler de buna inanıyor. Batılı veya başka yerli Hıristiyanlar da 
buna inanıyor…

Kur’an’ı Kerim’de de bu hikâyeden söz edilir. Davud… Sâd Suresi, 
arkadaşlar, Kur’an’ı Kerim’de. Ayet 21. Başlıyoruz:

“Geldi mi sana, o çekişme hikâyesinin haberi? (Davud’la başka 
birinin, yoksulun çekişmesi konu ediliyor yani. Uriya’nın hikaye-
si kastediliyor. – N. Ankut) Hani o hasımlar, duvarı aşarak mihraba 
ulaşmışlardı.

“Davud’un yanına girmişlerdi de, onlardan korkmuştu. 
(Davûd korkuyor. Hani şikâyete geliyorlar ya, alegorik şekilde an-
latmak için. – N. Ankut) “Korkma, dediler, biz iki davacıyız. Birimiz 
ötekinin hakkını çiğnedi. Şimdi sen, aramızda hak ile hükmet, adalet-
sizlik etme. Bizi yolun denge noktasına ilet.

“Şu benim kardeşimdir. Kendisinin doksan dokuz koyunu var. Be-
nimse bir tek koyunum var. Buna rağmen, onu da bana ver dedi ve 
tartışmada bana galip geldi.

“Davud dedi ki: “Vallahi, senin bir tek koyununu kendi koyunla-
rına katmak istemekle sana zulmetmiş. Zaten ortaklardan birçoğu, 
birbiri aleyhine haksızlık ve zulme sapar. İman edip barışa yönelik iş-
ler yapanlar böyle değildir. Ama onlar da pek azdır. Davut, kendisini 
imtihan ettiğimizi düşündü; hemen Rabbinden af diledi, rükû ederek 
yerlere eğildi ve Allah’a yöneldi.

“Biz de ondan o günahı affettik. Katımızda onun için bir yakınlık 
ve güzel bir gelecek var.

“Ey Davud, seni yeryüzünde halife yaptık. Artık insanlar arasında 
hakla hükmet; geçici hevese uyma ki, seni Allah yolundan saptırmasın. 
Allah’ın yolundan sapanlar için, hesap gününü unutmuş olmaları yü-
zünden şiddetli bir azap vardır.”

Daha gidiyor böylece, arkadaşlar… Yani Hz. Muhammed de, olayı 
böyle sansürlü ve yüzeysel bir şekilde anlatır burada…

Karl Marks’ta Yahudi Meselesi
Şimdi Yoldaşlar, Karl Marks’ın “Yahudi Meselesi”... Yani Yahudiliği 

kısaca bir de buradan görelim. Nedir Yahudilik? 1968 yılında basılmış, ar-
kadaşlar. Çoğu arkadaşımız, o yıllarda herhalde henüz, dünyaya gelmemiş. 
Biz de o yıllarda almışız. 1985 Tevkifatı’nda, bu da tevkif edilmiş evimiz-
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den. Hangi mahkeme tarafından yasaklandığı, sıkıyönetim mahkemesi ta-
rafından, buraya işlenmiş, polis tarafından kitabın kapağına. Sonra Orhan 
Arkadaşımız, Avukat Orhan Arkadaşımız; gerçek bir cezacı (ceza avukatı) 
olarak, savunarak, bu kitapları geri aldı, arkadaşlar. 

“Yahudilik ve Burjuva kapitalizmi
“Nedir Yahudi’nin bugünkü dünyamızdaki temeli? (Yani teme-

li nedir Yahudi’nin? – N. Ankut) Pratik ihtiyaçlar, bencil çıkarlar... 
(iki ibâreyle; pratik ihtiyaçlar, bencil çıkarlar. – N. Ankut) Nedir 
Yahudi’nin dünyadaki ibadeti? Bezirgânlık. Nedir Yahudi’nin bu dün-
yadaki tanrısı? Para.

(İşte, Tayyip’le Ofer’i bu Tanrı birleştiriyor. Bu Tanrıya tapıyorlar, ar-
kadaşlar. O yüzden savunuyor, Ofer’i...

(Alkışlar…)

“Pek güzel. O halde bezirgânlıktan, paradan kurtuluş, yani ger-
çekteki Yahudi’den kurtuluş, zamanımızın kurtuluşu olacaktır. (Bunu 
söyleyen, dünyanın en meşhur iki Yahudisi’nden biri, arkadaşlar: Karl 
Marks. Öbürü kim? Albert Einstein. Bilim adamı. Herkes tarafından 
hemen hemen bilinir, arkadaşlar. Buna rağmen Yahudiliği böyle koyuyor. 
Genç arkadaşımızın, söze girerken Marks’ı savunması işte buradan. Böyle-
sine canevinden yakalıyor ve ortaya seriyor meseleyi, Marks. – N. Ankut)

“Toplumun bezirgânlığa imkân veren şartlarını ortadan kaldır-
mak, böylece toplumu düzenlemek, Yahudiliği bir imkânsızlık haline 
getirecektir. Toplumun gerçek birliğinin baskısı altında Yahudi’nin 
dini inançları da havaya çöken bir sis gibi dağılıp gidecektir. Diğer 
yandan, Yahudi kendi maddeci niteliğinin değersizliğini anlar ve onun 
yok edilmesine çalışırsa, sırf insan özgürlüğü için çalışmış, bugüne ka-
darki gelişiminden sıyrılmış ve böylece insan yabancılaşmasının pra-
tikteki en aşırı görünüşünü reddetmiş olur. (Yani insana yabancılaşma-
nın pratikteki görünüşü, en aşırı görünüşü, diyor. Reddederse Yahudiliği, 
ondan kurtulmuş olur, diyor. – N. Ankut)

“Şu halde biz, Yahudi dininde genel olarak antisosyal bir unsur gö-
rüyoruz. (Antisosyal, toplum düşmanı bir unsur var bu dinde. İşte, kanıtı. 
Daha çok arkadaşlar... Zamanımız yok. İbrahim peygamber yüceltiliyor. 
Mısır’a gidiyor. Karısını, kardeşim diye peşkeş çekiyor Firavun’a. Uzun 
uzun anlatılır. Ondan sonra Firavun kötülüklerle karşılaşıyor, geri veriyor, 
bir sürü ödülle, malla, mülkle, hayvanla... Sonra başka bir krala yine, kar-
deşim diye peşkeş çekiyor. Kur’an’da o olay, Abimelek’e peşkeş çekmesi 
anlatılır. Zamanımız yok. Genç arkadaşım ne kadar?.. Bir buçuk saat gitti. 
Evet. O bakımdan, onlara sonra, merak eden arkadaşlarla bilahare gireriz, 
konuşuruz, yahut arkadaşlar okuyabilir. – N. Ankut)
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“(…)
“Yahudi dininin esas temeli ne idi? Pratik ihtiyaçlar, bencillik. Ya-

hudinin monoteizmi gerçekte bir ihtiyaçlar politeizmidir. Yahudi dini, 
dünyayı reddetmeyi bile Tanrısal kanunun bir konusu yapar. Pratik 
ihtiyaç, bencillik ise, burjuva toplumunun temel ilkesidir; burjuva 
toplumu siyasi devlet kurduğu anda bu hemen çıkar. Pratik ihtiyaçla-
rın ve özel çıkarların tanrısı ise paradır.

“İsrail tanrısı paradır; (İşte o yüzden Musa böyle emrediyor halkına. 
Yani, özel çıkar, dinin özü o. Kadınları, çocukları yağmalayacak, kadınla-
rı cariye olarak satacak, çocukları köle olarak satacak. Erkekleri kılıçtan 
geçirecek. Özel çıkar değil mi, arkadaşlar? İşte biz Marks-Engels derken, 
bundan diyoruz. Yoksa bizim; karakaşına, kara gözüne, bir çuval sakalına 
tutkunluğumuz yok Marks’ın. İdeolojisine, bize gösterdiği ışığa tutkunuz 
biz. İşte gerçek. İsrail’in tanrısı paradır;) bu mutaasıp Tanrı’nın yanın-
da başka hiçbir Tanrı tutunamaz. Para, insanlığın bütün Tanrı’larının 
tanrılıklarını yok eder, (Tayyipgilleri hep anlatıyoruz. Hangi dine ina-
nıyorlar? İşte bu dine. Yoksa gerçekten Muhammed’in Allah’ına inanan, 
Başhaydut ABD, Irak’ta Müslüman kanı dökerken, ona yardımcı olur mu? 
Ona uşaklık eder mi, arkadaşlar? Etmez. O yüzden, daha önce de söyledim, 
gerçek samimi inanana saygım var. Usame Bin Ladin’e karşıyız, düşmanı-
mızdır, Ortaçağcı… Ama saygı duyarım insan olarak.

Neden?
Samimi. Kellesini koymuş. İnanıyor. Ona göre din o. Ama bunların 

yani Tayyipgillerin saygı duyulacak bir tarafı yok. Bu işkembeler ancak 
insanın midesini bulandırır, içini dışına çıkarır. Bir tarafta din bezirgânlığı, 
din tüccarlığı... Göztepe Parkı’na cami yapacak… Kadınların başörtüsüy-
le, kızlarımızı kandıracak, başörtüsüyle oynayacak, sömürecek... İmam 
hatip okullarının önünü açarak gençlerimizle oynayacak. Tarikatlarla oy-
nayacak. Ondan sonra, paraya tapınacak… Hepsi kandırmaca… Yuttur-
maca… Dümen... Oğlu İngiltere’de, kızları Amerika’da... Niye Mısır’da 
El Ezher’de okumuyor? Niye Suudi’de değil? Ama hep söylediğimiz gibi, 
onların Kâbe’si; New York, Washington, Londra… Çünkü taptıkları ger-
çek tanrı bu… Bunun yanında başka hiçbir dinin tanrısı barınamaz, di-
yor Marks Usta. Para, insanlığın bütün tanrılarının tanrılıklarını yok eder,) 
Hepsini matah haline getirir. (Yaşar Nuri ne diyor? “İnsanları Allah’la 
kandırıyorlar”, diyor. İşte bu. Aynı şey, arkadaşlar. Yani sadece bir kan-
dırma aracı bunların dilindeki Allah. İslamiyetin Allah’ı değil.) Para, her 
şeyin üstünde kendi kendini yapan bir değerdir. Bundan ötürü bütün 
dünyayı, hem tabiatı, hem insanı orijinal değerinden yoksunlaştırır. 
Para, insanın hayatının ve çalışmasının özü olmuştur. (Nerede, bura-
da insanlık? Bunların hayatının özü bu değil mi? Bunlar bu ihanetleri ne-
den yapıyorlar? Bayar’dan, Menderes’ten, Demirel’lerden başlayarak… 
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50’lerden itibaren hepsi… Özal’lar, Çiller’ler, M. Yılmaz’lar… Para, in-
sanın hayatının ve çalışmasının özü. Bunların özü bu, hayatlarının özü bu: 
Koltuk-küp doldurma... Tayyipgiller’de meseleleri anlatırken bunu demek 
istiyoruz.) Para, hayatı ve işi insana yabancılaştırır. (Oysa insana para-
iş-üretim, sadece maddi varlığını devam ettirmesi için gereklidir. Onun dı-
şında esas insanı insan yapan, hayvandan ayıran manevi değerler, insancıl 
değerler... Onları reddettiğiniz anda, yitirdiğiniz anda hayvandan farkınız 
kalmaz. Kaldı ki, hayvan masum. Başka bir seçeneği yok. Çünkü o hayvan 
olarak doğmuş. Ama sen insan olarak doğdun. Niye insanlığını reddedi-
yorsun? Çıkar için… Madde için… Para tanrısına tapındığın için…) İnsa-
na hükmeden, insanın taptığı bu yabancı canavardır.

“Yahudinin tanrısı dünyevileşti; dünyevi bir Tanrı oldu artık o. 
Banknot, Yahudinin gerçek Tanrı’sıdır. Yahudinin Tanrısı, banknotun 
hayaldeki şeklidir. (Daha var, yoldaşlar. Çok çarpıcı bölümler var 
Usta’nın kitabında, ama zamanımız yok.)

“Yahudinin gerçek tabiatı burjuva toplumunda bol bol gerçekleş-
tiği içindir ki, (bu vurgun toplumunda, sömürü toplumunda) pratik 
zaruretin ideal şekli olan Yahudi dininin gerçek din olmadığını, bu 
burjuva toplumu, Yahudiye güç inandırabilir. (Din değil, diyor ama 
burjuva toplumu güç inandırır.) Onun içindir ki, bugünkü Yahudi’nin 
gerçek tabiatını, Eski Ahit’te veya Talmud’da değil, çağdaş toplumda 
buluruz. Onu, teorik bir olay olarak değil, çok eylemsel bir olay olarak 
görüyoruz. Sadece Yahudi’nin önüne konmuş bir sınır olarak değil, 
Yahudinin toplum önüne koyduğu bir sınır olarak görüyoruz.

“Toplum Yahudinin bu eylemsel niteliğini kaldırdığı zamandır ki, 
yani bezirgânlığı ve ona imkân sağlayan şartları kaldırdığı zamandır 
ki, Yahudi olmak imkânsız bir şey olacaktır. (İşte Programımızda, ar-
kadaşlar. Hangi zümreye ve Antika sınıfa karşıyız biz? İktidara ge-
lince tasfiye edeceğiz? Yerli-yabancı Finans-Kapitalistlere, Paraba-
balarına, TÜSİAD’çılara ve Antika Tefeci-Bezirgân Sermayeye. İşte 
bunun için karşıyız. İnsanlığı bu canavardan, bu sahte Tanrıdan kur-
tarmak için karşıyız. Tasfiye edeceğiz bunları. Bunlar toplumda ne 
mi yapıyorlar? İşte altı bin yıldan beri yaptıklarını anlatıyoruz Kur-
tuluş Yolu’nda. Başka bir şey yapamazlar. Cibilliyetleri bu. Ancak 
onu sergilerler.) Çünkü onun inancı artık hedefsiz kalacaktır. Çünkü 
Yahudi dininin öznel temeli, yani pratik zaruret, insanlaştırılmış ola-
cak, (Yani, insanın geçimini sağlamak için üretim yapılacak. Amaç 
olarak ortaya konmayacak. Bir araç. Geçim aracı olacak maddi şey-
ler, üretim...) insan ile gerçek insan, insanlık türünün insanı olan insan 
arasındaki çatışma ortadan kaldırılmış olacak.

“Yahudiliğin toplumsal kurtuluşu, toplumun Yahudilikten kurtul-
ması demektir.” (Karl Marks, Yahudi Meselesi, s. 45-52)
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Evet, arkadaşlar, Usta, aşağı yukarı 150 yıl önce, bu gerçekliği böylesi-
ne duru bir şekilde ortaya koymuş.

Demek ki, Tayyip, “Kimse Yahudi düşmanlığı yapmasın” derken, işte 
bu sebepten diyor. Aynı tanrıya inanıyorlar çünkü. Ofer de Parababası, 
Para tanrısına tapıyor, bizimki de... 15 yıllık politik hayatında trilyon-
lar edinmiş, arkadaşlar. Nereden edindin bunu? Yok, kaynağı yok. Ama 
Türkiye’de hukuk da yok ki... Halk için var, bizler için var kanunlar. Onlar 
için yok. 7 tane dosya var Tayyip’in hakkında. Hepsi de yüz kızartıcı suç-
lar. Ve Meclis’teki Tayyipgiller hakkında 100 civarında dava var, açılmış, 
Unakıtan ve diğerleri hakkında. Hiç soruşturan var mı bunları? 

Yok…

(Sloganlar: Gün Gelecek, Devran Dönecek, AKP Halka Hesap Ve-
recek... Alkışlar...)

Hıristiyanlık en demagojik dindir
Şimdi, dinlere bu kadar girmişken, arkadaşlar, Hıristiyanlığa da kısaca 

bir değinelim isterseniz.
Hıristiyanlığın ilk ortaya çıkışı da, Yahudiliğin bir mezhebi olarak be-

liriyor, arkadaşlar. İsa’dan sonra 68 ya da 69 yılları arasında yazılmış olan 
İncil’in ilk versiyonu diyelim, bunu açıkça belirtir. Hıristiyanlar iki tür o 
zaman:

1. Eski Yahudilerin Hıristiyanlaşması, İsa’ya inanması,
2. Pagan dediğimiz puta tapanların İsa’ya, İncil’e inanması yani Hıris-

tiyanlaşması.
Bunların ikisinin arasında da sürekli savaş var. Zaten İsa’nın Çarmıha 

Gerilme efsanesi de buradan doğuyor. Keşke zamanımız olsa da onu da 
birkaç örnekle gösterebilsek, ama ne yazık ki konularımız çok, zaman çok 
hızlı akıp gidiyor…

İsa’nın gerçekten yaşayıp yaşamadığı bile tartışmalı, arkadaşlar. Yaşa-
mış ise eğer, bir meczup. Yani Hasan Mezarcı benzeri biri. Çünkü ne onu, 
ne de yakın çevresini gören, tanıyan, tanık olan var. Biz İsa’nın Hava-
rileriyiz diye ortaya çıkanların, çıkışı, hep İsa’dan sonra oluyor. Halbuki 
ondan, aşağı yukarı 600 sene sonra –571’de bildiğimiz gibi- Hz. Muham-
med doğuyor. Yaşıyor ve İslamiyet’i kuruyor. Hayatının her yönü belirgin. 
Sahabelerinin de kimler olduğu, nasıl yaşadıkları, neler yaptıkları, hangi 
savaşlarda bulundukları, nasıl öldükleri hepsi belirgin. Aralarında 600 sene 
fark var. Hatta 571 sene fark var. İsa’nın ve çevresindekilerin bu kadar 
belirsiz olması, bizim kanaatimize göre; ya hiç yaşamadığını, yaşadıysa 
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da bir meczup olarak geldi, geçtiğini gösteriyor... Çarmıha gerildi deni-
yor… Eğer Yahudiliğe karşı yeni bir din getirdim diye mızıldanmalarda 
bulunduysa (tıpkı Hasan Mezarcı’ya benzetiyorum ben onu) çarmıha gerip 
geçmiştir Yahudiler. Çünkü burada anlatılır yine: Musa’ya sorulur, yeni 
peygamber gelecek mi bundan sonra, diye?

O da “gelecek” der.
Peki der, İsrail Halkı, “Biz onun gerçek peygamber olup olmadığını 

nasıl anlayacağız?”
“Eğer o öldürülürse sahte peygamberdir” der.
“Eğer halk ona inanırsa gerçek peygamberdir” der.
O buyruk üzerine İsrail halkı da bunu yapıyor. Tabiî, eğer İsa yaşa-

mışsa. Yani bu meczup mızıldanmaya başlayınca, öldürüp geçiyorlar sahte 
peygamber diye, arkadaşlar. Ve Hıristiyanlığı, ondan sonra gelen, papaz-
lar geliştiriyor. Ve Hıristiyanlığın gerçek babası, yine bizim ideolojimize 
göre, Marks-Engels’e göre, İsa’dan sonra 40 yıllarında hâlâ hayatta olan, 
ama yaşlanmış olarak hayatta olan, yine köken olarak Yahudi olan İsken-
deriyeli Filon, adındaki arkadaşlar, bir düşünür. Yani onun düşüncelerin-
den esinlenerek yazılıyor İncil. Daha sonraki İncillerse, Stoa felsefesinden 
kaynaklanıyor. Kaldı ki Filon da Stoa’dan kaynaklıyor. Stoacı… Stoa fel-
sefesi Zenon adlı eski Grek düşünürlerinden birinin kurduğu bir felsefe 
sistemi, arkadaşlar. Aydın arkadaşlarımız belki karıştırabilirler: bu, şu meş-
hur antinomileri olan, paradoksları olan Elealı Zenon değil, bu Kıbrıs’lı 
Zenon. Stoa felsefesinin kurucusu. Seneka da Romalı düşünür, Stoacılığın 
Roma’daki devamcısı, temsilcisi. Hatta İncil’in bazı bölümlerinin, özellik-
le “Havarilerin Mektupları” başlığı altındaki bölümlerin sözcüğü sözcü-
ğüne Senaka’nın kitaplarından aktarıldığını Alman düşünürü Bruno Bau-
er ve Marks-Engels ortaya koymuş durumdalar, arkadaşlar. Sözcüğü söz-
cüğüne… Zamanımız olsa ortaya koyarız bunları, okuruz karşılıklı. Bunu 
bazı Hıristiyan rahipler de kabul ediyorlar zaten. Çünkü inkârı mümkün 
değil. Diyorlar ki ama, Seneka, İncil’den aldı bunları. Halbuki, Seneka’nın 
yaşadığı dönemde hiçbir İncil daha yazılmış değil. Seneka, İsa’dan önce 
5, İsa’dan sonra 65 yılları arasında yaşıyor. Ama dediğimiz gibi, İncil’lerin 
ilk versiyonu, İsa’dan sonra 68 ya da 69’da yazılıyor. Zaten 100 sene son-
ra, sayısı 400’e ulaşıyor İncil’lerin, arkadaşlar. 400 tane ayrı İncil… İznik 
Konseyi, üç yüz kaçta?.. Üç yüz yirmi beşte, Kartaca Konseyi de 397’de 
toplanıyor, bugünkü 4 parçadan oluşmuş haline indiriyor. Bakıyor ki ipin 
ucu kaçtı. 400 tane İncil, bunların hangisi din kitabı? O yüzden dörde in-
diriyor. Şu an burada bulunan İncil de odur. Konseylerin kabul ettiği dörde 
indirilmiş İncil… Matta, Markos, Luka, Yuhanna falan diye işte adları da 
var onların hani, biliyorsunuz, arkadaşlar. 
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Hıristiyanlık, köleci düzeni kutsayan bir dindir. Bu dinin kurucuları, 
köleci Roma İmparatorluğu’nun bin yıllarca sürüp gideceğini sanmışlar. 
Hele de köleci düzenin hep var olacağını öngörmüşler.

Başta köleler ve yanaşmalar gelmek üzere tüm toplum kesimlerine; bu 
düzene, başında bulunan imparatora; kayıtsız şartsız, severek ve isteyerek 
bağlı olmalarını, hizmet etmelerini önerir. Üstelik de bu çağrıyı Tanrı adı-
na yapar. Böyle yaparsanız mutlu olursunuz. Efendileriniz, sizden hoşnut 
olduğu için size eziyet etmez. Siz de böylece rahat edersiniz, mutlu olursu-
nuz, Tanrının da hoşnutluğunu kazanırsınız, der. Gösterelim:

“Köleleri, her konuda efendilerine bağımlı olmaya özendir. Efen-
dilerini hoşnut etsinler. Ters yanıt vermeden, hırsızlık yapmadan, 
tümüyle güvenilir olduklarını göstersinler. Böylece kurtarıcımız 
Tanrı’yla ilgili öğretiyi her yönden çekici kılsınlar.” (İncil, Pavlus’tan 
Titus’a Mektup, s. 412)

“Ey köleler, dünyadaki efendilerinizin her sözünü dinleyin. Bunu 
yalnız insanları hoşnut etmek isteyenler gibi göze hoş görünen hizmet-
le değil, saf yürekle, Rab korkusuyla yapın. Rab’dan miras ödülünü-
zü alacağınızı bilerek, her ne yaparsanız, insanlar için değil, Rab için 
yapar gibi candan yapın. Rab Mesih’e kulluk ediyorsunuz. Haksızlık 
eden haksızlığının karşılığını alacak, hiçbir ayrım yapılmayacaktır.

“Ey efendiler, gökte sizin de bir efendiniz olduğunu bilerek kölele-
rinize adalet ve eşitlikle davranın.” (İncil, Pavlus’tan Koloselilere Mek-
tup, s. 383)

“Yönetime bağlı olmak
“Herkes baştaki yönetime bağlı olsun. Çünkü Tanrı’dan olma-

yan yönetim yoktur. Var olanlar Tanrı tarafından kurulmuştur. Bu 
nedenle, yönetime karşı direnen, Tanrı buyruğuna karşı gelmiş olur. 
Karşı gelenler yargılanır. İyilik edenler değil, kötülük edenler yöne-
ticilerden korkmalıdır. Yönetimden korkmamak ister misin, öyleyse 
iyi olanı yap, yönetimin övgüsünü kazanırsın. Çünkü yönetim senin 
iyiliğin için Tanrı’ya hizmet etmektedir. Ama kötü olanı yaparsan, 
kork! Yönetim, kılıcı boş yere taşımıyor; kötülük yapanın üzerine 
Tanrı’nın gazabını salan öc alıcı olarak Tanrı’ya hizmet ediyor. Bu-
nun için, yalnız Tanrı’nın gazabı nedeniyle değil, vicdan nedeniyle de 
yönetime bağlı olmak gerekir. Vergi ödemenizin nedeni budur. Çünkü 
yöneticiler Tanrı’nın bu amaç için gayretle çalışan hizmetkârlarıdır. 
Herkese haklarını verin: Vergi hakkı olana vergi, gümrük hakkı olana 
gümrük, saygı hakkı olana saygı, onur hakkı olana onur verin.” (İncil, 
Pavlus’tan Romalılar’a Mektup, s. 302)

Gördüğümüz gibi, Hıristiyanlık, bir yandan çökkün Roma’nın köle-
ci düzeninin, köleler başta olmak üzere tüm toplum kesimlerine verdiği 
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korkunç-dayanılmaz acıları uyuşturmak, Tanrı afyonuyla dindirmek ister-
ken, diğer yandan da Roma’nın efendilerine (köle sahiplerine) ve İmpara-
toruna şirin görünerek, onlarca kabulünü sağlamaya çabalar.

Bu dini, yani benim dinimi kabul ederseniz, siz kazançlı çıkarsınız. Kö-
leleriniz ve diğer alt toplum kesimleri, size canı gönülden hizmet eder, bağ-
lı olur. Siz de çok rahat edersiniz. Bu dünya sizin için dikensiz gül bahçesi 
olur, demek istiyor. Daha doğrusu açıkça bunu diyor. Yani Hıristiyanlık, 
Roma İmparatoruna ve egemen sınıflarına en aşağılık biçimde yalakalık 
ediyor. İşte bu sebepten Hıristiyanlık, dünyanın en demagojik dinidir. Pis, 
sinik bir dindir bu. Halk düşmanı bir dindir. Tam da Parababalarının ve 
imparatorların, zalimlerin yanında olan bir dindir.

Hıristiyan rahipler, köleci Roma İmparatorluğu’nun soylularına-egemen 
sınıflarına, Tanrı adına düzdükleri övgülerin ve o düzeni kutsamalarının 
mükafatını-ödülünü almakta çok beklemez. MS 313’te 1’inci Constanti-
nos, yayımladığı bir emirnameyle-bildiriyle imparatorluk toprakları üze-
rinde Hıristiyanlığı serbest bırakır. Özgür kılar o dini. Hıristiyanlık, MS 
325’e kadar, Roma Paganizmiyle yan yana yaşar. 1’inci Constantinos, MS 
325’te toplanan İznik Konseyi’nin başkanlığına atar kendini. Böylece de 
Hıristiyanlık, imparatorluğun resmi devlet dini olmuş olur.

Hıristiyanlığın çıkarlarıyla, çökkün Roma’nın çıkarları böyle bir geliş-
meyi, birleşmeyi, menfaat evliliğini gerekli kılmıştı.

1’inci Constantinos, MS 306-337 yılları arasında tahtta kalır. 313’te de 
savaşarak, Byzantion’un (yani İstanbul’un)  Anadolu yakasında kalan bö-
lümünü Nikomedeialılardan (İzmitlilerden) geri alır. Zira bir süre önce bu 
bölüm, yani İzmitliler, içişlerinde bağımsızlıklarını ilan etmişti. Bunları, 
askeri güçle yola getirerek Kentin bütünlüğünü yeniden sağlayan İmpara-
tor Constationos, Kente de kendi adını verir. MÖ 750 ya da 660’ta kurulan 
Byzantion o tarihten sonra Constantinopolis diye anılır. Batılılar, hâlâ da 
öyle anıyorlar zaman zaman. Özellikle de son yıllarda...

Bizim teslimiyetçi, ulusal onurdan yoksun iktidarlar, Batılı Emperya-
listlere bu cesareti veriyor.

İstanbul’un artık bir Türk şehri olduğunu; bu nedenle de Türklerin ver-
diği adla anılması gerektiğini içlerine sindiremiyorlar. Hatta bunu kabul 
etmediklerini açıklamış oluyorlar, Constantinopolis demekle. Diyoruz ya 
hep, o emperyalist çakallar Sevr peşindedir diye. İşte bir kanıtı da budur, 
onların niyetlerinin.
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Hıristiyanlık ve atası Yahudiliğin kadına bakışı
Konumuza tekrar dönersek; Hıristiyanlık tabiî kadını ayrıca aşağılama-

yı da ihmal etmez:

“Öyle ki, genç kadınları, kocalarını ve çocuklarını seven, sağduyu-
lu, temiz yürekli, iyi birer ev kadını ve kocalarına bağımlı olmak üzere 
eğitebilsinler. O zaman Tanrı’nın sözü kötülenmez.” (İncil, Pavlustan 
Titus’a Mektup, s. 412)

“Ey kadınlar, Rab’be ait olanlara yaraşır biçimde kocalarınıza 
bağımlı olun. Ey kocalar karılarınızı sevin.” (İncil, Pavlus’tan Kolose-
lilere Mektup, s. 383)

Görüldüğü gibi kadınlara “bağımlılık”, yani tabilik, esaret, erkeklere 
ise sevgi emrediyor, Hıristiyanlık.

Değip geçelim, Yahudilik de kadınlara aynı şeyi emreder. Erkeğinize 
tabi olun der.

“RAB Tanrı kadına,
“Çocuk doğrurken sana
“Çok acı çektireceğim” dedi,
“Ağrı çekerek doğum yapacaksın.
“Kocana istek duyacaksın,
“Seni o yönetecek.”
“RAB Tanrı Adem’e,
“Karının sözünü dinlediğin ve sana,
“Meyvesini dediğim ağaçtan yediğin için
“Toprak senin yüzünden lanetlendi” dedi,
“Yaşam boyu emek vermeden yiyecek bulamayacaksın.
“Toprak sana diken ve çalı verecek, yaban otu yiyeceksin.
“Toprağa dönünceye dek
“Ekmeğine alın teri dökerek kazanacaksın.” (Tevrat, Yaratılış, İnsa-

nın Günahı, s. 4)

Tevrat’a göre, kadının doğum sırasında ağrı çekmesinin sebebi bile, 
şeytanın sözüne uyarak, Adem’i yasak meyveyi yemeye ikna etmesi yü-
zündenmiş.

Kadının en doğal işlevini yerine getirirken çekmek zorunda kaldığı 
ağrı bile, işlenmiş olan bir günah yüzünden çekilen ceza olarak tanımlanı-
yor Tevrat’ta. Tabiî Hıristiyanlıkta da. Çünkü Tevrat, Hıristiyanlar için de 
kutsal kitaptır.

Kadın, bu dinlere göre, yine aynı günahından (Cennet’ten kovulmaya 
sebep olan günahından) dolayı erkeğine bağımlı-tabi olmak zorundadır.
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Kadının, bu dinlere inanabilmesi ya bu dinlerin özünden habersiz ol-
ması ya da ikinci kalite insan olduğunu kabul etmesi gerekir, bize göre...

Ben doğruyu göremem, bilemem. Şeytan beni kolayca kandırıverir. 
İyisi mi ben, düşünmeyeyim. Erkeğim benim adıma da düşünsün. Bana 
emretsin. Ben de ona uyayım. Tabi olayım. Bu her ikimiz için de en iyisi 
olur, diye aşağılanmışlığı, ikinci dereceden cinsiyet oluşu kabul etmesi, 
benimsemesi gerekir, yani... Öyle değil mi?

Şimdi Stoa felsefesini de biraz vaktimiz olsa anlatsak, Hıristiyan düşü-
nürlerin, yahut İncil’de savunulan tezle nasıl üst üste örtüştüğünü görürsü-
nüz, arkadaşlar ama… Ne kadar zamanımız kaldı? O kadar mı zamanımız 
kaldı? O yüzden, bu konuyu burada keselim… 

İslamiyet,
Museviliğe ve Hıristiyanlığa göre çok daha insancıldır
Ama Hz. Muhammed ve İslamiyeti ayırmak lazım. Birleşememele-

ri de buradan kaynaklanıyor. İslamiyetle asla bağdaşamazlar, arkadaşlar. 
Daha önce Kurtuluş Yolu’nda da anlattık, daha önceden de arkadaşlarla 
konuşmuştuk. İncil ya da Tevrat’taki felsefeden, dünya görüşünden apayrı 
Hz. Muhammed’in önerdiği dünya görüşü. Arap toplumu, İlkel Komunal 
Toplum biçiminden, Sınıflı Topluma, Tefeci-Bezirgân Toplumuna yeni ge-
çiş yapıyor, Hz. Muhammed döneminde. Daha devlet oluşmamış. Dikkat 
edersek, ilk devletin ortaya çıkışı Emevilerle birlikte başlıyor. Ondan önce 
devlet yok… Cezaevleri yok… Özel silahlı adamlar yok. Emevi saltana-
tıyla, Muaviye’yle birlikte devlet ortaya çıkıyor. Yani sınıflı toplum, tüm 
kurum ve kurallarıyla birlikte oturuyor. Ondan önce yok. İşte o yüzden 
Hz. Muhammed’in, düşünce olarak gerçekleştirmek istediği ideal, adil 
toplum düzeni, sosyalist düzen, ilkel sosyalist düzen. Yani aynı ideolojiyi 
benimsiyoruz. Bunu zaman zaman bazı ayetlerle gösterdim arkadaşlara. 
Kur’an’da, yeri gelirse, gerekirse de gösteririz. Ama sınıflı topluma girildi-
ği için, tümden Tefeci-Bezirgân kurallarını, kanunlarını yadsıyamıyor Hz. 
Muhammed. Yadsıdığı anda kurmaya çalıştığı dinin tutmayacağını görü-
yor. O yüzden onlara da yer veriyor. Ama asıl önerdiği, yücelttiği, hep İlkel 
Komünal Toplum biçimi, insanlara.

Hani, dinin özü ne?
Hz. Muhammed; insanların en hayırlısı, en dindarı, en çok ibadet ede-

nidir, demiyor. En çok Allah’ı zikreden, namaz kılan, oruç tutan, demiyor... 
İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır, diyor. Komşun açken sen tok 
yatarsan, bizden değilsin, diyor. Daha pek çok ayette, arkadaşlar. Sosya-
lizm... Yaşayışı da o zaten. Dört Halife’nin yaşayışı da o... Hep yoksulluk 
içinde yaşıyorlar.
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Daha önce de söyledim, en gözde karısı, eşi, Hz. Ayşe diyor ki; “Hayber 
Kalesi fethedildikten sonra, doya doya hurma yemenin ne olduğunu ancak 
o zaman anladım”. O zamana kadar, ki Arap ülkesi hurma diyarı arkadaş-
lar, ama buna rağmen, Hz. Muhammed’in en gözde eşi bile, doya doya 
o ülkenin simgesi olan meyveyi yiyemiyor. Hatta isyan ediyorlar bir ara, 
Hz. Muhammed’e biliyorsunuz, arkadaşlar, anlattım. Dört eşi baş kaldırı-
yor. Artık Hazine doldu, seferlerde bir sürü yer fethedildi, hazinede hayli 
para var, biraz rahat edelim biz de, diyorlar. Yok diyor Hz. Muhammed. 
Ya böyle yaşayacağız ya gidersiniz babanızın evine. Bir ay mühlet veriyor. 
Çaresiz kabul ediyorlar.

Hz. Ömer, arkadaşlar… Roma elçisi geliyor ziyarete. Sırtında dokuz 
yamalı, hurma liflerinden yapılmış bir kaftan var. Sahabeler diyor ki, ar-
kadaşları; ya Halife, yani, yabancı küffar elçisi geliyor; onun yanında düz-
gün bir şey giyinseniz... “Siz gösterişle, kılıkla, kıyafetle İslamiyetin ilgisi 
olmadığını ne zaman anlayacaksınız?” diyor. “Allah’ın ve Muhammed’in 
yolunu savunmak benim için yeter, gerisinin hiçbir önemi yok. Küffarın  
ne önemi var, bana şöyle demiş böyle demiş” diyor.

Ali, yine… En savaşçı halife. Hz. Muhammed’in Ehlibeyt’inden biri, 
arkadaşlar. Dört kişiden biri Ehlibeyt’ten: Hasan, Hüseyin, Ali ve Fatıma. 
Dünya’da en sevdiği dört insan. Onlardan biri. Oruçlular. Hem Fatıma, 
hem Ali. Ali, bir Yahudi bezirgândan biraz arpa borç alıyor. Onu üç gün ye-
meyi düşünüyorlar. Üç parçaya ayırıyorlar, ekmek yapıyor eşi. İftar vakti 
yiyecekler. Kapı çalınıyor; ya Resulallahın dostu, açım, diyor, bir yoksul. 
İftarlıklarını veriyorlar, gidiyor. Suyla iftar açıyorlar. Ertesi gün yine aynı 
şey oluyor. Bu sefer bir yetim geliyor. Açım, diyor. İkinci parçadan yapı-
lan ekmeği de ona veriyorlar. Yine suyla iftar açıyorlar. Üçüncü gün yine, 
aynı şekilde bir olay yaşanıyor. Bu kez de bir esir geliyor ve açım, diyor. 
Son parçadan yapılmış ekmek de ona gidiyor-veriliyor. Kendileri –Hz. Ali 
ve Hz. Fatıma- iyi kötü dayanıyorlar ama, Hasan ve Hüseyin çocuktur. 
Açlıktan titriyorlar kuşlar gibi. Ali alıp, Hz. Muhammed’e götürüyor. Hz. 
Muhammed; ya Ali beni çok üzdün, diyor. Ne oldu? Böyle… Anlatıyor. 
Sonra Ali kıra çıkıyor. Bir hurma üreticisini, bahçesini sularken görüyor. 
Kuyudan su çekivermeyi öneriyor. O da kabul ediyor. Ve belli bir süre 
çalışması karşılığında bir miktar hurma alıyor ondan. Eve getiriyor. Onu 
yiyorlar, onunla doyuruyorlar karınlarını. Ve arkadaşlar, Hz. Muhammed, 
İnsan Suresi’nin aşağıdaki ayetini ondan sonra ortaya koyuyor. Evet arka-
daşlar. İnsan Suresi’nin 8’inci ayeti:

“Ellerindeki yiyeceklerini sevmelerine rağmen; onu yoksula, yeti-
me, esire seve seve yedirirlerdi.”

Bu olay üzerine, bu ayeti söylüyor Hz. Muhammed.  Yani, bu dinin ku-
rucusu ve ona sadık dört devamcısı böyle yaşamış. Biz Hz. Muhammed’e 
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ve gerçek inananlara saygı duyuyorsak, işte bu sebepten duyuyoruz. 
Kalben biriz. Aynı şeylere inanıyoruz. İnsanların gerçek anlamda eşitli-
ğine ve kardeşliğine inanıyoruz. Ve tüm insanlığın… Kavmiyet yok Hz. 
Muhammed’de. Bizde kavmiyet yoktur, diyor. Bir kavmin diğer kavme 
üstünlüğü yoktur. Müslümanlar ancak kardeştirler, der. Ama Musa ne di-
yor gördünüz. İşte ona karşı çıkıp, Hz. Muhammed’i seviyorsak, bundan 
seviyoruz.

İşte Kıvılcımlı Usta’mız gösterdi bize, Tarihin bu gerçek yüzünü. 
Usta’mız tuttu tabiî Tarihin üzerine teorinin ışığını. Onun ideolojisinin ışığı 
altında bu olayları görüp tahlil edebiliyoruz. Değerlendirebiliyoruz ve her-
kesten iyi anlayabiliyoruz. Bizim dışımızda kimse de böyle anlayamaz.

Parababalarının AB sevdası
Evet, arkadaşlar, gelelim Türkiye’nin siyasi gidişine. Ekonomik gidi-

şinden çağrışımla, bu konulara değdik. Şimdi de siyasi gidişine bakalım.
Hepimizin bildiği gibi, ilk akla gelen; Parababalarının AB sevdası...
Bir an önce, vatanımızı ve 70 milyon insanımızı, Batılı Parababaları-

nın kayıtsız şartsız emrine vermek, emrine sunmak… Başta da söylediği-
miz gibi, artık onların kasabı, manavı da olamayacağız.

Peki, ne kalacak bize?
Onlara uşaklık, arkadaşlar. Başka yok!..
Onların sevmediği ağır, pis işleri yapacağız. Avrupa’daki işçilerimizin 

yaptığının aynısını yapacağız.
Nerede?
Kendi vatanımızda…
Gelip topraklarımızı da alacaklar. Eskiden olduğu gibi ordularla değil, 

parayla. Paralarıyla… Bize de onların emrinde çalışmak düşecek-kalacak. 
Ne sanayide, ne tarımda, gördüğümüz gibi, onlarla rekabet etmemiz, müm-
kün değil. Ve insanlarımızın yarısı da vatanından, yurdundan uzaklaşıp, 
terk edip gidip, onların ülkesinde hizmet edecek onlara. Zaten bugün kapı 
açılıverse, belki yarısı gider, insanlarımızın. İşte ara sıra istatistikler yapı-
lıyor. Eğitimli gençlerimizin bile üçte ikisi, gitme peşinde, arkadaşlar. Ve 
bunların da üçte biri, o üçte ikinin üçte biri; “Bir daha geri dönmemek iste-
rim” diyor. Parababaları düzeninin cehenneme çevirdiği bu cennet vatanda 
yaşamaktan, artık bezmiş insanlarımız. O hale gelmiş.

Şimdi bunlara biz; hain, alçak, namussuz dersek hakaret mi etmiş olu-
ruz, insanlarımızı bu hale getiren düzenbazlara?..

(Sloganlar: Kahrolsun Emperyalizm… Yaşasın Sosyalizm… Alkış-
lar…)
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Kaldı ki arkadaşlar, genç arkadaşlarımın da söylediği gibi, en az üç par-
çaya bölünmüş Türkiye’yi alırlar. Böyle bir Türkiye onların çıkarına uygun 
değil. Çünkü böyle bir Türkiye’nin insanları, sürgit onlara uşaklık etmez… 
Uyanır. Anlar dönen dolapları. Ve baş kaldırır zulme. İşte ondan korktuk-
ları için, en az üç parçaya bölecekler, ondan sonra alacaklar. Yani geçmişte 
yaptıklarını, daha doğrusu, yapamadıklarını, Sevr’i kabul ettirerek alacak-
lar. O zaman alırlar.

Gürdal Arkadaşım sağ olsun, evvelki gün, üç çanta dolusu gazete kupü-
rü getirdi, ricam üzerine. Belge olur diye. Ama, hiçbirine elimi değmedim. 
Elimi bir değersem çünkü, anlatmak istediklerimizin, planımızın çok daha 
azını anlatabiliriz, bazı yerlere gireriz, orada kalırız, zaman dolar. O yüz-
den, hiçbirine elimi değemedim, zamanın yetersiz olacağını düşündüğüm 
için. Bir bu Milliyet’i getirdim. Bir de geçen, Sendikada yemek yemiştik. 
Genç arkadaşlarım, masaya sermişler gazeteyi, orada bu parçayı gördüm. 
“3 Ekim ve Jack Straw’ın itirafı”, diye. Onu kesmiştim. Onu getirdim, 
arkadaşlar.

Günter Verheugen’e yandaşları soruyorlar:

“Türkiye’yi almamız mümkün değil, niye bunu açıkça söylemiyor-
sunuz?”

Diyor ki: “Akıllıların anlayabileceği şekilde söyledim. E, daha ne 
yapayım.”

Yani, onların taktiği  hep şudur.
İsterseniz önce Tayyipgilllerin sloganı ne, ana sloganı? Onu görelim. 

Sonra efendilerininkine gelelim.
Ne diyor Tayipgiller:
“Alalım, satalım, vuralım, kitabına uyduralım, para kazanalım, küpleri 

dolduralım!”
Başka söz bilmezler. Ana, öz, ciğerlerini ele veren, dile getiren slogan-

ları bu. Yani tespihleri, zikirleri bu. Başka yok. Tek sloganları var. Çün-
kü tanrıları öyle emrediyor. Para Tanrısı, onlara: “Al, sat, vur, lüple, gö-
tür, kazan!” diyor. Başka bir değer yargıları yok… İşte o yüzden: “Ben, 
Türkiye’yi ve Kıbrıs’ı pazarlamakla mükellefim” diyor. Satmayacağı 
hiçbir değer yok.

Şimdi, bunların efendilerinin, yani AB’cilerin, Batılı Emperyalistlerin 
sloganı ne?

Uyandırma kerizi, ayıktırma kerizi!
Ve adım adım, Sevr bataklığına Türkiye’yi çekmek... O yüzden hep 

alengirli, eldivenli, sansürlü konuşuyorlar. Adam açıkça söylüyor. Geniş-
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lemeden Sorumlu Komiser’di, eski Komiser, biliyorsunuz, Alman Günter 
Verheugen.

Yine Jack Straw, arkadaşlar. 3 Ekim’de, bu Müzakere Çerçeve Belgesi 
verildi ya… Batılı yandaşlarına aynen şu, dediği:

“Ayıyı öldürmeden yüzmeyelim.”

Söze bakın!
Ayı kim?
Türkiye!
Şimdi daha canlıyken yüzmeye kalkarsak, halk uyanır, diyor. O yüzden, 

bir şey kazanamayız. Önce öldürelim, ondan sonra istediğimizi yaparız.
Le Monde’da yayımlanıyor bu açıklama. Bizim satılmış, pezevenk 

medyada çıkmaz bunlar, bu sözler. Fransa’da yaşayan bir namuslu insanı-
mız Melih Aşık’ın köşesine göndermiş bu açıklamayı. O da yayımlamış. O 
vesileyle öğreniyoruz, arkadaşlar.

Melih Aşık gibiler Parababaları medyasında iki elin parmaklarını pek 
geçmez. Kaldı ki, onlar da dört dörtlük, tam namuslu değildir. Yarım na-
muslu diyebiliriz böylelerine. Çünkü Melih Aşık’ın köşesinde zaman za-
man şöyle yazılar da çıkar:

Türkiye’deki bazı olumsuz uygulamalar anlatıldıktan sonra, şu cüm-
leyle biter genellikle o yazılar: “Bu kafayla mı AB’ye gireceğiz?” Yani 
Melih Aşık ve ekibi tarafından da AB, demokrasinin, özgürlüğün, huku-
kun merkeziymiş gibi gösteriliverir. Böylece de onlar, içyüzlerini ele veri-
verirler. Ve Parababalarının has hizmetkârlarından, çok değil, biraz farklı 
olduklarını ortaya koyuverirler. İşte onlar da böyledir… Hiç unutmayalım, 
Finans-Kapitalistler, namuslarını az ya da çok kirletmedikleri hiç kimseye 
beş kuruş para vermezler. Melih Aşık gibiler de işte böyle hizmet ederler 
sermayeye.

Hani Atilla İlhan’ın dediği gibi, “Türk basını Türk değil”. Adı Türk. 
Satılmış medya… Bir de pezevenk medya, aynı zamanda, arkadaşlar. Çün-
kü dikkat edersek, haber bültenlerinin bile bir pezevenklik saati var. Hangi 
insan soyunun yüzkarası, hangisiyle iş tuttu, dövüştü, barıştı, bilmem ne 
yaptı, şöyle yaptı, böyle yaptı… Yok, filme mi çekti, yok çekmedi mi, da-
yak mı yedi, yemedi mi? artık günlerce…

Şimdi, bununla kafası doldurulan insanlarımızda sağlıklı düşünce kalır 
mı arkadaşlar?..

Yani ne diyor; yahu boş ver bunlara, aldırma sen, bunlara bak… Yani 
insanımız, insanlıktan çıkarılıyor, arkadaşlar. Kafa bakımından insanlığın-
dan çıkarılıyor. Ne acıdır ki, kara halk yığınlarına baktığımız zaman, haber 
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programları geldiği zaman (kaldı ki haberler de hep sansürlü, hep Paraba-
balarının elinde, ama onu bile insanlarımız) artık izlemek istemiyor. Çünkü 
bir umudu yok haberlerden. Kendine yönelik iyi bir şey olacağı beklentisi 
yok.

Ne yapıyor?
Öbür kanallara geçiyor, öbür işlere bakıyor. Yani pezevenklikle ilgile-

nenlerin kanalına geçiyor. Yahut da başta ABD’nin beyin törpüsü Holivut 
filmleri olmak üzere, şiddet ve erotizm kokan filmlere geçiyor.

(Sloganlar: Kahrolsun ABD, AB Emperyalizmi… Alkışlar…)

Evet arkadaşlar, Erol Manisalı aktarıyor bunu da. Yine aynı Jack Straw, 
İngiliz Dışişleri Bakanı diyor ki, bunlara (AB Emperyalistlerine):

“İtiraz ederseniz (yani Türkiye’ye Çerçeve Belgesi verilmesine 
itiraz ederseniz) KKTC ortadan kaldırılamaz ve Türk askeri adadan 
zor gider.”

Yani onlara da ne diyor?
Bizim amacımız KKTC’yi yok etmek, Türk askerini adadan gönder-

mek. Ondan sonra, Kıbrıs zaten hazır lokma, ortaya konmuş ziyafet sof-
rası…

Kim itiraz edebilecek onların yapacaklarına?
Onları da böyle ikna ediyor. 

“3 Ekim Belgesi ile Türkiye’yi bekleme odasına hapsedip, elini ko-
lunu bağlayamazsak; ne Kıbrıs’ı, ne de diğer ödünleri alabiliriz” de-
miş, arkadaşlar.

Bakın, çok açık konuşuyor…
Şimdi bunları bizim satılmışlar, Parababaları, okumuyorlar mı? Bilmi-

yorlar mı?
Biliyorlar, arkadaşlar. Ama Usta’mızın, 40 yıl önce, Kurtuluş Yolu’nun 

son sayısında aktardığımız yazısında apaçık bir şekilde koyduğu gibi; on-
lar, 70 milyon insanla başa çıkamayacaklarını biliyorlar. Vatanı da, halkı 
da toptan peşkeş çekelim Batılı efendilerimize, komisyonumuzu alalım, 
dünyadaki cennetimizde yaşayalım, diyorlar. Zaten hepsi cennette, dik-
kat edersek… Yalılar, katlar, yatlar… Yani, isteyip de alamadıkları hiçbir 
maddi şey yok, onlar için. Onların sıkıntısı; nereye, nasıl para harcayaca-
ğım…

O yüzden, Türkiye insanı ile uğraşmaktan kurtulmak istiyorlar. Onları 
sürekli boyunduruk altında tutamayacaklarını, hep kandırıp uyutamaya-
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caklarını, bir yerden sonra başa çıkamayacaklarını bildikleri için, en kolay 
böyle kurtuluruz, diyorlar. İşte ekonominin durumunu anlattık; köylümü-
zün ve işçilerimizin ve kamu çalışanlarımızın, küçük üretmenlerimizin du-
rumunu…

25-30 yıldır en küçük bir olumlu gelişme ortaya koyabilmişler mi? Sağ-
layabilmişler mi?

Hayır.

Kürt Sorunu’nun her iki halk için de
onurlu biçimde çözümü devrimci çözümdür

Türkiye’nin şu andaki en önemli siyasi sorunu, Kürt Sorunu, arkadaş-
lar. Yine gündemin ön sırasına oturmuş durumda, Şemdinli provokasyo-
nuyla beraber. Kontrgerillanın eylemi ile beraber.

Ve yine AB ve ABD bu meseleyi (Kürt Meselesini) ele almış durum-
da.

Bizim satılmışların bir çözümü var mı?
Yok.
Hangi konuda çözümleri var ki, o konuda olsun…
900 yıldan beri, beraber, kardeşçe yaşamış iki halkın arası günbegün 

açılıyor. Her iki taraftan da köyüne, kasabasına, mahallesine gelen her ce-
naze, düşmanlığa doğru götüren bir adım oluyor. Türkiye’ye o yönde yol 
aldırıyor. Çünkü, her kim olursa olsun, ailesinden bir canın kaybına neden 
olanı, onu kaybedeni sevmez. Kim sever? Her iki taraf için de aynı durum, 
aynı duygulanım söz konusudur. Onu düşman bilir. Düşmanlık tohumları 
günbegün yeşerir, boy atar. Ne yazık ki, öyle oluyor.

Çalışan insanlarımız, nasıl Türkiye sınırları içinde hiçbir umut ışığı gö-
remiyorlarsa; Kürt kardeşlerimiz de, kendi sorunlarının çözümü için Tür-
kiye devletinden hiçbir umut bekleyemiyorlar, göremiyorlar, arkadaşlar. 
Ve o yüzden, bu meseleyi de ABD ve AB Emperyalistleri ellerine almış 
durumdadır. Kürt dostu olduklarından değil; Sevr’i gerçekleştirmek için 
bunu yapıyorlar.

Şimdi bu tarafta her yol kapanırsa Kürt insanlarımıza, o zaman, başka 
çözüm yolları aramak zorunda insanlar. Kim olursa olsun… Dışarıdan me-
det ummak zorunda… Başka güçlere bel bağlamak zorunda… Ve oraya 
itiliyor Kürt kardeşlerimiz.

Büyükanıt Paşa açıklıyor:

“Vatanı hiçbir zaman asla böldürmeyiz. Dileriz ki bu kansız ol-
sun”, diyor.

Tarihe bakalım Paşa, insanlık tarihine bakalım.
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Bugün Türkiye’de kendisini, kimliğini Kürt diye tanımlayan, asgari 15 
milyon insan var. Bir halk var… Bu insanlar, ortak yaşama durumundan 
vazgeçerse, buna kim karşı durabilir?

Tarihe bakalım!
“Öldürürüz, keseriz, kan dökeriz…”
Olmaz… Yapamazsın… Bir yere kadar yaparsın ve o da ters teper. İşte, 

İsrail cellâdı, alçağı… Arkasında ABD ve onun tüm teknolojik silah me-
kanizması var.

Filistinliye boyun eğdirebiliyor mu? Her dediğini yaptırabiliyor mu?
Hayır.
Burada onun kaç katı Kürt insanı var.  O zaman biz diyoruz ki, Prog-

ramımızda açıkça ortaya koyduğumuz gibi, bu meseleyi biz çözersek, her 
iki halkın da yararına olumlu, onurlu bir biçimde çözeriz. Emperyalistler 
çözerse, işte Irak’taki gibi çözer, arkadaşlar. Yani kendi emperyalist çıkar-
larına uygun biçimde çözer.

Ne diyor Barzani ve Talabani?
Aman Amerikan askeri gitmesin.
Şimdi, böyle bir kurtuluşun, o insanlara getireceği bir onur yok. Dün-

yanın başcellâdı, başhaydut gelecek, sana siyasi devlet kuruverecek, sen 
de, ben bağımsızlık kazandım, diyeceksin… Bununla övünülmez. Benim-
senmez de. Ha, o zaten, ondan sonra seni boş bırakmaz. Yakanı bırakmaz. 
İsrail gibi, sen ona hizmet etmekle yükümlüsün. O, babası hayrına yapmaz 
o işi. Bu bakımdan böyle bir çözüm, Kürt insanlarımıza bir şey kazandır-
maz.

Türk insanına ne kazandırır?
Hiçbir şey kazandırmaz.
Ne kaybettirir?
Sevr’in yeniden ortaya çıkmasını sağlar. 

(Sloganlar: Kahrolsun Sömürgecilik… Yaşasın Halkların Kardeş-
liği… Alkışlar…)

Türkiye’nin şu anki en temel siyasi sorununu, yani Kürt Sorununu; Hik-
met Kıvılcımlı 1933’te çözmüş. Biz Kıvılcımlı Usta’ya da Usta diyorsak; 
yine, kaşına, gözüne hayran olduğumuzdan değil; Türkiye’nin ve Dünya-
nın her can alıcı problemine açık, somut çözümler ortaya koyduğu için 
hayranız, Usta diyoruz.
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Bu meseleyi, gerçek demokrasi, yani Eşitlik, Kardeşlik ve Özgürlük 
temelinde, Türk ve Kürt, iki halktan kardeşler, yan yana oturup, çözecek-
ler. Ama, gerçek anlamda eşit kardeşler olarak… Lafta değil, resmiyette, 
sanal değil, gerçeklikte; bir aileden olma kardeşler nasıl eşitse, öyle eşit 
olacağız.

Bu bize ne kaybettirir? Türk olarak ne kaybettirir?
Hayır, hiçbir şey kaybettirmez. Hiçbir şey kaybettirmez, arkadaşlar. 

Tersine kazandırır. O halk da, gerçek kardeşliği ortaya koyar. Gerçek sevgi 
oluşur. Sevgi bağları güçlenir, ortaya çıkar. O yüzden, Programımızda da 
çok açık koyduğumuz gibi, Usta’mızın da 1933’te çözdüğü gibi, bu me-
seleyi her iki halkın yararına bu şekilde çözeceğiz. Onun dışındaki bütün 
çözümler, her iki halk için de, zarar getirir, arkadaşlar. Bu meseleyi çözdü-
ğümüz anda, hiçbir emperyalist güç, bize boyun eğdiremez.

Bugünkü Türkiye’nin bütünlüğü, siyasi bütünlüğü, nasıl bir bütünlük-
tür?

Pamuk ipliğine bağlı bir bütünlüktür, arkadaşlar. İşte her geçen gün ka-
nayan yara var. Her iki taraftan gencecik insanlarımız, daha hayatının ba-
harında, tabutlar içinde geliyorlar analarının, babalarının evine. Ve o ana-
ların, babaların feryatlarını yüreğimiz kanayarak seyrediyoruz televizyon 
ekranlarında.

Buna son vermemiz lazım. Yazık bu gençlerimize…
O yüzden, bu meseleyi bu şekilde anlamak, kavramak lazım. Ne olursa 

olsun, bu şekilde ortaya koymak, savunmak lazım. Türk Halkının temsil-
cisi olarak, her yerde, benim, yoldaşlarımın bu meseleyi bu şekilde sa-
vunması lazım. Savunmazsak, gerçekten bu halklara ve bu vatana hizmet 
etmiş olmayız. Düşmanlık etmiş oluruz; bilerek, bilmeyerek… İsteyerek, 
istemeyerek...

Vatanı sevmek, halkları sevmek, insanı sevmek; meşhur ayı fıkrasında-
ki gibi sevmek değildir, arkadaşlar. Severken öldürmek değildir. Tersine; 
mutlu etmektir, yaşatmaktır. Onun yolu da buradan geçer.

Tabiî… Yoldaşımızın söylediği gibi, Parababalarının bir tek ferdi yok, 
her iki taraftan ölenler içinde. İki halkın çocukları ölüyor.

Parababalarının bir tek çocuğunun orada öldüğünü duyduk mu bugüne 
kadar?

Hayır. Gitmezler. Onlar askerlik bile yapmazlar.
Bir tek milletvekilinin, bugüne kadar, yani yetmişten bu yana diyelim, 

bir tek milletvekilinin, bir yeğeni öldü. Yedi sekiz sene önce… Yeğeni… 
Onun dışında, yok... Bütün dönemlerin milletvekilleri, bakanları, devlet 
yöneticileri ve bürokrasinin üst katlarında olanların çocukları var mı ölen-
ler arasında?..
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Yok...
Hep halkın çocukları… İki tarafa da baktığımız zaman yoksul halk ço-

cukları… O yüzden halkın davası bu. Halkların meselesi. İki kardeş halk 
çözecek bunu.

AB Emperyalistlerinin
Kıbrıs’ı Türkiye’den koparma oyunu

Yine arkadaşlar, AB Emperyalistleri iki gün önce bir dayatmada daha 
bulundular: Kıbrıs Rum kesimine limanlarınızı açacaksınız, diyorlar, AB 
Parababaları. 

Türkiye’ye, Ankara Gümrük Birliği Ek Protokolü’nün Güney Kıbrıs’ı, 
yani Rum Kesimi’ni de içine alacak şekilde genişletilmiş olan belgesinin 
altına imza atmakla zaten onu tanımış oldun, diyorlar. Öyleyse kağıt üze-
rindeki o tanımayı fiiliyata geçir. Limanlarını aç Kıbrıs Rum Devletine.

Bu denilen yapıldığı anda, yani o devleti tanıdığın anda, KKTC ortadan 
kalkmış olur. Yok olur! Sanal olarak var, pratikte yok…

Peki arkadaşlar, burada şöyle bir soru aklımıza gelir:
Bunlar neden Kıbrıs’la uğraşıyorlar?
Başka yeni aldıkları on ülke var. Bunlar bildiğimiz gibi hep eski Sos-

yalist Kamp’ın döküntüleri olan ülkelerdir. Bu ülkelerin alçak yöneticileri, 
şu anda yine bilindiği gibi, Amerika’ya yaranalım diye Irak’a asker gön-
dermişlerdir. ABD ve İngiliz Emperyalistlerinin emrine vermişlerdir as-
kerlerini. Ve ülkelerinde de CIA’nın işkence merkezleri var. O yüzden ben 
onların yöneticilerine, siyasi Nataşalar diyorum. Öbürleri, buraya gelen 
gariban kadıncıklar, zavallı… Fahişelere hep acımışımdır. Çünkü onlar, 
kurbandırlar. Yerli-yabancı Parababalarının acımasız sömürü düzenlerinin 
ve o düzenin paçavralaştırdığı şerefsiz pezevenklerin tuzaklarına düşür-
dükleri, kandırdıkları kurbanlardır…

(Alkışlar...)

Burada gördüklerimiz, yürekler acısı. Kaybedilmiş insanlar. Kimisi 
zorla, çetelerin tuzağına düşürülerek gelmiş durumda. Asıl iradesiyle o işi 
yapanlar, o siyasetçiler. O insanları o hale getirenler, sermayenin emrine 
girenler…

Şimdi onların hiçbirine, bu tür şeyler söylenmedi, arkadaşlar. AB Para-
babaları; Türkiye’yi alacağız, herhangi bir siyasi sorunu, ekonomik sorunu 
olmasın. Bir de biz onlarla uğraşmayalım; o yüzden, önce bunların çözül-
mesini şart koşuyoruz, diyorlar.

Peki, o zaman şunu sormak gerekir:
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İyi de, Kıbrıs Rum kesimini niye aldın o zaman? Ona niye demedin, sen 
Kıbrıs sorununu çöz, ondan sonra Avrupa Birliği’ne alalım, diye? Niye ona 
böyle bir şart koşmadın; şimdi Türkiye’nin önüne bu şartı getiriyorsun?

Bakın, aynı Çerçeve Belgesi’nden, 3 Ekim’de, Sırbistan’a da bir Çerçe-
ve Belgesi verildi, arkadaşlar; orada şöyle bir ibare var:

“Bir yıl sonra Karadağ, Sırbistan’dan bir referandumla ayrılabi-
lir.”

Yani, eski Yugoslavya’yı, dikkat edersek, beş parçaya böldü, yetinmi-
yor. Karadağ’ı da yok etmek istiyor. Tek Sırbistan kalsın. Yani parça parça 
bölmek istiyor.

Neden?
Avrupa’da kendisine baş kaldıracak, sömürüsüne dur diyecek, engel 

oluşturacak bir güçlü devlet olmasın.
Ama Kıbrıs’ta ne diyor, iki ayrı ulustan halka, zaten ayrı durumda olan 

iki halka?
İlla birleşeceksiniz, diyor. Yani, burada tam tersi bir politika izliyor, 

arkadaşlar.
Bunun sebebi ne?
Yani, bunlar söylenir, geçer… Mesela, geçen bir televizyon programın-

da, sanıyorum Celal Pir, bir program yapımcısı, soruyor bu konudaki bir 
uzmana:

“Bu ne?”
O da Avrupa Birliği’ni kastederek diyor ki:
 “Çifte standart kullanıyorlar.” 
İyi de, biz sebepleri bilmezsek, olayı anlamış olur muyuz?
Olmayız.
Bir olayı anlamak demek, o olayın ya da varlığın, varlık sebebini, oluş 

sebebini, mekanizmasını, kanunlarını, bilincimize çıkarmak, bütünüyle 
kavramak demektir. Onu yapamadığımız sürece, o olayı kavrayamayız.

Mesela kanser, AIDS kavranmış değil bütünüyle. Onun için çare bulu-
namıyor. Süreç baştan sona bilinse, tüm mekanizması ortaya çıksa, oluşum 
süreci ortaya çıksa bütünüyle, çaresi bulunur.

Grek düşünürlerinden Abderalı Demokritos diyor ki:

“Bir tek sebep bulmayı, Pers kralı olmaya tercih ederim.”

Sebepleri bulmak; doğayı, toplumu ve insanı gerçek anlamda anlamak 
demektir…  Ama yakıştırma değil gerçek sebepleri kavramaktır önemli 
olan.
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Çünkü her şey, belli kanunluluklar içinde akar, oluşur. Tarihin de ka-
nunlulukları var. Bir başıbozukluk, bir kör dövüşü, kaza ve kaderin, tesa-
düflerin cirit attığı; bir oldubitti, bir kaptı kaçtı, vurdu, kırdı, öldü alanı de-
ğil Tarih. Canlı bir bütünlük… Belli kanunlarla ilerleyen, gelişen bir süreç, 
bir akış… İnsanlığın akışı… Sebep-sonuç ilişkisiyle hep birbirine bağlıdır 
insanlığın başından geçenler.

O Tarihin en önemli iki bölümünden biri olan Antika Tarihin gelişim 
kanunlarını kim ortaya çıkarttı?

Kıvılcımlı Usta.
İşte onu, sıradan insanlarımızın da anlayabileceği şekilde, biz de anlat-

maya çalıştık Kurtuluş Yolu’nda. Ama teorinin özü: “Tarih Devrim Sos-
yalizm” adlı anıt eseridir Usta’nın. O eserdir. Bundan, Usta diyoruz.

Yani, sebepler… Her şeyin sebebini bilmek zorundayız.
Burada da, gelelim, neden bunu istiyor Avrupa? Şimdi orada ayrılın 

derken, neyi bölüyor?
Eski Yugoslavya’yı?
Artık, atomlarına kadar parçalıyor. Karşısında direnç gösterecek bir 

nokta kalmasın istiyor. O yüzden, onlara ayrılmayı salık veriyor. Burada, 
Kıbrıs’ta, iki ayrı ulustan halka, iki ulusun birer parçasına diyor ki; birle-
şin.

Bu birleşme de, bir ayrılma aslında.
Nereden ayrılma?
KKTC’nin Türkiye’den ayrılması...
Dedik ya, Türkiye gibi bir direnç noktası oluşmasın istiyor karşısında. 

Kalmasın istiyor. Yani, Sevr’e varmak istiyor. Kıbrıs, sadece orada kü-
çük bir ada ve Kıbrıs Sorunu oradaki 150–200 bin insanın sorunu değil 
yalnızca, Türkiye’nin de sorunu. Dediğimiz gibi, Türkiye’nin, denizlere 
açılan, güneydeki kapısı Kıbrıs, bir anlamda. Tüm Antika çağdan beri Kıb-
rıs önemli. Antika Medeniyetlerin de merkezlerinden, beşiklerinden biri, 
arkadaşlar. Biraz önce konu oldu: Stoa Felsefesinin kurucusu, Kıbrıslı Ze-
non. Oradan Yunanistan’a geliyor, Platon’un Akademia’sında dersler veri-
yor. Felsefesini oluşturuyor. İncil’e kaynaklık eden, teorik kaynaklık eden, 
Grek düşünürü. Sonra Kıbrıs, Doğu Akdeniz’in ortasında bilindiği gibi. 
İngiltere’nin üsleri var, Yüzyılın başından bu yana, askeri üssü var.

ABD için de böyle bir üs, Avrupa Birliği’nin tümü için böyle bir üs 
gerekli değil mi, önemli değil mi?

Çok önemli.
İsrail, hemen karşısında… Ve ABD, oraya bir üs kurduğunda tüm 
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Ortadoğu’yu etkileyebilecek, vurabilecek bir konuma sahip olmuş olur. 
İncirlik Üssü’nün bir önemi kalmaz ABD için. Şimdi İncirlik’ten yapıyor 
o işi.

Ne yazık ki, bizim Parababaları o toprağımızı, daha pek çok toprağı-
mızı, peşkeş çekmiş durumda on yıllardan bu yana ABD Emperyalistleri-
ne.

Emperyalistler Türkiye’ye Yeni Sevr’i dayatıyorlar
Evet, arkadaşlar, bir de Yabancı Parababaları Türkiye’ye ne diyor?
Ermeni Soykırımı’nı tanıyın...
Şimdi, 1915-20 yılları arasında olmuş, özellikle de yoğun kısmı 1915-

16 yıllarında olmuş, yaşanmış bir trajedinin, 90 sene sonra Türkiye’nin 
önüne dayatma bir şart olarak konmasının anlamı ne?..

“AB Bekleme Odası’nda Türkiye’ye Dayatmalar” adlı bu gördü-
ğünüz kitabın yazarı Gürbüz Evren, burada, Avrupa Birliği’nin temsil-
cilerinden bir sürü aktarma yapıyor. AB’nin bütün temsilcileri, “Ermeni 
Soykırımı”nı tanımadan AB’ye giremezsiniz, diyor, 

Şimdi, Sevr’e bakarsak: Sevr’de, şu anda Türkiye Cumhuriyeti sınırları 
içinde olan, yer alan toprakların bir bölümü, Ermenistan Cumhuriyeti diye, 
Ermenilere verilmiş durumda.

Bu sınırlar nereden başlıyor?
Bugünkü Ermenistan’dan çıkıyor, Ağrı’nın, Van’ın, Bitlis’in, Muş’un 

güneyinden geçiyor çizgi, yukarı kıvrılıyor. Yukarıda Erzurum’u ve 
Trabzon’u içine alacak şekilde Karadeniz’le birleşiyor.

Bir Dinleyici: 16 il.
Nurullah Ankut Yoldaş: Yani, o zaman 6 il. Bugünkü gibi değil illerin 

sayısı, Osmanlı’nın o döneminde 6 il. Ama şimdi…
Dinleyici devamla: O zaman 6 il.
Nurullah Ankut Yoldaş: Ama şimdi artık sayısı 16 il, sayarsak. Yani 

Türkiye’nin bu çember parçası içinde kalan bölgesi verilmiş durumda. Ve şu 
anki Ermenistan Cumhuriyeti de, eski Sovyetler Birliği’nin bir parçası olan 
Cumhuriyet de, Lozan’ı tanımıyor hâlihazırda. Türkiye Cumhuriyeti’nin 
bugünkü sınırlarını tanımıyor. Ve o toprağı; “Kaybedilmiş Vatan” olarak 
görüyor. Ve Soykırım Müzesi’nde, o illerden getirilmiş toprakları hâlâ mu-
hafaza ediyor, kutsuyor, ziyaret ediyor.

Yine, burada aktarmalar yapıyor: Mesela Bir Fransız milletvekili açık-
ça: “Sevr’i Türkiye kabul etmelidir”, diyor.

Şimdi, Ermeni dostu olmaları buradan kaynaklanıyor. Yani Türkiye’yi, 



174

böyle değersizleştirerek aşağılayarak; zalim, gaddar, kan dökücü, vahşi bir 
ulus bunlar zaten, geçmişte de bir sürü kan döktüler, diyerek bir parçasını 
Ermenistan diye koparıp götürmek istiyor. Yani, bu bölgede, güçlü bir di-
renç noktası ortadan kalksın istiyor.

Sevr öncesi de emperyalistler aynı oyunu oynadılar. Yoksa Ermenilerle 
de, 1071’den itibaren, 1900’lere kadar, 1800’lü yılların sonlarına, son çey-
reğine kadar, kardeşçe yaşamışız. Bir sorun çıkmamış aramızda, halklar 
arasında.

Yine emperyalistlerin kışkırtmasıyla; güneyde, Kilikya Diyarı’nda 
Kilikya Ermenistan Cumhuriyeti, kurulacak diye bir vaatte bulunuyor 
Fransızlar. Adana, Antep, Maraş ve Urfa’yı içine alan bir bölgeyi “Ki-
likya Ermenistan Cumhuriyeti” diye vaat ediyor Ermenilere Fransızlar. 
O bölgede, olayları, o vaatle kışkırtıyorlar.

Soykırım nedir?
Şimdi arkadaşlar, 1948 tarihli, Birleşmiş Milletler’in Soykırım tanımını 

okuyacağız buradan. Birleşmiş Milletler, “Soykırım Suçunun Önlenme-
sine ve Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşme”, diye tanımlıyor. O başlık 
altında tanımlıyor. O da şudur:

Bu sözleşmenin ikinci maddesine göre (dikkat edelim arkadaşlar):

“Madde 2- Bu Sözleşme bakımından, ulusal, etnik, ırksal veya 
dinsel bir grubu, kısmen veya tamamen ortadan kaldırmak amacıyla 
(niyetiyle) işlenen aşağıdaki fiillerden herhangi biri, soykırım suçunu 
oluşturur.”

Yani böyle bir niyetle yola çıkacaksın, diyor. Önce: niyet... Hani hukuk-
çu arkadaşlarımız, ceza hukukçusu arkadaşlarımız çok iyi bilirler. Bir fiile 
suç belirlerken, önce hangi kasıtla işlenmiş o suç, ona bakılır… Hukukta, 
kasıt kavramı geçer. Niyet… Hangi niyetle işlenmiş o suç, o davranış? 
Hangi niyetle?.. Yani, sebebi ne? Hangi sebepten dolayı işlenmiş, ona ba-
kıyor. Yani burada sebebi koyuyor. Sebep bu, diyor. Böyle bir niyetle ey-
lemi yapmış olacaksın.

Şimdi Ermenilerle 600 yılı aşkın bir süre birlikte yaşamış olan Osmanlı, 
böyle bir niyet sahibi miydi? (Kaldı ki, Türkler 1071’den beri Ermenilerle 
birlikte 850 yılı aşkın süredir kardeşçe yaşamışlardır, Anadolu’da)

Eğer böyle bir niyete sahip olduğunu iddia edersek, o zaman da şu so-
ruyu sormamız gerekir: Böyle bir niyete sahip idiyse, o zaman bunca süre 
niye kardeşçe yaşadı?

Bu soruları sormamız gerekir, arkadaşlar. Kaldı ki, Osmanlı, ulusa da-
yanan, kavme dayanan bir devlet, bir imparatorluk değil. Adı üstünde: An-
tika İmparatorluk.



175

Antika imparatorluklarda ortak bağ ne?
Din, din kardeşliği yani ümmetçilik...
Osmanlı’da ümmet deyince de akla gelen, Hz. Muhammed ümmetidir. 

Bu İmparatorluk içinde kurucu unsur olarak yani Türk olarak yer alanlarsa 
bir avuç insandır. Bugün itibarıyla Osmanlı’nın sahip olduğu sınırlar için-
de kurulmuş 36 civarında resmi devlet var. Bunlardan 22’si Arap Ulus’nun 
oluşturduğu, yani tek bir ulusun oluşturduğu devlettir. Yani Arap Ulusu’nu 
da gönlünce sömürebilmek için (çok büyük bir ulus) 22 parçaya bölüyor.

Ve nitekim işte görüyoruz, böyle bölmese, şu andaki eziyeti, işkenceyi, 
katliamı yapabilir mi Arap Ulusu’na, emperyalist haydutlar?

Yapamaz.
Böyle küçük küçük parçalar oluşturdu: Bir sürü kukla uşak devlet kur-

du. Ondan sonra her bir parçayla istediği gibi oynuyor. Kedinin fareyle 
oynadığı gibi oynuyor. Yani 22 devleti bir tek ulus sayarsak, geriye 14 ayrı 
ulus var. Bir de Arap Ulusu: 15. Kaldı ki bir de Kürt Ulusu var. Yani 16 
ayrı ulustan insanı bir arada tutuyor Osmanlı. Kendisi azınlık… 1900’lü 
yılların başlarında 30 milyon civarında nüfus yaşıyor bu sınırlar içinde.

1923’te ne görüyoruz, arkadaşlar, ne kalmış?
1927 Nüfus Sayımına göre 13 milyon 648 bin 720 kişi. Kaldı ki, bunun 

3 milyonu Kürt milliyetinden insanlarımız. 10 milyon Türk… Bildiğimiz 
gibi, 3 milyon civarında da her iki milliyetten yani Türk ve Kürt insanımı-
zın kaybı var Birinci Cihan ve Kurtuluş-Kuvayimilliye Savaşlarında. O 8 
yıllık dönemde… Yani 13-16 milyon diyelim; Birinci Emperyalist Payla-
şım Savaşı öncesindeki nüfusumuz. Yani 30 milyonun ikide biri Türk ve 
Kürt. Bu kadar az.

Şimdi, böylesine bir devlet-imparatorluk, bu amaçla bir katliam yapabi-
lir mi? Bir soykırım yapabilir mi, arkadaşlar?

Yapmaz. Bence yapmaz.
Kaldı ki, işin daha ilk başında Osmanlı’yı kuran insanlar da, İlkel Ko-

münal Toplum insanları, Barbar insanlardır. Ulusçuluk yok onlarda. Bura-
da gördüğünüz gibi, bir yığın kitap getirdik ama zamanımız doldu işte ne 
yazık ki. Osmanlı’yı kuran insanlar da kurdukları devletin sınırları içinde 
çok küçük bir azınlık. Koca Anadolu’da toru topu 400 çadır. Kavmiyetçi-
lik, bugünkü anlamda ulusçuluk yapsa devlet kurduğu topraklar üzerin-
de yaşayan insanları bir arada tutamaz, o insanları yönetemez. Bu yüzden 
Osmanlı’nın milliyetçilik gibi bir anlayışı olmamıştır. 

Zaten, Orhan Gazi’nin, yani Osman Gazi’den sonra imparatorluğun 
ikinci başkurucusunun, yani devlet başkanının, 4 eşi var. Bir teki Türk; 
Mahmut Alp’in kızı. Biri Bizans İmparatoru 3’üncü Andronikos’un kızı. 
Bir diğeri Bizans başkumandanı (daha sonra imparatoru) Kantakuzenos’un 
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kızı. Biri de Yarhisar Tekfuru’nun kızı. Ve Birinci Murat’ın annesi, Yarhi-
sar Tekfuru’nun kızı. Yani böyle ırksal, kavimsel bir ayrılık gayrılık, seçi-
cilik yapmıyor Osmanlı.

Fatih Mehmet, en ünlü imparatorlardan biridir malum. Zağanos Paşa’sı 
var bildiğimiz gibi. Ünlü paşa… Zağanos Paşa, adı üstünde zaten büyük ola-
sılıkla Rum. Ama net milliyet belirleyemiyor Tarihçiler. Arnavut olduğunu 
söyleyenler de var. Bu Zağanos Paşa, Fatih’in hem eniştesi, hem de kayın-
pederi. Yani hem kız kardeşi onunla evli, hem de kızı, Fatih’in eşi. Diğer 
padişahlar da böyle. Sokullu Mehmet Paşa, Sırp. Bir kardeşi papaz. Yani, 
Osmanlı’da böyle bir kavmiyet yok. Çünkü o, Hz. Muhammed’in yolunda. 
Onun için önemli olan, Şeriatı uygulamak. Yani Hz. Muhammed’in dinini 
yaymak. Ve insanlığa, orada gösterilen şekilde, eşitlik, adalet sağlamak; 
böylesine insancıl bir düzen kurmak… İlk Osmanlı Gazilerinin benimse-
diği düzen de bu. Zaten bu yüzden Dirlik Düzeni denilir, Osmanlı’nın ku-
ruluşundaki ekonomik düzenine. Tabiî zaman içinde derebeyleşti Osmanlı. 
Bu düzeni de bozuldu. Sonraları Kesim Düzenine geçildi.  

Kısaca, özetlersek bu süreci:
Osmanlı giriyor, zapt ediyor. Hemen oradaki Tekfuru (Bizans derebe-

yini) ortadan kaldırıyor. Toprağı, oranın üretmen halkına paylaştırıyor. Ve 
her çift başına…

Yani…
Çift ne demek arkadaşlar?
Tarlayı sürecek, ekini harmana taşıyacak, sonrada onu düvenle ezecek, 

buğdayı, samanı eve, samanlığa taşıyacak 2 iş hayvanı, demek: 2 öküz, 
yahut 2 at. İşte buna, çift deniyor. İkiden kaynaklı: Çift. Ki bu işle uğraşana 
da, çiftçi deniyor. Çiftçi buradan geliyor, arkadaşlar. (Şimdi bazı toprak 
burjuvaları var, çiftçilik yapıyoruz, falan diyorlar. İlgisi yok bunların çift-
çilikle.)

Arazi verimliyse 60-80 dekar, orta verimlilikte ise, 80-100 dekar;  kı-
raçsa, kuraksa, 100-150 dekar arazi veriyor. Yani fark iradını da böylece 
ortadan kaldırmış oluyor. Burada bile, böylesine bir eşitlikçi adalet gözeti-
yor Osmanlı. Dirlik Düzeninde Müslüman olandan ürünün onda biri, dev-
lete gidecek. Onda dokuzu üretmen köylünün olacak. Hıristiyan olandan 
da ayrıca nakit olarak bir haraç alıyor. Baş vergisi, deniyor ona da. Buna 
karşılık Hıristiyanlar askerlik yapmıyorlar. Alınan baş vergisi de verimli 
arazinin 2 dönümünden 1 akça, kurak arazinin 5 dönümünden 1 akçadır. 
Yani bu kadar cüz’i bir para. Diyelim 150 dönüm kıraç araziye sahip bir 
çiftçi, 5’e bölersek, 30 akça yıllık baş vergisi verecek, ürünün de onda bi-
rini verecek, Hıristiyan çiftçi.

Yani, bu sayede, Kurtuluş Yolu’nda da anlattığımız gibi, ilk Osmanlı 
Gazileri, Bizans’tan şehirler almak için kuşattıkları zaman, Hıristiyan halk, 
kurtarıcı olarak bekliyor, karşılıyor onları.
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Buraya getirmediğim bir kitapta, “Bizansın Son Yüzyılları” adlı kitap-
ta İngiliz Tarihçi Donald M. Nicol, şöyle der: “İznik’i kuşattığı zaman 
Osmanlı, şehir açlıktan kırıldığından ya da surları yıkıldığı için teslim 
olmadı. Çıkarlarının nerede olduğunu gördükleri için teslim oldu.”

Yine burada bir Bizans Tarihçisi var... Ama… Zamanımız yok, artık 
giremeyiz buna. Ne kadar kaldı?

Başkan: 15 dakika.
Nurullah Ankut Yoldaş: 15 dakika. Felaket. Çok az kalmış zaman.
Bir iki cümleyle bu Tarihçinin değerlendirmesini anlatırsak; Atina’yı 

alırken Osmanlı, Atinalılar gelip, Fatih’ten rica ettiler, diyor, bizi kurtarın, 
diye. Kimler var o zaman?

Fransızlar var, Roma İmparatorluğu’nun kalıntısı İtalyan derebeyleri 
var, Katalanlar var. O derebeylerin elinde inliyor halk. Fatih’e geliyorlar; 
bizi kurtarın, diyorlar. Gidip Atina zapt ediliyor. Aşağı yukarı ilk fetihler 
hep böyle.

Ama sonradan, tabiî aynı akıbete Osmanlı da uğruyor, derebeyleşiyor. 
O zaman Osmanlı beyleri, paşaları artık Karun oluyor, Firavun oluyor.

Mesela, bir tekinden, bir örnek verelim, Kanuni’nin sadrazamlarından 
Rüstem Paşa:

“Öldüğü zaman: “Rüstem Paşa’nın malikânesi içinde şunlar mev-
cut idi: 815 çiftlik, 476 su değirmeni, 1700 cariye ve köle, 2900 binek 
atı, 116 deve, 5000 müzeyyen işlemeli hil’at (yani kaftan), 4900 zere, 
10600 baş kisvesi, 600 gümüş ve 500 altın ile işlenmiş ve ter-
siy edilmiş [mücevherler takarak süslenmiş] eğer, 130 çift som altın 
özengi, 760 murassa [kıymetli taşlarla süslenmiş] kılıç, 1100 müzeyyen 
[bezenip süslenmiş, ziynetli] mızrak, 800 Mushafı Şerif (ki bir kıs-
mının kabları mücevherle işlenmiş idi), (Kur’an’ı bile, mücevherle 
işliyor. Hz Muhammed’in yaşayışına bakın, bunlara bakın. Ne ilgisi 
var?.. – N. Ankut) 5000 cilt kitap, 32 büyük mücevher taşı (ki 220.000 
altına eşdeğer) Nakit ve külçe olarak iki milyon duka altını kıymetinde 
idi.” (Tarihül Ebülfaruk, c. III, s. 279-280. Aktaran: Hikmet Kıvıl-
cımlı, Osmanlı Tarihinin Maddesi Üçüncü Cilt, s. 49)

Yine Kanuni’nin bir sadrazamı:

“Ayas Paşa: Rekoru avratcılıkta kırdı. Mezar taşına “Avrat yü-
zünden mevt” olduğunu yazdıran Osmanlıların bu seçme örneği ha-
rem dairesini haraya çevirdi. Sürüyle kadın besledi. Emlâk ve akarı 
ile İstanbul’un bir semtini kapladı. Evinde 40 beşik birden sallanır, 
avlusunda 120 çocuk (kendi öz evlatları) oynardı.” (H. Kıvılcımlı, age, 
s. 49)
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Yine:

“Vezir-i Azam Lütfü Paşa: Hamam mukabelesi denen, sulu muka-
bele denen hamam âlemleriyle meşhur.

Yine:
Vezir-i Azam İbrahim Paşa: Yine, Karun…
Yani artık bunlar geliyor. Osmanlı’yı, gerçek Osmanlı ruhunu, parça 

parça koparıp öldüren bunlar. Yani bu Tefeci-Bezirgânlar.
Ne diyor Kıvılcımlı Usta burada?

“Osmanlı neden yıkıldı?
“Tefeci-Bezirgânlık, Osmanlı Dirlik Düzenine, her geçen gün daha 

yaman bir şekilde saldırdığı için, yıkıldı.” (age)

İşte Marks da Yahudiliği öyle anlatıyor. Yahudilik de Tefeci-Bezirgânlığın 
tipik temsilcisi çünkü. Kökenleri aynı. Tayyipgiller’in de aynı.

İşte Osmanlı bundan yıkıldı.
Burada şu noktayı da belirtmiş olalım: Kanuni’nin, neredeyse sadra-

zamlarının tamamı, Türk değildir. Yani kavmiyet yok Osmanlı’da. Çünkü 
ulusa dayanan bir devlet değil Osmanlı İmparatorluğu.

Şimdi, Osmanlı’nın anlayışı tümüyle böyle olduğu için yukarıda gör-
düğümüz tanımın kapsamına uyan, yani o amaçla bir Ermeni Soykırımı 
yapılmış olması mümkün değil. Osmanlı arşivlerine göre o zaman, 702 bin 
Ermeni insanımız göç ettirilmiş. Sonradan Talat Paşa’nın bir defteri bulun-
du, dendi. Orada, 924 bin civarında Ermeni insanımız göç ettirilmiş.

Osmanlı istatistiklerine göre, 1914’te Osmanlı’nın yaptığı son nüfus 
sayımına göre: 1 milyon 294 bin 851 Ermeni vatandaşımız var. Ermeni 
nüfusun tamamı bu. Bu nüfusun 924 bin 158 bini güneye, savaş dışı böl-
geye göç ettirilmiştir. Bugün ABD devlet arşivlerinde bulunan bir belgeye 
göre, ABD’nin Halep Konsolosu Jackson’ın İstanbul’daki ABD Büyükel-
çisi Henry Morgenthau’ya gönderdiği 3 Şubat 1916 tarihli rapora göre, 
Tehcire tabi tutulan Ermenilerin 486 bini o bölgeye ulaşmıştır. Ve bu nüfus, 
Halep’e, Deyrizor’a, Lübnan’a, Ürdün’e, Musul’a vb. yerlere yerleştiril-
miştir. Zamanın Ermeni önderlerinin dile getirdiklerine göre de Tehcir’den 
önce ve sonra toplam 400 bin Osmanlı Ermenisi, Rusya Ermenistanı’na ya 
da Taşnak Ermeni Cumhuriyeti’ne göç ediyor. Tabiî bu göç edenlerin için-
de hastalıktan, besinsizlikten ölenler oluyor. Kalanlardan da aynı sebepler-
den ölenler oluyor. Tabiî intikam hırsıyla öldürülenler de oluyor. Kaldı ki, 
bir de bu süreç içinde Ermenilerden Amerika’ya gidenler var, Avrupa’ya, 
İran’a, Mısır’a, Kıbrıs’a gidenler var.

Özetçe, 486 bin civarında insan, Suriye, Lübnan, Ürdün’e, Filistin’e vb. 
yerleştiriliyor. Yani güvenli sınır bölgelerine göç ettiriyor Osmanlı.
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Demek istediğimiz, bu trajik süreçte hayatını kaybeden Osmanlı Erme-
nilerinin sayısı hiçbir biçimde bugün, Osmanlı’yı Soykırımla suçlayanla-
rın iddia ettikleri sayılara ulaşmaz.

Kaldı ki, o tarihlerde İngiliz Savaş Propaganda Bürosu  (Foreign 
Office)’in yayımladığı ünlü “Mavi Kitap”a göre bile bu süreçte hayatını 
kaybeden Osmanlı Ermenisi’nin sayısı 600 bindir. Bu yayında kaynak gös-
terilen tanıkların bir kısmı kimliği belirsiz, diğerleri de çok açık ve kesin 
biçimde Ermeni yanlısı kişilerden oluşmaktadır. Yani bu rakam oldukça 
tek yanlı, objektiflikten uzak ve tabiî abartılıdır.

1914 Sayımında ortaya konan Ermeni nüfusa ilişkin rakamın, diyelim 
ki, bazı eksikliklerden ve yanlışlıklardan dolayı kesinliği yoktur. Buna biz 
o nedenle tüm o eksiklikleri telafi etmek üzere 200 bin daha ekleyelim; 
böylece yuvarlak hesap eder 1 milyon 500 bin.

Zamanın Ermeni önderlerinin öne sürdüklerine göre 400 bin Osmanlı 
Ermenisi Rusya’ya, Taşnak Ermenistanı’na göç ediyor. 486 bini de ABD 
raporlarına göre güneye göç ettiriliyor. Bu iki rakamın toplamı 886 bin 
eder. Bir buçuk milyondan bunu çıkarırsak, kalır 614 bin. O dönemde İs-
tanbul, İzmir gibi Tehcir uygulaması dışında kalan illerimizle diğer Anado-
lu illerimizde 300-350 bin Ermeni nüfusun var olduğu bilinmektedir. 614 
binden bunu da çıkarırsak, kabaca geriye kalır 300 bin. Tabiî yukarıda söz 
ettiğimiz gibi, diğer dış ülkelere edilen göçler de var.

İşte bu rakamlar çerçevesinde o trajik süreçte hayatını kaybeden Er-
meni insanlarımızın sayısını kabaca, tahmini olarak, gerçeğe en yakın bi-
çimde bulabiliriz. Fakat bu rakamlardan kesin, net rakamı ya da sonucu 
bulmamız, bilmemiz olası değildir.

1921 yılı başında Ermeni Patrikhanesi’nin hazırladığı bir tabloya göre, 
Anadolu ve Ortadoğu’daki Osmanlı Topraklarında yaşayan veya eski yer-
lerine dönen Ermenilerin toplam sayısı 644 bin 900 olarak verilmektedir. 
Bu sayıya yine Taşnak Ermenistanı’na göçen ya da kaçan 400 bin Ermeni 
insanını eklersek 1 milyon 44 bin 900 rakamını elde ederiz. Bir buçuk 
milyondan bunu çıkarınca da 455 bin 100 rakamını buluruz. Tabiî bu ra-
kamın içinde, yukarıda söz ettiğimiz gibi, İran’a, Mısır’a, Irak’a, Avrupa 
ve Amerika’ya giden Ermeni insanlarımız da vardır. İşte bütün bu yabancı 
ülkelere giden Ermeni insanlarımızın net sayısını bilebilseydik, yaşanan 
trajik süreçte hayatını kaybeden Ermeni insanlarımızın sayısını da gerçeğe 
yakın biçimde bulabilirdik.

Bütün bu rakamlardan sonra bizim çıkardığımız sonuç: o acılı dönemde 
hayatını yitiren Ermeni insanlarımızın sayısı birkaç yüz binden fazla ola-
maz. Yani bizce iki ya da üç yüz bin civarında, belki biraz daha fazla Er-
meni insanımız hayatını yitirmiştir, bu trajedide. Böyle bir tahmin gerçeğe 
ve akla uygun görünmektedir bizce.    
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Ermeni vatandaşlarını neden göç ettiriyor Osmanlı?
İşte burada: “Yetmişlik Bir Subayın Hatıraları” adlı Em. Kurmay 

Albay Rahmi Apak tarafından yazılan bir kitap var. Okursanız arkadaş-
lar, Hatıralar’ın içten olduğunu satırlardan anlayacaksınız. Yani bazen 
düşmandan kaçtığını, korktuklarını da anlatıyor burada kendisi, yaptığı 
kahramanlıkları da anlatıyor… Ama satırlar; ben içtenim, diyor. Hani hep 
söylerim; bir kitabın satırlarında içtenlik kendini ele verir, ama yalan da ele 
verir, bence. Bu gözle bakınca kitabın içtenlikli olduğu açıkça görülüyor.

Mesela, diyor ki:

“İnsan olduğuma utandığım ve ömrüm boyunca iğrenç duyacağım 
facialar…”

O zaman, arkadaşlar, Osmanlı 5 cephede birden savaşıyor. 5 cephede… 
Birinci Dünya Savaşında... Yine, bugünkü yöneticiler gibi, aptal, ahmak 
yöneticilerin kararıyla, felakete itiliyor Osmanlı. Ve kaybedilmiş bir savaşa 
giriyor, Osmanlı.

Alman Genelkurmayında çok önemli, Birinci Dünya Savaşının, Al-
manya için strateji planlarını yapan kumandan Schlieffen -konudan ko-
nuya geçiyoruz çağrışımlarla, her şey birbirine bağlı- “savaşı 6 ay içinde 
bitirmeliyiz” diyor. O yüzden bütün kuvvetlerimizi Fransız Cephesine yığ-
malıyız. Rusya Cephesi zayıf kalsın, önemli değil. Onlar ilerlese, bir sürü 
bölgemizi işgal etse bile, Çarlık Rusyası’nın yine hakkından geliriz, diyor. 
Rusya’nın geri olduğunu biliyor. Güçlü kapitalist, esas dünyayı yağmala-
mak için aralarında kapıştıkları düşman Fransa. Bütün gücümüzü buraya 
yığalım, kısa sürede netice alalım, diyor. Eğer savaş uzarsa, teslim alamaz 
ya da barış şartlarını kabul ettiremezsek, hemen barış yapalım. Şartlar ağır 
olabilir, ama gecikme halinde, şartlar daha da ağırlaşacak, diyor.

Ve Alman Devleti, generalin bu strateji planına uymuyor. Tersine, biz 
orada da olmalıyız. Savaşın başında Ruslara karşı toprak kaybetmeyi göze 
alamayız. Bunu kabullenemeyiz. Böyle bir durum bizim iktidarımızın fe-
laketiyle sonuçlanır. Ben felakete uğrarım diyor, Kayzer ve hükümet tem-
silcileri. Askeri güçlerini eşit oranda pay ediyorlar. Böyle olunca da, Fran-
sa Cephesinde istedikleri neticeyi alamıyorlar. İsmet İnönü,  öldüğü yıl 
Lozan’la ilgili olarak bir radyo konuşması yaptı; Lozan’ın yıldönümü olan 
24 Temmuz 1973’te.  Bu radyo konuşması çok ilginç, ibretlik derslerle 
dolu, arkadaşlar.

Burada şunu da söyleyeyim, bu zamana kadar, İnönü’nün ve Mustafa 
Kemal’in ağzından, Sovyetler aleyhinde, Sosyalist Kamp aleyhinde tek 
cümle çıkmamıştır, arkadaşlar. Burada da çıkmaz.

Bir yıl geçiyor. Savaş kaybedilmiş Almanya için. Ondan sonra 
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Osmanlı’yı savaşa sokmayı planlıyor Almanya. Yani biz - İnönü de söylü-
yor- kaybedilmiş bir savaşa girdik, bile bile girdik.

Ve eğer Almanlar kazansaydı, ne olacaktı?
Yine İnönü, Kuvayimilliye’nin iki numaralı kumandanı, bir Alman ge-

neralle, Bronsart Paşa’yla konuşuyor:

“Savaşa girdiğimiz günlerin birinde, Büyük Karargâhta, benim 
gibi başka Genelkurmay subaylarının da bulunduğu bir sırada Bron-
sart Paşa’ya (Türkiye Orduları “Başkumandanlığının Genelkurmay 
Başkanı Bronsart Paşa idi. Büyük Karargâhtaki şubelerin birçoğunu 
Alman subayları, Müdür olarak idare ediyorlardı.) sordum:

“- Savaş yapılıyor, ne olacak, kazandınız ne olacaksınız? Bu kadar 
büyük fedakârlığın karşılığı nedir?” (Yani savaş konusundaki hırslarının 
nedenini Alman generale soruyor: niye bu kadar ısrarlısınız savaş çıkar-
makta ve sürdürmekte? – N. Ankut)

“- Belçika,  Belçika!” diye cevap verdi.
“Tekrar sordum:
“- Belçika bu kadar fedakârlığı karşılayacak bir değer midir? 

Belçika’nın nesi var? Eti ne, budu ne?
“Bronsart Paşa, “- Evet ufaktır, ufaktır ama çok değerlidir” dedi.
“Ben kendisini sıkıştırmaya devam ettim. Israrla kendisine soru-

yordum:
“- Savaştan sonra ne olacak? (ve dikkat edelim, arkadaşlar  – N. An-

kut)
 “Nihayet baklayı ağzından çıkardı:
“- Türkiye!” dedi.
“Bunu, Türkiye’yi kazanacağız, manasına söylediğini anladım. 

Fena halde çarpılmıştım ama, kendimi tuttum.”
“- Evet, dedim, ne şekilde? Nasıl olacak?” (Kimin karşısında bulun-

duğunu anladı. – N. Ankut)
“- Beraber çalışacağız” cevabını verdi.
“- Savaştan sonra beraber çalışacağımızı düşünmüyo ruz” dedim.
“Bronsart Paşa niyetlerini daha çok açığa vuran bir cevap verdi ve 

dedi ki:
“- Anlıyorum, düşünmüyorsunuz ama kaç kişisiniz? Bu fikri de-

vam ettirecek kaç kişisiniz?”
“- Varız kâfi derecede” dedim. 
“Bu benim işittiğim adamın tasavvuru idi. Çünkü Osmanlı İmpa-

ratorluğu bir hasta adam üniformasını giymişti. Tabiî olarak bir istis-
mar konusuydu. İstismar yani sömürü arazisi sayılıyordu. Her devlet 
bunu düşünüyordu. Bunu sonra biraz daha anlatırım” (İsmet İnönü, 
Hatırılar, Birinci Kitap, s. 154) diyor ve anlatıyor İnönü, arkadaşlar, açık 
açık da, zaman yok...
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Yani, Almanya kazansa biz yine yokuz. Aynı durumla, Sevr benzeri 
bir durumla yine karşılaşıyoruz. Ama ahmak paşalar, başta Enver Paşa, 
Osmanlı’yı bu kaybedilmiş savaşa sokuyorlar.

5 cephede birden savaşıyor Osmanlı. Yine Çanakkale Savaşı son-
rası… Ordu yıpranmış... Bu gördüğünüz Genelkurmay Basımevi yayını 
“Harp Tarihi” adlı kitapta Birinci Emperyalist Paylaşım Savaşı’nın Ga-
liçya Cephesi anlatılır. Burada anlatılana göre Almanlar diyor ki: yahu Ça-
nakkale Savaşı’ndan yeni çıktı. Biraz öncesindeyse Trablusgarb ve Balkan 
Savaşları’nda iyice yıprandı. Biraz dinlensin, kendini toparlasın, eksikleri-
ni yerine koysun, yaralarını onarsın Ordunuz. Almanların böyle demesine 
rağmen bizim paşalar, Almanya’ya yaranmak için Batı Cephesi’ne bir sürü 
asker gönderiyorlar, tümen tümen… Hani kıraldan çok kıralcı denir ya işte 
tam o anlayış… Böyle olunca, bizim güneydeki cepheler de zayıf kalıyor. 
Bir sürü evlad-ı vatan, yok yere heba olup gidiyor orada. Yani nereden 
baksanız felaket… Şimdiki yöneticiler gibi aynı... Bu kadar basiretsiz, ön-
görüsüz, ahmak, namussuz duruma gelmişler artık.

O haldeyken işte, Ruslar da Ermenilerle beraber yukarıdan saldırıyor. 
Yine anlattım, Falih Rıfkı Atay yazıyor; 1917 Ekim Devrimi olduğu anda, 
Çar orduları Sivas’ta. Oraya gelip dayanmışlar... Sivas’a kadar gelip, da-
yanmış Rus Ordusu. İnsanın İstanbul’a Lenin’in bir heykelini dikesi geli-
yor, diyor, Falih Rıfkı Atay. Burjuva yazarı… “Çankaya” adlı kitabında. 
Açın okuyun Çankaya adlı kitabını… Ekim Devrimi böylesine büyük bir 
lütuf Türkiye için o zaman. Kardeşçe dayanışılıyor, her türlü yardım verili-
yor. Ve Emperyalistleri yenmemiz, bu şekilde kolaylaşıyor.

Şimdi dönersek “Yetmişlik Bir Subayın Hatıraları”na. Savaş hatıra-
larını anlatıyor Em. Subay Rahmi Apak: 

“Bizim solumuzda 29’uncu Tümen bulunuyormuş. İstirahat edi-
lince, bizim tümenle bu Yirmi dokuzuncu Tümenin aralarında irtibat 
sağlamak için harita üzerinde gösterilen ve oralarca Gom tabir edilen 
bir mevkie her iki tümenin birer manga asker yerleştirmesini ve bu 
tümenlerin kurmaybaşkanlarının bizzat bu mevkie giderek birleşme-
lerini… (filan diyerek anlatmayı sürdürüyor. Şimdi zaman yok tama-
mını okumaya... Evet, oraya gidiyorlar. Yolda… – N. Ankut) (…) 
Bu esnada, üç dört yüz metre ilerimizden, atlı üç başıbozuğun (yani 
bölgenin Müslüman çetecileri – N. Ankut) bir iki silah patlattıktan 
sonra dörtnal uzaklaştıklarını gördüm. Acaba ne olmuştu? İhtiyatlı 
ihtiyatlı yürürken iki Çerkes atlısının bana doğru koştuklarını gör-
düm. (Çerkes köyleri de var bölgede o zaman – N. Ankut) Benim 
kurmay olduğumu, pantolonumdaki kalın kırmızı zırhlardan anla-
mışlar. Şikâyetleri varmış. Bizim, tümen emir subayı Abidin, bunların 
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köylerinden iki hayvan almış. Yani at almış. Hiç Çerkes’in atı alınır 
mı? (Ramazan, Hakan?.. Ramazan Yoldaş: Alınmaz... Alınmaz… 
Nurullah Ankut Yoldaş: Alınmaz! Alındı mı, kutsalına el atmış-
sın demektir.) Emir subayımız Abidin oldukça plavkacıdır, tabiatını 
bilirim.  Gideceğimiz yeri daha kolay bulurum mülahazasıyla, benim-
le birlikte gelmelerini söyledim. Biraz sonra bu silah patlayan taşın 
önünden geçiyoruz. Kulağıma çocuk ağlamaları geldi. Bir de baktım, 
bu taşın ileriye doğru set yapmış yerinde üç dört yaşlarında iki kız ço-
cuğu oturmuş ağlıyor. Yanlarına yaklaştım: “Niye ağlıyorsunuz, sizin 
ananız babanız yok mu?” diye sordum. Türkçe anlıyorlar. Fakat cevap 
vermiyorlar. Ağlamakta devam ediyorlar. Çerkeslere: “Bu çocukları 
alın da köyünüze götürün” dedim. Çerkes’in birisi hayvan üzerinde 
doğrularak çocuğun birisine elini uzattı. Tam bu sırada, hemen yanda-
ki mağaranın içinden otuz yaşlarında kadar bir kadın çıktı. Çenesin-
den bir kurşun yemiş, kan içinde: “Kadın seni kim vurdu, bu çocuklar 
senin mi, aşağıya in de senin yaranı sardıralım” dedim. Kadın bir kere 
bana baktı, bir kere de çocuklarına baktı, sonra birdenbire kendisini 
aşağıya attı. Yükseklik beş altı metre. Aşağıya taşlar üzerine düştü, in-
lemeye başladı. Derhal yanımdaki atlılardan birisini sıhhiye bölüğüne 
gönderdim ve bir sedye getirip kadını almalarını tembih ettim. Bu defa 
çocukları almakta olan Çerkes, büyükçe olan kız çocuğunu alırken bu 
çocuk yanımdaki diğer bir mağarayı göstererek: “Burada da benim 
kardeşim var” dedi. Çerkes oraya tırmandı ve on beş kadar yaşında 
bir erkek çocuğunun ölü olarak yatmakta olduğunu söyledi.

“Vay zalim başıbozuklar. Demek ki bu çocukların ağlaması üzerine 
gelmişler, taşın içindeki iki kovuğa silahlarını boşaltmışlar, birisinin 
içindeki Ermeni oğlanını öldürmüşler, diğerinin içindeki anasını da 
çenesinden yaralamışlar. Rusların ric’ata başlaması üzerine onlarla 
birlikte kaçmak isteyen ve yürüyemeyen bu Ermeni kadınının Liz kö-
yünden olduğunu tahmin ettim. Tabiî, bu iki küçük çocuk ile bu ka-
dıncağız, ric’at eden Rus askerleri tarafından yardım göremeyince, ne 
kadar yürüyebilir? Buraya sığınmış, bu akıbete uğramış. İki küçük kız 
çocuğunun önünde ve belki de öldüğünü bildiği ve gördüğü genç oğ-
lunun cesedi yanında, vahşi ve merhametsiz bir âlem içinde bu kadın 
intihardan başka ne yapabilirdi? Bu nasıl insanlık, bu ne vahşet? Göz-
lerim yaşlarla dolmuştu. Çerkesler iki kız çocuğunu terkilerine aldılar. 
Ben de askerlik vazifemi yapmak için acele işime gittim. Yarım saat 
sonra emredilen yere geldik.” diye devam ediyor arkadaşlar.

Şimdi bunun hemen arkasından:

“15 yaşındaki zavallı Türk kızı neden kendini Murat Nehrine ata-
rak boğuldu?

“Karargâha geldim. Çadırların kazıkları kakılıyor ve kuruluyor. 
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Hayvanımdan inmek üzere iken iki askerin, topallayan bir kızı iki 
taraftan kollarından tutarak bana doğru getirdiklerini gördüm. To-
pallayan kız, Erzurum şivesi ile: “Aman ağam, ben yandım…” dedi 
ve yere düştü. Ne olmuştu? Kızı tutan erlerden birisi bir kâğıt uzattı. 
İleri karakola memur bir bölüğümüzün yüzbaşısı gönderiyor. Bunlar, 
tertibat almak için ilerlerken Murat Suyu’nun hemen kenarında bir 
topluluğun üstüne uğramışlar. Askerlerimizi gören erkekler kaçmaya 
başlamış, bizimkiler üzerlerine ateş etmişler. İkisini vurmuşlar, diğer 
üçü kaçmaya muvaffak olmuş. Fakat aralarındaki iki kızdan donla-
rı çıkarılmış olan birisi, askerlerimizi görünce hemen kendisini suya 
atmış ve boğulmuş. Vay zavallı yavrular, bunlar civardaki bir Türk 
köyünden imişler. Bu beş namussuz Rus ve Ermeni döküntüleri tara-
fından saatlerce kirletilmişler, kurtarılıp getirilen kızcağızın da topal-
laması bu kirletme yüzünden imiş. Kendini suya atan kız, bu şerefsiz-
liğe tahammül edememiş. Kendi millettaşlarından utanmış ve ölümü 
tercih etmiş.

“Ayaklarımın önünde yere yuvarlanan esmerce, fakat yüzünün 
hatları çok muntazam, çok şirin ve güzel bir kız. Gözlerimden yaşlar 
tekrar boşaldı. Ben o zaman yirmi sekiz yaşında ve bekâr idim. Derhal 
bu kızla evlenmeye karar verdim. Çerkeslerin eline bolca para ver-
dim: “Bu kızı köyünüze götürünüz ve buna bakınız. Allah kısmet eder-
se ben bu kızla evleneceğim” dedim. Emir subayının aldığı iki hayvanı 
da Çerkeslere, geriye verdim.” diye gidiyor, arkadaşlar da… (agy., 
s.118-120)

Ruslar gibi Vatikan Katolik Kilisesinden bağımsız olan Ermeniler, Rus 
Ordusu’nun bölgeyi işgaliyle birlikte, İngilizlerin, Fransızların ve Rusların 
kışkırtmasıyla, Osmanlı’nın Müslüman köylerini basıyorlar ve bu türden 
caniyane işler yapıyorlar. Ve Yetmişlik Subay, daha birçok olay anlatır... 
(Ermenilerin bağlı olduğu kilise, kendi Gregorian Kilisesidir. Merkezleri 
de Eçmiyazin’deki Katoğikosluktur.)

Onun üzerine Osmanlı, bu bölgelerde yaşayan Ermeni insanlarımı-
zı oradan alarak, daha aşağı, yani Ruslardan uzak bir bölgeye göç etti-
riyor. Ve 4 maddelik Tehcir Yasası’nı çıkarıyor. Onlar var ama zaman 
kalmadı okumaya… Bunun ardından “30 Mayıs ve 28 Ağustos tarihli 
talimnameler”le Tehcir’e tabi tutulanların güvenli bir şekilde yerlerine 
varmaları sağlanmalı, geçimleri temin edilmeli, vardıkları yerlerde iş kur-
malarına yardım edilmeli filan diye direktifler veriliyor. O direktiflerle de 
Tehcir’e tabi Ermeni insanlarının mal ve can güvenlikleri vb. insanî hakları 
korunmak isteniyor.

Fakat bu arada, tabiî ki, Osmanlı’nın bu güçlere karşı kurdurduğu Ha-
midiye Alayları var, Kürt aşiret reisleriyle birlikte. Onların intikam ama-
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cıyla Ermenilere yönelik saldırıları sonucu göç eden insanlarımızın bir kıs-
mı, Ermenilerin bir kısmı, ölmüştür. Ailesinden kayıp veren Türk ve Kürt 
insanlarımızın, intikam almak amacıyla silahlanarak, örgütlenerek yaptığı 
saldırılarda ölmüş olan Ermeni insanlar vardır. Yolculuk sırasında hasta-
lıktan, açlıktan kırılmış olan insanlar vardır. Bunlar, bir bir, son kişisine 
kadar, elbette ortaya çıkarılmalı.

Hep şunu diyoruz: hiçbir şey gerçeklerden daha devrimci değildir, daha 
önemli değildir. İdeolojimiz hep bunu emreder. Bunlardan sakınmıyoruz. 
Neyse olay ortaya çıksın.

Ama şu tanıma göre, olayın bizim bildiğimiz şekline göre, o tarihte 
yaşananlar bir trajedi. Usta’mız da katliam diyor. Tabiî Osmanlı, daha faz-
la güce sahip. Ruslar çekilince, Ermenilerin, kendine verdiği, verdirdiği 
kayıpların çok daha fazlasını Ermenilere verdirmiş olabilir.

İşte bu sayı, birebir ortaya çıksın. Bundan çekinmemiz yok… Ve bun-
dan yanayız, taraftarız. Ama şu anda, emperyalistlerin, bu 90 yıl önce ya-
şanmış trajediyi, katliamı, Türkiye’nin önüne bir dayatma olarak getirme-
leri, tamamen kendi emperyalist çıkarlarının sonucudur. Yoksa bu geçmiş 
olaylara üzüldüğünden ya da Ermeni Halkına dostluk duygularıyla dolu 
olduğundan değil… Emperyalist çıkarlarına ulaşmak için, bunu kullanı-
yorlar.

Şimdi, bir örnek daha okuyacağım bu konuda:
15 Mayıs 1919’da, İngilizler başta olmak üzere, emperyalist işgal dev-

letlerinin emriyle ve onların savaş gemilerinin koruması altında Yunanlar, 
İzmir’e asker çıkardılar. Yunanların neler yaptıklarını -katliamlar yapıyor-
lar- bunları görüşmek üzere bir Fransız generali, İstanbul’dan gönderili-
yor; bölgeyi incele, neler olmuş, rapor et, diye. Onun emrindeki bir teğmen 
(Teğmen Rume) bir rapor hazırlıyor. Fransız işgal kuvvetleri generalinin 
emrindeki bir teğmenin, Fransızca hazırladığı rapordan Yunan işgal kuv-
vetlerinin neler yaptığını görelim:

“15 Mayıs 1919’da, sabah yedi buçukta Zapitio’nun komutasında 
erler, Haberon ve Limnos adlı Yunan zırhlılarından karaya çıkmaya 
başladılar. Bu erler bir Efsun Alayından ve Kırkıncı ile Ellinci Piya-
de Alaylarından oluşuyor. Rıhtımlara büyük bir kalabalık üşüşmüştü. 
Ortodoks metropolü, Rum ayaktakımının coşkunluğunu kızıştırmak 
amacıyla, kesinlikle ayıplanması gereken sözler söylemeyi yerinde bul-
muştu. (Fener-Rum Patrikhanesine bağlı İzmir Metropolü  (Papaz yani) 
kışkırtıcı sözler söylüyor, Rum başıbozuklara ve askerlere. – N. Ankut) 
Türkler hiç karşı koymadılar. (Çünkü İtilaf Devletlerinin işgal kuvvet-
lerinin komutanları, çökkün Osmanlı askeri ve sivil yetkililerine emirler 
veriyor; asla kışlalarınızdan çıkmayacaksınız, Yunan kuvvetlerine karşı 
koymayacaksınız, diye. Zaten işgal kuvvetlerinin zırhlıları da İzmir lima-
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nında, gözetlemede. – N. Ankut) Türkler hiç karşı koymadılar, kışlala-
rında kapalı kaldılar. Yunanlılar ise kendilerine Müslüman halka kar-
şı tasarladıkları eziyetleri uygulamaya koymak fırsatını verecek olaya 
uzun zamandan beri hazırlanmışlardı. Bütün provokatör ajanlar gö-
revleri başındayken bize bildirildiğine göre işi daha sağlama bağlamak 
için, Yunan Kızıl Haçı, Makedonya’nın en alçak iki komutacı çetesini 
silahlandırıp, Yunan torpidolarıyla Anadolu’ya taşımışken, böylesine 
istenilen bir olayın olmamasının yolu var mıydı? Kışkırtıla kışkırtıla 
Türklerin sabrı tükendi. Birkaç el silah atıldı. Kıyıma başlamak için 
beklenilen işaret oldu bu. Kışlalara hücum edildi. Oradakiler öldürül-
dü ya da yaralandı. Rıhtımlarda kadınların başörtülerini zorla çekti-
ler. Başlarından, senin peygamberine sıça nokta nokta diye bağırarak 
feslerini çıkartıp ayak altında ezmeye zorladılar erkekleri. Feslerini 
çıkarmayı reddedenleri ya denize attılar, ya süngüleriyle delik deşik 
ettiler. Ahmakça bir kudurganlık içinde olan bu sözüm ona fatihler, 
Osmanlı devlet memuru sıfatıyla fes giyen kendi yurttaşlarından on 
beş tane kadarını da öldürdüler. (Yani Osmanlı’nın Rum yurttaşlarını da, 
Rum kökenli yurttaşlarını da, fes giydikleri için öldürüyorlar – N. Ankut) 
Fransız demiryollarının bir istasyon şefinin, bir İtalyan’ın ve bir İngi-
liz uyruklunun da canına kıydılar. Yunan komutanı sıkıyönetim ilan 
ettiği için öldürmeler ve yağmalar silahlı kuvvetlerin koruması altında 
yapılıyordu. Kırkıncı Piyade Alayı hırsızlar ve katillerle anlaşma ha-
lindeydi. Ne yazık ki çok geçmeden öteki alaylar da Kırkıncı Piyade 
Alayına uydular. Subayların eli kolu bağlıydı sanki. Toplumda önemli 
bir yeri olan bütün Türkler hapsedildi. Üstelik Yunanlılar sadece Müs-
lümanların malına mülküne saldırmakla yetinmiyorlardı. Osmanlı 
Bankası’nın deposunu, Fransız Konsolosluğu’nun giyim eşyalarını 
sakladığı ambarı ve daha birçok başka yeri yağma ettiler. Aşağılık bir 
biçimde davranıp palikaryalara yani limanda barınan haydut sürü-
lerine silah dağıttılar. Bunların saygıdeğer eşlerine de silah verdikleri 
için, o kadınlar Türk hastanelerine girip, oraya yığılan cesetlere süngü 
sapladılar. Bunu yapmadan önce de ölüleri iyice soymuşlardı elbette. 
Sokaklarda tüm cinayetler ve tüm alçaklıklar sergilenmeye devam edi-
yordu. Palikaryalar yaşlı ve sakat bir Türk albayıyla sokakta karşılaşı-
yorlar ve bu yiğitler süngüleriyle öldürüyorlar ihtiyarı. İzmir’de neler 
olup bittiğinden habersiz üç jandarma evlerine sakin sakin arabayla 
dönerken şehrin kapılarında karşılarına çıkan palikaryalar tarafın-
dan zalimce işkence edildikten sonra öldürülüyor. (Yani böyle devam 
ediyor arkadaşlar, anlattıkları. Zaman yok. – N. Ankut) (…) Hapse atılan 
Türklere ne yiyecek veriliyor, (atladık bir bölüm – N. Ankut) ne içecek. 
Haklı bir öfkeye kapılan İngiliz subayları bu durumu protesto ediyor-
lar. (Tabiî, biz devrimciler biliriz ki, bütün savaşlarda kullanılan insanlar, 
arkadaşımızın da söylediği gibi, hep halk çocuklarıdır. Bu bölgedeki İngi-
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liz subayları da, İngiliz devletinin, Lloyd George’un planlarını bilmiyor 
tabiî. Tasvip etmiyor, emir kulu olarak orada. Onlar bile karşı çıkıyor. – N. 
Ankut) Bunun üzerine Yunanlı yetkililer eşlerinin mahpuslara yiyecek 
getirmesine razı oldular. Ne var ki bu kadınların başörtüleri başların-
dan çekiliyor ve genç Yunanlıların hakaretlerine uğruyorlardı. Ancak 
ellerinde kâğıttan bir Yunan bayrağı taşıyarak gelebiliyorlar hapisha-
neye. (Filan diye gidiyor arkadaşlar… Atlayalım yine. – N. Ankut) (…) Bir 
kısmını anlattığımız bu alçak sahnelere tanık olan, genellikle Türkler-
den yana olduğunu (burası önemli arkadaşlar – N. Ankut) pek söyle-
yemeyeceğimiz bir Ermeni saf bir dille şöyle dedi: “Gerçi bizler kıyıma 
uğramaya alışığız, ama Yunanlıların onlara yaptıklarını, Türkler bize 
hiçbir zaman yapmadılar ve bizim dinimize asla hakaret etmediler.”, 
arkadaşlar. Daha var…

Geçelim…
Yani, o olayları, canlı tanık olarak izlemiş en azından. Olayların olduğu 

tarih süreci içinde, 1919’da, bir Ermeni bu değerlendirmede bulunuyor. Ve 
bu raporu yazan da Fransız generalinin emir subayı...

Bugün bizler böyle belgeleri değerlendirerek bir sonuca varmak duru-
mundayız. Yoksa geçmişi başka türlü, belgelerin dışında, nasıl gün ışığına 
çıkaracağız?

Buradan hareketle, bir soykırımın yapılmadığı kanısındayız. Karşılıklı 
bir savaş verilmiş, ölümler olmuş her iki taraftan da; bunun sonrasında da 
bir Tehcir Kanunu çıkarılmış, uygulamaya konulmuştur. O süreçte de pek 
çok nedenden ölümler, katliamlar olmuştur. Bu katliamlarla, kesin sayısı-
nı bilmiyoruz; belki birkaç yüz bin (200-300 bin, belki biraz daha fazla) 
Ermeni insanımız, hayatını kaybetmiş olabilir. Ama, soykırım tanımı içine 
girmez bu trajedi.

Evet, isterseniz, tanımı, devam ederek okuyalım, arkadaşlar. “niyetiy-
le” demiştim, aradan zaman geçti, isterseniz maddeyi yeniden başından 
itibaren okuyalım:

“Madde 2- Bu Sözleşme bakımından, ulusal, etnik, ırksal veya 
dinsel bir grubu, kısmen veya tamamen ortadan kaldırmak amacıyla 
(niyetiyle) işlenen aşağıdaki fiillerden her hangi biri, soykırım suçunu 
oluşturur.

“a) Gruba mensup olanların öldürülmesi;
“b) Grubun mensuplarına ciddi surette bedensel veya zihinsel za-

rar verilmesi;
“c) Grubun bütünüyle veya kısmen, fiziksel varlığını ortadan kal-

dıracağı hesaplanarak yaşam şartlarını kasten değiştirmek;
“d) Grup içinde doğumları engellemek amacıyla tedbirler almak;
“e) Gruba mensup çocukları zorla bir başka gruba nakletmek;”
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Tanım bu, arkadaşlar.
Bu açıdan bakınca, bizim değerlendirmemiz de bu.
Şimdi, böyle bir durum varken, şu andaki haritaya bakalım, Ermenistan, 

Azerbaycan’ın, beşte bir oranındaki toprağını işgal altında tutuyor. Ve bir 
milyon Azeri de, yerinden göç ettirilmiş durumda. Hiçbir ABD ve AB yet-
kilisi bunu protesto etmiyor. Bu işgale son verin, çıkın Azerbaycan toprak-
larından, ne yapıyorsunuz, demiyor Ermenistan’a. Güvenlik Konseyi’nin 
aynı şekilde, 824 sayılı ve onu takip eden iki kararı daha var; Ermenilerin 
Azerbaycan topraklarını boşaltması yönünde. Ama bunun uygulanması 
yönünde hiçbir davranış konmuyor.

Öbür tarafta, yalanlar üzerine kurulu alçakça demagojilerle Irak’a savaş 
açılıyor: Kitle imha silahları var, diye. Ve o günden bugüne, yani 2002’den 
bu yana, askerleri bırakalım yüz bin sivil insan hayatını kaybediyor, bu 
savaşta. Ve her geçen gün de onlarca insan hayatını kaybetmekte.

Bu tanıma hangisi uyar, arkadaşlar? Hangisi uyar?.. ABD’ninki mi daha 
çok uyar, Osmanlı’nınki mi?..

Yine bizi yok etmek için Birinci Emperyalist Paylaşım Savaşı sonrasın-
da ülkemizi işgal ettiler. Sevr’i imzalattıktan sonra Lloyd George, İngiliz 
parlamentosunda: “Osmanlı için yas tutacak değiliz”, diyor.

E, üç milyon insanımız gitti.
Yine ABD’nin Tarihi, bir halkın-Kızılderililerin yok edilmesi tarihiyle 

başlar. Anlattık daha önce; hastalıktan ölmeleri için çiçek virüsü bulaştırıl-
mış battaniyeler, güya hibe ediliyor. Belli yerlerde toplanmış Kızılderililer 
top ateşine tutuluyor. Bizonlar, vahşi hayvanlar öldürülüyor, meyve ağaç-
ları kesiliyor, açlıktan ölsünler diye. Tümü dillerini unutuyor. Kuzeyde İn-
gilizler yapıyor, güneyde İspanyollar yapıyor bu işi.

Bunlar soykırım değil mi? Tam bu tanıma, hangisi uyar?
Ama bunlara gık denmiyor, arkadaşlar.
O zaman, bugün hangi niyetle Türkiye’nin önüne, bu meselenin çıkarıl-

dığını kavramamız lazım. Yorumlamamız lazım. Anlamamız lazım.
Geçen hafta bir toplantıda, yine, Kandilli Ermeni Kilisesi Vakfı Yöne-

tim Kurulu Üyesi ya da Başkanı, bir gazetede: “Soykırım filan yok, bir 
tehcirdir yapılan.” dedi.

Yine burada var, bir ABD’li namuslu Ermeni Prof. “Soykırım ispat-
lanamamıştır. Zaten de zaman aşımına uğramıştır o olaylar. Hukuki 
hiçbir geçerliliği yoktur.” diyor.

Zamanı on beş dakika da geçmişiz. Biz de birçok konuyu atlayıp geç-
mek durumuyla karşı karşıyayız, arkadaşlar…
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Halkın Kurtuluş Partisi hakkında
Şimdi biraz da Partimiz üzerine konuşalım, arkadaşlar.
Arkadaşlarımızın da sözünü ettiği gibi, 15-16 Haziran’da Halkımızın 

Kurtuluş Parti’sini resmen hayata geçirmiş olduk. Zaten kavgaya, 1920’den 
bu yana hiç ara verilmemişti. Usta’mız 1971’e kadar o bayrağı taşımıştı, 
1971’den sonra bizler devraldık. Ve gücümüz oranında, enerjimiz oranın-
da, kararlılıkla taşıyoruz, taşıyacağız. Genç arkadaşlarımıza da aynı şeref-
le, aynı onurla, devredeceğiz.

(Alkışlar… Sloganlar: İşçi Gençlik El Ele Kurtuluş Partisine… )

Daha önce de söylediğimiz gibi, biz 30 yıl önce de, 20 yıl, 15 yıl, 10 yıl 
önce de Partimizi kurabilirdik. Aynı güce sahiptik. Ama bir Derleniş umut 
ettik hep. İstedik ki, Türkiye Solundaki diğer kardeşlerimizle beraber, 
Marksist-Leninist prensipler etrafında birleşerek, bir çerçevede bir araya 
gelerek, partimizi öyle kuralım; güçlü bir çıkış yapalım. Şu, halkımız için 
cehenneme çevrilmiş ortamda, Parababalarının ihanet ortamında, güçlü bir 
ses olarak ortaya çıkalım. Eğer onu başarabilseydik, kitleler hemen sesi-
mizi duyardı. Ve hızla çoğalırdık. Bir çığ gibi artardık. Ama ne yazık ki, 
Antika Tarihte görülenin bir benzeri gibi, sol grupların tepesindeki şefler 
de, derebeyleştikleri için, halkın çıkarlarını kendi kişicil çıkarlarının geri-
sine attılar. Bir türlü yanaşmadılar. Bize karşı, İZELMAN örgütlenmesinde 
görüldüğü gibi, CHP’ye varıncaya kadar ittifak ettiler. DS, EMEP, HADEP 
dâhil…

Dinleyiciler: MHP’yle de yaptılar.
Nurullah Ankut Yoldaş: MHP’yle de yaptılar. Evet. Yeter ki, biz geli-

şip, güçlenmeyelim... Parababalarının bizden korktuğu gibi, diğer küçük-
burjuva sol gruplar da bizden aynı şekilde korkuyor, arkadaşlar. Çünkü 
bir teorileri yok, bir kökleri, bir geçmişleri yok. Teori diye derme çatma, 
Ustaların bir kitabından bir paragraf, öbür kitabından iki paragraf alıp, alt 
alta teyelliyorlar, onu teori diye zavallı taraftarlarına sunuyorlar. Birkaç 
sene sonra onu reddedip, yenisini üretiyorlar. Yazboz tahtası onların teo-
rik geçmişleri… Teori sandıklarının içine baktığımız zaman hep karalama 
defterleriyle dolu. Ama biz, Türkiye Devriminin gerçek teorisi ile donan-
mış durumdayız. Hep söylediğimiz gibi, Türkiye’nin her meselesi gibi, işte 
Kürt Sorununun gerçek çözümününü de tâ 1933’te Usta koymuş diyoruz, 
meydanda. Diğer bütün meseleleri: Türkiye devriminin stratejisi; antiem-
peryalizm, antifeodalizm, Usta koymuş. Ne kadar doğru, gerçek olduğunu, 
vaktimiz oranında gösterdik.

Onların böyle bir hedefi var mı? 
Yok.
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Mazlum-Der’le beraber İzmir’de ittifaka giriyorlar, bize karşı.
Mazlum-Der kim?
Antika Tefeci-Bezirgân sermayenin bir temsilcisi. Bir kandırmaca ör-

güt. Tayipgiller’in bir örgütü.
Örgütlerde, ayrım yaparken, sınıfsal ayrımı kim ortaya koyuyor?
Yalnızca biz, arkadaşlar. Halk örgütü- Parababaları örgütü… Devrim 

örgütü- karşıdevrim örgütü… açıkça koyuyoruz.
TÜSİAD ne?
Bunlar ne diyor?
Sivil Toplum Örgütü.
TÜSİAD ne?
Sivil Toplum Örgütü mü?
Fettullahçılık ne?
Sivil Toplum Örgütü mü?
Bütün tarikatlar, Kur’an kursları Sivil Toplum Örgütü mü?
TİSK ne? TOBB ne?
Bir Dinleyici: MÜSİAD.
Nurullah Ankut Yoldaş: MÜSİAD. Evet, arkadaşlar, tabiî… Hepsi 

Parababalarının örgütleri. Biz, halk örgütlerinde bir araya geleceğiz. Hal-
kı, kendi örgütlerinde ordulaştıracağız. Onlar bunun bile ayrımında değil. 
Sınıfsal ayrım yok. Sınıflarüstü bir ayrım. Onlar sınıflarüstü siyaset yapı-
yorlar. Oysa bu, gülünç. Fiyasko.

Ne diyor sınıflarüstü siyaset yapanlara Lenin Usta:

“Onları bir kafesin içine koyup, Avustralya kangurusu ya da ona 
benzer bir şey gibi, panayırlarda sergilemek gerekir” diyor.

Böyle, bu kadar zavallılar...

(Alkışlar…)

Ondan sonra… Şehitlere mevlit okutuyorlar, Ölüm Orucu Direnişi şe-
hitlerine… Düzenbazlığa bakın. Din cambazlığına bakın. DS yapıyor bunu 
da. Utanç verici bir durum. Tayyipgiller kadar, onların yaptığı kadar iğ-
renç bir şey. Bunu devrimcilik diye yapıyorlar. Başörtüsüne özgürlük diye, 
Ankara’daki eylemde sanıyorum, pankart açıyorlar. Onlarla beraber, tüm 
gerici örgütlerle beraber... Kandırılmış o kızcağızlarımızla beraber…

Oysa, başörtüsünün kökenini, Arap örfüne nereden girdiğini, namuslu 
bilim kadınımız Muazzez İlmiye Çığ koymuş. Eski Mezopotamya gele-
neği, arkadaşlar.
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Yoksa, bir kadının mahremiyetiyle ne ilgisi var saçını örtmenin?
Tüm erkek kardeşlerimize soruyorum, kadınlar da bacımız, kardeşi-

miz.
Bir kadının neresi cinsel olarak daha çekicidir? Yüzü, ağzı, gözü, bur-

nu, kaşı mı? Yoksa saçları mı, arkadaşlar?
Ne ilgisi var. Bir sürü Mezopotamya geleneği. Oradan Arap örfüne gir-

miş, oradan Hz. Muhammed almış Kur’an’a koymuş. Şimdi bunu, benim 
özgürlüğüm, diye savunuyor zavallılaştırılmış kadınlarımız, kızlarımız. 
Bu, başörtüsü, kadının özgürlüğü değil, yuları. Onun için de kadın cinsiye-
tine yapılmış bir aşağılama, bir hakaret bu. Ne yazık ki, devrimciyim diyen 
bu insanlar da paylaşıyor o suçu.

Biz ne yapıyoruz?
Her şey gibi, her olay gibi, din olayının da tâ ilk köklerine kadar gide-

rek, hangi şartlarda, hangi sebeplerden dolayı, hangi üretici güçlerin itme-
sinden dolayı, ortaya çıktığını gösteriyoruz. Çünkü böyle incelemezsek, 
tarihi gelişimi içinde gösteremezsek onu anlamış olmayız. Kavrayamayız. 
Her olayın tarihi ilk köklerine gideceğiz, orada inceleyeceğiz. Aydınlığa 
oradan çıkar. Din olayı da öyle işte.

Musa neden bu kanunları koyuyor?
Çünkü, Mısır ve Mezopotamya Medeniyeti arasında, kervancılıkla, gi-

dip gelen, bir göçebe toplum şefi. O, elbette kendi toplumunu savunacak. 
Ve tek tanrıcılığı da İbrahim, Mısır’da, Firavundan almış gelmiş. O, öyle 
diyecek, O masum... Zaten Tevrat’ın yazılması, İsa’dan önce beşinci yüz-
yılda. Nabukadnazar, Babil’e  götürüyor ya Yahudi aydınlarını, bu aydın-
lar, Babil kütüphanelerindeki tüm Mezopotamya efsanelerini okuyup, tab-
letlerden öğreniyorlar. Dönüşte de bu Hahamlar-Yahudi aydınları Tevrat’ı 
kaleme alıyorlar. Yani, Tevrat’ta anlatılan hikâyelerin yüzde doksanı, eski 
Mezopotamya efsaneleri,.

İncil’de ne var?
Tevrat’taki hikâyeler. Grek felsefesi. Yunan felsefesi. Ve bunların har-

manlanması, arkadaşlar. Yani Stoacılık dediğimiz, Grek ve Roma felsefe-
siyle Yahudi geleneklerinin harmanlanması İncil’i oluşturuyor.

İşte biz, din olayına böyle yaklaşıyoruz. Hz. Muhammed’e, İslamiyet’e 
böyle yaklaşıyoruz. Ama onlar, hiçbir olayı kavrayamadıkları için, toplu-
mumuzun hiçbir gerçekliğini, ne bugünü, ne dünü, ne Osmanlıyı, ne geç-
mişi, ne insanlığın geçmişini bilmedikleri için bir devrimci siyasi hatları 
da yok, stratejileri de yok... Onlara da öğreteceğiz devrimciliği, arkadaşlar. 
Öğretmek zorundayız. Gerçek devrimciliğin ne olduğunu öğretmek zorun-
dayız.
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Nasıl yapacağız bunu?
Her birimize Tarih, devrimci önder olma rolü, görevi yüklüyor. Onu 

bilincimize çıkarır ve o doğrultuda davranırsak, o enerjiyle, o kararlılıkla 
davranırsak, bu görevimizi başarmamamız için hiçbir sebep yok.

Bir Dinleyici: Basın neden çağırılmadı?
Nurullah Ankut Yoldaş: Anlamadım.
Dinleyici (devamla): Basını neden çağırmıyoruz?
Nurullah Ankut Yoldaş: Basını neden çağırmıyoruz…
Arkadaşlarım hep çağırdılar onu. Ben o olayın dışındayım. Arkadaş-

larım yeterli bilgiyi verirler, düzenleyen arkadaşlarım, size. Bütün basını 
çağırıyorlar, ama gelmezler. Gelen de yazmaz. Arkadaşlarımdan ayrıntılı 
bilgi alırsınız o konuda. Sizi tatmin edecek bilgiler var. Gelmiyorlar…

***

Kıvılcımlı’ya onlar da düşman. Çünkü Kıvılcımlı’nın teorisi ve pratiği 
yayıldığı anda, onların hiçliği ortaya çıkacak. O yüzden, düşmanlar. Ölüm-
lerini görmüşçe düşmanlar. Bize de, O’nun öğrencileri olduğumuz için, 
O’nun devamcısı olduğumuz için, düşmanlar.

Yani, her arkadaşımız, kendisini, benim, diğer yoldaşlarımın, diğer yö-
netici yoldaşların yerine koyarak davranmak durumunda. Biz ancak, genel 
stratejiyi belirleyebiliriz.

Ve biz şunu da diyoruz: En kıdemsiz arkadaşın eleştirisi, görüşü, önerisi 
(şahsen, arkadaşlarım beni buraya önerdiler), benim düşüncelerim kadar 
önemli ve değerlidir ve aynı oranda değerlendirmeye tabi tutulur.

Programımızda, iki değişiklik yaptık dikkat ediyorsak:
Bir: laiklik konusunu, bir cümleyle açtık.
İki: Kadın konusunu biraz daha açtık. Daha açık hale getirdik.
Kimin önerisi üzerine?
Yönetimdeki en kıdemsiz arkadaşımızın, Cihan’ın önerisi üzerine…
Teorimiz, teorimizin zenginliği bu bölüme yansımamış, dedi. Onun 

üzerinde değişiklik yaptık. Başka öneriler olsaydı, onlar da aynı önemde 
ve değerde dikkate alınacaktı, arkadaşlar.

Şimdi, ben ve diğer yönetici arkadaşlarımız, herkesten şunu istiyoruz: 
Kendinizi bizim yerimize koyarak düşünün, öneriler, projeler getirin, öne-
rin. Ve onları Tüzüğümüzün, Programımızın ve İdeolojimizin ışığında, uy-
gulamaya geçin.

İki örnek vereyim:
Biri Zafer Arkadaşımızın, İTÜ’deki temsilci arkadaşımızın davranışı: 
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İki yıldır, kayıtlar başladığı anda, bildiri kaleme alıyor. Kendiliğinden… 
Arkadaşlarımızla irtibata giriyor. Bastırıyor bildiriyi ve dağıtıyor. Bu yıl 
tüm Türkiye çapında dağıttığımız bildiri, arkadaşlar. Ne kadar mutlu edi-
yor beni. Hiç danışıp sormadan. Sormasına gerek yok. Teorimiz belli. 
Onun ışığı ve genel çerçevesi içinde, her arkadaş, yaratıcı bir şekilde dav-
ranacak.

Yine Ankaralı arkadaşlarımız, 11 Ekim’de Usta’mızın hayatını anlatan, 
şu anda elimde yok, evde kalmış, bir broşür hazırlamışlar. Hazırlamışlar ve 
yayımlamışlar, dağıtmışlar.

Ne kadar mutlu oldum. İşte bunların çoğalmasını, onlarca olmasını 
bekliyoruz ben ve diğer arkadaşlarımız. Böyle davranırsak gelişiriz, görev-
lerimizin üstesinden geliriz. Biz bir organizasyonuz. Arkadaşlarımız daha 
kıdemli olduğum için, beni ve diğer arkadaşları yönetici yaptılar. Daha 
kıdemli, biraz daha deneyimli… O bakımdan böyle oldu. Yoksa hepimiz 
eşitiz, kardeşiz aynı kavganın neferleriyiz. O yüzden hepimiz aynı inançla, 
aynı enerjiyle, aynı hırsla, aynı kararlılıkla kavgaya dalarsak, başarmama-
mız için hiçbir sebep yok.

Usta’mızı gördük işte: kararlılık, inatçılık, direnç. Ve heyecanını, hiçbir 
dönemde kaybetmeme... Her an, durup dinlenmeksizin, kavgaya devam 
etmek... Bir bakımdan bize teorik hazineler bırakırken, bir bakımdan da 
böyle pratik, yüce bir davranış örneği bıraktı Usta’mız. Onu da aynen be-
nimsememiz gerekir.

Tabiî arkadaşlar, bu enerjiyle, bu kararlılıkla, mücadele etmeliyiz, ama 
aynı zamanda, bilincimiz de önemli. Teorimizi de; bilmemiz, okumamız 
gerekir. Her arkadaşa bunu öneriyoruz.

Teorimiz nedir? bunu bilmezsek, başarılı olamayız.
Bir benzetme yaparsak; teori bir sporun ya da bir sanatın tekniğidir, 

arkadaşlar.
Ne kadar güçlü, hırslı, kararlı, inatçı olursa olsun, tekniği yetersiz bir 

sporcu, gerekli başarıyı gösteremez. Teknikle kondisyon, enerji, hırs, ka-
rarlılık, atbaşı beraber gider ve sentezleşirse, başarı gelir, şampiyonluk ge-
lir.

Devrimci kavgada da öyle. Askeri kavgada da öyle.
O bakımdan, teorimizi de kavramamız gerekir.
Zaten insanın bir tanımı da: teorik hayvan. Yapacağını önceden kafasın-

da tasarlayan canlı hayvan. İşte ona teori denilir. Bir yerden bir yere gider-
ken bile, önce nasıl gideyim diye tasarlarız. O işte küçücük bir teoriciktir.

Savaşın da teorisi olur.
Dost kim? Düşman kim? Dostlar nasıl kazanılır? Düşman nasıl gerileti-

lir? Nasıl açığa çıkarılır? Nereden en güçlü darbeyi vurabiliriz düşmana?
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Bütün bunlar teoridir. Bu da kavganın tekniğidir. Bunları sentezleme-
miz gerekir.

Usta’mız ne diyor?
İki kanat. Tek kanatlı kuş olmaz. Teori-pratik. Kavgaya dalmamız ge-

rek. Her bir arkadaşımızın… Bunu, bugün ya da yarın, er veya geç yapa-
cağız ve insanlığın baş belası ABD çakallarını, AB çakallarını ve onların 
yerli satılmışlarını bir kez daha hüsrana uğratacağız. Bundan hiç birimizin 
kuşkusu yok yoldaşlar.

(Alkışlar…)

Bu kadar uzun süre dinleme yorgunluğuna, zahmetine katlandığınız 
için, yüreğimin en sıcak devrimci selamlarıyla, hepinizi selamlar ve ku-
caklarım, arkadaşlar.

(Alkışlar… Sloganlar: Yaşasın Halkın Kurtuluş Partisi…)



195

On Dördüncü Kitap

Devrimcilikte Bazen Bir Büyüktür Yüzden(*)

(*)  Hikmet Kıvılcımlı’nın Bedence Aramızdan Ayrılışının 35’inci Yıldönümü’nde 
(2006 Yılı’nda) Yapılan Anma Konuşmasıdır.



196



197

Sevgi ve Saygıdeğer yoldaşlarım,

Bu seneki konuşmada bir değişiklik yapmak durumunda kaldım. Genç 
arkadaşlarım, çok sevindirici bir tavırla, bu yıl bana bazı konular ileterek, 
özel olarak işlememi talep ettiler. O bakımdan ben, önceden konuşmayı ta-
sarladığım konulardan sadece ikisini, konuşmamın başındaki ve sonundaki 
bölümü sizlere aktaracağım, diğer bölümler, arkadaşlarımın, genç arkadaş-
larımın talebidir.

Benim, her vesileyle tekrarladığım gibi, hiçbir şey beni, arkadaşların 
bir iş yapmak veya bir şey öğrenmek için bir proje hazırlayıp getirmeleri 
kadar memnun etmez. O bakımdan sevinçle karşıladım arkadaşlarımın ta-
leplerini.

Şimdi madem böyle bir yöntem izledik, bana ulaşamamış diğer arka-
daşların da, zamanımızın el verdiği oranda, değinmemizi istediği konular 
varsa onları da not edelim, ne kadarına fırsat bulabilirsek, o kadarını iş-
leyelim, arkadaşlar. Varsa arkadaşların böyle, akıllarında bulunan, çözül-
mesini istedikleri, tartışılmasını istedikleri konular, hiç çekinmeden, hiç 
heyecanlanmadan, açıkça söylesinler. Bildiğimiz gibi, hepimiz her şeyden 
önce, yoldaşız. Yoldaşlık, kardeşlikten de ileri bir bağdır bize göre. Kav-
ga arkadaşlığı... Ömrü bir, daha doğrusu, aynı davaya adamış insanların, 
kader birliği etmesidir yoldaşlık… Bundan daha sıkı hangi bağ olabilir, 
arkadaşlar? Usta’mızın dediği gibi, babalar anneler ölünce, ne yazık ki sı-
nıflı toplumda, kardeşler birbirlerine düşerler. Her zaman değil ama pek de 
azımsanmayacak bir oranda böyle olur bu. Üç kuruşluk mallar için kırgın-
lıklar, dargınlıklar olur. Hattâ bazen ömür boyu görüşülmez. O bakımdan, 
biz yoldaşız, birbirimize her şeyimizi çekinmeden, açıkça açabilmeliyiz. 
Var mı arkadaşlar böyle istekleriniz?

Bir Dinleyici: Hocam, siz gerekli her şeyi açıklayacaksınız. Programı-
nız bizi tatmin edecektir. Buna inanıyoruz. Teşekkürler.

Nurullah Ankut Yoldaş: Çok sağ olun. Çok sağ olun, arkadaşlar.

ABD ve yardakçıları Irak’ta batağa saplanmıştır
Gazetemizin son başyazısında da söylediğimiz gibi arkadaşlar, son yıl-

larda, özellikle de son aylarda, tarih, çok yoğun bir biçimde akmaya baş-
ladı. Olaylar çok yoğun şekilde yaşanıyor artık. Ve tüm dünyada insanlar 
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büyük oranda etkileniyor bu olaylardan. Türkiye’de de aynı oranda etkile-
niyoruz. En azından içinde bulunduğumuz coğrafyaya, Ortadoğu’ya baktı-
ğımız zaman, kanayan bir yara olarak, hemen Irak gözümüze çarpıyor.

Bildiğimiz gibi 2003’ten, o yılın Martı’ndan bu yana, üç yılı aşkın bir 
süredir burada bir işgal var. Dünyanın başhaydutu ABD ve onun müttefiki 
diğer Batılı Emperyalistler, bu ülkeye en iğrenç demagojilerle, yalanlarla, 
onları gerekçe ederek saldırdılar. “Kitle imha silahları var” dediler, ama 
söylediklerinin hiçbiri doğru çıkmadı. Buna rağmen hâlâ da işgallerini, 
katliamlarını sürdürüyorlar.

Geçen haftaki medyada şöyle bir haber yer aldı:
Bir Batılı örgütün araştırmasına göre, 2003 işgalinden bu yana, yalnızca 

siviller olmak üzere, 600 bin insan katledilmiş Irak’ta arkadaşlar. Bunlar 
savaşan direnişçiler değil; onların sayısı bilinmiyor henüz, yalnızca ma-
sum siviller. Yani bir yalan üzerine kurgulanmış savaş, 600 bin insanın ha-
yatına mal oluyor. Bu da bizzat ateşli silahlarla katledilenler. Onun dışında, 
burada ekonomik altyapı tamamen çökmüş durumda. Başkent Bağdat’a 
bile günün 24 saati elektrik verilemiyor. Hastaneler yeterli sağlık hizmeti 
veremiyor. İşsizlik had safhada. İnsanlar açlık, sefalet içinde. Okullar ka-
patılmış, gençler sokakta, eğitimsiz. Bunların yol açtığı tahribat, yıkım işin 
bir başka yönü.

Tabiî üç bin civarında da, işgal ordusunun paralı askerleri, direnişçiler 
tarafından öldürüldü bu savaşta. Onların canları tatlı.

Yine geçen hafta, İngiliz Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sir Richard 
Darnnatt, İngiltere tarihinde bir ilk olmak üzere, siyasi iradeye başkaldırı-
yor. “Irak Savaşı’na girmemiz, Afganistan’da asker bulundurmamız, 
o savaşa da katılmamız hataydı ve derhal çekilmemiz gerekir”, diyor. 
“Ülkemizin yaşadığı felaketlerin tüm sebebi bu değil ama bütün o fe-
laketleri, sıkıntıları ağırlaştıran bir durumdur bu” diyor.

Yine, ABD araştırmacılarına, stratejistlerine göre, Irak Savaşı, kaybe-
dilmiş bir savaş ABD için. Dikkat edersek, çatışmaların şiddeti her geçen 
gün artıyor ve ortalama, silahlı çarpışmalarda, günde kırk kişi hayatını 
kaybediyor.

Bir başka bataklık da Afganistan’dır
Afganistan yine öyle. Yine İngiltere başta olmak üzere, Batılı gözlemci-

ler, Afganistan’da artık denetimin tamamen yerel Taliban güçlerinin eline 
geçmek üzere olduğunu bildiriyorlar. Ve bunun üzerine başhaydut ve müt-
tefiki İngiltere, kendisi çekilerek NATO’yu, NATO askerlerini, dolayısıyla 
ad da söyleyerek, Türk Ordusu’nu da oraya göndermek istiyor. Tabiî bizim 
Tayyipgiller buna “hayır” diyecek bir konumda değil, Irak’a olduğu gibi. 
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Oraya da hemen gönderirler. Ama yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Bü-
yükanıt, dikkat ederseniz, “Afganistan’a gitmeyeceğiz” dedi. “İşimiz 
yok orada” dedi. Yani Tayyipgiller’e açıkça set çekti. Bir set daha çekti: 
“Lübnan’da asla bölge güçleriyle, yerel güçlerle silahlı bir çatışmaya 
girmeyecektir bizim ordumuz” dedi.

Halbuki Birleşmiş Milletler’in 1701 Sayılı Kararı’na göre, oraya gele-
cek her güç, Hizbullah’la çatışmaya girmek durumunda. Karar açıkça bunu 
belirtiyor. Karardan, yine gazetemizin son sayısındaki başyazısında, uzun 
bir aktarma yaptık; oradaki maddelerde çok net bir şekilde bu konuyor.

İleride, vaktimiz oranında döneceğiz ordu, askerler meselesine. Bütün 
bunların sebebini bulmak durumundayız.

Olayların sebebini bilmeden sonuçlarını kavramak 
mümkün değildir

Yani Tayyipgiller her şeye gönüllü de, askerler, niye böyle tavır alı-
yor?

Malum ya, biz sebeplerin peşinde koşan insanlarız. Bir olayın tâ kök-
lerine kadar gidip, ilk sebebini bulmazsak, o olayı anlayamayız. Yani me-
todumuz, Ankara Tıp Fakültesindeki “Kadın Konferansı”nda da ortaya 
koyduğumuz gibi, araştırma metodumuz; tâ ilk köklere kadar gidip, ana 
sebebi, temelde yatan her şeyin üzerinde bina edildiği, felsefede Statusqua 
adı verilen, ana taşıyıcı sebebi bulmak; işe oradan başlamaktır. Meseleyi 
oradan itibaren ele alır izlersek, zaten olaylar bir zincir halinde, sebep-
sonuç ilişkileri içinde birbirlerinden çıkagelirler, en sonraki olayı da anlayı-
veririz. Ama ilk sebebe gitmezsek, yüzeysel kalırsak, yani beşinci, onuncu 
derecedeki sebeplerde kalırsak, olayın esas-temel nedenindeki ilk nedeni, 
kökenini kavrayamazsak, o olayı gerçek anlamda kavramış sayılmayız.

İsrail’in Lübnan’a son saldırısının
göze batırdığı gerçekler

Yine arkadaşlar, geçen ay Filistin’de, Lübnan’da bir savaş oldu, kanlı 
bir savaş. Filistin’de hâlâ da sürmektedir.

Ne zamandan bu yana?
Aşağı yukarı yüz yıldan bu yana. Birinci Dünya Savaşında Os-

manlı çöküp parçalanınca, İngiltere, bildiğimiz gibi, 1916’daki Balfur 
Deklarasyonu’yla, Filistin’den, iki defa kovulmuş Yahudileri (birincisi 
bildiğimiz gibi ünlü Babil Kralı Nabukadnazar tarafından MÖ. 586’da 
gerçekleştirilmişti, ikincisi de İsa’dan sonra 70 ve 132-135 yılları arasın-
da Romalılar tarafından gerçekleştirilmişti.) Filistin’de toplayarak, ora-
da bir Yahudi devleti kurma işine girişti. O andan itibaren, dünyanın pek 
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çok ülkesinden Filistin’e yoğun bir Yahudi göçü başladı ve bu göçlerle 
gelen Yahudiler, Filistin’in Arap Halkıyla şiddetli çatışmalara girdiler. Ve 
bu çatışmalar günbegün daha da şiddetlenerek sürdü. Özellikle de 1945 
sonrasında çok arttı. Soykırım boyutlarına ulaştı. 1948’de İsrail devletinin 
kuruluşundan bu yana da hiç durmaksızın sürmekte, arkadaşlar. Öyle görü-
nüyor ki, Ortadoğu’da devrimci rüzgârlar esip, Ortadoğu yeniden devrimci 
bir biçimde şekilleninceye kadar, bu sürecek.  

Bildiğimiz gibi, bugünkü Ortadoğu’yu şekillendiren emperyalistlerdir. 
Birinci Dünya Savaşı sonrasında İngiltere ve Fransa şekillendirdi. Masa 
üzerinde cetvelle sınırlar çizdiler. Kendi çıkarlarına en uygun gelecek şe-
kilde, minik kukla devletler, devletçikler, şeyhlikler, krallıklar yarattılar.

İşte bu, ortadan kaldırılacak. 1934’te Stalin tarafından buharlaştırıldığı 
iddia edilen Sultan Galiyev’in dediği gibi, “milletler bir olacak ve eşit 
olacak” arkadaşlar.

Arap Ulusu biliyoruz, 22 parçaya bölünmüş durumda bugün. Hâlbuki 
tek bir ulus... Dili bir, coğrafyası bir, kültürü bir, tarihi bir, ruhi şekillenme-
si bir, ama 22 ayrı devlet halinde.

Neden?
Emperyalistler, kolay lokma olarak yutabilsin diye, arkadaşlar.
Yine, Kürt Ulusu, 4 parçaya bölünmüş durumda, Batılı Emperyalistler 

tarafından.
Yine, işte Irak bugün, gündemde olan haritaya göre üç parçaya bölü-

nüyor, aslında fiilen bölünme gerçekleşmiştir. ABD yapımı bu haritaya 
göre, Türkiye’nin de üç parçaya bölünmesi planlanmış durumda bildiği-
miz gibi.

Sosyalist Kamp’ın çöküşünden sonra emperyalistler, özellikle de ABD 
ve İngiltere, daha saldırgan bir şekilde Ortadoğu’ya ve diğer dünya halk-
larına yükleniyorlar. Ve bu pervasızca saldırılarla da yeniden paylaşmak 
istiyorlar Ortadoğu’yu ve Asya’yı.

Yine Lübnan’da 1500 masum insan öldü. Ve 34 gün, Batılı Emperyalist-
ler bu katliamı seyrettiler; durdurulmasına karşı çıktılar. Hattâ, “İsrail’in 
kendini savunma hakkı var” diyerek, yanında yer aldılar, biliyoruz.

Şimdi sadece bu olay bile, AB uşağı yerli Parababalarının ve onların 
emrindeki siyasilerin ne kadar ikiyüzlü olduklarını göstermesi açısından 
tipik bir durum ya da kanıt teşkil etmektedir.

Bizim satılmış Parababaları ve onların emrindeki dönek yazarçizerler, 
ne diyor?

“Avrupa Birliği, hukukun, insan haklarının,  özgürlüklerin merkezi-
dir.”
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Ama gerçekte asla böyle bir şey yok.
Lübnan katliamını niye durdurmadılar bunlar? Niye karşı çıkmadılar?
Tam tersine, İsrail, o emperyalist haydutların Ortadoğu’daki Jandarma-

sıdır. Onlar, İsrail’in, Lübnan’ı istediği gibi ele geçirmesini, yakıp yıkma-
sını, oraya hâkim olmasını istediler. Ama, hiç ummadıkları bir şey oldu. 
Lübnan Hizbullahı, yani ağır silahları, tankı, uçağı olmayan bir yerel milis 
teşkilatı biçimindeki güç, dünyanın en güçlü, en modern savaş araç gereç-
lerine ve savaş tekniğine sahip ordusunu durdurdu. Kara savaşında durdur-
du, ilerlemesine set çekti. Çok enteresan bir şey.

Bugüne kadarki Arap İsrail savaşlarında hiç görülmedi bu. 1967 yazın-
daki “6 Gün Savaşı”nı, “Haziran Savaşı”nı, biz yaştaki arkadaşlar hatır-
lar. Suriye, Ürdün, Mısır ve onları destekleyen Libya, Cezayir gibi diğer 
Arap devletlerini,  bunların hepsini, 6 gün içinde perişan etti İsrail ordusu. 
Mısır’ın hava gücünü, daha bir tek uçağı bile havalandırmasına fırsat ver-
meden imha etti. Havaalanlarında imha etti. “1973 Savaşı” da arkadaşlar, 7 
gün sürdü. 7 gün içinde hem Suriye ordusunu perişan etti, hem de Mısır 3. 
Ordusunu Sina’da arkadan çevirerek çember içine aldı ve avucunun içinde 
esir, tutsak duruma getirdi-düşürdü.

E, şimdi bu orduyu, bir yerel milis güç durdurabiliyor. Ve dikkat eder-
sek, 200 civarında da kayıp verdirdi bu orduya. İsrail, 1500 civarında Lüb-
nanlıyı katletti ama, bunların yüzde 90’ından fazlasını siviller, çocuklar, 
kadınlar, yaşlılar, hastalar vb. oluşturuyor. Sadece bir bölgede, 67 insandan 
35’i çocuk, katledilen masum insanların. Yani demek istediğim, şu anda 21 
Arap ülkesinin ordularını üst üste koysanız, bir Lübnan Hizbullahı eder mi 
arkadaşlar?

Etmez.
Niye etmez?

Askerlikte de, Sınıflar Savaşında da
ordunun nasıl olacağını, komutanın ya da 

liderin niteliği-karakteri belirler
Hep söylediğimiz gibi arkadaşlar,  bir gerçek ortaya çıkıyor: Dünyada 

en etkili güç; hayatını davasına adamış insandır. Hiçbir silah ondan 
daha etkili, daha vurucu değildir.

İşte bu gerçek kanıtlanıyor, arkadaşlar. Ve bir İsrailli subay teslim edi-
yor, diyor ki: “Biz yaşamak için, hayatta kalmak için savaşıyoruz. Ama 
Hizbullah’ın militanları ölmek, şahadete ulaşmak, şehit olmak için sa-
vaşıyorlar.”
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Bu orduyu yenebilir mi İsrail ordusu?
Yenemez!
İki insandaki, iki ordudaki ruh farkına bakın, arkadaşlar…
İşte hep göze batırmak istediğimiz bu. Biz de diyoruz ki “Özlü 

Sözler”de:

“Devrimcilikte bazen bir büyüktür yüzden”.

Evet, işte bu, böyle durumlarda büyük.
Çünkü 21 Arap devletinin orduları, çürümüş Arap egemen sınıflarının 

örgütlediği ordular. Onların zorla silah altına aldığı insanlardan oluşan or-
dular. Ama Hizbullah’ın militanları, kendilerine Hz. Ali’yi örnek almış, 
onun gibi olmak, onun gibi savaşmak için eğitilmiş ve ruhunu ona göre 
şekillendirmiş insanlardan oluşuyor, arkadaşlar. Şeyhler, Mollalar elbette 
Tefeci-Bezirgân Sermayenin temsilcileri. Ama militanları öyle değil. On-
lar saf, yiğit, dürüst, atak, gözü pek savaşçılar.

Şimdi buna, bir kanıt göstereceğim. İsrail karşısında zaman zaman, sert 
demeyelim de, en yumuşak olmayan tavrı gösteren Arap devleti hangisidir 
yoldaşlar, şu anda?

Suriye. Suriye… Evet. Öbürleri zaten ölüden farksız şu anda. Hiç ses-
leri çıkmıyor. Teslim durumdadır.

Şimdi Beşar Esad, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad. Lübnan’da ya-
yımlanan “El Safir” gazetesiyle yaptığı bir söyleşide dile getiriyor aşağı-
daki sözleri. Sadece bir paragrafını alalım, vaktimiz yok, çünkü tamamı 
bayağı uzun bir konuşma:

“Esad’a göre, “İsrail; Suriye’ye, İran’a ve Hizbullah’a yardım et-
tiği bahanesiyle saldırabilir. Ancak böyle bir durumda Suriye direne-
cek, güçlü duracak ve asla teslim olmayacak.”

Tutum bu arkadaşlar!..
Ne diyor Beşar Esad?
İsrail saldırabilir, ama biz teslim olmayacağız, direneceğiz.
Yani, dile getirilen savunma durumudur, arkadaşlar, savunma durumu... 

Sokak kavgalarından, spor müsabakalarına kadar, futbolu, boksu, güreşi, 
karateyi, başka sporları ele alalım: Savunmada kaldığınız, kendinizi sa-
vunma pozisyonunda tuttuğunuz anda, maçı kaybettiniz demektir. O insan 
mücadele edemez. Saldırmayan insan, kazanamaz. Kazanma şansı yok. 
Sonunda mutlaka yenilir.

Yine Suriye Enformasyon Bakanı Muhsin Bilal… Onun da bir açıkla-
ması var. Mısır’da yayımlanan “El Ehram el Arabel” gazetesindeki söy-
leşide söylüyor bunları:
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“Muhsin Bilal, kendisine yöneltilen, İsrail’in, Hizbullah yenilgisi 
sonucunda, kayıplarını telafi etmek amacıyla Suriye’nin üzerine git-
meyi planladığına inanıp inanmadığı sorusuna, şu yanıtı veriyor:

“Ortak akıl, mantık ve uluslararası hukuk ya da geriye ne kaldı ise, 
bunun olmayacağını söylüyor. Ancak çılgınlık ve aptallık, bu olasılığı 
gerçeğe dönüştürebilir. Ortak aklın ve mantığın galip gelmesini umu-
yorum. Bu bizim temennimiz. Aksi halde ortaya çıkacak kaos, herkese 
zarar verir. Her halükârda, eğer saldırıya uğrarsak kendimizi nasıl 
savunacağımızı, toprağımızı, inancımızı ve değerlerimizi, bütünlüğü-
müzü nasıl koruyacağımızı biliyoruz.” (Aktaran: Cumhuriyet Strateji, 
Sayı 118, 2 Ekim 2006)

Yani dikkat edersek, ruh hep aynı arkadaşlar: korkak, yılgın, pısırık in-
sanın ruhu, tavrı. İsrail’e, üstümüze gelme, bu herkese zarar verir, diyor 
yani.

Ama Hizbullah lideri nasıl konuşuyor?
Meydan okuyor değil mi?
“Sonuna kadar savaşacağız”, diyor. Ve İsrail’in her türlü teknik 

imkânına rağmen, yüz binlerin içine çıkıyor, meydanda konuşma yapıyor. 
Hâlbuki İsrail bir füzeyle havadan vurabilir onu. “Bu olasılık var”, diyor. 
“Ama gönlüm burada olmamı emretti bana”, diyor.

İşte yiğitlik bu!
İdeolojimiz çok farklı. Ama hep söylediğimiz gibi; yiğitlik, cesaret bir 

vatandır bizim için. Yüce bir değerdir. Kimde olursa olsun, takdir ederiz.
O şef. Ordusunu da böyle şekillendiriyor. İşte fark burada. Diğer Arap 

devletlerinin şefleri de... İşte onların ruhları bu...
Bu önderler orduya ne verecek?
Kendisinde olanı verecek.
Kendisinde olan da bu…
Hiçbir antrenör, kendi yeteneğinden daha fazlasını veremez öğrencisi-

ne, sporcusuna. Hiçbir komutan da askerine.
Bu insanların devrimci bir ideolojiyle donatıldığını düşünün, arkadaşlar 

Ortadoğu’da.
Bunları hangi emperyalist güç yenebilir?
O yüzden, davasını gerçekten benimsemiş ve onun uğruna hayatını hiçe 

sayan bir halkı, hiçbir güç yenemez, boyun eğdiremez.
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Türkiye’nin durumu
Türkiye’de ise PKK ile devletin savaşı sürmekte, bildiğimiz gibi. Ana-

lar, babalar acılara boğulmakta… Öyle görünüyor ki, Kürt Sorunu çözül-
medikçe de bu acılar sona ermeyecek.

Diğer yandan Türkiye, ABD ve AB Emperyalistleri tarafından her ge-
çen gün, genç arkadaşımızın da söylediği gibi, Sevr bataklığına çekilmek-
te. Batılı Emperyalist haydutlar, 85 yıl önce uygulatamadıkları Sevr’i şim-
di uygulatmaya çalışmaktadırlar.

İşte burada gördüğümüz harita Sevr haritasıdır, arkadaşlar, 10 Ağustos 
1920’de, çökkün Osmanlı’ya, zorla imzalattıkları, kabul ettirdikleri harita. 
Damat Ferit Hükümeti’nin görevlendirdiği üç kişinin imzaladığı (Hadi Paşa 
[Âyan âzası], Rıza Tevfik [Âyan âzası], Reşad Halis [Türkiye’nin Bern’de 
Olağanüstü Temsilcisi ve Tamyetkili Ortaelçisi]) Sevr haritası. Bu haritaya 
kısaca (uzaktan pek belli olmuyor ama) bir göz atalım, arkadaşlar.

Sevr’e göre Osmanlı’ya kalan yerler
Şimdi arkadaşlar, Osmanlı’ya (daha doğrusu Türkiye’ye, çünkü Sevr 

Antlaşmasının İngilizce, Fransızca, İtalyanca, metinlerinde Türkiye kav-
ramı kullanılır antlaşmanın tarafı olarak.) bırakılan yerler. İşte burası, ar-
kadaşlar. Ankara, Kastamonu, Tokat, Bolu dolayları; Marmara Bölgesi’ne 
kadar geliyor, bize bırakılan yerlerin sınırı. İşte bu kadarcık bir bölge, 
Osmanlı’ya ya da Türkiye’ye bırakılan yerler.

İstanbul’un statüsü Sevr’in 36. Maddesinde belirlenir. Buna göre, İstan-
bul görünüşte bize bırakılıyordu. Ve Osmanlı’nın başşehri olarak kalması-
na izin veriliyordu. Fakat, Osmanlı, “azınlıklarının haklarına dürüst bir 
biçimde saygı göstermede kusur ederse, Müttefik Devletler, yukarıda 
belirtilen hükmü değiştirme hakkını kesinlikle saklı tutar ve Türki-
ye, bu bakımdan alınacak bütün kararları kabul etmeyi şimdiden yü-
kümlenir.” (Madde. 36)

Yani İstanbul, Türkiye’den alınır, böyle bir kusur  işlerse...
Boğazların yönetimi uluslararası bir heyetin eline verilecek. Ona bırakı-

lacak. O uluslararası yönetimin kendi özel bayrağı ve bütçesi olacaktır. Ve 
de bu yönetim içinde Türk yetkili bulunmayacaktır. Böylece de Boğazlar 
da elimizden çıkıyor ve Batılı Emperyalist haydutların ellerine geçiyordu.

Boğazlar’ın durumunu da Sevr Antlaşması’nın 37-61. maddeleri 
düzenler-belirler.

İzmir ve çevresi (Manisa, Uşak’a kadar geliyor İzmir ilinin sınırları o 
zaman), güya Osmanlı’nın egemenliğinde kalacak, Sevr’e göre. Ama yö-
netimi Yunanistan’da olacak.



205

Peki Osmanlı’nın yönetimde kalmasının anlamı ne?
İzmir haricindeki bir müstahkemde Osmanlı’nın bayrağı dalgalanacak-

mış. Onun dışında, yönetim tümüyle Yunanistan’da olacak. Gümrükleri 
Yunanistan belirleyecek. Yunanistan, çıkarlarını korumak üzere 20.000 
kişilik bir ordu bulundurabilecek. Osmanlı parasının değerini kendi iste-
diği ölçülerde, değiştirebilecek. Ve her türlü ticaret, kendisinin tekelinde 
olacak.

İtalyanlara ve Fransızlara verilen yerler
Güneye geldiğimiz zaman, Konya da dahil olmak üzere, Antalya ve 

Batı Akdeniz Bölgesi, Göller Bölgesi, Muğla çevresi, Rodos ve 12 Ada 
İtalyanların payına düşüyordu, Sevr’e göre. Gördüğümüz gibi İtalya da 
hayli büyük bir parçayı koparıp alıyordu Osmanlı’dan ya da bizden. 

Batılı Emperyalist çakalların, çizerek, yerli hainlere kabul ettirdikleri 
bu haritanın Güneydoğu tarafına bakarsak, burada Fransızların payına düş-
müş bulunan yerleri görürüz:

Suriye, Lübnan ve Hatay, Fransa’ya veriliyor bu harita’da veya antlaş-
mada. Ayrıca da Mersin, Sivas, Mardin üçgeni arasında bulunan illerimiz 
de yine Fransızlara bırakılıyor. Bu illerimiz şunlardır: Mersin, tüm Çuku-
rova bölgesiyle birlikte Adana, Kayseri, Sivas, Maraş, Gaziantep, Urfa, 
Mardin, Diyarbakır.

İngiliz Emperyalistlerinin payına düşen bölgeler
O alçaklar da Harran Ovası’nın güneyinde kalan hemen tüm Osmanlı 

topraklarını almış oluyorlardı bu antlaşmayla. Bunlar Filistin, Irak, Ürdün 
ve Arabistan’dan oluşur. Yüzölçümü bakımından en büyük payı İngiliz 
Emperyalistleri kapmış oluyorlar gördüğümüz gibi. Ayrıca da İngilizler, 
Osmanlı’nın petrol bakımından en zengin bölgelerini ellerine geçirmiş 
oluyorlardı, bu paylaşım sonucunda.

Biz bu savaşa yani 1914-18 arasındaki savaşa “Birinci Emperyalist 
Paylaşım Savaşı” diyoruz. Bu bir yağma-talan-çapul savaşıdır gördüğümüz 
gibi. Ve yine görüldüğü gibi bu savaşın en önemli kurbanı da Osmanlı’dır. 
Paylaşımın hedefi de odur. Yine bu haritada çok açık şekilde görüldüğü 
gibi talan edilen, paylaşılan, parça parça edilerek yağmalanan topraklar da 
hep Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarıdır. Bu savaş Osmanlı’nın varlı-
ğına da son vermektedir aslında, yine bu antlaşmada görüldüğü gibi.

 Kendisi de bir Batılı tarihçi olan Lourence Evans, “Türkiye’nin Pay-
laşılması” adıyla Türkçeye çevrilip “Milliyet Yayınları”nca yayımlanan 
kitabının ilk cümlesinde bu gerçeği şöyle ortaya koyar:
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“Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanması ihtimali ve Avrupa 
devletleri arasında paylaşılması, 1774’ten Birinci Dünya Savaşı’ndaki 
hesaplaşmaya kadar olan dönemde, Ortadoğu’nun ana politik olayı 
idi.” (agy., s. 9)

Yine Batılı bir Tarihçi olan Paul C. Helmreich da “Sevr Entrikaları” 
adıyla “Sabah Yayınları” tarafından yayımlanan kitabının önsözünde bu 
konuda şöyle der:

“1919 yılı ve 1920’nin ilk ayları boyunca, 1. Dünya Savaşı’nın ga-
liplerini temsil eden devlet adamları Paris, Londra ve San Remo’da bir 
araya geldiler. Amaçları, yenilgiye uğratılan düşmanlara uygulanacak 
barış koşullarının çerçevesini belirlemekti. Üzerinde görüşmeler sür-
dürülen beş pakt arasında en çok zamanı, Osmanlı İmparatorluğu ile 
imzalanan pakt aldı. Bu antlaşmada sadece Türkiye için barış koşulla-
rı bulunmuyor, aynı zamanda büyük güçlerin geniş bir alanı paylaşım 
çabası da yer alıyordu.”

“(…)
“Sevr Antlaşması, 19. Yüzyılda uluslararası ilişkilerde yaşanan 

probleme, yani Doğu Sorunu’na Avrupa’nın getirdiği çözümü temsil 
eder.”

“(…)
“Dış olayların gerçeklikleriyle ne yazık ki pek ilgisi olmayan görüş-

me masasının etrafında sıklıkla göz önüne serilen manzara, realpolitik 
(ideal ve ahlâki değerlerden ziyade kuvvete dayanan politika – Ç. N.) 
durumuydu. Delegelerin kişisel çatışmaları ve önyargılarıyla beslenen 
geleneksel imparatorluk hırsları ve ulusal rekabetler, Batılı güçlerin li-
derleri arasındaki görüşmelerin seyrini etkiliyordu. Kimi zaman keyif 
içinde, kimi zaman sert tavırlarla, 19. Yüzyıl emperyalizmi çerçevesin-
de paylaştırılıyordu Osmanlı İmparatorluğu.” (agy)

Batılı tarihçilerin bile açıkça itiraf ettikleri gibi, 19. Yüzyılda, Batılıların 
“Doğu Sorunu-Şark Meselesi” adını verdikleri sorun, “Boğaz’ın Hasta 
Adamı” adını verdikleri Osmanlı İmparatorluğu’nu yıkmak ve paylaşarak 
yemek sorunudur. Osmanlı’yı kendi aralarında yağmalamak sorunudur. Ve 
yağmadan kimin nasıl bir pay alacağı sorunudur. Batılı Emperyalistlerin 
kendi aralarındaki mücadelenin-rekabetin özünü de, talandan en büyük 
payı kapabilme meselesi oluşturur.

“Doğu Sorununun çözümü” demek, Osmanlı’nın batılı emperyalist 
devletler arasında nasıl paylaşılacağı meselesinin çözümü demektir.

Emperyalistlerin dilinde, bu ibarenin anlamı budur.
“Doğu Sorununun çözümü” ibaresinin yerini günümüzde “Türkiye’nin 

AB’ye girişi” ibaresi almıştır.
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Batılı Emperyalistler, emellerinden asla vazgeçmiş değillerdir. Onlar 
yine Sevr peşindedirler. Birinci Kuvayimilliye’nin-Kurtuluş Savaşı’nın za-
ferle sonuçlanması yüzünden, Sevr’in Türkiye’ye uygulatamadıkları mad-
delerini (bölümlerini), “AB’ye giriş şartları-koşulları” adı altında şimdi 
yeniden önümüze sürüyorlar. Ve Türkiye’ye Sevr’in o zamanlar uygulana-
mayan maddelerini kabul ettirmek, hayata geçirmek istiyorlar.

İşte bu gerçeği çok iyi ve net bir şekilde gördüğümüz için biz, diyoruz 
ki; “AB yolu Sevr yoludur. AB yolu Sevr’e çıkar. Bu sebeple de o yolu 
savunanlar ya gâfildir, ya hain!”

Yunanistan da bu yağmadan önemli bir pay kapmaktaydı
Midye (şimdiki adıyla Kıyıköy)-Büyükçekmece hattının batısında ka-

lan Doğu Trakya topraklarıyla, İzmir, ayrıca da 12 Ada’nın dışında kalan 
Ege Adaları, Yunanistan’a bırakılıyordu. Yani Yunanistan’ın payına düşü-
yordu. Gördüğümüz gibi paylaşan paylaşana…

Türkiye’ye bırakılmış görünen yerlerde de gerçek hükümdar Batılı Em-
peryalistler olacaktır.

Ve yine çok açık bir şekilde görüldüğü gibi Osmanlı bu antlaşma’da 
gerçek anlamda bir taraf değil. O, KURBAN! Talanın nesnesi-maddesi o.

Zaten bu antlaşmalarda bir taraf olarak görüşüne başvurulmuyor. Tartış-
maya sokulmuyor. Bütün tartışma batılıların kendi aralarında oluyor. Tabiî 
konu da kimin ne kadar pay alacağı. Ya da kimin nereleri alacağı.

Sonunda kendi aralarında sonuçlandırıyorlar tartışmaları. Ve sonucu 
yazıya döküp koyuyorlar Osmanlı’nın önüne. O da imzalıyor. Vahidettin, 
onun hain Sadrazamı Damat Ferid ve bunun görevlendirdiği üç satılmış 
alçak imzalıyor, Sevr denen antlaşmayı.

Bu antlaşma’ya göre Osmanlı Kara Ordusu’nun, daha doğrusu 
Türkiye’nin (Çünkü Sevr’in yabancı dillerdeki metninde Türkiye denir) 
bulundurabileceği kara kuvvetlerinin, subay ve er olmak üzere toplam 
mevcudu 50.700 kişiyi geçemeyecektir. 700 kişilik personel, Padişah’ın 
özel koruma kuvveti olarak görev yapacaktır.

Diğer 50.000 kişinin de 35.000’i jandarma birlikleri olarak iç güvenliği 
sağlamakla görevli olacaktır. Bu jandarma birlikleri Türkiye’ye bırakılan 
yerler üzerinde dağıtılacak ve Batılı Emperyalistlerin izni olmadıkça kendi 
görev yerlerinin dışına çıkamayacaklardır.

İnsan, bu kadar da olamaz… Bunlar şaka olmalı diye düşünüyor bir an, 
değil mi? Ama şaka değil! Gerçeğin, zehirden de acı gerçeğin kendisidir 
bunlar. İşte kanıt:
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“Madde 152.
“Türkiye’nin bulundurabileceği kara kuvvetleri yalnız şunlar ola-

caktır:
“1- Padişah’ın özel koruma birliği (Hassa Kıtaatı);
“2- İçeride düzen ve güvenliği sağlamak ve azınlıkların korunması-

nı güvence altına almakla görevli jandarma birlikleri;
“3- Önemli karışıklık durumunda, jandarma birliklerini destekle-

yecek ve gerektiğinde sınırların denetlenmesini sağlayacak özel bir-
likler.

“Madde 153.
“İşbu antlaşmanın yürürlüğe girişini izleyecek altı ay içinde, 152. 

Maddede öngörülenler dışında kara kuvvetleri terhis edilecek ve da-
ğıtılacaktır.

“Madde 154.
“Padişah’ın özel koruma birliği kurmay kurulu ile, personel sayısı, 

subay ve er olarak 700’ü geçmeyecek yaya (piyade) ve atlı (süvari) bir-
liklerinden kurulacaktır. (…)

“Madde 155.
“152. Maddenin 2. ve 3. fıkralarında sayılan kuvvetlerin toplam 

personeli, kurmay kurulları, subaylar, eğitim personeli ve donatım 
birliklerini de kapsamak üzere, 50.000 kişiyi geçmeyecektir.

“Madde 156.
“(…)
“Özel görevleri yüzünden, bu jandarma birliklerinin, topçusu da, 

teknik silahları da olmayacaktır.
“Bu jandarma birliklerinin toplam personel sayısı, 155. Maddede 

öngörülen kara kuvvetinin toplam personelinin içinde sayılmak üzere, 
35.000 kişiyi geçmeyecektir.

“Tek bir jandarma birliğinin toplam personel sayısı, jandarma bir-
likleri toplam personelinin dörtte birini aşamayacaktır.

“Herhangi bir jandarma birliğinin öğeleri, 200. Maddede öngörü-
len Müttefikler-Arası Komisyonun özel izni olmadıkça, kendi bölgesi-
nin toprakları dışında kullanılmayacaktır.”

Tabiî ordunun uçakları ve ağır silahları da olmayacaktır. Üstelik de as-
kerlik gönüllü olacaktır.

Donanmaysa on üç parça küçük gemiden oluşacaktır. Türkiye, denizaltı 
bulunduramayacaktır.

Tüm bunlara ek olarak Osmanlı, çok yüklü bir savaş tazminatı ödeye-
cektir, tüm paylaşımcı emperyalist devletlere. Üstelik işgalin masrafları da 
Türkiye tarafından karşılanacaktır.

Osmanlı’yı ve Türkiye’yi tarihe gömmeyi hedefleyen-belirleyen mad-
deler, daha bu şekilde uzar gider…
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Sevr’le Osmanlı toprakları üzerinde kurulması öngörülen 
Ermeni Devleti Meselesi

Bu haritanın yukarı tarafında görülen ya da yer alan diyelim, dört il 
arkadaşlar; Trabzon, Erzurum, Muş, Bitlis (tabiî bunların içinde Ağrı ve 
Kars da var, o zaman o vilayetlerin sınırları içine giriyorlar), kurulacak Er-
menistan devletinin toprakları olacak, Sevr’e göre. Osmanlı bunu Sevr’de 
peşinen kabul ediyor, arkadaşlar.

Hatta buradaki kitapta da emperyalistler kendi aralarında raporlar veri-
yorlar, birbirlerine, yazışıyorlar kendi aralarında. Diyor ki bir emperyalist 
temsilcisi: “Yahu Trabzon’da bir tek Ermeni yok. Ermenisiz bir Er-
menistan... Bu da nasıl olacaksa?” işte böyle emperyalistler birbirleriyle 
şakalaşıyorlar...(*)

 Sevr’in, kurulması düşünülen Ermanistan’la ilgili maddeleri, 88-
93’üncü maddeleridir.

(Sloganlar: Kahrolsun Emperyalizm, Yaşasın Sosyalizm… Alkış-
lar…)

Sevr’de Kürdistan
Sevr’in 62, 63 ve 64’üncü maddeleri de Osmanlı’dan koparılacak top-

raklar üzerinde kurulması düşünülen Kürdistan ile ilgilidir. Bu haritaya 
baktığımız zaman: Güneydoğu’da, Hakkâri bölgesinde,  sınırları pek belli 
olmamakla birlikte, bir Kürdistan’ın kurulmasının planlandığı görülmek-
tedir. Kürdistan adıyla nitelenmektedir, bu bölge.

Bunun nasıl kurulacağı da yukarıda anılan maddelerde anlatılmaktadır.
Özetleyelim:
İngiliz, Fransız, İtalyan, İranlı ve Kürt temsilcilerden oluşacak bir ko-

misyon kurulacaktır önce. Bu komisyon, düşünülen Kürdistan’ın nasıl ku-
rulacağına dair kararlar alacak ve  bunları Osmanlı’ya bildirecektir. Os-
manlı, bu kararları üç ay içinde uygulamak zorunda olacak ve bir yıl sonra 
da, o zamanki adıyla Cemiyet-i Akvam’a, yani Birleşmiş Milletler’e gö-
türülecektir mesele. Eğer, Kürt temsilciler isterlerse, bağımsız bir devlete 
sahip olmak istediklerini burada dile getirilerse, bu istekleri kabul edilmiş 
sayılacaktır. Yani Osmanlı, bu karara da anında uymakla yükümlü olacak-
tır. Sevr’in Kürdistan’la ilgili maddelerinin içeriği de özetçe bunlardır, ar-
kadaşlar. 

(*) Konuşmacının sözünü ettiği kitap, Erol Ulubelen tarafından derlenerek, “İngi-
liz Gizli Belgelerinde Türkiye” adıyla yayımlanmıştır.
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Bizim dışımızdaki sol gruplar, gazetemizin önceki sayılarında da açık-
ça koyduğumuz gibi, iki uç noktaya, (ki her ikisi de ihanete karmıştır) sav-
rulup gittiler. Bir kısmı faşizme vardı, diğer bölümüyse Sevr’ci çizgiye 
kaydı gitti. Bu her iki yer de yukarıda belirttiğimiz gibi, ihanet bataklığıdır. 
Devrimden de devrimcilikten de vazgeçiş anlamına gelir.

Diyor ki, Sevr’ci kesim (biz bunları bundan sonra Sevr’ci Sahte Sol 
diye adlandıracağız. Çünkü şu anda onların durdukları yeri, en iyi bu tanım 
anlatır.) “Kurtuluş Savaşı antiemperyalist değil”.

Şimdi onlara şu soruyu sormak gerekir:
Bugünkü Türkiye’yi, yani şu an yaşadığımız ülkeyi, bu haritada görül-

düğü şekilde parçalara ayıran ve aralarında paylaşan kimlerdir?
Çok açık. İşte İngiliz, Fransız, İtalyan ve Çarlık Rusyası, arkadaşlar. 

1917 Ekim Devrimi ile birlikte, Sovyet Rusya, yani Lenin’in Sovyetler 
Birliği, bu emperyalist paylaşımdan çekildi, biliyorsunuz. Ekim Devrimi 
ile birlikte Lenin, Çar’ın, Birinci Dünya Savaşı öncesinde Batılı emper-
yalist çakallarla birlikte yaptıkları Osmanlı’yı paylaşım planlarını, Çar’ın 
gizli çekmecelerinde buldu ve tüm dünyaya ilan etti. Kendilerininse  böy-
lesine alçak, insanlık dışı bir yağma planında yer almalarının asla düşü-
nülemeyeceğini, böyle planları yapanların ve uygulayanların emperyalist 
haydutlar olduğunu söyledi. Yine kendilerinin, bu emperyalist haydutlarla 
savaşmakta olduklarını, mazlum dünya halklarınınsa en büyük dostları ve 
yardımcıları olduklarını da çok net ifadelerle ortaya koydu.

Ve Falih Rıfkı Atay’ın da “Çankaya” adlı kitabında yazdığı gibi, 1917 
Ekim Devrimi olduğu anda, Çar’ın emrindeki Rus orduları Sivas’taydı, 
arkadaşlar. Yani Ekim Devrimi olmasaydı, Mustafa Kemal’in de bir mek-
tubunda söylediği gibi, burada zamanımız olursa okuyacağız, Kurtuluş Sa-
vaşı, çok zor kazanılırdı. Mustafa Kemal, belki de kazanılmazdı, diyor. Ka-
zanamazdık belki de, diyor. Yani Ekim Devrimi, bizim Kurtuluş Savaşımı-
za böylesine büyük bir imkân sunmuştur, yardım etmiştir. Kurtuluş Savaşı 
sürecinde ve sonrasında, Lenin Rusyası ya da Sovyet Ülkesi, Türkiye’nin 
en büyük dostu ve müttefiki olmuştur. Silah yardımlarının hemen tümü, 
parasal yardımlarınsa yüzde 85’i Sovyetler Birliği tarafından yapılmıştır, 
Kurtuluş Savaşımıza. Tabiî dış kaynaklı olanların.

Zamanımız olursa yeniden döneceğiz bu konulara, arkadaşlar.
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Emperyalistler insanlığın en büyük düşmanıdır
Afganistan’la ilgili, geçenlerde bir haber yer aldı medyada. Yine Batılı 

araştırmacıların açıklamalarıydı bunlar. NATO askerleri bir ayda 53 sivili 
katlediyorlar, burada. Yalnızca sivil söz konusu edilen. Ve bir ay içindeki 
sivil kaybı...

Emperyalistler, demek ki, geçen  yüz elli yılda olduğu gibi, yine in-
sanlığı kana ve ateşe boğmaya devam ediyorlar, hiç hız kesmeden. Dünya 
halklarına acılar çektirmeye devam ediyorlar. Hemen her gün, dünyanın 
değişik bölgelerinde, ateşli silahları ya da acımasız insanlık dışı ekonomik 
sömürüleriyle binlerce insanı öldürüyorlar. Hep söylediğimiz gibi bu hay-
dutlar sürüsü, insanlığın başbelasıdır. İnsanlık için salgın hastalıklardan, 
kanserden, AİDS’ten çok daha, hatta milyonlarca kez daha zararlıdır, teh-
likelidir bunlar.

Özetin özeti biçiminde de olsa ekonomik gelişmeler
Siyasi olaylar, ekonominin çok önüne geçti yaşadığımız son aylarda, o 

bakımdan ekonomiye bu yıl çok fazla değinemeyeceğiz.  Kısaca bir deği-
nip geçelim.

Geçen hafta yapılan, sanıyorum Kamu-Sen’in, yani Parababalarının 
emrindeki bir örgütün yaptığı araştırmaya göre, Türkiye’de dört kişilik bir 
ailenin yoksulluk sınırı: 2.043 YTL’ye çıkmış, arkadaşlar. Asgari ücret, bi-
liyorsunuz: 380 YTL...

Dış borçlar, Tayyipgillerden bu yana yüzde 55 artmış. Hâlbuki yıllardan 
beri, her yıl bütçenin en az üçte biri, dış borçların faiz ödemelerine gidiyor. 
Buna rağmen dış borçlar azalmıyor, artıyor...

Zengin ve fakir, daha da doğrusu sömüren ve sömürülen sınıflar arasın-
daki uçurum daha da açılmış, büyümüş. Yani gelir dağılımı daha da kor-
kunç bir biçimde bozulmuş, adaletsizleşmiş.

Demek ki Türkiye ekonomisi iyiye gitmiyor. Bu göstergeler bile, yeterli 
bir kanıt.

Yine bir iki gün önce yayımlanan bir araştırmaya göre, ortalama her 
Türkiye insanı, yılda 128 kg ekmek tüketiyormuş, arkadaşlar. Batılı ülke-
lerde ise bu miktar 50 kiloyu geçmiyormuş. Onların rakamlarını da vermiş. 
Demek ki, insanlarımız artık ekmekle beslenir hale gelmişler.

Vergi üstüne vergi konuyor biliyorsunuz. Her şeye vergi geliyor. Emlak 
vergileri, eskiden emeklilerden alınmazdı, şimdi emeklilerden de alınmaya 
başlanacakmış, önümüzdeki yıldan itibaren. Oranları da artıyor.

Dolaylı vergiler, toplanan vergilerin yüzde 74’ünü oluşturur hale gel-
miş. Geri kalan yüzde 26’nın da önemli bir bölümünü zaten, kamu çalı-
şanları ödüyor. İşçi, memur ödüyor. Küçük esnaf ödüyor. Parababalarının, 
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vurgunlarına ve gelirlerine baktığımız zaman, ödedikleri vergiyi gelirle-
riyle kıyasladığımız zaman, neredeyse hiç vergi ödemediklerini görürüz. 
Çünkü onlar istedikleri kadar vergi öderler. Hiç kimse onların ne kadar 
vergi ödeyeceğini belirleyemez.

İşte böyle bir Türkiye’de yaşıyoruz. Böyle bir Dünyada ve Türkiye’de 
yaşıyoruz... O zaman bizlere de devrimci bir parti olarak, büyük görevler, 
büyük sorumluluklar düşüyor. Eğer bunların üstesinden gelebilirsek ger-
çek devrimciler olmaya hak kazanabiliriz. Aksi durumdaysa devrimciliği-
miz sadece lafta kalmış olur.

Öyleyse gerçek devrimciler olmak için başarmaya mecburuz.

Devrimci, 24 saatini Devrime adayan kişidir
İşte böylesine bir Dünyada ve Türkiye’de yaşıyoruz. O zaman bizlere 

de devrimci bir parti olarak büyük görevler, büyük sorumluluklar düşü-
yor. 

Peki, biz görevimizin büyüklüğüne ve sorumluluğumuzun ağırlığına 
uygun oranda çalışabiliyor, dövüşebiliyor muyuz? Bu soruya ben hayır ya-
nıtını vereceğim. Biraz sıkıntılı olacak arkadaşlar bu konu. Biraz acı ola-
cak belki ama inanın hepinizden daha fazla ben acı duyuyorum. Madem 
arkadaşlar bana bu görevi ve sorumluluğu verdiler, e o zaman biz diğer 
küçükburjuva sol grupların temsilcileri, sözcüleri gibi, bozguna zafer ha-
vası çalamayız. Usta’mızdan öğrendiğimiz bir gerçek var bizim: hiçbir şey 
olaylardan daha önemli ve daha değerli değildir, bizim için.

Olay olarak kendimize baktığımız zaman, başarılı mıyız?
Ben, hayır, diyorum. Başarılı değiliz, arkadaşlar.
Yani legalitenin imkânlarından yararlanarak bir yılda sayımızı, ikiye 

katlamalıydık; ben bu beklenti içindeydim. Ama ne yazık ki, bu konuda 
düş kırıklığına uğradığımı, belirtmek durumundayım.

Ne zamandan bu yana?
1 Mayıs’tan bu yana.
Partinin yönetim organlarında ve çevremdeki kıdemli yoldaşlara, 1 

Mayıs’tan bu yana, bir şok uyarı biçiminde, bu eleştirilerimi yapıyorum. 
Arkadaşlarım üzülüyorlar… Ama, yapmak durumundayım bunu. Yapmaz-
sam, görevimin gereğini, sorumluluğumun bana verdiği mecburiyeti yeri-
ne getirmemiş olurum.

Gelişebiliriz, gelişiriz, arkadaşlar. Bunu çok kolay başarırız. Ben bunun 
yolunu yordamını biliyorum. Nasıl olacağını da biliyorum. Geçmişte yap-
tık da. Yine aynı şekilde yaparız.

Ama şimdi neden yapamıyoruz?
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Dediğimiz gibi, sebepleri bulmamız gerekir. Şimdi bunun sebebini dü-
şündüm.

Neden yapamıyoruz? 
Bazı kıdemli arkadaşlarımızı, hemen hemen tanıdığım bütün bölgele-

rimizdeki arkadaşlarımızı tek tek gözden geçirdim. Çalışma biçimlerini, 
devrimci kavgaya ne oranda zaman ayırdıklarını ve bir, üç, beş, on yıldan 
bu yana, ne kadar yeni ilişkiler çıkardıklarını ve ne kadar insan örgütle-
diklerini bulmaya, görmeye çalıştım, arkadaşlar. Ama üzücü bir tabloyla 
karşılaştım. Bazı kıdemli arkadaşlar, hiç yeni bir ilişki çıkarıp örgütleme 
yapmamışlar. Ama bunlar bizim kıdemli arkadaşlarımız…

O zaman, niye böyle oldu bu? dedim. Niye böyle?..
Onun da sebebini bulmak lazım. Onun sebebine baktığım zaman arka-

daşlar, bu arkadaşlar kavgaya yeterli oranda zaman ayırmıyorlar.
Peki, günlük yaşayışlarında neye zaman ayırıyorlar?
Geçim gailelerine zaman ayırıyorlar. Devrimci harekete çok az zaman 

ayırıyorlar.
Öyle olunca, burada ruh hekimi arkadaşımız var, insan bir gün akşama 

kadar bedence neyle uğraşırsa, ruhu, yani bilinç-altbilinç örgütlenmesi de-
diğimiz, insanın düşünce sistemi, ona uyum sağlar. O işlerle uğraşır, ona 
kafa yorar. O günlük hayatında karşılaştığı problemlere çözüm üretmeye 
çalışır. Yani ruhiyatı ona göre şekillenir, oluşur. O zaman devrimci hare-
ketin meseleleri, problemleri, düşüncemizde fazla zaman almaz, fazla yer 
tutmaz. Fazla yer tutmayınca, çözüm de bulamayız, arkadaşlar. İnsan aklı 
öylesine güçlü bir makine ki, onu bir mesele üzerine odakladığınız zaman, 
nasıl bazı merceklerde, güneş ışığını tek bir noktaya toplama, sabitleme 
özelliği var. Ve yakıcı bir durum yaratıyor. Ateş çıkarıyor, mercek. Tıpkı 
insan aklı da böyle. Bir mesele üzerine yoğunlaştırdığımız zaman o proble-
mi çözer. Uğraşır ama, çözer. Bütün mesele, her şeyimizle o mesele üzeri-
ne yoğunlaşabilmekte. İşte onun için de zaman ayırmamız, o meseleyi dert 
edinmemiz gerekir. Dert edinmiyoruz, arkadaşlar. O zaman da, devrimci 
hareketin meseleleri bizi yakmıyor. İlişkiler de çıkmıyor o zaman. Ateş 
bizde olacak ki, aktaracağız. Ama bizim ateşimiz küllenmiş olursa, etki-
leyemeyiz.

Devrimci, bir ateş küresi olacak
Küllenmiş ateş, dışarıya çok fazla ısı verir mi?
Vermez. Ancak elimizi içine sokarsak, o zaman elimizi yakar. Ama har-

lı bir ateş, uzaktan gözümüzü alır.
Ne dedik yıllar önce “Devrimci Önder Nedir?” Konferansımızda?
Devrimci, bir ateş küresi gibi olacak. Girdi mi bir odaya, bir ortama, 
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dostu da, düşmanı da etkileyecek. Dostları yakacak, heyecanlandıracak, 
düşmanları ürkütecek.

İşte ateşimiz küllenmiş ise etkileyemeyiz, arkadaşlar… 
Kıvılcımlı’ya baktığımız zaman (Arkadaşlarımız anlattılar, anlatacak-

lardır da daha); Kıvılcımlı’nın pratiğinden öğreneceğimiz, çıkaracağımız 
ders, önemli pratik ders nedir, arkadaşlar?

Davaya aşık olması.
Kıvılcımlı’nın bir dakikası, hatta bir saniyesi var mı davasını düşünme-

diği, düşünmeden geçirdiği?
Yok arkadaşlar.
22,5 yıl yarıderebeyi Türkiye’nin zindanlarında yatıyor. Çıkıyor… Bir 

görüşmelerinde, Gürdal Arkadaş’a anlatıyor Kerim Korcan. Kıvılcımlı 
Usta kendisine hitaben:

“Kerim biraz dinlenelim” diyor.

Kerim Korcan da içinden:

“Allah Allah yahu Usta dinlenelim”, diyor. “Acaba Hikmet Kıvıl-
cımlı da diğerleri gibi kendi meselelerine, özel işlerine mi dalacak” 
diye düşünüyor, aklından buna benzer şeyler geçiyor.

Gidiyorlar, bir yemek yiyorlar, çay içiyorlar, kısa bir süre oturuyorlar. 
Usta’mız diyor ki:

“Kerim yeterince dinlendik, artık kavgaya başlayalım!” 

İşte dinlenme süresi bu, arkadaşlar. Halbuki 22,5 yıl bu insan, zindanda 
yatmış.

Ama hiç gözü yılmış mı?
Tersine. Bilenmiş. Söylediği gibi: Üniversiteye çevirmiş o zindanları. 

Ben bunu anlıyorum Kıvılcımlı’dan. Davasına delicesine aşık. Davasının 
Mecnun’u, arkadaşlar, Kıvılcımlı. Bir önder olarak bunu öğrenmezsek, 
Kıvılcımlı’yı anlamış olmayız. Kıvılcımlı şu tezleri üretti, şöyle yaptı, şu 
kadar zindanda yattı dersek, bunlar sadece, aklımızdan gelip, dudakları-
mızdan dökülen kelimeler olur. Ama yüreğimizi yakmaz, arkadaşlar. Yü-
reğimizi yakması için, onun bu yönünü anlayacağız. Kıvılcımlı’nın öğren-
cisiysek, eğer o hak bizde var diyorsak, biz de Devrimci Mecnun olacağız, 
arkadaşlar. Davamızın Mecnun’u olacağız. Olamıyorsak, öğrencisi değiliz; 
Usta’mız değil demektir Kıvılcımlı. Anlamamışızdır Kıvılcımlı’yı.
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Devrimci,
Devrim Davasına Mecnun’ca bağlı olmalı

Arkadaşlarım bilir, bir aşık olarak, bir aşk şairi olarak Mevlana’yı çok 
severim. Bence, aşkın en güzel tanımlarını Mevlana yapmıştır. Daha güzel 
bir tanımla ben karşılaşmadım. Mesnevi’sinde ve Fihi Mafih’te aşkın pek 
çok tanımını yapar. Ve genellikle verdiği örnek de, meşhur, özelde Arap 
efsanesi, ama genelde tüm Ortadoğu Halklarının efsanesi olan, Leyla ile 
Mecnun’un aşkı. Ondan misaller düşürür, arkadaşlar.

Şöyle der bir yerde. Mecnun’a derler ki:

“Yahu Mecnun kendini, aileni bu kadar harap etme. Leyla bu ka-
dar da güzel bir kız değil, sana ondan çok daha güzellerini buluruz.”

Mecnun der ki:

“Siz Leyla’yı Mecnun’un gözüyle göremezsiniz ki. Leyla, benim 
için bir kadehtir, şarap dolu bir kadehtir. Siz o kadehin, yalnızca dışını 
görüyorsunuz. Cam suretini görüyorsunuz. Ona göre hüküm veriyor-
sunuz. Ama benim için önemli olan o suret değil. Ben içindeki şaraba 
tutkunum. Beni sarhoş eden, beni kendine bağlayan o şaraptır. Siz onu 
bilemediğiniz için, Leyla hakkında böyle ileri geri, saçmalıklarda bu-
lunuyorsunuz.”

Yine bir yazımızda aktarmıştık. Mevlana:

“Sevgili, şarap dolu bir küptür” der.

Yani bak, ne güzel bir tanım. Ne kadar derin bir tanım, arkadaşlar. Şa-
rap dolu bir küp…

Küp, tâ Hattiler’den bu yana Ortadoğu dillerinden gelen bir kavram, ar-
kadaşlar. Kibele de oradan geliyor. Kubaba, mesela, Hititler’de adı. Sonra 
Kibele oluyor. O da küpten geliyor.

Yani küp; her şeyi saklayan, muhafaza eden, koruyan bir araç, bir var-
lık. Bu denli değerli oluşu oradan geliyor. Kibele Ana Tanrıça da; her şeyi 
koruyan, kollayan, yetiştiren, muhafaza eden, büyüten, saklayan, esirge-
yen bir varlık, arkadaşlar.

Yani düşünün şarap dolu bir küp. İçiyorsunuz, sarhoş oluyorsunuz, ama 
hararetiniz ve isteğiniz, içme isteğiniz artıyor. İçtikçe artıyor. Bağlılığınız 
artıyor. İşte aşk budur, der arkadaşlar. 

Yine başka bir örnek verir Mevlana, der ki:

“Aşığa, aşkından gayri her şey haramdır. Başka hiçbir şey düşün-
mez.”
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Leyla  ile Mecnun’un aşkından örnek verir. Mecnun’un esas adı Kays 
bildiğimiz gibi, arkadaşlar. Bir Arap kabilesinin, önde gelenlerinden birinin 
oğlu. Kabilesi, Leyla’yı kendisine vermeyip, kaçırdığı zaman, Leyla’nın 
peşine düşüyor. Mecnun, bir deveye binerek, Leyla’yı aramaya çıkıyor. 
Ama Leyla’yı düşünmeye öylesine dalıyor ki, iki gün sonra bir bakıyor, 
yine evinde. Meğer devenin bir yavrusu varmış. Mecnun, Leyla’sını dü-
şünmeye başlayınca, ne devesini görüyor, ne içinde bulunduğu ortamı gö-
rüyor. Deve de bu arada, kendisi sürülüp kollanmadığı için yavrusuna doğ-
ru geri dönüyor eve. Yavrusuna gitmek istiyor. Mecnun, böyle gide gele üç 
ay geçiriyor. Sonunda diyor ki:

“Devenin sevgilisi geride, benimki ileride. Davalarımızın birleş-
mesine imkân yok. O zaman ben devemi terk edeyim. Yayan çıkayım 
Leyla’nın peşine.”

Yani öylesine bağlanıyor ki Leyla’ya,  düşünmeye başladığı anda, ne 
ortamı, ne de başka bir şeyi görüyor.

Yine çölde giderken... Bir Müslüman, namaz kılıyormuş. Mecnun 
önünden geçiyor. Diyor ki namaz kılan:

“Bre gafil, hiç namaz kılan insanın önünden geçilir mi, niye önüm-
den geçtin?”

Mecnun:

“Ben seni görmedim ki. Ben Leyla’ya aşığım, onun dışında gözüm 
hiçbir şeyi görmüyor. Sen ki, Tanrı aşkıyla dolu olduğun iddiasındasın 
ve Tanrıya ibadet ediyorsun, önünden geçen beni görüyorsun.” der.

Yani, daha pek çok örnek verir, uzatmayayım burada. 
Yani, arkadaşlar, Usta’mız da… Tabiî Mevlana’nın kastettiği de bu-

rada, kadın-erkek arasındaki aşk değil. Esas kendinin yücelttiği aşk. 
Tabiî Leyla ile Mecnun’un aşkından misal düşürür ama, esas Tanrı aşkı 
Mevlana’nın aşkı da. İşte biz de Tanrı’ya, Allah’a böylesine aşık olmalı-
yız, der. Mevlana’nın sevgilisi: Allah. Hep onu yüceltir. Hatta kadın-erkek 
aşkına, (aşkın bu kadar güzel tanımlarını yapan insan olduğu halde), hiç 
önem vermez. İşte ben bu yüzden, bütün tarikatlara, din sapıtması diyo-
rum, arkadaşlar, 

Cariyesi Kimya Hatun, Mevlana’nın oğlu Alaattin’e aşıktır. Alaattin 
de ona aşıktır. Ama buna rağmen, Kimya Hatun’u, 65 yaşındaki Şems-i 
Tebrizi’ye verir. Her ikisi de; Kimya Hatun da, Alaattin de büyük acılar 
çeker. Yani hiç kale almaz bu durumu Mevlana. O, kendi aşkına sadık. 
Kadın-erkek arasındaki aşkın hiçbir önemi yok onun için. Misal verir ama, 
sadece misal verir.
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Yine madem girdik bununla sonunu bağlayayım. Alaattin buna öfke-
lendiği için, o sırada Konya ve Anadolu Moğol istilası altındadır. Mevla-
na, işgalci Moğollar’dan yanadır, Şems-i Tebrizi de öyle; onları onaylar,  
onlara tabi olur. Alaattin, yerli, isyancı güçlerle işbirliği eder ve o güçler, 
Şems-i öldürürler, bıçaklarlar arkadaşlar. Alaattin’in de bu öldürme işinde, 
var olduğu iddia edilir. Bir süre sonra ateşli bir hastalıktan ölür Alaattin. 
Mevlana namazını kıldırmaz ve namazına gelmez, cenazesine gelmez oğ-
lunun. Böylesine öfkelenir, oğluna. 

İşte arkadaşlar, Usta’mıza baktığımız zaman, Usta’mız da davasına 
böylesine aşık.

Farkı var mı, Mecnun’dan?
Yok!
İşte bu yüzden, zindanlar da, vurmak da, vurulmak da, işkenceler de vız 

geliyor Usta’mıza, arkadaşlar.
Esas bu yönünü görmezsek işin, Usta’mızı kavrayamayız. Kıvılcımlı’nın 

özelliklerini dudaklarımızla sayarız, ama o bizim kalbimize bir şey söyle-
mez. Onu kavramış olmayız biz. Yani çölde Mecnun’un karşılaştığı namaz 
kılan Müslümana benzeriz biraz. Ona benzemeyeceğiz. Mecnun’a benze-
yeceğiz. Hayatımızın odağında devrimci kavgamız olacak. Madem ki bu 
insanlığın en meşru, en haklı davası, günlük yaşantımızın büyük bölümünü 
bu davaya harcamamız gerekir, ayırmamız gerekir.

(Alkışlar...) 

Devrimci, kendisini kendi çabasıyla
profesyonel konumda tutmalı

Davaya daha çok zaman ayırırsak, ruhumuz da gelişmeye, heyecanla 
dolmaya başlar, arkadaşlar. Kafamızda, devrimci hareketin meseleleri daha 
çok yer etmeye başlar. Hareketin acıları, sevinçleri bizi daha çok etkileme-
ye başlar. İşte o zaman kendiliğinden ilişkiler çıkar. İnsanları örgütlemeye 
başlarız. Yolunu, yöntemini kendimiz buluruz. Yeter ki biz, Mecnun’casına 
o kavganın içine bir dalalım, ona bir bağlanalım. Hayat bize yolu gösterir. 
Kavga kendiliğinden yolu gösterir bize. İşi nasıl yapacağımızı bize öğretir. 
Ama bunu yapamazsak, ne Kıvılcımlı’yı anlayabiliriz, ne de siyasi görev-
lerimizin üstesinden gelebiliriz, arkadaşlar.

Burada bazı arkadaşların, şöyle bir gerekçe, akıllarına gelebilir: İyi, ta-
mam da geçim gailesi var. Viran olası hanede evlad-ı iyal var. Bunu ne ya-
pacağız. Bunu da gözetmek durumundayız. O yüzden böyle davranıyoruz, 
diye akıllarına gelebilir arkadaşların.
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Kıvılcımlı ne diyor arkadaşlar?

“Ömrüm boyunca kendimi, Lenin’in tarif ettiği profesyonel dev-
rimciler konumunda tuttum.”

Neyle?
“Kendi imkânlarımla” diyor, arkadaşlar.
Şimdi çoğu arkadaşımız bunun üzerinden atlayıp geçmiştir. Ya işte böy-

lesine bir söylem... Hayır! İşte Kıvılcımlı’nın devrimci hayatının, pratik 
savaşının temel taşlarından biri bu, arkadaşlar. Bunu kavramamız gerekir.

“Kendi imkânlarımla, ömrümün tümünü profesyonel devrimciler konu-
munda tuttum” diyor. “Lenin’in öğütlediği şekilde.”

Kıvılcımlı bu!
Bu iki yönü kavramadık mı, diğer yönleri asla kavrayamayız.
Diğer bütün yönleri; inatçılığı, kararlılığı, cesareti, üretkenliği, yiğitli-

ği, ölümü hiçe sayışı, hep bu kararlılığının, ruh dünyasının üzerinde şekil-
lenen şeyler, arkadaşlar.

Parababalarının temsilcileri ne derler Kıvılcımlı’ya?
“Deli Hikmet.”
Lakabı Deli Hikmet’tir. Polis tarafından da, burjuva yazarçizerleri tara-

fından da böyle isimlendirilir.
Deli ne demektir?
Yiğit, gözü pek, ölümü hiçe sayan, davasına Mecnun’casına aşık, bağ-

lı... budur deli, arkadaşlar. Mecnun da budur sözlüklere bakarsak, bir an-
lamı delidir. 

Bu yönleri kabartılandırmamız lazım. Anlamamız, kavramamız lazım, 
hakkını vermemiz lazım.

İsmet Demir Yoldaş’tan ilham almalıyız
Geçenlerde mezarı başında genç işçi arkadaşlarımız, İsmet Demir’in 

mücadelesinden söz ettiler. Çok hoşumuza gitti, dinledik. Ama İsmet 
Demir’in mezarı başına her varışımızda, benim şunlar aklımdan geçer:

İsmet Demir, Usta’nın bu öğüdünü nasıl uygulamıştır, arkadaşlar?
Çoğu arkadaşımız bilmeyebilir. Onun da eşi ve çocukları var. Bakmak-

la görevli... Ama bakamıyor. Kendine göre bir yol çizmiştir. Hepsini terk 
eder İsmet Demir. Her türlü ilişkiyi keser. Çıkar gelir İstanbul’a. Çünkü, o 
günkü konumuyla, ailesini bakması ve devrimci kavgayı sürdürmesi müm-
kün değil. Tercihini böyle yapar. Ailesiyle ilgili tüm sorumluluklarını bir 
tarafa bırakmasının, onları terk etmesinin doğruluğu yanlışlığı tartışılabilir. 
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Ama, Usta’mızın öğüdünü yerine getirdiği tartışılamaz. Getirip getirme-
diği tartışılamaz. Ve tüm ömrünü kavgaya adar, arkadaşlar. Cağaloğlu’nu, 
İstanbul’da oturan arkadaşlarımız bilir. Nuruosmaniye’yle, Valiliğe giden 
yolun, tam birleştiği, kesiştiği noktada, tam o meydanda köşede eski tarihi 
bir bina vardır. Şimdi altında ne derler, dönerci vesaire, büfe var. Öyle 
gıda diyeyim, ayaküstü yiyecek satan bir gıda dükkânı var. Onun üstünde, 
en üst katta, arkadaşlar. YİS’in merkezi vardı, yeri orasıydı. İsmet Demir, 
hem orada mücadelesini sürdürür, hem de yatar kalkardı. Bir odanın bir 
köşesinde, bir yatak bir yorganı vardı. Gece de orda yatardı. Bir ütüsüz 
pantolon, üzerinde bir parka, altında bir ceket, eski. Bütün kıyafeti buydu, 
arkadaşlar. Ve postallar, asker postalları ayağında. Öyle kavga ederdi İsmet 
Abi.

Şimdi İsmet Abi’nin bu yönünü anlayamazsak, onun mücadelesini an-
layamayız, anlamış olmayız. O böylesine davasına bağlı olduğu için o mü-
cadeleleri yapabildi. Yapı işkolu gibi, örgütlenmenin çok zor olduğu bir 
alanda, büyük grevler, direnişler örgütledi, başarılar elde etti. 

Yani, devrimci önderlerimizin özüne bakmalıyız, arkadaşlar.

***

İşte ben de öğrenci olarak İstanbul’a gelip, devrimci mücadeleyle ve 
Usta’mızla tanışınca, Usta’mızın bu yönlerini gördüm.

Ne yapmalıyım ben? Usta’mız gibi yaşamak için ne yapmalıyım? diye 
düşündüm.

Elbette bunu her arkadaş düşünecek, akıl erdirecek. Bir yol bulmalı 
yani. Devrimcilik yapacaksak, önderimiz Kıvılcımlı’ysa, İsmet Demir’se, 
onlar gibi yaşamalıyız, arkadaşlar.

Yani hayatımızın tümünü; bedence ve kafaca devrimci kavgaya ayır-
malıyız.

Hani eşimiz, çoluğumuz çocuğumuz olmayacak mı?
Olacak elbette. Ama onlar ikincil olacak. İkinci planda gelecek.
İnsanlığın kurtuluş davasına aşık olmalıyız. Hayatımızın odağında o 

olacak. Her şeyimizi o belirleyecek. Ona göre belirleyeceğiz her şeyimizi. 
Ona uyumlandıracağız.

Buna karar verdim ben de. Biraz burada, kendimden söz etmek duru-
mundayım, istemeden.

Arkamda bir annem vardı, babam vardı ve beş kardeşim ölmüştü.  Hep-
si de önlenebilir enfeksiyon hastalıklarından. Kıran artığıydım ben. O ba-
kımdan, anam için dünyalar bir yana, ben bir yanaydım.
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Devrimci kavgada Usta’mız söylüyor:

“Vurmak da var, vurulmak da, hepsi vız gelmeli”.

Ama şunu biliyordum ki, ben ölürsem anam bir hafta bile yaşayamaz. 
Benim yüzüme baktığı zaman, aç mı tok mu olduğumu anlardı.  Üzüntülü 
mü, sevinçli mi olduğumu anlardı. Ona acı çektirmeye kıyamazdım, onu 
üzmeye kıyamazdım.

E, ne yapmalıyım? dedim.
Ona da bir yol bulmam gerekirdi. Evleneyim, bir ya da iki çocuğum ol-

sun, ben ölürsem anam onlarla oyalanır, eğlenir. Onlar hayata bağlar, yaşar 
dedim. Hızla onu uyguladım.

E, eşim nasıl olmalı?
Orta halli bir ailenin kızı olmalı, çalışmalı. Anam hastaydı, çocuğa baka-

mazdı, benim çocuklarıma. Tüm bakımını üstlenemezdi. Yani ben yokken 
bakabilmeli, çocuklara. Bir de onları büyütecek kadar bir geliri olmalı diye 
düşündüm. Hesapladım bunları. Ve eşimi, yüzünü görmeden aldım. Sadece 
fotoğrafına bakarak, fotoğrafından beğenerek aldım. İşte kendisi burada. 
İşte burada... Yüzünü görmedim. Halbuki öğrenciliğimizde, yani… yani 
benimle evlenmek için beden diliyle ciddi şekilde mesajlar veren, yoldaş-
lar vardı. Ama biz hani bir de yetişme geleneğimizden dolayı, hep “Bacı” 
dedik. Bizim geleneğimizde yakın akrabayla evlenmek, mahalle kızlarıyla 
evlenmek olmaz. Yani hep bacı gözüyle bakılır. Aile geleneğimiz, kökeni-
mizden kaynaklanan gelenek bu. Akrabalar arasında olmadığı gibi, mahal-
le kızlarıyla da olmaz. Yani onun bir yansıması olarak, yoldaşlarla da hiç 
böyle bir şey düşünemedim, düşünmedim.

Bu doğrudur, siz de böyle yapın demiyorum. Bizim geleneğimiz, ruhu-
muzun bu yönünü şekillendiren gelenek, böyleydi. O sebepten biz böyle 
davrandık diyorum.

Kendi özelimden söz etmeyi sevmem, ama konunun kapalı kalarak 
yanlış anlamalara yol açmaması için, biraz daha bilgi vermek istiyorum, 
evlenme sürecim hakkında:

Eşimi fotoğrafına bakarak beğendim. Fakat kişiliği hakkında bilgilere 
sahiptim o anda. 

Eşim, mahallemize komşu bir mahalledeki okulda öğretmelik yapıyor-
du. O okulun müstahdemi Hasan Ağa da, bizim köyün yakınındaki bir köy-
dendi. Bizim oralarda birbirine yakın köylerin insanları tanışıktırlar. Dağ-
da taşta, ekinde harmanda, düğünde dernekte, şehre, ilçeye gelip giderken, 
tanırlar birbirlerini. Bu nedenle Babamla Hasan Ağa da bildiktiler. Çok 
sıkı olmasa da dostluk vardı aralarında. Böyle dostlar karşılaşınca sorarlar 
birbirlerine, hoş beşten sonra, çoluk çocuk nasıl, torun filan var mı? diye. 
İşte böyle bir karşılaşmada Babam, oğlumu evlendireceğiz. Eğitim duru-
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mu şöyle, uygun bir kız arıyoruz, demiş. Hasan Ağa da, Eşimi önermiş; 
“Her bakımdan değerli, güvenilir bir Hoca Hanım var bizim okulda. Bir 
baksanız çok iyi olur”, demiş 

Rastlantıya bakın ki, aynı okulun Müdürü de bizim bitişik komşumu-
zun oğluydu. Benden birkaç yaş büyüktü. Mahallede birlikte büyümüştük, 
iyi komşularımızdı o aile. Aramızda yirmi yıla yakın bir süre devam eden 
komşuluğumuz boyunca hiçbir tatsız olay yaşanmamıştı. Saygıya, sevgi-
ye, güvene dayanan bir komşuluğumuz vardı. 

Bir gün akşam üzeri, okul dönüşü çağırdı Babam, komşumuzun oğlunu. 
Avlu duvarımızın dış tarafındaki ardıç kütüğünün üzerine oturduk. Babam 
konuyu açtı. Sen ne dersin Hüseyin? dedi. Çok olumlu olur, derim, Yakup 
Amca dedi, komşumuz. Ben iki şey sordum komşumuzun oğluna:

1- Bu Hoca Hanım ahlâken tam güvenilir mi?
2- Mesleğinde başarılı mı? Çalışkan-gayretli mi?
Hüseyin Hoca, her iki konuda da Eşimin mükemmel olduğunu söyle-

di. 
Şimdi sıra; Anamla kız kardeşimin Hoca Hanım’ı görmesine gelmişti. 
Anam, çok sevecen, fedakâr, dürüst, çalışkan ama aynı zamanda da sert 

ahlâk ve yaşam kuralları olan bir kadındı. Daha önce onlarca kıza bakmış, 
fakat hiçbirini beğenmemişti.

Ona göre gelin adayı zeki, çok çalışkan, ciddi, cesur, sert bakışlı, fedakâr 
ve güzel olmalıydı. 

Okuryazarlığı yoktu; köyümüzde okul yoktu çünkü. Zaten babam da 
beni okutmak için Şehre göç etmişti. 

Anam, bazı yoldaşlarımın da hemfikir olduğu gibi çok zekiydi. Bir in-
sanın karâkterini (kişiliğini) okumak için, onun, oturup kalkışını, yürüyü-
şünü, bakışını, gülüşünü, konuşmasını, kılık kıyafetini özetçe her durum ve 
davranışını dikkatlice gözler, ölçütlerinden geçirirdi. Sonra da bir hükme 
varırdı. Herkesi sever ve dertlerine üzülürdü. İmkânları ölçüsünde yardım-
cı olmayı çalışırdı insanlara. Bu nedenle de bütün mahalle halkı severdi ve 
sayardı Anamı. 

Kızkardeşim de iyi bir gözlemciydi ve o da Anam gibi çok zor beğe-
nirdi. Daha da uzatmayalım konuyu. Görüp geldiklerinde bizim Sultan’ı 
her ikisinin de yüzü gülüyordu. Çok beğenmişlerdi bu kez gördükleri gelin 
adayını. İlk defa olarak…

Sıra bizim görüşmemize geldi. Ama ben o kadar gururlu ve sıkılganım 
ki, bir kez bile gözümü kaldırıp bakamadım Sultan’a. Abartısız, göz ucuyla 
bile… Tabiî o beni gördü. Bana baktı iyice. Sonradan kendi anlattı bunu. 

Bu karşılaşmamızda Anam da vardı tabiî. Benim davranışım gözünden 
kaçmamış Anamın. Bir fotoğrafını istemiş Sultan’ın. Uzatmayalım. Birbi-
rimizi beğendik ve evlendik. 
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Bu arada bir noktayı daha açmak istiyorum: “Ben devrimcilik yapayım, 
eşim evde çocuk büyütsün” gibi bir anlayış sahibi değildim. Bir kere, eği-
tim emekçisi bir eş arıyordum. Yani eğitim emekçilerinin mücadelesinin 
içinde olacaktı Eşim. Ve her bir yoldaşıma önerdiğim gibi, okulunda (ça-
lışma biriminde) ve meslek örgütünde, mesleki ve devrimci mücadelesini 
yapabilecekti.  Yapmalıydı da. Tabiî onun haricinde de devrimci müca-
delesi olacaktı. Çocuklarımın bakımınıysa ağırlıklı olarak kayınvalidem 
üstlenecekti. Düşüncem buydu.

Ve bu düşündüklerimi aynen uyguladım. Çocuklarıma ben yokken eşim, 
kayınvalidem ve o zamanlar genç bir kız olan Baldızım baktı, onlar büyüt-
tü. Bir oğlumun doğumunda Metin Arkadaşla birlikte, örgütlemedeydik, 
Seydişehir’de. Geldik, oğlum doğmuştu. Bir diğer oğlum doğduğunda ben 
firardaydım. Yani, bunlar ilgilenmediğimden değil, ama devrimci kavga 
bizi böyle yönlendirdiğinden, bizden bunları talep ettiğinden oldu. Hatta 
büyük oğlum burada, zaman zaman sitem etmiştir bana. Onun ilkokulda 
kaçıncı sınıfta olduğunu karıştırdım bir kez. Meğer ben, diyelim falan sı-
nıfta sanıyorum; oysa bir üst sınıftaymış. Yani benim için önemli olan, tüm 
dikkatimi yönelttiğim devrimci kavganın meseleleriydi.

E, insan çocuğuyla ilgilenmez mi?
İlgilenir elbette, ben de ilgilendim. Ama asıl; kafamı, ruhumu dolduran 

devrimci kavganın meseleleri. Öyle olunca dikkatimden kaçmış…
Burada son bir noktaya daha değineyim ve beni, özel alanıma ait oldu-

ğu için, söz ederken sıkıntıya sokan bu meseleyi bitireyim, kapatayım. 
Sultan’ımı seçmekle Anam son derece isabetli davranmış. Ölçütleri de 

gözlemi de çok güvenilirmiş Anamın gerçekten de... 
Sultan’ım beni çok iyi anladı. Beni de, kavgamı da çok sevdi. Ve sıkıca 

bağlandı. Benim için daha iyi bir seçim olamazdı. Birbirimizle mükemmel 
bir uyum sağladık. 

Sultan, tam da Anamın istediği gibiydi. Sertti, ciddiydi, çalışkandı, 
fedakârdı, sevecendi, zekiydi, bütün bunlara ilaveten de yiğitti. Asla geri 
adım atmaz. Korku nedir bilmez. Kavganın üstüne üstüne yürür. Yalan fi-
lan da bilmez. Dürüst, mert.

Tabiî çok sert biriyle yaşamanın ufak tefek zorlukları olur. Ama bunlar 
çerez kabilindendir. Aklının yatmadığı bir şeyi asla kabul etmez. Ama an-
lamaya da açıktır hep…

Tabiî ben de, böyle sağlam statik karaktere sahip bir kadının, bir insan, 
bir eş ve bir devrimci olarak gönlüne gireceğimden emindim… Öyle de 
oldu… Artık geçelim bunu…
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Yani arkadaşlar, her arkadaş düşünürse, benzer bir yol bulabilir, çözüm 
bulabilir buna. Bulmalıyız zaten. İsmet Abi öyle bulmuş, ben böyle bul-
dum. Usta’m, bildiğiniz şekilde bulmuş. Ama her arkadaş bulur. Ona tes-
lim olursak, olmaz. Usta’yı anlayamayız. İsmet Demir’i de anlayamayız. 
Diğer önderleri de anlayamayız. Asıl bu özlere, köklere bakmamız gerekir. 
Ve dönmemiz gerekir, buralara dönmemiz gerekir.

İşte o zaman kavganın meselelerini çözeriz, görevlerimizin üstesinden 
geliriz, başarırız. 

Lenin ne diyor:

“Bana bir parti verin, Rusya’nın altını üstüne getireyim.” 

Şu şartlarda, hayat, Türkiye insanlarını ve Türkiye’yi öyle bir noktaya 
getirdi ki; olaylar o kadar hızlı akıyor; insanlar sağa sola öylesine hızlı bir 
şekilde savruluyorlar ki ve de insanlar öyle bir arayış içinde ki, ha dedi-
ğimizde bin kişiyle eylem yapabileceğimiz bir güce eriştiğimizde, hemen 
dikkat çekeriz. Geometrik bir hızla çoğalırız. Böylece de Türkiye’nin altını 
üstüne getiririz. 

(Alkışlar...) 

Satılmışlar medyasının, pezevenkleşmiş medyanın ablukasını da yıka-
rız o zaman. Bizi dikkate almak, kale almak zorunda kalırlar. Almazlarsa, 
onlara da aldırmanın yollarını buluruz o zaman, arkadaşlar. Ama günlük 
olaylarda, çok yoğun olaylar çıkıyor karşımıza. Ha dediğimizde bin kişiyi 
toparlayabilmeliyiz. O hale geldik mi, gerisi kolay. Hızla büyürüz, çığ gibi 
büyürüz...

Devrimci Önderlerin, Devrimci Partinin
kitleyle bağı hayati önem taşır

Usta’mız 1970’te, AB için ne diyordu arkadaşlar?
“Vatanı satmak” diyordu. Açık.
“Yol Anıları”ndan aktardım Usta’mızın o bölümlerini. Sosyalist’lerdeki 

o yazıları da biliyoruz çoğumuz.
İşte şimdi AB süreci hızlanınca, artık herkes, bu gerçeği görmeye başla-

dı. Yeniden Sevr Haritası, açık bir şekilde gözümüzün önüne geldi. Daya-
tıldı Türkiye’ye. Öyle olunca, insanlar tavır almak zorunda kalıyorlar artık: 
Ya Sevr’ci olacaklar, ya Yurtsever olacaklar!

Ama doğru devrimci tavrı kim gösterebiliyor?
Yalnızca biz!
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Başka var mı sol ortamda gösteren?
Yok arkadaşlar, başka yok!
Eğer biz görevlerimizi başarabilirsek, insanlarımızı hızla çevremizde 

örgütleriz. Ama başaramazsak, insanlar faşist cepheye doğru savrulurlar. 
Bu gelişme onları güçlendirir, onlara yarar, arkadaşlar. Bu da Türkiye’nin 
çıkarına, halkımızın çıkarına olmaz. Yani böylesine kritik bir dönemden 
geçiyoruz şu anda.

O bakımdan, her zamankinden daha fazla, daha büyük sorumluluğu-
muz. 

Şimdi tarihe baktığımız zaman, arkadaşlar, Lenin’in Partisi, Bolşevik 
Partisi-SBKP, 20’nci Yüzyılın en büyük devrimini yapan, ilk sosyal devri-
mi yapan, büyük Ekim Devrimi’ni yapan parti.

1991’de hangi noktaya gelmiş?
İçinde bir tek savaşçının kalmadığı bir noktaya gelmiş, arkadaşlar.
Hayatını, devrim davasına adayacak tek bir insan kalmamış o partide. 

İşte Henry Alleg’in “Büyük Geri Sıçrama”sını okuyoruz, arkadaşlar. 
Boris Yeltsin döneğinin, alçağının insanları geliyor, diyorlar ki:

“Bir saat içinde partiyi terk edeceksiniz, boşaltacaksınız.”

Merkez binasına geliyorlar, Moskova’da. Beş bin kişi o anda çalışmak-
ta, parti merkezinde. Ve bir saat içinde o beş bin kişi, çekmecelerini boşal-
tıyor, ceketlerini giyiyor, çekip gidiyor.

Ruhen ölmüşler… Bitmişler ruhen...
Birkaç kez tekrarladım yoldaşlarıma, birinin eşi diyor ki:

“Beş bin kişisiniz, hiçbiriniz tık diyemediniz mi, bir tekiniz olsun 
savaşmayı düşünemediniz mi?”

Düşünememişler, arkadaşlar.
Belki Anama bağlılığımdan, Anamı yüceltmemden, kendimi bildim bi-

leli kadınları hep erkeklerden daha yiğit, daha mücadeleci görürüm, daha 
dürüst görürüm. Ustaları okuyunca da bu kanımın teorik temellerini gör-
düm onlarda. İşte o beş bin kişiden, birinin eşi hepsinden daha yiğit. Bakın, 
yiğitçe; hiçbiriniz düşünemediniz mi? diyor. Ne kadar acı bir şey değil 
mi?

İnsan olan nasıl bakar o eşin artık yüzüne.
Ne demektir o?
Siz insanlıktan çıkmışsınız, davanıza ihanet etmişsiniz, siz alçak, kor-

kaksınız demektir.
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Kendisine haklı olarak öyle diyen bir insanın, bir eşin yüzüne nasıl ba-
kar insan?

Ama o insanlık, o ruh kalmamış ki onlarda…
Yine Dimitrov’un partisi, Bulgaristan Komünist Partisi, arkadaşlar. Bil-

diğimiz gibi önce şovenizme savruldu, sonra da SBKP gibi devrildi, yıkıldı 
gitti… Direnen, mücadele eden olmadı.

En yiğitçe mücadeleyi yine, Romanya’nın Devrimci Önderi Çavuşesku 
verdi. Nikolay ve Elena Çavuşesku.

Gerçekten, Elena Çavuşesku daha yiğit, bir dokuma işçisi, tekstil işçi-
si.

Karşıdevrimin uyduruk, kukla mahkemesi sözde yargılıyor. Ve sorular 
soruyor.

Elena: “Nikolay, nasıl izin veriyorsun bu alçakların sana böyle hi-
tap etmesine” diyor. Tahammül edemiyor.

Her ikisi de o kukla, uyduruk yargılamadan sonra, birkaç dakika sonra 
kurşuna dizildiler bildiğimiz gibi. Ama yiğitlik işte... Ölmez yiğitler, dire-
nenler! Her yiğit insanın yüreğini titretir o an. O mahkeme anındaki duruşu 
Elena Çavuşesku’nun, gözlerimin önünden hiç gitmez.

Alçak Parababaları medyası, yok şöyle sarayı var, yok böyle zengin, 
lüks içinde dedi. Hiçbir şeyleri yok. İki katlı bir evi var. İki katlı, sıradan 
bir ev…

Elena Çavuşesku’nun bir kürkü varmış. Yahu Istranca Dağları’nın üze-
rindeki bir ülke, av hayvanlarıyla dolu. Kürklü av hayvanlarıyla dolu, o 
ülke. Bir devlet başkanının eşinin bir kürkü… E, kaldı ki bugün, Rusya’ya 
baktığınız zaman, sıradan bir sürü kadının sırtında kürk var. Bir şey değil 
ki… Ama o alçaklığı yaparak çamur atmak istedi. Başka diyeceği bir şey 
yok çünkü. 

Bir de Demokratik Almanya’nın Erich Honecker’i direndi bildiğimiz 
gibi.

Ama çaresiz kaldı. Onlar da kitlelerden kopmuşlar. Kitlelerle bağları 
kalmamış. Romanya’da da öyle.

O yüzden kitlelerden koptunuz mu olmaz. Her an iletişim telleri çalı-
şacak, vücudun sinir sistemi gibi. Bir anlamda kan damarları gibi. Nasıl 
beyinle tüm organlarımızın, ayak parmaklarımızın, el parmaklarımızın, 
gözümüzün her an irtibatı varsa, parti önderliğinin de kitlelerle aynı şekil-
de bağları olacak, irtibatı olacak. Sürekli, iletişim halinde olacak. Birlikte 
hissedecekler. Felsefe kavramı olarak einfühlung denir; birlikte duyma, 
birlikte hissetme, özdeşleşme. Bir estetik kavramı felsefede. Yani siyasette 
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de kitlelerle önderlik, aynı duygulara sahip olacak. Olaylar karşısında aynı 
hissiyatı sergileyecek.

Bu nasıl olur?
Futbol fanatikleri var, bir misal vermek için: tuttuğu takımın forvet 

oyuncusu mu denir, golcü oyuncu, rakip kale önünde kafaya çıkar gelen 
topa, tribündeki taraftar da aynı anda kafaya çıkar. Aynı anda o da kafaya 
çıkar, o da kalkar ve aynı hareketi yapar, arkadaşlar. Yani birlikte hissedi-
yor, duyguları aynı. Öylesine bağlı takımına.

İşte bizde siyasi anlamda böylesine bağlı olacağız, böylesine birlikte 
hissedeceğiz. Kitlelerle, önderlik... Böyle bir bağımız olmazsa, kitleleri 
peşimizden sürükleyemeyiz. İşte bunları yapamamışlar. Ne Çavuşesku’lar, 
ne Honeker. O yüzden kitleler başka bir yere gitmiş. Kendileri sağlam dur-
muş ama, tek başına sağlam durmak yetmez. Bir önder için o yetmez... 
Tüm halk kitlelerini de aynı şekilde tutacaksın. Ruhiyatını aynı şekilde, 
biçimlendireceksin. Böylesine zor bir şey önderlik. 

Latin Amerika Konferansı oldu arkadaşlar, geçen 19 Mart’ta, arka-
daşlarımızın çoğu katılmıştır, biliyorsunuz. Şu anda dünyada sosyalizmin 
bayrağını yiğitçe dalgalandıran Küba’nın Ankara Büyükelçisi Yoldaşımız 
vardı. Ama beni çok üzen durumlar yaşadık orada. Bir kere yoldaşımızdan, 
sizin de tanık olduğunuz gibi, bilmediğimiz hiçbir şey öğrenmedik. Var mı 
öğrenen arkadaşlar?..

Matbu bir kâğıttan, basılmış hem de birkaç renkte basılmış bir kâğıttan, 
notlar okudu sadece yoldaşımız. Besbelli ki, Küba’da basılıp dünyadaki 
tüm elçiliklere, gönderilmiş bir kağıt. Bir özet tabiî oradaki değerlendirme-
ler. Onu da zaten, devrimciler olarak biz biliyoruz.

Ama biz orada neyi bekledik?
Küba’nın canlı ruhunu bize aktarmasını, yaşatmasını bekledik. Olma-

dı. Bir de asıl beni üzen şey, insanlar, arkadaşlarımız soru sormak istiyor; 
soru sorulmasını istemiyor. Bu soru son olsun, dedi mesela. Kaldı ki, iki 
üç soru soruldu. Yani, yahu sen bütün dünyada saygı uyandıran bir ülkenin 
temsilcisisin.

Karşında üç yüz, beş yüz insan var ülkeni anlatman gerekmiyor mu? 
Ondan daha önemli hangi iş olabilir senin için?

Ama, onu kavrayacak ruhiyata sahip değil. O yüzden, söylemleri kal-
binden akarak, dolaşıp gelmiyordu. Aklından, sadece dudaklarına dökülü-
yordu. Ama kalbi de dolaşacak, oradan ateş alacak, o ateşi yansıtacak, o 
ısıyı yansıtacak sözler. O zaman etkili olur, bir işe yarar. Yoksa ham sofu-
nun çölde kıldığı namaza benzer. Mevlana, o tür namazları da irdeler. Ve 
ciddiye almaz, önem vermez o tür namazlara. Namaz suretidir sadece işin, 
biçimidir, der. Ama asıl özü lazım, der. 
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Bilim, bilinç eksikliği giderilir;
   Aslolan Devrimci Heyecandır

Ece Temelkuran, Venezüella’ya gitti geçen yıl. Gözlemlerini buraya ak-
tarmış mıyım bilmiyorum. Herhalde getirmemişim. “Biz Burada Devrim 
Yapıyoruz Sinyorita” adını taşıyan bir kitapta yayımladı. arkadaşlar.

Burada Chavez’in, petrol gelirlerini halka dağıtan devlet şirketinin başı-
na koyduğu çok dürüst, bir eski asker var; adını unuttum şimdi. O anlatıyor 
hep: Neler yaptıklarını, halka nasıl yardım ettiklerini. Hangi örgütlenmele-
ri yaptıklarını, halkın ekonomik durumunu nasıl yükselttiklerini, emperya-
lizmle nasıl mücadele ettiklerini… Ve bir şey istiyor Ece Temelkuran’dan, 
tek bir şey:

“Devrimimizi anlat, herkese anlat devrimimizi. Biz burada ne yap-
tığımızın bilinmesini istiyoruz. Bir tek bunu istiyorum sizden. Ülkeniz-
de ve gittiğiniz yerlerde bizi anlatın.” diyor.

Şimdi gerçekten önemli, değerli, güzel, büyük bir iş yaptığına inanan 
her insan, aynı şeyi ister. Herkesçe yaptığının bilinmesini ve takdir edil-
mesini ister. Tanınmak ister. Herkesi etkilemek ister. Hâlbuki Marksist-
Leninist bir bilince sahip değil, Chavez’in yoldaşı, arkadaşı. Ama buna 
rağmen ateşin içinde. Kendince, küçükburjuva çizgide bize göre, bir dev-
rim mücadelesinin içinde. Böyle olunca, bu doğru tavrı koyabiliyor. Mese-
lenin bu yönünü yakalayabiliyor. 

Ama Kübalı yoldaşımız oturganlaşmış. Yüreğindeki ateş küllenmiş. 
Kavrayamıyor, göremiyor... İnsanlar ülkesini, Küba’yı öğrenmek istiyor-
lar, sormayın, diyor. Öğrenmek istemeyin, diyor. Beni çok yaraladı. Çok 
üzüldüm…

İşte bizde sürekli ateşin içinde yaşamazsak, arkadaşlar, böyle oluruz 
işte, bu yoldaşlara döneriz. Görevlerimizi hem anlayamayız, hem de ba-
şaramayız. Benim özellikle anlatmak istediğim buydu bugün, arkadaşlar. 
Bunu kavratmak, anlatmak, göstermek istedim siz saygıdeğer yoldaşları-
ma.

Çünkü Lenin’in dediği gibi:

“İnsanın kendi hatasını görüp bilince çıkarması bile, başlı başına 
büyük, devrimci bir eylemdir.” 

Eğer bunu başarabildiysek, bugünkü görevimizi yapmışız, yerine getir-
mişiz demektir, arkadaşlar.

Aslında, sevdiklerimi üzmeyi hiç istemem. En çok kaçındığım şeydir. 
Yoldaşlarımı üzmek, kırmak... Hayatımda en nefret ettiğim şey. Arkadaş-
larım bilir, düşmanlarıma karşı ne kadar sertsem, katıysam, yoldaşlarıma 
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karşı o kadar sevecenim, hoş görülüyüm. Onların üzülmeleri çok yaralar 
beni. Bir arkadaşımı, bir iki kez, bazı durumlarda hani yanlışını göstererek, 
eleştirmem bile beni yaralar, sonunda üzülürüm; acaba arkadaşın gönlünü 
mü kırdım diye. Onu tamir etmek için çabalarım. 

Ama bunları da söylemek zorundayım. Böyle gidemeyiz. Bu anlayışla 
gidemeyiz!

Ve Türkiye çok önemli bir süreçten geçiyor. Şu anda davaya, görevlere 
böylesine sahip çıkmazsak anlattığım şekilde, halkımız, şovenizmin safla-
rına doğru savrulur gider. Emperyalistler Sevr bataklığına doğru çektikçe 
Türkiye’yi, kitlelerde buna karşı bir tepki gelişecek. Bu tepkiyi biz dev-
rimci yönde kanalize edemezsek, faşistler ve şovenler, onu kendi saflarına 
çekerler, kullanırlar, arkadaşlar. Bunun için şu an-içinde bulunduğumuz 
zaman, çok önemli. Görevlerimizi hakkıyla yerine getirmeliyiz. 

Mesela, bizim dışımızda bazı döküntüler var. Kavga kaçkınları var. Şu-
rada burada diyorlar ki, biz de Kıvılcımlı’yı benimsiyoruz, takdir ediyoruz, 
savunuyoruz. Ama onlar kavganın dışına düşmüşler. Hiçbir iş yapmıyor-
lar ki... Bu bakımdan onların Kıvılcımlı’yı anlamaları da mümkün değil, 
savunmaları da mümkün değil. Biz onlara tek bir şey diyoruz arkadaşlar, 
karşılaştığımız zaman. Eğer Kıvılcımlı’ya, azıcık da olsa saygı duyuyorsa-
nız, sevgi duyuyorsanız, hiçbir yerde Kıvılcımlı’nın adını ağzınıza alma-
yın. Çünkü sizin Kıvılcımlı’yı savunur görünmeniz, Kıvılcımlı’ya kötülük 
etmektir. Çünkü Kıvılcım’lı, sizin anladığınız, bildiğiniz Kıvılcım’lı değil 
ki... Herkes sizin anlattığınız gibi sanır Kıvılcımlı’yı. O değil, Kıvılcımlı. 
Kıvılcımlı bir savaş adamıdır.

Ne diyor:

“Devrim bir savaştır.”

“Devrim Nedir?” kitabını açtığımız zaman bu cümleyle karşılaşırız, 
arkadaşlar. Devrim bir savaştır. Lenin’in cümlesi bu.

O zaman devrimci, o devrim savaşının gönüllü savaşçısı... Her an cep-
hede, nöbet yerinde olmak zorunda. Olmazsa, savaşçı olamaz zaten. Sa-
vaşçılıktan düştüğü anda, devrimcilikten düşer. Ve Kıvılcımlı’nın yandaşı 
olmaktan düşer. Olamaz. Ne kavrayabilir, ne anlayabilir. 

Başkan Arkadaşımın, bir sıkıntısını aktardı bir yoldaşımız, iki gün 
önce. Rüyasında, toplantıyı açış konuşmasına başlamış arkadaşımız, ama 
daha yapılması gereken teknik işler bitmemiş. Demişler ki, dur daha tek-
nik aksaklıklar var, başlatmayalım. Bunu görmüş rüyasında. Ne kadar se-
vindim arkadaşlar, ne kadar sevindim... Rüyalarımızı devrimci hareketin, 
devrimci kavganın problemleri süsleyebiliyor, doldurabiliyorsa ne mutlu!.. 
İşte benim istediğim şey bu… Ben bunu arıyorum… Yoksa burada arkada-
şımızın yapacağı başkanlık görevi, konuşması eksik olmuş, tam olmuş, bu 
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hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Asıl önemli olan; yürekte o heyecanı 
duymak. Rüyalarımızı o meselelerle doldurmak, süslemek. İşin özü bu...  

Yine Ayça Arkadaşımız, Kadın Konferansı’nda dikkat ederseniz dili 
sürçtü birkaç kere.

Neden?
Heyecanından. Benim için ne kadar önemliydi o! O heyecandır önemli 

olan. Yoksa dilin sürçmesi, konuşmanın şöyle ya da böyle düzgün olup 
olmaması, hiç önemli değil benim için. O heyecan yoksa bir önemi yok. 
Gerisi, dudaktan dökülen söz mimarlığıdır.

Hani, şiirin de, Jose Marti’den aktarmışımdır birkaç kez, şiir olabilmesi 
için; duyguların yürekten dökülüp, kelimelerde şekillenmesi gerekir. Yü-
rekten dökülen, aktarılan duygular yoksa bir söz mimarisidir şiir. Bir an-
lam ifade etmez. Çok güzel kafiyelerle, edebi sanatlarla süslenmiş olabilir. 
Hiçbir önem taşımaz. Bu bakımdan Divan Edebiyatı’nı hiç sevemedim. 
Çünkü yürekten gelen duygular pek az, yok denecek kadar az o edebiyatta. 
Azıcık Fuzuli’de… Diğerleri, çok güzel söz mimarisi… Ama şiirin özü 
yok. Bir padişaha mersiye yazıyor divan şairi, Padişah ölüyor, hemen onun 
yerine geçene takdim ediyor aynı mersiyeyi. Ruh yok…

Yani Devrimcilikte de böyle arkadaşlar. O heyecan varsa, en önemli 
olan o.

Lenin ne diyor arkadaşlar:

“Bilim, bilinç eksikliği giderilebilen şeylerdir. Yeter ki devrimci he-
yecan olsun” diyor.

(Alkışlar…)

Özlü sözlerimize son bir özlü söz daha ekleyelim:

“Bilim, bilinç eksikliği giderilebilen şeylerdir, tasalanma, ama dev-
rimci heyecanın azalmışsa ya da yok olmuşsa, bitmişse işte o felaket-
tir.”

Evet, arkadaşlar, felaket bu işte!
Şimdi, bu meseleyi artık burada noktalıyorum. Mayıs’tan bu yana sü-

rekli tekrarladım. Ama artık burada en geniş toplantımızı bulmuşken, yap-
mışken, bir de burada, daha ayrıntılı bir şekilde tekrarladım. Artık nokta-
lıyorum. Çünkü bir şeyi sürekli tekrarlamak da, olumlu bir sonuç vermez, 
arkadaşlar. Bundan sonra artık, Özlü Sözler’le bu konuyu gündemde tu-
tacağız. Arkadaşlarımız, onlara bakarak durumlarını gözden geçirecekler. 
Onlar; bizlerin boy aynasıdır, arkadaşlar. Oraya baktık mı, eksiklerimizi 
gediklerimizi söyler, gösterir o. Tıpkı ayna gibi… Nasıl ayna ve terazi, 
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acımasızdır biraz ama, hep doğruyu söyler: dostu düşmanı olmaz. Terazi-
nin üstüne kim çıkarsa, ona ağırlığını bildirir. Ayna da öyle; insanın şeklini 
gösterir. Ben sırma saçlıyım desem, aynaya baksam ne der ayna: sallama 
der. Evet. Bu yüzden böyle bir iddiada bulunamam. Aynalar var çünkü. 
İşte devrimci kavgamızda, o Özlü Sözler’e aynı şekilde bakmamız lazım. 
Onlar bize söyler eksiğimizi gediğimizi…

Bu konuyu noktalayalım arkadaşlar artık.

Gerçek laikliği bizler savunuruz yalnızca
Genç arkadaşlarımızın taleplerinden biri, burada incelememizi, tartış-

mamızı, konuşmamızı istediği konulardan biri, Laiklikti, arkadaşlar.
Genç Arkadaşımın da söylediği gibi, sol gruplar içinde, laikliği bizim 

dışımızda savunan yok.  Var mı?..
Benim bildiğime göre yok, arkadaşlar.
Hâlbuki Lenin çok açık ve net şekilde söylüyor: “Demokratik ve laik 

eğitim”… Burjuva düzeni egemen olduğu sürece, bizim, eğitimden tek bir 
talebimiz var: Demokratik ve laik eğitim, anadilin özgürlüğü. Taleple-
rimiz bunlar.

Bu denli önemli, Leninist bir ilke, laikliği savunmak. Ama küçükbur-
juva sollarımız Leninist değil ki… Ne devrim anlayışlarında Leninist, ne 
laiklik anlayışlarında, ne Tarihe bakışlarında... İlgileri yok Bilimcil Sosya-
lizmle.

Laiklik deyince, e, Kemalistler savunuyor onu, bize ne? diyorlar.
Kemalistlerin savunduğu çok eksik, güdük bir laiklik. Gerçek laikliği 

bizler savunuyoruz yalnızca, arkadaşlar.
Kemalistler laikliği de bilmezler aslında. Bazen ekranlarda görüyorsu-

nuz, köşe yazılarında da okuyorsunuz; sözde laikliği savunuyorlar, Orta-
çağcıların karşısında.

Ama savunuyorlar mı?
Savunamıyorlar, arkadaşlar. Savunamıyorlar...
Laikliği savunmak için, arkadaşlar, biraz meselenin ilk köklerine 

inmemiz lazım. Yüzeysel bakarsak: işte din-devlet işlerinin birbirinden 
ayrılması… Anlayamayız işin aslını. Her meselede olduğu gibi, meselenin 
kökenine inmemiz lazım.

Din ne? biraz ona bakmamız, dinlere bakmamız lazım, arkadaşlar. Din-
leri anlamamız gerekir ki, onun neden kamu işlerinden ayrılması gerekti-
ğini, kamu işlerine müdahale etmemesi gerektiğini bilebilelim, anlayabi-
lelim.
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Din sapkınlığı, tarikatlar ve Mevlevilik
Şimdi, Türkiye’de 100’ün üzerinde tarikat varmış. Alt dallarıyla birlik-

te harıl harıl çalışıyor bunlar. Örümcek ağı gibi Anadolu şehirlerimizi ve 
kasabalarımızı, büyük şehirlerin bütün varoşlarını kuşatmış durumdalar. 
100’ün üzerinde tarikat…

Nedir tarikatlar, biraz bunlara bakmamız lazım. Bunların, en saygı gö-
renlerinden biri de Mevlevilik, bildiğimiz gibi. Mevlana, kurucusu Mev-
leviliğin. Şimdi kısaca bir bölüm aktarayım, Mevlana’nın kadın konusun-
daki, aile konusundaki, kadın-erkek ilişkileri konusundaki görüşleriyle 
ilgili:

“Buyurdu ki (yani Mevlana buyuruyor. Lütfen dikkatimizi biraz topar-
layalım, arkadaşlar. Yoğunlaştıralım.) gece gündüz kavga edip bir kadı-
nın huyunu güzelleştirmek ve düzeltmek istiyorsun. (erkeğe hitap ediyor 
burada, Mevlana), Onun pisliğini kendinle temizliyorsun. (Yani, kadının 
huyunu güzelleştirmek, düzeltmek, bunun için uğraşmak: “onun pisliğini 
kendinle temizliyorsun” demektir, bu anlama gelir, diyor.) Kendini onunla 
temizlemen, onu kendinle temizlemenden daha iyidir. (Yani tersini yap, 
diyor.) Sen onun vasıtasıyla iyileş, güzelleş, ona doğru git. İmkânsız olsa 
bile onun dediği şeyi kabul et. (Yani kadın ne derse kabul et, diyor. Ne 
olursa olsun. İmkânsız olsa bile, he, de, evet de.) Kıskançlık her ne kadar 
erkeklerin vasıflarından ise de bu huyu bırak. O (“başka’yı” çevirmen 
köşeli parantez içine almış, arkadaşlar) [başka] erkeklerin sıfatlarını sana 
söylese de kıskanma. (Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar?.. Kadının, eşin, 
başka erkeklerin sıfatlarını sana söylese de kıskanma… Yani filan erkek 
şöyle iyi, şöyle güçlü, hani şöyle yakışıklı, onunla şöyle yatılır, vesaire… 
Yani sana söylese de bu sıfatları, kıskanma, diyor, bakınız.) Çünkü sende-
ki iyi vasıflarla sonra kötü vasıflar meydana gelir. (Bunu yaparsan sende 
kötü vasıflar meydana gelir.) Bu bakımdan Peygamber, (Tanrı’nın selam 
ve salâtı onun üzerine olsun) “Müslümanlıkta bekârlık yoktur.” (Hadis 
bu, arkadaşlar.) buyurmuştur. Rahipler yalnız oturur ve dağlarda ya-
şarlar. Evlenmezler. Ve dünyayı terk ederler. Aziz ve yüce olan Tanrı, 
Peygamber’e çok ince bir yol gösterdi. O yol nedir? Kadınların kapris-
lerine, kötülüklerine tahammül etmek ve onların söyledikleri imkânı 
olmayan şeyleri dinlemek. Onların koşturmasına dayanmak suretiyle 
kendini iyileştirmek ve düzeltmek için, evlenmektir. Tanrı ona, sen en 
yüce ahlâk üzerinesin buyurmuştur. İnsanların kötülüklerine katlan-
mak, tıpkı kendi pisliğini onlara sürmek suretiyle kendini temizlemek 
gibidir. Onların bu koşturmasına ve kötülüğüne katlanmakla senin hu-
yun düzelir. Onlarınkiyse bozulur. (Yani onların her dediğini hoş görür-
sen, onlar gittikçe bozulur, ama sen gittikçe düzelirsin, diyor. Onlar dediği 
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de, kadınlar.) Şimdi mademki bunu öğrendin (taraftarlarına diyor, bunu) 
artık kendini temizle ve onları pisliklerini temizlediğin bir bez parçası 
olarak bil. (Evet arkadaşlar…) Nefsinle başa çıkamasan da kendi aklına 
şu dersi ver. Ve de ki: farz edelim o aramızda nikâh olmayan serseri 
bir sevgilidir. Şehvetime yenilince onun yanına giderim. İşte bu suret-
le hamiyeti ve kıskançlığı içinden çıkar at. Nefsini terbiye edip sende 
mücahede, (yani sıkıntılara katlanma gücü) ve tahammül zevki meydana 
gelinceye ve böyle onların imkânsız bulunan şeylerinden, sende türlü 
türlü haller hâsıl oluncaya kadar, bunu bu şekilde kabul etmeye çalış. 
Sonra da kendi kendine verdiğin bu ders olmadan da kendi mücahe-
denin ve eski haline esef etmenin müridi olursun. (Artık o hale gelirsin 
ki, eski haline esef edersin. Şimdiki durumunun müridi olursun. Yani bir 
anlamda, pezo ol, diyor, arkadaşlar.) Çünkü artık kendi faydalarını açık-
ça onda görürsün.”

Şimdi, bu en akıllıları… En bilgilileri… Mevlana…
Devlet kitapları, o zamanki adıyla Milli Eğitim Vekâletinin, Milli Eği-

tim Bakanlığının kitapları bunlar.
En iyileri bu durumda, arkadaşlar.
Şimdi böyle bir ilişkiye insancıl bir ilişki denir mi? Bir mantık, bir 

ahlâk, bir din aranır mı bunda?
Bir Dinleyici: Kadının aşağılanması var Hocam.
Nurullah Ankut Yoldaş: Tabiî. “Pisliğini sildiğin bir bez parçası bil 

kadını”, diyor. Yani ahlâksız biridir. Yani sadece nefsini köreltmek için yat 
kalk.

Gerisi?..
Gerisi yok yahu! Gerisi yok!..
Şimdi işin acıklı tarafı, bunu çeviren, Meliha Ülker Tarıkâhya ismin-

de bir hanım, bir kadın. Onun da Önsöz’de tanıtımı var. Konuyu özetliyor, 
Mevlana’yı anlatıyor. “Mevlana ve Kadınlık”, arkadaşlar, çevirmen kadı-
nımızın yorumu, değerlendirmesi:

“Mevlana ve Kadınlık
“Bütün insanları bir gören ve seven Mevlana, şark memleketlerin-

de bugün bile erişilemeyen ileri bir görüşle, kadınlığa layık olduğu ha-
kiki değeri vermiştir” diyor ve devam ediyor...

Şimdi, din sapıtması, işte böyle bir şey, arkadaşlar. Bir kere körü körüne 
bağlandınız, inandınız mı, artık hiçbir şey göremez olursunuz. Yani bu ka-
dın, Farsça biliyor, akademisyen sanıyorum. Böylesine kültürlü bir hanım. 
Ama kavrayışı bu...
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Sıradan, okuma yazma bilen bir insan okusa, ne der buna?
Hepimizin dediğini der. Ama mantık gitmiş. Artık normal insan mantığı 

yok, arkadaşlar. O bakımdan, hiçbir şey göremez artık.
Bu Mevlana, arkadaşlar.

Din sapkınlığının geldiği akıl almaz nokta
Bu da, zamanımızdan... Süleyman Uludağ… Bursa Uludağ Üniver-

sitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Bilimleri Bölüm Başkanı, şu anda. 
Kitabının adı: “Sufi Gözüyle Kadın”. Bu da şimdiyi inceliyor: “Sufi Gö-
züyle Kadın”…

Şimdi burada, Mevlana ve çevresini anlatan, yine Devlet Kitaplarından 
“Ariflerin Menkıbeleri”, diye bir eser var. Ahmet Eflâki, yazan. Mevla-
na ve yakın çevresini anlatıyor.

Oradaki bir bölümü aktarıyor, Süleyman Uludağ. Aynı bu kitaptaki, işte 
burada ayraçladığım bölümdeki bir görüşü aktarıyor. Şimdi onu okuya-
lım.

Bu da şimdi, ne yetiştiriyor?
Okullarımıza, din öğretimi hocası yetiştiriyor, arkadaşlar. İlahiyat Fa-

kültesi Prof’u… Tabiî imamlar, yani bu fakülteyi bitirenler, şimdi yalnız 
imamlık etmiyor, biliyorsunuz. Sağlık müdürlükleri, hastane müdürlükleri, 
daha bir sürü görevlere getiriliyor bildiğimiz gibi. Okullarda hep idareci 
zaten, büyük idarecilerin çoğunluğu Din öğretmenleri, ilköğretim okulla-
rında, liselerde, arkadaşlar. Şimdi onları yetiştiren Prof. buradan bir bölüm 
aktarıyor:

“Eflaki (yani bu kitabın yazarı) “Menakib al Ârifin” (yani “Ariflerin 
Menkıbeleri”) bu eserde şöyle bir menkıbe anlatır:

“Hz. Mevlana’nın temiz kalpli eşi Kira Hatun hazretleri, bir gün 
şöyle düşünmüştü: epey zamandır Hz. Mevlana yemeyi, içmeyi ve uyu-
mayı en aza indirdi. Durmadan oruç tutuyor, sohbetler yapıyor, co-
şuyor, semah yapıyor, kendini riyazate veriyor. Bedenin ihtiyaçlarına 
önem vermiyor, beni de ihmal ediyor. Cinsi yakınlıkta bulunmuyor, 
yatağıma girmiyor. Acaba şehvetten ve beşeri özelliklerden arındı da, 
melek gibi bir varlık mı oldu? Kira Hatun hazretlerinin bu duyguları 
Hz. Mevlana’ya malum olur. (Bakın arkadaşlar, anlayışa bakın: hâlbuki 
Kur’an’da, Peygamber’e bile böyle bir malum olma yok. Ancak vahiy ge-
lir. Cebrail haber, bilgi getirir, ayet getirir. Böyle bir malum olma duru-
mu yoktur. Peygamber’e bile böyle bir şey olmaz. Yani Peygamber’in de 
üstünde olmuş oluyor... Bütün tarikat şeyhleri de aynı şeyi iddia ederler. 



234

Müritlerine, sizin kalbinizden geçeni, ne düşündüğünüzü biliriz, derler. 
Halbuki bildikleri hiçbir şey yok. Yani kendilerini Peygamber’in bile üze-
rinde görürler. Böylesine bir sapıtma.) O gece eşini ziyaret edip, şeref-
lendirir. Kükremiş bir aslan gibi Kira Hatun’a çullanarak, peş peşe 
yetmiş defa cinsî ilişkide bulunur. Kira Hatun bir yolunu bulup Hz. 
Mevlana’nın elinden kurtulup, medresenin damına koşar. (Gülüşme-
ler…) Mevlana onun ardından gider ve daha tamam olmadı, der ve 
ekler: Hak erenler her şeyi bilir. Cinsî ilişkiyi terk edişimiz, vecd ve 
istikrah halinde olmamızdandır. Sizin bu halime ilgi duyup, kalıcı haz 
ve zevklere kavuşmamız için böyle yapıyorum. Öteki dünyamızı süsle-
menizi istiyorum. Başta İbni Abbas, İbni Mesut olmak üzere, pek çok 
âlim ve müfessire göre, Yasin Suresi’nin 55’inci Ayeti, cennete girenler, 
bakirelerin kızlıklarını bozarak sefa sürerler. (Böyle yorumluyorlar, ar-
kadaşlar. Yani cenneti de ne hale getiriyorlar. Bakın, oraya kızlık bozmaya 
gidiyor Müslüman... Bakın!.. Ayeti öyle yorumluyor. Bakın… Buyurun!) 
Bakınız: “İbn Kesit Tefsiri” 3’üncü cilt, s. 575. Hoşlarına gittikleri için 
erkeklerin, ikide bir bahis konusu ettikleri ayetin bu yorumuna, Rabia 
Hatun karşı çıkar: “Zavallılar cennette eşleriyle zevk ve sefa sürme 
derdindedir”, diyor. (Yani Rabia Hatun, kadın olduğu için, bu kadarını 
görebiliyor.) İbni Arabî’ye göre, “Cennetlikler aslında Allah’la meşgul-
lerdir, Rabia Hatun farkında değildir”, diyor.

“Hz. Peygamber’le Hz. Ayşe arasında da böyle bir olay olmuş. Hz. 
Ayşe, Hz. Peygamber’in kendisine yeterince cinsi yakınlık gösterme-
diğini düşünmüştü. Bir kere Hz. Peygamber’le iken, yakınlarına iki 
serçe konmuş. Üst üste çiftleşmeye başlamışlardı. Hz. Ayşe, şaka yollu 
bu manzarayı eşine gösterip, hislerini anlatmak istemiş. Bunun üzeri-
ne Hz. Peygamber (şimdi Mevlana’dan aşağı kalacak değil), doksan defa 
art arda onunla cinsi birleşme gerçekleştirmiş. Ve, ey Ayşe, az ilişkide 
bulunmamız, iktidarsızlığımızdan ya da yetersizliğimizden değil, daha 
büyük, daha önemli ve daha yüce manevî hazlar ve ruhî zevkler arzu 
ettiğimizdendir, demişti.

“Yüz yirmi yaşında iken bir kızın bekâretini izale eden ünlü Zahid 
Zir bin Hubeyş’in Menkıbesi, (İbni Cevzi, cilt 3, s. 32.) Evliyanın cin-
sel gücü, güce verdikleri önemi gösterir. Hz. Zekeriya’nın da çok yaşlı 
iken oğlu olmuştu. Meryem Suresi 19. (Yani 19’uncu Sure, 7’nci Ayet, 
diyor aktaran). Hz. Süleyman’ın bin karısı olduğu, bir gecede hepsini 
hamile bıraktığı rivayet edilir. (Suyuti, El havi li’l Feteva, Birinci cilt, 
s. 356.)”

Buyurun arkadaşlar. Yahu, hiç akıl alır, ciddiye alınır şey var mı bun-
larda?..

Bunu bir deli söylese, gülünür geçilir. Ama bu İlahiyat Fakültesi Profu 
yahu… Bir kitabında, kadını anlattığı kitapta, bunları yazıyor, arkadaşlar. 
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İmamlar böyle yetiştiriliyor. Bu insanlar da gencecik insanlarımızın başı-
na, cami imamı, Din öğretmeni olarak getiriliyor. Çocuklarımızın başına 
getiriliyor, bunları aktarıyorlar.

Onlara göre din bu.

Ne ilgisi var Hz. Muhammed’le, Kur’an’la bunların?
Anlayamazlar…
Ben hep diyorum ya; dini de, Hz. Muhammed’i de en iyi biz anlarız. 

Hiç kimse bizden daha yakın değil Hz. Muhammed’e, daha iyi anlayamaz 
bizden. Çünkü biz her şeyin özüne ineriz.

“Bu tür rivayetler birer menkıbedir. (Eh, burada birazcık frene ba-
sıyor, Süleyman Uludağ.) Mübalağa payı büyüktür. (E, biraz abartılmış-
tır, diyor.) ama bir bakış açısını de tespit etmemize imkan verir. (Bakış 
açıları bu.) Evliya denilen hak erenler ve Allah dostları cinsî güç itiba-
riyle de tam ve mükemmel erkektirler. (Sanki hepsinin başında bulun-
du. Yastığının başında nöbet bekledi. Mantığa bakın.) Ama yüksek ruhi 
zevkler peşinde ve içinde olmaları, cinsi hayata zaman ayırmalarını 
engeller.”

Yine burada devam ediyor Prof:

“Hz. Peygamber’in, bir gece bütün hanımlarıyla ayrı ayrı cinsî iliş-
kide bulunması, (bakınız Buhari, Nikah-103,  Ebu Davut, Tabaret-85, 
İbni Macet, Taharet-103), sufilerin cinsi gücü ve erkeklik kuvvetini ke-
ramet saymalarını kolaylaştırmıştır.”

Kur’an’ı biraz bilen insan, böyle bir şey söyleyebilir mi yahu?.. 
Hz. Peygamber’in dokuz eşi var öldüğü zaman. Dokuz eş… Bir gecede 

hepsini… 60 yaşında hepsini ziyaret ediyor. Kaldı ki, Hz. Muhammed’in 
çok önemli bir uyarısı var: “Ay hallerinde kadına yaklaşılmaz.” Bu süre 
ne kadar? “Altı gün”, diyor. Süresi de belirli. E, şimdi, bu dokuz eşin, 
hiçbiri ay halinde olmuyor. Bu ne kadar gerçeğe uyar?.. Matematikçiler, is-
tatistikçi arkadaşlar, bu olasılığın değerini hesaplarlar. Kaldı ki, 60 yaşında 
adam. Bir de, niye böyle bir şeye girsin Hz. Muhammed? Derdi ne yani? O 
gerçekçi adam. Çağının devrimcisi. Ama bunların anlayışı bu…

Hz. Süleyman’la ilgili.

“Bin eşin hepsini (Tevrat’ta, 700 diyor. Bu onu da bilmiyor, Tevrat’ı da 
bilmiyor, 1000’e çıkarıyor.) hamile bırakıyor.”

Şimdi hekim arkadaşlarımız var burada. Bir ay hali döneminde gebe 
kalma günleri iki gün sanıyorum, yirmi sekiz günde iki gün. Şimdi o bin 
eşin hepsi o iki günün içinde oluyorlar. Bir ikincisi de, Hz. Süleyman, 
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Tevrat’ta kral diye anlatılır. İsrail krallarından Süleyman. Kur’an’da Pey-
gamber.

Yani safsatalar bunlar, arkadaşlar. Sıradan insanlar yazıp çizmiyor bun-
ları, dediğimiz gibi. Bunların elinde çocuklarımız…

Şimdi dedim ya arkadaşlar, Hz. Muhammed’i en iyi biz anlarız, diye. 
Bir örnek vereyim bundan da. Bunların anlayamadığını göstereyim.

Bu arada bir işçi kardeşimiz, Münir Gençer Yoldaşımız, not gönderi-
yor:

“Altı bakanlığın bütçesinin üstünde din işlerine pay ayıran bir devlet 
yönetiminde, laiklikten söz edilebilir mi?” diye soruyor.

İmkân var mı buna, arkadaşlar?
İmkân yok.
Münir Gençer: Laik Cumhuriyet diyorlar da, onun için.
Nurullah Ankut Yoldaş: Evet. Evet…

Hz. Muhammed’in gönlü Sosyalizmden yana ama...
Şimdi arkadaşlar… Kur’an’ı Kerim’in 8’inci Suresi, Enfal Suresi birin-

ci Ayet. Bakınız ne diyor:

“Sana harp ganimetlerini sorarlar. (Enfal, harp ganimetlerinin payla-
şımı demektir Arapça, arkadaşlar.) De ki: “Onlar Allah ve Resulü içindir. 
O halde Allah’tan korkun ve aranızda barış ve esenliği kurun ve eğer 
müminler iseniz Allah’a ve onun Resulü’ne itaat edin.”

Yani çok net… Hz. Muhammed diyor ki: harp ganimetlerinin tümü-
nü Beytülmal’e bırakacaksınız. Allah ve Resulü içindir. Hiç biriniz ona el 
uzatmayacaksınız, diyor.

Bedir Savaşı’nın hemen sonrasında geliyor bu açıklamalar, arkadaşlar. 
Bedir Savaşı, 623-624 yıllarında oldu. Ama savaşçılar buna itiraz ederler. 
Kabul etmezler. Derler ki: Biz savaştık, o ganimette payımız var. Biz dağı-
tılmasına razı olmayız. Hz. Muhammed gerçekçi adam. Önderliği burada. 
İnsanını biliyor, tanıyor. Şimdi bakın burada çok net:

“De ki: “Onlar Allah ve Resulü içindir.”
Bitti!
Şimdi aynı Surenin 41’inci Ayetine bakacağız. Okuyorum, arkadaşlar:

“Doğru ile yanlışın ayrılış günü, iki topluluğun karşılaştığı gün, 
kulumuza indirmiş olduğumuza inanıyorsanız şunu bilin: Ganimet 
olarak elde ettiğiniz şeylerin beşte biri Allah’a, Resule, Resul’ün ya-
kınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. Allah her 
şeye kadirdir.”



237

Bir anda beşte bire indiriyor, arkadaşlar. Beşte dördü, savaşa katılan 
gazilerin.

Tefsirlere baktım. Örneğin Süleyman Ateş’in tefsirinde diyor ki: Hz. 
Muhammed burada meseleyi açıyor, detaylandırıyor. Hâlbuki değil. Olayı 
biliyoruz. Bu Surenin tümü, Bedir Savaşı sonrasında, ganimetin paylaşımı 
üzerine indirilmiş ve onu konu eden ayetlerden oluşuyor. Savaşçılar kabul 
etmeyince, bir anda, beşte dördü sizindir, beşte biri beytülmali Müslimi-
nindir, diyor.

Bunu bizim dışımızda kim anlar?
Kimse anlayamıyor, arkadaşlar. Kimse anlayamıyor…
İşte Süleyman Ateş… (Daha fazlasını getirmedim, kitaplar kabardı 

diye.) sadece “detaylandırıyor”, diyor.
Hayır. Detayla ilgisi yok. Biri tümü, biri beşte biri.
Ama biz biliyoruz, sebebini biliyoruz. Hz. Muhammed’in gönlü sosya-

lizmden yana atıyor. Kendisi de öyle yaşıyor zaten. Ama içinde bulunduğu 
toplumun insanlarına öyle yaşama biçimini kabul ettiremediği için, ister 
istemez sınıflı toplumun kanunlarını, kurallarını da, sokuyor Kur’an’a. 

Yine, zenginlere karşı… Halktan yana hep… Bakın, zenginler hakkın-
da iki ayet okuyacağım. Tevbe Suresinin 86 ve 87’nci Ayetleri, arkadaşlar. 
Dikkat edin:

“86- Allah’a inanın. O’nun resulüyle beraber savaşa çıkın” anla-
mında bir sure indirildiği zaman, onların imkân ve servet sahibi olan-
ları senden izin isteyerek şöyle demişlerdi: “Bırak bizi, oturanlarla 
beraber olalım.”

“87- Geride kalan kadınlarla beraber olmayı yeğlediler. Kalpleri 
üzerine mühür basılmıştır. Artık anlayıp kavrayamazlar.”

Kimler cihattan geri duruyor, savaşa katılmıyor Hz. Muhammed’le bir-
likte?

“Onların imkan ve servet sahibi olanları”, arkadaşlar.
Bunu görüyor Hz. Muhammed.
Bir Dinleyici: Günümüze de bire bir uyuyor Hocam.
Nurullah Ankut Yoldaş: Bire bir uyuyor tabiî. Bire bir uyuyor…
Dinleyici devamla: Kimler ölüyor?..
Nurullah Ankut Yoldaş: Kimler ölüyor, arkadaşlar PKK’yla savaşta, 

her iki taraftan da, kimler ölüyor?..
Halk çocukları.
Var mı Parababalarından bir tek çocuğu orada gidip savaşan, ölen, ya-

ralanan?..
Yok!
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Halkımızın anaları ağlıyor, bacıları ağlıyor; her iki taraftan da. Gence-
cik insanlarımız ölüyor; anaların, bacıların, babaların yürekleri yanıyor. 
Halk çocukları birbiriyle savaşıyor, Parababalarının çıkarı için.

Yine Âdiyât Suresi, arkadaşlar. 6’ncı Ayet. İnsanı biraz eleştiriyor bu-
rada:

“6- İnsan, Rabbine karşı gerçekten çok nankördür.”
“7- Ve kendisi de buna iyiden iyiye tanıktır.”

Asıl burada diyor, bakın, 8’inci Ayette:

“8- O, mal ve servet arzusu yüzünden alabildiğine katıdır”, arka-
daşlar.

Neden alabildiğine katıdır?
“Mal ve servet arzusu yüzünden”…
Kötülüğün kaynağını nasıl görüyor, bakın. İşte kendisi ömrü boyunca o 

yüzden kaçındı bundan: maldan-mülkten, zenginlikten.

Niye Hz. Muhammed’i
hep örnek gösteriyoruz, örnek veriyoruz?

Öldüğünde hırkasıyla ibriğinden başka bir şeyi yok, diye. Hasır üstünde 
yatıyor, diye. Kuru hasırın üzerinde yatıp kalkıyor; bunları gördüğü için, 
bu insanların durumunu gördüğü için.

Hz. Ali de aynı şeyi öğütler. Mısır’a vali olarak gönderdiği adamına 
verdiği öğütler var, arkadaşlar: Sürekli zenginlerden uzak dur. Yoksul halk-
la yakın ol, onlarla iş yap, der.

E, Dört Halifeyi de ondan savunuyoruz, arkadaşlar. Onlar da Hz. Mu-
hammed gibi yaşıyorlar. Onlar Hz. Muhammed’i anladılar, bizim gibi. 
Ama ondan sonra anlayan olmadı.

Hz. Ömer’in nasıl Müslüman olduğunu biliyoruz. Hani, ilk önce bacı-
sı, eniştesi Müslüman oluyor. Bacısını Müslüman eden de, eniştesi Sait, 
arkadaşlar.

Hz. Muhammed’e, Müslümanlara atıp tutunca Hz. Ömer, diyorlar ki, 
sen önce bacına bak, eniştene bak. Onlar Müslüman. Onun üzerine hırsla 
evlerine gidiyor. Bakıyor ki Kur’an ayetleri okuyorlar. Çok öfkeleniyor. 
Öldürmek istiyor ikisini de. Ama diyor, şimdi sizi öldürmek basit bir şey 
olur. Kılıcı kuşanıyor, geliyor. Burada rivayetler çelişik. Bir rivayete göre, 
bacısının evinde Müslüman olur. Bir rivayete göre, Hz. Muhammed bir sa-
habesinin evinde toplantı halindedir. Oraya gider, Hz. Muhammed’le kar-
şılaşınca, o konuşmalar üzerine Müslüman olur. Ama kılıcı kuşanmış vazi-
yette gider Hz. Muhammed’in sahabesinin evine. Hz. Muhammed karşılar 
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kendisini. Der ki: Ya Ömer, ziyaretinin sebebi ne, onu öğrenelim. Onun 
üzerine otururlar konuşmaya başlarlar ve Müslüman olur Hz. Ömer.

Der ki Hz. Muhammed’e: “Ya Muhammed, ben seni katletmek üzere 
buraya gelmiştim bu kılıcımla. Ben ne fena bir iş yapacakmışım. Ama 
şimdi söz veriyorum, buradan çıkınca ilk karşılaştığım kafiri katledece-
ğim, boynunu uçuracağım bu kılıcımla.” Çıkar dışarıya. Bu arada, derler 
ki Hz. Ömer’in babasına, Hattap’a (O da, Arap kabileleri arasında saygın 
bir insan. Anlaşmazlıklarda arabulucu olarak sözü dinlenen biri.) “Oğlun 
böyle böyle, Hz. Muhammed’in sahabesinin evine gitti.” Beklerler ki, 
Hz. Ömer’in kılıcı kanlı çıkacak. Yiğit, savaşçı çünkü… Çıkar ki, kılıcı 
kınında Hz. Ömer’in. Babası birden anlar. “Dininden döndün değil mi?”, 
der.  Onun üzerine, Hz. Ömer çeker kılıcını, babasının boynunu uçurur. 
“Verdiğim sözü yerine getirmek zorundayım”, der.

Yine anlattığımız gibi, Bedir Savaşı’nda da, öz amcasının boynunu 
uçurur Hz. Ömer.

Yani sözlerine de böylesine sadıklar, arkadaşlar, yiğitlikleri bir tara-
fa…

İşte bizim takdir etmemiz, saymamız da buradan kaynaklanıyor. İnsan 
malzemesi olarak çok sağlam insanlar.

Geçen bir yoldaşımız, devrimci gruplarla yapılan bir toplantıda, bizim 
benimsemeyeceğimiz bir söz vermiş. Ama arkadaşlara, yoldaşlara dedik 
ki: söz vermişsek, yerine getirmek durumundayız! Güvenilirliğimiz her 
şeyden daha önemli. Bir de, söz vermişsek bunu tutmak zorundayız, arka-
daşlar. Sağlam insan malzemesi, insan kalitesi böyle yapmayı emreder.

Atilla İlhan’ın şairliğini beğenirim. Solculuğunu beğenmem.
Ne der?

O sözler ki bir kerre çıkmıştır ağzımızdan
Dolu bir tabanca gibi göğsümüzün üstünde taşırız
O sözler ki bir kerre çıkmıştır ağzımızdan
Uğrunda asılırız!

(Alkışlar…)

O bakımdan, işçi kardeşlerimize karşı olsun, başka sol gruplara karşı 
olsun, çevremizdeki, özel yaşantımızdaki insanlara karşı olsun, söz çık-
mışsa ağzımızdan, yerine getirmek durumundayız. Yoksa kişiliğimiz zede-
lenir. İnsan kalitemiz darbe alır, berelenir. Özgüvenimiz sarsılır. Bedeli ne 
olursa olsun...
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Dinlerde söylenenlerin çok azı
bilimsel gerçeklikle uyumludur

Şimdi arkadaşlar, tabiî bunlar olumlu yönler. Ama, şimdi biz diyoruz ki, 
İslamiyet, bir Tarihsel Devrimdir. Yani çağının devrimcisidir Hz. Muham-
med. Ama burada her anlatılan, her söylenen akla uygun değildir. Bilimsel 
değildir.

Tek bir örnek göstereceğim, arkadaşlar. Depremle ilgili, mesela, 7’nci 
Surede, on tane Ayet var. Tam yedi surede geçer deprem konusu, on ayette 
tekrarlanır. Ve her seferinde de, depremin, Allahın insanları bir cezalandır-
ma yöntemi olduğu söylenir. Mesela 7’nci A’raf Suresinden, arkadaşlar, 
78’inci Ayet:

“Bunun üzerine onları, o şiddetli sarsıntı/o korkunç titreşim yaka-
ladı da öz yurtlarında yere çökmüş bir hale geldiler.”

Yine aynı Surenin 91’inci Ayeti:

“Bunun üzerine o korkunç titreşim/ o büyük zelzele onları enseleyi-
verdi de öz yurtlarında yere çökmüş hale geldiler.”

Daha böyle 10 Ayette, aynı bu şekilde tekrarlanır, arkadaşlar.
Şimdi, zelzeleyi bu şekilde anlatmak, zaten Allahın sıfatlarıyla bağ-

daşmaz. Rahman, Rahim, koruyucu, şefkatli, esirgeyen, bağışlayan Allah 
kavramıyla bağdaşmaz. Çünkü depremi yaşadık, biliyoruz, arkadaşlar. 
Bebeleri kucağında anneler yıkıntılar arasında kaldı. Yani deprem sadece 
günahkârları, yetişkinleri, suç işleyenleri seçmiyor ki. O bölgedeki tüm 
insanları, hatta hayvanları bile öldürüyor.

Hayvanların ne günahı var?
Hepsini yıkıntılar arasında boğup, götürüp, gidiyor, arkadaşlar.
Yine büyük felaketler… Mesela Ad kavminin helak edilişi: Bir fırtına, 

rüzgar, soğuk, bir tipi yok etti, denir.
Yine Nuh Tufanı Efsanesi, arkadaşlar. Dünyadaki tüm canlılar, sadece 

Nuh’un gemisine binebilenler. Kaldı ki, o çağda bütün hayvanları ne topla-
mak mümkün, ne de öyle bir gemi yapmak mümkün, ne oraya doldurmak 
mümkün. Onun dışında herkes yok oluyor.

Şimdi, böyle bir zalimlik, böylesine bir acımasızlık, böylesine bir kat-
liam yapılabilir mi arkadaşlar? Hangi birimiz bir koyunun, bir keçinin, bir 
kuşun yavrusunu öldürebiliriz? Hangi birimiz yapabiliriz?..

Burada anlatılan o büyük, yüce, esirgeyen, bağışlayan Allah, yeryüzün-
de o geminin dışında canlı bırakmıyor.

Şimdi, bunlar zaten bilimsel de değildir, doğru da değildir. Dedik ya: 
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olaylar her şeyden önemlidir bizim için. Şimdi bunlar anlatılır. Ama tabiî 
Hz. Muhammed, o zaman her şeye bir çözüm getirmek zorunda ve Lev-
ha Tektoniğini, o gün bilinmeyen, var olmayan jeofizik bilimiyle bilme-
si mümkün değil. Bildiğimiz gibi, dünyamızın özü magma. Yani bir sıvı, 
ateşten bir sıvı. Erimiş demir gibi, arkadaşlar. Ve yedi tane ana büyük levha 
var. Yerkabuğu, Dünya’nın iç kısmını oluşturan o sıvının üzerinde yedi 
ana levha olarak yüzmektedir. Bunlar da birbirlerine karşı sürekli hareket 
halinde. O levhaların hareketinden kaynaklanıyor depremler. Onların gi-
rinti çıkıntıları birbirine tutunuyor, ama o hareketin gücü belli bir noktaya 
gelip, o girinti çıkıntıların tutma, sürtünme kuvvetini aştığı anda hızla ile-
riye atılıyor; enerji boşalıyor ve sarsıntı bundan meydana geliyor. Bu da 
yeryüzünün o levhaların hareketine denk gelen bölgelerinde oluyor. Levha 
Tektoniği deniyor buna jeofizikte.

E, şimdi bunu bilmesi mümkün değil Hz. Muhammed’in.
Ama şimdi, günümüzde her şey bilimsel olarak açıklığa kavuşmuşken 

Cüppeli Ahmet Hoca ne yaptı?
E, böyle, aynen Kur’an’daki gibi yorumladı. Ve din kitaplarında böyle 

anlatılır deprem.
E, çocuklarımız bunu öğrenirse şimdi, bizim bilimi öğretmemiz, yer-

küreyi anlatmamız mümkün mü çocuklarımıza?
Mümkün olmaz.
Yine o, Mehmet Kutlular, Yeni Asya gazetesinin sahibi, Nurcu. O da, 

hani yargılandı filan, yine aynı şeyi söyledi.
Yine hani, kullanılan zavallı kızlarımız, türban eyleminde: “7.4 yet-

medi mi?” diye pankartlar taşıdılar, hatırlarsınız arkadaşlar. Yani Gölcük 
Depremi, insanları cezalandırmış, yetmemiş güya…

Olmaz, böyle bir mantık olmaz…
Yine Kadiri Tarikatı Şeyhi Haydar Baş, Televizyonlarında ballandıra 

ballandıra aynı şeyi anlattı: “Allahın parmağı yok ki gözüne soksun insan-
ların. İşte cezasını böyle verir”, diye.

Yahu böyle ceza?.. Şimdi bu tanımlanan Allaha, böyle bir ceza uygun 
düşer mi yani?

Olmaz…
Şimdi, bunları biz diyalektik mantığımızla biliriz, görürüz, ama onlar 

görmez. Sadece biz görürüz, arkadaşlar. 
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Din,
kişilerin sadece inanç ve ibadet alanıyla 

sınırlandırılmalıdır
Bu bakımdan, laikliğin önemi, işte böylesine ortada, böylesine büyük. 

O yüzden biz, dini, sadece kişilerin inanç ve ibadet alanıyla sınırlandır-
mak istiyoruz ki, buna laiklik denir. Laiklik de, dini, sadece bu alan içine 
hapseder. İnsanlar inanabilirler. Nasıl inanırsa inansın, nasıl ibadet ederse 
etsin, ona karşı hepimizin hoşgörüsü sonsuz. Ama devlet yönetimini, siya-
seti, bilimi, felsefeyi, hukuku din kurallarına göre düzenlemeye kalktık mı, 
Ortaçağa gideriz. Tıpkı Ortaçağ devletlerinden biri oluruz. Bilimle, çağdaş 
dünyayla bağımız kalmaz. Ve dünyamızı anlayamaz, algılayamaz oluruz, 
arkadaşlar. O bakımdan, laiklik bu kadar önemli bir şey.

Demek ki, demokratik ve laik eğitim derken Lenin, özellikle bunun 
üzerinde vurgu yaparken, bundan dolayı haklı. Şimdi bunları görmüyorlar, 
bizim dışımızda küçükburjuva sollar. Çoğu Sevrci onların biliyorsunuz, 
arkadaşlar.

80.000 camide, 2 milyon çocuğumuz eğitimden geçti, geçen yaz, arka-
daşlar.

Neler öğretildi?
Bunlar öğretildi, arkadaşlar. Bu menkıbeler öğretildi, çocuklarımıza. Ve 

bu kurallar öğretildi.
Şimdi, o kuralları öğrenen çocuk, bilimi öğrenemez ki... Onlara bir şey 

anlatamayız. Dünyayı anlatamayız. Ve sağlıklı insan vicdanı oluşmaz!
Daha önce de aktardım. Gölcük Depremi’nde, Yunan kurtarma ekibin-

den bir kişi, annesinin kucağında, her ikisi de ölmüş iki cesedi çıkardığı za-
man, ağladı televizyon ekranlarında, arkadaşlar. Gözlerinden yaşlar geldi. 
Herkes ağlar… Hepimiz ağlarız... 

Ama Haydar Baş, ağzı kulaklarında, gülerek: “Allah cezalandırdı!”, 
diyor.

Böyle cezalandırma olur mu?..
İşte normal insan vicdanı yok! Acıma yok, arkadaşlar.
İşte o yüzden, Cezayir’de, silahlı İslami grup, başı açık liseli öğrenci 

kızları bile, kaçırıp ne yaptı?
Koyun keser gibi kesti. Yaralı kurtulanlar anlattı: insanları keserken, 

birbirleriyle şakalaşıyorlarmış. Gülüp şakalaşıyorlarmış, arkadaşlar… 
Yani, insan vicdanı teşekkül etmez, canavarlaşır.

O bir yana, din savaşlarının sonu gelmez. Din, toplumda her alanı 
hâkimiyeti altına almak ister. Almazsa zaten, din olmaktan çıkar. Hukuku, 
ahlâkı, felsefeyi, sanatı… her şeyi kendi yönetmek ister. Devleti... Ona 
uygun kuralları var hep.
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Ayrıca, arkadaşlar, dinlerarası diyalog filan… Bu safsata!
İşte Papa açıkladı: Hz. Muhammed, şiddetten başka bir şey getirme-

miştir, dedi.
Halbuki anlamıyor o. Hz. Muhammed’in sosyalizmi savunduğunu gö-

remez ki… Zavallı… Anlamıyor… Hz. Muhammed, burada, Kur’an’da 
var: cihat emreder… ayetler var, arkadaşlar:

“Yeryüzünde din Allahın oluncaya kadar cihat edin”, der.

Savaşacaksın yani. Onu hakim kılacaksın yeryüzünde.
Dinlerarası diyalog, İslamiyete göre de mümkün değil. Çünkü tek din 

İslam. Öbürleri artık din olmaktan çıkmıştır, İslamiyete göre.
İşte Tevbe Suresi 29’uncu Ayet:

“Kendilerine kitap verilenlerden (Kimler bu kitap verilenler? Yahu-
diler, Hıristiyanlar.) Allah’a ve âhiret gününe inanmayan, Allah’ın ve 
resulünün yasakladığını haram saymayan (yani Hz. Muhammed’in ya-
sakladığını haram saymayan) ve hak dini (hak dini; yani İslamiyeti) din 
edinmeyenlerle, boyun eğerek kendi elleriyle cizye verecekleri zamana 
kadar savaşın.”

Açık, net emir, arkadaşlar. Hiçbir bulanıklık yok: hepsine boyun eğdi-
receksin, sana cizye verecekler, diyor.

Yine 41’inci Ayet, aynı Tevbe Suresi’nden:

“Gerek hafif, gerek ağırlıklı olarak mutlaka seferber olun ve Allah 
yolunda mallarınızla canlarınızla cihat edin. Eğer bilirseniz bu sizin 
için daha hayırlıdır.”

Din merkezli bir devlet anlayışı oturttuk mu, cihat etmek zorundayız. 
Bu emirler, inandığın anda uygulanmak içindir, arkadaşlar. Tamam, ben 
hem inanıyorum, hem de o olmaz, dinlerarası diyalog vesaire dersen, ol-
maz. Kabul etmemiş olursun, İslamiyeti.

O bakımdan, hangi din olursa olsun, dini, sadece inanç ve ibadet alanıy-
la sınırlamak gerekir.

Kamucul alan ise bilime göre düzenlenmelidir
Peki kamucul alanı, yani toplumun diğer alanlarını?..
Aklın, bilimin, insancıl değerlerin kurallarıyla düzenlememiz gerekir, 

toplumsal yaşamı. Laiklik budur, arkadaşlar. Böylesine önemlidir.
Yani kişilerin özel inanç ve ibadetleri serbesttir. İstediği gibi inanır, is-

tediği şekilde inanır ve istediği şekilde de ibadet eder. İstediği gibi giyinir, 
ibadet eder ona karışmayız.
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Ama toplum kurallarını, toplum düzenini, din kurallarıyla belirleyelim 
dediğiniz anda, Ortaçağa gideriz. Ve iş bununla da kalmaz: Ne normal in-
san vicdanı teşekkül eder bizde, ne acıma duygusu oluşur, ne de başka din-
lerle, dinlerden insanlarla aramızda bir diyalog birliği oluşur. Din savaşları 
alır başını gider. Ortaçağda da böyle. Haçlı Savaşları neyin nesi?..

Ama bizim dışımızdaki küçükburjuva Sevrci Sol hangi meseleyi anla-
mış ki, laikliği anlasın?..

Anlamaz.
İşte bunu da biz anlarız. Bu yüzden biz vurgularız, arkadaşlar.
Arkadaşımız, 2 saat 45 dakika doldu, diyor. Ama, bizim konumuz daha 

çok uzun. Ne yapacağız?..
Dinleyicilerin bir kısmı: Devam edelim Hocam.
Bir Dinleyici: Müsaade isteyelim Hocam. Arkadaşlardan biraz daha 

müsaade isteyelim.
Nurullah Ankut Yoldaş: Devam mı edelim biraz daha?.. Şimdi arka-

daşlar… Evet. Başkan Arkadaşımız on beş dakika daha, diyor...

Toplumsal yaşamı din kurallarına göre düzenlemek 
Ortaçağa gitmektir

Pekiyi, arkadaşlar, madem yine Kur’an’dan devam edelim:
O, Yaşar Nuri Öztürk’ün meali, tercümesi, bu, Ali Bulaç’ın. Yeni aldım. 

Geçen saydım, 6 tane çeviri… Hepsinden bakıyoruz,  okuyoruz.
Bildiğimiz gibi, Musa ile Hızır’ın hep anlatılan, bir yolculuğu var. Be-

raber seyahat ediyorlar. Kur’an’da anlatılır, Kehf Suresinde:

“64- (Musa) Dedi ki: “Bizim de aradığımız buydu.” Böylelikle ikisi 
izleri üzerine geriye doğru gittiler.

“65- Derken, katımızdan kendisine bir rahmet verdiğimiz ve ta-
rafımızdan bir ilim öğrettiğimiz kullarımızdan bir kulu buldular. (Bu 
Hızır. Yani Musa Hızır’ı buluyor, arkadaşlar.)

“66- Musa ona dedi ki: “Doğru yol (rüşt) olarak sana öğretilenden 
bana öğretmen için sana tabi olabilir miyim?” (soruyor. Hızır:)

“67- Dedi ki: “Gerçekten sen, benimle beraber olma sabrına güç 
yetiremezsin.

“68- (Böyleyken) “Özünü kavramaya kuşatıcı olamadığın şeye nasıl 
sabredebilirsin?”

“69- (Musa:) “İnşallah, beni sabreden (biri olarak) bulacaksın. Hiç 
bir işte sana karşı gelmeyeceğim” dedi.

“70- Dedi ki: “Eğer bana uyacak olursan, hiç bir şey hakkında bana 
soru sorma, ben sana öğütle-anlatıp söz edinceye kadar.”
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“71- Böylece ikisi yola koyuldu. Nitekim bir gemiye binince, o bunu 
(gemiyi) deliverdi. (İkisi bir gemiye biniyorlar. Hızır gemiyi deliveriyor.) 
(Musa) Dedi ki: “İçindekileri batırmak için mi onu deldin? Andolsun, 
sen şaşırtıcı bir iş yaptın.”

“72- Dedi ki: “Gerçekten benimle birlikte olma sabrını göstermeye 
kesinlikle güç yetiremeyeceğini sana söylemedim mi?”

“73- (Musa:) “Beni unuttuğumdan dolayı sorgulama ve bu işimden 
dolayı bana zorluk çıkarma” dedi.

“74- Böylece ikisi (yine) yola koyuldular. Nitekim bir çocukla kar-
şılaştılar. (Dikkat edin arkadaşlar) o hemen tutup onu öldürdü. (Hızır, 
çocuğu öldürüyor). (Musa) Dedi ki: “Bir cana karşılık olmaksızın ter-
temiz bir canı mı öldürdün? Andolsun sen kötü bir iş yaptın.” (Musa, 
kabul edemiyor.)

“75- Dedi ki: “Gerçekten benimle birlikte olma sabrını göstermeye 
kesinlikle güç yetiremeyeceğini sana söylemedim mi?”

“76- Musa: “Eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam, benimle 
arkadaş olma, o vakit benim tarafımdan da mazur sayılırsın” dedi.

“77- Gene yola düştüler, geldikleri bir şehir halkından yemek iste-
dilerse de, şehir halkı bu ikisini misafir etmek istemedi. Şehrin içinde 
yıkılmak üzere olan bir duvar gördüler. O, duvarı hemen doğrulttu. 
Musa: “Dileseydin, bu hizmetine karşılık bir ücret alırdın” dedi.

“78- O, “İşte bu benimle senin ayrılışımızdır. Sana sabredemediğin 
şeylerin içyüzünü anlatacağım” dedi.

“79- “Gemi, denizde çalışan birkaç yoksula aitti. Onu kusurlu bir 
hale getirmek istedim. Çünkü ileride her sağlam gemiyi, zorla zapt 
eden bir hükümdar vardı.”

 “80- Çocuğa gelince, anne ve babası mü’min kimselerdi. Bundan 
dolayı, onun kendilerine azgınlık ve inkâr zorunu kullanmasından en-
dişe edip-korktuk.”

“81- Rablerinin onlara bu çocuğun yerine daha temiz ve daha mer-
hamet eden birini vermesini diledik”.

“82- “Duvar ise, şehirdeki iki yetim erkek çocuğundu. Duvarın 
altında onlara ait bir define vardı. Babaları iyi bir adamdı. Rabbin 
onların ergenlik çağına ulaşmalarını ve Rabbinden bir rahmet olarak 
definelerini çıkarmak istedi. Bunları kendiliğimden yapmadım. İşte 
sabredemediğin işlerin içyüzü budur.”  

 Gördüğümüz gibi Hızır yaptıklarının gerekçesini açıklıyor, Musa’ya. 
Artık seninle yolculuğumuz burada bitti, diyor. Ve Musa’ya açıklıyor. Di-
ğer hikayeleri bir tarafa bırakalım, çocuğu neden öldürmüş? Onu açıklı-
yor:

“80- Çocuğa gelince, anne ve babası mü’min kimselerdi. Bundan 
dolayı, onun kendilerine azgınlık ve inkâr zorunu kullanmasından 
endişe edip-korktuk.”
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Düşünebiliyor musunuz, arkadaşlar, mantığı, vicdanı, ahlakı, yargıla-
mayı?..

Annesi babası müminmiş, ama çocuk ileride inkâr yoluna sapar diye, 
çocuğu tutup öldürdük, diyor.

Şimdi, Kur’an’da yer yer sergilenen mantık da bu, arkadaşlar.
E şimdi, yahu bu bir çocuk…
Yani bu, Bush’un “Önleyici Savaş Doktrini”ne benzemiyor mu bi-

raz?
Benzer...
Çocuk… O inkar edecekse, sen,  Levh-i Mahfuz’unda (tanrı katında 

korunan, üzerinde tüm yazgıların kayıtlı bulunduğuna inanılan levhada), 
ona bunu yazdığın için yapacak.

Yani niye sen kötü olmayı yazdın çocuğa,?..
Allaha soralım burada anlatılana göre: niye kötü yazdın bu çocuğun 

yazgısını?
Haydi yazdın, e, o zaman, daha çocuk o kötülüğü işlemeden niye öl-

dürdün?
Yani çocuk burada kullanılan bir zavallı, bir kurban değil mi? Kurban 

olmuyor mu?
Önce kötü yazı yaz, arkasından da kötülük yapmasın diye, vur boynu-

nu, öldür.
Yani normal mantıkla, normal vicdanla bunlar açıklanamaz, arkadaşlar. 

İşte kafamız bunlarla uyuşursa, normal insan olamayız!
İşte din yobazlarının din sapkınlıkları, bu tür yanlışları benimsemele-

rinden geliyor.
Yine, uzatmayalım zamanımız kalmadı, arkadaşlar.
Kur’an’da çizilen dünya tablosuna bakalım:
Dünya, tepsi gibi düz: Bir doğusu, bir batısı var. İki ucu var. Güneş do-

ğudan doğar, batıdan batar. Burada anlatılır, ama zamanımız yok. Gökyüzü 
ise bir kubbe… “Direksiz durdururuz”, der. O zamanın, Ortaçağın dünya 
kavrayışı bu… Hz. Muhammed bilemez ki dünyanın bir gezegen olduğu-
nu, güneşin etrafında döndüğünü. Bilmesi mümkün değil. O zamanın anla-
yışıyla böyle bir tablo çiziyor. Adam İlkel Komünal Toplum insanı. Oradan 
gelmiş toplumu. O değerleri benimsiyor. İnsancıl bir düzen kurmak istiyor. 
Ama devamlı gelen sorularla da, bunlara böyle açıklamalar getiriyor.
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Laiklik olmadan demokrasi olmaz
E, şimdi bunları doğru diye benimsedik, kabul ettik mi, bilim filan kal-

maz ortada. O bakımdan laiklik, kişilerin özel alanlarını, inanç ve ibadet 
alanlarını ilgilendiren bir konudur.

Toplum düzeni, kamucul alan; aklın, bilimin, insancıl değerlerin göze-
timinde, rehberliğinde düzenlenmelidir, diyoruz biz.

Bu da bizim savunduğumuz devrimci laiklik anlayışıdır, arkadaşlar. 
Bundan vazgeçilemez. Laiklik olmadan demokrasi olmaz.

Bir teokratik düzende, bir din devletinde, demokratik düzenden söz edi-
lebilir mi?

Edilemez.
İşte Antalya’da bir insanımızı oruç tutmadığı için ne yaptılar?
Katlettiler değil mi, arkadaşlar, geceleyin. Ölüsü bulundu sabah. Yine 

bir üniversite öğrencisini… Sakarya’da mıydı, Başkan?
Ali Başkan: Bolu.
Nurullah Ankut Yoldaş: Bolu’da... Erzurum’da yine benzer bir olay 

yaşandı: tiki varmış, ağzında kürdan var diye, dişlerini kırdılar, bir insa-
nın.

Yani laiklik vazgeçilmez bir kural, arkadaşlar, böylesine önemli.
Şimdi, bir de burada madem konu açılmışken sadece iki kitabı salık 

vereceğim, okumanız için önereceğim:
Birincisi Samuel Noah Kramer’in: “Tarih Sümer’de Başlar” eseri-

dir.
Salık vereceğim ikinci kitap: bizim Sümer Kraliçemiz Muazzez İlmiye 

Çığ’ın “Kuran, İncil ve Tevrat’ın Sümer’deki Kökeni” adlı eseridir.
Muazzez İlmiye Çığ, 93 yaşında, hâlâ çalışan, yazan bir kadınımız. 

Bilim kadını, Sümerolog, Hititolog… İstanbul Arkeoloji Müzesindeki bin-
lerce tableti, Kramer’le birlikte çalışarak çözdüler. Daha 14.000 tablet var 
çözülmemiş, diyor, Muazzez İlmiye Çığ.

Bu iki kitabı okuyunca, arkadaşlar, Kur’an’daki Nuh Tufanı Efsanesi, 
cennetten kovulma, yasak meyve, Havva’nın Adem’in kaburga kemiğin-
den yaratılışı ve daha pek çok efsane ve kuralın, eski Sümer, Akad, Babil, 
Asur ve Hitit efsanelerinden ve kanunlarından oluştuğunu göreceksiniz. 
Ellerinizle tutmuş gibi göreceksiniz. Daha pek çok kitap var, ama sadece 
ikisi yeter buna.

Bu konuyu da böylece noktalayalım, laiklik konusunu.
Bir Dinleyici: Türbanın nereden geldiğini…
Nurullah Ankut Yoldaş: Türbanın nerden geldiğini de (Mustafa Arka-

daşımız konu açtı) kısaca söyleyelim:
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Şimdi, Sümer’de tapınak fahişeleri var. Onlar, kutsal sayılıyor. Diğer 
kadınlardan üstün ve ayrıcalıklı olduklarını göstermek için, başlarına örtü 
bağlıyorlar. Sonra Asur kralı çıkardığı bir kanunla bunu genişletiyor. Yani 
esas kökeni oradan çıkar gelir. Oradan Tevrat’a geçer, İncil’e geçer. Rahi-
beler de öyle, dikkat ederseniz. Ve Arap töresine geçer. Hz. Muhammed de 
zaten, hep, “töreye uyun”, der. Yani Arap töresidir, oradan alınmadır. Bunu 
yazdık, aktardık o bölümleri. Arkadaşlar daha önceki yazılarımıza bakabi-
lirler. Zamanımız gerçekten aktı geçti...

12 Eylül Faşizmi tarikatların önünü niye daha da açtı?
Şimdi, burada son bir not almışım, arkadaşlar.
Geçen, bir tarikat cinayeti oldu Fatih’te, biliyorsunuz. Nakşibendî şey-

hini öldürdü, bir mürit. İşte böyle zavallı bir din sapkını haline sokar in-
sanı tarikatlar. Bunların da en büyük şeyhi, bildiğimiz gibi, İskender Paşa 
Cemaatinin kurucusu Mehmet Zahid Kotku. Cuntanın ilk yılında, Kasım 
1980’de öldü. Kenan Evren’in de imzaladığı bir kararname ile Süleyma-
niye Camisi’ne gömüldü. Yani 12 Eylül Cuntası da böylesine tarikatlarla 
içli dışlı.

Niye?
Devrimci hareketin önünü kesmek için. Bizim önümüze set çekmek 

için, Ortaçağcı hareketin, tarikatların önünü açtılar.
Bu Kotku’nun kitaplarını burada aradım, bulamadım. Ankara’da Sait 

Arkadaşa arattım, o da bulamadı. Bulunmuyor, kitapları. İsmail Nacar ak-
tarıyor bir kitabından. Biz İsmail Nacar’dan duyduk; bir televizyon konuş-
masında.

Nacar aynen şöyle dedi:

“İskender Paşa Tarikatının, Tekkesinin, piri Kotku bir kitabında: 
“Şeyh, eğer iktidarsız olursa, eşini müridine sunabilir. Bunda beis yok-
tur”, diye yazar.”

 Evet, Kotku’nun aynen bunları yazdığını kitabını göstererek okumuş-
tu.

İ. Nacar da Ortaçağcı bir yazar, ama tarikatlar için haklı olarak: “yılan 
yuvasıdır”, deyimini kullanıyor. Gerçekten de yılan yuvası, arkadaşlar. 
Bütün tarikatlar için geçerli bu adlandırma.

İşte, en saygınları Mevlevilik. Bunların halini varın siz düşünün ar-
tık…
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Batılı Emperyalistler
Kurtuluş Savaşı’mızdan beri Türkiye’ye düşman

Kurtuluş Savaşı’nın antiemperyalist yönünü işleyelim, dedi genç arka-
daşlarımızdan biri.

Şimdi bu konuda daha önce yazdıklarımız var, söylediklerimiz var. En 
netlerinden biri, arkadaşlar, Lenin’in, Sovyet Büyükelçisi Aralof’a söyle-
dikleri: “Mustafa Kemal Paşa iyi bir örgütleyici, iyi bir halk önderi”, 
diyor. Burada arkadaşlar, buradaki kitaplarımızdan birinden de aktarabili-
riz: “Emperyalistleri yeneceğini, onların gururunu kıracağını biliyo-
rum”, diyor. İsterseniz kısa bir paragraf okuyuverelim.

Bir Dinleyici: Hocam, Aralof’un o kitabı da yayımlandı. Arkadaşlar 
edinebilirler. Eylül 2006’da. Yeni yayımlandı.

Nurullah Ankut Yoldaş: Eylül 2006’da “Bir Sovyet Diplomatının 
Türkiye Anıları” diye yayımlandı. Daha önce, Cumhuriyet Kitapları’ndan 
çıkmıştı, arkadaşlar.

Bir Başka Dinleyici: Şimdi Turan Yayınları’ndan…
Nurullah Ankut Yoldaş: Şimdi Turan Yayınları’ndan…
Evet arkadaşlar, Lenin’in, Aralof’u Türkiye’ye göndermeden önce yap-

tığı konuşmanın bir paragrafını okuyacağım, zamanımız olmadığı için:

“Mustafa Kemal sosyalist değildir. Fakat görülüyor ki iyi bir teş-
kilatçı. Yüksek anlayışlı, ilerici, iyi düşünceli ve akıllı bir önder. O, 
soygunculara karşı bir kurtuluş savaşı yapıyor. Emperyalistlerin gu-
rurunu kıracağına ve Sultan’ı da, yaranı ile birlikte alt edeceğine ina-
nıyorum.”

Aralof’a çok açık: “emperyalistleri yeneceğine inanıyorum”, di-
yor, Lenin. Antiemperyalist bir savaş olduğunu söylüyor Kurtuluş 
Savaşı’mızın… Daha da vurgular konuşmasının diğer bölümlerinde bunu, 
arkadaşlar.

Yine, o yıllarda Türkiye’ye gelen Ukraynalı Devrimci Önder Frunze’nin 
“Türkiye Anıları” var. Oradan da kısa bir paragraf aktarıvereyim.

Olağanüstü yetkilerle donatılmış bir Sovyet Temsilcisi olarak geliyor 
Türkiye’ye, Frunze. Yani Lenin’in, Sovyetler Birliği’nin, olağanüstü yet-
kilerle donatılmış bir temsilcisi olarak geliyor.

Frunze ismi size bir şeyler çağrıştırdı mı arkadaşlar?
Frunze?..
Frunze, Kırgızistan’ın başkenti şu anda da. Başşehri daha doğru bir 

deyimle. Orada doğduğu için başşehirlerinin adını Frunze yaptılar. Onlar 
Ruslar kadar alçaklaşmadı. Ruslar, Leningrad’ı yeniden Petersburg yaptı-
lar biliyorsunuz. Ama onlar bu alçaklığı yapmadı. Hâlâ başşehirlerinin adı 
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Frunze, arkadaşlar. Orada, babası görevliyken doğduğu için, Frunze’nin 
adını verdiler. Ve hâlâ da sürüyor.

Yine Türkmenistan’da, Lenin heykelleri duruyor. Kırgızistan’da duru-
yor…

Frunze uzun uzun anlatır, çeşitli vurgular yapar. Tek bir paragrafını ak-
taralım:

“Kemalistler bağımsız Türkiye’nin yeniden kurulmasını istiyorlar-
dı. Hatta Arap vilayetlerinden bile vazgeçmişlerdi. Ama bu istekleri 
de Antant ülkeleri tarafından (Antant ülkeleri kim, arkadaşlar? İngiltere, 
Fransa, İtalya. Çarlık Rusyası da vardı, o çekildi.) çözümlenmesi olanak-
sız bir karşı çıkmayla karşılanmıştı. Sadece emperyalizmin iflası, bir-
çok sorunların çözümlenmesine olanak verecekti.”

Bunu ne zaman yazıyor, arkadaşlar?
6 Ekim 1921’de. Daha Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcı. Daha bu kitapta 

uzun uzun, aynı içerikte görüşler ortaya koyar. 
Yani bu konuda vereceğimiz daha başka örnekler de var ama, arkada-

şımız, “üç saatimiz doldu”, diyor arkadaşlar, ne yazık ki… Altıda bitirmek 
zorundayız, diyor…

Kıvılcımlı Usta ne diyor?
Bu arkamda gördüğünüz haritayı (Sevr Haritasını) yapan Antant dev-

letlerine, emperyalistlere karşı, “Yunan maskeli emperyalizme karşı sa-
vaştık”, diyor. Ulusal Kurtuluş Savaşı verdik, diyor.

Antepli Şahin Bey
Fransız işgal kuvvetlerine kök söktürüyor

Burada uzun uzun anlatacaktık. Mesela gördüğünüz “Gaziantep Sa-
vunması”, “Çukurova ve Urfa’nın Kurtuluşu”, gibi kitaplarda ayrın-
tılarıyla anlatılır, arkadaşlar. 10.000’in üzerinde şehit veriyoruz, sadece 
Antep savunmasında. 11 ay sürüyor.

Kime karşı, arkadaşlar?
Fransız Emperyalizmine karşı.
İşte bu haritada kendisine bırakılan bölgeleri zapt etmek için veriyorlar 

bu savaşı. Ama 11 ay sonunda, halkımız o emperyalistleri yenmesini bili-
yor.

Üçüncü oğlumun adı, Şahin. Ben hep, “Antepli Şahin”, derim. Yani 
bir kuş adı değil, Şahin. Antepli Şahin, arkadaşlar. Biliyorsunuz Antep sa-
vunmasında, kurtuluşunda Şahin Bey’in önemini, mücadelesini… Birinci 
Dünya Savaşında Filistin cephesinde esir düşüyor İngilizlere. Yıllarca esa-
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ret altında kalıyor. Sonunda binbir zorlukla kurtulup evine dönüyor. Bir tek 
gece yatıyor, arkadaşlar evinde. Bir tek gece!..

Bakın, o yıllar süren Birinci Emperyalist Paylaşım Savaşı’nda savaşı-
yor, savaş sonrası yıllarca esir kalıyor, evine dönüyor, bir tek gece evinde 
geceliyor. Ve çıkıyor, çevresine halktan 100 kişi örgütlüyor. Silahlanıyor ve 
emperyalist düşmana karşı savaşı başlatıyor. Defalarca bozguna uğratıyor 
Fransızları. Ama en son şehit düştüğünde, Fransızların 8000 askeri, 200 
süvarisi, 1 topçu bataryası ve 16 makineli tüfeği karşısında, Şahin Bey’in 
bir avuç adamı savaşıyor. Ve 4 gün oyalıyor. Bir sürü kayıp verdiriyor. 
4’üncü günün sonunda birliğinden, çetesinden bir tek kişi kurtulabiliyor. 
Hepsi şehit düşüyorlar, arkadaşlar.

Ve aynı Kerbela’da olduğu gibi… Hani, Yezid’in orduları Hz. 
Hüseyin’in bedenini, kellesini kestikten sonra atlara çiğneterek kağıt gibi 
eziyorlar. Tanınmaz hale getiriyorlar. Böylesine öfkeli Tefeci-Bezirgân 
Sermaye. Hâlbuki, Hz. Muhammed’in Ehlibeyti. Kellesini kesmekle ye-
tinmiyor, bedenini de, atların ayakları altında çiğneterek eziyor. Fransız 
Emperyalistleri de Şahin Bey’e aynısını yapıyorlar. Top arabalarının teker-
lekleri arasında, bedenini yamyassı ezip toprağa yapıştırıyorlar. Öfkelerini 
alamıyorlar. Çünkü 10 saatlik yolu, 4 günde geçebiliyorlar. Şahin Bey, 4 
gün durduruyor onları. Yığınla kayıp verdiriyor. Öfkeleri bundan.

Şimdi kime karşı verdik biz bu savaşı?
Emperyalist değil mi, ne için oradaydı bunlar?
Urfa’nın Kurtuluşu, yine aynı şekilde, arkadaşlar. Ama zaman yok 

tabiî...
Hatta burada öyle kanunlar çıkarıyor ki, arkadaşlar: silah bulunduran 

herkes, sorgusuz sualsiz kurşuna dizilecek, diyor, Fransız komutanlar. 
Emirnameler çıkarıyorlar. Silah atılan her ev, bütün efradıyla birlikte yakı-
lacaktır, yok edilecektir, diyorlar. Ölen ya da yaralanan 1 Fransız’a karşılık 
2 kişi, kurayla belirlenerek kurşuna dizilecektir, diyorlar. Böyle kanunlar 
çıkarıyorlar, arkadaşlar. Bunlar, belgeleriyle var bu kitaplarda. Bunları bil-
miyorlar. Bu yüzden de Kurtuluş Savaşı Antiemperyalist değildi, diyebili-
yor, bir çok sol grup bile. 

Bir Dinleyici: Maraş Hocam...
Nurullah Ankut Yoldaş: Maraş tabiî. Sadece Urfa, Antep değil, Ma-

raş… Adana... Osmaniye… Tüm o bölge, arkadaşlar. Aynı şekilde müca-
dele edilerek kurtuluyor.

“İngiliz Gizli Belgelerinde Türkiye” kitabında, yine belgeler 
var, arkadaşlar. Birbirleriyle yazışmaları var. Bu belgeler şimdi ay-
dınlıkta, herkes araştırabiliyor. Bunları okuduğunuz zaman görüyor-
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sunuz: emperyalistler Osmanlıyı, Türkiye’yi paylaşmak, yağmala-
mak için, kendi aralarında o kadar açık konuşuyorlar ki, raporlar 
gönderiyorlar birbirlerine, pazarlıklar yapıyorlar ki... Yani çok ayan 
beyan. Bunun aksini düşünmeyi ben anlayamıyorum. Yani bu insan-
lar nasıl böyle bir şey düşünebiliyorlar?.. 

Bir Dinleyici: Hocam, tarikatlara bir dönüş yaparsak anlaşılır.
Nurullah Ankut Yoldaş: Anlaşılır, evet, aynı mantık.
Şimdi arkadaşlar, bir paragraf daha okuyayım:

“Türk orduları 1922’de düşmanı Akdeniz’e dökünce İngiliz 
İşçi Partisi lideri MacDonald parlamentoda devrin başbakanı 
için (…) (Devrin başbakanı kim? Lloyd George. Burada arkadaşla-
rımın belleklerini tazeleyelim, bir soru soralım. MacDonald, İngiliz 
İşçi Partisi lideri, bu bir şeyler çağrıştırdı mı sizde, arkadaşlar? 

Bir Dinleyici: Hamburger…
Bir başka dinleyici: Kafeterya.
Nurullah Ankut Yoldaş: Hamburger var. Tamam. Ama ben onu kas-

tetmedim. (Gülüşmeler…) İngiliz İşçi Partisi lideri MacDonald. Nerede 
geçiyor başka?..

Sait Arkadaş, okuyan adamsın, hadi bakalım. 
Sait Yoldaş: Lenin’de geçmesi lazım…
Nurullah Ankut Yoldaş: Lenin’de geçer. 2. Enternasyonal’in ha-

inlerinden, İngiliz İşçi Partisi lideri MacDonald. Lenin, “Emperya-
lizm” adlı anıt eserinde, “Proletarya İhtilali ve Dönek Kautsky”de, 
“Sol Komünizm Bir Çocukluk Hastalığı”nda, teşhir eder bunları. İkin-
ci Enternasyonal’in hainleri, diye... Scheidemann’lar, MacDonald’lar, 
Vandervelde’ler filan diye sayar, arkadaşlar. İşte bunlar devrime ihanet et-
tiler, kendi emperyalist burjuvalarının peşine takıldılar, der. Lenin Usta’nın 
ne kadar haklı olduğunu, burada göreceksiniz. Ünlü Türk düşmanı İngiliz 
Başbakanı Lloyd George’a soruyor, MacDonald:

“(…) Hazineden bu kadar para harcandı. Hani Anadolu taksim 
edilecek, hani Boğazlar bizim olacaktı? Gelsin hesap versin(...)”

İşçi Partisi lideri, ne diyor bakın: “Anadolu taksim edilecek, Boğazlar 
bizim olacaktı.”

Bir dinleyici: Hazine dolacaktı…
Nurullah Ankut Yoldaş: Hazine dolacaktı. Bizim hazinemizden bu 

kadar para gitti bu iş için, diyor. Böylece Yunan Ordusunun finansmanı, 
silah araç ve gereçleri ve yönetimi, komuta kesiminin yönetimi tamamen 
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emperyalistler tarafından yapılmıştır. Onu da burada kanıtlayacağız, arka-
daşlar. Şimdi Lloyd George’nin cevabı, işi espriye vuruyor bakın:

“(…) demesi üzerine, güneş batmayan imparatorluğun Türk 
düşmanı başbakanı L. George espriye başvurdu. “Yüzyıllar çok 
seyrek deha yetiştirir. Şu talihsizliğimize bakın ki o büyük dahi 
çağımızda Türk milleti içinden çıktı.”

Evet, arkadaşlar, yani böylesine sözüm ona işi şakaya vurarak, geçişti-
riyor…

Türk düşmanı Ernest Hemingway
emperyalistleri savunuyor

Yine hepimizin bildiği, Ernest Hemingway. Ünlü Amerikalı yazar. 
Hikâyeci ve romancı, arkadaşlar. İşgal yıllarında İstanbul’da. O zaman 
İstanbul’un İşgal kuvvetleri komutanı bir İngiliz, biliyorsunuz. İşte E. Ha-
mingway de gazeteci o zaman. Amerikan gazetelerine yazılar gönderiyor.

Bir Dinleyici: Savaş muhabiri.
Nurullah Ankut Yoldaş: Savaş muhabiri. Evet.
Emperyalistleri savunduğu, bu yazılarının her bir satırından çok rahat 

okunur. Savaşı bizim kazanmamıza çok üzülür… Hep bize karşı. Düşman 
bize. Bir paragraf aktaralım, arkadaşlar:

“Yunanlıların Mustafa Kemal’e karşı giriştikleri savaşta 
Anadolu’daki Yunan Ordusunda gözlemci olarak bulunan Hint Sü-
vari Birliği subaylarından Yüzbaşı Vital, (Hindistan o zaman kimin yö-
netiminde, kimin sömürgesi, arkadaşlar? İngiltere’nin. Yani sadece kendi 
subaylarını göndermiyor. Sömürgesindeki, Hindistan’daki bir birliğin ko-
mutanını da, birliğini de güya gözlemci olarak gönderiyor(!) Neyin göz-
lemcisi? Savaşın yöneticisi... Onu gönderiyor Yunan ordusunun başına, ya-
nına. Yüzbaşı Vital’ı) Yunan ordusunun uğradığı yenilgiye sebep olan 
entrikaların içyüzünü bana şöyle anlattı. Yunan askeri birinci sınıf sa-
vaşçıydı diyordu Yüzbaşı Vital. İngiliz ve Fransızlarla birlikte çalışan 
subaylar tarafından da çok iyi yönetiliyorlardı. (Bakın kimle çalışıyor 
Yunan subayları? İngiliz ve Fransız subaylarla birlikte çalışıyor, yani on-
ların yönetiminde, arkadaşlar.) Mustafa Kemal’in Ordularını yenilgiye 
uğratmışlardı. İhanete uğramamış olsalardı ben Ankara’yı işgal ede-
ceklerinden ve savaşı bitireceklerinden emindim. (Peki, niye ihanete 
uğramışlar? Onu da anlatıyor.) Konstantin (Yunanistan Kralı Konstantin) 
tahta çıkar çıkmaz cephedeki bütün subaylar genelkurmay başkanın-
dan takım kumandanına kadar görevlerinden alınmıştı. Bu subayların 
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çoğu cephede terfi etmiş gerçekten iyi askerlerdi, başarılı önderlerdi. 
Yerlerini savaş yıllarını İsviçre ya da Almanya’da sürgünde geçiren 
kralcı subaylar almıştı. Aralarında pek çoğu hayatlarında tek bir silah 
sesi bile duymamıştı. Bu davranış orduda büyük bir çöküntüye yol açtı 
ve Yunan yenilgisinin baş sebebi oldu.”

Şimdi böylesine de küçültüyor bizim zaferimizi. Hâlbuki aynı yazar, 
bakın arkadaşlar, birkaç sayfa önce nasıl yazar. Aynı konuyu nasıl değer-
lendirir? Böylesine de dengesiz ve tutarsız, Ernest Hemingway. Bakın:

“Herkesin bildiği gibi, Mustafa Kemal, Yunanlıları silip süpürdü. 
Mustafa Kemal’in yendiği derme çatma ordunun erlerinin, 9 yıldan 
beri silâh altında tutulduğunu, kişi olarak küçük Asya’nın fethi için is-
tekli olmadıklarını ve başkalarının çıkarlarına hizmet amacıyla savaşa 
girip ölmeye zorlandıkları fikriyle beslendiklerini göz önüne getirecek 
olursanız, bunun hiç de parlak bir askeri zafer olmadığını anlarsınız. 
(Yani Yunan ordusunun komuta kesimi ve askerlerinin bilinçli olanları, Ba-
tılı Emperyalistlerin çıkarları için burada, Anadolu’da ölüme sürüldüklerini 
görüyorlar, arkadaşlar. Bakın burada gerçeği görüyor. Teslim ediyor: İstek-
li değil.) Özellikle Mustafa Kemal birliklerinin, istilacıları ülkelerin-
den sürüp dışarı atmaya kararlı vatanseverler oldukları anlaşılınca, 
durum daha da belirginleşir.”

Ve burada hakkımızı teslim ediyor.
Yani hangi gerçekleri anlatıyor?
Yunan Ordusu, Emperyalist Batılıların yönetiminde kullanıldı ve on-

ların çıkarı için Anadolu’ya gönderildi. Ve bu belgelerde de zaten açıkça 
ifade edilir bunlar.

Bu arkamdaki harita, işte böyle bir mücadele sonunda yırtıldı ve tarihin 
çöplüğüne atıldı, arkadaşlar.

Bugün, yine aynı haritayı önümüze sürüyorlar. Usta, bunu 1970’te gör-
müştü ve göstermişti bize. Bugün olaylar akıp gelince, artık pek çok in-
san da görmeye başladı. Biz o zamanlar, bunu söylediğimiz zaman, Usta 
yazdığı zaman, işte komünistlerin Batı düşmanlığı, şeklinde yorumlandı, 
algılandı bilinçsiz insanlar tarafından. Parababalarının temsilcileri böyle 
yönlendirdiler insanlarımızı çünkü. Ama artık, bunun bir gerçek olduğu 
ayan beyan meydana çıktı. 
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Ermeni Sorunu:
Rus subaylarının raporlarındaki gerçekler

Ermeni Sorununa girecektik, vaktimiz yok, arkadaşlar şimdi. O bakım-
dan onu atlayacağız.

Bir dinleyici: Ama Hocam aslında Ermeni Sorunuyla, Kürt Meselesi 
güncel.

Nurullah Ankut Yoldaş: Şimdi Kürt meselesine değineceğiz. Ama Er-
meni sorununa girersek… Arkadaşımız, “zamanımız doldu” diyor. Bizden 
sonraki arkadaşlarımızın zamanını almış oluruz. O da üzer beni. Burada 
hayli notlarımız vardı. Uzun uzun aktarmak istiyorduk. Çok güncel bir 
konu, ama ne yazık ki işte durum böyle…

Burada, Doğu Anadolu’daki, o zamanki Rus subayların gözlemleriyle 
Ermeni Meselesi’ni inceleyecektik. Rus subayların, raporları ve gözlemle-
ri, anlattıkları… Yani bunun karşılıklı bir savaş olduğunu ve Ermenilerin de 
Türkleri toplu şekilde nasıl katlettiklerini, işkencelere uğrattıklarını uzun 
uzun anlatırlar, burada. Kendi raporları, o zamanki subayların raporları…

Bir dinleyici: Ermeniler onların yanında.
Nurullah Ankut Yoldaş: Beraberler o zaman. Denetleyemiyorduk ba-

zen, diyor. Böyle yapıyorlardı, diyor, arkadaşlar. Hatta öylesine vahşetler 
anlatırlar ki burada bazı subaylar... Bir olayda, vakit yok ne yazık ki, yani 
katlettikten sonra kadınları, cinsel organlarına fişekler sokuyorlar. Rus su-
bayı bundan, insan olarak tabiî, çok üzülüyor. Ermeni kadınları getirdik, 
gösterdik, diyor. Ermeni kadınlara gösteriyor, yani böyle yaptı insanlarınız 
Türk kadınlara, diye. Güldüler, diyor arkadaşlar. Ermeni kadınları güldü, 
diyor bir gözlemci. Yahu siz kadınsınız, bunu nasıl yaparsınız, dediğimiz 
zaman da, sinirlerimiz bozuldu, elimizde olmadan güldük, dediler, diyor. 
Yani madem konuya girdik, bir iki paragraf okuyuverelim, arkadaşlar.

General Odişelidze’nin bir raporu:

“Çevreyle irtibatını kestikleri Erzincan’da, Ermeniler halkın bü-
yük bir kısmını evlerinde diri diri yakmışlar. Diğerlerini de bir kiliseye 
doldurarak ateşe vermişlerdir. Ayrıca bomba yerleştirdikleri şehir ca-
miini havaya uçurmuşlardır.

“Ermeniler Erzincan civarından 500 Müslüman’ın ayaklarını, elle-
rini bağlamışlar ve hepsini de kurşuna dizmişlerdir.

“Mir Hüseyin Ağa ve Dersim’in 800 ahalisi, Ermeni çetelerinden 
kaçarak Türk ordusuna sığınmışlardır.

“Yukarıda zikrettiğimiz bu barbarlık hadiseleri, haberleri bize ula-
şanların sadece bir kısmıdır. Türk cephesine yakın bölgelerde oturan 
mutsuz Müslüman ahalisinin acıklı akıbetlerinden henüz haberdar 
değiliz ve bu şehitler listesinin feci şekilde uzamasından endişeleniyo-
ruz.” 
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“Gerek siperlerde ve gerek şehirde hiçbir yaralı veya ölü Erme-
ni kalmadı. Ne kadar direnerek müdafaada bulundukları bununla da 
bellidir! Erzurum’da esir olanların bilhassa Rus subaylarından olması 
da, Ermenilerin ne kadar büyük fedakârlık ettiklerinin doğru bir de-
lilidir! Osmanlı kıtalarının Erzurum’u işgalini öğrenince, yaverimle 
birlikte müracaat ederek varlığımız üzerine bilgi verdim. Rusya’nın 
Türkiye’yle barış yapmış olduğunu ancak bu dakikada öğrendim. 
Yollarda gidip-gelirken bana rastlayan Türk ahali ellerime sarılarak 
hayatlarını kurtardığımdan dolayı teşekkür etmekteydiler. Öteki Rus 
subayları için de, aynı şekilde teşekkür ediyorlardı. Eğer Rus subay-
ları olmasaydı, Osmanlı kıtaları Erzurum’u işgali sırasında hiç sağ 
kalmış Türk bulamayacaklardı. (Erzurum 18 Mayıs 1918. Erzurum ve 
Deveboynu Müstahkem Mevkii Kumandan Vekili ve İkinci Erzurum Kale 
Topçu Alay Kumandanı Kaymakam (Yarbay) Twerdokhlebof.)

Daha böyle, burada bir yığın rapor var. Ama zamanımız yok ne yazık 
ki…

Sevr Planı harekete geçiriliyor:
Ermeni Soykırımı emperyalist parlamentolarda

Yani o zaman yaşanan bir trajedi bu, arkadaşlar. Her iki tarafa da bü-
yük acılar verdi. Ermenilerin kayıpları bizimkilerden belki daha fazla. 
Yani net bir rakam çıkarmak, şu anda benim için mümkün değil. Ama, 
emperyalistlerin çıkarları ve kışkırtmasıyla, iki kardeş halk, birbiriyle 
kapıştırıldı. Bunların aşağılık çıkarları için. Ve bir trajedi yaşandı. Şimdi 
bunu gündemde tutmaları, yeniden gündeme getirmeleri... Dikkat eder-
sek, 18 devletin parlamentosunda, Ermeni Soykırımı kabul edildi, arka-
daşlar. Bunu inkâr edene ceza da iki devlette, iki devletin parlamentosun-
da kabul edildi: Biri İsviçre, şimdi de Fransa, arkadaşlar. E şimdi bun-
lara baktık… Amerika, işi eyaletler düzeyinde götürüyor. Şu ana kadar, 
sanıyorum 34 eyalette, eyalet parlamentosunda Ermeni Soykırımı kabul 
edildi Amerika’da. Yani Türkiye’yi direkt ürkütmemek için, işi eyalet-
ler düzeyinde götürüyor ABD. Ama Avrupa’da: Fransa’da, Almanya’da, 
Rusya’da, İtalya’da, Polonya’da, İsviçre’de, Slovakya’da, Litvanya’da, 
Macaristan’da, Ortadoğu’da Lübnan’da, Latin Amerika’ya geçersek 
Brezilya’da, Arjantin’de, Venezüella’da, Uruguay’da, bu tarafta tabiî Yu-
nanistan ve Kıbrıs Rum kesiminde.

1965’te ilk kez Ermeni diasporasının etkisiyle Uruguay’da soykırım 
kabul ediliyor. Uruguay Meclisinde, 1965 yılında. O zamana kadar hiçbir 
mecliste yok. Bunu 1982’de Kıbrıs Rum kesimi izliyor. Kıbrıs Rum Mecli-
sinde kabul ediliyor. Ondan sonra, 1991’den sonra yani, Sosyalist Kamp’ın 
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yıkılmasından sonra, iş hızlanıyor. Özellikle de 2000 sonrasında. Çünkü 
Sosyalist Kamp varken, Türkiye, emperyalistler için Sovyetlerin yumuşak 
alt karnında, onların çıkarlarını savunan bir ileri karakoldu. Askeri bakım-
dan güçlü tutmak gerekiyordu bu karakolu. O yüzden buna girişilmedi. 
Ama Sosyalist Kamp çöktükten, yıkıldıktan sonra, artık şimdiki çıkarlar 
Sevr Planının uygulanmasını gerektiriyor, arkadaşlar. O yüzden bir anda, 
ardı ardına parlamentolardan geçmeye başladı bu yasalar. Daha da devamı 
gelecek. 

(Sloganlar: Kahrolsun Emperyalizm… Yaşasın Sosyalizm… Alkış-
lar…)

Soykırım tezinin mimarı Morgenthau yalan söylüyor
Arkadaşlar, bu Ermeni Soykırım tezini dünyada ilk ortaya atan, 1913-

1916 yılları arasında 26 ay Türkiye’de Amerikan Büyükelçiliği görevini 
yapan Amerikan Yahudisi Morgenthau. (Resmini göstererek) Bu gördü-
ğünüz kişi. Bu da ünlü bir Türk düşmanı. Çanakkale Savaşları sırasında da, 
Çanakkale Savaşlarıyla ilgili bir yazısında, “Antant Devletleri biraz daha 
direnebilselerdi, yeneceklerdi Osmanlı’yı, aslında çabuk çekildiler”, filan 
diye hayıflanır. Kendisi savaşın tarafı olmadığı halde…

Burada, bu kitapta da Türklerin, Ermenileri nasıl katlettikleri, nasıl soy-
kırım yaptıkları anlatılır. 1916’da Amerika’ya dönünce bu kitabı yazıyor, 
arkadaşlar. Amerikan Halkını ve bütün Avrupa Halklarını çok büyük oran-
da etkiliyor bu kitap. Belge Yayınları’ndan çıktı 2005 yılında, arkadaşlar. 
Arkada da tanıtım yazısı var, Belge Yayınları’nın:

“Morgenthau 1915 Ermeni Soykırımına tanık olmuştur. Osmanlı 
İmparatorluğu’nun içlerindeki konsoloslarından birinci elden bilgiler 
toplarken, Ermenilere yönelik muamele ile ilgili olarak, başta Talat 
ve Enver olmak üzere Osmanlı liderlerine karşı çıkmıştır. Büyükel-
çi Morgenthau’nun Öyküsü, Ermeni Soykırımı konusunda Osmanlı 
Türklerine karşı bir iddianame niteliğini taşımaktadır”, der.

Şimdi, bu da (kitabı gösterek), bu gördüğünüz de bir Amerikalı namus-
lu bilim adamı, araştırmacı, arkadaşlar: Heath W. Lowry adında bir araş-
tırmacı. Amerikanın bütün ünlü kütüphanelerinde, o yıllarda, 1913-1916 
yılları arasında, Morgenthau’nun gönderdiği bütün raporları, yazıları, 
açıklamaları derliyor, araştırıyor, inceliyor, tahlil ediyor. Kitabın adı da: 
“Büyükelçi Morgenthau’nun Öyküsünün Perde Arkası”. 1991 yılında 
yayımlıyor. Yazdığı Önsöz 1990 tarihini taşır. Morgentau’nun iddialarının 
tümüyle hayali olaylara dayandığını, dayandırdığını ispatlıyor, arkadaşlar, 
bu kitapta Amerikalı araştırmacı. Ve artık, bunun çoktan rafa kaldırılmış 
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olması lazım ama ne yazık ki hâlâ bazı köşe yazarları, bilim adamları bu 
kitaptan aktarmalar yapıyorlar, bu çok şaşırtıcı, diyor.

Lowry, Morgentau’nun tutarsızlığını şöyle teşhir eder:

 “Talat Bey’den “Şu gasıp çetesinin elebaşısı” diye bahseden Mor-
genthau, şöyle devam etmekte:

“Ben onun Müslümanlığa aldırmadığına bizzat tanıklık edebilirim, 
zira partisinin ileri gelenlerinin çoğu gibi o da bütün dinleri alaya alırdı. 
Hattâ bir seferinde bana, “Bütün papaz, haham ve hocalardan nefret 
ediyorum” demişti.

“Aslında Morgenthau’nun İstanbul dönemi belgeleri arasında 
Talat’ın bu sözü ettiğini doğrulayan hiçbir kayıt yok. Aksine Talat’ın 
dini görüşlerine değinilen yegâne yer olan, Morgenthau’nun Talat, 
Hahambaşı Naum, eşi ve Schmavonian için bir önceki gece  ufak bir 
yemek daveti düzenlediğine ilişkin, 10 Temmuz 1914 tarihli günlük 
kaydında şöyle denmekte (o günlük kayıtta şöyle diyor);

“Dün gece Talat bana kabinenin en dindar üyesinin kendisi olduğu-
nu söyledi. Cavit dine inanmıyormuş, Cemal ise az dindarmış.”

Bakınız ne kadar çelişiyor, arkadaşlar. Burada, Morgenthau diyor ki, 
Talat Paşa bütün dinleri alaya alıyor. Yani “bütün papaz, haham ve hocalar-
dan nefret ediyorum”, diyor. Hiçbir dine inanmıyor. Ama, kendi gönderdi-
ği rapora göre ise Talat Paşa, “kabinenin en dindar üyesi benim”, diyor.

Yani Morgentau’nun bütün belgelerini, iddialarını böyle hayali olaylara 
dayandırdığını bir bir ispatlıyor burada, Lowry.

Şimdi bu, bir namuslu bilim adamı. Bu da sözüm ona bir Türk yayımcı. 
Bunu yayımlayan da Belge Yayınları. Ama işte, bu namuslu bir bilim ada-
mı, bu Sevr’ci bir hain; fark burada. 

Nobel Ödülü:
Hain, ihanetinin karşılığını aldı

Yani madem konu buraya kadar geldi, Orhan Pamuk’un Nobel ödülü 
meselesi de böyle. Nobel, bir Türk yazara verilmedi. Nobel, bir Türkiye 
düşmanı haine verildi. Ve hain, ihanetinin mükafatını aldı. 

(Alkışlar…)

Bu ödülle hain yüceltildi, zırhlandırıldı. Denmek istendi ki, işte 
Türkiye’nin en ünlü yazarı, aydını bile, bir milyon Ermeni bizim tarafı-
mızdan katledildi, diyor. İşte bu Türkiye’nin vicdanı… E, artık bu tezin 
tartışılması gerekir mi, bundan şüphe duyulur mu?..
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Bunu dedirtmek için, haini ödüllendirdiler.
Alexander Soljenitsin alçağı, faşist, neden Nobel’le ödüllendirildi?
Aynı sebepten ödüllendirildi.
Evet arkadaşlar. Zaten Nobel kurumu, gerici bir kurum. Ara sıra, gös-

termelik, incir yaprağı işlevi görsün diye, tavşan kakası demokratlara, de-
mokrat yazarlara da ödül verirler.

Bir dinleyici: Sorosçu, turuncu demokrasicilere…
Nurullah Ankut Yoldaş: Ama özde hep karşıdevrimcileri, antikomü-

nist yazarçizerleri yüceltirler, ödüllendirirler, arkadaşlar. Görevi o.

Kürt Sorunu:
Türkiye’nin en önemli siyasi sorunudur

Şimdi, yine bizim her zaman söylediğimiz gibi, Türkiye’nin şu andaki 
en önemli siyasi konusuna gelelim, arkadaşlar, Kürt Meselesi’ne.

İşte Sevr’de, Ermeni Meselesi, Kürt Meselesi ortaya kondu. Buradaki 
bir belgede… Artık okumak için ne yazık ki zamanımız hiç kalmadı, ar-
kadaşlar.

Bir İngiliz yetkili diyor ki: Yahu, benim Kürtler, Ermeniler umurumda 
değil. Mezopotamya meselesi yüzünden, bizim Mezopotamya’daki çıkar-
larımız yüzünden, bu meselelerle biz ilgileniyoruz, diyor. Çok açık, rapor-
da… Yani emperyalistlerin Ermeni Meselesi’ne de, Kürt Meselesine de 
bakışları bu.

Yani yoksa, o haydutlar, mazlum bir halkın davasını mı savunacak? 
Yani nerede görülmüş bu?..

Ama şimdi, 15 milyon nüfusa sahip bir halk. Ve sömürge statüsü altında 
yaşıyor. Bu bir problem. Bir mesele bu. Acilen çözülmesi gereken bir me-
sele bu. Bu Sorunun da iki çözüm şekli var:

Biri Burjuva çözüm, biri Devrimci çözüm, arkadaşlar.

Kürt Sorunu’nda Burjuva Çözüm ne?
İşte Irak’taki gibi. Talabani ve Barzani önderliğinde kurulan, ikinci İs-

rail işlevi görmek üzere kurdurulan, kukla, emperyalizmin uydusu bir Kürt 
devleti yaratılması. Birinci yol bu.

Bu yol, olumlu bir yol değil. Devrimcilere hiç yakışmaz zaten. Çünkü 
Lenin dâhice söylüyor. “Ulusal sorun devrimciler için ikincildir. Birin-
cil olarak gördün mü, savrulursun.”

Birincil olan ne?
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Uluslararası Proletarya Hareketinin çıkarlarıdır. Belirleyici olan o. Dev-
rimci kavganın çıkarları, İşçi Sınıfı davasının çıkarlarıdır belirleyici olan. 
Ulusal sorun ona tabi olmalıdır, diyor.

Şimdi, biz devrimciler olarak, sorunun bu yönden çözümünden yana 
olmalıyız. Bu yöndeki çözümden yana olmamız lazım.

Kürt Sorunu’nda Devrimci Çözüm
Birincisi Emperyalizme karşı olacak, arkadaşlar.
Emperyalizm dediğimiz zaman, aklımıza; ABD, AB ve Japon Em-

peryalizmi gelir. Bunlara karşı olacak.
Uluslararası Sosyalist Hareketin, İşçi Sınıfı Hareketinin ve mazlum 

Dünya Halklarının yanında olacak.
İkincisi; antifeodal, yani Ortaçağcı hareketlere karşı, olacak.
Yani bunları benimseyen bir Kürt hareketi, Devrimci bir Kürt hareke-

tidir.
İşte, gelinen noktada, böyle bir Kürt hareketinin yaratılması, artık ka-

çınılmazdır. PKK, böyle bir işlevi yapacak durumdan uzaklaşmıştır. Artık 
savrulmuş, son geldiği noktada emperyalizmin yörüngesine yerleşmiştir. 
Bu çok açık görülmekte artık. Yani aynen Talabani ve Barzani’nin yolunu 
izliyor PKK şu anda. Zaten Irak’ta da, ABD’nin koruması ve kollaması, bir 
anlamda desteklemesi yani silah, araç-gereç, teknik malzeme bakımından 
desteklemesi şeklinde varlığını sürdürmektedir silahlı gücü.

O bakımdan, gerçek devrimci, Marksist-Leninist bir Kürt hareketinin 
yaratılması gerekir artık. Devrimci çözümü, bu hareketle gerçekleştirme-
miz gerekir, arkadaşlar.

Şimdi, Talabani-Barzani devletinin, internette de çoğu arkadaşımız gör-
müştür, sitesi var. ABD’ye ve İngiltere’ye teşekkür ediyorlar. Kurtuluşu-
muza sunduğu yardımlardan dolayı teşekkür ederiz, diye. Küçücük masum 
çocukları çıkarıyorlar, “Thank you America, thank you America, thank you 
America”, diye, böyle üç kez tekrarlıyor çocuklar, tekrarlattırıyorlar. Aynı 
şekilde İngiltere’ye tekrarlattırıyorlar. Bu utanç verici bir şey bir devrimci 
için, arkadaşlar. Yani emperyalizmin yörüngesine girmek, onlara teşekkür-
ler sunmak... Bu devrimci, onurlu bir kurtuluş yolu değil.

Şimdi, ulusal sorun yok olmuyor. Bir yere de gitmiyor, kayıp da ol-
muyor. Devrimci yoldan çözümüne uğraşırsak, biraz uzar ama, onurlu çö-
züm budur. Bu yüzden, uzamasını göze almalıyız. Usta’mız teorik planda, 
Türkiye’nin her devrimci sorununu, genel, ana hatlarıyla çözümlediği gibi, 
bunu da çözümlemiştir, arkadaşlar. Ve o çözümün adını da koymuştur.

Ne diyor?



261

“Anadolu ve Kürdistan Halk Cumhuriyeti”.
Adını bile koyuyor.
Bugünkü Türkiye’nin pamuk ipliğine benzer birliğinden bin kat daha 

güçlü, nicelikçe bin kat daha güçlü, nitelikçe bambaşka... Hiçbir emperya-
list gücün yıkamayacağı sağlam bir kale oluşturacak, diyor. Bu birliktelik 
ve bu çözüm, diyor Usta’mız. Ne kadar net bir şekilde koyuyor meseleyi. 
İşte bunu yaratmak istiyoruz, bunu yaratmalıyız, arkadaşlar. Bu meseleyi 
çözdüğümüz anda, hiçbir emperyalist güç Türkiye’yi sarsamaz. ABD’nin, 
AB’nin bütün orduları gelse Türkiye’yi sarsamaz. Ama tek şarta bağlı, bu 
meseleyi çözmemize bağlı. Türkiye’nin en zayıf noktasıdır bu. Devrimci 
yoldan çözdüğümüz anda mesele biter.

Şimdi mesele buraya kadar gelmişken arkadaşlarım, Usta’mız; “Ana-
dolu ve Kürdistan Halk Cumhuriyeti”, diyor.

Ne zaman?
1933’te diyor. Bugün 2006 yılındayız. Bugün bambaşka bir dünya-

da yaşıyoruz. Çok farklı bir dünyadayız. O zaman Sovyetler Birliği 
var. Uluslararası Proletaryanın anavatanı olarak görülen Sovyetler 
Birliği var.

Bugün var mı öyle bir şey?
Hayır.
Değişen bir dünyada yaşamaktayız. O zaman, bizim diyalektik man-

tığımız, bu değişen şartları yeniden değerlendirip, o değişikliklere uygun 
yeni çözümler üretmeyi gerektirir. Bunu yapamazsak mekanik bakarız 
meseleye. Diyalektik düşünmüş olmayız. Gerçek devrimciler olamayız, 
arkadaşlar.

Peki, nasıl bakacağız? Böyle bakınca ne görüyoruz arkadaşlar?
Burada bir paragraf okuyacağım arkadaşlar. Biraz zamanınızı alacağız 

ama, konumuzun en son ve bağlama bölümü bu.

Mustafa Kemal’in
Sovyetler’e ve Türk Cumhuriyetlerine yaklaşımı

Yıl 1933. 29 Ekim kutlamaları yapılıyor. Mustafa Kemal, Ziraat 
Bankası’nda. O zaman salonunda kutlamalar yapılıyor. Bir genç, Tıbbiyeyi 
yeni bitirmiş bir genç doktor soruyor Mustafa Kemal’e, sorular soruyor… 
Bürokrasiden yakınıyor; “Paşam, emperyalistleri yendiniz ama bürokra-
siye yenildik” diyor. Mustafa Kemal ona cevap veriyor; “Onu ileride ye-
neriz”, diyor. Ve asıl önemli soruya geliyor. Diyor ki, “Bize kuşaktan ku-
şağa aktarılan büyük bir ideal vermediniz, Paşam! Ama devletlerin böyle 
idealleri olmalı.” Mustafa Kemal; “Böyle bir toplantıda bu soruya cevap 
veremem”, diyor. Oraları aktaralım, okumayalım zamanımız yok. “Ama 
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bu odada sana ve merak eden bir iki arkadaş olursa gelsin; onlara bu ko-
nudaki cevabımı söyleyeyim. Bir devlet başkanıyım, sorumluluklarımdan 
dolayı bu ortamda bu soruna cevap veremem”, diyor. Geliyorlar arkadaşlar 
odaya, verdiği cevap:

“Bugün Sovyet Rusya dostumuzdur, komşumuzdur, müttefikimiz-
dir. Devlet olarak bu dostluğa ihtiyacımız var. Fakat yarın ne olacağını 
kimse kestiremez. Tıpkı Osmanlı İmparatorluğu gibi, tıpkı Avusturya-
Macaristan İmparatorluğu gibi parçalanabilir. Bugün elinde sımsıkı 
tuttuğu milletler, avuçlarından sıyrılabilirler. Dünya yeni bir denge-
ye ulaşabilir. İşte o zaman Türkiye ne yapacağını bilmelidir. Bizim bu 
dostumuzun yönetiminde, dil bir, inanç bir, öz bir kardeşlerimiz var-
dır. Onları arkalamaya hazır olmalıyız. Hazır olmak, yalnız o günü 
susup beklemek değildir. Hazırlanmak lazımdır. Milletler buna nasıl 
hazırlanırlar? Manevi köprülerini sağlam tutarak. Dil bir köprüdür, 
inanç bir köprüdür, tarih bir köprüdür. Bugün biz bu toplumlardan 
dil bakımından, gelenek görenek, tarih bakımından ayrılmış, çok uza-
ğa düşmüşüz. Bizim bulunduğumuz yer mi doğru, onlarınki mi? Bu-
nun hesabını yapmakta fayda yoktur. Onların bize yaklaşmasını bek-
leyemeyiz. Bizim onlara yaklaşmamız gerekli. Tarih bağı kurmamız 
lazım, folklor bağı kurmamız lazım, dil bağı kurmamız lazım. Bunları 
kim yapacak? Elbette biz. Nasıl yapacağız? İşte görüyorsunuz dil en-
cümenleri, tarih encümenleri kuruluyor. Dilimizi onun diline yaklaş-
tırmaya, tarihimizi ortak payda (Encümenler, bu ilk kuruluş anındaki 
adları Türk Dil Kurumunun, Türk Tarih Kurumunun; o aşamadaki adları, 
arkadaşlar.) haline getirmeye çalışıyoruz. Böylece birbirimizi daha ko-
lay anlar hale geleceğiz. Bir sevgi parlayacak aramızda. Tıpkı bir vü-
cut gibi. Kederde ve mutlulukta birbirimizi duyacağız ve arayacağız. 
Ortak bir dil amaçladığımız gibi ortak bir tarih öğretimimiz olması 
gerekli”, diye gidiyor, arkadaşlar.

Yani Mustafa Kemal diyalektik düşünüyor. Bakın, şu anda Sovyet Rus-
ya dostumuz, müttefikimiz, buna ihtiyacımız var, diyor. Ama yarın ne ola-
cak?

O zaman gerçekten de şu anda 5 tane Türk Cumhuriyeti var Asya’da: 
Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan, arkadaş-
lar.

E, konuştukları dil Türkçe’nin  değişik lehçeleri. Gidenler 2 ayda he-
men öğreniyorlarmış, oranın yerlisine yakın konuşup anlaşabiliyorlarmış. 
E, bizim nereden geldiğimiz de belli. Yani böyle bir ufka sahip, Mustafa 
Kemal. Zaten bu diyalektik düşünme mantığına sahip olmasa, emperyalist-
leri yenemez. Gerçekçi… Ama Enver Paşa, metafizik mantıklı. Bir ülkenin 
ordusunu yönetecek kaliteye sahip bir askeri önder değil. Ama Mustafa 
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Kemal hem gerçek bir komutan, hem diyalektik düşünen bir dahi. Şartla-
rını, çağını nasıl güzel değerlendiriyor bakın. Şimdi ne yazık ki, Mustafa 
Kemal’in, bir olasılık olarak gördüğü o durum, gerçekleşmiş durumda, ar-
kadaşlar.

Şimdi Türk burjuvazisinin böyle bir ufku var mı? 
Hayır. Zaten Kuvayimilliye’de de ufku yoktu. O yüzden Ordu Gençliği 

ve halkımız, o mücadelenin ana unsurunu oluşturdu, arkadaşlar.
Bugün Türk burjuvazisi neyin peşinde?
 Usta’mızın 1970’te koyduğu gibi, Türkiye’yi, AB Emperyalistlerine 

komisyon karşılığında satabilmenin peşinde. O zaman, biz bu vatanın ve 
bu halkın gerçek savunucuları olarak, Mustafa Kemal’in bu mirasının da 
mirasçıları, sahipleri olmalıyız. Böyle bir ufkumuz olmalı bizim de.

Türk Ulusu’nun birliğini savunmak
Leninist bir prensiptir

Milletlerin bir olması, Leninist bir prensip değil mi, arkadaşlar?
Biz yıllardan beri, Arap Ulusu’nun tek bir ulus haline gelmesini savun-

muyor muyuz?
Arap Ulusu’nun esas kurtuluşu bir yönüyle burada yatmıyor mu?
Kürt Ulusu’nun, tek ulus halinde birleşmesini savunmuyor muyuz?
Elbette. Bu kaçınılmaz bir ilke. O zaman Türk Ulusu’nun da, altıya 

parçalanmış Türk Ulusu’nun da birleşmesini savunmamız, görmemiz, 
böyle bir ufka sahip olmamız gerekir.

O zaman Usta’mızın 1933’te koyduğu formülü şu şekilde yeniden be-
lirlememiz gerekir: Türk-Kürt Halk Cumhuriyeti, arkadaşlar.

(Alkışlar…)

Bunu hayata geçirmemiz lazım. Bu aynı zamanda, Sovyetlerin 1930’lu 
yıllardaki gücü kadar güçlü bir antiemperyalist kalenin doğmasına yol aça-
caktır. Emperyalistler bu ufku görüyorlar. Böyle bir olasılığı hesap edi-
yorlar, arkadaşlar. Ve o yüzden Türkiye’yi en az üçe, bölmek istiyorlar, 
Sevr’de olduğu gibi… Kaldı ki şimdi bir de Süryani ve Pontus soykırım-
larını çıkardılar, arkadaşlar. Emperyalistler, bu isteklerini açıkça dile ge-
tiriyorlar. Ve onların oyununa gelen Ermeniler mesela taleplerini hiç giz-
lemiyorlar. Çok açık. 4 T Planı (Tanıtım, Tanınma, Tazminat ve Toprak) 
şeklinde açıklıyorlar. Nedir bu? 
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1- Soykırımın tüm dünyada tanınması, 
2- Soykırımın Türkiye’ye kabul ettirilmesi,
3- Soykırım kurbanlarının mirasçılarına tazminat ödenmesi,
4- Türkiye’den tarihi Ermenistan topraklarının geri alınması. 
Türkiye’nin bunu, bu Ermenistan’ı tanıması, arkadaşlar. Bu da nereden 

başlıyor? Trabzon, Erzurum, Muş ve Bitlis’in altından geçen bir çember 
parçası şeklinde sınırlar çiziliyor. Buradan başlıyor. Bunun peşindeler. Bu 
talep açık. Ve bu da destekleniyor mu emperyalistler tarafından?

Destekleniyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Chirac’ın Ermenistan Ziyareti
Chirac geçen nereyi ziyaret etti Ermenistan’da?
Soykırım Müzesi’ni.      
Peki, bir aktarma da bu müzeden yapacağız. İşte, yani bu… (Kapağını 

katladım şöyle. Bizim bu pezevenk medya, kadını her yerde kullandığı 
için, burada da hiç gerek yokken illa bir kadın kullanacak, sömürecek…) 
Tempo Dergisi, arkadaşlar. 20 Nisan 2006 tarihli sayısı. Gözlüğün numara-
larının değişmesi gerektiği için küçük yazıları çok net okuyamıyorum. İşte 
burada, şu gördüğünüz fanusların ya da kavanozların içinde, Türkiye’nin 
altı ilinden getirilmiş topraklar var. Burayı ziyaret etti. Yani kurtarılması 
gereken düşman elindeki iller bunlar, Ermenilere göre. Ve bu müzenin mü-
dürü de Bargasyan Lavrenti,  adında bir zat. Hem kurucusu, hem de şu 
anki müdürü müzenin. Bununla görüştü. Bu anlattı, Chirac alçağı da güya 
gözü yaşlı bir şekilde kafa salladı. Ekranlardan izledik. İşte bu kişinin söy-
leminden bir paragraf aktaracağım:

“Lavrenti bize nazik davranıyor. (Tempo muhabiri diyor bunu, ar-
kadaşlar.) Ama nazik olması, “kovmasına” engel değil. Kovduğu yer 
Soykırım Müzesi değil. Türklerin tüm coğrafyadan gitmesini isteye-
rek, diyor ki: “Neden siz geldiğiniz yere gitmiyorsunuz. Siz oraya gidin 
ve işgal ettiğiniz toprakları sahiplerine bırakın. Ama sizi orada bile kabul 
etmezler, sizin gerçek bir vatanınız ve ulusunuz yok. Siz gerçek bir ulus 
değilsiniz. Göçmen ve işgalcisiniz.”

“Bargasyan Lavrenti’nin sözleri şaka gibi ama o espri yapmıyor. 
Söylediklerine gerçekten inanıyor. Sözgelimi, Türklerin başlattığı soy-
kırımı Azerilerin Karabağ’da sürdürdüğünü, zaten Azerilerle Türk-
lerin köksüz bir millet oldukları için bu eylemlere giriştiklerini söylü-
yor.” (Tempo, 20 Nisan 2006)

Bu, Ermenistan’ın resmi politikası, arkadaşlar. Gerçekten şaka değil. 
Yani Ermenistan Devletinin yöneticileri bize böyle bakıyor. Ve bu ideolo-
jiyi onlara emperyalistler veriyor. Amaç bu. Açık.
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Biz Şeyh Bedrettin’in, Börklüce’nin, Marks-Engels, Lenin 
ve Kıvılcımlı Usta’ların Mirasçısıyız

Evet, arkadaşlar. Artık zamanımız iyice doldu. O bakımdan söyledikle-
rimizi birer, ikişer cümleyle özetlersek:

Biz Hz. Muhammed’in mirasçısıyız. Onu en iyi anlayan ve onun öz-
lemlerini gerçekleştirmek isteyen devrimcileriz.

Biz İbni Haldun’un, Şeyh Bedreddin’in, Börklüce Mustafa’nın, 
Darwin’in, Morgan’ın, Marks-Engels Usta’ların, Lenin’in ve Hikmet 
Kıvılcımlı’nın mirasçılarıyız. 

(Alkışlar...)

Onların özlemlerini ve ideallerini gerçekleştireceğiz.
Akla, bilime dayanan, aynı anadan doğmuş, eşit, özgür kardeşler 

gibi gerçek bir sevgi toplumu kuracağız. Her türden sosyal eşitsizlik-
lere son vereceğiz. Dünya eninde sonunda tek bir sosyalist aile olacak. 
Biz de insanlığın o yönde ilerlemesine önderlik eden, örneklik eden 
ülkelerden biri olacağız. Buna inancımız tamdır arkadaşlar.

(Sloganlar: Yaşasın Halkın Kurtuluş Partisi…)

Sevgi ve saygıdeğer yoldaşlarım,
Bir şair olarak çok beğendiğimi söylediğim Mevlana, Mesnevi’sinde 

şöyle der:

Âşık ne söylerse aşk diyarında
Ağzından aşk kokuları yayılır.

Ben de insanlığın bu en yüce davasının, davamızın aşk kokularını size 
hissettirmeye çalıştım. Bilmiyorum ne derece başarılı olabildim… 

(Sloganlar: Davamız Halkın Kurtuluş Davasıdır…)

Beni bu kadar uzun süre dinleme zahmetine katlandığınız için, devrim-
ci yüreğimin en sıcak duygularıyla hepinize sevgi ve selamlarımı iletir, 
hepinizi kucaklarım, arkadaşlar.

(Sloganlar: Yaşasın Halkın Kurtuluş Partisi… Davamız Halkın 
Kurtuluş Davasıdır…)

Yönetici: Biz de Genel Başkanımız Nurullah Ankut Yoldaş’a, verdiği 
emekten dolayı ve bizi aydınlattığı için çok teşekkür ediyoruz. 



266



267

On Beşinci Kitap

Marksizm-Leninizmin kanıtladığı gerçeklik: 
Sonunda mutlaka halklar kazanır(*)

(*)  Hikmet Kıvılcımlı’nın Bedence Aramızdan Ayrılışının 36’ncı Yıldönümü’nde 
(2007 Yılı’nda) Yapılan Anma Konuşmasıdır.
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Sevgi ve saygıdeğer yoldaşlarım,

Çoğu arkadaşlarımız yoldan geldi. Uykusuz, yorgun... Ama inanın, ben 
de en uykusuz arkadaş kadar uykusuzum bugün. Sabah 07:10’da yorga-
nın altına girdim, 08:15’te gözüm açıldı. Biraz daha yatakta durdum, işte 
dokuza çeyrek kalaya kadar, kalktım. Ama yorgun değilim, uykusuz da 
değilim. Öyle bir hissiyatım yok şu anda.

Bunun sebebi, hem heyecanımızdı, özellikle Ali Başkan Arkadaş, 150-
200 arasında yeni işçi arkadaşımızın toplantımızı izlemeye geleceğini söy-
ledi, bu arkadaşları acaba nasıl aydınlatabiliriz, Hareketimizi, Usta’mızı, 
mücadelemizi, bu sınırlı zaman dilimi içinde, bu arkadaşlara en iyi na-
sıl anlatabiliriz, diye düşündüm; oradan kaynaklandı; hem de geçen yılki 
Anma Konuşmamın girişinde ve 15 Haziran’da yaptığımız Kongremizin 
girişinde, istemeyerek de olsa, işlediğim tatsız konular yine kafama takıl-
dı.

Sadece bugün takılmadı…

Partili İnsan Kimdir?
Biraz bunu açayım isterseniz. 6 Ekim’de Ankara’da çok görkemli bir 

biçimde, Kahraman Gerilla Che Yoldaş’ı, katledilişinin 40’ıncı yılında 
andık; Küba Büyükelçiliği, Venezüella Büyükelçiliği yetkilileriyle birlik-
te... Hepimiz gibi ben de çok mutlu olmuştum Ankara’da böyle bir etkinlik 
yapmamızdan. Ama bu sevincim çok kısa sürdü. 9 Ekim ya da 10 Ekim 
günü İl Başkanı’mız Sait Yoldaş’la görüştüğümüzde (ki o gün Partimiz-
de yine Küba Büyükelçisi ve eşi ile birlikte bir Che Belgeseli gösterimi 
yapılacaktı. Konferansta da duyurusu yapılmıştı.) arkadaşımız da üzgün-
dü; salonu tam anlamıyla dolduramadığımızı söyledi. Ve bu ilgisizliğin, 
duyarsızlığın büyük ölçüde de kıdemli arkadaşlarımızdan kaynaklandığını 
söyledi. Bütün o sevincim, mutluluğum bir anda uçtu gitti.

Biz orada Che’yi anlattık… E, şimdi ne kadar anlaşılmış oldu O, üç gün 
sonra böyle bir sonuç ortaya çıkınca?

Bana göre, arkadaşlar, sıfır anlaşılmış. Yani saf Müslüman halkımız da 
namazda sureler okur, ama anlamlarını bilmez. İçtenlikle okur. E, biz de o 
zaman öyle konuşmuşuz, öyle anlatmışız, öyle anlamışız.

Bu, bir ilk darbe oldu. Ardından ikinci bir darbe…
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Dünyanın başhaydudu kanlı zalimin en önemli temsilcilerinden Con-
doleezza Rice’ı burada protesto etmek için bir eylemimiz oldu. Eylemde, 
Parababaları devletinin temsilcilerinden biri, Terörle Mücadelecilerden 
biri; “yahu bizim sayımız (yani polislerin sayısı), eylemcilerinkinden faz-
laymış”, diyor kendi arkadaşlarına. Ve bu konuşma, bizim etkinliğimizin 
fotoğrafını çeken bir Yoldaşımız tarafından duyuluyor. Bu ikinci önemli 
bir darbe oldu benim için. 

Ve ardından aynı içerikli eylem Ankara’da yapıldı. Orada da benzer bir 
durumla karşılaştığımızı öğrendim Yoldaşlardan.

E, biz 10 yıl önce de bu güçte etkinlikler yapabiliyorduk.
E, o zaman Usta’yı konuşmaktan, anlatmaktan, anmamızdan ne anlıyo-

ruz? Che’den ne anlıyoruz? Diğer Ustalardan ne anlıyoruz?
Yani bu üç darbe üst üste gelince, inanın ruh sağlığım bozuldu. Yakın 

yoldaşlarım bilir; bayağı 8-10 senedir hiçbir sağlık sorunu yaşamamıştım. 
Grip bile geçirmemiştim. Tek bir gün, akşama doğru ateşlenmiştim. Gece 
çok yükselmişti ateşim. Ertesi sabah yenmiştim o ateşi de. Virütik bir şey. 
Bir iki ağrı kesicinin dışında hiçbir ilaç kullanmamıştım. Onun dışında hiç-
bir sağlık sorunum yoktu. Ama bu üç darbenin ardından üst üste üç sağlık 
sorunu birden yaşadım. Bugüne kadar, 62 yıllık ömrümde, hiç dişim ağrı-
mamıştı. Dişim ağrıdı. Ardından bir grip geçirdim. Ondan önce de başka 
bir enfeksiyon geçirmiştim. Yani Usta’mız diyor ya: “İnsan denilen ma-
kine moral denilen yakıtla çalışır.” Şimdi bu üç darbe bizim moralimizi, 
yakıtımızı bir anda sarstı, bozdu… Akışı engelledi. Öyle olunca bir anda, 
8-10 yıldır hiç yaşamadığımız sağlık sorunları art arda geldi. 

Geçen yıl, bir daha böyle can sıkıcı konulardan bahis açmayacağım, 
demiştim size. İşte bu sebepten bu gece de sıkıntılı saatler geçirdim. Aca-
ba söz açsam mı, yoksa geçen yılki kararıma uygun davransam mı, diye 
düşünüp durdum. Ama insanın sürekli ağrılı, çürük bir dişi varsa onu unu-
tamaz ki… Her an, o, ben buradayım, der. Yani öyle saplandı yüreğime 
bu olumsuzluklar. Açayım mı, açmayayım mı, diye... Konuşayım mı, ko-
nuşmayayım mı bu konuyu, diye, hep onun muhakemesini yaptım... O da 
gerdi beni. İşte öyle bir gerginlik içinde olunca, hani insan ne konuşacağını 
kafasında şemalaştırır, işte o şemalaştırmayı da geciktirdim. Böyle bir iki-
lem içinde kalınca uykusuz da kaldım. 

Sonunda, bunu belki bir dertleşme sayın; ama söz etmek ihtiyacı duy-
dum bu durumumdan, bu duygularımdan, bu hissiyatımdan... 

Dikkat edersek yoldaşlar, “Devrimci Önder Nedir?” Konferansları-
mızda da, Usta’mızı Anma Konuşmaları’mda da hep bir konuyu özellikle 
vurguluyoruz. Durup dinlenmeden vurguluyoruz.  Ama bunlar dilimizden 
yüreğimize geçip, oradan bilincimize geçmezse, dilimize gelir, oradan bir 
sakız gibi düşer, yok olur gider, arkadaşlar. 
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Hikmet Kıvılcımlı Usta, 17 yaşında kavgaya giriyor Yörük Ali Efe’nin 
çetesinde, hem de silahlı mücadeleye. Yani Mustafa Kemal Samsun’a çı-
karken, Usta’mız da işgalci düşmana karşı; Yunan maskeli İtalyan, İngiliz, 
Fransız Emperyalizmine karşı Ege’de savaşmaya gidiyor. Ve dur durak bil-
miyor ondan sonra. 

Bayrağımızın rengi kırmızı olduğu için, o sırada Rusya’da süren Dev-
rimci İşçi Sınıfı İktidarıyla karşıdevrimciler; İngiliz, Amerikan, Fransız 
Emperyalistlerinin desteklediği Beyaz Ordular arasındaki savaşta, İşçi Sı-
nıfı Devrimcilerinin bayrağının renginin kızıl olmasından dolayı, onlara 
eğilim duyuyor Usta’mız. Bir yakınlık duyuyor. Cepheden döndükten son-
ra konuya ilgi duyuyor, acaba bu Kızıllar nedir, kimdir bunlar? Ne yapmak 
istiyorlar? Amaçları nedir? diye araştırmaya başlıyor.

Bunu araştırınca, tabiî bir dahî, Sosyalizmi buluyor. İşçi Sınıfının, hak 
ve çıkarlarını, sömürü nedir bilmeyen modern toplumdaki tek sınıfın her 
şeyi yaratıp üreten tek sınıfın, bütün toplumdan sosyal eşitsizlikleri kal-
dırmak için, insanın insanı ezmesine, sömürmesine son vermek için, yani 
Hz. Muhammed’in de dediği gibi eşit kankardeşler toplumunu kurmak için 
yaptığı bir mücadele olduğunu görüyor. Ve ona gönülden bağlanıyor. Ve 
son soluğunu verene dek de başka hiçbir şey düşünmeden onun mücade-
lesini, onun savaşını veriyor. Arkadaşlarımızın da söylediği gibi, ömrünün 
bu sırada 22,5 yılını zindanlarda geçiriyor. Kaçıp göçmekten, 50 yaşına 
kadar evlenmeye bile fırsat bulamıyor. Çünkü 1925’ten 1950’ye kadar 6 
yıl dışarıda kalabiliyor. 19 yıl içeride, zindanda.

Ama böyle yaşadım diye hiç ara veriyor mu mücadeleye?
Asla! Her zulüm, her baskı onun kinini, hırsını daha da biliyor. Daha 

şiddetle sarılıyor, daha bir hırsla sarılıyor mücadeleye. E, diğer önderler 
de aynı. İşte 6 Ekim’de Che’yi anlattık. Che de aynı, yoldaşlar. Şimdi 
Kıvılcımlı’dan bunu öğrenmedik mi, diğer başka şeyler, şu anda o kadar 
da önemli değil, arkadaşlar. 

Çünkü dünyamız 1991’den beri bayır aşağı gidiyor. Aşağı yukarı 2 
yıldan bu yana bu gidiş, Latin Amerika’dan esen sol rüzgârlarla durdu. 
Ama şu anda da, yerimizde sayıyoruz. İleriye doğru bir atılım yapamadı 
insanlık, bütün dünyada. Bunu aşmamız, bunu yenmemiz gerekiyor. Yani 
rüzgâra karşı, akıntıya karşı mücadele etmemiz gerekiyor. Bu da bizden 
olağanüstü gayret, enerji, fedakârlıklar bekliyor, istiyor. Ama biz, ne yazık 
ki şu son eylemlerin de gösterdiği gibi, biraz tersi bir durum içerisindeyiz. 

İnsan toplum yaratığı, der Usta’mız. Ne yazık ki, Dünyadaki ve 
Türkiye’deki geriye gidiş, tüm toplum kesimlerini, tabakalarını etkilediği 
gibi, devrimcileri de etkiledi. Ve bizim yoldaşlarımızı da etkiledi. Doğan 
Yoldaş’ımızın da işaret ettiği gibi, bizim dışımızda sol kalmadı neredeyse. 
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Hepsi savruldular gittiler emperyalizmin saflarına, burjuvazinin saflarına. 
Bizim yoldaşlarda da, kıdemli yoldaşlarda, bir heyecan azalması oluştu. 
Yani kıdemli yoldaşlarımız, genç hallerindeki heyecanlarını taşımıyorlar 
şu anda. Bu da, mücadeleye yeni katılan arkadaşlarımıza iyi bir örnek 
oluşturmalarını engelliyor. Yani hem mücadeleye yeterince hız vermiyo-
ruz, sorumluluklarımızı yerine getirmiyoruz, hem de yeni arkadaşlara iyi 
örnek olamıyoruz, arkadaşlar. Kavgaya yeni giren genç arkadaşlarımız da 
sanıyorlar ki, devrimcilik bu… Öyle ya, kıdemli, kavgaya 20-30-40 yılını 
vermiş, arkadaşlar böyle davranıyorlarsa, demek ki devrimcilik böyle ya-
pılır kanaatine varıyorlar. İster istemez öyle bir kanaat oluşuyor. O zaman 
yanlış bir devrimcilik biçimi, şekli öğreniyorlar arkadaşlar. Gerçek dev-
rimcilik bu değil. 

Kongremizde dedik ki arkadaşlar, en azından günlük çalışma saatleri-
mizin dörtte birini kavgaya ayırmalıyız. Yani günlük 10 saat çalışıyorsak, 
bunun 2,5 saatini kafaca ve bedence kavganın hizmetine sunmalıyız. Yani 
o 2,5 saatte kafamız davanın, kavganın meseleleriyle dolu olmalı. Onlara 
çözüm aramalı, bulduğumuz çözümleri hayata geçirmek için bedence dav-
ranışta olmalıyız. Bunu yapmazsak sorumluluklarımızın gereğini yerine 
getirmiyoruz demektir, dedik.

Geçen yıllardan da hatırlayacaksınız, değişik örnekler verdik. Bir da-
vaya nasıl inanılır, nasıl sahip çıkılır, bir davaya insan ömrünü nasıl adar, 
misallerle göstermeye çalıştık. Mecnun’dan, Barbaros Hayrettin’den, 
Alparslan’dan, Fatih’ten yani Tarihimizden örnekler verdik. Ortadoğu ef-
sanelerinden, destanlarından örnekler verdik. Ve Ustalardan örnekler ver-
dik. Hep bunu anlatmaya çalıştık, yoldaşlar. Şimdi bu konuyu daha fazla 
uzatmayacağım. Çünkü zamanımız sınırlı. 

Usta’mızdan bir bölüm okuyacağım. Partili insan kimdir? bunu anla-
tan özlü bir bölümü Usta’mızın “Diyalektik Materyalizm Nedir?” adlı 
eserinden okuyacağım. Usta’nın bu eseri, anıt eserlerinden biri. Yalnızca 
Türkiye için değil, dünyada da Marksist-Leninist klasiklerin anıt bir eseri, 
arkadaşlar. Diyalektik Materyalizmi bu denli özlü, didaktik bir şekilde or-
taya koyan başka bir esere, en azından biz tanık olmadık, rastlamadık varsa 
da. Olduğuna da pek ihtimal vermiyoruz.

”Parti tutmak, bir partinin yalnız başarılı olduğu zamanlar kudre-
tinden istifade edip post kapmak hevesi değildir. (Burjuva partilerinin ta-
raftarları böyle yapar. Yani yükselişe geçince biliyorsunuz oraya akın eder-
ler. Maksatları post, koltuk kapmak, küp doldurmak... Parti inişe geçince 
batan geminin sıçanları gibi kaçarlar, başka yerde koltuk ararlar. Devrimci 
parti tutmak bu değildir, diyor Usta. – N. Ankut) Partiden olmak, her 
türlü zor ve sorumluluklardan uzak bir fahrî Parti avukatlığı yapmak 
da değildir. (Yani uzaktan hiçbir sorumluluk almadan partiyi savunmak 
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da değildir. Yani bir para karşılığı o partinin davasına bakan avukatın, o 
partiyi savunması şeklinde bir savunu da değildir. – N. Ankut) Partililik, 
Müslümanlığın imanı gibi üç basamaklıdır:

“Birinci basamak: Tasdik [onaylama]: Partinin bütün ideolojisini 
hazmederek, içten benimsemek... Lakin bu kadarcığı hiç yetmez. (Bu 
İslamiyette Kelime-i Şahadete denk düşer. Ve gerisine, imanın şartlarına 
denk düşer. – N. Ankut)

“İkinci basamak: ikrar [Bildirme]: Partinin fikir ve prensiplerini 
başkalarına da yaymak, yani pratik ve teorik Propaganda ve Ajitas-
yonda bulunmak...”

Şimdi, yoldaşlarımız burada aksamaya başlıyorlar, özellikle kıdemli 
yoldaşları baz alırsak. İlkinde, tasdikte, onaylamada bir sorun yok, arka-
daşlar. Ama ikinci basmakta aksama başlıyor. Yeterince propagandası-
nı, savunusunu yapamıyoruz Partimizin. İkinci basamağa devam ediyor 
Usta’mız:

“Lâkin, yalnız inanmak ve inandığına başkalarını da inandırmak, 
Parti tutmak değildir. (Yani bu da asıl, belirleyici yön değildir diyor. – N. 
Ankut) Asıl:

“Üçüncü basamak: Amel [İş]: Yani inandığını yapmak için inanç 
prensiplerince gereken disiplin ve örgüt içinde hareket etmek, Parti 
organları ve safları içinde işleyen bir çark veya vida olmayı bilmektir.

“Partinin hareketine ve işine canıyla, başıyla, varıyla, yoğuyla yani 
hayatî biçimde “incarné” olmayan, kendini vermeyen kimse, “ağzıy-
la kuş tutsa” kalpazanlıktan kurtulamaz. Kendi kendine gelin güveyi 
olarak Parti tuttum diye, ne kendini, ne başkalarını boşuna aldatma-
malıdır. Ancak, gerçek kadîm Dervişin “fena fillah sırrına ermek” de-
diği (fena fillah, bildiğimiz gibi, Dervişin Tanrıda yok olması, Tanrıyla, 
Allah’la birleşerek ikiliği ortadan kaldırması, bir olması, onda erimesi, yok 
olması. – N. Ankut) şekilde, maddî, manevî her şeyini Parti ideali uğru-
na verebilen, gözünü kırpmadan vermeyi bilen kimse, sözünün eridir, 
Partinin güttüğü hareket ve ideolojiye gerçekten ulaşmış, idealistliğe 
ermiş sayılabilir. Parti adamı olmak budur.” 

Evet, arkadaşlar, Usta’mız çok netçe anlatıyor. Şimdi bu ölçüte göre 
her gün kendimizi değerlendirmeliyiz. Sınavdan geçirmeliyiz. Bu ölçüte 
uygun mücadele ediyor muyuz, etmiyor muyuz? Kriterler çok net! 

Bence şu anda yoldaşlarımızın Usta’mızdan öğrenmesi gereken en 
önemli şey, bu paragraflarda anlatılanlar. Buna ihtiyacımız var şu anda. 
Böyle davranıyorsak, böyle kavga ediyorsak Usta’ya layık öğrencileriz 
demektir. Bunu yerine getiremiyorsak, Usta’yı gerçek anlamda anlamış 
sayılmayız. Onun davasının devamcısı diyemeyiz kendimize.          

Bu konuyu daha fazla uzatmayayım. Burada noktalayalım, arkadaşlar.
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Türkiye’nin ve Dünyanın Gündemi
Bu toplantımızda neler anlatalım, nelerden söz edelim? diye yoldaşları-

mıza sordum. İşçi cephesinden Ali Başkan Yoldaş’a, genç arkadaşlarımıza, 
diğer il temsilcisi arkadaşlarımıza, aydın arkadaşlara sordum; Arkadaşların 
talepleri neler, neleri tartışalım, neleri konuşalım? diye.

İlk sırada anlatılması istenen şey; Türkiye’nin son birkaç aydır ya-
şamakta olduğu siyasi gelişmeler oldu. Biraz önce bir genç yoldaşımız, 
Ankara’dan bir yoldaşımızın, bir arkadaşımızın talebini getirdi. Orada da 
aynı şey soruluyor: Sınır ötesi operasyonda Türkiye’nin rolü.

İki; Kürt Sorunu’nu açabilir misiniz? diyor yoldaşlarımız haklı olarak. 
Bütün arkadaşlar da hemen hemen bu konuda hemfikir olmuş durumda. 

İşin dikkat edilmesi gereken yönü, işçi arkadaşlarımız da aynı konu-
ya öncelik tanıyorlar. Oysa işçi arkadaşlarımız fabrika cehenneminde, iş-
sizlik, pahalılık cehenneminde en çok yanan arkadaşlarımız. Ama böyle 
olmasına rağmen kendi acılarını, kendi sıkıntılarını, kendi problemlerini 
ikinci planda tutuyorlar. Ve onlar da genel olarak halkımızı, ülkemizi, 
içinde bulunduğumuz durumu konuşmak, tartışmak, ona bir çözüm yolu 
bulmak istiyorlar. Bu da onların fedakârlığını gösteriyor. Sadece dünyaya, 
meselelere İşçi Sınıfının dar çerçevesi içinden bakmıyorlar. İşçi Sınıfının 
gerçek anlamda siyasi bilinç taşıyan ufkuyla bakıyorlar meselelere. Yani 
Uvriyerizm dediğimiz, sırf işçi meselelerini ilgilendiren konularla ufuk-
larını sınırlamıyorlar arkadaşlar. Tüm ülkenin sorunlarına ilgi duyuyorlar. 
Gerçek İşçi Sınıfı bilinci böyle davranmayı gerektirir. 

Fakat, bu konu hayli geniş kapsamlı, şimdi buna girdik mi, belki za-
manımız kalmaz ekonomik sorunlarımızı tartışmaya, değerlendirmeye. O 
bakımdan öncelikle ben ekonomik sorunlara kısaca da, özetçe de olsa de-
ğinip, ondan sonra bu konuya geçmeyi istiyorum, arkadaşlar. 

Ne kadar zamanımız kaldı Doğan Yoldaş. 
Doğan Yoldaş: Bir buçuk, iki saatimiz var. 

Ekonomik Facialar
Nurullah Ankut Yoldaş: Evet. Evet..
Şimdi, Türkiye’nin çalışan insanlarının durumuna baktığımız zaman, 

yürekler acısı bir durumla karşılaşıyoruz her zaman olduğu gibi. Asgari 
ücret, 419 YTL bildiğimiz gibi. Açlık sınırı bu ay açıklandı, 700 YTL’ye 
yaklaşmış durumda, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı... Açlık Sınırı bi-
liyoruz, sadece mutfak harcamalarını kapsar. Yani dört kişilik bir ailenin 
mutfak giderlerinden oluşan bir toplamdır. İşte bunun asgarisi 700 YTL 
olmalı deniyor. Ama hayat sırf mutfaktan ibaret değil bildiğimiz gibi. Ba-
rınma var, eğitim var, sağlık var, kültür var, iletişim var, ısınma var, su 



275

var… bir sürü gider var daha... İşte tüm bunları da içine kattığımız zaman, 
2300 YTL’ye çıkıyor dört kişilik bir ailenin asgari yaşayabilmesi için eve 
girmesi gereken para. Buna da Yoksulluk Sınırı deniliyor, arkadaşlar. E, 
şimdi asgari ücret 419, ortalama işçi ücreti ise benim bildiğim 685 YTL. 
Ali Başkan?..

Ali Başkan: O civarda… 
Nurullah Ankut Yoldaş: O civarda, arkadaşlar. Ortalama ücret bu. 

Yani İşçi Sınıfımızın şu anda, Parababalarının istatistiklerine güvenirsek, 
ki güvenilmez onlar, ama hadi onları baz alalım diyelim, 11 milyon İşçi-
miz var, Türkiye’de. 23 milyon toplam çalışan var, bunun 11 milyonu İşçi 
Sınıfımızdan oluşuyor. 

Geçen haftaların gazetesindeydi, dönek Altangiller’den, Çetin Altan’ın 
çocuklarından Mehmet Altan; “İşçi Sınıfı yok oldu”, diyor. Ama bunlar 
iğrenç insanlar tabiî... Bu en basit istatistikî veri bile, kendi sermaye düze-
ninin insanlarının rakamları bile, toplumumuzdaki en büyük kesimi oluş-
turan sınıfın, İşçi Sınıfı olduğunu gösteriyor, arkadaşlar.

SSK şu anda ne kadar insana sağlık hizmeti veriyor?
32-33 milyon insana sağlık hizmeti veriyor SSK. Sağlık hizmeti veriyor 

diyoruz da, öyle görünüyor da, aslında artık pek bir hizmet verdiği de yok 
bildiğimiz gibi. Ben de bir SSK emeklisi olarak, sağlık hizmeti alamıyo-
rum, bunu biliyorum. 

Demek ki, 75 milyonluk toplumun aşağı yukarı yarısı SSK’lı. İşçi, işçi 
ailesi ve bunların yakınlarından oluşan, bakmakla yükümlü olduğu insan-
lardan oluşan kesim. Toplumumuzun böylesine en büyük kesimini oluştu-
ruyor İşçi Sınıfımız. 

Ortalama memur ücreti ne, arkadaşlar? Aşağı yukarı 800 YTL değil mi? 
Açlık sınırına yakın, yoksulluk sınırının altında yani.

2300 YTL kim alıyor? Hangimizin evine giriyor, arkadaşlar?
Şimdi böylesine bir felaket içinde yaşıyor insanlarımız. 
Kaldı ki İşsizlik, yine Parababaları istatistiklerinin son açıkladıkları ra-

kama göre yüzde 8,8 ortalama. Köy, kent, genç, yaşlı diyorlar ki, bunun 
gerçekle ilgisi yok. Namuslu burjuva ekonomistleri bile yüzde 18-20’den 
aşağı değil, diyorlar. Yani buna iş aramayanı sokmuyorlar, bir yıl içinde 
başvurmayanı sokmuyorlar. Ev kadınları dâhil değil buna… Kırsal ke-
simde yaşayan insanlarımız dâhil değil… Sadece İş Kurumuna başvuran 
insanlardan oluşan bir istatistik, arkadaşlar. Orayı baz alarak varılan bir 
sonuç, çıkarılan bir sonuç. E, şu anda çalışabilir nüfusumuz 52 milyon; 
51,5-52 milyon civarında. Çalışma yaşındaki insanımızın toplamı bu. O 
zaman bunun 23 milyonu çalışıyorsa, demektir ki, yüzde 50’nin üzerinde 
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Türkiye’de işsizlik. Yani çalışma yaşındaki her iki insanımızdan biri işsiz. 
Hatta daha fazlası işsiz. Yoksa normal emeğinin karşılığını hakkıyla alabi-
lecek olup da çalışmak istemeyen insan olur mu, bu 50 milyon insanımızın 
içinde? Çok az çıkar. Ama iş bulmaktan ümidini kesmiş insanlarımız... 

İşçimiz, memurumuz kazanamadığı gibi sözü edilen miktardaki parayı, 
köylümüzün, üretmen köylümüzün durumu daha da yürekler acısı… Ge-
çen haftanın haberlerindendi; Beykoz’da bir kamyon balığı, parasız dağı-
tıyor balıkçılar.

Niye?
25 yeni kuruşa satıyoruz, bu da karşılamıyor giderlerimizi. Ama 

tezgâhlarda 2-3 lira hamsinin kilosu, diyorlar, arkadaşlar. Balıkçıların bile 
durumu bu...

E, köylümüzün durumu malûm... Karpuz üreticileri feryat etti bu yaz… 
Patlıcan üreticileri feryat etti… Meyve-sebze üreticileri feryat etti…

Yine Esnaflarımız, arkadaşlar. Kaç esnaf kazanabilir bu yoksulluk sı-
nırının üstündeki parayı bile, esnaflarımızdan kaçı kazanabilir? Onlar da 
kepenk kapatıyor artık, iş değiştiriyorlar. 

Şimdi bu neden kaynaklanıyor? Türkiye neden bu bataktan çıkamıyor?
Çünkü Ekonomi yönetimi tümüyle IMF’nin elinde.
IMF kimin?
Amerika’nın ve müttefiki emperyalistlerin bir örgütü. Onların yöneti-

minde. Öyle olunca, e, emperyalistler de adı üstünde sömürmek için geli-
yor bizim gibi geri ülkelere. Adam bizi düşünmez ki, bizim halkımızla ne 
ilgisi var... Acır mı hiç halkımıza? Acımaz. Onların tek derdi, verdikleri 
borcun faizlerinin aksamadan ödenmesi. Başka hiçbir şey düşünmezler 
onun dışında. 

Sadece ekonomik programları değil, geçen bir burjuva iktisatçısı ya-
zıyordu, ekonomi yönetimini yani bu programı uygulayacak bürokratları 
bile IMF şefleri belirliyormuş, arkadaşlar Türkiye’de. Düşünebiliyor mu-
sunuz?.. Yani İktisat Bakanlığına, Maliye Bakanlığına kimler gelecek? 
Hazine Başkanı kim olacak? Bütün bunlar IMF şeflerinin direktifiyle be-
lirleniyor. Onların istediği adamlar geliyor. Yani programları hazırlamakla 
kalmıyorlar, onları uygulayacak insanları bile Türkiye’de kendileri belirli-
yor. Onların da çoğu, İngiltere’nin University of Exeter diye bir ajan üni-
versitesi var, orada eğitim yapmış, kafaca sömürgeleşmiş, emperyalistlerin 
çıkarlarını hayatında ön plana almış insanlardan oluşuyor. İşte Abdullah 
Gül de oradan mezun, Durmuş Yılmaz da oradan mezun, diğer pek çok 
ekonomi yöneticisi de hep oradan mezun. Bunlar için Türkiye Halkı hiçbir 
değer taşımaz. 
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Şimdi sadece Tayyipgiller’in değil, milliyetçilik edebiyatıyla kitleleri 
kandıran MHP’nin bile ekonomi yöneticilerini IMF belirliyor. Yine bir 
Anma’mızda sözünü etmiştik, Ecevit başkanlığındaki, MHP’nin de dâhil 
olduğu Koalisyon Hükümetinde Enis Öksüz vardı, Ekonomik işlerle uğ-
raşan bakan. 

Ali Başkan: Ulaştırma Bakanıydı.
Nurullah Ankut Yoldaş: Ulaştırma Bakanıydı, ekonomik işlerle de uğ-

raşıyordu. Demiryolu taşımacılığına önem veriyordu. Ve IMF’nin uygula-
malarına karşı çıkıyordu. IMF karşı çıktı, o direndi. IMF’ye karşı direndi. 
O zaman sözünü etmiştik. O kabinenin en solcu bakanı demiştik, MHP’li 
olmasına rağmen. Ve sadece bakanlıktan olmakla kalmadı, arkadaşlar, si-
yasi hayatı da bitti Enis Öksüz’ün. Yani MHP Genel Başkanı Bahçeli, si-
yasi hayatını da bitirdi, Enis Öksüz’ün.  

Yine Tarım Bakanı vardı…
Ali Başkan: Hüsnü Ziya Gökalp.
Nurullah Ankut Yoldaş: Hüsnü Ziya Gökalp… “Buğday fiyatını 

bile, buğday taban fiyatını bile IMF belirleyecekse, bize bir iş kalmadı 
burada”, dedi. Yani bizim bir işimiz kalmamış, biz boşuna burada otur-
mayalım, dedi. Hemen, Bahçeli: “Sesini kes, sorumluluğunu bil, böyle ge-
reksiz açıklamalar yapma”, dedi. Ve buğday taban fiyatını IMF yetkilileri 
belirledi o sene de her zaman olduğu gibi. Ve sesini kesti MHP’nin bakanı. 
Bahçeli kestirdi… 

Yani bunların hepsi sahte insanlar. MHP sahte milliyetçi, Tayyipgiller 
sahte dindar, öbürleri sahte Kemalist... Siyaset yapabilmek için hepsi, hal-
kımızca kutsal sayılan, bir kavramı kullanıyor, sömürüyor.  

Parababalarının medyası sürekli diyor ki; Türkiye gelişiyor, Türkiye 
iyiye gidiyor, ekonomi büyüyor... Ama İşsizlik artıyor, kitlelerimiz Yok-
sullaşıyor gittikçe, gelir dağılımındaki uçurum artıyor...

O zaman ekonomi kimin için büyüyor?
Bir avuç vurguncu için. Onların kârları büyüyor çünkü. Hep artıyor on-

ların kârları. 
Yaman Törüner diye bir burjuva iktisatçısı var. Ekonomi yönetiminin 

de önemli yerlerinde bulundu bu adam. Gelişmekte olan ülkeler sıralama-
sında Türkiye’nin büyümesi en geride, diyor. Burada bir istatistikî sıra-
lama yapmış; Türkiye’nin büyümesi, Çin’den, Hindistan’dan, Mısır’dan, 
Arjantin’den bile daha geride. Kaldı ki bu büyüme, Parababalarının büyü-
mesi, halka yansıyan bir şey yok. Bu da söylüyor:

“Anlaşılan o ki Türkiye GOÜ (Gelişmekte Olan Ülkeler) altında bir 
büyüme sağlamış. İşin en acıklı tarafı, bu büyüme üretimde değil,
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“Dünyanın en yüksek reel faizleri verilerek,
“110 milyar dolar sıcak para alınarak,
“Elde ne var ne yoksa satılıp, bunun adına da “bize iyi yabancı ser-

maye geliyor” denilerek sağlanmış.” (Yaman Törüner, Milliyet, 29 Ekim 
2007)

İşte bu diyor, arkadaşlar. Rakamlarla koyuyor: 
Çin mesela… Çin’in büyümesi 2007’de yüzde 9,6, Hindistan yüzde 

8.4, Mısır yüzde 5.3, Arjantin yüzde 7.5, Türkiye yüzde 4.5 yani hepsinin 
altında.

2008, bunlar tahmini büyüme süreçleri: Çin 8.7, Hindistan 7.8, Mısır 
5.4, Arjantin 5.6, Türkiye 5.5.

2009 tahmini: Çin 8.5, Hindistan 7.5, Mısır 6, Arjantin 3.8, Türkiye 5.4, 
arkadaşlar. 

2009 tahmininde nihayet Arjantin’in biraz üstüne çıkabilmişiz. Yani bü-
yüme de bu... Kaldı ki üretimle değil; ne var ne yok satılarak… 

Geçen yıl 20 milyar dolarlık kamu malları satıldı. Büyük kesimi de ya-
bancıya gitti. Ve övünüyorlar 20 milyar dolarlık özelleştirme yaptık, diye.

İyi de bunun karşılığında borçları mı azaldı, Türkiye’nin, İç ve Dış bor-
cu mu azaldı?

Hayır arkadaşlar, tersine büyüdü. Şu anda piyasada dolaşan sıcak para 
110 milyar dolar. Bu para da üretimde filan değil, çoğu borsada. 

Borsanın reklamını yapıyorlar ya, işte yine burada, zamanımız olursa 
söyleriz: İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının yüzde 72’si yabancıların 
eline geçmiş şu anda. Yani yüzde 28’i yerli sermayedarların, yerli Paraba-
balarının elinde. Yüzde 72’si yabancıların elinde… Buraya getiriyorlar pa-
rayı, koyuyorlar. YTL’ye çevirip bankalara yatırıyorlar ve bundan yüksek 
faiz alıyorlar. 

Türkiye’nin toplam borcu: 423.4 milyar dolara çıkmış.
“Tablo, Merkez Bankası’nın kendi çıkardığı parayı, dünyanın en 

yüksek faizini verip geri aldığını gösteriyor. (Burada onun da tablosu-
nu vermiş ama zamanımız yok.) Bu işlem Temmuz 2007’de 8.2 milyar 
YTL’yi geçmiş… (Yani bir ayda 8.2 milyar YTL’yi en yüksek faizle, kendi 
bastığı parayı kendisi alıyor Merkez Bankası. Yani kendi parasına kendisi 
yüksek faiz ödüyor.)

“Toplam dış borç 226.4 milyar dolar. Buna, 197 milyar dolar olan iç 
borcu da eklersek, toplam 423.4 milyar dolar borç var.

“İşte bu tablo, “İyi Ekonomi!”yi gösteriyor.” (agy)

Peki Tayyip iktidara geldiğinde toplam borcumuz ne kadar?
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220 milyar dolar, arkadaşlar. Yani beş sene önce Türkiye’nin toplam 
borcu 220 milyar dolar.

E, şimdi neredeyse iki katına çıkmış. Yani o zaman bütün bu kamu 
malları yağmaya gitmiş, faize gitmiş... Heder olmuş yani… İnsanımıza 
yansıyan, halkımıza yansıyan hiçbir şey yok. Bir de borçlarımız azalıyor, 
diye utanmadan söylüyor Tayyip… Borçlarımız tam tersine artıyor. İşte 
rakamlar ortada…

TEMA Vakfı Kurucusu, Mütevelli Heyeti Başkanı Hayrettin Karaca 
diye namuslu, yurtsever bir ihtiyar var, arkadaşlar, bildiğiniz gibi. Namus-
lu bir adam. Kendi yordamınca ülkemiz için, insanımız için, vatanımız için 
çalışıyor. Yurdumuz çöl olmasın diye, topraklarımız uçup denizlere yok 
olup gitmesin, akarsularla savrulup gitmesin, rüzgârla uçup gitmesin, ül-
kemiz ağaçsız kalmasın diye çabalıyor. İşte bir konuşma yapıyor; kısaca 
aktarırsak:

“(…) ‘Gıda Hakkı’ konulu sempozyumda konuşan Karaca, yapılan 
araştırmalara göre 2025 yılından sonra yaklaşık 5.5 milyar insanın aç-
lıkla karşı karşıya kalacağının belirlendiğini söyledi.

“Karaca, “İnsanları aç bırakarak iktidar olma yolunu buldular. Bir 
insanı aç bırak, sonra iki lokma yemek ver; sana oy olarak döner. Tep-
ki toplumu yaratmalıyız. Aç insanlarla birlikte Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin önüne gidip tepki göstermeliyiz” diye konuştu.” (Milliyet, 
20 Ekim 2007)

Yani bu 80 küsur yaşındaki ihtiyar bile, mücadele etmeliyiz, diyor ar-
kadaşlar. İnsanları aç bırakıyorlar, sonra bir lokma verince oy olarak geri 
dönüyor, oylarını alıyorlar kandırarak insanları, diyor. Hiç sosyalist filan 
da değil... Sadece namuslu. O bile, o yaşında netçe görüyor. 

Ama bu kadar ağır vurgun ve sömürüyü bile IMF yetersiz buluyor. IMF 
yetkilileri ve tabiî aynı tutumda olan Avrupa Birliği (AB), bakın ne diyor:

“AB: ekonomik reformlar yavaşlıyor.”
“AB Raporu’nda ekonomi ile ilgili pek çok başlık altında “sınırlı 

ilerleme” ifadesi yer aldı. (…) ‘Elektrik zamları seçim nedeniyle erte-
lendi’ diyen AB, özelleştirme sürecinin yavaşladığını belirtti.” (Milli-
yet, 11 Kasım 2007)

Yani özelleştirmelere, kamu mallarını yağmalatmaya devam et, elektri-
ğe zam yap, dedi. Nitekim, benim aklımda kaldığına göre, elektriğe yüzde 
4 zam hemen yapıldı. Sadece elektriğe değil; mazota, benzine, tüp gaza, 
telefona, suya, ekmeğe... 

Bir Dinleyici: Simit’e bile.
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Nurullah Ankut Yoldaş: Simit’e ve iletişime. Telefona bile, arkadaş-
lar, telefona bile. Şehir içi görüşmelere bile zam yapıldı.

Bir Dinleyici: Suya da yapıldı.
Nurullah Ankut Yoldaş: Suya da yapıldı evet. Hem de İstanbul’da 

yüzde 134’ü bulan zamlar yapıldı.
Yani, işte AB ve IMF emir verdi mi, anında yerine getiriliyor. Çünkü 

bizimkiler sadece onların uşağı. E, biz bunu söyleyince hakaret filan etmi-
yoruz, işte burjuva iktisatçıları da hep onu söylüyor. 

Bunlar, ortalama 75 yıllık Cumhuriyet Döneminin Kuvayimilliye 
yadigârı tüm kamu mallarını, kamu kurumlarını yağmalatıyorlar. Büyük 
ölçüde de yağmalattılar. Elde benim bildiğim büyük kurumlardan sadece 
Tekel’in sigara bölümü kaldı, değil mi? İçki bölümünü de yağmalattılar. 
Bir sigara bölümü kaldı. 

Kaldı ki orada da, Tekel’in sigara tüketimi içindeki payını yüzde 30’lara 
kadar düşürmüşler. Onun da yüzde 70’i yabancı sigara tekellerinin eline 
geçmiş. Ama pazarın tümünü elde etmek istiyorlar. Tekel’i de satın aldı 
mı, Türkiye’de sigara pazarının tümü yabancı Parababalarının eline geç-
miş olacak. 

Tüm Batılı burjuva iktisatçıları da söylüyor, namuslu olanları tabiî 
sadece: Batılı ülkelerde sigara tüketimi yıldan yıla azalıyor; ABD’de ve 
Avrupa’da. Bu düşüş en çok da ABD’de görülüyor. Çünkü sigaranın za-
rarları orada daha çabuk biliniyor. Yani orada medya az çok bunlara, bu 
konulara yer veriyor. Yani onların Parababaları, yöneticileri, bizimkiler ka-
dar satılmış değiller. Yani bütün dünyayı yağmalıyorlar, yağmayı götürüp 
kendi ülkelerine yığıyorlar, kendi Parababalarının kasalarına yığıyorlar. 
Ama bizimkiler onlarla işbirliği yaparak, hem vatanı satıyorlar, hem halkın 
emeğini, alınterini satıyorlar, hem kamu kurumlarını satıyorlar.

(Sloganlar: Kahrolsun ABD-AB Emperyalizmi… Alkışlar…)

İşte burada namuslu bir atom mühendisi:

“Bodrum’da kelebek ve sincapların bol olduğu, “Tarımsal niteliği 
korunacak özel mahsul alanı” olan Sincap Vadisi’nde ağaçlar katledil-
di.”, diyor ve gösteriyor bölümleri.

Mücadele edeceğim, diyor emekli atom mühendisi. E, bunun yerine 
yabancı Parababalarına peşkeş çekilip o alan, turistik otel yapılacakmış, 
turistik tesis yapılacakmış. Yani ormanlarımız, doğamız da böylece pazar-
lanıyor. Parça parça satılıyor.

“Verimli toprağın yaklaşık 250 bin YTL’ye satıldığını iddia eden 
emekli atom mühendisi Dr. Nasuhi Çandarlı sorumlular hakkında 
dava açacağını kaydetti.” (Milliyet, 19 Ekim 2007) 
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Tayyipgiller, yargıyı da tamamen ele geçirerek kendilerini 
kurtarmak amacındalar

Dava açılsa ne çıkıyor?
Ne yazık ki, aşama aşama mahkemeleri de düşürdüler, satın aldılar. İşte 

bunlardan biri de, son günlerde verdiği kararla netçe görüyoruz ki, Anaya-
sa Mahkemesi.  

Yeni bir Hâkimler ve Savcılar Yasası çıkarıyorlar bildiğimiz gibi. Hu-
kukçu arkadaşlarımız daha iyi bilir: Bu yasaya göre, bundan sonra atana-
cak hâkim ve savcılar, Adalet Bakanlığının da söz sahibi olduğu bir kurum 
tarafından atanacak. Yüksek Kurulun bazı üyeleri hâkimler ve savcılardan 
oluşacak, onun dışında bir de Adalet Bakanlığının yetkilileri olacak; ata-
malar beraber belirlenecek.

Peki, nasıl belirlenecek?
Önce ÖSYM sınav yapacakmış. Sınavdan 70 alanlar bu kuruma ge-

lecek, bu heyetin karşısında sözlü sınava tabi tutulacak. Mülakat deniyor 
buna. Şimdi buna karşı bir dava açıldı, biliyoruz, Anayasa Mahkemesine. 
Anayasa Mahkemesi geçenlerde bunu reddetti. Gerekçesi o kadar komik 
ki... Hukukçu arkadaşlarımız çok daha iyi bilir, yani yürekler acısı, insanla 
alay etmek bu. Hukukla da alay etmek, akılla da, vicdanla da, namusla da 
alay etmek… 

Diyor ki; hâkim ve savcıların bağımsız olması gerekir, Anayasanın 138 
ve 139. maddeleri bunu emreder. Ama bu diyor, sadece atanmış hâkimler 
ve savcılar için geçerlidir. Henüz adaylar için geçerli değildir.

Komediye bakın...
Yani tamam da taraflılığı burada engellemedin mi, bu adayları taraflı 

insanlar seçti mi, ne olacak?
İş bitecek...
Sen bunun daha başta tarafsızlığını sağlamak zorunda değil misin? O 

kanun bunu içermez mi?..
İçermez olur mu, arkadaşlar?..
Peki amaç ne?
Bu hâkim ve savcı adaylarını Tayyipgiller istediği gibi seçsin-atasın, 

amaç bu.
“O henüz aday, adayın tarafsız olması gerekmez, yasa bunu emretmez” 

demek; Anayasadan da, yasalardan da, hukuktan da bihaber olmak anla-
mına gelir.  Ne yazık ki, mevcut Anayasa Mahkemesi, verdiği bu trajiko-
mik kararla, bu durumda olduğunu ortaya sermiş olmaktadır. Sen tümüyle 
taraflı insanlardan oluşan aday belirleyeceksin, sonra da bunların tarafsız 
olmasını umacaksın. Buna deliler bile güler be… Acınacak bir mantık se-
faleti, bir bilgisizlik örneği…
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E, o zaman her şeyi mülakatla belirle. ÖSYM’yi de kaldır, üniversiteye 
girecek insanları da böyle belirle… Her okuldan sınavlardan 70 alanlar, 
aynı böyle Milli Eğitim Bakanlığının yetkilileri tarafından bir mülakata 
tabi tutulsun, son kararı bu sözlü mülakat heyeti versin. Bu komedi… Böy-
le bir şey olur mu, arkadaşlar? Bunu kim ciddiye alır, kim buna hukuk der, 
vicdan der? E, aynı şey.              

Yani bu da gösteriyor ki, hem de 1’e karşı 10 oyla çıkıyor, arkadaşlar 
bu karar. Anayasa Mahkemesinin böylesine hazin bir duruma düştüğünü 
gösteriyor.

E, şimdi bu insanlara hukukçu diyebilir miyiz biz? Gerçek anlamda hal-
kın çıkarlarını savunan hukukçular diyebilir miyiz?

Kesinlikle, böyle bir şey diyemeyiz. 
Ne yazık ki, orada da direnen, dürüst, hukuka uygun, ahlâka, namusa 

uygun tavır koyan tek bir hukukçu var. Bir kadın hukukçumuz... İşin tek 
sevindirici tarafı da bu, arkadaşlar. 

Ustalarımızın da söylediği gibi, kadınlarımız toplumda çifte sömürüye 
ve ezgiye uğradıkları için daha tepkililer. Daha mücadeleciler. Ve genelde 
daha tutarlı, daha adil davranıyorlar. Daha önce de belirtmiştim bu kana-
atimi… 

(Sloganlar: Gün Gelecek, Devran Dönecek Tayyipgiller Halka He-
sap Verecek… Alkışlar…)

O bakımdan, artık yargı denilebilecek, güvenilecek bir yargı da giderek 
kalmıyor, arkadaşlar. Bu hazırlanan taslak yasalaştığı anda, artık Tayyip-
giller belirleyecek hakimleri ve savcıları. 4 bin tane de savcı atanacakmış, 
hemen.

Zaten dokunulmazlıkları, milletvekili dokunulmazlığını bundan kaldır-
mıyorlar. E, çünkü daha önce de defalarca söylendi, hep de yazıldı, hepi-
miz biliyoruz; bizzat Tayyip’in yüz kızartıcı suçlardan yedi tane dosyası 
var. Mehmet Yıldırım’ın, İstanbul eski Ticaret Odası Başkanı’nın ve Rah-
mi Koç’un söylediğine göre, 1 milyar dolarlık servet edindi bu kısa politik 
hayatında. Büyük ölçüde de İstanbul Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde 
edindi bu serveti. Ve bu defalarca yazıldı. Tayyip, bunu söyleyenlere karşı, 
iddia edenlere karşı dava açamadı… 

Mehmet Yıldırım, yardımcısı için de aynı şeyi söyledi, Ali Müfit Gür-
tuna için. O da biliyorsunuz Turkuaz Hareketi diye bir şey çıkardı. Parti 
kuracaktı, tutturamadı. Büyük reklamlar verdi, her yerde görmüşüzdür, te-
levizyonlarda, panolarda... Mehmet Yıldırım yine söyledi; bu da 1 milyar 
dolar götürdü Belediyeden, dedi. 

Gerekçesini sordular. Açık diyor. 10 milyar dolarlık ihale verdi İstanbul 
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Belediyesinden, diyor arkadaşlar. Bu işin içinde insanlar olarak biliyoruz 
ki biz, diyor; “ihaleler ortalama yüzde 10 komisyon alınarak verilir. Yani 
yüzde 10 cebe atılır; kim verirse o komisyonu, ihale ona verilir. E, 10 mil-
yar doların yüzde onu, bir milyar dolar komisyon eder; bu kadar servet 
edindi, bununla particilik oynuyor”, diyor Mehmet Yıldırım. E, o da bir 
şey diyemedi… 

Sadece Tayyip’in değil. Unakıtan, Gül dâhil, çoğunun... Kırk küsur tane 
dosyaları var, hep yüz kızartıcı suçlardan, arkadaşlar.

E, şimdi niye kaldırmıyor dokunulmazlıkları?
İşte bunu bekliyor.
Yüksek yargı organları başta olmak üzere, mahkemeleri kendi yandaş-

larından oluşturduğu zaman, kim yargılar, Tayyip’e kim bir şey der o za-
man?

Böylece kurtulur. Birkaç sene sonra onu da yapacak böyle giderse. O 
zaman kaldıracak dokunulmazlıkları. Onun atadığı adamlardan oluşan 
mahkemeler de onu beraat ettirecek. Buna oynuyor. Hesap çok açık, arka-
daşlar. Yoksa 2003 seçimleri öncesinde, milletin huzurunda defalarca söz 
verdi; Milletvekili dokunulmazlığı kaldırılacak adi suçlardan, sadece kür-
sü dokunulmazlığı ile sınırlandırılacak, dedi.

Sonra ne dedi, başbakan olunca?
“Ben mahkemelere güvenmiyorum, o yüzden kaldırmıyorum”, dedi.
E, buyur... Sen başbakansın. Ama güvenmez… Çünkü namuslu mah-

kemeler var. Onu yargılayabilirler. Ancak yandaşlarından oluşturduğu, 
mahkemeleri düzenbazlaştırdığı anda, istediği, güveneceği mahkemeler 
oluşacak. O zaman kaldıracak. Ona oynuyor. Hesabı açık. Yoksa… Yani 
bir insanın böyle bir şeyi söylemesi bile utanç verici bir şey. Yani ben iste-
diğimi yapayım ama yargılanmayayım… Yahu bu eski Antika çağlardaki 
Firavunluk, Nemrutluk bu. Öyle değil mi, arkadaşlar?

Yani kanunlar dışı, kanun üstü… Bunu burjuva yazarları bile yazıp 
çiziyor. Yani bunu talep etmek bile utanç verici bir şey. İnsanlık dışı bir 
şey… Ama ne yazık ki işte, bizi bunlar yönetiyor, arkadaşlar. Bunlar yö-
netiyor… 

Halkımız gittikçe yoksullaşıp işsizleşirken Parababaları 
kârlarına kâr katıyorlar

Ekonomist Güngör Uras:

“Bu faize dağ dayanmaz”, diyor arkadaşlar.
“Geçen yıl temmuzda 1000 dolar getiren, bu temmuzda 1476 dola-

rın sahibi oldu. Bu, dolara yüzde 47 faiz verdiğimizi gösteriyor. Sıcak 
para işte bu yüzden akıyor” Türkiye’ye. (Milliyet, 23 Ağustos 2007)
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110 milyar dolar boşuna gelmiyor, arkadaşlar. Döviz fiyatı da bundan 
yukarı çıkmıyor. Enflasyon da o yüzden eskisi gibi yüzde 70’lere, yüzde 
80’lere çıkmıyor. Parababaları halkımızın iliğini, kanını kurutuyor. Böyle-
sine sömürü, daha elverişli onlar için. O yüzden 419 YTL’lik asgari ücrete 
mahkûm ediliyor İşçi Sınıfımız. Kayıt içi  asgari ücretle çalışan işçileri-
mizin sayısı, ortalama 5 milyondur. En az bir bu kadar da kayıt dışı asgari 
ücretle çalışanımız vardır. Bu işçilerimizin bakmakla yükümlü olduğu eş, 
çocuklar, ana baba gibi yakın çevreleri vardır. İşte bu kadar büyük bir insan 
grubumuzu, halk kesimimizi kapsıyor asgari ücretlilik. Onların hayatlarını 
belirliyor, şekillendiriyor. 

Şimdi 110 milyar dolar, yüzde 47’den ne yapar, arkadaşlar? Matema-
tikçi arkadaşlar?..

100 milyar, 47 milyar yapar değil mi? 10 milyar da 4.7 milyar yapar. 
51 nokta…

Ali Başkan: 51.7.
Nurullah Ankut Yoldaş: 51 milyar 700 milyon dolar sırf bunun faizine 

gidiyor yılda.
E, bu nereden çıkıyor?
Halkımızın cebinden çıkıyor, bizden çıkıyor. Peki, 423.4 milyar dolar 

da toplam iç ve dış borcu var Türkiye’nin. Hadi diyelim ki 110 milyar do-
ları bu. Geriye ne kalıyor? 313.4 milyar dolar diyelim. E, ona da yüzde 20 
faiz ödeniyor. Onun yüzde 20’si ne yapar. 

Bir Dinleyici: 62.6 milyar dolar.
Nurullah Ankut Yoldaş: 62.6 milyar dolar da ona gidiyor. 52 de bu, 

toplamda ne yapar? 114.6 milyar dolar arkadaşlar. 114 milyar dolar sırf 
faize gidiyor. Bu hep bizden çıkıyor. İşte o yüzden bu zulüm düzenine 
mahkûm ediliyor çalışanlarımız. 

Türkiye’nin Gayri Safi Milli Hâsılası ne?
En abartılı rakamlara göre 500 milyar dolar, deniyor. Kaldı ki bazı eko-

nomistler 350 milyar dolar, diyor. Ama en üst sınırı 500 milyar dolar. Yani 
70 milyonun çalışarak ürettiği mal ve hizmetlerin dolar cinsinden toplamı, 
toplam değeri bu, arkadaşlar. E, şimdi bu 500 milyar doların 114 milyar 
doları sırf faize uçup gidiyor. Yüzde kaçı yapar bu? Yüzde 23 civarında bir 
para bu. Yüzde 23’ü sırf faize gidiyor. Adamlar hiç kılını kıpırdatmadan 
götürüp gidiyor bu parayı. Hep bizden çıkıyor bunlar, çalışanlardan çıkı-
yor. Alınteri bizim çünkü. Alınteri karşılığıdır bir değer ortaya konuyorsa.

Bakın arkadaşlarımız şunu bile (sinevizyon aletinin sehpasını bile) dü-
zeltmek için ne kadar uğraştılar. Şu düzeni kurmak için. Bir emektir bu, 
bir çabadır. Kafa emeği ve kol emeğidir. Yani buraya getirmek, gelmek, 
gitmek hepsi alınteri karşılığıdır işte.
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Bunu kim ortaya koyuyor?
Halkımız. İşçilerimiz, köylülerimiz, memurlarımız, esnaflarımız, aydın-

larımız, kamu emekçilerimiz. İşte bizden, bunlardan çıkıyor, arkadaşlar. 
E, o zaman, Güngör Uras’ın da dediği gibi, bu faize dağ dayanmaz 

tabiî. Can da dayanmaz. Hayrettin Karaca’nın dediği gibi, mücadele lazım. 
Mücadele etmeli. Durum bu. 

İşte bu yüzden Tayyip’e AB yöneticileri, ABD yöneticileri övgü dizi-
yorlar. Sürekli övgü diziyorlar dikkat edersek. Ve Parababaları medyası 
sürekli övgü diziyor. Tayyip’in arkasındalar. Çünkü onlar da aynı tezgâhın 
içinde, aynı kadronun içinde. Medya dediğimiz yani basın ve televizyonlar 
birkaç Parababasının elinde. 

İşte atv grubu şu anda kimin elinde?
Devletin, Tayyipgiller’in değil mi? Satacak yakında. Eskiden Dinç 

Bilgin’indi. Battı, çıktı vesaire oldu Tayyip’e geçti, Tayyip’in propagan-
dasını yapıyor. 

Öbür tarafta Aydın Doğan var, değil mi?
Türkiye’nin en büyük Parababalarından biri. TÜPRAŞ’ı lüpledi. Ve 

bir ara, yine, Tayyip yağdanlığıyım diye övünen Fatih Altaylı ne dedi? 
TÜPRAŞ’tan 2 milyar dolarlık serveti götürdü, vergiyi vermedi, 2 milyar 
doları uçurdu, dedi. Açıkça iddia etti. Defalarca yazdı. 2.3 milyar dolarlık 
vergi borcunu 275 milyon YTL’ye indirdi, dedi, Tayyip’le anlaşarak. Böy-
lece ortalama 2 milyar doları küplemiş, lüplemiş oluyor, arkadaşlar.

Şimdi bu adam Tayyip’i savunmaz mı? Onun yazarçizerleri, köşe ya-
zarları Tayyip’i savunmaz mı?

Elbette savunur. Savunmayanı işten atar. 
O yazarçizerler de 10 bin doların altında maaş almıyorlar, arkadaşlar. 

Onlar da yüksek maaşlar alıyorlar. 
Emin Çölaşan, ara sıra Melih Gökçek’i eleştiriyordu. Tayyip’i eleştiri-

yor, yolsuzluklarını ortaya çıkarıyordu. Hemen işten attı. Ertuğrul Özkök 
defalarca uyarıyor. Diyor ki, yahu iyi para alıyoruz, ne diye bunlara takı-
yorsun? Bak çok yüksek paralar alıyoruz. Yani rahatımız iyi, ne diye ken-
dini rahatsız ediyorsun, beni rahatsız ediyorsun, üzüyorsun. Bırak bunları. 
Yani laf salatası yaz gitsin, diyor, arkadaşlar. Çölaşan da iyi para alıyorduk, 
diyor. Hepsi 10-20 bin dolar maaş alıyor. Belki daha fazla maaş alıyorlar. 
Transferleri milyon dolarlarla... O yüzden hepsine göre bu düzen cennet. 
Cennet bu düzen… 

Parababalarının büyük şirketleri hızla artıyor. Yine Güngör Uras:

“Değeri 1 milyar doları aşan 34 şirketimiz var”, diyor, arkadaşlar.
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34 tane şirket. Bunlar 34 ayrı Parababasının değil. Birkaç Parababası-
nın bu 34 şirket.

“ABD’de yayımlanan FORBES dergisi her yıl dolar milyarderleri 
listesi yayımlar. Bu yıl yayımlanan listede 25 iş adamımız ve kadınımı-
zın ismi yer aldı. 

“Dolar milyarderleri listesinde milyarderler sayısı bakımından 
6’ncı sıradayız.”

Düşünebiliyor musunuz, arkadaşlar?..

“Bizde 25 dolar milyarderi varken Japonya’da 24.”

Düşünün, dünyanın üçüncü ekonomisine sahip, arkadaşlar Japonya. 
Üçüncü ekonomisine sahip…

(Sloganlar: Kahrolsun Emperyalizm, Yaşasın Sosyalizm… Alkış-
lar…)

Japonya’nın Gayri Safi Milli Hâsılası 4,5 trilyon dolar, arkadaşlar. Yani 
Türkiye’ninkinin 9 katı Gayri Safi Milli Hâsılası. Böyle olmasına rağmen, 
bizde 25 dolar milyarderi var, Japonya’da 24. Demek ki zengin-fakir ara-
sındaki uçurum, büyük-küçük şirketler arasındaki uçurum bizdeki kadar 
büyük değil. Onu gösteriyor.

“Fransa’da 15” arkadaşlar. Fransa’nın da 1,5 trilyon dolar Gayri 
Safi Milli Hâsılası. Buna rağmen 15.

“İsviçre ve İsveç’te 8’er, Kuveyt’te 4 dolar milyarderi var.
“2004’te 6 dolar milyarderimiz var iken, 3 yılda bunlara 19 yeni 

dolar milyarderi eklendi.” (Güngör Uras, Milliyet, 12 Mart 2007)

Üç yılda işte Türkiye ekonomisi böyle büyüyor(!..)
Bu açıdan bakınca, Parababaları açısından bakınca büyümüş mü?
Büyümüş. Onların büyüme dedikleri bu.
Ama neye rağmen büyümüş?
Halkımızın sefaletinin artmasına rağmen, yoksullaşmasına rağmen, 

kamu mallarının satılmasına, yağma edilmesine rağmen büyümüş... İha-
netlere rağmen büyümüş… 

Tabiî komisyonlarını da almış bu vurguncu Parababaları. Dedik ki, yüz-
de 23’ü sırf faize gidiyor. E, geri kalanı da yerli-yabancı Parababalarının 
yağmasına gidiyor. Bu yüzden insanlarımıza ölüm sınırında, ölmeyecek 
kadar, süründürecek bir ücret ancak kalıyor. Geriye bu kalıyor. 

Sigortacılıkta: “Son satın almalardan sonra yabancıların toplam 
prim üretimindeki payları yüzde 70’i aştı.” (Güngör Uras, Milliyet, 22 
Mart 2007)
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Yani, yine bir rakam... Yabancıların sigortacılıktaki payı yüzde 72 diyor, 
arkadaşlar. Bu da yabancıların eline geçmiş. Yabancı Parababalarının… 

Bankacılık malûm, arkadaşlar. Bankaların, yüzde 40-45’i yabancıların 
elinde şu anda. Buna özel finans kurumlarını da eklediğiniz zaman yüzde 
53’e kadar çıkıyor yabancıların payı. Bankacılık da artık yabancılar, onları 
yöneten de yabancılar. Nitekim ekonomistler yazıyor; artık dolar kurunu 
filan Türkiye belirlemiyor. Tamamen yabancılar belirliyor. Bu Parababaları 
belirliyor. TL’nin değeri ne olacak, doların değeri ne olacak?.. Yani eko-
nomi tümüyle yabancıların denetiminde, her şeyiyle... Bizimkilere sadece 
onlara uşaklık etmek düşüyor. 

(Sloganlar: Kahrolsun ABD, AB Emperyalizmi… Alkışlar…)

Yine arkadaşlar, bizimkiler de büyüyor dedik ya işte, satıştan, ihanet-
ten, komisyondan iyi pay alıyorlar tabiî.

“Koç, kârını yüzde 146 arttırdı.
“2006 yılı sonuçlarına göre Koç Holding, net esas faaliyet kârını 

yüzde 146, esas faaliyet gelirlerini de yüzde 103 arttırdı.” (Milliyet, 14 
Nisan 2007)

Halkımız gittikçe yoksullaşırken, işsizleşirken onların kârı bir yıl içinde 
bile işte yüzde 146, yüzde 103 oranında yani en az ikiye katlanarak artıyor. 
Onlar için bu dünya, bu düzen cennet olmaz mı?

Elbette olur.
Memura ne veriyor Tayyip? 
Bir Dinleyici: Yüzde 2+2.
Nurullah Ankut Yoldaş: Yüzde 2+2, evet… 
Ulaştırma grevi, Haber-İş’in grevi sonuçlandı bildiğimiz gibi geçen 

hafta. Hezimet tabiî sonuç, hezimet… O zaman içimden de geçirdim. O 
grevin başarıya ulaşmaması için, en az yüzde 25, yüzde 30 artış sağlanma-
ması için hiçbir sebep yoktu. Hiçbir sebep yok.

Ama kim olacak o grevin yönetiminde, yoldaşlar?
Dinleyiciler: Ali Başkan ve Yoldaşları…
Nurullah Ankut Yoldaş: Ali Başkan ve Yoldaşları ve Avukat Arkadaş-

ları, diğer Yoldaşları olacak! 

(Alkışlar…)
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Şimdi bu sendikalar sarı tabiî arkadaşlar, sarı... Bunlar Parababaların-
dan daha hain, daha alçak. Anlaşma sonrasında bir görüntü vardı.

Dinleyiciler: İşkembecide…
Nurullah Ankut Yoldaş: Evet arkadaşlar, Telekom patronuyla, ya-

bancı patronla, Haber-İş Başkanı. Haber-İş Başkanı ağzına lokma veriyor. 
Yani midem bulandı yahu... Yani bu kadar da olmaz, arkadaşlar. İnanın 
midem bulandı. Yani utandım yahu. İnsanlığımdan utandım. Yahu, bizim 
geleneğimizde bir insan bebeklerin, çocukların ağzına lokma verir. Bir de 
mahreminin, yani çok sevdiği eşinin, o da sadece ikisinin baş başa oldu-
ğu durumlarda. Onun dışında bizim geleneğimizde iğrençtir böyle şeyler. 
Yani midem bulandı. Böyle insanlar bizde kovulur. Ortama sokulmaz. Bizi 
yetiştiren çevremizde böyle kabul edilir. Ama işte böyle bunlar… 

Yine burada da var: Geçen haftalar Salih Kılıç, Ali Başkan’ın da dikka-
tini çekmiştir, diyor ki; “Yabancı sermayenin gelmesi için kampanya baş-
latacağız. Türkiye’ye gelmesi için.”

Yabancı sermaye gelince ne yapıyor?
İşte gördük, burda da var kupürlerde: 

“Türk-İş’ten yabancı sermaye düşmanlığına karşı kampanya”

Türk-İş Başkanı Salih Kılıç’ın sözleri… İşte, Milliyet, 14 Kasım 2007. 
Yani hemen daha bir ay olmamış haber çıkalı.

“Türk-İş, Türkiye’de üretim yapan ve istihdam sağlayan ya-
bancı sermayeye karşı düşmanlığın önüne geçmek için kampan-
ya başlatıyor.” 

Bunlar ne yapıyor? Ne üretimi yapıyor?
Hazır kamu mallarını alıyor bunlar.  Ya sıcak para getiriyor yahut kamu 

mallarını alıyor. Yağmalıyor, yok pahasına hem de. Birkaç yıllık kârı kar-
şılığında alıyor. Ama bu işte… Yani ajanlar kurdu zaten Türk-İş’i. İlk ku-
rulduğunda bizzat CIA ajanları geldi, sendikacılık eğitimi verdi Türk-İş 
merkezinde. Ve maaş verdi Amerika. Her yıl, yıllarca maaş verdi bunlara. 
E, boşuna vermedi, işte bunu yapsın diye, işçiyi böyle satsın diye maaş 
verdi bunlara. 

İşin hazin tarafı Çelebi de buna teşne.

“DİSK’ten destek var.
“Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Sü-

leyman Çelebi de Türkiye’de üretim yapan ve istihdam sağlayan yatı-
rımcıların desteklenmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Ancak bunun için bir kampanya gerek olduğunu düşünmüyorum. 
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Bunun bir nedeni yabancı yatırımcının önünde bir engel olmaması. 
İstedikleri gibi yatırım yapıyorlar. Bir de böyle bir kampanya ters te-
perek kamplaşmaya neden olabilir.” (Milliyet, 14 Kasım 2007)

Bakın arkadaşlar, yani ayıktırabiliriz, uyandırabiliriz işçileri, diyor. Bi-
zim sarılığımız, ihanetimiz açığa çıkar, işçiler bunun farkına varır. Yoksa 
şimdilik uyutuyoruz işte. Yani gidiyoruz. Zaten bir engel yok. Bir de kam-
panyaya, yani illa ortaya çıkıp bunun borazanlığını yapmaya gerek yok, 
diyor. İşte fark bu aralarındaki... DİSK’le Türk-İş arasındaki fark bu, ar-
kadaşlar...  

(Sloganlar: İşgal, Grev, Direniş, Yaşasın Kurtuluş Partimiz… Al-
kışlar…)

Sarı Sendikacılar,
Parababalarının İşçi Sınıfı içindeki Beşinci Koludur

Usta’mız der ki; “Bu sarı sendikacılar, Parababalarından bile daha hain-
dir, daha alçaktır, daha sermaye yandaşıdır.”

İşte kanıtı: Türk-İş Başkanı ve Çelebi’nin ne dediğini gördük. 
Bakın bir de Türkiye’nin en eski, TC’nin diyelim bankası İş Bankası 

var, bildiğimiz gibi. TC döneminde kurulan ilk banka diyelim yahut da. 
En eski banka... 1924’te kuruldu biliyorsunuz. Kurucularının elebaşısı da 
Celal Bayar ve Mustafa Kemal’in kayınpederi Uşşakizade Muammer 
Bey. Muammer Uşşakizade, yani Tefeci-Bezirgân, Parababası. Onun teşvi-
kiyle kuruluyor zaten. Evet, Uşşakizade, yani zadegân (soylu). Bu Tefeci-
Bezirgân kökene sahip olduğunu gösterir. Tayyipgiller de aynı kökenden-
dir. Kitabımızda uzun uzun açıkladık; stantta var. Okumamış olan arkadaş-
lar alıp okuyabilir.

Şimdi o bankanın Genel Müdürü Ersin Özince, bakın ne diyor:

“Yabancı ‘hoş geldin’ demiyor, biz de her gelene sevinmeyelim.”

Yabancı hoş geldin demiyor... Nitekim Fransa’da kamunun büyük dev 
enerji şirketleri var. Fransa Devleti, bu dev tekellerin özelleştirilmesine, 
satılmasına izin vermiyor. İzin vermiyor; bu kamunundur, devletin olacak, 
devletin denetiminde olmalı, diyor. Ama bize ne diyorlar?

Tam tersi: Sat! 

“Dünyada bankacılık otoritelerinin yabancılara karşı tutucu oldu-
ğunu söyleyen Ersin Özince, “Hoş geldin, sefa getirdin demiyorlar, bi-
lanço büyütülmesine bile izin vermiyorlar.” (Milliyet, 12 Kasım 2007)

Yani dışarıda bir şube açtık mı, bilançomuzun büyütülmesine bile yani 
iş kapasitemizin büyütülmesine bile izin vermiyorlar, diyor. 
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Bu da Usta’mızın sarı sendikalar konusunda ne kadar öngörülü olduğu-
nu gösteriyor. Bu bir Parababası, Türkiye’nin bildiğimiz gibi en büyük Pa-
rababaları kuruluşlarından birinin Genel Müdürü, öbürleri de Türkiye’nin 
en büyük iki sendikacısı...

Ne fark var aralarında?
Tek fark var: Öbürleri daha hain! 
İşte yine: “İETT arazisi Maktum’un”, arkadaşlar.
Şeyh Maktum’a satıldı biliyorsunuz. Son durumu nedir şu anda? Mah-

kemelik oldu…
Ali Başkan: Satıldı, Parababası dava açtı.
Nurullah Ankut Yoldaş: Dava açtı, evet dava aşamasında yani ama...
Ali Başkan: Bilirkişi aleyhte rapor verdi. 
Nurullah Ankut Yoldaş: Aleyhte rapor verdiler, ama sattılar Maktum’a. 

Dubai Şeyhi’ne biliyorsunuz sattılar. Gökdelen yapılmak üzere 750 milyon 
dolara sattılar.

Kaldı ki Mimarlar Odası, tüm namuslu bilim adamları, şehir bilimciler, 
şiddetle karşı çıkıyorlar. Bu arazinin gökdelenlerle donatılması, tüm şehir 
dengelerini alt üst eder, diyorlar. Yani altyapı çekmez. Su, kanalizasyon 
çekmez. Bu kadar büyük bir insan hacminin barındığı yerin kanalizasyon 
hizmeti yürümez, bu yükü çekmez, diyorlar. Trafik çekmez, diyorlar. Her 
gün, söylemişlerdi, bilmem kaç bin araç girecek buraya, bu yapıyla ilişkili 
olarak girecek çıkacak. Şu anda bile orada trafik zaten tıkanmış durumda. 
Bir de bu ek yük binerse iyice işlemez hale gelecek. Şehrin görüntüsü, si-
lüeti diyorlar, o zaten bozulacak… Ama bunlar, Tayyipgiller paradan başka 
bir şey düşünmez. Dedik ya; bunların tanrısı Para Tanrısı. Başka bir 
şeye inanmazlar. Ve Para Tanrısı da Ustalarımızın dediği gibi, yanında baş-
ka hiçbir Tanrının bulunmasına izin vermez. Ona tapınır bunlar. 

Son zamanlarda yine gündemde olan Sosyal Güvenlik Yasa Tasarı-
sı var. Artık yüzde 47’yle iktidara gelince, yabancı Parababaları, zamlarla 
birlikte onu da acilen çıkar, diye bastırıyor. Seçim öncesi halkı kandırmak, 
kündelemek için rölantiye almışlardı bu tür hainane planlarını. Durdur-
muşlardı yani bir süreliğine. Ama şimdi artık çıkar, diyor.

E, şimdi buna göre artık 65 yaştan önce emeklilik mümkün olmayacak. 
Prim ödeme sayısı kaç güne çıkacak Ali Başkan?

Ali Başkan: 9 bin. 
Nurullah Ankut Yoldaş: 9 bine çıkacak ki, şu şartlarda emekli olmak 

mümkün değil, arkadaşlar. Mümkün değil…
Neden mümkün değil?
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“İki çalışandan biri kayıt dışı” Türkiye’de. (Milliyet, 17 Kasım 
2007)

Yani yüzde 50’nin üzerinde kayıt dışılık. Şimdi ben sigortalı iş arıyo-
rum dediğin zaman, iş yok. Hemen iş kapısı kapanır yüzünüze. İşkolu ol-
duğu için Ali Başkan çok daha yakından bilir. Taşımacılık işkolunda sendi-
kalı ne kadar işçi var, Başkan, yani çalışanların, işçi kitlesinin yüzde kaçı 
sendikalı?

Ali Başkan: Yüzde 10 civarında.
Nurullah Ankut Yoldaş: Yüzde 10 civarında, arkadaşlar. Yüzde 90 

sendikasız. Tekstilde durum daha vahim!.. Daha vahim, arkadaşlar… Di-
ğer küçük atölyelerde, madeni eşya sanayi atölyelerinde durum daha da 
vahim…

E, şimdi bu şartlarda kim 9 bin gün prim ödeyebilir?
Ve emeklilik yaşı 65 olacak. Zaten Türkiye’de, en son istatistiklere göre, 

kaldı ki o da güvenilmez, erkekler için 69 ortalama yaşam süresi. Bazı na-
muslu bilim adamları 67’den yukarı çıkmaz, diyorlar. Kadınlar için 71.

E, şimdi 65 yaşında emekli oldun. Ne kadar yaşayacaksın? Emeklilik 
süren ne kadar?

3-4 yıl, 5 yıl en fazla, arkadaşlar. Ki o da mümkün değil yani. Mümkün 
değil... 

Bir Dinleyici: 9 bin gün de prim yatırmış olacak…
Nurullah Ankut: Tabiî, onu biriktirmek de mümkün değil. Hele zaten 

şu anda 30 yaşın üstünde iş arıyorum dedin mi, iş bulmak bile çok zor. 
Hele 40’tan sonra mümkün değil. Çok aranılan, yani yüzde 1-2 arasında 
olan bir kalifiye eleman olacaksın da, ancak o zaman iş bulabilirsin. Yoksa 
40 yaşından sonra iş yok, bitti… Yahut, not alır, biz sana bildiririz derler. 
İşçi kardeşlerimiz çok iyi bilir, haberdar ederiz sonuçtan. E, bir şey çıkmaz 
tabiî sonuçta… 

Zeki Başkan: Bir de 25 yıl fiilen çalışmak gerekiyor Hoca’m, iş güven-
cesinin olmadığı bir yerde. Sendikalaşma dibe vurmuş… 

Nurullah Ankut Yoldaş: Tabiî, tabiî… 25 yıl fiilen nasıl çalışacaksın? 
Nasıl çalışacaksın? Sigortalı nasıl çalışacaksın 25 yıl?..

(Sloganlar: Gün Gelecek Devran Dönecek Tayyipgiller Halka He-
sap Verecek… Alkışlar…)

Tabiî Parababaları ve onların uşakları namussuz. Ama çalışanlarımız, 
alınteriyle geçimlerini, hayatlarını kazananlar namuslu. İşte yine İstanbul 
Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası, kaldı ki o da bilfiil kol işçi-
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liği yapmıyor; yani serbest, esnaf konumunda ama o bile namuslu bir tavır 
koyuyor bu konuda:

“Sosyal güvenlikte reform değil, hak gaspı yapılıyor
“İstanbul Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası’nın (İSM-

MMO) ‘Sosyal Güvenlik-Hak Kayıplarının Adı Reform’ başlıklı rapo-
runa göre birçok kesimin hak kaybı olacak

Burada sıralıyor:

“Emekli destek primi ödeyerek çalışamayacak. (Emekli olanlarımız, 
arkadaşlar.)

“Evlenen malul çocuğa aylık bağlanamayacak 
“Emekli maaş artışında büyüme payına tırpan
“Topluluk sigortası kalkıyor
“Gurbetçiye emeklilik yok
“Bebeğe, buzağıdan daha az süt parası verilecek
“İş görmezlik ödeneği düşüyor
“BAĞ-KUR emeklisinin destek primi artıyor
“Bazı kesimlerin yıpranma payı zammı kaldırılıyor
“Aylık bağlama oranı düşüyor
“Vekile temsil kıyağı getiriliyor” diye, bir sürü hak gaspını sıralamış, 

arkadaşlar. Yani güzel bir rapor hazırlamış. (Milliyet, 17 Kasım 2007)

İşte bu bile çok açık şekilde, bu konuda bilim insanları olarak meseleyi 
görüp, söylüyorlar. 

Şimdi ekonomi yönetiminden sorumlu bakan kim arkadaşlar, hatırla-
yacaksınız? 

Bir Dinleyici: Mehmet Şimşek. 
Nurullah Ankut Yoldaş: Mehmet Şimşek, arkadaşlar. İngiliz vatan-

daşı… “Tanrı önünde Kraliçeye sadakatten ayrılmayacağıma yemin ede-
rim. Namusum ve şerefim üzerine yemin ederim” diye yemin etmiş adam. 
“Kraliçeye, varislerine, İngiliz kanunlarına”, diye devam ediyor… Bu ye-
min metni de var buralarda ama zamanımız yok. Ve bu açığa çıkınca da 
bazı AKP’liler; “olur, ne var bunda?” diyor… Yani bunlar güya dindar ge-
çinirler. Dinle ne ilgisi var? Hıristiyan kraliçeye biat ediyor bu. Ortaçağ’da 
Halifeye biat etmek anlamında bu...

Ama işte dedik ya, bunların gerçek Tanrısı, Para Tanrısı, arkadaş-
lar. Din bunlar için bir sömürü aracı. Samimi Müslüman insanlarımızı 
kandırmak için bir araç. 

Şimdi sadece kamu mallarını değil, alışveriş merkezlerini bile alıyor 
yabancı Parababaları, öyle değil mi?
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İşte, Koç’un yıllardır önemli şirketlerinden Migros, İngiliz BC Partners 
tarafından kontrol edilen Moonlight Capital’a satıldı. Akmerkez satıldı. 
Kime? Bir Hollanda şirketine. Kaldı ki onunla da yetinmiyor:

“Akmerkez’i alan Corio’nun yeni hedefi, Anadolu şehirlerindeki 
alışveriş merkezleri...

“Corio Türkiye İcra Kurulu Başkanı Koray Özgür, “Tatlı sular-
da oynamayı bıraktık, artık daha aktif olacağız. Anadolu şehirlerinde 
‘ilk’, büyük şehirlerde ‘farklı’ olan alışveriş merkezlerini satın alaca-
ğız.” 

Yani, sadece üretim yapan kamu mallarını değil, arkadaşlar, tüketimle 
ilgili alışveriş merkezlerini bile yani Türkiye’nin tüm pazarını satın alıyor-
lar. Ormanları, limanları, havaalanları, bazı şehirlerimizin semtleri... İşte 
Galataport dediler, Galata bölgesini satmaya kalktılar. O da yargıda şu 
anda.

Bir dinleyici: Nehirleri de satacaklar. Akarsuları…
Nurullah Ankut Yoldaş: Yine Haydarpaşa bölgesini satmayı planlı-

yorlar. Tarihî bölgeleri hem de. Yani ne var ne yok satacaklar. 
Bir Dinleyici: Zeytinburnu’nu da satacaklar. 
Nurullah Ankut Yoldaş: Evet, Zeytinburnu’nu da satacaklar, 

Kazlıçeşme’yi, Zeytiburnu’nu… 
Dinleyici devamla: Kartal’ın bir bölgesini sattılar zaten. 
Nurullah Ankut Yoldaş: Evet, Kartal’ın bir bölgesini sattılar.
E, şimdi o zaman, geriye bize ne kalacak, bize ne rol düşecek böyle bir 

memlekette?
Dinleyiciler: Süpüreceğiz, süpüreceğiz…
Nurullah Ankut Yoldaş: Uşaklık. İşçilik ve uşaklık. Bize düşecek olan 

rol bu, böyle bir memlekette. 

(Sloganlar: Direne Direne Kazanacağız… Alkışlar… Bu Ülke Bu 
Vatan Satılık Değil… Alkışlar…)

Evet. Kaz Dağları’nı talan ediyorlar dedik ya, arkadaşlar. Yine bir ga-
zete kupürü:

“Altında bir alıp üç veriyoruz.
“Kaz Dağı’nda altın aranması bu konudaki tartışmaları alevlen-

dirdi. Şirketler, çıkardıkları altının sadece yüzde 2’sini devlete veriyor. 
(Yüzde 98’ini götürüyor, arkadaşlar) Ham altın yurt dışında rafine edi-
liyor. Bu altın Türkiye’ye iki katı fiyata dönüyor. (Demek bizim altını-
mız yok fiyatına götürülmekle kalınmıyor, iki katı fiyatına da Türkiye’ye 
dönüyor.) Türkiye 1 liralık takı ihracatına karşılık 3 liralık altın ithal 
ediyor.” (Milliyet, 30 Ekim 2007) 
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Bir Dinleyici: Yüzde 2’sini de bilançosunda gösterirse öyle verecek. 
Yani onu da sermaye sahtekârı olduğu için hiç vermiyor.

Nurullah Ankut Yoldaş: Evet. Evet, arkadaşlar. Yani işte böylesine bir 
talan, yağma, peşkeş, ihanet var. İşte Parababalarının gazetesinin haberleri 
bunlar.

Aklı başında kim yapar, namuslu olan kim yapar böyle bir şeyi?
Kimse yapmaz. Ancak hainler yapar, halk düşmanları yapar. 
Yine: “Kaz Dağı gece gündüz oyuluyor.” (Milliyet, 18 Ekim 2007)
İşte bu ihanetin sonucu olarak ve bu soyguna hizmet etsin diye oyulu-

yor Kaz Dağı. 
İşte Yine Güngör Uras, dediğimizi söylüyor:
“AB enerjide yabancı sermayeyi sınırlıyor.” (Milliyet, 3 Eylül 

2007)
Ama bizimkiler her şeyi satıyor. Ayrıntılıca açıyor altında, vaktimiz 

yok. Arkadaşımız 1,5 saati geçti diyor süremiz. Daha önemli konulara gel-
medik, arkadaşlar. 

Yine: “Piyasamızı artık yabancılar yapıyor.” (Milliyet, 5 Eylül 
2007)

Piyasamız yabancıların elinde.
Yine Yaman Törüner, Parababalarının iktisatçısı, antikomünist:

“IMF artık açık oynuyor
“IMF Türkiye’ye döviz rezervi şartı getiriyor. IMF, bu kararla as-

lında gerçek yüzünü gösteriyor. Kısacası, artık Türkiye’de ekonomik 
istikrar, enflasyon hedefi, bütçe açıkları vs. önemsenmiyor. Bu giderek, 
siyasi istikrarın da önemsenmediği anlamına gelir. Türk ekonomisi 
konusunda IMF için önemli olan tek şey, yabancı yatırımcıların para-
larını faiziyle birlikte alabilmeleri. Zaten saklı gündemin bu olduğunu 
yıllardır söylüyorduk.

“IMF, size verilen borçları zamanında ödeyecek kadar döviz rezervi 
tutun da, ne yaparsanız yapın diyor.” 

Şimdi 70 milyar dolarlık döviz rezervi var Merkez Bankasının. Bu yet-
mez diyor. Bunu artır diyor IMF.

Çünkü bir krizde, işte dedik, 223,4 milyar dolar yabancı para var 
Türkiye’de. Borç var, Türkiye’nin dış borcu var. Bu kadar döviz tutacaksın 
Merkez Bankanda, diyor, hiç çalıştırmadan. Alacaksın, bankanda rezerv 
olarak bekleteceksin.

Ne için?
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Bir kriz çıktığında yabancı vurguncular borçlarını alabilsinler diye. 
Açık, bunu getiriyor artık.

(Sloganlar: IMF İşsizlik, Pahalılık, Zam, Zulüm Demektir… Alkış-
lar…)

“Daha önce Kemal Derviş kullanılarak da aynısı yapılmış, IMF’nin 
emriyle ve ismen belirttiği bankalara el konulmuş; bankalar iflas et-
tirilmeyip, TMSF’ye devredilerek, yabancı bankaların alacakları 
TMSF’ye ve Türk halkına ödettirilmişti. (Bazı yazarlarımızın söyle-
diklerinin aksine, Çiller zamanında bu yapılmadı; bankalar iflas et-
tirildi ve yabancı bankalar sadece iflas masasına katılabildiler. Ora-
dan bir şey alamadılar.) TMSF de ödediklerini ağır faizlerle, banka 
sahiplerinden almaya kalkınca, Türkiye’deki yeni bitme zenginlerin 
hepsi sıfırı tüketti. Bir biçimde el konulmaktan kurtulanlar ise, köşeyi 
döndüler.”

Yani 1994 krizi öyle patladı, diyor. Tabiî o zamanın bürokratlarından, 
o dönemi de savunuyor. Oradan Çiller’i savunma durumunda. Yoksa o da 
Amerikan vatandaşı bildiğimiz gibi. O da Amerikan vatandaşı... Oya Ak-
gönenç, Merve Kavakçı, Çiller… bunlar hep Amerikan vatandaşı.

Buna göre: “Uzun lafın kısası, IMF “döviz rezervlerini artırın” di-
yorsa kriz kapıda demektir.

“2001 krizinde de aynı şey olmuştu. Kriz sırasında, döviz rezerv-
leri IMF tarafından kullandırılmadı. (O zamanlar biliyorsunuz döviz 
bir anda iki katına çıktı arkadaşlar. Ama döviz rezervi varmış, kullandırt-
mıyor IMF. Kullanılsa, döviz o kadar çıkmayacak, kriz patlamayacak o 
anda, diyor. – N. Ankut) Kullanılsaydı kriz çıkmazdı. Döviz talebi vardı 
ama IMF rezervlerin kullanılmasına izin vermedi. Bunu bizzat Hazine 
Müsteşarı’nın ağzından duydum. Eldeki döviz, sonradan el konulan 
bankaların yabancı bankalara olan borçlarının ödenmesinde kullanıl-
dı.” (Milliyet, 29 Eylül 2007)

Tabiî bunu da kim ödüyor?
Halkımız ödüyor. Yani IMF’nin tek derdi, yabancı Parababalarının fa-

izlerini güvenli bir şekilde almaları. Başka bir şeyle ilgilenmez IMF. Ne 
yazık ki bizim ekonomimiz de bunun elinde işte, her şeyiyle...

Bir de, dış ticaret masalı var anlatılan. İhracatımız devamlı büyüyor 
diye övünüyor Tayyipgiller. Ama ne pahasına büyüyor?

“Dış ticaret açığı 8 ayda 40 milyar dolar.” (Milliyet, 30 Eylül 2007)
Bir insan ne için alışveriş yapar, arkadaşlar, bir esnaf, bir tüccar?



296

Para kazanmak için, değil mi?
Ama sürekli zarar ederse, açık verirse alışveriş yapmaz. Yapması 

için deli olması lazım. İşte 8 ayda 40 milyar dolar dış ticaret açığı var 
Türkiye’nin. 8 ayda...

Bu 12 ayda ne yapacak?
60 milyar dolar, arkadaşlar.
Bizimkiler, Tayyipgiler övünüyor ki, ihracat 100 milyar dolara yaklaştı 

diye… E, 60 milyar dolar açık vermişsin sen. 100 milyar dolarlık ihracat 
yapsan, 160 milyar dolarlık ithalat yapacaksın, yabancı mal alacaksın.

Şimdi bunun neresi övünülecek bir şey, arkadaşlar?
İşte borçlar da durmadan artıyor bu yüzden.
E, bu alışverişten kim kazanıyor?
Parababaları kazanıyor, vurguncular kazanıyor. Bunun bedelini halkı-

mız ödüyor. 
İşte Zorlu Holding’in Başkanı bile ne diyor:
“Doların getirisi % 35, bu cennetten kim çıkar?” (Milliyet, 3 Ekim 

2007)
Yani kim çıkmak ister, diyor. Kaldı ki, yüzde 47 diyor Güngör Uras, 

gördüğümüz gibi. O ekonomist. Bu Parababası bile yüzde 35, diyor 
Türkiye’de doların getirisi. O yüzden dolar akıyor Türkiye’ye.

Dışarıda doların faizi ne?
Yüzde üç-beş… Beş en yüksek rakam, arkadaşlar.
İşte ABD Merkez Bankası kaç civarında tutuyor doların faizini?
4.75, 4.5, 4.25. Yüzde 4.25 bu civarlarda, arkadaşlar.
Ama Türkiye’de işte bu, diyor Parababası; yüzde 35, Güngör Uras; 

yüzde 47.
E, o zaman adam Amerika’da yahut Avrupa’da niye tutsun doları?
Getirir Türkiye’ye, bu kadar vurgunu vurur, götürür gider…
Bunun neresi ekonomi yönetimi? Neresi övünülecek bir şey? Ve bu 

vurgun kimden çıkıyor? Bunun ceremesini kim ödüyor?
Biz ödüyoruz. Bunca yoksulluk, bunca işsizlik, bunca zulüm bundan... 

“Yabancıların borsadaki payı % 72.3 ile zirvede.”

Bu oran yükselerek gidiyor…
Haberlerden sonra izlersek, bir ajansından, 13 ajansından sonra, dikkat 

edersek hep borsa haberlerini verirler.
E, halkımızın ne işine yarar? Zarardan başka ne verir bu halkımıza?
Parababalarının kumarhanesi bu. Ama o haberciler de yabancı Para-

babalarının ve onların ortağı olan yerli Parababalarının emrindeki ekono-
mistler. Onlar da aynı tezgâhın, kadronun içinde, birer parçası… 
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“En ağır vergi Türklerin sırtında.
“Devlet 100 liralık gelirin 70 lirasını yoksuldu, dar gelirliydi deme-

den tüketim üzerinden alıyor.” (Cumhuriyet, 7 Kasım 2007)

Yani Parababalarının şirketlerinden değil, arkadaşlar, Dolaylı Vergi de-
diğimiz, yani ekmekten tutun da, aklınıza gelen her türlü gıda ve diğer 
yiyecek vesaire, dayanıklı tüketim malı türünden mallardan alıyor, KDV 
denen, Özel Tüketim Vergisi denen vergiyi. 

İşte telefondan bile İletişim Vergisi alıyor; telefon, cep telefonu fatura-
larına baktığımız zaman. Az konuşuyor insanlarımız tabiî, çok ekonomik 
kullanıyor, konuşmaktan bile çekiniyor. Ne yapsın? Yine de yüksek geliyor 
faturalar. Dikkat edersek, aşağı yukarı yarısı hep vergi… 

İşte toplanan verginin böylece yüzde 70’i tüm halkımızdan yolunuyor. 
Koç da aynı oranda vergi ödüyor, biz de aynı oranda vergi ödüyoruz; KDV 
ve benzer şekildeki dolaylı vergilerle. Yoksa gelirden alınmıyor. Halktan, 
tüketimden alınıyor. Tabiî geri kalanın büyük kesimi de işçinin, memu-
run aylığından kesiliyor. Bir rakam açıklanmıştı; Türkiye’de şirketlerden 
alınan vergi payı yüzde 9 civarında. O dolaylı vergi olarak alınan yüzde 
70’in üzerine, yüzde 91’e varmak için gereken yüzde 21 de işçimizden, 
köylümüzden, esnafımızdan alınan dolaysız vergi-gelir vergisi, arkadaş-
lar. Gelir Vergisi diye maaşlardan aylık kesilen ve esnaftan yıllık alınan 
vergi. Bunca büyük vurgunlar vuran, para kazanan büyük Parababalarının, 
Finans-Kapitalistlerin, bankacıların, fabrikatörlerin ödediği vergi yüzde 9; 
yüzde 9’u geçmiyor. İşte böylesine bir cehennem var, gelir dağılımında 
böylesine büyük bir uçurum… Bundan kaynaklanıyor tabiî. 

“2008’de (de) özelleştirmeden 15-20 milyar dolar gelir. 
“Özelleştirmede danışmanlık yapan Garanti Yatırım İcra Kurulu 

Başkanı Metin Ar” (Milliyet, 13 Ekim 2007)

Ağzı kulaklarında gülüyor; bu kadarlık daha kamu malı yağma edile-
cek, bizlere bu kadar daha para gelecek havadan, diye. Niye gülmesin?.. 

“OECD’nin raporu yine: “En fazla üniversite mezunu işsiz 
Türkiye’de.” (Milliyet, 3 Kasım 207)

OECD ülkeleri içinde rekor Türkiye’de, üniversite mezunu işsizlerin 
oranında. Yani sadece eğitimsiz işçi kardeşlerimiz değil, eğitimli olanlar 
da aynı felaketin içinde. 

(Sloganlar: Örgütsüz Halk Köle Halktır, Örgütlü Halk Yenilmez… 
Alkışlar…)
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Tayyipgiller için satılmayacak hiçbir değer yoktur
Geçenlerde bir gazete haberi vardı, arkadaşlar:

“En fazla yabancılara gayrimenkul satışı AKP döneminde 
oldu”, diyordu.

Tüm TC tarihi boyunca yabancılara satılan gayrimenkullerin iki katı, 
Tayyipgiller döneminde satılmış, düşünebiliyor musunuz?.. Yani 5 yıllık 
dönemde satılmış. Böylesine hain bunlar. Ortalama 14 milyon m2 alanı-
mız, toprağımız satılmış yabancılara. Bunun 2,5 milyon m2 kadarı konut. 
Ve Tayyipgiller, Osmanlı da dâhil olmak üzere, son 273 yıldan bu yana, 
yani kendilerine gelinceye kadarki geçen sürede, satılanlara eşdeğer emlak 
satmış yabancılara. Yani böylesine yabancıların emrinde, teslim olmuş bir 
hainane iktidar.

Ama Türkiye’de, işte Usta’mız da diyor ya, 1945’ten bu yana iktidarları 
getiren de, götüren de Amerika’dır. Kimin iktidar olacağına, hangi partinin 
hükümet kuracağına Amerika karar verir.

İşte Tayyip, en son Cüneyd Zapsu ve Şaban Dişli’yi Amerika’ya gön-
dererek yalvardı biliyorsunuz. Hem de nasıl... Nasıl... “Beni kanalizasyon 
deliğinden aşağıya süpürmeyin,  kullanın” diye yalvardı, “Karanlıklar 
Prensi”nin, Richard Pearl’ün karşısında, onun başkanı olduğu bir ekibin, 
Amerikalı ekibin karşısında. Yani “pis su deliğinden aşağı” diyor tam Türk-
çesi, yani kanalizasyon deriz, arkadaşlar, “oradan aşağı süpürmeyin, kulla-
nın”, diyor. Yani bunlar nasıl insan, ne için yaşıyorlar?.. İnanın insanın aklı 
almıyor. Ve inkâr etmediler. O kadar yazıldı, çizildi. Biz de yazdık o zaman, 
işte kitabımızda da var. Hayır, böyle bir şey olmadı, demediler. Tersine o 
konuşma metninin İngilizce orijinal kayıtları yayımlandı, arkadaşlar. Yine 
Milliyet’te yayımlandı. Bir insan nasıl böyle bir şey der yahu?..

İnsan ne için yaşar, arkadaşlar?
Ecel avcısının okları er ya da geç hepimizi bulacak. Ondan ilanihaye 

(sonsuza kadar) kaçmaya, kurtulmaya imkân var mı?
Yok.
İnsan onuru için yaşar yahu. İnsan olarak doğduk, yani diğer canlılar 

gibi hayvan değiliz, insanız, maddenin en yücelmiş varlık biçimiyiz biz. 
Hz. Muhammed ne diyor?
“Yaratılmışların en yücesi”, diyor insan için.
Şimdi insan bu duruma düştükten sonra, insanlığı kalır mı?
Kalmaz, kalmaz… Ama bunlar böyle işte… Ve emperyalistler böyleler-

le iş yapar. Böylelerle ortak olur. Böyleleri kullanır.
Yoksa onurlu adam vatanını satar mı? Halkını satar mı?
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Satmaz.
Ama bunlar Para Tanrısına taparlar. Bunlar için satılmayacak hiçbir de-

ğer yok. Yeter ki küplerini doldursunlar. Yeter ki bir gün daha o koltukta 
kalabilsinler. Son karış vatan toprağını bile satmaktan çekinmez bunlar. 
Hiç tereddüt etmezler. 

Bir Dinleyici: Vampir, vampir… 

ABD’ye uşaklıkta sınır tanımayanlar
Nurullah Ankut Yoldaş: Yine… Cumhurbaşkanı seçtirdikleri Abdul-

lah Gül:
“ABD Irak’tan çıkmamalı”, diyor arkadaşlar. Irak’tan çıkmamalı…
Yine: “Amerika kesinlikle doğru yolda”, diyor.

“Dünya barışı için son elli senede dünyada en çok Amerikalılar 
kendi çocuklarını feda etmişlerdir.”

16 Mayıs 2006’da söylüyor bunu. Dünya barışı için feda etmişler kendi 
çocuklarını Amerikalılar…

Oysa Amerika ne için yapıyor?
Yağmalamak için bütün dünyayı. Sömürmek ve katletmek için karşı 

çıkanları.
Devam ediyor:

“ABD ile ilişkilerimiz önemlidir. Dünyanın süper gücünün gündem 
maddeleri bizim de gündem maddelerimizdir. Aramızdaki işbirliğinin 
stratejik boyutta olmasının anlamı bu meselelerde ulaşılması gereken 
hedeflere ilişkin görüşlerimizin örtüşmesidir.”

20 Ocak 2007’de söylüyor bunları.

“Biz İran’ın nükleer programı ile ilgili olarak BOP kapsamında 
ABD ile birlikte hareket edeceğiz. Amacımız İslam ülkelerine özgürlük 
ve demokrasi getirmek.”

Demokrasi getirmiş oluyor Amerika. Kan dökerek, ırza geçerek, işkence 
ederek, demokrasi getirmiş oluyor… 14 Mart 2006’da diyor bunları da.

Süleymaniye’de Türk askerlerinin başına çuval geçirildiğinde: “Büyük 
devletler özür dilemez”, diyor.

Aynen cümle kendisinin. Onlardan özür mözür beklemeyelim. Büyük 
devlet. O istediğini yapar anlamında.

Yine: “Amerika 30 yıl komşumuz. 30 yıl kalsın bölgede” diyor.
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E, şimdi arkadaşımız da söyledi, Amerikan Gül’ü değil mi bu, arkadaş-
lar?

Evet. Ve Amerika seçtirdi bunu. Açık. Yasemin Çongar yazdı. “Elbette 
Gül” başlığının adı bir yazısının. Amerika böyle diyor, elbette Gül’ü des-
tekleriz biz, diyor. 

Bir Dinleyici: Amerika’nın milletvekili.
Nurullah Ankut Yoldaş: Efendim?
Dinleyici devamla: Amerika’nın milletvekili.
Nurullah Ankut Yoldaş: Evet, evet. 

(Sloganlar: Kahrolsun ABD Emperyalizmi… Alkışlar…)

***

İki saati geçtik, diyor Doğan Arkadaşımız çok haklı olarak. Zamanımız 
daralıyor. Evet arkadaşlar, ekonomik konuları bu kadar bağlayalım artık. 
Durum bu ne yazık ki Ekonomide...

***

İnsanları Allah’la aldatmak
ihanetin, namussuzluğun en büyüğüdür

Şimdi de Siyasete bakalım arkadaşlar, siyasi duruma…

“ABD’deki Countercurrent Merkezi’nin hazırladığı rapor, kor-
kunç gerçeği ortaya koyuyor:

“Irak’ta sivil kayıplar 1.7 milyona ulaştı. 
“ABD’de savaş karşıtı tutumuyla tanınan Countercurrent Stratejik 

Araştırmalar Merkezi tarafından hazırlanan rapora göre George Bush 
yönetiminin işgale başladığı 20 Mart 2003 yılından bu yana Irak’ta 
yaşamını yitiren sivil sayısı 1.7 milyona yaklaştı. Raporda, ilk Körfez 
harekâtıyla birlikte ABD’nin Irak’taki operasyonlarının yerel halktan 
toplam 3.9 milyon kişinin ölümüne neden olduğu da belirtildi.”

1990’ın sonundaki Birinci Körfez Savaşı’ndan itibaren 17 yılda. 
Bir Dinleyici: Onların çoğu da çocuk Hoca’m.
Nurullah Ankut Yoldaş: Efendim? 
Dinleyici devamla: Çoğu da çocuk, ambargodan dolayı ölen.
Nurullah Ankut Yoldaş: Evet, evet. 3,9 milyon insan. Sadece siviller 

bunlar.
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“Rapordaki veriler Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü’ne 
dayandırılıyor. (Yani hayali rakamlar değil. Birleşmiş Milletler ve Dünya 
Sağlık Örgütü’nün verileri, arkadaşlar) Irak’ta yaşananlar için “soykırım 
boyutuna ulaşmak üzere” ifadesinin kullanıldığı raporda, Irak Savaşı 
Nazi Almanya’sının Yahudilere uyguladığı soykırım ile de karşılaştırıl-
dı. Raporda şu saptamalara yer verildi:

“1990-2007 yılları arasında 2.2 milyon kişi 1. Körfez Savaşı ve son-
rasında, 1.7 milyon kişi de 2. Körfez Savaşı’nda yaşamını yitirmiştir. 
Bu, toplamda 3.9 milyon kişi demektir ki, 2. Dünya Savaşı sırasında 
Nazi Almanyası toplam 5-6 milyon Yahudi öldürmüştür.

“1943 yılında İngiltere, Hindistan’da 4 milyon kişiyi öldürmüştür. 
Bu süreç çoğu ülke tarafından soykırım olarak anılmaktadır. Irak’ta 
ölenlerin sayısı ise 3.9 milyon kişidir.

“Irak’ta ölenlerin büyük bir bölümü kadın ve çocuklardan oluş-
maktadır. Bu oranın, ölenlerin yarısı olduğu sanılmaktadır.” (Cumhu-
riyet, 14 Ekim 2007)

İşte, Gül’ün desteklediği ABD, doğru yolda dediği ABD, bunu yapıyor 
Irak’ta, komşumuzda. Ve bu da Müslüman güya…

Bu da sadece katliamları ABD’nin... Tecavüzleri var Amerikan asker-
lerinin. İçip, kafayı bulup, evlere girip silahlarla, zorla yaptıkları alçakça 
işler var. Cezaevlerinde uyguladığı işkenceler var, insanlık dışı işkenceler; 
şeytanın aklına gelmeyen işkence türleri...

İşte bunu destekliyorlar, bunun önünde diz çöküp yalvarıyorlar. Açıkla-
yan bizzat Amerikan şirketi, araştırma şirketi...

Bunların neresi Müslüman arkadaşlar?
Bunlar din cambazı. Din bezirgânı bunlar. Din alıp satarlar ve inanan 

samimi, masum insanlarımızı kandırırlar, sömürürler. Hz. Muhammed de 
Kur’an’ı Kerim’de söylüyor ya, defalarca aktardık, arkadaşlar: “Aman o 
hain İblis, sizi Allah’la aldatmasın”, diyor.

İblis kim burada?
E, bunlar arkadaşlar.

(Alkışlar…)

İhanetlerin, namussuzlukların en büyüğü bizce, insanları Allah’la aldat-
mak. Dini kullanarak, Allah’ı kullanarak aldatmak insanları… 

(Sloganlar: ABD’nin Gül’ü Kaça Sattın Vatanı… Alkışlar…)

Ne yazık ki, Türkiye’nin tarihinde bunların benzerleri çok, arkadaşlar. 
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Mütareke yıllarında, Birinci Dünya Savaşı’nın yenilgisinden sonra iktidara 
gelen Hürriyet ve İtilaf Partisi’nin temsilcileri, yöneticileri de bunlar-
dı. Tefeci-Bezirgân Sermayenin temsilcileriydi. Tayyipgiller gibi... Yani 
Damat Ferit Hükümetlerini kuranlar, Damat Ferit ve kabine üyeleri hep 
Tayipgiller’dendir. Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfındandır. O zaman da 
biliyorsunuz İngilizlerle, Fransızlarla, İtalyanlarla, Yunanla işbirliği ha-
lindeydi bunlar. Ve bunların emrindeki bürokratlar, bunların paşaları, Ku-
vayimilliyecilere İngiliz’den daha fazla düşmandı. Aman daha çok asker 
gönderin, bunların kökünü kazıyalım, diyorlardı.

Bir Dinleyici: Hâlâ da öyle.
Nurullah Ankut Yoldaş: Hâlâ da öyle, arkadaşlar. Hâlâ da öyle...
Birinci Kurtuluş Savaşı kime karşı verildi?
Bir; yabancı emperyalistlere, Batılı Emperyalistlere karşı.
İki; onlarla işbirliği yaban müstebit hilafete, Osmanlı yönetimine karşı, 

Vahdettinler’e karşı.
Üç; hain, işbirlikçi Hürriyet ve İtilaf Partisi’nin temsilcilerine karşı. 

Yani Damat Ferit Hükümetlerine ve benzerlerine karşı.
Bu üç düşmana karşı verildi Birinci Milli Kurtuluş Savaşı. 
İşte bugün karşımızda yine bunlar var, arkadaşlar. Artık hilafet yok ama 

gerisi var. Yabancı emperyalistler var: ABD ve AB Emperyalistleri var. 
Yine Tefeci-Bezirgân Sermayenin bugünkü en gözde partisi Tayyipgiller 
var. Aynı ihaneti bunlar sürdürüyorlar. Tabiî öbürleri de aynı yolun yolcusu 
da, şu anda onlar denenmiş olduğu için kızakta bekletiliyorlar, dinlenmeye 
alındılar. 

MHP, ANAVATAN, DP, Doğru Yol, CHP, onlar da aynı yolun yolcu-
su. Hiçbiri Amerika’ya tık diyor mu? Hayır. Sözde muhalefet yapıyorlar. 
Amerikan karşıtı tek sözlerini duydunuz mu? Hayır. MHP, seçimlerden 
önce “Stratejik müttefikimiz Amerika”, dedi. 

Amerikan donanmasının Bodrum’u ziyaretini protesto eden üç Ülkü 
Ocağı Başkanını anında partisinden attı. Onlar inanmışlar. Yurtsever in-
sanlar, kandırılmışlar. Protesto edince Amerikan donanmasını, anında attı 
Bahçeli partiden. Yahu basit bir protesto, en doğal insancıl hak bu... 

Kaldı ki ne için geliyor o donanma, arkadaşlar?
Amerikan denizcilerinin alçakça niyetlerini, iğrenç niyetlerini gerçek-

leştirmek için. Genelev olarak limanlarımızı, sahil şehirlerimizi kullanmak 
için geliyor. Bunu protesto etmek, her yurtsever insanın, her namuslu insa-
nın görevi… Ama buna bile tahammül edemedi. Bunun neresi milliyetçi? 
Hayır… 
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Zaten Kurucu Genel Başkanları, Başbuğları da aynı yolun yolcusuydu. 
73-74’lerde Ecevit, afyon ekimini serbest bıraktı. Dikkat ederseniz Alpars-
lan Türkeş’in tepkisi ne oldu? İlk tepkiyi o verdi: “Aman Amerika’yı kız-
dırmayalım” dedi. Evet. Çünkü o da Amerika’da eğitim görüp, Kontrge-
rilla eğitiminden geçirilip Türkiye’ye gönderiliyor. 

Yine Tayyip’in bir Noel duası var, arkadaşlar. Kurtuluş Yolu’nu oku-
yan arkadaşlar bilir geçmiş yıllarda: “Bu Noel’de kahraman Amerikan 
askerlerinin sağ salim vatanlarına dönmesi için Allah’ıma dua ediyo-
rum”, diyor, Amerikan medyasına verdiği bir demeçte.

Düşünebiliyor musunuz?
İşkenceci, alçak, kan içici, tecavüzcü Amerikan askerlerinin sağ salim 

dönmeleri için dua ediyor…
Hem de kime?
Müslümana bu zulmü yapan Amerikan askerlerinin sağ salim dönmesi 

için, Müslümanın Allah’ına dua ediyor. Şu duruma bakın. Şu çelişkiye, şu 
ihanete bakın… E, işte, böyle bunlar, böyle… 

ABD’nin zulmü sadece bunlarla sınırlı değil, tabiî. ABD, 1945 sonra-
sında Parababaları, yani emperyalistler adına dünya hâkimiyetini ele alın-
ca, onların jandarmalığına soyununca, onların liderliğini alınca ilk saldır-
dığı yer, biliyorsunuz Kore oldu.

Zamanın Menderes Hükümeti, Meclise bile danışmadan, 4500 kişiden 
oluşan Türk Tugayını hemen Kore’ye gönderdi Amerikan gemileriyle. He-
men gönderdi… Amerikan generallerinin emrine verdi Kore’de. 

Ve yine Amerikan generallerinin anlatımına göre (bizim Kore’de o za-
man savaşan subaylar da aynı şeyleri söylüyorlar), Kunuri çarpışmaların-
da, devrimci, yurtsever Kim İl Sung önderliğindeki Kore Ordusu’nun ve 
Çin Kızıl Ordusu’nun birlikte yaptıkları bir taarruzu durdurmak için, piyon 
olarak Türk Tugayı öne çıkarılıyor, arkadaşlar. Ve Türk Tugayı, 1300 ci-
varında kayıp vererek, bir süreliğine namuslu, yurtsever, devrimci orduyu 
durduruyor; o anda Amerikan 9. Ordusu kuşatmadan kurtulup, kaçabiliyor. 
Yani piyon olarak bizim ordu öne sürülüyor, o arada Amerikan 9. Ordusu 
çarpışmıyor, kaçıyor, geri çekiliyor. 

Barış Manço, ziyaret etmişti sağlığında Kore’yi. Hani gezerdi ya o.. Te-
levizyonlarda gezdiği yerleri de gösteriyordu, yani televizyonlardaki prog-
ramlarında. Kore’deki Türk Şehitliğini de gezdi o zaman. Ve onun bizzat 
söylediğine göre, 50-53 arasında, o üç yıllık sürede 5000 kayıp vermiş 
Türk Ordusu. Tabiî değişimli olarak daha başka tugaylar gitti ilk tugayın 
yerine, dönüşümlü olarak. Toplam 5000 civarında kaybımızın olduğunu 
söyledi.

Ne için?
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Amerika’nın çıkarları için. Ve Kore iki parçaya bölündü. Ve o günden 
bu yana, geçen aylara kadar, savaş durumu devam ediyordu. Sadece ateş-
kes yapılmıştı. Savaş bir anlaşmayla sona erdirilmemişti. Savaş hali vardı 
resmiyette. Bir ateşkes yapılmıştı. Geçen haftalarda, bir anlaşma sağlandı, 
diye haberler çıktı medyada, ne derece gerçekliği yansıtıyor şu anda bile-
miyorum. Ve savaşın sonunda ülke ikiye bölündü. Ve 1,5 milyon civarında 
da masum Kore insanı, bu savaşta hayatını kaybetti.

Ne için?
Sadece emperyalistlerin aşağılık çıkarları için, sömürüleri için. 
Belli başlı saldırı noktalarından biri ne ondan sonra?
Vietnam Savaşı bildiğimiz gibi, değil mi?
Orada da, 10 yıl ortalama, bir savaş yürüttü. 3 milyon civarında masum 

Vietnam insanının ölmesine sebep oldu. Vietnam da ikiye bölünmüştü ama 
devrimci Vietnam Ordusu’nun ve Halkının zaferiyle bozgun halinde kaç-
mak zorunda kaldı. Ve Vietnam ülkesi parçalanmaktan kurtuldu. 

Yakınlarda Yugoslavya’ya saldırdı, bildiğimiz gibi, 1990’lı yıllar bo-
yunca. O güne kadar kardeşçe yaşayan halkları birbirlerine düşürdüler. 
Önce 6 parçaya böldüler Yugoslavya’yı. Şimdi son Kosova’yı da ayıra-
rak, 7 parçaya bölmek istiyorlar. Yüz binlerce masum insanı da katlederek 
yaptılar tüm bunları. Ve işin en hazin taraflarından biri de, o güne kadar 
kardeşçe yaşamış olan halklar, artık birbirine düşman edilmiş durumda. 
Geçen haberlerde izledik, Kosovalılar ve Sırplar birbirlerinin mahallele-
rini boşaltıyorlarmış artık, korkularından... Ayrı mahalleler halinde otura-
biliyorlar. O güne kadar, yıllarca, yüzyıllarca oturdukları mahalleleri terk 
ediyorlar. Yani birlikte yaşayamıyorlar artık. O denli kan girdi, düşmanlık 
girdi halkların arasına. Yani bir daha kolay unutulamayacak, ortadan kal-
dırılamayacak şekilde halkları birbirine düşman ettiler. Yüz binlerce insanı 
öldürmekle birlikte bu düşmanlığı da sağladılar.

Ve Irak’a girdi işte ABD. Irak üç parçaya bölündü şu anda bildiğimiz 
gibi. Ve 3,9 milyon sivil insan da yok yere hayatını kaybetti, daha da kay-
bedeceğinden başka... 2 milyon insan da göçmen... Topraklarını terk etmiş 
durumda. Ürdün’de, Suriye’de, diğer Arap ülkelerinde… Yine yüz binlerce 
insan, yurt içinde başka şehirlere taşınmış durumda. Arap’ı, Kürt’ü, Türk’ü 
birbirine düşman etmekle kalmadı, dinsel ayrılıklar da soktu. İşte dün yine 
vardı Şiiler, Sünniler birbirini katletmeye başladı artık. 

Bu arada, 125 milyar dolarlık Irak petrolünü de kendi kasalarına gö-
türmüş durumda Amerikan şirketleri. Ve bu savaşın gerçek nedenini ge-
çen aylarda Amerikan Merkez Bankası eski Başkanı Alan Greenspan de 
açıkladı: “Irak Savaşı, petrol içindir” diye. Hatırlarsınız, biz de yazdık 
Kurtuluş Yolu’nda. 
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Yine Amerikan generallerinden John Abizaid de, arkadaşlar, Irak’ta da 
komutanlık yapmıştı, “Deli Arap” lakaplı Amerikan generali, Arap kökenli 
Amerikalı herhalde, o da aynı şeyi söyledi: “Irak savaşı petrol için çıka-
rıldı”, dedi. 

Yine zamanın CIA Başkanı; “Irak’ta kitle imha silahı olmadığını filan 
biliyorduk biz”, dedi. Sadece petrol için, dünya halklarını kandırarak, ah-
mak yerine koyarak geldi, egemen bir ülkeyi, uluslararası hukuku ihlal 
ederek geldi, işgal etti. Bunca katliam yaptı, bunca sömürü ve yağma yaptı 
ve yapmaya devam ediyor... 

Geçen haftanın haberlerinden: Bir anlaşma yapmak üzereler. Bir ay içe-
risinde imzalanacak deniyor, Irak Hükümetiyle, kukla Irak Hükümetiyle 
Amerika arasında. Güya Amerika’nın askerlerinin sayısı, şu anda 165 bin, 
50 bine indirilecekmiş. Önemli ölçüde, Kürt Bölgesi’ne çekilecekmiş bu 
askerler. Yine Kürt Bölgesi’nde şu anda 5 tane büyük kışla yapıyor. Yani 
her türlü kargo uçaklarının da inmesine, kalkmasına elverişli olmak kay-
dıyla, askeri garnizon yapıyor Amerika. Oralara konuşlandıracak büyük 
ölçüde bu 50 bin askerini. Onun karşılığında, Irak’ın diğer güvenlik işle-
ri Irak Ordusu’na devredilecekmiş. Irak Hükümeti, Amerikan şirketlerine 
kolaylık sağlayacakmış, yani ayrıcalıklar sağlayacakmış.

Yani bu ne demek?
Irak petrollerini Amerika gönlünce sömürecek demek, arkadaşlar. Şim-

di böyle bir anlaşmayı da yapmak üzereler. Ve 30 yıl yürürlükte kalacak-
mış bu anlaşma. Yani Amerika’nın niye girdiği Irak’a, apaçık bir biçimde 
bu anlaşmada da bir kez daha sırıtıyor. 

İşte bizim Devlet Başkanı da böyle bir Amerika’yı destekliyor. Barışçı 
diyor, demokrasiyi getirdi dünyaya, diyor. Barış getirdi, destekliyoruz, di-
yor. Evlatlarını kayıp verdi, acıyoruz, diyor. Fedakârlık yaptı, diyor… 

Dünyanın Başhaydudu ABD’ye karşı
Latin Amerika’dan namuslu sesler yükseliyor

Şimdi aynı Amerika’ya karşı, Latin Amerika’dan namuslu sesler de 
yükseliyor bildiğimiz gibi. Küba’dan: “ABD ve müttefikleri, dünya halk-
larına yaptıkları bu zulümden dolayı bir gün Nürnberg benzeri bir mahke-
mede yargılanacaklardır, yargılanmalıdırlar” diyor… 

(Alkışlar… Sloganlar: Kahrolsun Emperyalizm, Yaşasın Sosya-
lizm… Alkışlar…)

Fidel’in, Küba önderi Fidel’in, 3 Eylül 2007’de bir yazısı var, “Sü-
per devrimciler” başlığını taşıyor. Yani “Süper devrimciler” dediği, bizim 
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Sevrci Sahte Sol benzeri, görünüşte devrimciler. Bunlar neyi savunuyorlar, 
arkadaşlar?

Küba’nın plajlarını, konutlarını, kırsal alanlarını, doğal zenginliklerini 
yabancı şirketlere satalım; büyük dolar, büyük para gelsin, aynı Türk-İş 
Başkanı’nın dediği gibi, ülke dolara gark olsun, böylece ülkemiz zengin-
leşsin. Bunu savunuyorlar bunlar. Yani böylece Küba’yı paraya boğalım 
diyorlar bu sözde devrimciler ve buna karşı çıktığı için de eleştiriyorlar 
Küba’nın devrimci iktidarını, devrimci yönetimini.

Fidel, “Bu kişilerin devrime tavsiyeleri nedir?” diye soruyor.

“Saf zehir. (Saf zehir diyor Fidel. – N. Ankut) Neoliberal formülün 
en bayağısı. (Zaten abluka filan yok. O, Kübalıların bir icadı, bunlara göre, 
yani “süper devrimciler”e, sahte solculara göre… – N. Ankut) Devrimin 
en yüce başarısını, eğitimdeki çabaları, tüm halkın yeteneklerini işle-
memizi önemsizleştiriyorlar.” 

Küba Halkı, dünyanın en eğitimli halkı, arkadaşlar. Sağlık sorunu ol-
mayan dünyanın en ön sıradaki halkı. Sadece kimliğinizi gösteriyorsunuz, 
her türlü sağlık hizmetine anında ulaşıyorsunuz. 

Kadınların bütün dünyada en çok acı çekmesine, hayatlarını kaybet-
mesine neden olan olayların biri de doğum anındaki olumsuzluklar, dok-
torsuzluktur; sağlık hizmetinden, hastaneden, ilaçtan yoksunluktur. Anne 
ölüm oranları diye geçer bunlar. New York’ta yani dünyanın süper emper-
yalist gücünün süper şehrinde bile bu oran binde 14’tür. Yani doğum yapan 
her bin kadından 14’ü New York’ta hayatını kaybediyor. New York’ta... Bu 
oran Küba’da, dünyanın en düşük rakamı, binde 7, arkadaşlar. Binde 7… 
Hiçbir kadın doktorsuz doğum yapmıyor Küba’da. En iyi bir şekilde sağlık 
hizmetine ulaşıyor. O gözetim altında doğum yapıyor. 

Yine Küba, sadece kendi halkına değil, tüm Latin Amerika Halkına sağ-
lık hizmeti sunuyor. Geçenlerde basında çıktı, Che’yi katleden uşak çavu-
şun, Mario Teran’ın göz tedavisini bile, Bolivya’da Kübalı doktorlar yapı-
yor; katarakt ameliyatı yapıyor. Yalnızca doktor göndererek sağlık hizmeti 
sunarak yardımda bulunmuyor, öğretmen de gönderiyor Küba tüm Latin 
Amerika ülkelerine. Ve 1999 Depremi’nde bize teklifi oldu arkadaşlar, 
hatırlarsanız: “1000 doktor gönderebiliriz” dedi Küba. “İsterseniz 1000 
doktor hemen gönderebiliriz”, dedi. Başka hangi ülke yapabilir böyle 
bir teklifi? 

Evet, dünya halklarına böylesine dost…

“Devrimin en yüce başarılarını, eğitimdeki çabaları, tüm halkın 
yeteneklerini işlememizi önemsizleştiriyorlar. Bazılarının basit ve zor 
işler yapması gerektiği düşüncesine su taşıyorlar. (Yani “bazıları böyle 
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zor işler yapacak, ağır işler yapacak bazı insanlar; o bakımdan bunların eği-
tilmesi, yeteneklerinin geliştirilmesi gerekmiyor. Zor, kaba işler için eğitim 
gerekmez. O bakımdan herkesin eğitimi de savunulacak bir şey değil. Bazı 
insanlar eğitimsiz de kalmalı. Yapacakları işin eğitilmişliğe ihtiyacı yok 
ki…” Yani, o düşünceye hizmet ediyor, o “süper devrimciler.” – N. An-
kut)

“Bilimsel yatırımların sonuçlarını hafifletip, maliyetini abartıyor-
lar. Daha kötüsü Küba’nın, Devrim’in mütevazı kaynaklarıyla dünya-
ya sağladığı sağlık hizmetlerini küçümsüyorlar. Zarar verici yatırımlar 
yapıyorlar ve sağladıkları rant gibi hizmetler pratikte zaten ücretsiz. 
(Burası önemli arkadaşlar. – N. Ankut) Eğer konut alanındaki yabancı 
yatırımlar zamanında durdurulmasaydı, Küba’da kalan ya da dışarı-
da yaşayan yabancılara yapılan satıştan elde edilen gelir dışında hiçbir 
kaynak olmadan daha on binlerce ev inşa edeceklerdi. (Yani yabancıya 
satıp onların hizmetinde konut inşa edeceklerdi. – N. Ankut) Dahası bunlar 
üretici şirketler için organize edilmiş bir yönetim tarafından organize 
edilen ortak kurumlardı. (Yani yabancılar idare edecek onları da diyor. 
Yabancı şirketler.  – N. Ankut) Alıcıların ve mülk sahiplerinin yetkileri 
sınırsızdı. Ülke bilim ya da bilgisayar hakkında bilgi sahibi olma gere-
ği duymadan, bu kişilere ya da müşterilere konut sağlayacaktı. Birçok 
konut, düşman istihbarat ajansları veya onların müttefikleri tarafın-
dan ele geçirilebilirdi. (Bunları durduruyor Fidel. Belli sayıda yapılıyor, 
hemen durduruyor Fidel ve Kübalı yoldaşlar. – N. Ankut) Bazı çok önemli 
pazarlara hükmettikleri için (arkadaşlar, bu da önemli, bazı çok önemli 
pazarlara hükmettikleri için – N. Ankut) ortak işletmelerin bir kısmına 
ihtiyaç duyuyoruz. (Yani onlarla bazı alanlarda ortak işletmeler kurabili-
yoruz, ortak işletmelerde yer alabiliyoruz diyor. Mesela bizimle de tütün, 
sigara… – N. Ankut)

Ali Başkan: Puro.
Nurullah Ankut Yoldaş: Puro üretimi şirketinde ortaklığı var TC ile de 

Küba’nın sanıyorum; Başkan değil mi?
Ali Rıza Başkan: Var.
Nurullah Ankut Yoldaş: Evet, arkadaşlar. Yani bu türden, yani dünya 

pazarlarına, büyük pazarlara hükmettikleri için bazı böyle ortaklıklar ku-
rabiliyoruz, diyor.

“İhtiyaç duyuyoruz. Ama onların ülkeyi paraya boğmalarına ve 
egemenliğimizi satmalarına izin vermeyiz. (Her şey para değil. Egemen-
liğimiz, her şeyden önemli, diyor. – N. Ankut) Devrimci eserimiz hakkın-
da kimse benim kadar eleştirel olmamıştır. (Küba’da yapılanların daha 
iyisini yapmak için kimse benim kadar eleştirmemiştir, diyor. – N. Ankut) 
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Ama beni asla imparatorlukların en kötüsünden özür diler, ya da yar-
dım dilenirken göremeyecekler.”

(Alkışlar…)

Böyle bitiriyor yazısını, yoldaşlar.
İşte insanlık onurunu taşıyan böyle davranır! İşte bağımsızlık budur, 

arkadaşlar! 

(Sloganlar: Viva Küba, Viva Sosyalismo… Alkışlar…)

Yine Kübalı önderlerin öğrencisi olan, Fidel’in, Che’nin, Camillo’nun, 
Raul’un öğrencisi olan ve onların yolundan yürüdüğünü söyleyen 
Venezüella’nın yiğit, namuslu, onurlu lideri Hugo Chavez, Latin Amerika 
gezisini Bush’la çakıştırıyor. Aynı anda Latin Amerika gezisine çıkıyor. 
Geçen yaz Bush çıkmıştı ya, Chavez de aynı anda Latin Amerika gezisin-
de. Ve gittiği her ülkede protesto gösterileriyle karşılanıyor Bush:

“Yerliler ayaklandı 
“Ancak protesto gösterileri ABD Başkanı’nın peşini bırakmıyor. 

Brezilya’da aleyhinde gösteriler düzenlenen Bush, Uruguay’da da 
“soykırımcı katil” sloganlarıyla protesto edildi. Hatta gezinin bundan 
sonraki durağı olan Kolombiya’da daha Bush gelmeden polisle göste-
riciler arasında çatışma çıktı.

“Guatemala’da da Bush’un ziyaret edeceği kutsal bir arkeolojik 
mekânın Bush’un ruhu tarafından kirletileceği ve bu sebeple Maya 
yerlisi rahipler tarafından ayin yapılarak temizleneceği belirtildi. 
Bush, Latin Amerika turunu Meksika’da tamamlayacak.

“Arjantin, Bolivya ve Haiti gezisine çıkan Venezüella’nın solcu 
Devlet Başkanı Chavez, Bush’un iyi niyet söylemlerine inanılmamasını 
isterken, ABD Başkanı’ndan politik ceset diye söz etti. Buenos Aires’te 
stadyumda 40 bin kişiye seslenen ve sık sık “Gringo go home” (Gringo 
defol) diyen Chavez, “ABD Başkanı bugün gerçek bir siyasi kadavra. 
Artık sülfür bile kokmuyor... Kuzeyli küçük bey, siyasi ölümün koku-
sunu sızdırıyor, kısa bir zaman sonra kozmik bir toza dönüşecek ve 
sahneden yok olacak” dedi. Yedi yıldan beri iktidarda olmasına rağ-
men Latin Amerika’daki yoksulluğu yeni keşfettiği için Bush’un ken-
disini Kristof Kolomb sandığını ileri süren Chavez, “Benim adımdan 
bile korkuyor. Irak, terörizm, güvenlik laflarından başka bir şey bil-
miyor. Kendisine ikiyüzlülük madalyası verilmeli. Bu gezisi ABD’nin 
imajını parlatmayacak” diye konuştu.
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“Beyaz Saray sözcüsü Tony Snow ise gazetecileri, Bush’un Latin 
Amerika ziyaretini, Chavez haberlerine dönüştürmeye çalışmakla suç-
ladı ve Venezüella lideriyle polemik yapılmayacağını söyledi. Bush da 
Chavez’le ilgili soruları yanıtlamadı.” (Milliyet, 11 Mart 2007)

İşte böylesine bu alçağın dili boğazına tıkılıyor.
Şimdi namusun, yiğitliğin, onurun, cesaretin sesi nasıl kendini belli edi-

yor değil mi, arkadaşlar?
İşte o alçağın burnunun dibindeki iki ülkenin devrimci, namuslu, yurt-

sever, onurlu önderleri bunlar. Bir de bizimkileri düşünün...
Bir Dinleyici: Gözlerine bakıp, ne düşündüğünü anlıyorlar(!)
Nurullah Ankut Yoldaş: Evet, evet arkadaşlar. 
Dinleyici devamla: İran’ı ziyaret etti Hoca’m yakın bir zamanda. Ora-

da da emperyalizmin sapık...
Nurullah Ankut Yoldaş: Evet, evet, evet arkadaşlar. Daha hayli bu ko-

nuda işleyeceğimiz mesele var, arkadaşlar ama Doğan Arkadaş’ımız zama-
nın dolduğunu bildirdi ne yazık ki. 

Doğan Yoldaş: Bir yarım saat daha Hoca’m.
Nurullah Ankut Yoldaş: Yarım saat daha, evet.

Parti Programı’mız,
Demokratik Halk İktidarı Programıdır

Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşımız soruyor: Parababalarının ekonomik 
uygulamaları anlatıldı. Bizim sistemimizde, Demokratik Halk İktidarında, 
ekonomik uygulamalar nasıl olacak? 

Programımız sanıyorum burada, stantta var. En anlaşılır, en açık, en 
didaktik şekilde Programda konuyor o mesele. Ama birkaç cümleyle özet-
lememiz gerekirse:

Bizim iktidarımızda, Parababaları dediğimiz Finans-Kapitalistler, yani 
TÜSİAD’çılar, MÜSİAD’çılar, TİSK’çiler, TOBB’çular, BOP’çular olma-
yacak, arkadaşlar.

Bir de Tayyipgiller, Tefeci-Bezirgân Sermaye olmayacak. Bu iki sınıfı 
ekonomiden tasfiye edeceğiz. Onun dışında, halk olacak.

Bu iki sınıfın biri zümre, Finans-Kapitalistler, öbürü Antika Sınıf, 
Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfı. Onu da kitaplarda uzun uzun, anlatıyoruz, 
arkadaşlar. İkisi tasfiye olacak; iki sömürücü asalak sınıf… Geriye Türkiye 
Halkı kalıyor. İktidar, o halkın olacak. Böylece bu vurguncu, sömürücü, 
asalak iki sınıf ortadan kaldırılmış olacak. Bir zümreyle bir sınıf kaldırıl-
mış olacak. Halkın Demokratik İktidarı kurulmuş olacak.

Demokrasi ne zaten?
Demokrasi; Demos ve Kratos, Latince iki sözcükten oluşur. Demos: 

halk, Kratos: güç, iktidar demek. Halkın iktidarı demek gerçek anlamda 
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demokrasi. İşte gerçek anlamda halkın iktidarı gerçekleşecek ve bu gerçek 
halk demokrasisi olacak. Bugün demokrasi filan yok. Bugün Parababa-
larının en aşağılık vurgun düzeni var, zorbalığı var. Demokrasiyle ilgisi 
yok bunun. İnsanlarımız kandırılıyor, aldatılıyor; 4-5 yılda bir sandıklara 
koşturuluyor, oyu alınıyor, bunun demokrasiyle ilgisi yok. 

Şu anda zamanımız sınırlı, bu kadarını söyleyeyim, arkadaşlar. Geri ta-
rafı Programımızda, arkadaşımız getirdi, çok ayrıntılı biçimde anlatılır. 

“Tayyipgiller Kökeni ve Sınıf Yapısı”. İkinci cilt de bu, arkadaşlar. 
Birinci cildi de var. Burada uzun uzun bu Tefeci-Bezirgân Sermayenin 
gelmişi, geçmişi, sınıfsal karakteri, her şeyi anlatılır. Nasıl ortaya çıktığı 
tarihte, nasıl vurgun yaptığı anlatılır.

Kürt Meselesi,
şu anda Türkiye’nin en önemli siyasi meselesidir

Gelelim Türkiye’nin şu anki en can alıcı siyasi meselesine: Kürt Me-
selesi bu bildiğimiz gibi.

Bizce bu mesele, Türkiye’nin en önde gelen siyasi meselesidir. Bu çö-
zülmeden, Türkiye gerçek anlamda demokrasiye kavuşmaz, huzura, mut-
luluğa kavuşmaz. 

Az çok tarihle ilgilenen arkadaşlar hatırlarlar, bizim Anadolu’ya gelişi-
miz 1000’li yıllarla başlar. İlk olarak Çağrı Bey’in 1015’lerde Anadolu’ya 
keşif seferi yapmasıyla başlar. Sonra ardından Tuğrul Bey’in bazı fe-
tih savaşlarıyla ve 1071’de Alparslan’ın Bizans imparatoru Romanes 
Diogenes’i yenerek önünde hiçbir engel kalmadığı için, artık Anadolu’yu 
adım adım fethetmesiyle devam eder. Yani ortalama 1000 yıldan beri biz 
Türkler, Anadolu topraklarında varız. 

Şimdi bir de kendini Kürt olarak tanımlayan insanlarımız var bu top-
raklarda. Dil gruplarımız farklı. Türkçe, Ural-Altay, sondan eklemeli dil 
grubuna girer. Kürtçe ise Hint-Avrupa dil grubuna girer. Yani Batı dille-
riyle aynı, Yunanca, Ermenice, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, 
Latince gibi dillerle aynı gruba girer. Yani en önemli özeliklerinden biri, 
mesela bizde fiil sondadır, ama bu dil grubunda ikinci yerdedir, özneden 
hemen sonra gelir. Bizde cümlenin en sonundadır. “Ben bugün okula git-
tim” deriz. Ama Kürtçe böyle denmez. Batı dillerinde “Ben gittim” denir 
önce, sonra cümlenin diğer elemanları eklenir. Özneden sonra hemen ikin-
ci yerde fiil gelir. Yani gramer yapımız tümüyle farklı. 

Tarihimiz de farklı kaynaklardan gelir. Kürtler eski Medler’in torun-
larıdır. Tarih sahnesine ilk kez Medler adıyla çıkmışlardır. Milattan Önce 
1100’de İran yaylalarına gelmişlerdir, ondan sonra kademe kademe iler-
leyerek Anadolu içlerine sokulmuşlardır, günbegün. İsa’dan Önce 600 
yıllarında da bugünkü Urfa’ya kadar, yani Antep sınırlarına kadar, yani 
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bugün oturdukları bölgelere kadar gelmişlerdir ve yerleşmişlerdir, Medler. 
Yani biz 1000 yıldır bu topraklarda vatanımız olarak oturuyoruz, Kürtler 
en azından 2600 yıldır bu topraklarda varlar.

İslam Tarihçilerinin anlattıklarından aktardık, yazınki, 15 Haziran’daki 
Kongre konuşmamızda; Malazgirt Zaferi’nde de 10 bin civarında Kürt, 
Alparslan’ın ordusunda yer alıyor, arkadaşlar. Yani aşağı yukarı 50-60 bin 
arasında tahmin ediliyor Alparslan’ın ordusu, Müslüman ordusu, bunun 
10 bin kadarı Kürtlerden oluşuyor. Yani bu toprakların vatan yapılmasında 
bizimle beraber yan yana, omuz omuza çarpışıyor Kürtler de.

Kime karşı?
Hıristiyan Roma’ya karşı. Bizans’a karşı. Doğu Roma’ya, Bizans’a 

karşı. 
Yine İstanbul’un Fethi’nde, Fatih’in hocası, onu yetiştiren Molla Gü-

rani daha açığı Molla Gorani, yani Goran aşiretinin bir temsilcisi, Ulema, 
ama yurtsever, ilerici, namuslu bir Ulema... Hem Fatih’in en önemli ho-
cası, hem de Akşemsettin’le beraber, İstanbul’un Fethi’nde, fethi baştan 
sonuna kadar destekleyen ve savaşçılara manevi güç veren, destek veren 
iki büyük Ulemadan biri. Daha alt düzeyde Dervişler, Hocalar da var ama 
en önemlisi bu ikisi, arkadaşlar.

Şimdi tabiî asker olarak Kürtler de var aynı zamanda. Yani demek ki, 
bu şehrin vatan yapılmasında, ele geçirilmesinde de Kürtlerle omuz omuza 
savaşmışız. Hem düşünce bazında hem pratikte silah kullanarak…

İstanbul’un Fethi’nde Fatih, iki kez sıkıntılı anlar yaşar: Ordu, iki sar-
sıntı geçirir. İki kere mütalaa eder tüm Ulema ve Kurmaylar; savaşın gidi-
şatını değerlendirirler.

Birincisi: Deniz savaşında, Baltacıoğlu komutasındaki 72 pare küçük 
kadırgadan oluşan Osmanlı Donanması, Bizans Donanması’na karşı çıka-
rılır. Hani Haliç’e de indirilir ya o donanmanın kırk küsur paresi, daha 
sonra daha da artar. Yani kızaklarla Kasımpaşa üzerinden indirilir. Ama 
bunlar küçük kadırgalardan oluşmakta. Kürtler de, Türkler de deniz insanı 
olmadıkları için, deniz savaşında ve denizcilikte deneyimli değiller. Bilgi-
li, tecrübeli değiller o zaman. Ancak Barbaros Hayrettin’le beraber deniz 
savaşında Batı’yı geçiyor Osmanlı, Batı’yı yeniyor. Her bakımdan, teknik 
olarak da ona ulaşıyor.

Bizans’a dışarıdan Venediklilerden, Cenevizlilerden yardım geliyor, 
özellikle Venediklilerden, gemilerle… İşte onları durdurması için Fatih, 
Baltacıoğlu komutasındaki donanmayı gönderiyor ama o koca 72 parça ka-
dırgadan oluşan donanma, 3-4 parçadan oluşan büyük yük gemilerini dur-
duramıyor. Onlar çok büyük gemiler çünkü. Kadırgalar küçük olduğu için, 
taşıdıkları top da küçük ister istemez. Çünkü geri tepmesinin, kadırgaları 
devirmesini engellemek için küçük toplar konuyor. Büyük topların aynı 
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oranda tabiî geri tepmesi var, büyük topu koyduğunuz zaman kadırgayı da 
alabora eder. İşte bu yüzden küçük kadırgalar etkisiz kalıyor büyük yük 
gemilerinin karşısında. Boyları da çok yüksek olduğu için bu düşman ge-
milerinin, savaşçılar da bir anda güvertesine fırlayıp, omuz omuza, göğüs 
göğüse savaşamıyorlar, Bizans’ın gemilerini koruyan askerlerle. O yüz-
den engel olamıyorlar. Birkaç tane kadırga batıyor. Ve Haliç’in zincirlerini 
açıyor Bizans, Venedik gemileri içeriye giriyorlar ve yardımı getiriyorlar. 
Mühimmat yardımı tabiî… İşte Fatih’in, bu kitabımızda da, en son çıkan, 
“Fatih, Che, Kıvılcımlı Olmak” kitabımızın kapağında da resmedildiği 
gibi, çok hiddetlendiği o yenilginin üzerine, Galata kıyılarından atını de-
nize sürüyor, o kadar hiddetleniyor ki… Ondan sonra da zaten azlediyor 
Baltacıoğlu’nu komutanlıktan ve yerine Hamza Bey’i getiriyor, savaşın 
sonuna kadar Hamza Bey komuta ediyor donanmaya. İşte onun üzerine 
bir sarsıntı geçiriyor ordu. İşte buradaki resimde görülen Fatih, gerçekten 
de bu kadar hiddetleniyor. Savaşa kilitlenmiş, “Ya şehir beni alacak, ya 
ben şehri” diyor. Üçüncü bir şık yok yani. Gerçekten de öyle. Kaybettiği 
anda padişahlık da gidecek durumda. Yeniçeriler isyan eder; Padişahlığı da 
gider ve hiçbir önemi de kalmaz artık. Onun için ölümüne giriyor, baş koy-
muş bu davaya. Değerlendirme toplantısı yapılıyor: Çandarlı Halil Paşa; 
vazgeçelim, diyor, alamayız. Ama Molla Gürani, Akşemsettin, Zağanos 
Paşa ve diğer paşalar sonuna kadar savaşılmasını öneriyorlar. Ve o karar 
çıkıyor.

İkincisi: Büyük çarpışmalar oluyor. Tabiî bu savaşta Bizans’ın verdiği 
kayıplar aşağı yukarı 5-6 bin. Yani toplam 8 bin civarında Bizans’ın silahlı 
insanı olduğu yahut savaşabilecek konumda insanı olduğu tahmin ediliyor 
bugün. Bunun yarıdan biraz fazlası kaybediliyor ama Osmanlı’nın 70 bin 
ile 100 bin arası bir orduya sahip olduğu; bu savaşta bunun on binlercesi-
nin (bazı tahminlere göre, 30-40 bin arası askerin) kaybedildiği görüşünde 
tarihçiler. Çünkü o gün, dünyanın en büyük, en iyi korunan kalesi İstanbul 
surları ve İstanbul şehri. Üç kat suru var. Bir kat değil, tam üç kat sur iç 
içe ve onun önünde de büyük hendek var. Geniş, içi su dolu... O hendeği 
aşıp birinci kat suru aşsanız bile karşınıza ikinci kat çıkıyor. Onu aşsa-
nız üçüncü kat... Yani böylesine güç, zapt edilmesi güç bir kale… İşte bu 
yüzden büyük kayıplar verilince, yeniden, askerde bir dalgalanma oluyor. 
Yeniden bir değerlendirme toplantısı yapılıyor. Yine aynı Ulema ve komu-
tanlar sonuna kadar savaşılması gerektiğini söylüyor. Yani asker bitinceye 
kadar, dalga dalga savaşılması gerektiğini söylüyorlar. Çandarlı Paşa; vaz-
geçilmesini öneriyor. Ve Fatih, sonuna kadar savaş kararı veriyor. Dalgalar 
halinde savaşılacak, diyor. Yani birinci dalga yenildi, yerine ikincisi gön-
derilecek, o da yenildi, yerine daha yeni bir dalga, o da yenildi, daha yeni 
bir dalga, en sonunda şehir düşene kadar devam edecek bu, diyor. Tabiî 
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Fatih o azimde ama pratikte bu her zaman mümkün olmaz. Belli bir yerden 
sonra asker de, bir yerden sonra imkânsızlığını gördüğü anda… Yeniçe-
ri isyanları da Osmanlı tarihinde meşhurdur biliyorsunuz. Sadrazamların 
hatta padişahların kellesini alan isyanlar yapıyorlar yeniçeriler. Böylesine 
iyi organize edilmiş, iyi örgütlü bir askeri güç yeniçeriler de. Ama Fatih bu 
kararda... Ve sonunda, Ulemanın ve savaşçı komutanların dediği oluyor: 
Şehir düşüyor. Zaten ondan sonra da Çandarlı hapsediliyor. Kırk gün ha-
piste kalıyor, ondan sonra boynu vurduruluyor.

Yani demek istediğimiz arkadaşlar, o savaşta da Kürtlerle omuz omuza-
yız, İstanbul’un Fethi’nde de.

Kurtuluş Savaşı,
Kürtlerin ve Türklerin ortak başarısıdır

Gelelim Kuvayimilliye’ye, arkadaşlar. İşte Sevr haritası. Arkadaşlardan 
rica edelim… (Konuşmacının arkasına bir Sevr haritası asılıyor. – y.n.)

Arkadaşlar, bildiğimiz gibi İttihat ve Terakki Burjuvazisi yani bunların 
önderleri de Enver, Talat ve Cemal Paşalar bildiğimiz gibi. Meşrutiyet’ten 
sonra, 1908’den sonra iktidara gelen burjuva sınıfının önderleri bunlar. 
Ama Komprador Burjuvazinin önderleri. Yani Batı’nın tekelci şirketlerinin 
İstanbul, İzmir, Mersin, Adana, Trabzon gibi liman şehirlerimizde üslenmiş 
olan, acentelerine sahip olan şirketler yani. Onların işbirlikçisi durumunda, 
onların mallarını pazarlayan şirketler. Bizim hammaddelerimizi onlara ak-
taran şirketler bunlar. Bunlara Komprador Burjuvazi diyoruz biz. Üretim 
yapmaz bu. Sadece Batı mallarını Türkiye’de pazarlar. Onların acentası 
konumundadır. İşte 1908’le birlikte iktidara gelen Komprador Burjuvazi, 
böyle bir sınıf karakterine sahipti. Onların temsilcileri ahmakça, aptalca 
hayallerle Osmanlı’yı Almanların safında savaşa soktular. Bizim hiçbir 
çıkarımız olmadığı halde, kayıptan başka hiçbir şey bize görünmediği 
halde, sonunda parçalanmanın, dağılmanın ve çöküşün mutlak olduğu bu 
savaşa bizi soktular. Ve bu savaşın sonunda da Almanların raporlarına göre 
2,5 milyon Müslüman Osmanlı Halkı hayatını kaybetti. Bu rakamı 3-3,5 
milyona kadar çıkaran Tarihçiler de var. Yok yere ve sonunda koca Os-
manlı parça parça edildi, çökertildi. Ve Mondros Mütarekesi ile beraber, 
30 Ekim 1918’de, bütün Osmanlı’nın limanları, şehirleri kademe kademe 
zapt edildi. Orduları terhis edildi ve İstanbul’daki, biraz önce söylediği-
miz, Damat Ferit Hükümetleri, emperyalistlerin kuklası olarak, sözde 
Osmanlı’yı yönetmeye başladılar. Kaldı ki elde kalan bölgeler, işte burada 
beyaz olarak görülen yerler aşağı yukarı. Bunun sonunda emperyalistler 
kendi aralarında Paris Barış Görüşmeleri’ni (Paris Konferansı da deni-
yor buna) yaptılar.
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Orada Ermenilere verilen topraklar, Trabzon da dâhil olmak üzere bu-
radan Tarsus’a kadar. Yani bir hat çekersek buradan, bu hattın doğusunda 
kalan topraklar İngilizler, Fransızlar ve Ermeniler tarafından talep ediliyor, 
İngiliz ve Amerikalılar verilmesini istiyorlar. Yani Ermenilerin talepleri-
ni aynen kabul ediyorlar. Sadece Fransızlar buna itiraz ediyorlar. Neden? 
Çünkü burada gördüğümüz koyu kahve mi diyelim? Bordo, bordo renkte 
belirtilen bölgeleri Fransızlar kendilerine talep ediyorlar. O yüzden Erme-
nilerle aralarında bir itilaf-anlaşmazlık çıkıyor. Yani bu bölgeyi hem Erme-
niler istiyor, hem Fransızlar istiyor. Ve bu, Ermenistan’ın “Denizden de-
nize Ermenistan” projesidir. Yani Çukurova’yla Trabzon’u, Karadeniz’i 
birbirine bağlayan bir hattın doğusunda kalan topraklar ki, aşağı yukarı, 
geçen yazılarımızda vermiştik bunu, Türkiye’nin bugünkü yüzölçümünün 
yarısına tekabül eden bir alan, bu topraklar. Ama Fransızlar daha dişli bir 
emperyalist düşman ve İngilizlerin önemli, en önemli müttefiki o zamanki 
günlerde; o yüzden bu bölgenin Fransızlara terk edilmesi kabul ediliyor 
Sevr’de, arkadaşlar. 10 Ağustos 1920 biliyorsunuz Sevr Antlaşması’nın 
imzalandığı tarih de.

(Haritadan göstererek – y.n.) Ve Ermenistan’a bu bölge veriliyor. Yine 
Giresun ve Trabzon sınırını ayıran noktadan itibaren Gümüşhane, Erzin-
can, Erzurum, Rize, Kars, Ardahan, Ağrı, Muş, Siirt ve Van’ı da içine alan 
bir harita. Sevr’in 62. Maddesi, bu haritayı çizer. Onu da aktarmıştık, daha 
net, ayrıntılı şekilde geçen yazılarımızda, Kurtuluş Yolu’nda aktardık bun-
ları.

Yine Kürdistan’la ilgili bir maddesi var Sevr’in. Bu da Diyarbakır’la 
Hakkâri arasında bir bölge; tam sınırları belirlenmiyor Kürdistan’ın. 
Diyarbakır’la Hakkâri arasında dört il, diyor. Sadece dört il Kürtlere bı-
rakılabilir. Kürtler burada daha sonra bir referandumla bağımsızlıklarını 
isterlerse bağımsızlığa da kavuşabilirler ama bu bölge Kürtlere bırakılmalı 
deniyor. 

Şimdi Sevr haritası bu. Burada da görülüyor, yeşil alanlar İtalyanlara 
bırakılan bölge, arkadaşlar.

Yunanlılara bırakılan bölge…
Burası, Boğazlar Bölgesi, bir komisyonun denetimine bırakılıyor. Ve 

İstanbul da işgal altında o zamanlar bildiğimiz gibi.
İşte Türklere bırakılan bölge de sadece bu beyazla gösterilen yerler.
Şimdi bu haritayı neyle yırttık biz?
Hiçbir zaman uygulanmadı bu harita. Birinci Milli Kurtuluş Savaşı’mızla 

yırttık. Eğer o savaşı başarıyla zafere ulaştırmasaydık, bu harita uygulana-
caktı. Ama o zaferimiz yüzünden hiçbir zaman uygulanamadı, kâğıt üze-
rinde kaldı. Çünkü işgallerle birlikte, Fransızların Çukurova’yı, Antep’i, 
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Maraş’ı, Urfa’yı işgalleriyle birlikte, halkta isyanlar başladı. Kuvayimilliye 
dediğimiz Antiemperyalist İsyanlar başladı. Yine İzmir’in Yunanlar tarafın-
dan işgaliyle beraber… Tabiî İngiliz gemileri getiriyor Yunan Ordusu’nu 
ve bizzat Lord Curzon’un emri üzerine… Aktardık yazılarımızda; “oyuna 
getirildik, kandırılarak, bizi sürdüler buraya. Onların çıkarları için geldik 
biz”, diyor Venizelos bizzat. O zamanki Başbakan, Yunanistan’ın Başba-
kanı, arkadaşlar. Onları da aktardık, Venizelos’un itiraflarını… 

İzmir’de ve Ege’de halkta isyanlar başlıyor. Çünkü hem katliam ya-
pıyor, hem ırza geçiyor işgalci düşmanlar. E, halkın buna göz yumma-
sı, tahammül etmesi mümkün değil. On yıl süresince savaşmış, Balkan 
Savaşları’ndan itibaren halk. Çok yorgun, bitap… Ama bu zulüm karşısın-
da ayaklanmaktan başka çare kalmadığını görüyor, ayaklanıyor. 

İşte Usta’mız da, o zaman 17 yaşında olmasına rağmen, o savaşa, mav-
zer elde katılıyor ve Köyceğiz Kuvayimilliye Komutanlığı’na kadar, bile-
ğinin hakkına yükseliyor. İşte böyle bir önderin, Usta’nın devamcılarıyız, 
takipçileriyiz, öğrencileriyiz biz, arkadaşlar. 

(Alkışlar… Sloganlar: Davamız Halkın Kurtuluş Davasıdır… Al-
kışlar…)

Bu savaşta da Kürt kardeşlerimizle omuz omuzayız, arkadaşlar. Zama-
nımız yok ayrıntılara girmeye, 11 tane büyük Kürt Önderi, önemli, önde 
gelen Kürt önderi, tabiî aşiretlerin de temsilcisi bunlar, ortak deklârasyonla 
Kuvayimilliye’nin yanında olduklarını beyan ediyorlar. Ki bu, Kürt Halkı-
nın ezici çoğunluğunu temsil eden bir kesimdir. Sadece küçük çapta bir iki 
Kürt önderi emperyalistlerle birlikte tavır koyuyor, onlardan yana oluyor 
ama çok önemsiz bir kesim o. Ezici çoğunluğu saflarımızda, birlikteyiz... 
Yani vatanımızın son emperyalist askeri işgalden kurtarılmasında da yan 
yana, omuz omuza çarpışıyoruz Kürt kardeşlerimizle. 

Bu kardeşlerimizin şu anki Türkiye’de, ortalama, herkesçe kabul edilen 
nüfusu 15 milyon civarında. Tam bir sayı bilinmiyor. Tabiî istatistiklerde 
etnik milliyete dayanan sayım yapılmadığı ya da köken sorulmadığı için 
bilinmiyor ama tahmini olarak 15 milyon civarında olduğu söyleniyor.

Şimdi bu Türkiye’nin kaçta kaçı arkadaşlar?
Dinleyiciler: Beşte biri.
Nurullah Ankut Yoldaş: Beşte biri, nüfusça beşte biri.
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Kürt Sorunu,
yok saymakla, inkâr etmekle, baskılamakla, dayatmayla 

ortadan kalkmaz
Şimdi Parababalarının, burjuva partilerinin temsilcileri tarafından de-

niyor ki; “Bu arkadaşlar da bizimle eşit: Kürtlerle Türkler arasında hiçbir 
ayrım, hiçbir fark yok.”

Şimdi Kürtler, “Milli kimliğimizden vazgeçtik, bizim böyle bir tale-
bimiz yok, biz de Türküz” derlerse bu söylenen doğru olabilir. Ama bunu 
Kürtlerin söylemesine imkân var mı? Zaten Kürdüz demek bir kimlik or-
taya koymaktır. O insana, “Hayır sen de Türksün” denebilir mi? Böyle 
denirse eşitlikten söz edilebilir mi? O bakımdan Türkiye’de böyle bir eşit-
likten, gerçekçi olmak kaydıyla asla söz edilemez. Yapılan düpedüz Kürt 
kimliğini tanımamak, Kürt Halkını yok saymaktır. Ona, “Sen de Türk ola-
caksın, Türküm diyeceksin” demektir. Bu olmaz. Bu mantıkla hiçbir yere 
varılmaz. Kardeşlik de sağlanmaz.

Kaldı ki, Kürt illerini görüyoruz işte, ekonomik olarak korkunç bir 
uçurum var. Eskiden beri mahrumiyet bölgesi değil mi, Kürt illeri? Tüten 
fabrika bacası yok neredeyse, yani büyük kesiminde. Hâlâ Ortaçağ’ın de-
rebeylik konağının karanlıklarında. Ağalık bile tasfiye edilmiş değil. Dere-
beyleşmiş aşiretçilik bile tasfiye edilmiş değil. Ağaların, aşiret önderlerinin 
hâkimiyeti, zulmü altında. E, yoksulluk, açlık malûm işte. Kim inkâr ede-
bilir bunları… Eğitimsizlik… Kadınların eğitim oranından… doğum anın-
daki ölüm oranlarından… ilk beş yaş içinde çocuk ölüm oranlarından… 
hangi açıdan bakarsak bakalım, Batı’yla kıyaslanmaz, arkadaşlar… Arada 
bir uçurum var. Şimdi bu da açık... 

Ama ulusal kimlik diye de bir şey var. Şimdi mesela ben Türküm. Bana 
deseler ki başka bir yerde, tamam burası senin vatanın ama sen ana dilinde, 
Türkçe eğitim yapamayacaksın. E, ne olacak? Başka dilde eğitim yapacak-
sın. Ben kabul edemem böyle bir şeyi. Kabul edilmez bu. Ben kültürümü 
istediğim gibi geliştiremeyeceğim, kendi ana dilimde eğitimimi yaptığım 
benim okullarım olmayacak, benim dilimde televizyonlar, gazeteler, ya-
yın organları özgürce, serbestçe olmayacak. E bu, ulusal kimliğin inkârı 
demektir. Ulusal varlığın inkârı demektir bu. Yani Kürt kimliğinin ve var-
lığının inkârı demektir. Ben Türk olarak bundan vazgeçemem, bana böyle 
bir şey deseler, ben kabul edemem bunu. Sizler de, Türk kardeşlerimiz de, 
Türk yoldaşlarımız da kabul edemezler böyle bir şeyi. Ama Kürt kardeşle-
rimize hep bu dayatıldı. Öyle mi? Öyle arkadaşlar, öyle, öyle… 

İşte burada anadili Kürtçe olan, okula gidince Türkçeyi öğrenen çok 
arkadaşımız var. E, tamam Türkçeyi de öğrensin ama anadilini de istediği 
gibi geliştirsin, eğitim dili olarak kullansın. Sonra anadilde yapılan eğiti-
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min, eğitimde başarı açısından çok büyük avantajı var, önemi var. Zaten 
öğretmenler, yani Kürt illerindeki Türk öğretmenler de ilk birkaç yıl Türk-
çeyi öğretmekle vakit geçiriyoruz; ancak ondan sonra eğitim yüklemeye 
başlayabiliyoruz  diyorlar. E, bu büyük bir kayıp getirir eğitimde de. Kültü-
rel olarak aynı gelişmişlik oranını tutturamazsınız. O yüzden üniversiteye 
giriş oranlarına baktığımızda da, bazı illerden, Hakkâri gibi illerden kaç 
kişi giriyor, arkadaşlar? Eğitimci arkadaşlarımız daha iyi bilirler. Çok az 
sayıda değil mi? Çok az insan giriyor. Diğer pek çok Kürt ilinde de benzer 
durum var. E, bu eğitimde fırsat eşitliğini tümüyle ortadan kaldırıyor. 

Kaldı ki, bunun biz Türklere sağladığı hiçbir şey yok, arkadaşlar. Bunun 
karşılığında ne kazanıyoruz biz? Tamam, bu inkârı yaptık. E, bunun karşı-
lığında elimize geçen bir şey var mı bizim? Hayır. Biz bunun karşılığında 
şunu kazandık, diyebiliyoruz mu? Hayır, bir kazancımız da yok, arkadaş-
lar. Tersine bakın, 23 tane Kürt İsyanı çıkmış bugüne kadar. E, bu baskının 
sonucu hep isyanlar tarihi olmuş Kürtlerin Tarihi, Kürdistan Tarihi... 

Ve her iki taraftan da gencecik insanlar hep yok yere kaybedilmiş. E, 
bugün de aynı şey oluyor. Yani tabuta sarılan anaları duyduğumuz zaman 
hangimizin yüreği sızlamaz?..

Daha önce de söyledim, benim için dünyada en acı şey, en acı veren 
şey, bir ananın tabuta sarıldığı anda duyduğu acıyı hissetmek, onu görmek. 
İlk kez devrimci yoldaşlarımızdan ya Battal Mehetoğlu’nun, ya da Hü-
seyin Aslantaş’ın annesini görmüştüm. Faşistler tarafından katledilmişti. 
Ya Hüseyin’in ya Battal’ın annesi olacak; “Ben onu hasır dokuyarak bü-
yütmüştüm”, dedi. Yetimmiş, arkadaşımız. Nasıl tabutlara sarılmıştı o za-
man... Edebiyat Fakültesinin büyük ilk giriş koridorunda izlediğim zaman 
bir anda kendimi tutamadım. Yüzümü saklayarak geçtim arka taraflara. 

E, bugün de aynı şeyleri görünce, aynı duyguları yaşıyorum. Nasıl ta-
butlara tutunmak için, okşamak için çırpınıyor analar. Kürt anaları da, Türk 
anaları da aynı durumdalar, arkadaşlar… 

Geçen İzmir’de polisin vurduğu Diyarbakırlı Kürt genci, Baran Tur-
sun, Açık Öğretim öğrencisi; Anaları, bacıları nasıl tabutunu kucaklıyor-
lar. E, can dayanır mı bunu seyretmeye, arkadaşlar. Can dayanır mı?..

(Sloganlar: Yaşasın Halkların Kardeşliği… Alkışlar…)

Şimdi o yüzden, bugün artık generaller de aynı şeyi diyor dikkat eder-
seniz; geçen röportajlar yapıldı, bizzat şu an üniformalı generaller de var 
içlerinde. Bu iş askeri tedbirlerle çözülmez, arkadaşlar. E, çözülmez, çözü-
lemez... Çünkü bir Ulusal Sorun var burada. Her sorun kendi yöntemince 
çözülür. Yok saymakla, inkâr etmekle, baskılamakla, dayatmayla sorunu 
ortadan kaldıramazsınız. Bu mümkün değil.
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Ne yaparsınız?
Sadece geçici süre durdurursunuz. Konserve edersiniz sorunu. Ama 

mutlaka bir süre sonra yine patlar. Bir yerden yine patlar. E, o zaman bu 
akıl işi de değil, arkadaşlar. Akıl işi de değil...

Kürt Sorunu’nun Devrimci çözümü
Peki, bu sorunu nasıl çözeceğiz?
Usta’mız 1933’te Teorik planda bu sorunun nasıl çözüleceğini göster-

miştir. Elazığ zindanında göstermiş Kıvılcımlı Usta. Çok açık, net şekilde 
göstermiş. İşte o kitabımızı da arkadaşlarımız yakında yayımlayacaklar. 
Yeni baskısını yapacaklar. Şu anda sanıyorum pek mevcudu bulunmuyor 
piyasada. Yeni basımını kısa sürede yapacağız onun da.

Şimdi bu iki halk, iki ulus bin yıldır yan yana, omuz omuza, kardeşçe 
yaşamış mı?

Yaşamış.
Bu toprakları birlikte vatan yapmış mı?
Yapmış.
İşgalcilere karşı birlikte savunmuş mu?
Savunmuş, arkadaşlar.
E, o zaman yapılacak şey çok basit. Bu iki halkı, gerçek anlamda eşit 

kardeşler haline getireceğiz. Yapılacak tek şey bu. Ama lafta değil, lafta 
değil… Gerçekte olacak bu arkadaşlar, gerçekte olacak...

Gerçekte nasıl olacak?
Usta’mız bunun adını da koymuş arkadaşlar. Türk-Kürt Halk Cum-

huriyeti.  

(Alkışlar…)

Eşit, özgür, kardeş iki halkın özgür iradeleriyle, beyanları sonucunda 
oluşan birliktelik; Cumhuriyet şeklinde formüle etmiş Usta’mız bunu.

Bundan bizim ne kaybımız olur?
Tersine büyük kazancımız var.
Şu andaki birlikteliğimiz, hepimizin gördüğü gibi, nasıl bir birliktelik, 

arkadaşlar? Halkımızın deyimiyle pamuk ipliğine bağlı birliktelik, değil 
mi?..

Öyle bir birliktelik.
Gönüllü bir birliktelik mi?
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Gönüllü bir birliktelik değil. Zora dayanan bir birliktelik. E, o zaman… 
Bizim bundan bir çıkarımız da yok. Ama gerçek, eşit kardeşler haline ge-
tirdiğimiz zaman, bu iki halk bin yıldır birlikte yaşamış daha yüz binlerce 
yıl yaşar. Niye yaşamasın? İşte hep kaynaşmışız burada olduğumuz gibi, 
arkadaşlar, kaynaşmışız…

Birbirimize farklı davranıyor muyuz kimliğimizden dolayı kendi ara-
mızda biz?

Hayır davranmıyoruz.
Benim Türklüğüm, Kürt arkadaşların Kürtlüğü hiç söz konusu mu?
Hayır. Kendi aramızda hiç böyle bir şey aklımıza bile gelmez. Biz dev-

rimciyiz. Biz halkların kardeşliğini ve halkların çıkarlarını, başta İşçi Sı-
nıfımız gelmek üzere onu savunuruz. Kimliğimiz ikinci planda. Tamam, 
ben Türküm, bundan gurur duyarım. E, Kürt arkadaş da aynı şekilde Kürt 
olmaktan gurur duyar. Duymalı da zaten. Halkımız bile diyor; aslını inkâr 
eden haramzadedir, diye. İnsan onurunu taşıyan herkes de gurur duyma-
lı etnik kimliğinden. Tarihimizden, gelmişimizden, geçmişimizden, yani 
neysek ondan gurur duymalıyız. Geçmişte hatalar yapmışsa atalarımız, 
onları da koyarız. Olumlu işleri varsa, büyük başarıları, övünülecek işler 
yapmışsa onları da koyarız. İşte söyledik biz, yazıyoruz da, söylüyoruz 
da... Atalarımızı da örnek almalıyız diyoruz ya işte; “Fatih, Alparslan, Che, 
Kıvılcımlı olmalıyız”, diye. Örnek almalıyız bu atalarımızı, bu önderleri, 
diyoruz.

Bu bir kayıp getirmediği gibi, büyük kazanç getirir. O zaman, işte 
Türkiye’nin birlikteliği, Türk ve Kürtlerin birlikteliği hiçbir düşman ta-
rafından zapt edilemeyecek şekilde sarp, sağlam bir kale haline dönüşür! 
Hiç kimse bölemez, parçalayamaz bizi! Hiçbir emperyalist düşman bizi 
etkileyemez!

Bütün yapacağımız bu. Kimliklerini tanımakla hiçbir şey kaybetmeyiz. 
Var arkadaşlarımız anadillerinde eğitimlerini yapsınlar. Kendi federe dev-
letleri olsun. E, bu bizi ayırmaz ki… Tersine, daha da güçlendirir birlikte-
liğimizi. Hiçbir kayıp getirmez bize. Biz bunu savunuyoruz. Eşit, kardeş, 
özgür, gönüllü birliği savunuyoruz biz Kurtuluş Partisi olarak. Kürt kar-
deşlerimiz ve Türk kardeşlerimiz beraberce aynı şeyi savunuyoruz burada. 
Bunu hayata geçirirsek, tüm Kürt Halkının da aynı şeyi savunacağına ben 
inanıyorum. O umut, o beklenti içindeyim ve ona inanıyorum.

Ama biz ona kötü davranırsak, eşitsizlik yaparsak; kötü davranılan yere 
kim varmak ister? Ya da kendisine eşitsizlik, haksızlık yapılan bir yerde 
kim olmak ister? Oraya kim varmak ister?

Kimse varmak istemez, arkadaşlar. Tersine oraya hiç gitmemek, oradan 
uzaklaşmak ister.
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Kendisini aşağılayan, haksızlık yapan bir insanın yanına yahut bir ku-
ruma kim gitmek ister?

Kimse gitmez.
Biz bunu savunuyoruz açıkça. Ama Kürt kardeşlerimiz, illa, bir olasılık 

olarak, biz ayrılacağız derlerse de, o zaman da kardeşçe, yan yana yaşarız 
birlikte. Bundan da bir sorun çıkmaz. Yine Batılı soyguncu emperyalistlere 
karşı mücadele ederiz, savaşırız. Ama yan yana iki ayrı devlet olarak. Ama 
ben böyle bir olasılığı çok zayıf görüyorum. Yani bin yıldır nasıl birlikte 
kardeşçe yaşamışsak yine birlikte kardeşçe yaşarız. 

(Alkışlar…) 

Küçük devletlere parçalanmakla, bölünmekle her iki halk da bir şey 
kazanmaz. Tersine kayıplar olur. Çok büyük bir devletin sınırları içinde 
yaşamak, o devletin imkânlarıyla yaşamak, onlara sahip olmak halklara, 
başta İşçi Sınıfı olmak üzere, tüm emekçi halklara, daha büyük olanaklar 
sunar. Teknoloji de daha iyi gelişir. Kültür de daha iyi gelişir. Dış düşman-
lara karşı daha güçlü olunur. Yabancı işgalcilere karşı da, emperyalistlere 
karşı da... Ayrıca bir zenginliktir bu. O bakımdan ben, Kürt kardeşlerimi-
zin gönüllü birliktelikten yana, özgür iradeleriyle tavır koyacakları kanı-
sındayım, beklentisindeyim ve inancındayım. Çünkü geçmişe baktığımız 
zaman, geçmişte böyle olmuş. Yani biz gerçek eşitliği sağladığımız anda, 
özgürlüğü, kardeşliği sağladığımız anda haydi haydi böyle olur. Herhalde 
tezimizin anlaşılmayan pek bir yönü kalmadı gibi geliyor. Varsa arkadaşlar 
bu aşamada sorabilirler. Evet.

Bir Dinleyici: Hoca’m, emperyalizmin güncel taktiğini de koyarsanız. 
Nurullah Ankut Yoldaş: Ona geleceğim. Ana tezimizi koydum sade-

ce. Ona geleceğim.
Dinleyici devamla: Öbür türlü eksik kalır da o yüzden…
Nurullah Ankut Yoldaş: Ona ayrıca geleceğim. Eğer biz böyle dav-

ranmazsak ne olur? Ona geleceğim. Ana tezimiz konusunda, arkadaşla-
rın, Türk-Kürt arkadaşların bir itirazı var mı? Varsa bir nokta onu açalım. 
Eksik olan ya da yanlış olan ya da varsa öyle bir yön açıkça sorsun, hiç 
çekinmesin arkadaşlar. 

(Alkışlar… Sloganlar: Biji Biratîya Gelan… Alkışlar…)

Nurullah Ankut Yoldaş: Buyurun arkadaşım.
Bir Dinleyici: Hoca’m ben bir şey sormak istiyorum.
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Nurullah Ankut Yoldaş: Buyurun.
Dinleyici devamla: Teşekkür ediyorum.
Nurullah Ankut Yoldaş: Bilmukabele. 
Dinleyici devamla: Şimdi anlattığınız konuların hepsini çok iyi anla-

dım. Çok iyi kavradım. Maalesef ki günümüzde izlediği politikalar, yani 
Kürt arkadaşlarımızın, yoldaşlarımızın izlediği politikalar AB güdümlü, 
onlardan bir destek bekler konumdalar. O anlamda yani… İki; bir de ayrı 
devlet olursak, halkı savunacak olan önderler, devletin adamları ne uşağı 
olacak, neyi savunacaklar? Yani sosyalizmde mi yer alacaklar? Yoksa AB 
uşağı, ABD uşağı mı olacaklar? 

Nurullah Ankut Yoldaş: O konuya geleceğim. Ona, işin o bölümüne 
geleceğim tekrar, o gündemimdeydi. 

Arkadaşımızın sorusunu, mademki açıldı, kısaca birkaç cümleyle de 
olsa bir ön cevap vermiş olayım, ayrıca açacağız.

Şimdi biz bu Parti içinde birlikte kavga veriyoruz ve aynı programı sa-
vunuyoruz, dikkat edersek. Hemfikir olduğumuz program bu. Kürt ve Türk 
kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın üzerinde anlaştıkları bir program. Yani 
Türkiye’de Demokratik Halk İktidarını kuracağız birlikte, omuz omuza.

Tabiî bizim Partimiz, içinde Kürt Yoldaşlarımız da olmakla birlikte, ni-
telik olarak bir Türkiye Partisidir. Devrimci mücadelenin yükselişiyle bir-
likte Kürt Halkının da bir Komünist hareketi ve o hareketi temsil eden bir 
partisi olacaktır. O zaman bu kardeş devrimci partiyle dayanışarak Demok-
ratik Halk Devrimini başarıya ulaştırabiliriz Türkiye’de. Ancak ondan son-
ra, özgürce Kürt Halkının irade beyanında bulunabileceği şartlar oluşmuş 
olacak. Böylece karar aşamasına gelinecek; Kürt Halkı karar verecek. Tabiî 
ki oradan sosyalizme gidecek her iki halk da. Ortak amaç da Halk İktidarı 
ve onu takip eden İşçi Sınıfı İktidarı olacaktır. Böyle bir amaç peşindeyiz, 
her iki halktan, milliyetten devrimciler olarak… Yani savunduğumuz tez 
bu. Usta’mızın ve genel anlamda sosyalizmin, Marksizmin-Leninizmin 
ana prensipleri ışığında Halk İktidarını, nihai amacına kadar, sosyalizme 
kadar götüreceğiz; her iki milliyetten yoldaşlar olarak. Bizim Programımız 
bunu emrediyor, ideolojimiz bunu emrediyor. Kürt Halkına, böyle bir irade 
beyanında bulunma hakkını tanımazsak, bizim gerçek eşitlikten, özgürlük-
ten, kardeşlikten yana olduğumuz ortaya konmuş, kanıtlanmış olmaz.

Bir Dinleyici: Sosyalizm aşamasında değil mi Hoca’m?
Nurullah Ankut Yoldaş: Hayır, Demokratik Halk İktidarında, Halk 

Devriminin zaferinden sonra. Yani sosyalizm aşamasının bir önceki ko-
nağında. Tabiî, ikisinin arasında yıllar yok. Kısa bir süreyi kapsar birinden 
öbürüne geçiş.



322

Evet arkadaşım?
Bir Dinleyici: Peki bölünme olursa nasıl bölünecek? Yani küçük bir 

Muğla’da yaşıyorum ben. Muğla’da bile çok sayıda Kürt var. Nasıl bö-
lünecek yani? Siz oraya gidin, orada yaşayın, biz burada yaşayalım mı 
olacak yani? Nasıl olacak?..

Nurullah Ankut Yoldaş: Onlar işin ayrıntıları. Arkadaşlar, o şöyle 
olur: Çoğunlukta olan iller, yani nüfusça çoğunlukta olan illerin belirle-
diği, tayin ettiği bir sınır olur. Diyelim ki, şu sınırın şu yakasında kalan 
iller diyor ki biz ayrı devlet olmak istiyoruz. O zaman bu yakadaki Kürt 
yoldaşlarımız da eğer o devlette yaşamak istiyorlarsa, oraya gidecekler. 
Ama burada kalacağız, biz burada yaşamak istiyoruz derlerse, burada ya-
şayacaklar. Şimdi sınır bölgelerimizde iki halk da kaynaşmış durumda. Şu 
anda Mersin’den, Adana’dan başlayarak yukarıya doğru çıkarsak Antep, 
Kırşehir, Kayseri, Malatya, Erzurum, Erzincan’a kadar bu sınır illerinde 
halklar kaynaşmış. Bir bölüm Türk, bir bölüm Kürt. Yani insanların kendi 
gönüllü tercihine kalacak ondan sonra nerede yaşayacakları. Biz illa mil-
liyetinden dolayı, arkadaş gel bakalım, senin kökenin bu mu, sen şuraya 
gideceksin… Öyle bir şey olmaz. Herkes kendi iradesiyle nerede yaşamak 
istiyorsa orada yaşayacak. 

Dinleyici devamla: Peki, sadece Türk ve Kürt Halkları yok. Daha baş-
ka halklar da var. Onlar ne yapacak? Onlar da bölünecekler mi? 

Nurullah Ankut Yoldaş: Diğer halklar azınlık konumunda şu anda. 
Ama burada bir Ulusal Sorun var. Onlar ulus olarak yok. Ulus olarak sade-
ce Kürtler ve Türkler var sınırlarımız içinde. Diğer halklar, azınlık konu-
munda. Azınlık konusunda, azınlık hakları çerçevesinde haklar verilir o in-
sanlara. Bir baskı yapılmaz, kendi kültürlerini geliştirmek isterlerse gelişti-
rirler. Yani onlara bir müdahalede bulunulmaz ama onlarınki bir ulusal so-
run değil. Karıştırmamak gerekir onları. Ulusal Sorun denince Türkiye’de, 
Kürt Meselesi’dir. Başka Ulusal Sorun yok. Çünkü diğer halkların hepsi 
azınlık konumunda. Dünyanın her yerinde bu tür azınlıklar vardır. Yani 
azınlık sorunuyla Ulusal Sorunu ayrı tutmamız gerekir. Nitekim azınlıklar 
sorunu bir can yakmıyor şu anda değil mi, arkadaşlar? Ufak tefek, tek tük 
olaylar olsa da… Yani önemli bir sorun, bir trajedi yaşanmıyor şu anda.

Biz Marksistler olarak elbette, hep gönüllü birlikten yanayız. Dünyanın 
her yerinde gönüllü birlikten yanadır Sosyalistler. Çünkü söylediğim gibi, 
İşçi Sınıfının çıkarları hep büyük bir devletin sınırları içinde yaşamayı ge-
rektirir. O bakımdan hep gönüllü birlikten yanadır Sosyalistler. Ama bu 
Meselenin nasıl çözüleceğini Kürt Halkının irade beyanı belirleyecektir. 
Yani seçimi ya da tercihi, Kürt Halkı yapacaktır. Onun önderleri de, elbette 
o zaman Kürt devrimciler olacaktır. Yani o halkı da bu devrimci arkadaşla-
rımız doktrine edecekler. Devrim kavgasına sürecekler. O bakımdan Kürt 
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Halkının diğer kesimleri de, Kürt devrimci önder yoldaşlarımızdan farklı 
tavır koymazlar. Çünkü onların önderliğinde bir kavgaya, bir devrime gir-
miş olacaklar. Ama esas tabiî, halkın tümü oy vererek beyanda bulunacak.

Bir Dinleyici: Hoca’m, konuşmanız için çok teşekkürler. Çok güzel ko-
nuşma yaptınız. Ama 4-5 saattir konuşuyorsunuz, Mustafa Kemal’le ilgili 
tek bir kelime söylemediniz. Partinizin, burada bir Mustafa Kemal resmini 
göremiyorum. Bir Türk bayrağı göremiyorum. Neden? Bunun neticesi ne-
dir yani? Bunun anlamı nedir? 

Nurullah Ankut Yoldaş: Evet arkadaşlar, vereyim cevabını.
Şimdi bu kitabımıza (Fatih, Che, Kıvılcımlı Olmak) bakarsak, Musta-

fa Kemal’e burada geniş bir bölüm olarak yer verdiğimizi göreceksiniz. Şu 
anda konumuzun yoğunluğundan dolayı giremedik. Sonra her Konferansta 
da aynı şeyler anlatılmaz.

Bu kitabımızda Mustafa Kemal’i, uzun uzun anlattık. Mustafa Kemal’i, 
anlattığımız bölümler var burada. Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın Ön-
deridir Mustafa Kemal. Yani bizim devrimimizin de başlatıcısıdır Mustafa 
Kemal. Biz Mustafa Kemal’in başlattığı Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı, 
İkinci’siyle nihai amacına, mantıki sonucuna ulaştıracağız. 

(Alkışlar…)

Burada (Fatih, Che, Kıvılcımlı Olmak kitabımızda) bayağı yer verdik. 
Kübalılar için Jose Marti neyse Mustafa Kemal bizim için odur. Küba’nın 
önderi Fidel diyor ki, Jose Marti devrimimizin önderidir. Mustafa Kemal 
de bizim devrimimizin başlatıcısıdır. Birinci Milli Kurtuluş Savaşı’mızın 
Önderidir. Ama mantıki sonuncuna ulaştırılmadığı için, bugün geriye düş-
tük. Yeniden emperyalizmin istilası altına girdik. İşte üsleriyle, ekonomik 
şirketleriyle, dolarıyla, casus örgütleriyle, tamamen emperyalizmin emrine 
girdik, bağımsızlığımızı yitirdik. İşte biz bunu mantıki sonucuna kavuş-
turacağız. O bakımdan Mustafa Kemal’i benimsiyoruz, sahipleniyoruz. 
Bunu defalarca söyledik, yazdık. Ama şu anda, yani konuların yoğunlu-
ğundan dolayı ona vakit gelmedi yahut denk düşmedi.

Evet.
Dinleyici devamla: Peki neden Türk bayrağı yok? Ben onu demek is-

tiyorum. 
Nurullah Ankut Yoldaş: Evet.
Doğan Yoldaş: Arkadaşlar, şimdi konumuz dağılıyor. Hoca’mın belli 

bir kurgusu var.
Bir Başka Dinleyici: Soru-cevaplara geçmeyelim.
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Doğan Yoldaş: Evet, aslında soru-cevap gibi bir uygulamamız da yok-
tu. Kürt Meselesi’ni-Kürt Sorunu’nu konuşuyoruz. İsterseniz bitirelim, 
süreyi de bir hayli aştık. O meseleyi bir kapatalım isterseniz. Yani başka 
konulara… Ayrıca kişisel sohbetler biçiminde olabilir, bizzat Hoca’mıza 
ulaşıp, Partimize ulaşıp sorabilirsiniz. Ama bugünkü konuşmanın ister is-
temez hem zamanca, hem konuca bir sınırı var. Ve biraz dağıldı, konuyu 
toplayalım kusura bakmazsanız. 

Nurullah Ankut Yoldaş: Evet. Şimdi bir iki cümleyle cevap vereyim.
Şimdi adı üstünde Türk bayrağı, arkadaşlar. Türk bayrağı, değil mi? E, 

şimdi bir de Kürt yoldaşlarımız var. Şimdi, o arkadaşlar da diyor ki, bizim 
de bayrağımız, renklerimiz var. Değil mi? O halk da, onu diyor, arkadaş-
lar.

(Alkışlar…)

Şimdi o bayrağı öne çıkarırsak, onun arkasında saf tutalım dersek, bu 
arkadaşların gönlünü kazanamayız... O bakımdan biz iki halkın kardeşli-
ğini, eşitliğini savunuyoruz. Tamam, Türk bayrağına saygılıyız, ama bu 
bayrak altında biz mücadele yürüteceğiz dersek iki halkı kardeşleştireme-
yiz biz. O arkadaşlar da der ki; arkadaşlar, bizim de bayrağımız var, bizim 
de renklerimiz var…

Kürt Sorunu’nu, Devrimci tarzda çözmezsek 
Emperyalistler Halkları birbirine boğazlatacak

Dinleyici devamla: O arkadaşlardan biri benim. Ben Kürdüm. Benim 
çocuğum şu anda Kürtçe konuşuyor. Türk öğrencisi burada. Ama ben Tür-
kiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. 

(Alkışlar…)

Nurullah Ankut Yoldaş: Evet, arkadaşlar.
Başka Bir Dinleyici: Evet, ben Kürdüm. Sadece şunu söyleyeceğim. 

Bugün Doğu’da, Güneydoğu’da zaten binlerce insan ölüyor durmadan. 
Bugün bu ülkede barış yoksa tabiî ki biz bayrağımızı da seviyoruz, tabiî 
biz vatanımızı da seviyoruz ama barış olmadığı zaman, ben bayrağı ne 
yapayım? İnsanlarımız ölüp gidiyor. Yani, bugün Doğu’daki insanlar ba-
rış istiyor. Biz düzen partilerini Meclise yolladık bugün tam tersine bizi 
vurmaya çalışıyor, bizi yok etmeye çalışıyor. Bizleri yok etmeye çalıştılar. 
Yalnız şunu söyleyeyim, Kürtler hiçbir zaman yok olmaz. Kürtler daha çok 
varolur, daha çok…

(Alkışlar…)
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Nurullah Ankut Yoldaş: Evet arkadaşlar. Şimdi biz bu sorunu çözmez-
sek… Söylediğimiz gibi emperyalistler var. Dünyayı babalarının çiftliği 
gibi yönetmek istiyorlar. Başta ABD ve onların müttefiki diğer emperya-
listler, ülkeleri parçalamak, dağıtmak, kendi yağmalarına engel oluştura-
bilecek, onlara direnebilecek büyüklükteki devletleri yok etmek istiyorlar. 
Ve dünyayı, bin ülkeli bir dünya haline getirmek istiyorlar. Dünyayı küçük 
şehir devletlerine bölmek istiyorlar, arkadaşlar. Şimdi bu isteklerini, onla-
rın pek çok belgesinde görebiliriz. Zamanımızı bir hayli aştık, ama bir iki 
belgeyi okuyayım, daha somutlaşır.

“Küreselleşmenin ünlü teorisyenlerinden John Naisbitt ise SEÇKİN-
LERİN DÜNYA EGEMENLİĞİ’ni hedefleyen Yeni Dünya Düzeni’nin 
stratejik bir gereği olan küreselleşmenin temel amacının, ulus devletleri 
küçük parçalara bölmek olduğunu açık olarak şöyle ifade ediyor.

“Eğer dünyayı TEK PAZARLI DÜNYA haline getireceksek, 
PARÇALARI KÜÇÜK OLMALI... BİN ÜLKELİK bir dünya, ulus 
devletlerin ötesine geçmeyi belirten bir mecaz... Yeni liderler, (devlet 
başkanları, ATÖ), artık devletler arasında değil, bireyler ve ŞİRKET-
LER arasında stratejik ittifakı kolaylaştıracak, ya da en azından karşı 
çıkmayacaklardır. (…) bu süreç, HÜKÜMETSİZ BİR YÖNETİMİN 
yayılmasına doğru ilerleme süreci”dir.

Çok açık koyuyor, arkadaşlar. Ali Tayyar Önder, “Türkiye’nin Etnik 
Yapısı” adlı kitabının 336’ncı sayfasında bu emperyalist belgeyi aktarı-
yor. 

Yine arkadaşlar, bir başka emperyalist temsilci:

“Yeni Dünya Düzeni’nin, yani “seçkin zenginler egemenliğinin” söz-
cüsü New Perspectives Quarterly dergisi başyazarı ise daha da ileri gi-
diyor ve küreselleşmenin hedefini şöyle tanımlıyor:

“Yeni Dünya Düzeni’nin en önemli yapı taşları silahlı uluslar yeri-
ne, GLOBAL ÖLÇEKLİ ŞİRKETLERE ev sahipliği yapan, teknolojik 
olarak geliştirilmiş, ŞEHİR DEVLETLERİ olacaktır.” (agy, s. 337)

İşte böyle niyetler peşinde arkadaşlar emperyalistler. 
Yine bir zamanlar Türkiye Büyükelçiliği de yapan Strausz Hupe ar-

kadaşlar, hedefi daha somut bir şekilde ortaya koyuyor ve bir makalesinde 
bunu şöyle ifade ediyor (Amerikan Dış Politikaları Araştırmaları Enstitüsü 
Başkanı bu kişi aynı zamanda):

“Milliyetçilik bu yüzyılın en büyük gerici kuvvetidir... mal ve hiz-
metlerin serbest dolaşımını engeller, ekonomik ve kültürel gelişimi 
durdurur. Amerikan halkının misyonu, MİLLİ DEVLETLERİ TA-
RİHE GÖMMEK, onların kalan halklarını, daha küçük birimlerde 
birleştirmek ve ELİNDEKİ GÜÇ ile, düzenin muhtemel sabotörleri-
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ni (…) caydırmaktır. Önümüzdeki 50 yılda gelecek Amerika’nındır.” 
Bunu da aynı kitabın 335’inci sayfasında aktarıyor, Ali Tayyar Önder.

Yine, Amerika’nın büyük emperyalist sözcülerinden ve petrol milyar-
deri David Rockefeller:

“(…) 15 yıl önce, Haziran 1991’de küresel sermayeyi yönlendirip, 
güçlendiren en önemli kuruluşlardan biri olan Üçlü Komisyon (Trila-
teral Commission)’da yaptığı konuşmada, Yeni Dünya Düzeni ile he-
deflenen seçkin elitlerin ve zenginlerin, ULUSÜSTÜ EGEMENLİĞİ-
NE dayalı DÜNYA HÜKÜMETİ olduğunu, çok açık olarak söylüyor 
ve diyor ki:

“The Washington Post, The New York Times, The Magazine ve 
DİĞER BÜYÜK yayın organlarının yöneticilerine toplantılarımıza 
katıldıkları için, BİZİ KIRK YILI AŞKIN BİR SÜREDİR DESTEK-
LEDİKLERİ İÇİN müteşekkiriz. Bu yıllar boyunca HALKIN DENE-
TİMİNE MARUZ KALMIŞ OLSAYDIK, dünya ile ilgili tasarımızı 
asla geliştiremezdik. Fakat şu anda dünya, DÜNYA HÜKÜMETİNE 
doğru ilerlemek için, daha donanımlı ve hazır. Entellektüel bir SEÇ-
KİNİN ve DÜNYA BANKACILARININ ULUSÜSTÜ EGEMENLİĞİ, 
geçmiş asırlarda uygulanan ulusal özdenetime kıyasla, kesinlikle daha 
makbuldür.” (agy, s. 333-334)

Yani daha belgeler de aktarıyor arkadaşlar da, zamanımız yok…
Yani emperyalistler dünyayı böylesine küçük parçalara bölmek istiyor-

lar. Amaçları bu. Türkiye’de de, biliyorsunuz sayıları bazen 26, bazen 34, 
bazen 42’ye kadar varan azınlıklar keşfediyorlar. Ve dikkat edersek, insan 
haklarından amaçladıkları, başta azınlık hakları, etnik ve dinsel azınlık 
hakları, eşcinsel hakları gibi şeyler. Emperyalist amaçlarına ulaşmak için, 
bu tür meseleleri kullanıyorlar. 

İşte bakın Yugoslavya’da aynı şeyi yaptılar. Tek Yugoslavya’yı yedi 
parçaya bölüyorlar bugün. İşte Irak’ı üç parçaya böldüler. Yine, Yeni Orta-
doğu haritası yayımlandı Amerikan askeri dergisinde; Sevr haritasına ben-
zer bir harita. Yine Doğu Anadolu, Kürdistan ve Ermenistan olarak par-
çalanmış olarak gösteriliyor o haritada. Ve İtalya’daki NATO Koleji’nin 
eğitim birimlerinde de kullanılıyor o harita, Amerikan subayları, NATO 
subayları tarafından. Yani bu da, başta ABD olmak üzere emperyalistlerin, 
yeniden Sevr peşinde olduklarını gösteriyor, Sevr’i uygulamak istedikle-
rini gösteriyor. 

İşte biz Kürt Sorunu’nu devrimci bir tarzda, biraz önce söz ettiğim şe-
kilde çözersek, emperyalistler asla bize bir zarar veremezler. Hiçbir emper-
yalist güç bize bir zarar veremez. 

Şimdi emperyalistler Irak’ta...
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En büyük destekçisi kim, arkadaşlar?
Kürt Bölgesi, Talabani, Barzani önderliğindeki Kuzey Irak’ta oluşan 

Federe Kürt Devleti.
Bir diğer destekçisi kim?
İran’daki dini önderliğe bağlı Şiiler. Eğer bunlar emperyalist işgalcileri 

desteklemeseydi, bugüne kadar dayanabilir miydi o alçak haydut orada? 
Dayanamazdı. Çoktan defolup gitmek zorunda kalırdı.

Ama işte halkları etnik ve dini temelde böyle parçalayıp birbirine düş-
man edince ve birilerinin koruyucusu rolünde, alçakça niyetlerini kamufle 
ederek, oraya yerleşince bu katliamları yapabiliyor, bu acıları çektirebili-
yor halklara. Ve ülkeyi yağmalayabiliyor. 

Demek ki, bu kadar önem taşıyor Kürt Meselesi’ni çözmemiz. Kaldı ki, 
amacı açık: Sevr, arkadaşlar. 

Ama sadece Kürt Halkıyla Türk Halkını birbirine boğazlatmak niye-
tinde değil. Ermeni Halkıyla da, yeniden Türk ve Kürt Halklarını birbirine 
boğazlatmak, halkların üçünü birbirine boğazlatmak niyetinde. 

Çünkü Ermenistan da Sevr’den vazgeçmiş değil bugün.
Kimin sayesinde?
Emperyalistler sayesinde. O da Azerbaycan’ın 14.400 km2’lik toprağını 

işgal altında tutuyor bugün.
Ve emperyalistler ona tık diyor mu?
Hayır, demiyorlar.
Kıbrıs’ın toplam yüzölçümü 9282 km2dir. Bunun 3355 km2’si Türk 

bölgesi. Ve Kıbrıs Sorunu’nu çözün diye, nasıl komisyonlar kuruyorlar, 
nasıl planlar hazırlıyorlar, baskılar uyguluyorlar; tartışmalar, toplantılar 
yapıyorlar. Bakın, Kıbrıs’ın ortalama 5 misli büyüklükteki Azerbaycan 
toprağını Ermenistan işgal altında tutuyor 1993’ten beri. Hemen hemen 
14 yıldır. Emperyalistler tık diyor mu buna? Hayır. Tersine... Ermenilerin 
sırtını sıvazlıyorlar, arkadaşlar. 

Bir Dinleyici: Üstelik insanlar kamplarda ve çok kötü koşullarda ya-
şıyorlar. 

Nurullah Ankut Yoldaş: Çok kötü koşullarda ve 20.000 Azeri insanını 
katlettirdiler Ermenilere, o işgal sırasında yine aynı emperyalistler. 

Geçenlerde Ermeni Taşnak Partisi’nin Siyasi İşler Dairesi Başkanı Kiro 
Manoyan’ın bir açıklamasını aktardık, Kurtuluş Yolu’nda var, yayınları-
mızı izleyenler hatırlarlar. “Türkiye ile ilişkilerimizi normalleştirmenin tek 
yolu, Sevr’in uygulanmasıdır. Türkiye’nin Sevr’i kabul etmesidir”, diyor. 
Çok açık, net söylüyor Taşnak Partisi’nin Siyasi İşler Dairesi Başkanı. Şu 
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anda Ermenistan parlamentosunda milletvekili var Taşnak Partisi’nin, mil-
letvekilleri var. 

Yine burada arkadaşlar, 29 Kasım tarihli Milliyet’te Semih İdiz köşe-
sine aktarıyor. Yine bir Ermeni Taşnak Tarihçi:

“Bu arada Ermeni medyasında “Daşnak zihniyeti”nin “yüksekten 
uçuşa geçtiğini” görüyoruz. (Semih İdiz diyor bunu, yazıyor. – N. Ankut) 
Bunu ortaya koyan kişilerden biri ise, “tarihçi ve diplomat” diye lanse 
edilen Ara Papian’dır.

“Kendisinin ülkesinde ne denli önemli bir şahsiyet olduğunu bile-
meyiz. Ancak özgeçmişinden, Ermenistan’ın eski Kanada Büyükelçisi 
olduğunu öğreniyoruz. Bu arada Ermeni medyası kendisiyle uzun söy-
leşiler yaptığına göre Ermenilerin kanaat önderlerinden biri olduğunu 
varsayıyoruz.

“Papian’ın söyledikleri, Ermenistan’da göz ardı edilemeyecek bir 
kesimin ülkenin geleceğini hayal âlemine teslim ettiğini gösteriyor. Pa-
nArmenian.Net adlı internet gazetesine konuşan Papian’a göre, Sevr 
Anlaşması ve buna bağlı ABD Başkanı Wilson’un “Batı Ermenistan” 
için çizdiği sınırlar hâlâ geçerliymiş.

“Bu durumda Kuzey Doğu Anadolu Ermenistan’a ait oluyor. Ant-
laşmanın 62. maddesine de işaret eden Papian’a göre, Ermenistan’ın 
gerçek sınırları da “Kuzey Kürdistan”a dayanıyormuş. (Yani Güney 
Doğu Anadolu da Kürdistan oluyor.  – N. Ankut) Papian ayrıca Sovyet-
ler Birliği döneminde “Kemalist yönetim” ile imzalanan ve bugünkü 
sınırları belirleyen Moskova ve Kars Antlaşmaları’nın da geçersiz ol-
duğunu iddia ederek şunları söylüyor:

“Vicdan değil yükümlülük (başlığı altında – N. Ankut)
“1991’de bağımsız olmasıyla birlikte Ermenistan uluslararası sisteme 

döndü. Sevr onaylanmadı ama hâlâ geçerli. Uluslararası hukuka göre 
Van, Bitlis, Erzurum ve Trabzon Ermenistan’a ait. Ermenistan ile Er-
meni diasporasının başlıca görevi, Birinci Dünya Savaşının galiplerine 
Sevr Antlaşmasının yerine getirilmesinin bir vicdan meselesi değil, bir 
yükümlülük olduğunu anlatmalarıdır.”

“Papian’ın “fantezisi” burada kalmıyor. Kendisine göre, 
Türkiye’nin Ermenistan sınırını açması da yeterli değilmiş. Zira bu 
kez “güvenlik sorunu” gündeme gelecekmiş. Bu nedenle Ermeni sı-
nırına yakın Türk birliklerinin geri çekilmesi ve bölgeye uluslararası 
gözlemcilerin yerleştirilmesi gerekecekmiş. 

“Papian tabiî ki yalnız değil. Daşnak Partisinin Siyasi İşler Dairesi 
Başkanı Kiro Manoyan da, Novosti Armenia ajansına verdiği demeç-
te, “Wilson düzenlemesinin zaman aşımına tabiî olmadığını” söylemiş. 
Manoyan’a göre, Türkiye’de hâlâ süren “Sevr sendromu” da bu ant-
laşmanın geçerliliğini kanıtlıyormuş.” 
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Semih İdiz, hayal âleminde diyor Papian için ama hayal âleminde de-
ğil, emperyalistlerin elinde, onların ağzıyla konuşuyor ve onlar söyletiyor 
Papian’a bunları… 

Yine 26 Kasım tarihli Milliyet’te Devrim Sevimay, eski büyükelçiler-
den Ümit Pamir’le bir röportaj yapıyor:

“İki ay önce emekliye ayrılan Türkiye’nin en önemli diplomatla-
rından Ümit Pamir Milliyet’e konuştu.” diye başlık atmış Devrim Sevi-
may. Ümit Pamir söylüyor:

“(…) Sınırlarımızı şimdi açamayız çünkü onların da bir takım jest-
leri yapması lazım. Mesela Ermenistan hâlâ “ben Türkiye’nin sınırla-
rını olduğu gibi tanıyorum. Uluslararası anlaşmalar geçerlidir, bizim 
sınırlarımız, mevcut sınırlardır” lafını etmiyor.”

İşte bu Türkiye’nin emekli olmuş önemli büyükelçilerinden biri. Bu da 
netçe görüyor, biz de yazdık bunu, arkadaşlar. 

Yine bazı Ermeni temsilciler, “hiçbir Ermenistan yetkilisi Türkiye’ye 
sınırlarımızın kalıcı olduğunu, bizim sınır sorunumuzun olmadığını 
iddia edemez” diyor. “Bunu iddia eden bir siyasi iktidarda kalamaz” 
diyor. Açık… “Tarihi topraklarımız bizim”, diyor. Yani taleplerinden 
vazgeçmiş değiller. Ve emperyalistler de onların yanında. Zaten daha önce 
de, 1923 öncesinde de emperyalistlerin kışkırtmasıyla isyan başlatmışlar-
dı, Ermeniler.

Şimdi, yani, bu raporlarda aktarılan emperyalist amaçlarına ulaşmak 
için, dünyanın diğer bölgelerinde, Kore’de, Yugoslavya’da, Vietnam’da, 
Irak’ta yaptıklarını Ortadoğu’da ve Türkiye’de de yapmayı planlıyor Ame-
rika ve müttefikleri. 

Kuzey Irak Kürt Federe Devleti ikinci İsrail’dir
O yüzden, ne yazık ki Irak’taki Talabani, Barzani önderliğindeki Kürt-

leri yanlarına çekmiş durumdalar. Her iki lider de defalarca açıklama ya-
pıyor; Amerika gitmesin, en azından bir bölüm askerini bizim bölgemizde 
bıraksın, diyorlar. 

Ve geçen aylarda, daha doğrusu bir 6-8 ay kadar önce, ilk Peşmer-
ge gücü, 3000 kişilik Peşmerge gücü Amerikan komutanlarının emrinde 
Bağdat’a gönderildi, yurtsever, direnişçi Araplarla savaştırılmak üzere. 
Geçen günlerde bir haberde okudum. Bu Peşmerge sayısı 15 bin ila 20 
bine ulaşmış bugünlerde. Amerika’nın emrinde, yurtsever, işgale karşı 
direnen Arap Halkına karşı savaştırılıyor bu insanlar, Kürt Peşmergeleri. 
Yani Amerika böyle kullanır… 

Banu Avar, bir Irak programı yaptı, izleyeniniz olmuştur. Kürt Federe 
Bölgesi’nin Eğitim Bakanıyla konuşuyordu. Net bir biçimde; “Amerika 
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kurtarıcı, işgalci değil”, diyor. 3,9 milyon insanı katleden, onca zulüm ya-
pan işgalci namussuz için “kurtarıcı” diyor. Yine bir başka yetkili, aynı 
bölgenin yetkilisi, “Bush melaike” diyor, arkadaşlar. Aynen söylenen söz 
bu... “Ders kitaplarımızda da kurtarıcı olarak geçecektir.” Yani bu önderle-
rin, Chavez Yoldaş’ın haklı olarak; “ölüsü kokmuş alçak” diye nitelediği, 
şerefsizi, korkak, yüreksiz işgalciyi, “melaike” diye niteliyor, arkadaşlar. 
Yani bu denli emrine girmiş durumdalar ABD’nin. 

Şimdi bundan destek alarak ABD, Türkiye’deki Kürt Halkını da safla-
rına çekmek istiyor. Yani Türkiye’de, aşağı yukarı 1991’den bu yana, bu 
amaç için çalışıyor. Sosyalist Kamp yıkıldıktan sonra, burada da söyledik 
arkadaşlar, geçen 6 Nisan’daki Konferans’ımızda da söyledik, Abdullah 
Öcalan dümen kırdı. 1991’e kadar, Ekim Devrimi bizim de devrimimiz, 
diyordu. 1991’den sonra, Sosyalist Kamp yıkıldıktan sonra, emperyalistler 
safına yöneldi. Ve Bekaa’dan CIA ajanları kanalıyla ABD’ye saygı ve sev-
gilerini iletmeye başladı. ABD’de bunu gördü tabiî... Ve nitekim PKK’nin 
merkez üssü de şu anda, ana kadrolarının barındığı üsler, işgal altında tutu-
lan Kuzey Irak, arkadaşlar…

Hangi emperyalist güç, beni kullan, diyen bir önemli potansiyele sahip 
gücü, hayır ben seni istemem, diyerek elinin tersiyle iter? Buna imkân var 
mı?

Bu emperyalistin doğasına aykırı. Adam yağma için gelmiş. Kendisine 
taşeronluk yapacak bir yerel gücü, hem de önemli bir potansiyele sahip bir 
gücü, hayır ben seni istemiyorum, diye iter mi? Ondan vazgeçer mi? Eğer 
böyle bir şey yapsa o emperyalist olmaktan çıkar. Hayır, tam tersine, arayıp 
da bulamadığı bir şey. Öyle güçler arıyor zaten o. İşte bu planda da açıkça 
görüldüğü gibi. Yoksa dünyayı bin ülkeye nasıl bölecek. 

O yüzden, ne yazık ki arkadaşlar, bilinçsiz Kürt Halkını da, yani 
Türkiye’deki Kürt Halkının da önemli bir bölümünü bugün ABD, ne di-
yelim, gönüllemiş durumda. Saflarına çekmiş durumda. Bugün PKK ta-
raftarı Kürt arkadaşlarla konuştuğumuz zaman, bunu açıkça görürüz. 
ABD’ye karşı olana pek rastlamıyoruz. Tersine, dedikleri; e, ne olur varsın 
Amerika’nın kucağında kurulursa kurulsun; bir devletimiz olsa fena mı 
olur? Dedikleri bu, arkadaşlar.

Açıkça, temsilcilerinin çok net söyledikleri de var, arkadaşlar. PKK 
önderlerinden Cemil Bayık mesela, 20 Ağustos 2003’te aynen şunu söy-
lüyor,:

“ABD sadece Irak’ta değil, Suriye ve İran’da da rejimi değiştirmek 
istiyor. Peki hem Suriye’de, hem de İran’da en azından belirli bir süre 
birlikte çalışabileceği güç kimdir?

“Biziz.” (Yeniden Özgür Gündem, 20 Ağustos 2003)
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Çok açık. Murat Karayılan defalarca söyledi: “7 bin silahlı gücümüzü 
Amerika’nın emrine verebiliriz. Kökten dinciliğe karşı savaşabilir bu 
insanlar.” dedi.

Yine başka bir açıklamasında: “Amerika sadece Irak’taki Kürt böl-
gesi için değil Kürtlerin yaşadığı tüm bölgeler için bir proje oluştur-
malı” dedi.

Yani, Türkiye’ye de gelin, biz de aynı şekilde ittifak yapalım sizinle. 
İşte görüldüğü gibi çok açık söylüyor düşüncesini. 

Nitekim İran’da mücadele eden PKK’nin PJAK kanadı, ABD’yle açık-
ça ittifak halindedir.

Her iki taraf da itiraf ediyor mu Amerika ile işbirliği yaptığını?
İtiraf ediyorlar. PÇDK, Irak’taki, ne diyelim, seksiyonu yahut bölümü 

PKK’nin, Amerika’yla işbirliği yaptığını inkâr ediyor mu?
Hayır, etmiyor. PKK önderleri de aynı şeyi söylüyor. Bunlar defalarca 

yazıldı. 
İşte bir başkası Kürt önderlerinden, Ahmet Zeki Okçuoğlu:

“Kürtlere düşen Amerika’yı desteklemektir.” diyor.
“Serbestî Dergisi”nin kurucu ve yazarlarından. Bu da hiç dev-

rimcilik, solculuk iddiası olmayan, Burjuva Kürt Ulusal Kurtuluşçu-
su. Açıkça hiç böyle iddialarda bulunmuyor Okçuoğlu. Açık...

Şimdi bunları, HÖC’ün sitesinden indirdim, arkadaşlar. HÖC aktarıyor 
bunları. HÖC de eleştiriyor, Yürüyüş Dergisi’nde bunları:

“Okçuoğlu, neden ABD’yi desteklemeliyiz? sorusunu şöyle cevaplı-
yor (HÖC’e ait bu cümle – N. Ankut):

“Amerika demokrasi ve insan hakları temelinde dünyaya yeni bir 
nizam verecekse bize düşen desteklemektir. Dünyayı Amerika ha tek 
başına yönetmiş, ha aynı amaç peşinde koşan güçlerle birlikte. Ne öne-
mi var? Bizi zorbalardan kurtarması koşuluyla Amerika’yı destekle-
meliyiz. Çünkü Amerika’nın dışında hiçbir güç bunu başaramaz.” 

E, şimdi arkadaşlar, daha böyle konuşmaları var bu anlamda ama zama-
nımızı bir saat aştık diyor Doğan Arkadaş çok haklı olarak. 

Şimdi HÖC de bunları eleştiriyor tabiî. Bunlarla aynı görüşte olan, yani 
Amerikancı Barzani ve Talabani’yi desteklemeliyiz diyen sol adlı gruplar 
da var Türkiye’de değil mi? Sevrci Sahte Sol diyoruz bunlara. İşte açıkça 
bunu yazanlar; SDP, Atılım, EMEP, arkadaşlar. Diğer bir kısmı da gizli, ör-
tülü biçimde bunu söylüyor. HÖC güya bunları eleştiriyor yazılarında ama 
yine o da Sevrci Sahte Sol’la birlikte davranıyor. Bize karşı birlikte “askı” 
kararları alıyorlar. O yüzden ben, Sevrci Sahte Sol’un HÖC bileşenine, 
“Sevrci Sahte Sol’un hem giderim hem ağlarım diyen türkücüsü” diyorum. 
Hem böyle sözde eleştirir, bağımsızlıkçı değil, emperyalizme karşı müca-
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dele programını reddediyorlar diye, hem de birlikte davranmaya devam 
eder. Aynı safta, aynı kap içinde olmaya devam eder. Yani halkımızın deyi-
miyle “gelinin türküsü”nü söylemeye devam eder. Bunlar o kapsam içine 
giriyor. Yoksa biz netçe koyuyoruz: Sevrci Sahte Sol! 

Yani bugün artık Talabani, Barzani yönetimi Amerika’nın safında, solla 
molla ilgisi yok, işgalcinin taşeronu. Bu bağımsızlık değil. Bağımsızlıkçı-
lık bu değil.

E, şimdi İsrail bağımsız mı, arkadaşlar?
Hayır.
Amerika ve AB olmasa, İsrail o Arap denizi ortasında bir yıl barınabilir 

mi?
Barınamaz.
Onların askeri gücüyle barınıyor. Bağımsız değil. O zaman biz Kuzey 

Irak’taki bu Federe Kürt Devleti’ne de “İkinci İsrail” diyoruz. İkinci İsra-
il… 

Nitekim Fidel, “Yankee’nin petrol bekçisi olmazlar dilerim” diyor. “Ol-
mamalarını temenni ederim” diyor. Görüyor yıllar önce, kendisiyle yapılan 
röportajlarında. Yankee’nin İsrail gibi petrol bekçisi… Bu bağımsızlıkçılık 
değil. Şimdi, Amerika’nın taşeronu olarak, onun hizmetkârı olarak, onun 
koruması altında, onun sağdıçlığında sen bir devlet kurmuşsun; bunun ba-
ğımsızlıkla ne ilgisi var? Kürt Halkına ne getirir bu? Ne yarar getirir?

Bu onursuzluk! 
İnkâra karşı direnen halkın onurlu mücadelesini, çamurlara bulamaktır 

bu. Onursuzluk… Bu uşaklık emperyalizme... Ne yazık ki DTP Başkanı 
Nurettin Demirtaş da; “Kuzey Irak Federe Kürt Devleti’yle gurur du-
yuyoruz” diyor. Aynı yolun yolcusu. Aynı yolun yolcusu… 

Aysel Tuğluk, bu oynanan oyunun farkında. O karşı çıkıyor. Gösterdik 
arkadaşlar, ama gücü yetmiyor daha fazla ses çıkarmaya. Yoksa o netçe 
görüyor. O saftan farklı, ayrı safta Aysel Tuğluk. Akıllı, bilinçli, bilgili... 
Görüyor oynanan kanlı oyunu. Planı görüyor. Yani o, biz güçlensek bizim 
çözümümüze gelir. Ona ikna olur. Ama biz güçsüzüz arkadaşlar, biz güç-
süzüz... 

Şimdi ne yazık ki arkadaşlar, PKK’nin hem yönetim kadroları hem de 
taraftarlarının ezici çoğunluğu; yönetim kadroları hemen tümüyle, taraftar-
larının da ezici çoğunluğu, bazı istatistiklere göre yüzde 92’si, Amerika’dan 
yana. Amerikan güdümünde bir Kürt devleti kurulmasını benimsiyor, sa-
vunuyor. Bağımsızlıkçılık değil bu, arkadaşlar. Dünyanın başhaydudunun 
safında, onun taşeronu olarak geleceksin ve bağımsız devlet görünümü al-
tında onun emperyalist çıkarlarına sürgit hizmet edeceksin... 

İşte adamlar niye bölmek istiyorlar dünyayı 1000 devlete? Yağmala-
mak için, büyük şirketlerin rahatça sömürüsünü sürdürmesi için. Amaçları 
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o. Yoksa halklar umurunda değil onların. Tersine, halkların düşmanı onlar. 
Şimdi o emperyalist oyunda bir maşa olacaksın, bir parça olacaksın, bunun 
adına da bağımsızlıkçılık diyeceksin. Bu olmaz.

Ama işte Kürt Halkını da uyandıracak olan, onları devrimci çözüme 
kazanacak olan biziz, arkadaşlar. Biz güçlenirsek, o halk da onurlu, gerçek 
devrimci çözümü, gerçek bağımsızlıkçılığı görür ve safımıza gelir. O da 
bize bağlı. 

Son operasyonlar konusunu soruyor, arkadaşlarımızdan biri.
Şimdi örgüt yapısı olarak, yani yapısal olarak, örgütsel olarak, PKK de 

bugün Talabani ve Barzani gibi Amerika’ya eklemlenmiş bir hareket, ar-
kadaşlar. Ama Amerika tabiî hem Türkiye’yi de küstürmek istemiyor (İşte 
Abdullah Gül’ün, Tayyip’in tavrı da ortada), PKK’yi de... İkisini de kul-
lanmak işine gelir onun. Ne diye birini yok yere küstürsün durup dururken. 
Emperyalizmin doğasına, emperyalist çıkarına aykırı düşer. Yani açıkça 
Türkiye’yi karşısına alması; hem Türkiye açısından, Türk Halkını karşı-
sına almak anlamında, hem de Ortadoğu Halklarının büyük bir kesimini 
karşısına almak bakımından çıkarlarıyla örtüşmez. O bakımdan usturuplu 
gidiyor. Yani TC’ye karşı, halkımızın “keriz uyutma politikası” dediği, po-
litikayı uyguluyor. 

Şimdi bu bapta, Türkiye’den böyle aşırı Kuzey Irak’a operasyon ta-
lepleri gelince, bir iki nokta operasyonunu birlikte yaparız, ben istihbarat 
veririm; yaparız şeklinde hareketler düzenleyebilirler. Ama bunun PKK 
üzerinde caydırıcı bir etkisinin olacağını ben sanmıyorum.

Zaten ABD, Türkiye’nin Kuzey Irak’a girmesini, PKK’ye etkili darbe-
ler vurmasını istemiyor. Tayyip’in Amerika’da Bush’la görüşmesiyle de 
çok açık şekilde ortaya çıktı ki, Amerika’dan izinsiz Türkiye adım ata-
maz, Irak’a. O kesin artık. O mutabakat zaten sağlandı. Türkiye’yi tam 
karşıya almamak için, kendisinin çizdiği sınırlar içinde kalmak şartıyla, 
Türkiye’nin etkisiz birkaç harekât yapmasına göz yumabilir Amerika. Ama 
daha fazlasını istemez. Zaten medyaya yansıyan haberlerde de TC’ye tes-
lim olan bazı itirafçı gerillaların anlatımından da, PKK silahlı kadrolarının 
önemli bir kesiminin Barzani saflarına geçerek peşmerge üniforması giy-
diği söyleniyor ki, bunda gerçeklik payı var. Amerika, PKK’yi kullanarak, 
Abdullah Öcalan ya da PKK önderlerinin başkanlığında Türkiye’de ayrı 
bir Kürt devleti oluşturmak istemiyor. Bir defa Apo’yu kesin istemiyor.

Neden?
Çünkü Apo, malûm, yazılarında biliyorsunuz “bazen kendimi Allah’a 

benzetiyorum, bazen İsa’ya benzetiyorum” gibi şeyler, yani bu türden şey-
ler yazıyor. Şimdi böyle bir insanla, böyle bir önderle Amerika kalıcı bir 
ittifak kurmaz. Ama öbür tarafta her bakımdan kendisi açısından güvenilir, 
ölçülü, dengeli Barzani var, Talabani var. O bakımdan, kendi amacı için 



334

yaratacağı İkinci İsrail’in önderi Talabani, Barzani olacaktır. O önderlik 
olacaktır. PKK’yi, o amacına ulaşmak için kullanıyor şimdi. PKK kad-
rolarını da sonunda onunla kaynaştıracaktır. Amerika’nın, PKK hakkında 
da böyle bir planı var, hedefi var. Şimdi o planı doğrultusunda adım adım 
ilerliyor Amerika. Başarılı da oluyor.

Dediğim gibi, biz güçlenmez ve buna dur demez, Kürt Meselesi’nin 
devrimci çözümünü, Demokratik Halk Devrimimizle beraber etkili bir güç 
haline getirmez ve hayata geçirmezsek, ne yazık ki kaçınılmazca varılacak 
yer orasıdır. Yani Türkiye de Yugoslavyalaşacak, Iraklaşacak. Bunu önle-
yebilecek tek güç biziz. Biz devrimcileriz. Üçüncü bir şık yok, arkadaşlar. 
Yakın ya da uzak gelecekte, bunu başaracak o Amerika alçağı. İşte ona 
dur diyebilmemiz için, bizim de devrimci görevlerimizi hakkıyla, layıkıyla 
yapabilmemiz lazım.

Kaldı ki onu başardığı anda, hemen bu Sevr haritasını ortaya çıkaracak. 
Diyecek ki o zaman Kürtlere, tamam sizi Türkiye’den kopardık, bağımsız 
devlet kurduk ama burası da tarihi Ermenilerin illeri, Sevr’de de bunlar za-
ten kabul edilmişti. Mustafa Kemal’in önderliğindeki Türk Ulusal Kurtu-
luş Savaşı başarıya ulaşmasa bu hayata geçecekti. E, şimdi biz onu ortadan 
kaldırdığımıza göre, bunun hayata geçmesi gerekir. O zaman siz bu illeri 
boşaltın bakalım. Size bak bir sürü toprak veriyorum burada. Oralara gidin, 
burası da Ermenilerin olacak, diyecek. 

Tabiî orada yaşayan Kürt Halkı buna, tamam, iyi olmuş gidelim, demez, 
arkadaşlar. Halk, 2600 yıllık vatanını, tamam sen böyle dedin gideyim, bı-
rakıp gideyim, der mi? Savaşacak ve o zaman Türk-Kürt-Ermeni Halkları 
birbiriyle aynen Birinci Kuvayimilliye öncesinde olduğu gibi, daha kanlı 
bir şekilde boğazlaşacak. Tabiî o zaman Kürtlerle biz kardeştik, Ermeniler-
le savaştık. Ama şimdi üç halkı da birbiriyle boğazlaştıracak ve birbirine 
kırdıracak... 

Ve ne yazık ki, bizim öngörümüze göre yine yüz binlerce, belki mil-
yonlarca masum insanın canına mal olacak böyle bir planın uygulanması. 
İşte Irak’ta rakamlar açık, arkadaşlar. Irak 24 milyon, Türkiye 72 milyon 
nüfusa sahip. Irak’ta Kürt nüfus 3,5-4 milyon, Türkiye’de 15 milyon. Bo-
ğazlaşma çok daha kanlı bir şekilde sürebilir. 

Bunu söylemek tabiî bir anlamda gereksiz ama kendim için endişelen-
mem, korku da duymam. Nasıl olsa, doğduk öleceğiz. Şöyle ya da böyle 
öleceğiz, bundan korkmanın âlemi yok. İnsanlığa yaraşmaz. O bakımdan 
ne olursa olsun, işkenceler altında da, üzerimize kurşun yağarken de so-
ğukkanlılığımı yitirmediğimi gördüm. Bir korku duymadığımı gördüm. 
Ama halklar açısından, sevdiklerim açısından çok endişelenirim.

Olayların beni en çok endişelendiren, bir anlamda yüreğimi ağzıma ge-
tiren noktası, geçenlerde Erzurum’da yaşanan bir olaydı. Türklerin, Kürt 
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mahallelerine yönelmesiydi. Bereket ki başlangıçta durdurulabildi. Benim 
için en büyük felaket, halkların başına gelebilecek o tür olayların başlama-
sı ve yaygınlaşarak sürmesi. İşte öyle bir kanlı boğazlaşma, hesaplaşma 
olursa, çok masum insan acı çeker, yok yere hayatını yitirir. Ben en çok 
bundan endişeleniyorum. Ve özellikle bunun engellenmesi için, böyle bir 
şeye fırsat verilmemesi için bütün soğukkanlılığımızla, gayretimizle ça-
balamamız gerekir. Yani bin yıldır kardeşçe yaşamış, kaynaşmış halkların 
birbiriyle aralarına düşmanlığın girmemesi gerekir. Ama emperyalistler 
bunu da sokarlar, sokabilirler… 

Nitekim Ermenilerle 1877’lere kadar kardeşçe yaşadı Osmanlı Halkla-
rı. Çok kardeşçe yaşadılar... Osmanlı, “Millet-i Sadıka” dedi. Yani “Sadık 
Millet” dedi. “Tebaayı Sadıka” dedi, “Sadık Tebaa” dedi. Hiçbir sorun 
çıkmadı aralarında. Ama emperyalistler araya girdikten sonra, ne denli 
kanlı olayların yaşandığını, tarihimiz ortaya koyuyor. Burada da halkları 
birbirine böyle kışkırtarak, kanlı bir boğazlaşmaya itebilir, sürükleyebi-
lir… Ondan sakındırmamız gerekir halklarımızı.

(Sloganlar: Kahrolsun ABD, AB Emperyalizmi… Yaşasın Halkla-
rın Kardeşliği… Alkışlar…)

Birkaç cümleyle de Amerika’nın Irak’ta ne yapmak istediğine girelim 
isterseniz:

İkinci bir İsrail yaratmak, diyoruz biz ABD’nin Irak’ta oluşturduğu 
kukla Kürt Devleti’ne. Şimdi Irak’taki Kürt Federe Devleti halkların kar-
deşliğine mi hizmet ediyor?

Tersine, halkların düşmanlığına. Halkları birbirine kırdırıyor. Ve daha 
da kırdırmaya devam edecek. Halkların kardeşliği değil, düşmanlığı temeli 
üzerine inşa edilen bir emperyalist çözümdür o. Biz onun tam tersini öne-
riyoruz. Halkların kardeşliği üzerine eşit, özgür, gerçek kardeşler olarak 
birlikte, yan yana yaşamayı öneriyoruz. Ancak bu halkların kardeşliğini 
sağlar ve ona hizmet eder. 

Arkadaşlar zamanımızı çok aştık. Arkadaşlarımız da haklı olarak yorul-
dular. O bakımdan sözlerimizi daha fazla uzatmak istemiyorum.

(Alkışlar…)
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Sonunda mutlaka halklar kazanacaktır

Ama biz dünya halklarının eninde sonunda, bu emperyalist haydutları 
ortadan kaldıracağına eminiz, buna inancımız tamdır. Chavez Yoldaş’ın da 
dediği gibi bunlar sonunda kokmuş, çürümüş birer ceset haline gelecekler, 
bu emperyalist haydutlar.

(Alkışlar…)

Elbette dünya halkları kazanacak. Bu hiçbir şekilde engellenemez. An-
cak belli bir süre geciktirilebilir bu. Bunun önünde hiçbir güç duramaz.

İşte Latin Amerika’da, Küba’dan başlayan sol rüzgârlar Kuzey’den 
Venezüella’dan, Bolivya’ya kadar uzandı ve tüm kıtayı saracak. Oradan 
eski dünyaya da gelecek. Bu kaçınılmaz… İnsanlar sürgit sürü hayvanı 
gibi kullanılamaz, uyutulamaz, aldatılamaz. Sadece belli bir süre o çakal-
lar amaçlarına ulaşabilirler. Geçici bir süre için. Sürgit bunu engellemek 
mümkün değil, arkadaşlar. 

Yine burada son birkaç paragraf Usta’mızdan aktarmak istiyorum. 
Usta’mız çok veciz şekilde bu konuyu da özetliyor.

“Kaba bir örnek: Sürüyle koyun farz edelim. Başlarında, çobanla-
rıyla bir yoldan gidiyorlar. Yolun bir yanı otsuz, çorak ve çöl, öbür yanı 
cennet gibi çayır, çimenlik... Sürü aç… Bu sürünün cennet çimenliğe 
mi akması, yoksa çorak taşlığa mı sapması doğrudur; yani [hangisi] 
sürüde gerçek bir kitle hareketi doğurur? Elbette çimenliğe akması 
değil mi?

“Hâlbuki aynı sürünün başına Mussolini kadar manyak ve Hitler 
kadar paranoyak (biz bugün Hitler’in çizmesini giymiş olan alçak Bush 
diyoruz, Bush kadar paranoyak – N. Ankut) ve Faşizm ideolojisi kadar 
yobaz, kan içici bir zihniyetli bir zorba çoban getirelim. Bu adam sü-
rüyü hile ve sopa ile taşlığa doğru götürebilir mi? Götürebilir. Ama 
ne kadar zaman için? Zorbalık veya hile, sürünün gerçeği görmesi-
ne veya tutmasına engel olabildiği müddetçe. Sonunda, ilk fırsatta, aç 
sürü şahlanarak, hatta yaralanıp, ölmeyi göze alarak çimenliğe doğru 
koşacaktır. Toplumda propaganda aleti olan zihin yani toplumsal de-
terminizme bağlı kavrayış, bu koşmaya ne kadar engel olabilir?

Toplumun sürü olmadığını hatırlayalım. Siyasi şeflerin insanüstü 
yaratıklar ve semavi kudretler [göksel güçler] olmadıklarını düşüne-
lim. Toplum kitlelerini zorla, çorak yönlere ve uçurumlara sürükleme-
nin hangi derecelere kadar mümkün bulunacağı ve ne kadar süreceği 
kendiliğinden anlaşılır. Gerçi insanın hayvandan farkını en yaman 
gösteren insan kafası, Toplumun hem en büyük kuvveti hem en büyük 
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zaafıdır. Ama, onu da Toplum tayin eder.” (Hikmet Kıvılcımlı, Diyalek-
tik Materyalizm Nedir? Nasıl Kullanılır? Ne Değildir?, Derleniş Yayınları, 
İkinci Baskı, s. 158)

Yani Usta’mız diyor ki, bir an için insan kafasını kandırabilirsiniz, uyuta-
bilirsiniz. Ama geçici bir süre için… Sonunda mutlaka uyanır ve isyanını 
başlatır. Zalimleri kovar, alaşağı eder diyor. Bu kaçınılmaz arkadaşlar. So-
nunda mutlaka biz kazanacağız.

Halkız, Haklıyız, Kazanacağız Yoldaşlar!

(Alkışlar… Sloganlar: Davamız Halkın Kurtuluş Davasıdır… Kah-
rolsun Emperyalizm, Yaşasın Sosyalizm… Halkız, Haklıyız, Kazana-
cağız… Yaşasın Halkın Kurtuluş Partisi… Alkışlar…) 
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On Altıncı Kitap

Devrimci, Che gibi, Kıvılcımlı gibi yaşarsa 
insanlığının hakkını vermiş olur(*)

(*)  Hikmet Kıvılcımlı’nın Bedence Aramızdan Ayrılışının 37’nci Yıldönümü’nde 
(2008 Yılı’nda) Yapılan Anma Konuşmasıdır.
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Sevgi ve saygıdeğer yoldaşlarım,

Hasan Tahsin’in memleketinde olmaktan dolayı gurur duyuyorum!

(Alkışlar…)

İnsanlar, sırf orada doğdukları için o yerli olmazlar. Çünkü büyük şairi-
mizin, Namık Kemal’in de söylediği gibi:

“Dünyaya gelmek hüner değildir.”

Önemli olan insan olarak dünyaya gelmişsek,  insanlığımızın hakkını 
yaşadığımız sürece verebilmektir. Ve son soluğumuzu verirken de insan 
olarak ölebilmektir.

Onurumuzla yaşamak, insancıl değerler için her an mücadele ederek 
yaşamak gerekir, insanlığı koruyabilmek için. Çünkü insanı diğer canlı-
lardan ayıran en büyük özellik, onun ruhunu oluşturan, bilincini oluşturan 
insani, ahlâkî, sosyal değerler sistemidir. Hayvanlarda bu yok. Hayvanlar 
içgüdüleriyle davranırlar. Ama insanlarda ayrıca bu değerler sistemi var. 
İşte insan o değerler sisteminin emrettiği şekilde yaşayabilirse, gerektiğin-
de gözünü kırpmadan Che gibi, Usta’mız gibi ölebilirse, ancak o zaman 
insanlığının hakkını vermiş olur.

İşte bu sebepten, Hasan Tahsin de ölümün yüzde yüz olduğu bir eyle-
me gözünü kırpmadan, kararlılıkla, iradi olarak katıldı ve son soluğunu 
İzmir’de verdiği için bu memleketlidir, yoldaşlar.

Ve Birinci Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın ilk kurşunu-
nun ve son kurşununun atıldığı İzmir’de olmaktan dolayı da yine aynı şe-
kilde gurur duyuyorum! 

(Alkışlar…)

Ve Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı’nın doğup, ilk çocukluk yıllarını geçir-
diği Makedonya’nın Priştina’sından vatan toprağına ya da Türkiye topra-
ğına ilk adım attığı yer olan İzmir’de bulunmaktan dolayı da ayrıca onur 
duyuyorum, yoldaşlar!

(Alkışlar…)
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Ve Usta’mızı burada sizlerle anmış olmaktan dolayı da gurur ve mutlu-
luk duyuyorum! 

Kıvılcımlı, 50 yıllık devrimci mücadele hayatının, bildiğimiz gibi arka-
daşlarımız naklettiler, 22,5 yılını yarıderebeyi Türkiye’nin, Parababalarının 
zindanlarında geçirmiştir. Ama buna rağmen oraları, tüm imkânsızlıklara 
rağmen, bir üniversiteye çevirmeyi başarabilmiştir. Ve orada yaptıkları 
öylesine büyük, öylesine insanüstü şeyler ki… Ortaya koyduğu emekler, 
değerler… Eğer böyle işleri Antika çağlarda insanlar yapsaydı, o insanlara 
kuşkusuz Tanrı ya da Peygamber derlerdi. Usta’mızın bu yaptıklarını ko-
nuşmamızın ilerleyen bölümlerinde, başlıklar halinde, zamanımızın elver-
diği ölçüler içinde, sizlere özetlemeye çalışacağım.

Kıvılcımlı, aynı zamanda, bir insanın hayattayken uğrayabildiği en za-
limane, en insanlık dışı, en aşağılık iftiralara, saldırılara da uğramış bir 
insandır, yoldaşlar. İl Başkanımız Taci Arkadaş, 1929 Tevkifatı’nda, İzmir 
1929 Tevkifatı’nda, Usta’mızın 4,5 yıl ceza aldığını söyledi. Ve mahkeme 
heyetine meydan okuduğunu söyledi salondan ayrılırken: “4,5 yıl kızıl bir 
profesör olmak için iyi bir süredir” diyerek ayrıldığını söyledi.

Evet, işte o tevkifatın bazı insan sefaletleri, kitabını yayımlamışlar. Ta-
rih Vakfı diye, İstanbul’da, Yıldız Sarayı’nda yerleri var. Usta’mızın dışın-
da hepsi dökülmüş işkencede… Paçavraya dönmüşler, bülbül olmuşlar…

Tek ayakta kalan, direnen, dökülmeyen Usta’mız!
Hiç sır vermeyen, konuşmayan Usta’mız!
Bunu, o günün burjuva gazeteleri de yazmakta, burjuva tarihçileri de, 

antikomünist burjuva tarihçileri de yazmakta.
Ama buna rağmen o döküntüler, 1930’lu yıllarda, hapishaneden çıkar 

çıkmaz soluğu doğruca Moskova’da alıyorlar. Ve orada rahatça, ömürleri 
boyunca asalakça yaşayabilmek için kendilerini, Türkiye Proletaryasının 
büyük önderleri olarak sunuyorlar Sovyetler Birliği Komünist Partisi’ne. 
Yani Bolşevik Partisi’ne ve III. Enternasyonal’e, arkadaşlar.

Bunu yapabilmeleri için de Usta’mızı karalamaları, çamur atmaları ge-
rekir. Sahte, düzmece, iftiralarla dolu, iğrenç suçlamalarla dolu mektuplar 
yazıyorlar, Komüntern’e. Onları yayımlamışlar geçen senelerde… Geçen 
seneydi aldım da okudum. Üzüldüm, yoldaşlar. Yani insan bu kadar aşağı-
laşmaz. İnsan bu kadar düşürmez kendini.

Orada da yazıyor burjuva tarihçileri:

“Kıvılcımlı’dan maada herkes savcının istediği şekilde ifade verdi, 
savcının her sorduğu soruyu yanıtladı” diyor.

E, daha sen ne anlatıyorsun, kime ne anlatıyorsun?
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Ve Kıvılcımlı der ki:

“Ömrüm boyunca işkencede direnmeyi en büyük ahlâkî erdem 
saydım.” 

(Alkışlar…)

Evet, bir devrimci için en önemli ahlâkî erdemlerden biridir işkencede 
direnmek, yoldaşlar.

Çünkü orası bir savaş meydanıdır!
Orada direnen bilinçtir, beden değil!
İradedir, devrimci kararlılıktır, devrimci yürektir, cesarettir orada dire-

nen! 

(Sloganlar: Kızıl Savaş Bayrağı Hikmet Kıvılcımlı… Alkışlar…)

1967 güzünde, genç bir üniversite öğrencisi olarak, İstanbul’a Felsefe 
tahsil etmeye geldim. Konya’da büyümüştüm o zamana kadar. Ve kuvvetli, 
yoğun bir dinî eğitim almıştım. Ve güçlü dinî inançlara sahiptim. Ama aynı 
zamanda da, çok yoksul mahallenin, orta halli bir ailesinin çocuğuydum. 
Yoksul bir köyün, yine orta halli bir çiftçisinin çocuğuydum. O bakımdan 
da mahallemizdeki yoksulların, işsizlerin, doktorsuzluktan, ilaçsızlıktan 
ölen gencecik insanların acılarını hep yüreğimde duydum. Küçücük yaş-
larımdan itibaren... Ve benim de beş kardeşim, hepsi de önlenebilir hasta-
lıklardan dolayı, birbiri ardına ölüp ölüp gittiler. Doktorsuzluktan ve ilaç-
sızlıktan… O bakımdan sosyalisttim de. Ve kendimi İslamiyetçi Sosyalist 
olarak tanımlıyordum.

Okula başladım, devrimci düşüncelerle karşılaştım. “Marksizmin Te-
mel Kitabı” diye bir İngiliz yazarın, Emile Burns’un bir kitabını okudum. 
Ve çok sevdim. Marksizmi benimsedim. Ve devrimci arkadaşlar edindim 
okulda.

Bunlardan duydum, işte eskilerden Kıvılcımlı diye biri varmış, 22,5 yıl 
zindanlarda yatmış. Ama içerde yatarken ruh sağlığı bozulmuş, artık abuk 
sabuk şeyler söylüyormuş. Yine ipe sapa gelmez şeyler yazıp çiziyormuş. 
Evinin bahçesine heykelini dikmiş ve her sabah kalkıp o heykele kendisi 
selam veriyormuş. Yani böyle adamları artık ciddiye almamak lazım, sos-
yalist hareketin dışında tutmak lazım…

Yakın çevremdeki yoldaşlarım bilirler, en önemli özelliklerimden ya da 
zaaflarımdan diyeyim, biri de her söylenene inanmaktır. Hiç tereddütsüz 
inanırım her söylenene. Hele tanımadığım bir insan ne söylerse söylesin… 
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O bakımdan bir çocuk bile beni kandırabilir. Ama bu yaşıma geldim bu 
huyumu değiştiremedim. 

Bir dinleyici: Marks da öyle diyor. 
Nurullah Ankut Yoldaş: Marks da öyle diyor… Usta’mız da öyle di-

yor...
Bu yüzden ben de bu anlatılanlara içtenlikle inandım. Sonra bir gün, 

sınıfımızda masalar vardı dikdörtgen böyle, onların etrafına oturur ders 
dinlerdik. Böyle bir kürsüde hocamız ders anlatırdı, böyle alçak bir masa 
etrafında, biz de masalar etrafında oturur, dinlerdik. Yanımda oturan arka-
daşın elinde, Hikmet Kıvılcımlı’nın “Tarih Devrim Sosyalizm” kitabını 
gördüm. O arkadaş da Sefer Güvenç diye, bir arkadaşımız. Sonra yoldaş 
da olduk. Bir hayli yoldaşımız da tanır kendisini. Ve ben elime alıp baktım, 
yahu bu, içimden ilk görüşte, bu deli adam kitap da yazmış, diye geçirdim. 
Ve açtım ilk sayfalarından okumaya başladım. Allah Allah! Baktım hiç de 
abuk sabuk, ipe sapa gelmez şeyler değildi yazdıkları. Son derece ciddi, 
tutarlı ve insanı şaşırtıcı sıkı bir mantık ağıyla örülmüş, somut, olaycıl ka-
nıtlarla her anlatılan tez desteklenmiş, güçlü metinler buldum karşımda. 
Kafam allak bullak olmuştu. 

Gittim, Cağaloğlu’nda Öncü Kitapevi’nden, ertesi gün, “Tarih Devrim 
Sosyalizm”i aldım. Ve İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampusunun, İktisat 
Fakültesinindi o zamanlar yahut da Merkez Kampusundu, genel kütüp-
hanesi var, böyle düz giriş. Burada da, okuyan yoldaşlarımız var İstanbul 
Hukukta, bilirler o kütüphaneyi. Hemen hızla, bizim fakülteye bile gele-
medim, orası daha yakın Cağaloğlu’ndan. Oraya girdim, oturdum. Güzel 
bir kütüphane, böyle cam bölmeler var. Her okuyucu karşısındakini göre-
mez, özel alanlar gibidir. O gün akşama kadar, yani kütüphane kapanın-
caya kadar okuyabildiğim kadarını okudum. Ve sonra eve geldim, evde 
devam ettim okumaya, bitirdim. Ve bütün o güne kadar inandıklarımın, dü-
şündüklerimin, biliyorum sandıklarımın hepsinin altüst olduğunu gördüm. 
Ve yeni bir dünya edindim. Ve insanlığın başından geçenleri öğrendim, 
arkadaşlar. 

Hep yoldaşlarıma şunu derim; insanlar dinlediklerinin ya da okuduk-
larının pek azını anlarlar. Bazıları yüzde 5’ini, bazıları yüzde 10’unu, ba-
zıları 30’unu, 40’ını, 60’ını, 70’ini ve tabiî çok az bir kısmı da tamamına 
yakınını anlar, arkadaşlar.

E, çünkü, insan dünya görüşü neyse, o güne kadar edindiği dünya gö-
rüşü, ruhi şekillenmesi; o doğrultuda kavrar, yorumlar. Yani olayı olduğu 
gibi, anlatılanı olduğu gibi anlayabilmek çok zor bir şeydir. İşte o, diya-
lektik mantığın da esasını oluşturur. Olanı olduğu gibi görebilmek; neyse 
öylece… Hiç bozup çarpıtmadan, olay ekleyip çıkarmadan, ilişki ekleyip 
çıkarmadan neyse öylece görebilmek, çok zor bir şeydir. Bu bakımdan, 
eğer insanlar okuduklarını anlasalar, her namuslu aydının yüzde yüz sosya-
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list olması gerekir. Ve her içtenlikli sosyalistin de yüzde yüz Kıvılcımlı’yı 
benimsemesi ve önder kabul etmesi gerekir, arkadaşlar.

(Alkışlar…)

Ama ne yazık ki, insanlardaki, yine Kıvılcımlı buna sınıf körlüğü, 
diyor, işte o körlük yüzünden okuduklarını anlayamazlar. O bakımdan, 
Kıvılcımlı’yı işte bugün, bu kadar az sayımızla anmak durumunda kalıyo-
ruz, arkadaşlar. 

Bu bakımdan, Kıvılcımlı’yı bilmemek ve onun temel kitabı olan, şu 
anda standımızda da var, “Tarih Devrim Sosyalizm” adlı anıt eserini oku-
yup anlamamak, ondan habersiz olmak, yalnızca çok büyük bir devrimci 
ideolojik kayıp değil, aynı zamanda çok büyük entelektüel bir kayıptır da.

Çünkü insanın en önemli insancıl özelliklerinden birisi de, öğrenme me-
rakıdır. Bu meraktan uzak olan hiçbir insan olamaz. Her insan, bu dünya 
nereden gelip nereye gidiyor? İnsanın bu dünyadaki yeri ve anlamı nedir? 
İnsan nasıl oluşmuştur? Ve insanın bu dünyada ortaya çıktığı günden bu 
yana başından neler geçmiştir? Yani, Tarih denen olay, bilim nedir? Bunu 
merak etmeyen hiç kimse olamaz. 

İşte Kıvılcımlı’nın dışında, bunu tüm gerçekliğiyle öğrenebileceğimiz 
dünyada başka bir sosyal bilimci, devrimci önder yoktur, arkadaşlar. Bu 
bakımdan, Kıvılcımlı aynı zamanda Tarih Bilimini de gerçek anlamda bir 
bilim haline getiren insandır. 

Peki Kıvılcımlı’dan önce Marks-Engels yaşamışlar…
Peki bunlar ne yapmışlar?
Bu Ustalar olağanüstü büyük işler yapmışlar. İçinde yaşadıkları Batı 

Kapitalist Toplumlarının yüzündeki örtüyü kaldırmışlardır. Ve Kapitaliz-
min İşleyiş Kanunlarını bulmuşlar. Antika Tarihe ise çok kısa bir zaman 
ayırabilmişler. Hem zaman yetersizliğinden dolayı, hem de elde yeterince 
verilerin olmayışından dolayı, Kapitalizm Öncesi İnsanlık Tarihini, Kı-
vılcımlı buna Antika Tarih diyor, ona ancak şöyle bir dokunabilmişler. 

Ve yine Marks-Engels Ustalar, dâhiyane bir sezişle, Antika Tarihin 
Toprak meselesine dayandığını ortaya koymuşlar. Demek ki, Antika Ta-
rihte temel üretim aracı toprak. Ve toprağın mülkiyeti, Antika Tarihin temel 
gidişini belirleyen ana etken demişler, arkadaşlar. Ama onun dışında fazla-
ca bir aydınlatmada bulunamamışlar. 

Lenin’se olağanüstü devrim dalgalarıyla boğuşmaktan ve dünyanın ilk 
İşçi Sınıfı Devrimi olan Büyük Ekim Devrimi’ni gerçekleştirmekten, ona 
önderlik etmekten Antika Tarihe zaman ayıramamış. 
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İşte Kıvılcımlı, uzun hapislik yıllarında, üniversiteye çevirdiği zindan 
hücrelerinde, bol bol Antika Tarihi inceleyip araştırmaya zaman ayırmış. 
Ve Antika Tarihin Genel Gidiş Kanunlarını ortaya koymuş. Çünkü Tarih 
de bir kör dövüşü değil. Kazanın, kaderin cirit attığı bir alan değil. Tıpkı 
fizik gibi, kimya gibi, biyoloji gibi, kesin, şaşmaz kanunluluklara sahip bir 
alan. Ve o kanunlarla yürüyen, işleyen bir alan, Tarih alanı da, arkadaşlar. 
İşte Kıvılcımlı, bu anıt eserinde bunları ortaya koymuş. Ve Tarihi, ilk kez 
bir bilim haline, bir sınıflandırma bilimi haline getirmiş. Ve ben hep şunu 
derim: “Tarih Devrim Sosyalizm”i her türlü önyargıdan uzak olarak, bu 
kitapta ne anlatılıyor, bu işin özünü, ruhunu kavrayıp özümleyeceğim diye 
okuyan her insan, bugüne kadar sosyal konularda edindiği bilgilerin bir 
milyon mislini, tek bu kitaptan edinebilir.

İşte böylesine büyük bir iş başarmış Kıvılcımlı, arkadaşlar. 
Kıvılcımlı da der ki burada, insanlık 1.700.000 yıl boyunca, İlkel Sos-

yalizm denen bir toplum düzeninde yaşamıştır. Ve bunu somut kanıtlarıyla 
ortaya koyar. Özel mülkiyet nedir, kişicil çıkar nedir bilmeden, eşit kankar-
deşler toplumu biçiminde yaşamıştır insanlık. Yani sosyalizm insanın ka-
nını, canını, ruhunu, her şeyini oluşturmuştur. Ama üretici güçlerin gelişim 
süreci, İsa’dan Önce 4’üncü bin yılda, yani bundan 6.000 yıl önce, sınıflı 
topluma geçiş yapmıştır, arkadaşlar. Demek ki, insanın özel mülkiyetli top-
lum biçiminde yaşadığı tarihin tamamı, 6.000 yıldır. Yani 1.700.000 yıl ne-
rede, 6.000 yıl nerede?.. Ve insanlık kaçınılmaz bir şekilde, yeniden 6.000 
yıl önce kaybettiği İlkel Sosyalizmi kendi iradesiyle, bilinciyle kuracaktır, 
der. Bunu somut kanunlarıyla gösterir, ortaya koyar Kıvılcımlı. 

İşte Kıvılcımlı’nın en büyük ideolojik ürünü, emeği, başarısı budur, 
yoldaşlar. Yani Tarihi kavramanın, anlamanın anahtarını veriyor Kıvılcım-
lı bize.

Ve Tarihi anlayınca yoldaşlar, tabiî insanlığın tüm başından geçenler, iyi 
hazırlanmış, usta işi bir yönetmenin elinden, yüksek teknoloji ürünü araç 
gereçlerle çekilmiş bir sinema filmi gibi gözümüzün önüne seriliverir. O 
zaman dinlerin de ne olduğunu, nasıl, neden ortaya çıktıklarını anlarız biz. 
Ve tüm Doğu toplumlarının önemli bir bölümünde din olarak kabul edilen 
İslamiyetin de nasıl, neden ortaya çıktığını, ne olduğunu kavrarız biz. Ve 
bizim dışımızda İslamiyetin de ne olduğunu hiç kimse kavrayamaz. 

Kısaca yoldaşlar, buna da bir değineyim. Biz diyoruz ki Kur’an’da iki 
farklı sistemin kanunları vardır. Birbiriyle çelişen iki farklı sistem savu-
nulur Kur’an’da. Bir İlkel Sosyalist Sistem, bir Köleci Toplum düzeni, ar-
kadaşlar. Ama Hz. Muhammed’in gönlünde yatan Sosyalizmdir. Yani Hz. 
Muhammed, sosyalist bir toplum düzeni kurmak ister, kurduğu dinin esas-
ları dâhilinde bakınca. 
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Ama buna gücünün yetmeyeceğini görür. Çünkü içinde bulunduğu Arap 
toplumu, o zaman Sınıflı Topluma henüz geçmiştir. Yani İlk Sınıflı Toplum 
biçimi olan Köleci Topluma geçmiştir Arap toplumu. Eğer o toplum bi-
çiminde Hz. Muhammed sosyalizmi dayatsaydı, sosyalizmin kurallarını, 
kanunlarını dayatsaydı, kurmak istediği din kabul görmezdi, tutmazdı. İşte 
o yüzden Hz. Muhammed, içinde bulunduğu Köleci Toplumun acımasız, 
insan düşmanı, sömürücü kanunlarını, kurallarını elinden geldiği ölçüde, 
yapabildiği ölçüde ılımlılandırır. Onu insancıl hale getirmeye çalışır Hz. 
Muhammed. 

Ve biz, “Tarih Devrim Sosyalizm”in ışığında İslamiyet’i böyle anlayıp, 
kavrıyoruz, arkadaşlar. Ve sadece Hz. Muhammed değil, Dört Halife de 
İslamiyet’i aynen Hz. Muhammed gibi görür, kabul eder, kavrar ve savu-
nur. 

Ama Dört Halife’den sonra İslam toplumu, İslam Medeniyeti de dere-
beyleşir. Artık Kur’an’da anlatılan, ortaya konan sistemlerden ilki olan sos-
yalist sistem değil de, Tefeci-Bezirgân sistemi, yani Köleci Toplum düze-
ninin kuralları benimsenir, geçerli kabul edilir, savunulur. Dört Halife’den 
sonra savunula gelen İslam anlayışı budur. 

Şimdi, bunu nereden biliyoruz? diyeceksiniz. Bu, İslam’ın kanunlarında, 
ayetlerinde, surelerde apaçık ortaya konur. Hadislerde, Hz. Muhammed’in 
yaşayışında apaçık ortaya konur. 

Bunlara tekrar, zamanımız elverdiği ölçüde, Kıvılcımlı’nın ideolojik 
ürünlerine değineceğiz. İsterseniz biraz da olayımızı anlatmaya devam 
edelim.

Kıvılcımlı’yla, İPSD’de karşılaştık bir keresinde de, arkadaşlar.
Deniz Yoldaşlar, o zaman Deniz’in önderliğinde DÖB’ü kurmuşlardı. 

Açılımı; “Devrimci Öğrenci Birliği” (DÖB).
Biz, işçi ve köylü kökenli olduğumuz için ve İşçi Sınıfı Sosyalizmine 

inandığımız için, aydın gençliğin üretmen işçi ve köylülerimizle de bağ 
kurması gerektiğine karar verdik. Bu bakımdan DİKÖB’ü kurduk. Yani; 
“Devrimci İşçi Köylü Öğrenci Birliği”ni kurduk, arkadaşlar, DİKÖB.

İşte İPSD de bize, Cağaloğlu’nda, Klodfarer Caddesi’ndeki yerinin bir 
odasını verdi; bizim derneğimize, bizim öğrenci derneğimize. İşte ben ora-
ya gelip giderken, Kıvılcımlı da bir İPSD Genel Yönetim toplantısında bu-
lunmak için oraya gelmiş. Ve kısa bir sohbetimiz oldu toplantı öncesinde, 
tanıştık, arkadaşlar. Baktım kişilik olarak da son derece sevimli, sevecen, 
yani insana güven veren bir kişi Kıvılcımlı. O yüzden Kıvılcımlı’yı be-
nimsedik. 
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O yıllarda, Kıvılcımlı’nın, “Türk Solu” Dergisi’nde (Mihri Belli’nin 
önderliğinde çıkıyordu), yazıları, makaleleri yayımlanıyordu. Ama bir ta-
raftan da bakıyoruz, Kıvılcımlı hakkında böyle yalan, demagoji dolu ifti-
ralar üretenler, hep Mihri Belli çevresinden insanlar. O zaman, Rasih Nuri 
İleri, (ileri yaşlarında, o da şu anda sağ, Mihri Belli gibi) ve ikisinin çev-
resinde yine Şevki Akşit vardı, rahmetli oldu; üçü önderliğini oluşturuyor-
lardı MDD’nin. O merkezden kaynaklanıyor bu yalanlar. Yani Usta’mızı 
bir anlamda utanmazca istismar ediyorlardı, bu hareketin kişileri ya da ön-
derleri. 

Biz gençlik içinde de mücadele ediyoruz tabiî o zaman. Edebiyat fa-
kültesinde, 40-50 kişiden oluşan bir öğrenci gençliğimiz var, bizim çev-
remizde hareket eden. Bize inanan, güvenen... Biz ha dediğimiz zaman 
hemen bizimle davranan. Yoğun antifaşist mücadele veriyoruz o zamanlar. 
Bizimle birlikte kavgaya giren, böyle bir öğrenci gençlik çevremiz var, 
arkadaşlar. 

Tabiî bu arada Lenin’in “Ne Yapmalı?” adlı eserini de okuduk. Sabah 
erkenden kalkardım, öğlene kadar kitap okurdum yatağımın, somyamın 
üzerinde, öğlenden sonra eylemlere, okula giderdik. Gece 11-12’ye kadar 
okul ve sonrası eylemler zamanımızı doldururdu. 

Lenin, orada açıkça, tüm Rusya çapında hareketin kollektif ajitasyonu-
nu, propagandasını ve örgütlenmesini yapacak bir gazetenin çıkarılmasını 
öneriyor. İvedilikle öneriyor. Ve “Iskra”, bildiğimiz gibi, Lenin Usta’nın 
önderliğinde çıkarılan gazete, bu görevi başarıyla yerine getiren gazete.

Biz de oradan hareketle, bir gazetemizin olması gerektiğini düşündük. 
O zaman pratik işleri Orhan Müstecaplı Abimiz yönetiyordu. Usta’mız 
tabiî ileri yaşlarda, yetmişe yakın yaşlarda, arkadaşlar. 1968’de 66 yaşında, 
arkadaşlar. Pratik işlerden sorumlu olan yani önder konumunda bulunan 
Orhan Müstecaplı Abimizdi. Orhan Abi de, bizi çok sever, sayar, güvenir 
bize. Geldik, açtık:

“Orhan Abi, bir gazete çıkarmamız lazım bizim. Bunlar Usta’mızı 
kullanıyorlar (dedik). Yani bir taraftan makalelerini yayımlıyorlar Türk 
Solu’nda, öbür taraftan dedikodularla Usta’mıza kara çalmak istiyorlar. 
Gençlik içinde Usta’mızın yer edinmesini, benimsenmesini engellemek 
için ellerinden geleni yapıyorlar”, dedik.

Ondan önce 1967’de, yani ben üniversiteye henüz gelmeden önce, 
Usta’mız, Orhan Müstecaplı’nın editörlüğünde, 7 sayı “Sosyalist”i çıkar-
mış. İmkânsızlıklardan dolayı daha fazla çıkaramamış, orada bırakmış.

“Tamam Nurullah, “Sosyalist”i çıkaralım”, dedi.
“Çıkaralım Abi, “Sosyalist”i bir an önce çıkarmalıyız”, dedik.
“Yalnız maddi gideri var bunun (dedi Orhan Abi) Onu bulmalıyız her 

şeyden önce. Çünkü gazete demek, para demektir”, dedi.
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Konyalı öğrenci yoldaşlarım vardı o zaman İstanbul’da. Aynı evde ka-
lıyorduk. Onlar da kısa sürede Usta’mızı benimsemişlerdi ve bizle birlik-
te, ha dediğimiz zaman, hiç tereddüt etmeden davranırlardı. Onlara açtım 
meseleyi. En yakın, en güvendiğimiz arkadaşlar. Ve Konya’da da lisede 
birlikte okuduğumuz arkadaşlar. Bir kısmı, biri hariç, diğerleriyle aynı li-
sede okuduk, liseden de birbirimizi tanıyoruz. İkisiyle hatta aynı sınıfta 
okuduk, arkadaşlar. 

“Bunu tedariklemeliyiz, böyle bir paraya gereksinim var”, dedik.
Ve yaptığımız bir organizasyonla, on bin lira tedarikledik. Yani aşağı 

yukarı o zaman bir öğretmen yedi yüz lira civarında maaş alıyordu. İşte 
oradan kıyaslayabiliriz, arkadaşlar. 

Ve “Sosyalist”i çıkardığımız zaman da üç bin adet çıkarıyorduk her se-
ferinde. Tanesini bir liraya mal ediyorduk. Yani üç bin liraya üç bin gazete 
çıkarıyorduk. Gazete büyük oranda satılıyordu, parası geri dönüyordu. Bir 
liraya satıyorduk gazeteyi de, Sosyalist’i. 

Tabiî Usta’mıza gittik. Göztepe’deki evine. Orhan Abi açtı:
“Doktor (dedi, onların, bu eskilerin jargonu öyleydi, yani Orhan 

Müstecaplı’nın ve benzerlerinin) Nurullah bir gazete çıkarmamız gere-
kiyor, gençlik içinde kitle tabanı toparlayabilmemiz, bulabilmemiz için, 
örgütlü bir taban edinebilmemiz için bir gazetenin şart olduğunu söylüyor. 
Konuştuk, ben de aynı düşüncedeyim. “Sosyalist”i yeniden faaliyete geçi-
relim biz”, dedi.

Usta’mız hiç tereddüt etmedi:
“Siz pratik işlerini kotarırsanız, teorik işlerini bana bırakın, ben halle-

derim, Omuzlarız, yaparız bu işi” (dedi).
“Tamam”, dedik.
Yani kısa bir görüşmede anlaştık, arkadaşlar ve gazetenin çıkarılması 

için gereken pratik işlere hızla daldık.
İşin enteresan tarafı, Kıvılcımlı’nın deli olduğunu söyleyen gençlerden 

biri de o zaman Hukuk öğrencisiydi; Hidayet Kaya, arkadaşlar, şu anda 
da sağ, Sosyalist’in Sorumlu Yazıişleri Müdürü oldu. Yani o da benimsedi 
sonradan Usta’mızı. Yani o da bizim gibi başta kandırılmıştı.

Sorumlu müdür ben olacaktım ama o zaman antifaşist mücadele o ka-
dar yoğundu ki, aşağı yukarı her on beş günde bir ya da ayda bir mutlaka, 
bugün adına Terörle Mücadele Şubesi denen yere (o zamanki adı Siyasi 
Şubeydi) düşüyorduk ve işkenceden geçiriliyorduk. Tabiî işkenceden geçi-
şimiz de sıradan olmuyordu. Onlar bize vurunca, bizim elimiz kolumuz ar-
mut toplamıyordu. Ve onlar bize hakaret edince, bizim dilimiz de boş dur-
muyordu. Aynen cevap veriyorduk. O yüzden polisin bize karşı işkencede 
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tutumu çok sert oluyordu. Hatta “Sosyalist”in afişlemesinde yine gözaltına 
alınmıştık. Mustafa Yoldaş’ımızla birlikteydik o zaman, benim misafirimdi 
İstanbul’da, beraber bir ay kaldık, “Sosyalist”in hazırlıklarına katıldı, afiş-
lemesini birlikte yaptık ve birlikte gözaltına alındık. Beni ayrıca seçtiler, 
yirmi küsur kişiydik gözaltına alınanlar. Beni ayrı bir odada falakadan ge-
çirdiler. Ben tam hatırlayamıyorum Mustafa; belki senin belleğinde daha 
canlıdır. (Mustafa Yoldaş’la birlikte düşmüştük o sefer, işkencehaneye, 
Sarsaryan Hanı’na.) Diğer yoldaşlarımıza, herhalde ufak tefek eziyetler-
işkencelerdi yapılanlar, hatırladığım kadarıyla.

Mustafa Yoldaş: Evet.
“Sosyalist Nasıl Çıkıyor?” adlı yazısında da Usta’mız bunu anlatır. 

Biz böyle kalabalık olunca, o zaman keten ayakkabılar vardı, spor ayakka-
bılar, onu çıkarmadılar, onun üzerinden sert, kalın sopayla vurdular. “Ke-
ten ayakkabılar üzerinden falaka” diye, “Sosyalist Nasıl Çıkıyor?”da 
anlatır Usta’mız, yoldaşlar. 

Yani o yüzden, Orhan Müstecaplı dedi:
“Yahu Nurullah sen bu (Orhan Abi küfürlü konuşurdu), bu i…lerle 

(dedi) karşılaştığın zaman normal konuşamazsınız birbirinizle. O bakım-
dan, şimdi yazıişleri müdürü de olunca sık sık gidip görüşmek gerekir, 
belirli bürokratik işlerden dolayı. Seni bu işten uzak tutalım biz, Hidayet’i 
yapalım” dedi.

“Tamam Abi” dedik biz de. 
Yani demek istediğim yoldaşlar, böylesine demagojik, namussuzca, 

alçakça bir iftira kampanyası yürütülüyordu Usta’mız hakkında. Yani 
düşünün; bir taraftan burjuvazi susuş konspirasyonu uyguluyor, aman 
Kıvılcımlı’nın izini tozunu kimse duymasın, yok sayalım ablukasını uy-
guluyor; öbür taraftan da sol ortam, böyle namussuzca, iğrenç karalama 
kampanyalarıyla Kıvılcımlı’yı yok etmek istiyor.

Ve işin diğer ilginç bir yönü yoldaşlar, tıpkı bugün bize Sevrci Soyta-
rı Sahte Sol dediğimiz kesimin yaptığı gibi, Mihri Belli çevresi de yasak 
uygulamaya kalktı. “Sosyalist”in satışını üniversitelerde yasakladı. Daha 
doğrusu genel yönetimi, kendi ideolojik denetiminde olan DEV-GENÇ 
İstanbul Bölge Yürütme Kurulu’na yasaklattı. Yasak kararı aldırdı. Yani 
üniversitelerde “Sosyalist” satılmayacakmış.

İşte o gün Bölge Yürütme’de olanların hepsi sağ şu anda, arkadaşlar. 
O kararı alanlar… Başkan Ömer Güven, Edirne’de doktor şimdi. Mustafa 
Zulkadiroğlu, İP’li şimdi, İP’te. Namık Kemal Boyar, hâlâ Mihri’ci, bir ara 
68’liler Birliği Vakfı’nın Başkanlığını da yaptı. Ve bir diğeri de Necmi De-
mir, o da sağ şu anda. Sonradan fırıldak gibi döndü, Ömer Güven, Necmi 
Demir ve kendisi kadar sol çevrede bilinen İlkay Demir. Konferansımızda 
da söz ettik, bunların acıklı dönüşlerinden. Kitabımızı okuyan arkadaşlar, 
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“ABD-AB Emperyalizmi Ortaçağcı İrtica ve Türkiye” adlı Şeriat Kon-
feransımızda mıydı arkadaşlar, söz ettiğimiz, evet Ortaçağcı İrtica Konfe-
ransımızda söz ettiğimiz kişiler. Hepsi sağ bu kararı alanların.

Bunlardan biri de Edebiyat Fakültesinde, bizim yanımızda yetişen, dev-
rimciliği bizden öğrenen Hamza Özkan’dı. Bu kişi, biz kıdemli, militan 
devrimci gençken, daha fakültemize yeni gelmiş ve bize “Abi Abi” diye-
rek yanımızda yetişmiş, bizim çevremizde bulunmuş bir arkadaştı. Bunu, 
sonradan Mihri Belli, kurduğu Partinin Genel Sekreteri de yaptı. O karar 
alındığı anda, bu Hamza da Bölge Yürütme’ye girmişti.

Bu karardan benim haberimin oluşu şöyle oldu: Bizim fakülteyi-
Edebiyat Fakültesini gören, orada okuyan arkadaşlar bilir; Hergele Mey-
danı dediğimiz, Fen ve Edebiyat Fakültesini birbirine bağlayan büyük bir 
meydan vardır. Aşağı yukarı bu salon kadar var mı? Yani hemen hemen... 
Orada yürüyordum. Bizim Edebiyata yakın bir yerde, arkamdan Hamza 
gelerek bana yetişti. Çünkü böyle anlar,  insanın belleğine, o anki mekânla 
birlikte çakılıp kalıyor. 

Hamza:
“Abi, Sosyalist”in üniversitelerde satışını, Dev-Genç İstanbul Bölge 

Yürütme yasakladı”, dedi.
“Niye ulan Hamza? Yasaklayacak bir şey bulamadı da “Sosyalist”i mi 

yasaklıyor, Dev-Genç Bölge Yürütme?” dedim.
“Abi, yani ben duyurayım dedim”, dedi.
Sunturlu bir küfür ilettim o kararı alanlara.
“Hamza aynen git böyle söyle (dedim). Nurullah Ankut, o kararı alan-

lara böyle diyor, de (dedim). Haydi! Gelsinler yasaklasınlar bakayım!”, 
dedim.

Sonra aradan birkaç gün geçti. Merkez Bina’da Turan Emeksiz lokan-
tası var, genel yemekhane o zaman. Her fakültenin ayrı yemekhanesi yok. 
Tüm Beyazıt çevresindeki fakültelerdeki öğrenciler giderler, tek o yemek-
hanede yemek yerler. On birden üç buçuğa kadar yemek verir ve çok kali-
teli yemek verir. Dört kap, arkadaşlar. Büyük porsiyon bir et yemeği mutla-
ka olur. Çok besleyici, çok kaliteli yemek verir. Şimdiki gibi değil. Dörtte 
üçünü de Rektörlük karşılar yemek giderinin. O zamanlar 27 Mayıs’ın 
etkisi var tabiî, arkadaşlar. Yani bir sosyal devlet uygulaması var aşağı yu-
karı. 1 liraya yerdik biz yemeği. Sonra fakülteyi bitirdiğimiz zamanlarda 
2 liraya çıktı. Ki o zaman 5 liranın üzerinde, diyordu maliyeti, yemekha-
nenin müdürü. Neyse… Onun önünde, iki tarafında, böyle şu boyda alçak 
duvarlar var yemekhanenin girişinde, biz orada satarız “Sosyalist”i. Çünkü 
bütün öğrenciler gelir gider oraya. Yani Beyazıt çevresindeki öğrenci ke-
simin, aşağı yukarı büyük çoğunluğunun her gün uğradığı yer. Orada du-
varın üzerine koyarız, yani manşetlerini de açıklayarak gazetemizi satarız 
öğrencilere.
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İşte oraya gidiyoruz. Ben varım, yine bizim Bozkır’dan köylü, “Deli 
Fuat” dediğimiz bir yoldaşımız, yiğit, gözüpek… 50 kişi meydan okusun, 
gözünü kırpmadan dalar kavgaya. Hiç boyun eğmez! Posta yemez! Nite-
kim bir kavgada, Bağcılar’da çok sayıda insan, bıçaklayarak öldürmüş. 
Bir meseleden sürtüşmüş. Tabiî Fuat meydan okur hemen. Kavgaya gir-
miş, bıçaklayıp öldürmüşler. O, yani Fuat var. Yine Serdar, Gürdal Yoldaş-
ların tanıdığı Kayserili, hukukta okuyan bir yoldaş, 2000’li yıllara kadar 
İstanbul’da avukatlık yaptı. Şimdi de sanıyorum Güney Batı Marmara’da 
Balıkesir, Çanakkale gibi bir yerlerde avukat: Nurhan Arkadaş var; erkek, 
Nurhan Arkadaş. (Adı yanıltmasın) Yine Hukuktan Hamdi adında bir arka-
daş var. Benden birkaç santim uzun, buğday benizli, yüz çizgileri aşağı yu-
karı beni andırır. Ne yazık ki, okulları bitirdikten sonra bir daha görüşmek 
kısmet olmadı. İyi bir arkadaştı. Beraberce gazetemiz “Sosyalist”i satmaya 
gidiyoruz. Merkez Kampusun Mihrici önde gelen yetkililerinden üç kişi 
önümüze geçti. Daha doğrusu, arkamızdan hızla gelerek bize yetişip önü-
müzde durdular:

“Dev-Genç İstanbul Bölge Yürütme yasakladı “Sosyalist”in üniversite-
lerde satışını. Satmayın”, dediler.

Fuat hemen, ileri derecede miyoptu, gözlüğü çıkardı, katladı arka cebi-
ne koydu.

“Ulan bu gazeteyi sattırmayacak olanın” dedi, sunturlu bir küfürle daldı 
hemen. Onun klişe bir küfrü vardı; yine onu kullandı. Omzundan tuttum, 
Fuat’ı:

“Dur Fuat”, dedim. “Arkadaşlar, biz satmaya gidiyoruz. Delikanlı olan 
gelir, orada sattırmaz. Nasıl sattırmazmış bir görelim bakalım. İsteyen gel-
sin oraya.”

Hamdi ve Nurhan da önümüze geçen Mihricilerle aynı Kampustan, 
aynı yerden. Biz de tanışıyoruz kişi olarak da, onlar her gün beraberler. 
“Yahu olmuyor, yanlış yaptığınız” filan dediler.

Velhasıl gittiler ve böylece yasak uygulanamaz oldu. Gittik sattık biz. 
Ondan sonra da her gün sattık.

Ben hep onu derim yoldaşlarıma: Mihri olsun, bugünkü bizim Sevr-
ci Soytarı Sahte Sol’un önderleri olsun, bunlar devrimci, demokrat filan 
değildirler! Bunlar Pol Pot karikatürü… Allah halklarımızı bunların zul-
münden korusun: Ellerine bir fırsat geçse, maazallah bir iktidara gelseler, 
halkımız bunların elinden çok çeker.

“Sosyalist”i niye yasaklıyorlardı?
Usta’mız o zaman, bugün yeni baskısını yapmış olduğumuz üçlü ki-

tapta, “Devrim Zorlaması Demokratik Zortlama” adlı kitapta, evet ar-
kadaşlar, bu kitabımızın (kitabı göstererek y.n.), üç kitabın üçüncüsünde, 
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Mihri Belli’nin, küçükburjuva, hayalci MDD teorisini yerle bir ediyor. Hiç 
ciddiye alınmaz, Marksizm-Leninizmle ilgisi olmaz bir teori olduğunu or-
taya koyuveriyordu, kesin, açık kanıtlarıyla.

Şimdi gücün yetiyorsa cevap ver. Bu ideolojik bir mücadele, cevap ver. 
Yok!.. O güç yok ki. Tek satır yazamadı Mihri, bu kitap hakkında. Hâlâ sağ 
bakın. Tek satır yazamadı. Yazabileceği bir şey yok.

Yapabileceği ne?
Yasaklamak. Düşünce yasakçılığı. Yani faşizm... Faşist bir ruhun dışa 

vurumu…
Biz de bunlara, sabrettik sabrettik uzun süre, e, baktık ki artık Amerikan 

Büyükelçisi’nin arkasında saf tutuyorlar. Ve ABD, Taci Arkadaşımızın da 
söylediği gibi, “umut kaynağı” ilan ediyor bunları, “demokrasi güçleri” 
ilan ediyor. Devrimciliğin ciddiyeti var, onuru var! Devrimcilik böylesine 
ayaklar altına alınamaz! Böylesine karalanamaz! dedik. İdeolojik olarak 
yaylım ateşi başlattık, arkadaşlar. Buna verebilecekleri hiçbir cevap yok.

Ne cevap verdiler?
Yüzlerce sayfa yazdık. Belki tüm yazdıklarımız 500 sayfayı geçti.
Bir tek satır cevap verebildiler mi?
Veremediler.
Mihri Belli’nin işte, 40 yıldır cevap veremediği gibi, bize de cevap ve-

remediler.
Çünkü Hz. Ali’nin dediği gibi:
“Doğruyla savaşan yenilir!”
Hiçbir şansı yok!

(Alkışlar…)

O zaman ellerinden gelen ne?
Sayılarına güvenerek, bize yasak koymak. Bize düzenbazca saldırılarda 

bulunmak.
Ama bizi tanımıyorlar. Tanımıyorlar bizi…
Bilmiyorlar ki, kahramanlara hükmedilmez!

(Alkışlar…)
Devrimcilik; Che’nin, Kıvılcımlı’nın söylediği gibi, kelleyi koltuğa al-

mak demek!!
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Devrimcilik; onuru için gözünü kırpmadan, kararlılıkla ölümü kucak-
layabilmek demek!

Biz böyle benimsedik devrimciliği, böyle yaşadık bu yaşımıza kadar!

(Sloganlar: Kıvılcımlı Usta Ölümsüzdür…)

Bizi hiç kimse sindiremez! Korkutamaz!
Can için asla yüreğimiz korku duymaz!
Ama sevdiklerimizin, Hareketimizin zarar görmemesi için özen göste-

ririz. Düşünür taşınırız.
Ama can için asla böyle bir şeye tenezzül etmeyiz!
Böyle yaşadık biz bugüne kadar. Bundan sonra da son soluğumuzu ve-

rinceye kadar böyle yaşayacağız!
Bizi bilmedikleri için, sayılarının çokluğuna bakarak bizi geriletebile-

ceklerini sandılar. Gafiller onlar, gafiller, yoldaşlar…
Ama o zamanlar, Usta’mızın zamanında, bizleri tanıyorlardı, biliyor-

lardı, görüyorlardı. DİSK’te çalışan Mete’yi, hatırlar-tanır Ali Başkan. O 
da vardı. Edebiyat Fakültesi faşistlerin (o zaman Şeriatçılarla faşistler ay-
rışmış değildi, birliktelerdi) kuşatması altında olan bir fakülteydi. Merkez 
Kampusun, Beyazıt Kampusunun diğer bütün bölümleri kurtuldu, bizim 
fakültede hâlâ bu kuşatma vardı. Tek özgür koridor, bizim felsefe kori-
doruydu. Felsefe, sosyolojinin bulunduğu koridor, arkadaşlar. Devrimciler 
orada hâkimdi. Faşistler 40 kişiye yakın, marş söyleyerek geldiler. Ve biz 
aşağı yukarı 20 kişi civarında toplu halde bulunuyorduk orada devrimciler 
olarak. Marşlar söyleyerek, bizim koridordan geçip Fen Fakültesine geç-
mek istediler. Hemen atıldım öne: “Geçemezsiniz, hiçbir gerici buradan 
geçemez!” dedim. “Geri döneceksiniz, faşistlere yer yok burada!” dedim.

(Alkışlar…)

Bir iki tutmak isteyen oldu beni, bizim devrimci yoldaşlardan, arkadan 
çekmek isteyen oldu. Ben hiçbirine kıymet vermedim. Fakat sonradan bir 
baktım ayaklarım yerden kesilmiş. Beni koltuklayıp uçurup götürüyorlar.

Fen Fakültesinin, arada bir kapı vardı bağlantıyı sağlayan, bölümüne 
geçirdiler. Biri dedi, merdivenden aşağıya atalım bu komünisti. Ben onun 
üzerine nasıl bir silkindim. Dedim, bari öleceksek de vuruşarak ölelim. 
Yumruk salladım, yumruk atmaya başladım. Tam o anda arkamdan kafa-
ma bir sopa indi. Ve ben ömrümde ilk kez, yani derler ya insanın gözünün 
önünde şimşekler çakar, şimşekler çaktı ve duvara doğru yığıldım. Onun 
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üzerine bırakıp gittiler beni. Ben toparlandım, geldim. Bizimkiler tâ alt katı 
bulmuşlar. Düşünün, alt katı bulmuşlar… Yine Metin ve Mustafa arkada-
şın da çok yakından tanıdığı, o zaman fakülte temsilcimiz Feridun da vardı 
orada. Ben üst kattan bağırdım bunlara: “Utanmıyor musunuz kaçmaya 
yahu? Faşistten, gericiden kaçılır mı, korkulur mu? Hiç sıkılmıyor musu-
nuz? Ne yüzle kaçıyorsunuz? Hangi yüzle birbirimizin yüzüne bakacağız 
bundan sonra?” dedim. Çıkıp geldiler ondan sonra. Ve kan tâ belime inmiş 
o arada. Pantolonumu ıslatmış başımın arkasından akan kan.

Ama inanın yoldaşlar, hiç kalbim normal temposundan bir sayı bile 
fazla atmadı. Çünkü halkımızın geleneği bu, sülalemizin geleneği bu… 
İnsan onuru için ölür de öldürür de. Kendimizi bildiğimiz yaştan itibaren 
büyüklerimiz dediler ki; oğlum insan şerefi için yaşar. Ona toz kondurma-
yacaksın!

Tabiî bir sonraki yıl, yaptığımız boykot ve işgal döneminde bu Türk-
İslam Sentezci gericilerden, yaptıklarının hesabını sorduk. Okulu te-
mizledik bunlardan. O mücadele sürecinde ben, okulumuzun “Savunma 
Komitesi”nin Başkanıydım.

(Alkışlar…)

Bu anlayışla büyüdük biz.
Ve yine Konya’da bir gece yarısı Orhan Yoldaş’ın evinden bir siyasi 

çalışmadan gelirken, dört serseri; ben 1 Mayıs Marşımızı ıslıkla çalıp ge-
liyorum; arkamdan bağırdılar: “ıslık çalma”, diye. Küfürle karşılık verdim 
ben. Hiç duraksamadım. Geldik, yumruk yumruğa vuruştuk, arkadaşlar. 
İki kaburgam çatlamış arkadan, kaldırım tarafından gelen bir tekme ye-
mişim. Attığım sert yumruklardan dolayı şu parmağım kırıldı. Bu serseri 
gençlerin sadece ikisi girdi benimle kavgaya. Diğer ikisi daha terbiyeliydi. 
Onlar donup kaldı. Sonradan dördünü de önüme katarak kovaladım. Yani 
bizim anlayışımız bu. Biz devrimciliği de bu anlayışla benimsedik. Ve yol-
daşlarımız da bu anlayışla yetiştiler.

Yani o bakımdan; vurmak, vurulmak vız gelir bize, Usta’mızın dediği 
gibi!

(Alkışlar…)
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İnsanoğlu şöyle ya da böyle ölecek. Korkaklar ölmez diye bir şey var 
mı?

Herkes ölecek.
O zaman korka korka yaşamak budalalık değil mi, arkadaşlar?
Budalalık.
İnsan tenezzül eder mi buna?
Etmez.
Ve insanî onurumuz gibi, devrimci onurumuz da bizim gözbebeğimiz. 

O bakımdan ona da zerrece toz kondurmayız biz.
İşte o zaman Mihriciler, Usta’mızın sağlığında bildikleri için hem 

Usta’mızı, hem bizi, hem yoldaşlarımızı, hiç fiili bir saldırıya cesaret ede-
mediler. O iki yoklamanın dışında, yoklama çekmenin dışında. Şimdikiler 
de öğrendiler, Sevrciler de. Öğrenmeyen de öğrenecek bundan sonra.

Ve hep söylüyoruz, arkadaşlar, inanın yatakta gelen bir ölüm, makbul 
bir ölüm değil bizim için, yatakta gelecek bir ölüm. Şairimizin, Ahmed 
Arif’in dediği gibi:

Yiğitçe, mertçe, “çırılçıplak bir kavgada” vurulup düşmek isteriz 
biz.

Budur bize yakışan ölüm ve tercihimiz böyle olur bizim. Ama bu, ölü-
mü arayacağız, ölümün peşinden koşacağız anlamına gelmez.

Devrimci onur böyle korunur, arkadaşlar. Ve bu anlayıştaki insana hiç 
kimse baş eğdiremez.

Biz, Parababalarına karşı da böyle mücadele ederiz, bizi düşman sayan, 
hasım sayan herkese karşı da bu tutumuzu ortaya tereddütsüz koyarız.

Usta’mız da boşuna söylemiyor:

“Görev yapıyorduk, muhallebi değil… Görev yapmada çok iyi bi-
liyoruz; vurmak da vardır, vurulmak da. Hepsi vız gelir ve de gelme-
lidir.” diye.
Boş kuru laf değil bu. Dudaktan söylenmiş bir laf değil. İliğimizde, 

ruhumuzda duyuyoruz biz bu cümlelerin anlamını!

***

Teorik bazda sizleri fazla yormayayım diye, olaycıl bir anlatım araya 
sokuyorum, arkadaşlar. İsterseniz yeniden Usta’mızın teorik ürünlerine, 
emeklerine dönelim biraz da. Evet…
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İlkel Komünal Osmanlı Toplumu,
içine girdiği Sınıflı Toplum bataklığında hızla kirlenir
Ve biz, Usta’mızın “Tarih Tezi” adını verdiği, Tarihi bir bilim hali-

ne getiren emeğinin ışığında Osmanlı’yı da yani Tarihimizin bir parçası, 
kökümüz olan Osmanlı’yı da çok iyi anlıyoruz. Selçuklu’yu da çok iyi 
anlıyoruz. Ve bizim dışımızda hiç kimse anlamıyor. Ne Halil İnalcık gibi 
ömrünü, 100 yıla yaklaşan uzun ömrünü, Osmanlı Tarihine adamış burju-
va profesörleri anlayabiliyor Osmanlı’yı, ne de bizim Küçükburjuva Sahte 
Solcular. Bizim dışımızda hiç kimse anlamıyor. Onu da sadece neyse öyle-
ce, olduğu gibi tek biz anlıyoruz.

Usta’mız diyor ki, Osmanlı’yı kuran 400 atlı Göçebe, İlkel Komünal 
Toplum insanıdır. Çoban Toplum insanıdır. Ve Söğüt-Domaniç taraflarına 
geliyorlar, 300 çadır, arkadaşlar. Yurt adını verdikleri Çadırda yaşıyor bu 
insanlar. İlkel Sosyalist Toplumu benimsiyorlar. Oğuz’un Kayı Boyu’na 
mensup 300 çadırda yaşayan insanlar, 400 savaşçıları var.

Özel mülkiyet nedir bilmiyor bu insanlar o güne kadar. Ama içine girdik-
leri toplum, sınıflı toplum. Biri-Doğudaki; çökkün İslam Medeniyeti’nin bir 
parçası olan, derebeyleşmiş Selçuklu Medeniyeti’nin bir parçası. Diğeri ise 
en Batıdaki, yine çökmek üzere olan derebeyleşmiş Bizans Medeniyeti’nin 
bir parçası. Bunların içine gelip giriyorlar.

Tabiî İlkel Komünal Toplum insanları yani sosyalist insanlar, o değerle-
re sahip insanlar, sınıflı toplumun içine girdiler mi, sınıflı toplum bataklık… 
İnsanı çamurlara bulayan bir bataklık sınıflı toplum… Yalanın, alçaklığın, 
namussuzluğun, düzenbazlığın, korkaklığın, ikiyüzlülüğün, sömürünün, 
talanın, acımasızlığın diz boyu olduğu bir toplum sınıflı toplum.

İnsanlar kişicil çıkarlarından başkaca hiçbir şeyi düşünmezler genel-
likle sınıflı toplumda. Toplumun çıkarı diye bir şey olmaz… Hile, yalan, 
düzen, sahtekârlık, acımasızlık var sınıflı toplumda. Ama İlkel Sosyalist 
Toplumda bunların hiçbiri yok. Eşit kan kardeşler toplumu. Korku nedir, 
yalan nedir bilmeyen bir toplum. İşte onun (sınıflı toplumun) içine girince, 
kirlenirler insanlar. Hızla kirlenirler…

Hani yine şairimizin dediği gibi:

Bütün renkler aynı hızla kirleniyordu,
birinciliği beyaza verdiler.

Özdemir Asaf, değil mi, arkadaşlar?
Evet. İşte İlkel Sosyalist insanlar da beyaz gibi hızla kirlenirler, tozla-

nırlar sınıflı toplumda.
Çünkü, katran kazanının yanında olup da islenmeyen, üzeri kararmayan 

insan olur mu?
Olmaz.
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Mezbahaya gidip de işkembe kokusu üzerine sinmeyen insan olur mu?
Olmaz… Olmaz… Onun gibi.
İnsan kirlenir, sınıflı toplumun kurallarını da benimser; ama o güne ka-

dar o insanlar, o toplum yüz binlerce yıl, sosyalizmi yaşamışlardır. O ya-
şam tarzını, o geleneklerini bir anda unutamazlar. O kuralları unutamazlar. 
Ruhları öyle şekillenmiş bu insanların. O yüzden o insanlar, gelenekler 
biçiminde o İlkel Sınıfsız Toplumun kurallarını yaşatmaya devam ederler. 
Ülkülerini bir ölçüde de olsa yaşatmaya devam ederler. İşte Osmanlı, o 
kuralları yaşattığı sürece gelişti, üç kıtaya yayılan koca bir imparatorluk 
oldu, arkadaşlar.

Ama o da giderek derebeyleşti. Sınıflı toplumun bütün rezilliklerine 
bulaştı ve sonunda çöktü. Yani her şey gibi Osmanlı’nın yaşamı da bakın, 
İnsanlığın başından geçenler gibi, İslam Toplumunun başından geçenler 
gibi bir süreç… Ve o süreçte de başlangıçtaki kurallar, töreler, insanlar; o 
sürecin sonunda tamamen öbür tarafa savrulmuş, zıddına dönüşmüş olur-
lar. Diyalektik süreç de işte budur. Her şey zıddıyla birlikte bulunur ve baş-
langıçta baskın olan yön, sonunda altkın duruma gelir, yani onun zıttı olan 
taraf ağırlık kazanır. Bu ikisinin çarpışmasından da bambaşka, yeni bir 
sentez ortaya çıkar. Bu senteze varılamazsa çürüme, çökme ve yok olma 
meydana gelir. İşte burada da aynen o oluyor. Başlangıçtaki İlkel Sosya-
lizm, içine girilen toplumun niteliğinden dolayı, yani aşırı olumsuzluğun-
dan dolayı, giderek katı derebeyleşmeye varıyor. İkisinin çarpışmasından 
yeni bir senteze-daha üst bir toplum biçimine (kapitalizme) varılamıyor. 
Bu derebeyleşmenin yoğunluğundan kaynaklanıyor. Osmanlı her geçen 
gün derebeyleşmenin batağına biraz daha saplanıyor. Ve sonunda da çöküş 
ve bitiş geliyor.

Bizim dışımızdakiler ve burjuva tarihçileri sanırlar ki, Osmanlı dere-
beyi, feodal bir toplum olarak doğdu. Yok böyle bir şey. Böyle bir şey 
yok, arkadaşlar. Göçebe Toplum neyin özel mülkiyetine sahip olacak?.. 
Bir sürüleri, bir de çadırları var. Kan kardeşler toplumu zaten. Nerede özel 
mülkiyet, neyi paylaşacak? Bunu düşünmezler. Bu hiç akıllarına gelmez. 
Zaten üretilen ürünler kabilenin geçimine ancak yeter. Kim mal istifleye-
cek, Karunlaşacak, zenginleşecek?..

Yok böyle bir şey...
Ve toplum önderleri, Askercil Demokrasi dediğimiz demokratik ku-

rallarla seçilir gelirler. İşte bunu da netçe tek biz görürüz. Bizim dışımız-
dakiler görmez.

Osmanlı’nın, o 400 savaşçının bir anda hem İslam Medeniyeti’ni-
Selçuklu Medeniyeti’ni, hem de Bizans Medeniyeti’ni iskambilden şatolar 
gibi paramparça etmesi, üç kıtaya yayılan ve 15 ila 20 milyon kilometre-
kare yüzölçümüne sahip koca bir imparatorluğa dönüştüren gücü nereden 
geliyor arkadaşlar?
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İşte bu İlkel Sosyalist Geleneklerden geliyor. İlkel Sosyalist toplum, 
eşit kan kardeşler toplumu olduğu için korku nedir bilmez. Kendini top-
lumun dışında görmez. O bakımdan savaşçıdır. Bir de; adildir, eşitlikçidir. 
Zalim, gaddar değildir. İşte bu iki önemli anlayıştan dolayı Osmanlı hızla 
gelişti ve yayıldı, güçlendi, koca bir imparatorluğa dönüştü.

Bunu bizim Küçükburjuva Sahte Solcu arkadaşlara bir türlü anlatamı-
yoruz. Bunu anlattığımız zaman, vay, sen Osmanlıcısın diye saldırıyor-
lar bize. İslamiyeti anlatıyoruz, vay sen, İslamiyet sosyalizm demektir, 
Kur’an’da sosyalizm savunulur diyorsun, diye saldırıyorlar bize. Anlamı-
yorlar bizim ne dediğimizi. Osmanlı’nın bu tarihi sürecini anlattığımız za-
man, vay siz Osmanlıcısınız, şovensiniz, diye yine saldırıyorlar bize. Süre-
ci görmüyorlar ki, olayı görmüyorlar, anlayamıyorlar. Çünkü o teorik ışık 
yok kafalarında, o teorik güç yok.

Selçuklu ve Osmanlı’nın
eşit kankardeşleri toplumu olduğunu

Burjuva Tarihçileri bile görüyor-seziyor
1932 yılında Mustafa Kemal’in biyografisini yazan ilk kişi İngiliz 

Armstrong, arkadaşlar. Ve Türk düşmanı bir yazar Armstrong. Arabistan 
cephesinde yüzbaşı olarak İngiliz Ordusunda savaşırken Osmanlı’ya esir 
düşmüş bir kişi. Sonra rüşvet vererek kaçıp kurtulmuş, bir yolunu bulmuş 
kurtulmuş, İngiltere’ye gitmiş. Ve Osmanlı çöküp İtilaf devletlerinin ege-
menliğine girdikten sonra da, İstanbul işgal edildikten sonra da gelip İn-
giliz yüzbaşısı olarak İstanbul’da görev yapmış bir kişi. Ve o zaman da 
Anadolu’ya silah kaçıran yurtseverlerin peşine düşmüş, onları yakalamış, 
yakalamaya çalışmış. Yani İstanbul’dan silah sevkiyatını engellemeye ça-
lışmış bir kişi Armstrong. İşte 1932’de de bu biyografiyi yazıyor. Mustafa 
Kemal, İngilizcesini bulup getirtiyor bunun. Ve okutuyor Yusuf Hikmet 
Bayur’a. Hakaretamiz saldırılar var burada Mustafa Kemal’e. Okumak is-
temiyor Hikmet Bayur, zorla okutuyor Mustafa Kemal. O bile, Armstrong 
bile yazdığı Önsöz’de, Giriş diyor, o bile bütün bilinçsizliğine rağmen, 
Osmanlı’nın ne olduğunu, nereden gelip nereye gittiğini az çok sezer, ar-
kadaşlar. Sezer... İnanın şu Giriş’i okuduğunuz zaman, yani bizim Tarih 
Tezinin ışığında Osmanlı’ya ilişkin bu bakışımızın sezi biçiminde de olsa, 
çok yüzeysel bir anlayışını bulursunuz. Bu kişi sıradan bir tarihçi, bir ya-
zar, arkadaşlar:

“İsa’dan sonra on üçüncü yüzyılda Büyük Kuraklık meydana gel-
di. Çin Seddi’nden Orta Asya’ya kadar bütün topraklar susuzluktan 
çatlayıp kavruldu ve bu topraklarda yaşayan kabileler sürüleri için 
yeni topraklar aramak üzere yollara düştüler. Bunların arasında, san-
caklarının üzerinde bir Bozkurt başı olan, Süleyman Şah önderliğinde-
ki Osmanlı Türkleri de vardı.
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“Geniş Moğol suratlarındaki çekik gözleri ve hayvanca güçleriy-
le, bu Osmanlı Türkleri zalim ve ilkeldiler. (Tabiî Medeni İnsan, İlkel 
Sosyalist İnsanı böyle değerlendiriyor, değerlendirecek.) En azından vah-
şi Orta Asya topraklarının uçsuz bucaksız steplerinde avlanan boz-
kurtlar kadar acımasız ve gaddardılar. Gene de, göçebe yaşamlarının 
sunduğu tehlikeler ve risklere karşı, önderlerine kayıtsız şartsız boyun 
eğecek kadar disiplinliydiler.” diye gidiyor.

Yani bir Göçebe Çoban Toplum olduğunu anlatıyor burada Osmanlı’yı 
kuranların, arkadaşlar, bu yazar.

“Önlerinde can çekişmekte olan imparatorluklar buldular. Yozlaş-
mış Selçuklu İmparatorluğu, Bağdad ve Halifelerin yıpranmış Arap 
İmparatorluğu ile köhnemiş Bizans. Bu imparatorlukları paramparça 
edip fethettiler.

“Süleyman Şah’ın ölümünden sonraki üç yüzyıl içinde, onun 
onuncu halefi olan Kanuni Sultan Süleyman, Adriyatik kıyıların-
daki Arnavutluk’tan İran İmparatorluğu sınırlarına ve Mısır’dan 
Kafkasya’ya dek uzanan koskoca bir imparatorluğu adalet ve dirayet-
le yönetmeye başlamıştı bile.”

Diye devam ediyor.
Yani arkadaşlar, bütün düşmanlığına rağmen, bakın o yazar bile diyor 

ki, Kanuni Sultan Süleyman koca imparatorluğu “adalet ve dirayetle” yani 
beceriklilik ve başarıyla yönetmeye başlamıştı. Ama sonradan, arkadaşlar, 
derebeyleştiğini de yine sezi halinde anlatır:

“(…) Bir istisna dışında (yani Kanuni’den sonra), ondan sonra gelen 
yirmi yedi padişahın her biri bir öncekinden daha da dejenere idi. Yö-
netimi saray haremi, iç oğlanları ve hadım ağaları ele geçirdi. İyi bir 
önderden yoksun kalan Türkler, tüm insanlıkla aynı sıraya girdi.”

Yani tüm insanlıkla aynı sıraya indi, diyor. Ondan önce tüm insanlığın 
daha üst bir aşamasındaydılar, düzeyindeydiler.

Neydi bu?
İlkel Sosyalist Geleneklere sahip oldukları dönemdi, arkadaşlar. Onu 

söylemiyor ama böyle bir gücün olduğunu söylüyor. E, biz bunun, Mark-
sist Tarih anlayışımız ve Kıvılcımlı’nın Tarih Tezi ışığında, İlkel Sosyalist 
Gelenekler olduğunu koyuyoruz, buluyoruz.

“(…) aynı sıraya girdi. Yapılarındaki çelik doku yok olmuştu. (Ba-
kın, ne güzel bir anlatım: “Yapılarındaki çelik doku yok olmuştu.”) Ener-
jilerinden ve canlılıklarından eser kalmamıştı. (Derebeyleşince, artık 
çıkar ilişkileri ön plana geçince, özel mülkiyet duygusu ön plana geçince, 
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insanlar işte böyle çürür.) Soy ve ahlâk açısından çürümüşlerdi. Ege-
menlikleri altındaki bağımlı halklar, onlara başkaldırdılar. Yunanis-
tan, Sırbistan, Bulgaristan birbiri ardına bağımsızlıklarını ilan ettiler. 
(Yani giderek Osmanlı’nın çürümüşlüğünü, dökülmüşlüğünü, artık giderek 
çatırdamaya başladığını anlatıyor.)

“Bu imparatorluğun artık dağıtılması gerektiğine kani olan Hıris-
tiyan güçler, onu baskı altına alıp, cesaret edebildikleri parçalarına ele 
koymaya başladılar. Kırım’ı ve Kafkasya’yı ele geçiren Rusya, İstan-
bul ve Akdeniz’e açılan yolu olan Boğazlar üzerinde hak iddia etmeye 
başladı. Fransa, Suriye ve Tunus’a el attı. İngiltere, Mısır ve Kıbrıs’ı 
işgal etti. Yeni ve gelişmekte olan Almanya, diğer rakiplerini saf dışı 
eder etmez ülkeyi kendi başına ele geçirme ümidiyle, tüm Avrupa’ya 
karşı Sultan’ın, yani II. Abdülhamid’in yanında saf tuttu. Bu ulusların 
hepsi Osmanlı’dan özel haklar ve ekonomik ayrıcalıklar talep etmek-
teydi.

“Birer akbaba kadar açgözlü olan Hıristiyan Güçler, büyük bir iş-
tahla imparatorluğun sonunu gözlemekteydiler. Birbirlerinden çeki-
nerek de olsa, tohumlarını ektikleri akla ziyan Dünya Savaşı felaketi 
öncesinde, her birinin haset dolu gözleri diğerlerinin üzerindeydi.” 
(Armstrong, agy, s. XI-XII)

Arkadaşlar, burada Birinci Emperyalist Büyük Yağma Savaşı’nın se-
bebini de koyuyor Armstrong. Yani bütün mesele, Osmanlı’dan en büyük 
payı kimin kapacağı. Birinci Büyük Emperyalist Yağma Savaşı’nın en bü-
yük nedeni bu. Böyle gidiyor, zamanımız yok, gerisini okumaya.

Yine Georgios Nakracas adında bir Yunanlı yazarın, günümüz yazarı-
nın “Anadolu ve Rum Göçmenlerin Kökeni” adında çok ciddi, değerli bir 
incelemesi var. Buradan kısa bir bölüm okumak istiyorum. Selçuklu’nun 
ve Osmanlı’nın neden genişlediğini, neden yayıldığını, neden kolayca bü-
yük fetihler yaptığını, zaferler kazandığını anlatıyor:

“Bizanslılar 1071 Mancikert (Malazgirt) savaşında bozguna uğ-
radıktan sonra, bunu izleyen 10 yıl içinde Anadolu’nun siyasi hari-
tasında dramatik değişmeler oldu. Bu süre içinde Selçuklu Türkleri 
Nikaiya’ya (İznik) ulaşarak, neredeyse tüm Anadolu’yu ele geçirdiler. 
İznik, sultan Alp Arslan’ın ilk başkenti oldu. Bu devletin toprakları 
dışında Dardanel (Çanakkale), Küçük Ermenistan ve Trabzon bölge-
leri kaldı.

“Engel tanımadan ilerleyen Selçuklu Türkleri, Arapların önceki 
300 yıl içinde başaramadıklarını 10 yıl içinde başardılar. Bibliyograf-
yada Selçuklu Türkleri ile Bizanslılar arasında cereyan eden önemli 
bir savaştan söz edilmemektedir. Bu olay, Anadolu topluluklarının is-



362

tilacılara karşı neredeyse hiç direniş göstermediklerine işaret etmek-
tedir.

“Anadoluluların Selçuklu istilacılarına karşı hiçbir askeri direniş 
göstermemeleri, önceki Bizans döneminde yönetenler ile yönetilenler 
arasındaki ilişkilerin çok düşük bir düzeyde oluşuna bağlanmaktadır. 
Bilinen bir olay, Makedon Hanedanının hüküm sürdüğü yıllarda, de-
rebeylerin, imparatorların da katkısıyla, küçük toprak…”

Selçuklular da aynı süreçten geçiyor, tıpkı Osmanlı gibi. Yazar Selçuklu’yu 
anlatıyor burada öncelikle. Yani o da İlkel Komünal toplumdan gelip, dere-
beyleşip çürüyor ve Osmanlı tarafından ortadan kaldırılıyor.

Evet… “(…) Makedon hanedanının hüküm sürdüğü yıllarda, de-
rebeylerin, imparatorların da katkısıyla küçük toprak sahiplerini tam 
anlamıyla ezdikleri ve onları toprak kölelerine dönüştürdükleridir. 
Makedon Hanedanı yıllarında Anadolu Bizans toplumunda mülkiyet 
ilişkilerindeki değişiklik şu yolla gerçekleşmişti: Büyük çiftliklerde ve 
Kilise topraklarında yapılan üretim her çeşit vergiden muaf tutulur-
ken, küçük üreticilere % 90’lara varan çok ağır vergiler konuyordu.”

Düşünebiliyor musunuz, arkadaşlar, küçük üretmenler ürünlerinin yüz-
de doksanını vergi olarak ödüyorlar Bizans’ta. Ama büyük çiftlikler ve ki-
lise toprakları vergiden muaf tutuluyor. İşte çürümüş derebeyi medeniyet-
lerinde üretmenler böylesine baskı ve zulüm altında bulunurlar.

“Bu ezici vergilendirme yüzünden özgür üreticiler kendi başlarına 
var olmayı sürdüremiyor ve topraklarını gönüllü olarak derebeyleri-
ne bağışlayıp, geçinebilmek için toprak kölesi olmayı yeğliyorlardı. 
Derebeyleri ise, boyun eğmeyen az sayıdaki özgür rençperleri, “so-
palılar” diye adlandırılan adamlarının yardımıyla ikna ediyorlardı. 
(Gönüllü boyun eğmeyenleri dayakla yola getiriyordu, diyor, arkadaşlar.) 
Çimiskes’ler, Phokas’lar, Bardas’lar gibi imparatorlar veren Bizans 
aristokrasisinin bu toplumsal politikası, Anadolu’nun en büyük bölü-
münde Bizans yönetiminin sona erişine de damgasını vurdu.”

Yani bu zulüm politikası, Anadolu’nun en büyük bölümünde Bizans’ın 
sona erişine damgasını vurdu, diyor.

Alparslan’ın Malazgirt zaferinden sonra da bildiğimiz gibi Selçuklular 
hızla Anadolu’yu ele geçirdiler, Bizans’ı Anadolu’dan silip süpürdüler.

“Bizanslı yazar Khionates’in (arkadaşlar, bunun ünlü bir tarih kitabı 
da var, Khionates’in) anlattıklarını, Fotiadis şöyle yorumlar: “(…) böy-
lelikle sonunda Helen kentleri tümüyle barbar sömürgeleri olmayı yeğli-
yorlardı ve vatanlarını seve seve ödün olarak verdiler.” (Georgios Nakra-
cas, Anadolu ve Rum Göçmenlerin Kökeni, Belge Yayınları, s. 51-52)
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Düşünebiliyor musunuz, arkadaşlar, Kent Üretmenleri, Barbar Toplum 
dediği İlkel Komünal Toplum insanlarını seve seve kabulleniyorlar ve va-
tanlarını gönül rızasıyla onlara veriyorlar.

Niye?
Çünkü o Barbarlar geldiği zaman, bunları derebeylerin zulmünden kur-

tarıyor. Bunu, kendisinin Bizans’ın varisi olduğunu iddia eden Yunanlı bir 
yazar anlatıyor. İşte Selçukluların geçtiği bu süreçten, Osmanlılar da aynen 
geçtiler.

Şimdi bu yazarların gördüğünü bile, (hiç de solculuk iddiası yok bu 
yazarın, bir burjuva tarihçisi) bizim küçükburjuva sahte sollar göremiyor-
lar. Göremiyorlar, çünkü yok o teorik güç kendilerinde. Ve yine ömrünü 
Osmanlı Tarihine, Bizans Tarihine vermiş Tarihçilerimiz de göremiyor. Ve 
Marksizmin-Leninizmin ve Hikmet Kıvılcımlı’nın ideolojisinin şaşmaz 
ışığı altında, sadece biz görüp teorik zeminine oturtabiliyoruz olayları. 
Yani olayı olduğu gibi kavrayabiliyoruz. İşte Kıvılcımlı böylesine büyük 
işler başarmış, büyük teorik mucizeler yaratmış, insanüstü emekler ortaya 
koyabilmiş bir devrimci, arkadaşlar.

Çanakkale Savaşı ve Zaferi,
tüm mazlum milletlerin emperyalizme karşı ilk zaferidir

Şimdi, geçen yıl 18 Mart’ta, İzmirli ve İstanbullu Kurtuluş Partili Yol-
daşlarımız, Çanakkale’de  18 Mart 1915 Deniz Zaferi’nin kutlamasını 
yaptılar. Çoğu yoldaşımız bunu hatırlar. Yine bizim küçükburjuva sahte 
sollarımız, ad vermeden bizleri eleştirdiler, bu kutlamayı yaptığımız için, 
bu zafere sahip çıktığımız için.

Kıvılcımlı Usta der ki:

“Çanakkale Zaferi sadece bizim değil, tüm mazlum milletlerin em-
peryalizme karşı ilk zaferidir.”

(Alkışlar…)

“O yüzden o zaferi ne kadar kutlasak yeridir”, der, arkadaşlar.
Bizim Sahte Solculara göre, Birinci Emperyalist Paylaşım Savaşı’nda 

Osmanlı da, emperyalist paylaşım savaşını güden cephelerden birine men-
sup bir devlet. O yüzden, onun kazandığı bir zafere sahip çıkılamaz. Bu 
anlayıştalar.

Ama biz diyoruz ki, Osmanlı o savaşın bir tarafı değil, o savaşın kur-
banı!
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O savaşın öznesi değil, nesnesi!
O savaşın asıl çıkış sebebi, Osmanlı’yı parçalamak, yağmalamak, yut-

mak arkadaşlar. Olay bu.
Osmanlı aldatılarak yarısömürge durumuna düşürüldüğü için, o savaşa 

zorla sokuldu.
Marks-Engels Usta’mızın, Türkiye üzerine yazıları Sol Yayınları tara-

fından “Doğu Sorunu [Türkiye]” adıyla yayımlanmıştı. Ustalarımız bu-
rada der ki, Batılı devletler Osmanlı’nın ruhuna fatiha okumaktadırlar.

Yine bir yerde derler ki, Osmanlı, Avrupa Medeniyetine yem olacaktır, 
yem edilecektir.

Ve yine burada Engels der ki, Osmanlı kaçınılmaz bir şekilde parçala-
nacak, çökecek…

“(…) Türkiye’nin bağımsızlığının korunması ya da Osmanlı 
İmparatorluğu’nun olası çözülüşü durumunda, Rusya’nın bu toprak-
ları kendine katma tasarısının önlenmesi en önemli sorundur. (F. En-
gels, age., s. 31)

Yani ne güzel koyuyor meseleyi. 1853’te yazıyor bunu Engels. New 
York Daily Tribune’de, 12 Nisan 1853’te, “Türkiye’de Konusunda Ger-
çek Sorun” başlığını taşıyan Başyazısında.

Yani Osmanlı’nın parçalanması kaçınılmaz.
(Bir dinleyicinin sözü üzerine.. Söz anlaşılmıyor.)
Evet, tabiî, tabiî… Biz diyoruz ki işte, Batı Kapitalizmi, Emperyalizm 

aşamasına geçti artık, o dönemde. Yani, Türk bağımsızlığını korumak, 
diyor, önemle üzerinde durulması gereken meselelerdendir. Yani büyük 
Usta’mızın 1853’te gördüğünü, bizimkiler bugün bile, aradan 150 yıl, 
155 yıl geçmiş olmasına rağmen görüp kavrayamıyorlar. Bunların nerede 
Marksist-Leninistliği?..

Lafta!
İşte biz Marksist-Leninistiz derken, bunu dudaktan söylemiyoruz.
Bir söz, ünlü yazarımız Reşat Nuri’nin dediği gibi, “dudaktan kalbe” 

vurmazsa, o sözün beş paralık bir değeri yoktur.
Biz Marksizmi-Leninizmi bir bilim olarak, İşçi Sınıfının kurtuluş bili-

mi olarak benimsiyoruz. Onun rehberliğinde mücadelemizi sürdürüyoruz.
Bizi, vay Osmanlıcı, şoven vesaire zırvalamalarıyla adi, basit sözlerle 

suçlamaya kalkıyorlar, kara çalmaya çalışıyorlar. Buna prim verir miyiz 
biz? Ciddiye alır mıyız bunu?

Bilimin dediği ortada…

(Sloganlar: Davamız Halkın Kurtuluş Davasıdır… Alkışlar…)
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Lenin, arkadaşlar, “Proletarya İhtilali ve Dönek Kautsky” adlı ese-
rinde, yine yüce anıt eserlerinden biri Lenin Usta’nın:

“(…) Kendi burjuva “vatanı” için konuşmaya tarihî bir hakkı bu-
lunan ve feodalizme karşı mücadelede yeni ülkelerde milyonlarca insa-
nı uygar bir hayata götüren büyük burjuva ihtilallerine derin bir saygı 
gösteremeyen insan, Marksist olamaz.”

Yani büyük burjuva devrimlerine, 15’inci Yüzyılda İngiltere’de başla-
yan büyük burjuva devrimlerine saygı göstermemiz gerekir, çünkü feo-
dalizmden daha üst bir üretim ve toplum biçimi olan kapitalizme sıçrattı 
insanlığı o devrimler, diyor. Onlara saygı göstermeyen insan, Marksist ola-
maz, diyor Lenin.

“(…) Bir insan, Alman Emperyalistleri tarafından Belçika’nın bo-
ğazlanması ya da Avusturya ve Türkiye’yi yağma için İngiltere, Fran-
sa, Rusya ve İtalya Emperyalistleri arasında imzalanan pakt ile ilgili 
olarak, “vatanın savunması”ndan söz eden Plekhanov ve Kautsky’nin 
ikiyüzlülüğüne karşı nefret duymayınca da Marksist olamaz.” (Lenin, 
age., s. 26)

Demek ki, arkadaşlar bakın, Lenin Usta burada emperyalist savaşın iki 
cephesini çok net olarak görüyor.

Bir tarafta kim var?
Almanya var.
O neyi yutmak istiyor, Usta’nın koyuşuna göre?
Belçika ve Avusturya’yı.
Öbür tarafında kim var emperyalist yağma savaşının?
İngiltere, Fransa, Çarlık Rusyası ve İtalya var.
Bunlar kimi yağmalamak istiyor?
Avusturya ve Türkiye’yi yağmalamak istiyorlar.
Demek ki emperyalist savaşın bir parçası değil, kurbanı Türkiye. Özne-

si değil, nesnesi, arkadaşlar. Ve bunu Lenin söylüyor.
Ne zaman söylüyor?
“1915 yılında, Mayıs’ın ikinci, Haziran’ın birinci yarısında yazıl-

dı” bu makale.
Bu dönem, Çanakkale Kara Savaşlarının bütün şiddetiyle sürdüğü dö-

nemdir. Bildiğimiz gibi Çanakkale Kara Savaşları, 25 Nisan 1915’te baş-
ladı, 9 Şubat 1916’da emperyalistlerin hezimeti kabul ederek defolup git-
mesiyle sona erdi.

Tam o savaşın en şiddetli biçimde sürdüğü günlerde diyor bunu, Lenin 
Usta.
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E, şimdi biz Leninistsek, bunu böyle göreceğiz, teori bunu söylüyor.
Hem bunu ciddiye almayacaksın, bunun zıddına zırvalamalar ortaya 

süreceksin, ondan sonra da ben Marksist-Leninistim diyeceksin. Adına 
MLKP, bilmem HÖC şu bu diye adlar koyacaksın. Bunların, bu zırvalama-
ların, beş paralık bir değeri yok bizim için.

Bizse Marksist-Leninist ideolojiyi biliyoruz ve onun rehberliğinde sa-
vaşıyoruz! Oyun oynamıyoruz!

Stalin de burada, “Leninizmin İlkeleri”nde iki yerde açıkça söyler. 
Ama vaktimiz son derece azaldı, o yüzden… “Leninizmin İlkeleri”nde, 
(Sol Yayınları’ndan) arkadaşlarımız bakabilirler. Aynı, Lenin’in koyduğu 
tezleri tekrarlar.

Demek ki, Çanakkale Savaşları konusunda da, Marksizmin-Leninizmin 
tezini savunuyoruz biz; Kıvılcımlı ve biz.

Bizim dışımızdakiler, burjuvazinin tezlerini savunuyorlar.
Çanakkale Savaşları’na böyle aşağılık biçimde saldıran dönek yazarçi-

zerler var. Hadi Uluengin, geçen yıllarda benzer bir yazı yazmıştı, hatır-
layan arkadaşlarımız olabilir. Mustafa Yoldaş’la birlikte okumuştuk. Yine 
Engin Ardıç döneği, benzer bir yazı yazdı. E, şimdi bunlarla saf tutacaksın 
sen, ondan sonra da devrimcilik iddiasında bulunacaksın. Biz de sana Sah-
te Sol, Soytarı Sol deyince, vay bize hakaret ediyor, diye bize saldıracak-
sın. Ve bizimle ilişkiyi askıya alacaksın. Hiç umurumuzda olmaz! Ya adam 
olursunuz ya da erir, tükenir, yok olur gidersiniz…

(Alkışlar… Sloganlar: Yeni Sevr’e Karşı Yaşasın İkinci Kurtuluş 
Savaşımız…)

Emperyalistlerin Çanakkale hezimeti
ve bu hezimetin dünya çapındaki önemi

Çanakkale Savaşları’nda bulunan, yağmacı emperyalist orduyla beraber 
bulunan bir İngiliz Savaş muhabiri var, arkadaşlar, Ellis Ashmead Bartlett. 
“Çanakkale Gerçeği” diye, tüm arkadaşlara salık vereceğim bir kitabı var. 
Burada çok açık bir şekilde anlatır emperyalistlerin amaçlarını. Yani, “Rü-
yalar Şehri İstanbul’u bir an önce ele geçirmek, Ayasofya’da yeniden 
Haç’ın hâkimiyetini sağlamak, Fatih’in Yeniçerilerinin yaptıklarının 
öcünü almak”, diye sıralar. Sürekli makaleler gönderir Londra’ya, savaşın 
başlarında gönderdiği yazılarında, zaferden o denli emindir ki; zafer çok 
yakın, der defalarca. Ve “Osmanlı Türkleri son Haçlı Seferinden bu yana 
Anglosakson süngüsü tatmadılar, şimdi tadacaklar”, der. “Haç için savaşan 
o kutsal şövalyelerin öcünü alacağız”, der. Ve coşkuya kapılır emperyalist 
ordu karşısında. “Bugüne dek Tarihin gördüğü en büyük Haçlı Ordusu bu. 
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Onun önünde kim durabilir?” der. Ve Türkleri o kadar aşağılar ki… Türk-
leri ve Osmanlı Halklarını… Tabiî Kürt yoldaşlarımız da var, omuz omu-
za bu savaşlarda. Hiçbir şekilde ayrılmamışlar, Malazgirt Savaşı’ndan bu 
yana sürekli Türklerle omuz omuza, her zaman, sevinçte ve zor günlerde, 
tasada beraber olmuşlar, arkadaşlar.

“Bunlara on şilin rüşvet versek, bir de teslim olduklarında af çıkarsak, 
bu siperlerdeki Osmanlı Türkleri kaçar gider”, diye teklifte bulunur, Ça-
nakkale Savaşlarının Komutanı Ian Hamilton’a. O denli emin yani, o denli 
aşağılıyor bizleri, savaşın başlangıcında.

Ama sonunda ne olduğunu görür. “Türkler müthiş kahramanca savunu-
yorlar yurtlarını. Köşeye sıkıştığı zaman korkunç yenilmez savaşçılar olur 
Türkler” der.

Ve savaşın gidişatını görür. Ve o yönde değerlendirmelerde bulunur ve 
Londra’ya o makaleleri göndermeye başlar. Ian Hamilton hemen ambargo 
koyar, Bartlett’in yazılarına. Engeller, gönderilmesini. Sonunda bir Avust-
ralya savaş muhabirine makalesini verir ve İngiltere Başbakanı Asquith’e 
bir mektup yazar, arkadaşlar. Fakat bu mektubu Avustralya savaş muhabi-
rine verirken, başka bir İngiliz savaş muhabiri görür, Ian Hamilton’a haber 
verir. Ian Hamilton, hemen o Avustralya savaş muhabirini Marsilya’da ge-
miden iner inmez tutuklatır. Ve elinden Bartlett’ın makalesini alır. İngiliz 
Başbakanına, Asquith’e ulaştırılmasını engeller böylece. Ama Avustralya 
savaş muhabiri, mektubun içeriğini belleğine yazmıştır. Onu tekrar kale-
me alır. Avustralya Başbakanı Andrew Fisher’e gönderir. Fisher de İngiliz 
Başbakanı Asquith’e gönderir. Şimdi o mektubun son bölümünden kısa bir 
bölüm okumak istiyorum:

“Sayın Asquith,
“Size böylesine rahatça yazıyor olmamı mazur göreceğinizi umu-

yorum; ancak, bu mektubu size elle ulaştırma imkânına sahibim ve 
kesinlikle meselelerin gerçek yüzünü buradan öğrenmeniz gerektiğini 
düşünüyorum. Türklere karşı mutlak büyük başarılar gösterme yo-
lundaki son büyük çabamız, Bannockburn Muharebesi’nden beri ta-
rihimizdeki en korkunç ve pahalı fiyasko idi. Karargâhlar tarafından 
belirlenen planın en ufak bir başarı şansının bulunduğunu şahsen hiç 
düşünmedim, keza, bu planın akim [başarısız] kalışını 9. Kolordu’nun 
Anafarta Tepelerini zapt etmede başarısız kalışıyla açıklamaya yö-
nelik gayretlerin gerçekle bir ilgisi bulunmamaktadır. Operasyonlar, 
imkânsız bir ülkede, İşgalci Güçlerin, bir generalin kesinlikle beklenti 
hakkına sahip olamayacağı mikyasta, elde edilmesi imkânsız hedefle-
re kahramanca dalması ve hayatlarını feda etmesi suretiyle bir süre 
sürdü. Asıl hedef, Yarımada’yı Suvla Körfezi’nden” (agy, s. 276) diye 
devam eder, arkadaşlar.
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Yani, bu savaşın, vaktimiz yok okumaya, sürmesinin hiçbir anlamı yok. 
Kayıptan başka, hezimetten başka hiçbir şey vermez. En kısa sürede, zaten 
kış da yaklaşmaktadır, çekilmemiz gerekir, der, arkadaşlar.

Onun üzerine İngiliz Başbakanı Asquith, Ian Hamilton’ı, o gururlu, 
mağrur, emperyalist yağma savaşlarında büyük deneyimler edinmiş, za-
ferler kazanmış, Güney Afrika Halklarına kan kusturmuş, Hindistan’da 
mazlum Hindistan Halkına kan kusturmuş Ian Hamilton’ı görevden, yani 
Çanakkale Savaşları Müttefik Orduları Komutanlığından alır, yerine Gene-
ral Monroe’yu gönderir. Monroe, savaşın sürmesindeki anlamsızlığı çabuk 
kavrar. Ve onun üzerine emperyalist İtilaf Ordusu defolur gider, arkadaş-
lar.

Yani Çanakkale Savaşları ve Zaferi konusundaki tezlerimiz de, tümüyle 
Marksizmin-Leninizmin ilkelerine uygundur, arkadaşlar.

Birinci Kurtuluş Savaşı’mızın niteliği nedir?
Taci Arkadaşımız da uzun uzun anlattı. Bizim Birinci Kurtuluş 

Savaşı’mız, Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş Savaşı’dır. Burjuva Antiem-
peryalist Ulusal Kurtuluş Savaşı’dır. Usta’mız adını böyle koyar. Ve Türki-
ye Komünist Partisi’nin ilk Başkanı ve onun yoldaşları da böyle koyar bu 
savaşın adını. Mustafa Suphi Yoldaş ve Onbeşler de aynen böyle koyar, 
arkadaşlar.

Şimdi bizim Sevrci Sahte Solcular, Mustafa Suphi’yi savunur görünür-
ler, Onbeşler’i savunur görünürler. Ama hiç ilgileri yok Onbeşler’le de, 
Mustafa Suphi’yle de, TKP’nin o yıllarda verdiği mücadele ve savunduğu 
tezlerle de. Tam tersine, onlarla tam bir uyum içinde olan bizleriz.

Yine isterseniz önce Lenin’den başlayalım, arkadaşlar, Kurtuluş 
Savaşı’mızın niteliği neymiş. Büyükelçi olarak Ankara’ya gönderilen Sov-
yet diplomatı Aralov, Türkiye’ye hareket etmeden önce Lenin’le görüşür. 
Lenin’in öğütlerini, direktiflerini alır. Lenin’in ona söylediklerinden kısa 
bir bölüm okumak istiyorum.

“Türkler”… Lenin söylüyor arkadaşlar. Lenin’in çalışma odasına gi-
diyor Aralov. Zamanımız yok oraları aktarmayalım. Lenin içtenlikle, dost-
lukla tokalaşıyor, hal hatır soruyor. Yani gönlünü okşayıcı sözler ediyor ve 
şunları söylüyor sonra da:

“(…) Şimdi size büyük bir iş veriliyor. Türkiye’de yararlı çalışaca-
ğınızı umuyorum. Türkler, milli kurtuluşları için savaşıyorlar. Bunun 
için Merkez Komitesi, askerlik işlerini bilen birisi olarak, sizi oraya 
gönderiyor. Emperyalistler Türkiye’yi soyup soğana çevirdiler, hâlâ 
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da soyuyorlar. Köylüler ve işçiler buna katlanamadılar ve başkaldır-
dılar. Sabır bardağı taştı; gerek Doğu Halkları, gerek biz emperyalist 
kuvvetlere karşı savaşıyoruz. Sovyetler Birliği emperyalistlerle olan 
işini bitirdi. Onları bozguna uğrattı ve memleketten kovdu. Onların 
dişlerini söktük. Keskin tırnaklarını vücudumuza geçirmelerine izin 
vermedik.”

“Lenin Türkiye’de olup bitenleri çok iyi biliyordu. (Aralov diyor 
bunu hatıralarında ve Lenin devam ediyor:)

“-Mustafa Kemal Paşa, tabiî ki sosyalist değildir” diyordu Lenin, 
“Ama görülüyor ki iyi bir teşkilatçı. Kabiliyetli bir lider, milli burjuva 
ihtilalini idare ediyor. İlerici, akıllı bir devlet adamı. Bizim sosyalist 
inkılâbımızın önemini anlamış olup, Sovyet Rusya’ya karşı olumlu 
davranıyor. O, istilacılara karşı bir kurtuluş savaşı yapıyor. Emper-
yalistlerin gururunu kıracağına, padişahı da yardakçılarıyla birlik-
te silip süpüreceğine inanıyorum. Halkın ona inandığını söylüyorlar. 
Ona, yani Türk Halkına yardım etmemiz gerekiyor. İşte, sizin işiniz 
budur. Türk Hükümetine, Türk Halkına saygı gösteriniz. Büyüklük 
taslamayınız. Onların işlerine karışmayınız... İngiltere onların üze-
rine Yunanistan’ı saldırttı. İngiltere ile Amerika bizim üzerimize de 
sürü ile memleket saldırttı... Sizi ciddi işler bekliyor. Yoldaş Frunze bu 
günlerde Ukrayna Cumhuriyet adına Ankara’ya gidecektir. Herhalde 
onunla Türkiye’de karşılaşacaksınızdır.

“-Kendimiz fakir olduğumuz halde Türkiye’ye maddi yardımda 
bulunabiliriz. Bunu yapmamız gereklidir.” (diyor arkadaşlar.)

Küçük paragraf bir daha aktarayım:

“-En önemlisi halka saygı göstermektir. Emperyalistlerin yağmacı 
istilacı politikalarına karşılık bizim, hiçbir çıkara dayanmayan dostluk 
ve memleketin iç yaşamına karışmama durumumuzu, açıklayınız! İşte 
sizin ödeviniz!.. Ne gibi yardımlarda bulunacağımızı da bildirelim; en 
kuvvetli bir ihtimalle silah yardımında bulunacağız. Gerekirse başka 
şeyler de veririz. Dil öğreniniz…” filan diye, devam eder arkadaşlar, za-
manımız yok. (S. İ. Aralov, Bir Sovyet Diplomatının Türkiye Hatıraları, s. 
37-40)

Demek ki Lenin, çok net bir şekilde Kurtuluş Savaşımızın karakterini 
ortaya koyuyor, arkadaşlar. Şimdi bunu inkâr ettik mi, o zaman Leninciyiz 
deme hakkımız kendiliğinden ortadan kalkar.

Biz neden Leninistiz?
Marksizmin-Leninizmin tezlerini benimsediğimiz için. O tezlerin ışı-

ğında kavga yürüttüğümüz için Leninistiz, diyoruz. E, onları reddedersek 
Leninistliğimiz lafta kalır…
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Yine, zamanımız yok arkadaşlar, burada, Stalin Boğazlar’da İtilaf Do-
nanmasını bombalayalım, der, imha edelim der, işgalci donanmayı. İşgal 
altında o zaman İstanbul. Ali Fuat Paşa’ya önerir Stalin bunu açıkça. Ve 10 
milyon altın ruble yardım vaat eder Sovyetler. Birinci 5 milyonunu gönde-
rirler, ikinci 5 milyonu da, arkadaşlar, halledeceğiz, der Stalin.

“Stalin’in Boğazlar’ı torpilleme teklifi,
“Bundan sonra Milletler Komiseri Stalin’le olan mülakatımız aşa-

ğıdaki şekilde cereyan etmişti.”

General, Mustafa Kemal’in silah arkadaşlarından Ali Fuat Cebesoy. O 
zaman Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi. O, anılarında, “Moskova Hatı-
raları” adlı anılarında, yazıyor.

“- Anlıyorum, Paşa! (diyor, Ali Fuat Cebesoy’a, Stalin) Selanik’in 
Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan’dan hangisine verilmesinin daha 
münasip olacağı hakkında fikrinizi öğrenebilir miyim?”

Yani bu denli dostça davranıyor Stalin de. Sizin tercihiniz yönünde bi-
zim de görüşümüz olsun, istiyor. Sizin tercihinize uyalım, diyor Stalin.

“Ben- Yunanistan’da kalması daha adilane olur.
“Stalin- Boğazlar’da denizden bir teşebbüste bulunulmasını ve İti-

laf Donanmasının ızrar edilmesini [zarar verilmesini] düşünüyorum. 
Bu maksatla Alman mütehassıslarını Kırım’a getirteceğim. Onlara 
Kırım’da torpil ve sair tahrip vasıtaları yaptırtacağım. Eğer bunların 
Boğazlar’a nakli tarafınızdan temin edilebilirse, hemen işe başlanabi-
lir. Siz ne dersiniz?

“Ben- Tahrip vasıtalarını, mütehassısların gösterecekleri usul dai-
resinde Türk denizcilerinin kendi küçük gemileriyle nakledebilecekle-
rini mümkün görüyorum.

“Bundan sonra sözü benim istediklerim üzerine getirdim, dedim 
ki:

“Vaadedilen on milyon rublelik altının ikinci taksidi olan beş mil-
yonu Ankara’ya gönderebilmek üzere acele yola çıkarılmasını rica 
edeceğim.

“Bu hususta bir iki gün içinde kat’i ve müspet bir cevap verebile-
ceğini söyledi.

“Türkiye’ye gönderilmesi takarrür eden esliha (yani Türkiye’ye 
gönderilmesi kararlaştırılan silahlar, – N. Ankut), cephane ve harp malze-
mesinin, görülen mübrem ihtiyaç üzerine bütün süratiyle gönderilme-
sini hususi surette Yoldaş Stalin’den rica edebilir miyim?

“Sual ve ricama da:
“Bunu temin edeceğimi vaad ediyorum.
“Cevabını verdi. Konuşmamız geç vakitlere kadar samimi olarak 

devam etmişti.” diye devam ediyor, arkadaşlar. (agy., s.160-161)
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Yani Stalin de böylesine dost. Birlikte İtilaf Donanmasını, işgalci do-
nanmayı imha edelim, diyor.

Şimdi zamanımız ne kadar kaldı?
İki saat doldu, bir yarım saat kaldı. İki buçuk saat süre tanımıştı yoldaş-

larım bana. O bakımdan…

Antiemperyalist Birinci Kurtuluş Savaşı
ve Ermeni Meselesi’nde,

Gerçek TKP ve Onbeşler de bizim gibi düşünür
Türkiye Komünist Partisi’nin de, ki o zamanki lideri Mustafa Suphi ve 

Onbeşler’in Türkiye’ye gelmeden önce, hemen gelmek üzereyken, Kurtu-
luş Savaşımızı aynen bu şekilde yorumlayan yayımladıkları bir bildiri var. 
Orada aynı bu şekilde koyar, Mustafa Suphi Yoldaş da...

Ayrıca, Bakü’de Mustafa Suphi Yoldaş, 800 kişilik Türk Kızıl Alayı 
oluşturur. Antiemperyalist Birinci Kurtuluş Savaşı’na, içerideki yurtsever-
lerle birlikte katılmak üzere.

Çarlık Rusyası zamanında, yani özellikle Sarıkamış hezimeti sonrasın-
da esir olarak alınıp Rusya’ya götürülen Osmanlı harp esirlerinden oluşan 
ve Asya’daki Türk Halkları arasından seçilen komünistleşmiş savaşçılar-
dan oluşan 800 kişilik Türk Kızıl Alayı’dır bu. TKP, bu Türk harp esir-
leri ve Asya’daki Türk Halkları arasında devrimci örgütlenme çalışmala-
rı yapar. O başarılı çalışmanın sonucu olarak oluşturulur bu Alay. İşte o 
Alay’ın Bakü’den yola çıkmadan önce yaptığı bir merasimden söz etmek 
istiyorum. Bakü o zaman, Kızıl İktidarın yani Komünist İktidarın yönetimi 
altında bulunan Azerbaycan’ın merkezi-başşehri:

“Türk Kızıl Alayı Türkiye’ye gönderilmeden evvel, 8 Ekim 1920 
Cuma günü karargâh ve mitralyöz süvari bölükleri ile bir resmige-
çit düzenleyerek, Bakû’de bütün şehri müzika eşliğinde dolaşmıştır. 
Türkiye Komünist Fırkası İstihbarat Şubesi tarafından Türkiye’ye 
gönderilen bir raporda bu merasim esnasında Bakû Halkı Türk Kızıl 
Askerlerini her yerde alkışlamış ve bu alay On Birinci Kızıl Ordu Ku-
mandanlığı Erkan-ı Harbiyesi ve Siyasi Komiserliği tarafından teftiş 
edilmiştir. (Bu, Lenin’in yönettiği Sovyet Devrimi’nin On Birinci Kızıl 
Ordusu. Onun Erkan-ı Harbiyesi ve Siyasi Komiserliği tarafından teftiş 
ediliyor. Sosyalist İktidarı Azerbaycan’da, Bakü’de korumakla görevlendi-
rilmiş Kızıl Ordu bu… On Birinci Sovyet Kızıl Ordusu. – N. Ankut) Sonra 
ise Kızıl Ordu Kulübü’nde bir toplantı yapılmış ve burada Kızıl Ordu 
adına Taçkov ve Türkiye Komünist Fırkası (TKF) adına Mustafa Sup-
hi tarafından nutuklar söylenmiş ve Ethem Nejat tarafından okunan 
kararnâme, bütün asker tarafından kabul edilmiştir.” 
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Ethem Nejat bildiğimiz gibi, Mustafa Suphi’nin yanındaki en yakın 
yoldaşlarından biri, arkadaşlar. Onbeşler’in arasında bulunan bir yoldaş, 
Karadeniz’de katledilen yoldaşlardan biri.

“Bu kararname özet olarak şöyledir:
“Rusya’da, Sovyet Hükümeti ve Kızıl Ordu nasıl düşmanlar ve 

Avrupa kapitalistleri elinden kurtardı ise, bizde Türkiye’ye gittiğimiz 
zaman Türkiye Proletaryası, işçilerini ve çiftçisini memleketimize mu-
sallat olan (dikkatinizi çekerim arkadaşlar, memleketimize musallat olan 
– N. Ankut) Yunanlılar ve Taşnaklar elinden kurtaracağız.”

Taşnaklar bildiğimiz gibi, burjuva Ermeni partisi ve onların 
Ermenistan’daki burjuva iktidarı, Taşnak İktidarı. Ve onların bütün 
Doğu’da, Doğu illerinde, Kürt illerinde İngilizlerle birlikte işgal ve saldı-
rısı var o günlerde. Ve Yunanlılar da İzmir’den çıkıp bütün Ege’yi istilaları 
altına almışlar. Onların elinden kurtaracağız, diyor TKP.

Demek ki yoldaşlar, Ermeni Meselesi’nde de Mustafa Suphi ve Onbeş-
ler, aynen bizim gibi düşünüyorlar.

Öyle mi?
Öyle.
E, o zaman hani sen diyordun, Ermeni İsyanı meşru?..
Biz buna, meşru değil, emperyalistler tarafından kışkırtılan ve kulla-

nılan bir hareket dediğimiz zaman, vay şoven adamlar, Ermeni İsyanını 
meşru saymıyorlar, diye bize saldırıyorlardı. Ondan sonra da bunların hep-
si, TKP’nin Tarihine ve Mustafa Suphi Yoldaş’a, Onbeşler’e sahip çıkar 
görünürler…

Demek ki Yoldaşlar, bizim bütün tezlerimiz, TKP’mizin Tarihiyle de, 
bugünüyle de tam bir uyum halinde. Ve bugün de bunu savunan, Hikmet 
Kıvılcımlı’nın önderliğindeki harekettir.

Ve bizim mührümüzde de; 10 Eylül 1920 yazar, kuruluş tarihimiz 
olarak. Bu hareketin tek meşru mirasçısı, temsilcisiyiz biz.

Bunlar sahte. Biz bunlara boşuna demiyoruz, Sahte Soytarı Sol, diye.

“Kırmızı Rusya ile Türkiye arasındaki kardeşliği daha ileri götüre-
rek silahımız, hayatımız ve bütün varlığımız ile bütün dünya emperya-
listlerine ve ekspluvanosyoncularına (yani sömürücülerine) karşı harp 
edeceğiz.”

Yani hem ulusal bazda istilacı yağmacılara karşı savaşacağız, hem de 
bütün dünya emperyalistlerine ve sömürgenlerine karşı harp edeceğiz, di-
yorlar.

Bizim de Antiemperyalist İkinci Kurtuluş Savaşı teorimiz bunu der. 
Hep bunu dedik biz...
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“Alınan bu karar Türkiye Komünist Fırkası (TKF) İstihbarat Şu-
besi tarafından Türkiye’ye bildirilirken (yani o kadar da dostça davra-
nıyorlar ki içerideki Ulusal Kurtuluş Hareketine karşı… Türkiye’ye bil-
diriyorlar bu kararı da.), bu karardan bir hafta sonra Türk Kızıl Alayı 
Türkiye’ye gitmek üzere yola çıkarılacaktır. Birinci Türk Kızıl Nişancı 
Alayı, Kızıl Ordu’nun yardımlarıyla teçhiz edilerek, 14 Ekim 1920’de 
Bakû’den Zengezur’a hareket eder. Buradan Nahçivan’a geçilerek 
Türkiye’ye gitmeleri planlanmıştı. Ancak bu Alay’ın Zengezur’da Taş-
nak Ermeni Ordusu tarafından önü kesilmiş ve burada Ermenilerle 
yapılan müsademede 60 ölü ve yaralı ile fazla zayiat vererek geri dön-
mek zorunda kalmıştır.” (Yavuz Aslan, Türkiye Komünist Fırkası’nın 
Kuruluşu ve Mustafa Suphi, s. 123)

Demek ki, emperyalistlerle işbirliği halindeki Taşnak Ermeni burjuva-
larının ordusu, Zengezur’da önünü keser Türk Kızıl Alayı’nın. Ve zayiat 
verdirerek onu geri dönmeye mecbur eder. Ama sonradan, bu Kızıl Alay 
yeniden Türkiye’ye gönderilir, arkadaşlar.

Yine Mustafa Suphi Yoldaş, dönmeden az önce yayımladığı ve 
Türkiye’ye gönderdiği “Türk Askerine ve Türkiye’nin Mazlum İşçi ve 
Köylülerine” başlığını taşıyan bildiride, şöyle diyordu:

“Hemşehri!
“Kendini gösterecek son saat çaldı.
“Çünkü bıçağı gırtlağa sapladılar.
“Geçen dört yıllık kanlı, karanlık muharebede verdiğin milyonlarca 

kurban yetmiyormuş gibi, şimdi de memleketini bütün Türkiye’yi ve 
Anadolu’yu, üstünde işlediğin küçük tarlaya varıncaya kadar, Avrupa 
canavarları aralarında bölüşüyor, kendilerine mal ediyorlar. Fransa, 
İngiltere ve bunların yardakçısı, Amerikan, Yunan gibi yeryüzünde 
menfaatten, altından başka ne hak, ne hakikat, hiçbir şeyi tanımayan 
ve insanlık namına hiçbir şeyi temsil etmeyen devletler, bütün Türki-
ye ve Anadolu’daki askerlerin silahlarını, eski martinili tüfeklere ve 
altı patlar Rüvölverlere varıncaya kadar toplanmasını emir ediyorlar. 
Bununla da Türk işçi ve köylüsünü, talancı Avrupa Emperyalistlerine 
karşı hakkını müdafaadan aciz bir kadın veya bir çocuk haline getir-
mek istiyorlar.

“Avrupa’nın alçak bezirgânları Yunan’ın İngilizlere satılmış kan-
cık palikaryaları buna muvaffak olacaklar mı? (Palikarya, genç Rum 
kabadayısı anlamına gelen Yunanca bir sözcük. – N. Ankut)

“Bunlar Türkiye topraklarını kendilerine mahsus bir çiftlik, bu 
topraklar üzerinde yaşayan mazlum işçi ve köylüyü ise kendileri için 
kul-köle haline getirebilecekler mi?
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“Şüphesiz ki hayır, onlar bu hasis ve murdar muratlarına kavu-
şamayacaklar… Çünkü bir kere fakir ve mazlum fakat hak ve ada-
leti, şeref ve namusunu müdafaa için her biri bir aslan parçası olan 
Türkiye’nin cesur askeri, kahraman işçi ve köylüsü bu alçakça harekete 
karşı koyacak, kendi toprağından kendisi için zindanlar yapılmasına, 
kendi gözleri önünde evlad ü iyalinin basmacı Frenk bezirgânlarına 
esir ve hizmetkâr olmasına asla razı olmayacaktır.

“Bundan başka, Türkiye’nin fukara ve mazlum halkları üstünde 
işlenecek bu kasaplığa Fransa, İngiltere, Amerika, Yunan vb. memle-
ketlerdeki dert ortaklarımız, işçi ve köylü yoldaşlarımız da razı olma-
yacaklar.

“Arkadaş! Bu zalim dünya yüzünde, bir kulluk ve açlığı yaşatan 
hükümet ve devletler var; bir de bu kulluk ve açlığı çeken milletler. 
Hükümet ve devletler, Fransa, İngiltere ve Yunanistan’da Klemenso, 
Loyd Corc veya Venizelos cellatı elinde kanlı satır halinde kullanılı-
yor.

“Halklar ise yüzde doksan beşi sizin gibi fukara ve köylüden iba-
ret olan halk, bu satırlar altında doğranıp eziliyor. Muharebe millet 
farkı olmaksızın Fransız’dan, Alman’dan, Yunan, Türk, Rus veya 
İtalyan’dan milyonlarca köylü ve işçiyi ejderha dişleri arasında çiğ-
neyip mahvederken, yalnız zenginler elindeki o devletlere hâkimiyet, 
istibdat ve zulüm fırsatı veriyor.

“Sanki korkunç ve müthiş muharebeye kadar ışığa çıkmayan bu 
hakikati şimdi bütün milletlerin askeri olan işçi ve köylü anladı. Ve 
onun için yeni memleketler fethetmek, başka milletleri kendisine esir 
etmek maksadıyla açılan muharebelere Fransız ve İngilizler de içinde 
olmak üzere hiçbir millet işçisi razı olmuyor.

“Onlar bilakis kendi devletlerinin insafsız hareketlerini protesto 
ediyorlar. Rusya hudutlarında köylü ve işçi inkılâbını, Bolşevikliği 
söndürmek için gönderilen Fransız, İngiliz, Amerikan askerleri ku-
mandanlarını yalnız bırakıp Rus Kızıl Ordusu’yla kardaşlığı ilan ey-
liyorlar.

“Arkadaşlar! Biliniz ki, Fransız, İngiliz, Amerikan ve Yunan em-
peryalistlerinin Türkiye’yi yok etmeye çalışmaları, yeryüzünde yeni-
den yeniye kanlı, ateşli muharebeler açmaya sebep olmaktan başka bir 
şeye yaramayacaktır.

“Bundan elli sene evvel Almanların Fransızlara zorla kabul ettir-
dikleri insafsız sulh şartları nihayet koca Almanya’nın başını nasıl 
yedi ise, şimdi Almanya’nın, Türkiye’nin büsbütün paylaşılması işi de 
Fransız, İngiltere ve hele Yunanistan Hükümetlerinin varlığını öyle 
yarım asır beklemeye lüzum kalmaksızın ezip mahv edecektir.
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“Amerika Hükümeti Reisi Bezirgân Wilson, bundan daha birkaç 
ay evvel alem-i insanlığa hitap ederek, dünyadaki bütün milletlerin ha-
yır ve saadeti ve harbin or tadan tamamen kaldırılmasını temin edecek 
bir sulhun yapılmasını teklif ediyordu.

“Şimdi ise Almanya ve Türkiye hakkında reva görülen bir kasaplı-
ğın başında duranlardan biri, yine bu Wilson cenapları. Bu hal göste-
riyor ki, bizim için bu bü yük bezirgân devletlerin başında herhangi bir 
Wilson veya Klemenso veya herhangi bir bey ve paşa bulunsun, hayır 
ve selâmet beklenemez.

“Dünya yüzündeki insanlar arasında sulhun devam etmesi için bu-
nun dünya durdukça devam edecek, ilahî ve vicdanî bir hak ve adalet 
esasına müstenid olması lazım gelir. Bu hak ve adaleti insanlara bahş 
edecek, insanları yeryüzünde kardeş gibi yaşatacak kim?

“Yoldaşlar! İnsanlar arasında hak ve adalet ile beraber ebedi sulh 
ve selâmeti tesis edecek bir kuvvet varsa, o da hakikaten buna muhtaç 
olan ve kolunun gücü ak lının kârı ile yeryüzünü şanlatan işçi ve köylü 
milletidir. Bütün insanlık âleminin zulm altında cefa çekmiş, ezilmiş 
fakir ve muhtaçlarından, bütün dünyanın millet lerinden bir millet ola-
rak doğan işçi ve köylülerdir ki, bu köhne ve zalim kâinatı yıkıp onun 
yerine öz icadı olan yenisini kuracaktır.

“Bu yeni dünyada insanlar, şeytan zenginler ve ahmak rençberler 
diye ikiye ay rılmayacaklar ve belki, kolunun gücüyle çalışıp, alnının 
teriyle gün gören bütün namuslu insanlar birleşip kardaşça yaşaya-
caklar, böylece ise yer, toprak, zenginlik kavgası harp bütün o bildiği-
niz dehşetleriyle cehenneme gönderilmiş olacaktır.

“İşte aziz yoldaşlar; bizim istediğimiz hak ve adalet dünyası, işte 
bütün Rusya ve Macaristan’ın alkanlar içinde yürüyüp varmak istedi-
ği ebedi sulh ve selam.

“Böyle bütün dünyayı ve insanları kapsayacak olan bir sulhu, top-
raklar altın daki kömür madenlerini bile aralarında bir türlü paylaşa-
mayan ve hırs ve intikamlarını insan kanı akıtmakla söndüren Wilson, 
Klemenso veya Venizeloslardan bek lemenin büyük bir hayalperestlik, 
aynı zamanda nasıl bir akılsızlık olduğu böylece pek aşikâr meydana 
çıkmış oluyor.

“Bütün dünyanın proletaryası gibi, biz Türkiye’nin mazlum ve fa-
kir işçi ve köy lüleri de bilmeliyiz ki, bizim kanımızla beslenen, esaslı 
düşmanımız bu krallar, im paratorlar bu çorbacı bezirgân, banker, bu 
bey, ağa, paşalar... Hülâsa hiç çalışmak sızın bizim sırtımızda bir bit ve 
tahtakurusu gibi yaşayan bu sefil mahlûklardır.

“Bizim kazancımızı, hakkımızı yiyen, dünya malı için muharebeler 
icad edip bizim kanımız pahasına varislere sahip olan, bugün Almanya 
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ve Türkiye’yi yarın da Rusya’yı veya diğer bir memleketi paylaşarak 
son sermayemiz olan az kadar toprağı elimizden almak ve can-u pa-
remiz evlad ü iyalimizi kendilerine kıyamete kadar esir etmek isteyen 
hep bu menhus (tufeyli)lerdir.

“Hemşehriler! Son damlaya kadar kanımızı emmek isteyen bu al-
çak ve arsız güruha ve bu gürüh-ı haşaratın başında durdukları yağ-
macı devletlere karşı ayaklanmak bizim bugünkü en büyük borcumuz, 
en mukaddes vazifemizdir. Memleketimizde bu Avrupalı eşkıyaya yar-
dım eden zenginlerin ve hangi fırkadan olursa olsun hükümetlerin 
canları cehenneme.

“Hemşehriler! Biliniz ki bugün Türkiye’nin de inkılâpçı Rusya ve 
Macaristan Hükümetlerinin de en büyük düşmanları; Emperyalist 
Fransa, İngiltere, Amerika ve Yunanistan… vb. ile bu devletlere mem-
leketimin içinden yardım eden hain burjuvalardır.

“Fakat gam yemesin, o canavar devletler ve bu hain burjuvalar, 
şimdi bütün dünyanın mazlum işçi ve köylüsü -herhangi milletten 
olursa olsun- proletaryanın birleşmiş düşmanını, hunhar emperyalizm 
ve burjuvazya âlemi pek iyi tanınıyor. Ve işçiler sırtında yaşayan bur-
juvazyanın foyası meydana çıktıkça proletaryanın kuvveti çoğalıyor. 
Fransız ve İngiliz orduları içindeki işçi ve köylü arkadaşlarımız, as-
kerler hakikati anladıkça bölük bölük silahlarını bırakıp inkılâpçılar 
tarafına geçiyorlar. Onun için kralların, bezirgânların orduları bozul-
dukça biz inkılâpçı işçi ve köylüler sıralarımızı sıklaştırmalıyız. Silahı 
elden bırakmamalıyız.

“Arkadaşlar, biliniz ki bizim karnımızı doyuran nasıl kol kuv-
vetimiz ise, hakkımızı müdafaa edecek de elimizdeki silahımızdır. 
Rusya’da başlayıp bütün Avrupa’ya ve Türkiye’ye doğru bütün şarka 
yayılan bu yeni kavga insanlık yaşayışında son ve şanlı en kati muha-
rebe olacak ve bu kızıl harp meydanında bütün dünya işçilerinin, şim-
di o bütün dünyaya hâkim olma tecelli ve çelik tırnaklı zalim ve katil 
burjuvazya âlemini yenmesiyledir ki, hak ve adalet güneşi üzerimizde 
parlayacaktır.

“Onun için hemşehriler, Türkiye’deki işçi ve rençber arkadaşlar! 
Toprağınızı, hakkınızı, hürriyetinizi müdafaadan çekinmeyiniz. Dün-
yada yalnız olmadığınızı unutmayınız. Başka milletlerin de sizin gibi 
ezilmiş işçi ve köylü kızıl ordularıyla birleşip size tecavüz eden cana-
varlara nefes aldırmayınız.

“Geceler uzun olsa da, doğan gün sizindir. Hak, adalet, zafer, ikbal, 
istikbal sizin hep sizindir yoldaşlar.

“Yaşasın bütün dünyanın aynı ışık etrafında toplanmış işçi ve köy-
lüleri!
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“Yaşasın hain ve canavar Avrupa Emperyalistlerini korkutan içti-
mai inkılâp!

“Yaşasın Rusya ve bütün Avrupa amelesine ruh ve kuvvet veren 
Bolşevizm!

“Türk İşçi ve Köylü Komünist Teşkilatı” (Yavuz Aslan, Türkiye Ko-
münist Fırkası’nın Kuruluşu ve Mustafa Suphi, s. 69-72)

Gördüğümüz gibi yoldaşlar, Pontus meselesinde, Yunan ve Ermeni 
meselelerinde; Mustafa Suphi Yoldaş’la ve TKP’nin ilk kurucusu, savaş-
çısı yoldaşlarla tam bir uyum içindeyiz.

Bunları yazan, Yavuz Aslan. Kitabının adı da “Türkiye Komünist 
Fırkası’nın Kuruluşu ve Mustafa Suphi”dir. Bir burjuva tarihçisi... An-
tikomünist bir yazar. Ama bu gerçekleri bizim Sevrci Solculardan, Sahte, 
Sahtekâr Solculardan daha iyi görüyor ve ortaya koyuyor. Hiç değilse az 
da olsa aydın namusu, bilim adamı sorumluluğu var, bilim insanı sorumlu-
luğu var. Bizimkilerde o da yok. O yüzden ciddiyetsiz, diyorum ben onlara. 
Soytarı, diyoruz. Boşuna değil soytarı dememiz. Bir hakaret sözcüğü değil. 
Devrimcilik böylesine soytarılık derecesine düşürülemez. Buna izin ver-
meyiz biz. Onlar kendileri ciddiye almıyorlar ama biz hayatımızı koyduk 
bu davaya. Ömrümüzü vakfettik seve seve. Dünyanın en yüce davası!.. Bir 
milyon kere dünyaya gelsek, hiç tereddütsüz yine vakfederiz böyle yüce 
bir davaya hayatımızı!

(Alkışlar…)

Bundan yüce, bundan değerli hangi dava olabilir?
Olamaz hiçbir şey!

(Alkışlar… Sloganlar: Yaşasın Devrimci Mücadelemiz…)

Sevrci Soytarı Sahte Sol’un
Partimize alçakça ve demagojik saldırıları

Taraf’ta yazan bir insan sefaleti var: Rasim Ozan Kütahyalı. Öyle mi, 
Gürdal Yoldaş?

Gürdal Yoldaş: Evet Hoca’m.
Nurullah Ankut Yoldaş: Evet. Diyor ki bu sefalet, bizim Sevrci Sol-

lara: şu anda demokratik bir platformda, bir çizgide bulunuyorsunuz. Ama 
68 Hareketi’yle, Denizler’le, Mahirler’le bağınızı kesmeniz gerekir. Hâlâ 
onları savunmanız, hem de bugün geldiğiniz durumunuzla birlikte savun-
manız tam bir çelişki oluşturuyor; bu etik değil, diyor. Vazgeçin, bırakın 
68’i, Denizler’i, Mahirler’i, diyor. Bugün geldiğiniz yer, iyi yer, diyor, 
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arkadaşlar. ABD’nin emrinde bir yazar. Project Democracy’sinin savunu-
cusu, onu savunmakla görevlendirilmiş bir sefalet. Ama bunlardan daha 
tutarlı. Hiç değilse namussuzluğunda namuslu o. Neyse o. Ama bunlar na-
mussuzluğunda da namussuz.

Kıvılcımlı’yı savunur görünen SODAP diye bir sahte, sahtekâr, paçavra 
sol hareket var. Sitesine koymuş, internet sitesine bu yazıyı. Ve sonunda 
şöyle diyor:

“(…) Denizlerin, Mahirlerin, İboların yürüdüğü yolun taşlarını dö-
şeyen, devrimci mücadelemizin yolunu açan ve büyüten Dr. Hikmet 
kendisini (Bakın, bakın şimdi bizi işaret ediyor, bakın. Kendisini) kaba 
milliyetçiliğin”

Bre düzenbaz, biz binlerce defa söyledik, onlarca kez literatürümüzde 
var; biz milliyetçi değil, halkçıyız!

Milliyetçiliğin içine Parababaları da girer, Tayyipgiller de girer, Kont-
rgerillanın özel örgütü MHP de girer. O yüzden milliyetçi değiliz biz. 
TÜSİAD’çılar da girer, MÜSİAD’cılar da girer… Biz halkçıyız.

Ama düzenbazlık yapacak. Biz kaba milliyetçilik yapıyormuşuz.
Niye?
Biz Tarihe Marksist-Leninist anlayışla bakıyoruz. Osmanlı’ya böyle 

bakıyoruz… Kurtuluş Savaşı’na böyle bakıyoruz… Ermeni Meselesi’ne, 
Rum Meselesine böyle bakıyoruz… 

Ama onu anlamaktan acizsin sen soytarı. Sen onu göremiyorsun, bize 
pislik atmaya kalkıyorsun:

“Kaba milliyetçiliğin, Kemalist solculuğun”

Bakın, bize “Kemalist solcu” diyor. Biz yine defalarca söyledik. Biz 
Kemalist değiliz. Kemalizm bir burjuva ideolojisidir. Kemalizmin ne ol-
duğunu Mustafa Kemal’in kendisi de bilmez.

Biz, Mustafa Kemal’in; Antiemperyalist, Vatansever, Laik, Tam 
Bağımsızlıkçı prensiplerinin mirasçısıyız ve devamcısıyız!

(Alkışlar…)

Onları kim savunuyor?
Lenin savunuyor, Stalin savunuyor, Mustafa Suphi savunuyor.
Ve biz savunuyoruz, Kıvılcımlı savunuyor.
Sen neyi savunuyorsun?
ABD’nin Project Democracy’sini.
Ve devam ediyor:
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“Ergenekoncu heveskârlığın sembolü yapmaya çalışanlara (Biz Er-
genekoncu heveskârlık yapıyormuşuz. Ergenekon meselesine de gireceğiz, 
burada. Az da olsa gireceğiz, arkadaşlar.) inat bir devrim ve mücadele 
çağrısı olarak yaşamaya devam ediyor! Devrimci mücadele sürdükçe 
de yaşamaya devam edecek!”

Şimdi bu paçavralara, arkadaşlar biz aslında söyleyeceğimizi söyledik. 
Ama bunlarda, söyleneni anlayacak çap yok ki… İnsan olarak doğmuşlar 
ama sefaletleşmişler bir defa…

Bakın şimdi, Denizler’in, Mahirler’in kiminle beraber olduğunu, bu-
gün tezlerinin kimler tarafından savunulduğunu Tacettin Arkadaş söyledi. 
Kitabımızda da ortaya koyduk. Değil mi, arkadaşlar? İşte stantta var. Açık, 
kesin, net kanıtlarıyla…

Ve bugün Mahirler’in “Savunma”sını, Denizler’in “Savunma”sını 
biz savunuyoruz. O arkadaşların mücadelesinin mirasçısı da biziz. Onla-
rın idealleri, bugün bizde yaşıyor. O “Savunma”larda yer alan ve uğrunda 
ölünen Antiemperyalist İkinci Kurtuluş Savaşı’mıza ait tezleri bugün biz 
temsil ediyoruz, biz savunuyoruz. O tezler, zaten Usta’mız Hikmet Kıvıl-
cımlı tarafından çok önceden açık, kesin ve anlaşılır olarak ortaya konul-
muştur. Deniz ve Mahir Yoldaşlar da Usta’mızdan öğrenmiştir, o tezlerin 
doğruluğunu.

İşte Mahirler’in ve Denizler’in “Savunma”larını, o kitapları biz aldık, 
biz dağıtıyoruz. Bizim Sevrci tayfanın bunları dağıtmaya yürekleri yetmi-
yor… Savunmaya yürekleri yetmiyor…

2002 yazından beri şu siyah pantolonumu giyiyorum. Yaz ve kış… Hiç 
önem vermem biçime. Bir pantolonu değiştireyim diye zaman ayıracak 
kadar kafamı meşgul etmem bu işle. Yoldaşlarım bilir. Yine iki yıldır, yaz 
ve kış bu postalları giyiyorum. Yaz ve kış... Bir ayakkabıcının önünde du-
rup, bir on-on beş dakika ayakkabı deneyip… ona bile tahammül edemem. 
Benim için bu kadar önemsiz bu mesele. 

Ama Mahirler’in savunmasını bulmak için, İstanbul’da tam üç günü-
mü harcadım. Yakın çevremdeki yoldaşlarım bilir. Tam üç günümü... Bir 
gün Taksim civarındaki kitapçıları, sahafları dolaştım. İkinci gün Beyazıt 
civarındaki kitapçıları, sahafları dolaştım. Üçüncü gün Kadıköy yakasın-
daki kitapçıları, sahafları dolaştım. Bulamadım. Sonunda yeniden 68’liler 
Vakfına dönerek, çabalayarak ulaştık ve bulduk. Kapalı orası da, açılmıyor. 
Bulduk, aldık. Başka yok… Dağıtımı yapılmıyor. Hiçbir kitapçıda, sahafta 
yok, arkadaşlar İstanbul’da. Bulamazsınız…

Niye?
Mahir’i bayrak yapan bu soytarıların alıp, basıp dağıtmaları gerekmez 

mi?..
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Gerekir. Ama yürekleri yetmiyor ki… Onların kahramanlıklarını alçak-
ça, namussuzca sömürecekler, ideolojilerini reddedecekler. Bu da devrim-
cilik olacak. Yüzüne tükürülür böyle siyasetin, böyle devrimciliğin!..

(Alkışlar…)

Kendiniz gibi soytarılara yutturabilirsiniz bunu. Cahil, bilinçsiz genç 
taraftarlarınıza da yutturabilirsiniz. Ama bizim yanımızda beş paralık de-
ğeriniz yok. Sözünüzün hiçbir hükmü yok. Palavralarınızın, kuru sıkı teh-
ditlerinizin hiçbir kıymeti yok.

Bunlar böyle… 
Denizler’in “Savunması”nı da bulamazsınız, arkadaşlar İstanbul’da. 

Onu da tek bir yerde, Taksim’deki bir sahafta buldum. İki adet kalmış, 
birini ben aldım.

Bu elimde gördüğünüz “Latin Amerika’dan Türkiye’ye Dev-
rimci Kavga” kitabımızda gösterdik: yayımladıkları Denizler’in 
“Savunma”sının başına ekledikleri EMEP’in temsilcisi Mustafa Yalçıner 
imzasıyla kaleme alınan bir “Önsöz”de, en iğrenç biçimde saldırılır, bil-
diğimiz gibi, Deniz’lerin ideolojisine. İşte orada yani… Kendi yayımla-
dıkları kitapta saldırılır Denizler’e. Ve biz belgesiyle, kanıtıyla koyduk. 
Tabiî bu saldırının devrimci eleştirisini de burada-bu kitabımızda yaptık. 
Yayınımızda var stantta. E, şimdi sen reddetmişsin. E, o zaman Taraf’çı, 
ABD uşağı-ajanı, hiç değilse namussuzluğunda namuslu, Rasim Ozan Kü-
tahyalı kadar namuslu ol. Bırak artık Denizler’in, Mahirler’in adını anarak 
kirletmeyi. 

Bakın bu alçak da aynı demagojiyi yapıyor. Ne ilgin var senin 
Denizler’le, Mahirler’le…

Bir de İbo’yu sokuyor araya.
İbo, tüm yaşamı boyunca, bugün Sevrci Sahte Sol’un savunduğu tez-

lerin tümünün mucidi PDA’nın, yani Doğu Perinçek’in ideolojik hattın-
da kalmıştır. 12 Mart sonrasında Doğu Perinçek’ten koptuktan sonra bile, 
onun tezlerini savunmayı sürdürmüştür. Yani İbo’nun tezleri, eski PDA’nın 
tezleridir. Yani Doğu Perinçek’in tezleridir. İbrahim Kaypakkaya onları sa-
vundu. E, işte kitabı, “Bütün Yazıları” meydanda.

Doğu Perinçek’in o zaman yazdığı yazılar, yazıp çizdikleri de meydan-
da. İşte “TİİKP Savunması” var, “Türkiye Devriminin Yolu” var, “Kıb-
rıs Meselesi” var. O günkü “Aydınlık”larda, “İşçi-Köylü”de vesaire de 
yazdığı yayınlar, yazılar var. “Ak Aydınlık”ta, yani “Proleter Devrimci 
Aydınlık” diye çıkardığı dergide yazdığı yayınlar var.

E, birebir aynısı savunduğu tezler. Ve Kaypakkaya, Kıvılcımlı’ya 
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“Deccal” diye saldıracak kadar da kendini bilmez. Çünkü PDA’cı, Doğu 
Perinçek’in tezlerini savunuyor. Şimdi onu da sokuyor buraya…

Yani bunlar ahlâksız… iğrenç bunlar... Gerçekten bunları görünce iğ-
reniyor insan. Düşman bile olsa, mert olsun yahu. Böyle paçavra düşman 
insanın midesini bulandırır. Ben bunlara gusano diyorum, solucan bunlar, 
solucan... İnsan filan değil... Böyle deyince de biz hakaret etmiş oluyoruz. 
Hayır. Dürüst ol. Marksist-Leninistsen, Marks’ın, Lenin’in tezlerine sa-
hip çık, savun. Savunmuyorsan, bırak. Denizler’in, Mahirler’in, Mustafa 
Suphiler’in de işte tezleri meydanda. Ne diye tezlerini reddettiğin halde ad-
larını sömürüyorsun?.. Buna izin yok. Devrimcilik alanı, Türkiye devrimci 
ortamı boş değil. Yıllarca sabrettik bunları derleyelim toparlayalım diye. 
Ama Lenin’in dediği gibi, sabır bardağı taştı artık. Yasemin Çongar’la, 
Cengiz Çandar’la, Hadi Uluengin’le, Hasan Cemal’le, Amerikan Büyükel-
çisi Ross Wilson’la saf tutacaksın, “Project Demokracy”yi savunacaksın, 
ondan sonra ben solcuyum diyeceksin, ben devrimciyim diyeceksin. Hadi 
oradan, soytarı! 

(Alkışlar…)

Bunlar için deniz bitti artık. Ne Türkiye Halkına, ne devrimci ortama 
verebilecekleri hiçbir şey kalmadı. Çağrımızı yeniliyoruz: Ya aklınızı ba-
şınıza devşirin, içinizde zerre kadar samimiyet, insanlık duygusu kalmışsa 
adam olun, özeleştiri yapın yahut da yok olup gideceksiniz. Tarihin çöplü-
ğüne paçavralar gibi fırlatılıp gideceksiniz. Lanetle anılacak adınız. 

Mustafa Suphi ve Onbeşler konusu
Şimdi yoldaşlar, isterseniz Mustafa Suphi’lerin katli meselesine de kı-

saca değinelim bir. Yani madem söz ettik, vesile oldu.
Mustafa Suphi Yoldaş da, kendimden söz ederek biraz önce söylediğim 

gibi, çocuk kadar saf, masum bir yoldaş. Ve yoldaşları da öyle, arkadaşlar. 
Ankara Hükümeti’yle haberleşiyorlar devamlı, burada da söz edildiği 

gibi. Ve Türkiye’ye gelip devrimci kavgayı, Ankara Hükümeti’nin yürüttü-
ğü Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş Hareketi ile dayanışma içinde sürdür-
mek istiyorlar. Bunu bildiriyorlar. Burada var, defalarca söz edilir burada, 
metinlerde. “Tamam, gelin” deniyor. Kazım Karabekir tarafından, Ankara 
Hükümeti tarafından. 

Ve o zaman, Meclisin üçte biri Bolşevik. Yani Ekim Devrimi’nin pren-
siplerini benimsiyor. Zaten soyulduk soğana çevrildik, diyorlar Lenin’in 
deyimiyle. Neyimiz kaldı kaybedecek? Bolşevik olalım. Yeni bir dünya 
kuruluyor, biz de bu kavgaya katılalım. Bakın bir güneş doğdu Kuzey 
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komşumuzda. Biz de ona omuz verelim, diyorlar. Meclisin üçte biri, arka-
daşlar. Kalpaklarına kızıl kurdeleler takıyorlar. Ve ordu içinde de bu hare-
ket yayılıyor. 

Mustafa Suphi Yoldaş, Türkiye Komünist Fırkası’ndan iki militanı gön-
deriyor, Zonguldak kömür madenlerinde, on beş gün içinde 130 ila 140 
işçiyi örgütlüyor, bu iki kişi… Düşünebiliyor musunuz? On beş günlük 
sürede… Vezirköprü’de yetmiş kişiyi örgütlüyor. Samsun’da elli kişiyi 
örgütlüyor. Yani insanlar bu kadar sosyalizme açık. Ve Sovyetler’e sıcak 
bakıyor. Dost biliyor Sovyetler’i. 

İşte Anadolu Antiemperyalist Kurtuluş Hareketini yürüten burjuvazi 
bundan ürküyor. Bu hareketin gelişeceğinden ürküyor. Sonunu görmüşçe 
ürküyor. 14, yanlış hatırlamıyorsam, Aralık’ta, 14 Aralık 1920’de, Musta-
fa Suphi, beş yoldaşıyla beraber Kars’a giriş yapıyor, Kars’a geliyor. Ve 
Kazım Karabekir başkanlığındaki bir heyet merasimle karşılıyor kendile-
rini. Merkez Komite’den beş kişi geliyorlar önce. İki kişiyi bırakıyorlar 
Dış Büro Temsilcisi olarak, Bakü’de. On üç yoldaş da bilahare, sonradan 
geliyor. Toplam on sekiz kişi geliyor. Yani Partinin Merkez Yönetimini 
Ankara’ya taşımak üzere geliyorlar. Dış Büro Temsilcisi olarak iki kişi ka-
lıyor Bakü’de. Ve onurlarına merasim düzenleniyor, şenlik düzenleniyor 
ve yemek, ziyafet veriliyor Kazım Karabekir tarafından. 

Şimdi Mustafa Suphi Yoldaşların geleceği bilindiği için, Ankara Hü-
kümeti ve Mustafa Kemal Paşa, acele bir sahte Komünist Partisi kurdu-
ruyor. Yani kendi denetiminde… “Türkiye Komünist Partisi” adıyla, 
Ankara’da bir parti kurduruyor. İçinde işte, Cumhuriyet Gazetesi’nin ku-
rucusu Yunus Nadi de var mesela. Cumhuriyet’in bize düşmanlığı tâ ora-
lardan geliyor. Yani masum bir gazete olmayışı tâ o köklerinden itibaren 
devam edip geliyor. Yunus Nadi, İkinci Emperyalist Yağma Savaşı’nda da 
Nazi ideolojisini, Hitler’in ideolojisini benimser bildiğimiz gibi, onu savu-
nur Cumhuriyet’te, arkadaşlar. Böylesine fırıldak bir adam… 

Kılıç Ali var yine Mustafa Kemal’in en yakınındaki adamlardan biri 
olarak. Yani Mustafa Kemal’in en güvenilir insanları var bu partinin yö-
netiminde.

Fakat Mustafa Suphi ve yoldaşları buna kanmıyorlar tabiî. Oradaki 
yayımlarda, “Ankara’daki Provokatör Komünist Partisi” diye niteli-
yorlar bu partiyi. Yani Mustafa Kemal, kendi denetimindeki bu partiyle 
Mustafa Suphi ve yoldaşlarını bloke etmek istiyor, arkadaşlar. Etkisizleş-
tirmek istiyor. Onun sökmeyeceğini anlayınca diyor ki Kazım Karabekir’e: 
“Ankara’ya getirme, gönderme, bunları yeniden yurtdışına çıkar. Bunlar 
gitsinler yeniden yurtdışına.”
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Kazım Karabekir tamam antiemperyalist, ama çok güçlü Ortaçağcı, Şe-
riatçı önyargıları var. Bağnazlıkları olan bir insan. Müthiş antikomünist bir 
insan. Tam klasik bir Osmanlı Paşası yani.

Hemen bunun üzerine bir düzenbazlığa başvuruyor. Erzurum Valisi 
Deli Hamit Bey var. Onunla telgraflaşıyor. Ona diyor ki:

“Ben Mustafa Suphi ve ekibini gönderiyorum.” Sonra o on üç yoldaş 
da geliyor. On sekiz kişi oluyorlar. “O ekibi gönderiyorum (diyor). Bu ekip 
Erzurum’a varır varmaz halk, bunlardan nefret ediyormuş gibi, bunları 
protesto eden, bunlara hakaretamiz sözler söyleyen bir eylemde bulunsun 
(diyor). Sen bu eylemleri örgütle. Bunlar da anlasınlar ki, Türkiye’de halk 
bizi istemiyor. Bizden nefret ediyor. Biz bırakıp gidelim. Böyle bir kanaat 
oluşsun (diyor). Ama şu anda Bolşeviklerle dostuz (diyor). Yani buradaki 
protesto eylemlerinde, sakın ola ki Bolşevikliği hedef almayın. Tamamen 
eylemi, saldırıyı bunların şahsına yöneltin. Bunları şöyle suçlayın (diyor 
hatta): “Bunlar Rusya’daki Türk harp esirlerine çok kötü muamele ettiler. 
Hatta Bolşeviklerle işbirliği ederek, Türk harp esirlerinin birçoğunu astır-
dılar” deyin (diyor). Ve protesto edenler de, o harp esirlerinin yakınlarıy-
mış gibi, işte “benim kardeşimi, babamı, amcamı, dayımı nasıl öldürdün, 
katlettin” diye bunların şahsına saldırıda bulunsun”, diyor.

Yani böylece Sovyetler’le ilişkiyi bir taraftan korumak, sürdürmek, bir 
taraftan da Mustafa Suphi ve yoldaşlarından kurtulmayı planlıyor, arkadaş-
lar. Yani böylesine düzenbazca işler planlıyor. Onurlu bir insana yakışma-
yacak işler planlıyor. 

Erzurum Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti var. O cemiyette de “Albayrak 
Grubu” diye, komünist bir grup var. Bu grup buna karşı çıkıyor. Diyor 
ki:

“Bu arkadaşlar gayet halisane niyetlerle bizim Kurtuluş Savaşı’mıza 
destek vermek için geldiler. Her türlü desteği getirdiler. Bolşevik Rusya’nın 
da desteğini birlikte getirdiler. Ve Kızıl Türk Alayı oluşturdular. Bunlara 
karşı, nasıl karşı çıkarız biz. Tersine bunları bağrımıza basmamız lazım.” 

Bir de Hoca Raif Efendi diye, Tefeci-Bezirgân grubun bir temsilcisi, 
lideri var. Ne yazık ki onlar baskın geliyor. Tabiî Ankara’nın da, Kazım 
Karabekir’in de direktifleri o yönde. Albayrak Grubu tasfiye ediliyor. Ta-
mamen yönetim Hoca Raif Efendi liderliğindeki Ortaçağcıların eline geçi-
yor. Ve saldırıyı onlar düzenliyor. Erzurum’a girer girmez onlar başlıyorlar 
saldırmaya, hakarete, küfre… 

Oradan Trabzon Valisiyle bağ kuruyor. O bağlantıdan amaç da Trabzon 
üzerinden deniz yoluyla Mustafa Suphi ve Onbeşler’i Sovyetler’e gön-
dermek. Yapılan plan bu. Halkı öylesine örgütlüyorlar ki, yolda da kimse, 
ekmek vermiyor, çevredeki insanlar tamamen blokaj uyguluyorlar yollar-
da, yiyecek vermiyorlar, su vermiyorlar, sözlü hakaretlerde bulunuyorlar. 
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Trabzon’a gece bir civarında ulaşıyorlar. O karda kışta, biliyorsunuz do-
ğunun o Aralık soğuklarında, arkadaşlar. Bazen hatta vasıtasız kalıyorlar, 
yayan yürümek durumunda kalıyorlar. Kazım Karabekir’in emrindeki as-
kerler de onları halktan güya koruyormuş durumunda, çevrelerinde onlara 
refakat ediyorlar. Yani o örgütlenmiş gerici güruh saldırıyor yoldaşlara, 
bunlar da onların elinden bunları koruyormuş, kurtarıyormuş gibi bir hava 
veriyorlar. 

Trabzon’a varınca, orada Sovyet Konsolosu var, arkadaşlar. O da bek-
liyor karşılamak için; tabiî hazırlık yapıyor. Karşılayayım, misafir edeyim, 
en azından dinlendireyim, diyor. Yani bir konuşayım, diyor. Ona da gös-
termiyorlar.

Ne yazık ki, üç de ajan var, bu on sekiz kişinin içinde. Kazım 
Karabekir’in ajanları... Süleyman Sami, Mehmet Emin, bir kişi daha var; 
onun adı belirtilmiyor. Yani onlar sürekli bilgiler veriyorlar Mustafa Sup-
hi ve yoldaşlarının ne yaptığı, ne ettiği konusunda, Kazım Karabekir’e. 
Onlar yolda, hastalandık bahanesiyle ayrılıyorlar, Maçka’da. On beş kişi 
Trabzon’a varıyor. Biri Mustafa Suphi Yoldaş’ın eşi. Ve diğerleri on dört 
erkek yoldaş. Enteresandır, iki tane de yüzbaşı var bu yoldaşlar arasında: 
Biri tayyare yüzbaşısı, biri topçu yüzbaşısı; Mustafa Suphi’nin yoldaşla-
rı arasında, katledilen yoldaşları arasında. Yani namuslu, asker, devrimci 
geleneğe sahip olan asker yoldaşlar da komünist harekete katılıyorlar. Ni-
tekim İsmet İnönü, Ali Çetinkaya’ya yazdığı bir mektupta çok açık be-
lirtiyor. Burada belgeler var, zamanımız yok ama… Asker içinde de bu 
hareket gelişiyor, diyor İsmet İnönü. Buna karşı da tedbir almamız lazım, 
diyor. Yani Ordu Gençliği o Devrimci Geleneğiyle, devrimci prensipleri ve 
Leninizmin ilkelerini benimsiyor, arkadaşlar. 

Yahya Kahya denen bir azgın, lümpen çete reisi var Trabzon’da. Astığı 
astık, kestiği kestik bir lümpen. Bir tayfası, ekibi var. Kayıkçılar Kâhyası 
bu Trabzon’da. Kayıkçılar ve mavnacılar kâhyası. İşi ona havale ediyor-
lar. Yani pis işleri, böyle pis adamlara gördürür ya burjuvazi... Her zaman 
olduğu gibi burada da onlara havale ediyorlar. Bu alçak, Mustafa Suphi 
Yoldaş’ın eşine el koyuyor. Kendi haremine alıyor eşini daha yola çıkma-
dan. Ve on dört yoldaşı bir motora bindiriyorlar. Ve iskelede de tabancala-
rını alıyorlar üzerlerinden. Yani silahsız, bıçaksız olarak motora bindiriyor-
lar. Hemen arkalarından da bu Yahya Kâhya denen alçağın adamları, başka 
bir motorla peşlerine düşüyor. Ve Sürmene açıklarında bunlara yetişiyor. 
Önce bağlıyorlar, sonra kasaturalarla katlettikten sonra denize atıyorlar on 
dört yoldaşı. 

Bu kesin, yani katledilişleri, bu şekilde katledilişleri…
Bu katliamı kim planladı? sorunu var, arkadaşlar. Yani esas kim yaptı?
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Bize göre; açık, net bir şekilde Anadolu Burjuvazisi yaptı. Bu katlia-
mın suçlusu Anadolu Burjuvazisidir, arkadaşlar.

Tefeci-Bezirgânlıkla, daha iktidara gelmeden, yani Hoca Raif Efendiy-
le ve yine Trabzon’da Barutçuzade Hacı Ahmet Efendi adındaki bir alçak, 
Trabzon Müdafaa-i Milliye Cemiyeti’nin Başkanı, o da bu suçun içinde, 
organizatörlerin içinde, katliamı organize edenlerin içinde. Yani Trabzon 
Valisi ve o, arkadaşlar. Yahya Kâhya’yı da o yönlendiriyor, örgütlüyor 
pratik işlerde. Yani Kazım Karabekir, Trabzon Valisine ve bu Barutçuza-
de Hacı Ahmet Efendiye direktif veriyor, o Yahya Kâhya’ya veriyor ve 
katliam onun eliyle, yani daha doğrusu onun adamlarının eliyle (bizzat 
kendisi gitmiyor), gerçekleştiriliyor, yapılıyor. Bu katliamın faili, Anadolu 
burjuvazisi ve ittifak yaptığı Antika Tefeci-Bezirgân Sermayenin örgütle-
ri, temsilcileridir. Anadolu burjuvazisi ve Tefeci-Bezirgân Sermayedarlar 
adına bu katliamı başından sonuna kadar planlayan, yöneten, uygulatan da 
Kazım Karabekir, Erzurum Valisi Deli Hamit, Trabzon Valisi Barutçuzade 
Hacı Ahmet ve onların emrindeki çakal sürüleridir. 

Mustafa Kemal’in Onbeşler’e ilişkin tutumu 
Şimdi Mustafa Kemal’in bu katliamdaki payı ne?
Bilgisi var, arkadaşlar. Kazım Karabekir devamlı bilgi veriyor. Bilgisi 

var. Zaten Meclisin Gizli Oturum Tutanakları da yayımlandı. İki yayınevi 
tarafından yayımlandı benim bildiğim, belki daha fazla yayınevi de yayım-
lamıştır. “Mustafa Kemal Paşa’nın Meclis Gizli Oturumunda Yaptığı 
Konuşmalar” adı altında yayımlandı, şimdi piyasada var, arkadaşlar. Ora-
da Mustafa Kemal de aynen böyle koyuyor. Yani bu işi baştan sona bizzat 
Kazım Karabekir planlamıştır, örgütlemiştir, uygulamıştır. Ve bize de her 
aşamada bilgi vermiştir, diyor. Yani olay bu.

Burjuva toplumu kurtlar sofrası, arkadaşlar. Ve Brütüs’ler toplumu. O 
sofrada pay kapmak istiyorsanız, pençelerinizi ve dişlerinizi çok ustalıkla 
kullanmanız gerekir. Çocuk saflığı ve masumluğuyla o sofraya katıldığınız 
anda, heder olur giderseniz… Hiç acımazlar. Ve zerre miktarda pay ver-
mezler size. O bakımdan, Mustafa Kemal de bilerek göz yumuyor bu işe, 
arkadaşlar, kabulleniyor. Çünkü o da Lenin’in dediği gibi, sosyalist değil, 
burjuva ulusal kurtuluş hareketinin yöneticisi.

Zaten paşalar da birbirlerine karşı kurtlar mücadelesi veriyorlar sürekli. 
Recep Yoldaş’ın anmasında kısaca değinmiştim. Daha hilafetin, saltanatın 
kaldırılması meselesinde bile Mustafa Kemal, “saltanat kaldırılacaktır ama 
bazı kelleler uçacaktır”, diye masanın üzerine çıkarak kesin tavır koyma-
sa, bir anda alaşağı edilecek. Hâlbuki zafer kazanılmış… Lozan’ın arifesi. 
Yani o anda bile karşısında bir güçlü cephe buluyor. Ataklığı ve inisiyatifi 
ile hem önderliğini, hem cumhuriyeti kurtarabiliyor.
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Yine 1925’te, arkadaşlar… Getirmemişim… Kılıç Ali’nin Anıları ya-
yımlandı, arkadaşlar, İş Bankası Yayınları’ndan. Hacimli bir kitap. Tüm 
silah arkadaşları, paşalar, karşısına geçiyor Mustafa Kemal’in. Ali Fuat 
Paşa, işte burada, Moskova Büyükelçisi, Rauf Orbay, Kazım Karabekir 
kesin bir cephe oluşturuyorlar. Alt etmek üzereler. Şeyh Sait İsyanı’nın 
patlaması, Mustafa Kemal’i kurtarıyor. Şeyh Sait İsyanı bir anda saman 
alevi gibi yayılıyor. Tüm Kürt illerini kapsıyor, İngilizlerin de her türlü 
desteği ve organizasyonu, örgütlemesiyle, hızla yayılıyor Şeyh Sait İsyanı. 
Ve Anadolu Burjuvazisi panik içinde kalıyor. O zaman, dâhi bir komutan 
olarak iş, Mustafa Kemal’e kalıyor; askeri başarılarıyla ünlü bir komutan 
olarak. Ve bu isyanı aynı hızla bastırmasının yarattığı prestijle önderliğini 
kurtarıyor.

O olmayınca İzmir Suikastı’nı tertipliyor Anadolu Burjuvazisi. Yani 
Mustafa Kemal’den de rahatsız… Ve yine Kılıç Ali’nin anlattıklarına 
göre, Kazım Karabekir’in de, Rauf Orbay’ın da, Ali Fuat Cebesoy’un 
da, Refet Bele’nin de, Cafer Tayyar Eğilmez’in de haberi var İzmir 
Suikastı’ndan. Yani onlar da pasifçe destek veriyorlar suikasta. Ama son 
anda, Giritli Şevki adlı bir motorcunun doğrudan dönemin İzmir Valisi 
Kazım Dirik’e ihbar etmesiyle, iş yarım kalıyor. Ve Mustafa Kemal de 
bunları idamla yargılatıyor, biliyorsunuz, İzmir Suikastı Davası’nda. İdam-
la yargılatıyor ama katletmeyi de yani astırmayı da göze alamıyor. Sadece 
bir ayar vermekle yetiniyor. Yani “haddinizi bilin, aklınızı başınıza alın, bir 
dahaki sefere astırabilirim de… O güce sahibim” mesajı veriyor bunlara. 
Nitekim ondan sonra ölümüne kadar bunlar da kıpırdanamıyor.

Yani dediğimiz, burjuva toplumu kurtlar sofrası, arkadaşlar. O bakım-
dan, acıma yok orada. Sadece güç hesaba katılır orada. Gücün borusu öter. 
Güçlü olan başa geçer. Ve o sofradan en büyük payı alır. Güçsüz olan har-
canır. Yer yok.

Ne kadar zamanımız kaldı yönetici yoldaşlar?
Yönetici: Bitti.
Nurullah Ankut Yoldaş: Bitti.
Arkadaşlar, burada çok açık, Kazım Karabekir’in “İstiklal 

Harbimiz”de, okumayacağım artık, M. Kemal’in Amasya’dan mektubu 
var, Kazım Karabekir’e.

Vatanın kurtarılması için başka bütün yollar tıkanmış görünüyor. Bir 
çıkış yolu, bir çare olarak Bolşevik de olabiliriz, diyor. Onlardan bize tek-
lif gelmesini beklemeyelim. Tersine biz hemen kendimiz başvuralım. Ve 
birlikte, Bolşevizmi nasıl uygulayacağımızı, aynı zamanda da Türkiye’yi 
emperyalistlerden ve onların maşalarından nasıl kurtaracağımızı oturup 
planlayalım beraberce, diyor, arkadaşlar bu mektupta. Ayraçladım ama 
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zamanımız bitti, bir iki konuya daha girmemiz gerekiyor. Yayımlandığı 
zaman, yoldaşlar o mektubu da buradan alır koyarlar, okur arkadaşlarımız 
artık.

“Amasya, 23.06.1919
“Şifre:
“Zata Mahsustur
“15. Kolordu Kumandanı Kazım Karabekir Paşa Hazretleri’ne,

“(…)
“Bolşevizmin kavranış ve açıklanış biçimi dahi konuşularak, esa-

sen Kazan, Orenburg, Kırım vb. gibi İslam ahali bunu kabul ederek; 
dindarlık, gelenek gibi işlerle zaten ilgili olmadığından, bunun memle-
ket için bir sakıncası olmayacağı düşünüldü… Öte yandan, ilk teklifin 
herhangi bir suretle Bolşevikler tarafından yapılması beklenmeyerek, 
derhal o havaliden içeriye kimliği gizlenerek (mütenekkiren) gönderi-
lecek birkaç değerli kişinin aracılığıyla hemen söyleşiye girişmek, an-
laşmak pek uygun olur. (…) Ve Bolşevizm ve onunla ilgili olan amaçlar 
(hedefler) uğrunda paraca fedakârlığa ihtiyaç olacağına göre bu mak-
sada kullanacağınız paranız ve vilayete en son ayrılan örtülü ödenek-
ten yararlanmak kabil olup olmadığının inba buyurulmasını (bildiril-
mesini) rica ederim.

“Üçüncü Ordu Müfettişi Mustafa Kemal” (Kazım Karabekir, İstiklal 
Harbimiz Birinci Cilt, Emre Yayınları, s. 93-94)

Mustafa Kemal Paşa ile birlikte Samsun’a çıkan subaylar arasında bu-
lunan ve M. Kemal’in gizli servis ve siyasi büro şefi Hüsrev Gerede de 
aynı konuda 07.06.1919’da, yani Mustafa Kemal’in Kazım Karabekir’e 
yazdığı mektuptan 16 gün önce, yine K. Karabekir’e yazdığı bir mektupta 
şöyle der:

“Havza, 07.06.1919
“Mustafa Kemal Paşa’nın karargâhında, Havza’dayım. İşlerin is-

tihbarata ve siyasata ait kısmını deruhte ettim. 
“(…)

“Bolşeviklik -Bulgar ve Macarların katılmasıyla- bugün İtilaf kuv-
vetlerinin emperyalist salgınına, hırsına tamahına, gaddarlık ve itisa-
fına (zulmüne, haksızlığına) karşı bir birleşme vesilesi oldu. Ulusların 
alışkanlıklarına ve bilgilerine göre pek çok değişikliğe muhtaç olan 
yüksek prensipleri bir yana bırakarak, inşallah en büyük ve metin bir 
millet olan Almanların da bu yöne –gaddar bir barışı kabul etmemek 
için- dönmeleri bizler için pek büyük çıkarı gerektirecektir.

“(…)
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“Bence milletin –başındaki aydınların- vereceği karar ya bağımsız 
yaşamak yahut toprağın altını üstüne tercih etmekte derlenip topla-
nırsa, her şeyden önce Bolşeviklerle temas edilmek, prensipleri anla-
şılmak, İslamda, Türkte geleneklere ve belirli kurallara çözüntü ver-
memek şartıyla, geliştirerek nasıl kabul olacağını, nasıl uygulanacağı-
nı kararlaştırmak ve fakat, sınırdaş olup düşman saldırılarına karşı 
koymayı sağlamak için silah, cephane, erzak almak yanlarını sağlama 
bağlamak gerektir.” (Kazım Karabekir, agy, s. 97)

Yani o Osmanlı’nın ilk kuruluşundan kaynaklanan devrimci gelenekleri 
savunan Ordu Gençliği, tek bir şeyi düşünür; vatanın kurtarılması; vatanı 
korumak, kollamak. Onlar siyasi sistemler konusunda cahildirler. Öyle bir 
dertleri yok, yani. Birincil planda göz önünde tuttukları bu… Ama tabiî 
edindikleri dünya görüşü, aldıkları eğitim bakımından burjuva dünya gö-
rüşüne sahipler.

“Ama başka çıkış, yol yok, Bolşeviklik uygulayalım”, diyor. “Bir sürü 
Müslüman ülkede uygulandı Bolşevizm: Sovyetler sınırları içinde kalan 
Müslüman ülkelerde uygulandı, Bakü’de, Kırım’da, Orenburg’da uygu-
landı, Dağıstan’da, Türkistan’da... Yani İslam ananeleriyle, Türk ananele-
riyle orada çelişmediğine göre, bizde de çelişmez Bolşevizmin prensipleri; 
o yüzden uygulayabiliriz”, diyor.

Ama Kazım Karabekir, dediğim gibi, çok güçlü Ortaçağcı dini önyar-
gılara sahip olduğu için:

“Dur şimdi, sonra düşünürüz bunu; şimdilik bekleyelim”, diyor.

Mustafa Kemal,
Sovyetler Birliği’yle sağlam bağlar kurmuştur

Yine Mustafa Kemal, burada, Kazım Karabekir’in “İstiklal Har-
bimizin Esasları” adlı kitabında yayımlanan bir mektubunda: Kurtu-
luş Savaşı’mızla Lenin’in önderliğindeki Ekim Devrimi’yle oluşturulan 
Sovyetler’in bağını öylesine canlı görüyor ki, bu bağın bir an önce sağlam 
bir şekilde kurulması için bizim Ordu’nun Sovyet Kızıl Ordusu’yla hemen 
yan yana, dip dibe gelmesini önerir. Hani İngilizlerle beraber Taşnaklar, 
Gürcistan vb. Kafkasya’da Sovyetler’le bizim aramıza sokulan bir karşı-
devrimci set oluşturmak istiyorlardı. M. Kemal işte bu girişimin bir an önce 
ortadan kaldırılmasını ve Sovyetler’le temasımızın sağlanmasını önerir:

“İngilizler, bu tür burjuva setlerle, bizim Sovyetler’le, Bolşevik 
Rusya’yla bağımızı koparacaklar. Aramıza set oluşturdular. Ondan sonra, o 
seti tamamladıktan, sonra da İstanbul’daki İşgal Kuvvetleri önce İstanbul’u 
tümden hâkimiyeti altına alacak, oradan tüm Anadolu’yu kuşatacak; bir 
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taraftan da Doğu’dan kuşatma başlayacak. Ve biz kıskaç içinde mahvola-
cağız. Aman o setin oluşturulmasına fırsat vermeden biz saldıralım, Bolşe-
viklerle aramızda bir koridor oluşturalım”, diyor, Mustafa Kemal:

 “6 Şubat 1920’de M. Kemal Paşa hazretlerinin gönderdiği şifrede 
ise (Diğer cephelerde bir şeyler yapmak imkânı yok. Uygun olmayan 
sulh şartlarına karşı silahla mukavemet imkânını gösteren Kafkas Cep-
hesidir. Türkiye Kafkasya’da Bolşevik istilasını kolaylaştırıp onunla 
birlikte hareket etmekle Batıdan Doğuya doğru Anadolu, Suriye, Irak, 
İran ve Hindistan kapılarını müthiş bir surette açmış olacaktır. Bu 
açık kapıları kapamak için müttefikan stratejik taarruz hareketi yapa-
cak kuvvetleri süratle tedarik edemezler) diye izahatla (Bolşeviklerle 
Türkler arasını Kafkas milletleri vasıtasıyla kesmek planını bulmuş-
lardır. Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, belki Kuzey Kafkas hükü-
metlerinin istiklalini tasdik ederek onları çektiler. Şimdi Bolşeviklerle 
vuruşmalarını bir emrivaki yapmak için her suretle teşvik ve takviye 
etmektedirler. Bundan başka bizzat kuvvet sevkine de başlamışlardır 
ki, bu kuvvet tesiriyle hem Bolşeviklerle çarpışmayı çabuklaştırmak, 
hem de Kafkas milletlerinin gerek Türklerle Bolşeviklerin herhangi 
bir temaslarını men ve kontrol eylemek fikrindedirler. Plan büyük bir 
ciddiyet ve acele ile tatbik olunmaktadır. Eğer bu plan muvaffak olur 
ve Kafkas milletlerinin bize karşı kat’i bir set vaziyeti almasıyla mem-
leketimiz sarılı kalırsa Türkiye için mukavemet icabı esasından yıkıl-
mış olur. Ondan sonra siyasi varlıklarını tamamen kayıp edebilecek 
olan Anadolu Türkleri itilaf devletleri kumandası altında müstemleke 
askeri olarak ordular teşkil edecek ve Kafkasya milletlerinin itilaf ita-
atinde toplanmasını ve hem Bolşevik istilasının durdurulmasını temin 
için kan dökeceklerdir. Bu halde itilaf devletlerine kesin teslim olma-
ları halinde dahi Türkler için kendini feda etmekten kurtulmak emin 
değildir.

“Binaenaleyh, Kafkasya seddinin yapılmasını Türkiye’nin kat’î 
mahvolması projesi addedip bu Seddi itilaf devletlerine yaptırmamak 
için en son vasıtalara müracaat etmek ve bu uğurda her türlü tehlike-
leri de göze aldırmak mecburiyetindeyiz. 

“Birinci derecede Kafkasya planını ve ikinci derecede iç çöküşü te-
mine gereken zamanı, itilafçılar ancak zayıf ve mütereddit hükümetler 
sayesinde temin edebilirler. Bu suretle kazanılan zamanlardan istifade 
edilerek itilafçılar nihayet Türkiye’nin muhasarasını ve iç çöküşü ted-
birlerini tamamlayacaklar ve ondan sonra maskelerini birden atarak 
İstanbul’da geniş ölçüde tevkiflere mahsur Türkiye’nin muhtelif cep-
helerinde yığınağa ve abluka tedabirine başlayacaklar ve aynı zaman-
da hükmü idam mahiyetinde sulh şartlarını tebliğ edeceklerdir. İşte 
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6 Şubat 1920’de aleyhimizde tatbik edilmekte olduğunu gördüğümüz 
plan budur. Bu planın teşrihi, bize düşen tedbir ve vazifeleri göster-
mektedir.

“Bu tedbirler aşağıdadır.
“Doğu cephesinde resmî veya gayri resmî seferberlik yaparak Kaf-

kas seddini arkadan yıkacak yığınağa başlamak, yeni Kafkas hükü-
metleriyle ve bilhassa Azerbaycan, Dağıstan gibi İslam hükümetleriyle 
acele temasa gelerek ittifak planına karşı kararlarını ve vaziyetlerini 
anlamak. Kafkas milletleri bize set olmaya karar verdikleri halde taar-
ruz hareketlerimizi birleştirmek için Bolşeviklerle anlaşmak ve içerde 
milli teşkilatı son derece genişletmek ve takviye ve silah ve cephane ve 
malzememizi vermemek için silah kullanmaktır. En mühim vazife ise 
itilafın zaman kazanmasına meydan vermemek. Bunu ancak vaziyeti 
bu suretle muhakeme eden kat’î karar sahibi bir hükümet yapabilir. 
Hinihacette memleketin Anadolu’dan idaresini mümkün kılacak diğer 
hazırlıklara bilfiil giriştiğini de gösterir. Biz bu müsaadeyi iki ay sonra 
vâki olacağından daha müsait şartlar dahilinde ve itilaf manzumesinin 
hazırlığını daha ikmal etmemiş bulunduğu zamanda dahil olacağız. 
Eğer böyle bir hükümet yapılmasına imkan yoksa, maatteessüf ümitli 
olmaya sebep görülmüyor. Aldanmayarak bu vaziyeti şimdiden mü-
şahede ve kabul etmeliyiz. Bunun üzerine alacağımız tedbir Hey’eti 
Temsiliye arkadaşlarımızı İstanbul’dan çekmek, derhal Kafkas mil-
letlerine müracaat etmek ve derhal yukarda bildirilen tedbirlere gayri 
resmî, fakat fiili olarak teşebbüs etmektir.

“Hey’eti Temsiliye Namına Mustafa Kemal” (Kazım Karabe-
kir, İstiklal Harbimizin Esasları, s. 195-197)

Kazım Karabekir önce: “Şu anda kış (6 Şubat 1921, bu mektubun tari-
hi.) Şu anda bu soğukta, karda kışta böyle bir harekât yapamayız, bekle-
yelim”, diyor. Ama sonunda Mustafa Kemal’in dediğini yapmak zorunda 
kalıyor.

Dediğimiz gibi, Kazım Karabekir önderliğindeki Doğu Ordusu, ileri 
harekâta geçerek, o burjuva setleri parçaladı attı ve Sovyetler’le teması 
sağladık. Yan yana geldik Lenin’in önderliğindeki Sovyetler Rusyası’yla. 
Ve ondan sonra onlarla Gümrü, Moskova ve Kars Antlaşmalarını yap-
tık, hatırlarsınız. Ve bugünkü sınırlarımız böyle belirlendi. Türkiye’nin şu 
anki Ermenistan ve Gürcistan’la sınırları böyle belirlendi. Moskova ve 
Kars Antlaşmalarıyla belirlendi. Yani Ermenistan’ın, bugünkü Burjuva 
Ermenistan’ın tanımayı kabul etmediği sınırlar, Sovyetler’le birlikte o ant-
laşmalarla belirlendi.

Demek ki yoldaşlar, bir kez daha tekrarlamama izin verirseniz, bizim 
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tüm bu konulardaki görüşlerimiz tümüyle Marksizmin-Leninizmin, Ekim 
Devrimi’nin ve TKP’nin ilk önderlerinin, Kıvılcımlı’nın tezleriyle tam 
uyum halinde. Onların devamcısı ve tek meşru mirasçısıyız biz, yoldaşlar. 
Bizim dışımızda hiçbir hareket, bu hakka sahip değil.

Ve bu ideoloji; genelde tüm insanlığın, özelde uluslararası proletaryanın 
kurtuluş davasının, mücadelesinin ideolojisidir. Öylesine güçlü bir ideoloji 
ki, her meseleyi kolayca çözmemizi sağlar bizim. O ideolojinin projektörü 
öylesine güçlü ki, hangi grift, kördüğüm olmuş bir meselenin üzerine yö-
neltsek, o mesele gün ışığı altındaki başak tarlaları gibi gözümüzün önüne 
pırıl pırıl parlar bir şekilde seriliverir. Biz kolayca görür, kavrar, çözeriz 
her problemi.

AB-D Emperyalistleri
Yeni Sevr’i tezgâhlamak için uğraşıyorlar

Ve yine bu ideolojinin ışığında biz diyoruz ki, ABD ve AB Emperyalist-
leri, Tacettin Yoldaş’ımızın da sözünü ettiği gibi, Sevr’den asla vazgeçme-
mişlerdir. Onlar bugün Yeni Sevr peşindedir. Açık!.. Bütün raporlarında, 
yazılı belgelerinde, konuşmalarında bu çok açık bir şekilde ortada, arka-
daşlar. Biz bunu görüyoruz.

İşte Ermenistan açıkça: “Gümrü, Moskova ve Kars Antlaşmalarını ta-
nımıyorum”, diyor. Türkiye’nin toprak bütünlüğünü, bugünkü sınırlarını 
tanıdığını, bugünkü sınırları kabul ettiğini resmi kayıt altına alan bir ant-
laşma yapmayı reddediyor, Ermenistan. Türkiye’ye bir saldırmazlık ant-
laşması yapmayı da reddediyor. Yani Türkiye’yle mevcut statüde, dostça 
komşuluk ilişkileri kurmaya yanaşmıyor. “Hayır” diyor “Özgür Ermenis-
tan o antlaşmalara imza koymadı. Biz 1991’den sonra özgürlüğümüzü ka-
zandık ve bizim için meşru sınırlar Sevr’in çizdiği sınırlardır”, diyor. Bir 
sürü Ermeni yetkilisi bunu söylüyor.

Avrupa Parlamentosu’nun raporları var burada, arkadaşlar, ama şim-
di zamanımız yok. Avrupa Komisyonu’nun ve Avrupa Parlamentosu’nun 
raporları… Hepsi de diyor ki: “Türkiye, AB’ye girmek istiyorsa 1915 
Katliamı’nı, Soykırımını tanımalı.”

Hem Avrupa Parlamentosu, hem Avrupa Komisyonu aynı şeyi söylü-
yor…

Ama bu Ermenistan, 1993’ten bu yana 14.400 kilometrekare büyüklü-
ğündeki Azerbaycan toprağını işgal altında tutmaktadır. Ve 1 milyon Azeri 
Türkü vatanlarından kovulmuş durumdadır, o işgal yüzünden. Ve o savaş 
sonunda ya da sürecinde 20.000 insan katledilmiştir. Buna dair tek bir iba-
re yok, Avrupa Birliği’nin ve diğer organlarının raporlarında. Bu işgale yö-
nelik hiçbir kayıt yok, belirleme yok. Sadece Türkiye’ye yönelik tehditler 
var.
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Şimdi bu namuslu bir tutum olabilir mi? Hakkaniyetli bir tutum olabilir 
mi?

Olamaz.
ABD başkan adaylarının her ikisi de defalarca söyledi: “Türkiye, 1915 

Soykırımını kabul etmeli, başkan olduğumuz zaman bunu resmi olarak ifa-
de edeceğiz”, dediler.

Hatta bunu Obama tekrar tekrar söyledi.
Kaldı ki, geçmişte, azılı antikomünist Reagen da açıkça, başkanlığı dö-

neminde söylemişti aynen: Türkleri soykırım yapmakla suçlamıştı.
Bush Soykırım demiyor da: “1915’te hayatlarını kaybeden 1,5 milyon 

Ermeni’nin acısını paylaşıyoruz yahut duyuyoruz”, gibisinden laflar edi-
yor. Yani dolaylı şekilde soykırımcılıkla suçluyor Türkiye’yi.

E, Ermeni önderleri de söylüyor, aktardık. Resmi kayıtlar var: Karşı-
lıklı bir savaş bu… Çok net bu... Çok yazdık, koyduk. O bakımdan fazla 
girmeyelim.

Şimdi bunu böylesine görmezlikten gelmeleri, bilmemezlikten değil, 
Yeni Sevr için, arkadaşlar. Yeni Sevr için…

Kaldı ki adamlar söylüyor: Ortadoğu’nun haritasını yeniden çizeceğiz, 
diyorlar. Bu açık… Yeni bir Ortadoğu’nun zamanı geldi, diyorlar.

O haritası değiştirilecek ülkeler arasında Türkiye de var mı?
Var. 
Bu haritayı adamlar açıkça yayımladılar mı?
Yayımladılar.
E, o zaman bunu görmemek için kör olmak gerekir. Yahut da ABD uşa-

ğı olmak gerekir. Biz yurtseveriz, halkseveriz. Nasıl görmeyiz bunu? Gör-
mezsek devrimci uyanıklığımız nerede kalır?

(Sloganlar: Kahrolsun ABD, AB Emperyalizmi…)

Lenin diyor ki:

“Sosyalizmin dünya çapındaki zaferinden sonra, çok uzun yıllar 
uluslar varlığını sürdüreceklerdir.”

Kıvılcımlı Usta ne diyor?

“Ulusu burjuvazi icat etti ama biz bugün savunmak durumunda-
yız. Proletarya hareketinin çıkarları açısından savunmak durumun-
dayız ulusu.”

Arkadaşlarımız bölümler okudu Usta’mızın yazılarından. Sinevizyon-
da da gördük, arkadaşlar. Kitapları da meydanda…
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Şimdi biz böylesine bir “Project Democracy”yi, Yeni Sevr’i kabul ede-
bilir miyiz?

Bir devrimci olarak buna karşı çıkmazsak Tarihimize, Önderlerimize 
bağlılığımız, saygımız, dürüstlüğümüz nerede kalır bizim?

Biz devrimciliği ciddiye alan insanlarız…
Dünyaya ikinci kez gelinmez!..
Biz ömrümüzü bu davaya adadık. Bu oyuncak değil!..
Bizim hayatımız kıymetli, yoldaşlarımızın hayatı kıymetli. Ama buna 

rağmen biz hiç gözümüzü kırpmadan, düşünmeden, tereddütsüz bir şekilde 
vakfettik bu davaya hayatımızı. Ciddiye almaz mıyız bu meseleleri?

Bedenimizde bir rahatsızlık olduğu zaman nasıl iyi bir hekim, dişimiz 
sızladığı zaman, nasıl bilgili, deneyimli bir dişçi, tedavi için standardına 
göre üretilmiş kaliteli, yani gerçek etkili ilaçlar bulmak istersek; tıpkı onun 
gibi ömrümüzün tümünü adadığımız davamızın da gerçeklerini, doğru yö-
nünü, dikkatle incelemek, araştırmak ve çözüm yolunu-zafere götüren yo-
lunu bulmayı istemeliyiz.

Bunu es geçersek yaptığımız gerçek devrimcilik olur mu?..
Olmaz…
Bizim Sevrciler gerçeklere alerji duyuyorlar.
Böyle devrimcilik olur mu?..

Kürt Sorunu’nun iki türlü çözümü
Sevgi ve saygıdeğer yoldaşlarım,

Biz her zaman bir de şunu söylüyoruz: Türkiye’nin en önemli siyasi 
meselesi, Kürt Meselesi’dir.

Ve bu meselenin iki çözümü vardır:
Bir burjuva çözümü,
Bir de devrimci çözümü.
Burjuva çözümü nedir?
İşte Irak’ta gerçekleşen çözümdür. ABD’nin himayesinde, onun şemsi-

yesi, onun koltuğu altında bir yarısömürge uydu, ABD uydusu kukla Kürt 
devletinin kurulması biçiminde ortaya çıkan çözümdür, burjuva çözüm.

Bu çözüm, demokratik bir çözüm olamaz. Kürt özgürlük hareketi de 
olamaz.

Niye olamaz?
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Dünyanın en kanlı başhaydudu ABD’nin emrine gireceksin, onun koru-
ması, şemsiyesi altında, onun vesayeti altında bir kukla devlet kuracaksın, 
ben bağımsızlığımı kazandım, diyeceksin.

Bunun neresi bağımsızlık, arkadaşlar?
Ondan sonra da, aman gitme, burada kal, diye yalvaracaksın.
Onursuz bir çözüm bu. Bağımsızlık, özgürlük filan değil bu. Halkların 

yararına bir çözüm de değil bu.
Devrimci çözüm nedir?
Bölge halklarıyla kardeşçe dayanışarak gerçek anlamda bir eşitlik için-

de, AB-D Emperyalistlerine ve yerli hainlere karşı, yerli Parababalarına 
karşı bir kurtuluş mücadelesi vererek, devrimci mücadele vererek, demok-
ratik devrimi zafere ulaştırmaktır.

(Alkışlar…)

Ondan sonra Kürt Sorunu’nun özgürce çözüleceği ortam yaratılmış 
olur. Ve Kürt Halkı, özgürce kaderini belirleme hakkını kullanır bu ortam-
da. Başka bir ortamda kullanamaz. Özgür iradesiyle; ya ayrılır, ya kardeşçe 
birlikte yaşama iradesini beyan eder.

Biz komünistler olarak hep gönüllü birliği savunmuşuzdur, gönüllü bir-
likten yana olmuşuzdur. Biz bugün saflarımızda olduğu gibi, eşitçe, kar-
deşçe mücadele edersek inanıyoruz ki,  Kürt Halkı da, Kürt devrimcileri-
nin önderliği altında, gönüllü birliği savunacaktır. O irade tecelli edecektir. 
Ve onun sonucunda da Kıvılcımlı Usta’nın 1933’te koyduğu teorik çözüm 
hayata geçecektir. Yani Anadolu ve Kürdistan Halk Cumhuriyeti, diyor 
Usta’mız.

Biz ne diyoruz?
Türk-Kürt Halk Cumhuriyeti, diyoruz arkadaşlar. Edirne’den Çin 

sınırına kadar…

(Alkışlar…)

Ama gerçek eşitliğe, gerçek kardeşliğe dayanan bir birliktelik olacak bu. 
Bugünkü gibi lafta kalan eşitlik ve kardeşlik olmayacak. Bugün lafta kal-
dığı için bu prensipler, mevcut birlikteliğimiz de pamuk ipliğine bağlı bir 
birlikteliktir. Eşitlik ve kardeşlik lafta kaldığı için, bugünkü birlik, pamuk 
ipliği kadar zayıf bir birliktir. Ama bizim önerdiğimiz birlik, Usta’mızın da 
tarif ettiği gibi, ele geçirilemez, sarsılamaz, sarp bir kale olacaktır. Ve em-
peryalizmi, tüm Asya’da ve Avrupa’da yenilgiye uğratacaktır. Dolayısıyla 
dünya çapında yenilgiye uğratılmasına yol açacaktır.
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Zaten Latin Amerika’da da Kübalı ve Venezüellalı yoldaşların önderli-
ğinde antiemperyalist, ulusal kurtuluşçu, devrimci bir hareket gün be gün 
gelişmektedir.

 İşte dün gazetelerde vardı, Honduras da ALBA’ya katılıyor. ALBA’ya 
katılan altıncı ülke oluyor Honduras, arkadaşlar. Gittikçe gelişecek, güçle-
necek ALBA. Yani o Yoldaşlar, Latin Amerika’dan kuşatacaklar emperya-
lizmi. Biz de burada bir cephe açıp zafer kazanarak eski dünyadan kovabi-
lirsek, bu kanlı zalimi, bu başhaydutu, kendi inine; ABD sınırları içine çe-
kilmek zorunda kalacaktır. Sonrasında da ABD Proletaryası ve Amerikan 
Halkı bunun (ABD Emperyalizminin) işini bitirecektir.

 Ne yazık ki bu çözüm gerçekleşmediği için, şu anda biz etkisiz oldu-
ğumuz için, bu meseleyi ABD istediği gibi kullanıyor ve kanatıyor. Her iki 
halkın evlatları da kan veriyor, can veriyor, bu mücadelede. Her iki halktan 
analar da, bacılar da, kardeşler de, eşler de dayanılmaz, tarifsiz acılar için-
de kıvranıyor.

İşte TRT ekranlarından ve benzer yerli kanallardan Türk analarının, 
bacılarının, eşlerinin çektikleri acıları görüyoruz. Açtığınız zaman Mezo-
potamya TV’yi, Roj TV’yi de Kürt analarının, kardeşlerinin o cenazelerin 
kaldırılışı sırasında çektikleri acıları görüyorsunuz.

Analar öyledir, yoldaşlar, en çok acıları onlar çeker. Yanar yakılır yü-
rekleri. Dünyada hiçbir şey onların evlatları kadar kıymetli değildir. Ve ben 
bunu bizzat kendi anacığımdan da bilirim. Daha önce de söylediğim gibi, 
yüzüme baktığı anda; aç mıyım, tok muyum, üzgün müyüm, neşeli miyim 
bakar bakmaz bilirdi.

Tabutları nasıl okşarlar değil mi?.. Nasıl kucaklarlar?.. İnsanın yüreği 
parçalanır. Daha önce de anlattım: Hüseyin Aslantaş Yoldaş’ın cenazesin-
de, Battal Mehetoğlu’nun cenazesinde, İstanbul Üniversitesi Edebiyat-Fen 
Fakültesi Hergele Meydanı’nda yaptık cenaze törenlerini, konuşmuştu 
analar. Ya Hüseyin’in, ya Battal’ın annesiydi: “Ben onu, yetim, hasır do-
kuyarak büyüttüm” diyordu. Nasıl yanıp yakılıyordu. Kendimi tutamadım. 
Gözyaşları içinde kaçtım törenin tâ arka saflarına…

Ve benim için, daha önce de söyledim, bana en çok acı duyuran şey; bir 
ananın oğlunun tabutuna sarıldığı anı görmektir. O ananın yüreğinin nasıl 
yandığını hissederim göğsümde ve ben de kavrulurum. Paylaşırım, o acıyı 
ben de duyarım, bilirim çünkü…

Beş çocuğunu kaybeden anacığımın, bebelerinin cenazesini kucağından 
vermemek için nasıl kucakladığını, sarıldığını bilirim. Ben çocuk halimle 
seyrederdim. Ve anamın o çektiği acı, benim çocuk yüreğimde ve çocuk 
belleğimde silinmez izler bıraktı. O görüntü aynen gözlerimin önündedir.
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Tek odalı evimizde, eski köy ocağında kespik,(*) çalı çırpı ve tezek yakı-
şımız ve onunla ısınan evimiz aklıma geliyor. Dış kapıdan doğrudan odaya 
girilir. Kapının sol tarafında bulunan duvarın yüksekliği bir buçuk metre 
kadardır. Bu alçacık duvarın solunda kalan bölümde ahırımız, ona da biti-
şik olan samanlığımız vardı. Ahırdaki hayvanların sıcağı da, ısısı da alçak 
duvarın üzerinden odamıza gelirdi. Yani tek odalı evimiz, sadece ocakta-
ki ateşten değil, hayvanların bedeninden yayılan sıcaklıktan da ısınırdı. 
Çalı çırpı ateşinin ısısına o da katkıda bulunurdu. Ben ocağın önündeydim, 
anam benim önümdeydi; en son kaybettiğimiz Yaşar kardeşimin ölü bede-
ni de anamın kolları arasındaydı. Zatürreeden öldü. Almak istiyorlar tabiî, 
mezar kazılmış, götürmek istiyorlar. Anam vermemek için…

O yüzden yoldaşlar, Kürt ve Türk analarının bu cenazelere sarıldıklarını 
görünce parçalanır yüreğim. Başka hiçbir şey, bu yaşıma kadar bana böy-
lesine acı vermedi. Vermez…

Ve ne yazık ki, işler kötüye gidiyor bu meselede de. Her çıkan cenaze, 
her cenaze evi, karşı halka karşı bitmez bir düşmanlık bırakıp gidiyor, kin 
bırakıyor, arkadaşlar. Ve bu cenazeler çoğaldıkça, ne yazık ki bugüne kadar 
yan yana, kardeşçe yaşamış olan halklardaki, halkların arasındaki teller her 
bir cenazede birer birer kopuyor… birer birer kopuyor… Ve ABD yapıyor 
bunu? Yönlendiriyor. Irak’taki hareketi de, PKK hareketini de, Türk dev-
letini de, her ikisini de ABD yönlendiriyor. Ve onun amacı doğrultusunda 
gidiyor, ne yazık ki olaylar… İş olumsuz yönde ilerliyor.

İşte güçlenmemiz, etkinlik sağlamamız ve meseleye de müdahale ede-
rek devrimci yöne kanalize etmemiz gerekiyor. Halkların kardeşliğine da-
yanan devrimci yöne kanalize etmemiz gerekiyor.

Kafkaslar’daki son olaylar
ABD Emperyalistlerinin Rusya’yı kuşatma manevralarının 

bir parçasıdır
Bildiğimiz gibi, son aylarda Ermenistan ziyareti oldu bizim 

Tayyipgiller’in, Parababalarının Ortaçağcı hizmetkârlarının.

ABD burada, İsrail’den sonra Kuzey Irak’ta kendine doğrudan bağımlı 
ikinci bir kukla devlet yarattı. Bugünkü Burjuva Ermenistan ikili oynuyor. 
Yani reel politik uyguluyor. Bir taraftan Rusya’yla ilişkiyi sıcak tutuyor, 
diğer taraftan da özellikle Diaspora Ermenileri vasıtasıyla Batı Emperya-
list sistemiyle ilişkileri sıcak tutuyor. Yani kendi amacı için her iki tarafı da 
kullanmak istiyor. ABD ve AB, bizim kuklaları kullanarak, Ermenistan’ı 
Rusya’dan iyice uzaklaştırmak istiyor. Çünkü Rusya artık emperyalist bir 

(*) Kespik ya da kes:  Genellikle yakmak için kullanılan iri saman.
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rakip ABD için, ABD Emperyalistleri için. Yani paylaşım savaşında kar-
şılarına çıkan bir dişli rakip. Özellikle enerji hatlarının kontrolünü önemli 
oranda elinde tutan bir rakip. O bakımdan, Ermenistan’ı da Rusya’dan ke-
sinlikle koparmayı, kendi safına çekmeyi amaçlıyor. Ve o amaca yönelik 
olarak bizimkileri kullanıyor. Bizimkilerin gevelediği “Kafkas İşbirliği 
Hattı” filan da ABD tarafından bizimkilere fıslanan, empoze edilen bir 
tez.

Gürcistan’ı bu son olaylarla birlikte safına tamamen çekti bildiğimiz 
gibi. Rusya’dan kopardı artık. Oradaki oyununda, emperyalist oyunda tam 
başarılı oldu. Gürcistan Halkı tümüyle artık bugün Rusya’dan kopmuş ve 
Rusya’dan nefret eder durumda. ABD bayraklarıyla eylemler yapıyorlar 
bazen; tv görüntülerinde izliyoruz. Yani tamamen Amerika’nın safında...

Ukrayna zaten öyle. Kuzeye doğru Polonya, Baltık Cumhuriyetleri yani 
Estonya, Litvanya, Letonya zaten öyle. AB-D yörüngesinde.

Yani ABD böylece, emperyalist rakibi Rusya’yı da baştanbaşa kuşatmış 
oluyor Avrupa’da ve Ortadoğu’da. Tabiî ABD Emperyalistleri plan, prog-
ram uyguluyor durup dinlenmeden. Alçakların yüzlerce düşünce kuruluşu 
var, emperyalist ideologları var. Onlar da bu işle görevli. Plan, proje üret-
mekle görevli… Ve ayrıca uygulayıcılar da var tabiî. 

“Ergenekon Davası” emperyalistlerin oyunudur
Arkadaşlar, son günlerin en önemli konularından biri de Ergenekon Da-

vası bildiğimiz gibi. Ve bu soytarılar da, Sevrci soytarılar da bizi Ergene-
koncu heveskârlıkla suçluyorlar.

Şimdi Ergenekon nedir, arkadaşlar? Gerçek Ergenekon nedir?
Kontrgerilladır, Süper NATO’dur, Gladio’dur.
Kurucusu kimdir?
ABD’dir.
Yönlendiricisi kimdir?
ABD’dir.
Şimdi Erol Bilbilik’in “Amerikan Kuşatması-Büyük Oyunun Perde 

Arkası…” adlı bir kitabından, bir paragraf okumak istiyorum. Kendisi de 
9 Mart’çı askerlerden. Yani devrimci gelenekli askerlerden. Yani ordudan 
atılan askerlerden bildiğimiz gibi, arkadaşlar. 12 Mart’ın hemen arifesinde, 
9 Mart’ta gerçekleşen yahut gerçekleştirilmeye çalışılan Politik Devrim 
girişiminin içinde yer alan bir subay. 

“Özel Savaş Kurulu (ya da bir diğer adı da) Seferberlik Tetkik 
Kurulu (başlığı altında şunları yazıyor.):
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“Türkiye, Mart 1952 tarihinde NATO’ya üye oldu. 27 Eylül 
1952 tarihinde “Gladio Örgütü” Seferberlik Tetkik Kurulu oluş-
turuldu. (Bakın, şimdi, Mart 1952’de Türkiye NATO’ya üye olu-
yor, 27 Eylül tarihinde de “Seferberlik Tetkik Kurulu” adı altında, 
Türkiye Kontrgerillası kuruluyor, arkadaşlar. 1952 Eylülü’nde kuru-
luyor. Yani NATO’ya girişten… Mart’la Eylül arasında kaç ay var? 
Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, 5 ay yahut 6 ay diyelim 
değil mi, arkadaşlar? 6 ay sonra Kontrgerillayı kurduruyor ABD. 
– N. Ankut) Kurulun her türlü gideri Amerika tarafından kar-
şılandı. (Bakın tüm maddi giderler ABD, Amerika tarafından karşı-
landı. – N. Ankut) Kurul personelinin eğitimi ABD’li uzmanlar 
tarafından gerçekleştirildi. Bir kısım subay ABD’de eğitimden 
geçirildi. Daha sonra Özel Harekât Dairesi olarak anılan bu ku-
ruluş, 1991 tarihinde tümen düzeyine çıkarıldı ve Özel Kuvvet-
ler Komutanlığı adını aldı.” (agy)

Arkadaşlar, zamanımız doldu ne yazık ki, sizleri de yordum ayrıca.
Bu özel savaşta, ABD bakanlıklarının tümü yer alıyor, bu uluslararası 

Süper NATO diğer adıyla Gladio ya da bizdeki adıyla Kontrgerilla örgütü-
nün pis işlerinde. Burada tek tek sayıyor: Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası 
Kalkınma Ajansı (AID) diye kısaltması var biliyorsunuz, Savunma Bakan-
lığı, ABD Enformasyon Ajansı (USIA) kısaltması bildiğimiz gibi, Merkezi 
İstihbarat Örgütü, yani CIA ve OIGP, ABD Deniz Aşırı İç Güvenlik Po-
litikası adı altındaki örgütlerin tümü uluslararası Kontrgerilla örgütünün 
yönlendirilmesinde yani içinde yer alıyor. ABD’yle böylesine etle tırnak 
gibi kaynaşmış bir örgüt bu Kontrgerilla. 

Türkiye’de buna, Ergenekon da deniyor, arkadaşlar.
Şimdi bu örgüt ne yapıyor? Bunun görevi ne?
Birincil görevi, komünist-sosyalist hareketlere karşı mücadele etmek.
İkincil görevi, antiemperyalist yurtsever hareketlere karşı mücadele et-

mek.
Ve böylece, etkinlikte olduğu tüm ülkeleri, ABD Emperyalizminin uy-

dusu haline getirmek… Bu örgüte verilen görev bu. 
İşte bu örgüt, 27 Mayıs Politik Devrimi’nin getirdiği özgürlük ortamın-

da gelişen devrimci hareketin önünü kesmek ve o hareketi boğmak, yok 
etmek için Kontrgerilla hareketlerine başlıyor. Yayınlarımızda çok yazdık 
bunları. 12 Eylül öncesinden beri yazdık. Literatürümüz belki yüzlerce 
sayfaya ulaştı bu konuda, zamanımız da kalmadığı için şimdi onlara gir-
meyelim. Ve o örgütün bu Kontrgerilla hareketleri, provokasyonları so-
nunda 12 Mart Faşist Darbesi gerçekleştiriliyor, yaptırtılıyor Amerikancı 
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ordu fosillerine. Ve 27 Mayıs Anayasasının özgürlükçü bir kısım ilkeleri 
budanıyor, Devrimciler tırpandan geçiriliyor. 

Ama 12 Mart sonrası devrimci hareket dünyada ve Türkiye’de o denli 
güçlü bir gelişim içinde ki, çığ gibi yeniden yükselmeye başlıyor. Bunu 
yeniden ortadan kaldırmak için 12 Eylül Faşist Darbesi planlanıyor. Ve ona 
yönelik de Kontrgerillanın özel partisi MHP kullanılıyor. Ve tabiî Ortaçağ-
cı, Şeriatçı, Erbakan’ın emrindeki partiler kullanılıyor. Ve diğer burjuva 
partileri de onları destekliyor. 

Ve ne acıdır ki, beş bin masum insan katlediliyor, faşist darbeye zemin 
hazırlamak için. Ve 12 Eylül Darbesi gerçekleştiriliyor. Şimdi bu darbe-
leri gerçekleştirenlerin, bunların içinde yer alanların, hayatta kalanlarının 
hepsi meydanda. Ve bu süreçteki başbakanların arkadaşlar… Ecevit öldü, 
Demirel meydanda.

Kenan Evren de şu anda hayatta.  Nü resimler yapıyor Ege’de… 1978’de 
Genelkurmay Başkanı olarak Başbakan Ecevit’e geliyor. Diyor ki, böyle 
bir resmi olmayan örgüt var. Bunun maddi ödeneğe ihtiyacı var.

Ecevit sermayenin Hacivat’ı. Önce feveran ediyor: “Devlet içinde gay-
rı resmi böyle bir örgüt nasıl olur?” diyor, arkadaşlar. Burada onların da 
aynen konuşmaları var ama artık zaman yok: “Olmaz böyle şey. Devletin 
birimleri arasında resmi olmayan, kanun dışı bir örgüt olamaz. Peki bir 
genci bu örgüte verdik, 20 yıl sonra bu gencin ne olacağını, ne yapacağını 
kim bilebilir? Ve nasıl denetleyebilir devlet bu gencin ne yapacağını, ne 
olacağını? Tamamen denetim dışında insanlardan oluşan bir örgüt bu an-
lattığınız. Devlet böyle bir örgüte nasıl ödenek sağlar?” diyor.

“Her şey kontrol altında, siz müsterih olun” diyor Kenan Evren. Aynen 
dediği bu, arkadaşlar. 

Önce bunu Ecevit kamuoyuna açıkladı. Bunun üzerine Demirel, he-
men Ecevit’e saldırdı: “Devlete, Ordu’ya hakaret ettirmem, yıprattırmam 
sana” diye üstüne üstüne gitti. Bu polemiğin tamamı bizim Devrimci 
Derleniş’in 8 ve 9’uncu sayılarında, “Son Kontrgerilla Tartışmaları, Yı-
kılan “Umut”lar ve En Kör Gözlere Bile Batan Katı Gerçekler” baş-
lıklı yazımızda var. Yine, “12 Eylül Nedir?” adlı kitabımızın içinde aynı 
konudaki yazımız var. Ve sonunda pes ediyor Ecevit. Vazgeçtim, ben bu 
konuyu tartışmıyorum, diyor ve ödenek veriliyor tabiî, arkadaşlar. 

E, şimdi Demirel hayatta… Kenan Evren hayatta… O faşist cinayetler-
de, katliamlarda kullanılan insanlar hayatta…

Namuslu, devrimci, Orhan Yoldaşımızın da arkadaşı olan bir savcı var-
dı o zamanlar.  Konya’da da savcılık yaptı. Sonra Ankara’ya atandı: Doğan 
Öz. Sosyalisti de… Bu namuslu savcı, haber alıyor Kontrgerilla denen bu 
aşağılık cinayet örgütünün bir faşist darbe hazırlamakta olduğunu. Doğal 
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olarak buna karşı mücadele etmek istiyor. İlkinde tutarlı, dürüst sosyal de-
mokrat bildiği zamanın başbakanı B. Ecevit’e anlatıyor bildiklerini, öğ-
rendiklerini. Bir rapor biçiminde… Böyle bir şeye asla izin vermemeliyiz, 
diyor. Bu zavallıyı bayağı yürekli bir adam sanıyor. Bunun üstüne gidin, bu 
örgütle mücadele edin hükümet olarak, diyor.

Sümsük, miskin Ecevit, yürek yoksunu Ecevit, gelmekte olan bu faşist 
darbeye karşı hiçbir mücadeleye girişmiyor. Çünkü kendinde öyle bir mü-
cadele yürütecek cesaret bulamıyor. Tabiî o kendini biliyor. O yüzden de 
hiç kıpırdanmıyor.

Sermayenin Hacivat’ı Ecevit kıpırdanmıyor, ama hain cinayet örgütü 
Kontrgerilla aynı şekilde davranmıyor. O, yoluna devam edebilmek için 
yolu üzerinde gördüğü engelleri ortadan kaldırmak için hiç tereddüt gös-
termiyor. Hainane planından haberdar olan Yiğit, Namuslu Doğan Öz’ü 
hemen ortadan kaldırmaya karar veriyor. Ve kararını süratle uyguluyor. 
Kontrgerillanın özel örgütü MHP’den bir tetikçiye veriyor görevi: Faşist 
İbrahim Çiftçi’ye. Bu aşağılık katil güpegündüz cadde ortasında ve birçok 
tanık önünde vuruyor ve katlediyor Doğan Öz’ü. Ve teşhis edilip yakalanı-
yor. İşin bir diğer ilginç yönü de bundan sonra başlıyor:

Bu arada ABD güdümlü Kontrgerilla 12 Eylül Faşist Darbesini yaptırı-
yor, Amerikancı faşist generallere. Fakat askeri mahkemelerin tümünü ele 
geçiremiyor, Kontrgerilla ve faşist darbeciler. Doğan Öz’ün katledilişinin 
davası da hasbelkader böyle dürüst bir askeri mahkemeye düşüyor. Bu ye-
rel askeri mahkeme faşist katili idama mahkûm ediyor, suçunu sabit gördü-
ğünden. Fakat Askeri Yargıtay, Kontrgerilla ve faşist darbeciler tarafından 
çoktan ele geçirilmiştir. Kararı bozuyor, sanığın beraat ettirilmesi gerekir 
diyerek yerel mahkemeye geri gönderiyor dosyayı. Yerel mahkeme ise adı 
gibi emindir, suçlunun suçunun sabit oluşundan. Yeniden idam veriyor, ka-
tile. Böylece dosya, dört kez… öyle mi Mustafa Arkadaş?

Mustafa Yoldaş: Evet, dört kez.
Nurullah Ankut Yoldaş: Böylece dosya tam dört kez Askeri Yargıtay-

la yerel mahkeme arasında gidip geliyor. Askeri Yargıtay, sanığın beraa-
tına diyerek kararı bozuyor; yerel mahkeme yeniden idam veriyor. Yerel 
mahkeme artık diyor ki: “Cinayetin failinin İbrahim Çiftçi olduğu kesin 
olmakla birlikte, yasalar gereği Askeri Yargıtayın bu son bozma kararına 
direnmek mümkün olmadığından uymak zorundayım. Bu yüzden sanığın 
beraatına hükmediyorum.” Bu denli meydanda iş. 

Hadi gidin bakalım Kontrgerilla orada!.. Bahçelievler Katliamı’nı, 
Balgat Katliamı’nı yapan faşist katiller meydanda… Abdi İpekçi’yi 
katledenler meydanda… Mehmet Ağar açıkça; “bin operasyon yap-
tık” diyor. “Yine yaparım…. Üç bin kişi götürdüm” diyor, meydanda... 
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Maraş Katliamı’nı gerçekleştirenler, Sivas Katliamı’nı gerçekleştiren-
ler… Namuslu aydınları, Bedrettin Cömert’i, Ümit Kaftancıoğlu’nu, 
Karafakioğlu’nu, Ümit Doğanay’ı katledenler… Daha bir sürü namuslu 
aydını ve toplam beş bin insanımızı katledenler meydanda.

Bunların üzerine niye gitmiyorsun?
Bunlar bal gibi, apaçık bir şekilde Kontrgerillanın insanları, katliam-

cılar, Ergenekoncular. Yo, onların hiçbirine dokunmuyor. Onlara bir şey 
yok. 

Peki bugün Ergenekon Davası denilen dava ve var olduğu iddia edilen 
örgüt ne?

Şimdi o konuda durmadan kitaplar yazan, Şamil Tayyar diye bence bir 
emperyalistlerin ajanı var, arkadaşlar. Eski faşist. Birkaç tane kitabı var 
Şamil Tayyar’ın, görmüşsünüzdür kitapçı vitrinlerinde, gazete ilanlarında. 
Referans Gazetesi’nden Nuray Başaran’ın kendisiyle yaptığı röportajda 
Şamil Tayyar şöyle diyor: 

“Şu andaki resmi verilere göre, Ergenekon isminin bu yapıya ve-
rilmesinin tarihi daha çok 1999 gibi gözüküyor. 28 Şubat sürecinden 
hemen sonra, özellikle Batı Çalışma Grubu’nun yavaş yavaş tasfiye 
edilmeye başladığı ve Ergenekon’un devreye girdiğini görüyoruz. O 
da 1999. İdeolojik olarak ve beslendikleri ana damar açısından baktı-
ğımızda birbirinin devamı gibi gözükebilir. Aslında 28 Şubat sürecinin 
devamıdır. Ancak kadro yapılanması birbirinden farklıdır. 28 Şubat 
sürecinde daha çok belli bir mezhebin etrafında kümelenmiş yapı var-
dır. Bugün geldiğimiz noktada Ergenekon’da, daha milliyetçi, ulusalcı 
vurgunun, dokunun güçlü olduğu bir yapı var. O nedenle bu kadro 
farklılığı 28 Şubat sürecinde aktif olarak rol almış kimi isimlerin de 
bulunmasının yol açtığı, onlar içerisinde eğer bir frekans birlikteliği 
bir doku paralelliği varsa, o kadroların bir kısmı bu yeni yapı içerisin-
de yer aldı.”

Açıkça koyduğu gibi, bugün Ergenekon denilen yapı 1999 yılında ku-
ruldu, diyor.

Şimdi 1952 Eylülü’nde kurulan gerçek Kontrgerillayla ne ilgisi var bu-
nun?

Onların görevi antikomünistlik yapmak, ABD uşaklığı yapmak, provo-
kasyonlar yapmak ve vatan satıcılığı yapmak.

Bunlar için ne diyor?
“Daha milliyetçi, ulusalcı vurgunun, dokunun güçlü olduğu bir yapı 

var.” Yani bu böyle ifade ediyor. 
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Biz ne diyoruz?
Bu paşalar, yani Hurşit Tolon ve Şener Eruygur Paşaların görüşleri, 

çok açık, net şekilde bildiğimiz gibi, AB-D’ye, NATO’ya ve Ortaçağcı Şe-
riat düzenine karşıdır. Onların bu görüşlerini bugüne dek tv’lerden izledik, 
yazılı basından okuduk. Avukat yoldaşlarımız da kendileriyle defalarca sa-
atler boyu görüştüler, sohbet ettiler. Paşalar bu görüşmelerde de görüşleri-
ni açıkça belirtmişlerdir arkadaşlarımıza. Yani Paşalar Antiemperyalist ve 
Antifeodaldirler.  AB-D’ye, NATO’ya karşıdırlar.

Öbürleri?
NATO’nun emrinde… Süper NATO’nun hizmetindedirler. Yerli-

yabancı Parababalarının hizmetindedirler.
Ama bunlar NATO’ya karşı. ABD’ye karşı, “Avrasya Birliği” diyorlar. 

“NATO’dan çıkalım”, diyorlar, arkadaşlar. Yani ideolojik bazda da böy-
lesine bir karşıtlık var. 

Şimdi nasıl ikisini aynı kefeye koyarız biz?
Yahu bunu göremezsek, biz körüz demektir. Eblehiz demektir biz.
Neyi görebiliriz bu farkı göremezsek biz?
Hem ideolojik temelde farklılık var, hem ortaya çıkış, var oluş tarihleri 

itibariyle farklılık var. Yani amaç farklılığı var. Ve birbirlerine karşıt, zıt 
amaçlar peşinde bunlar.

Bakın, öbürüne tık diyen yok.
Niye?
Çünkü ABD’nin hizmetinde onlar. ABD’nin istediği insanlar. Ve onun 

istediği işi yapıyorlar. Bu insanlar ise ABD’ye karşı.
Ve bu hareketin arkasında kim var?
Nuray Mert’ten, Mehmet Altan’a kadar diyorlar ki, bu uluslararası bir 

organizasyonun işi. Onlar bile bu kadarını itiraf etmek zorunda kalıyorlar. 
Onlar bile…

Mehmet Altan’ın kim olduğunu biliyorsunuz: Sıfır numara ABD uşa-
ğı.

Ama onların bile gördüğünü bizim zavallı soytarılar göremiyor. İkisini 
karıştırıyor.

Şimdi biz bu paşaları savunuruz. Hep savunduk, bundan sonra da savu-
nuruz. Böyle tutum alanları, böyle söylem içinde olanları hep savunuruz.

Niye?
Çünkü biz de bunlarla amaç birliği içindeyiz. İşte Usta’mız da, Lenin 

de… Ömrümüzü ABD Emperyalizmine karşı ve onların yerli uşaklarına 
karşı savaşa adamışız biz. E, bu adamlar da ona karşı. Bunlar da yurtsever, 
bunlar da laik; laikliği savunuyorlar. Laikliği savunmazsak ne demokrat 
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olabiliriz, ne devrimci olabiliriz. İşte kitabımızda bütün belgeleriyle, bü-
tün kanıtlarıyla onu da ortaya koyduk, arkadaşlar. Biz tamamen devrimci 
hattayız. Bunlar ABD patentli bir davanın arkasındalar. Onun savunuculu-
ğunu yapıyorlar.

Kimle beraber?
Yasemin Çongar’la beraber, Ozan Kütahyalı’yla beraber, Hasan 

Cemal’le beraber, Tayyipgiller’le beraber, Fettullahçı Zekeriya Öz’le 
beraber, Zaman, Yeni Şafak, Vakit Gazetesi yazarçizerleriyle beraber, 
tüm Ortaçağcılarla beraber…

Ne diyor AB-D Emperyalistleri?
“Ergenekon davası sonuna kadar götürülmeli.” 
Çünkü onlar yönetiyor bu “Ergenekon Davası” adlı saldırıyı. Tuncay 

Güney’in ifadeleri üzerine oturtuldu bu dava bildiğimiz gibi. Peki Tuncay 
Güney kim? Bakın, 2001’de daha ilk ifadelerini vermeden önce ABD, ken-
disine 10 yıllık oturma izni içeren vize veriyor. Tuncay Güney de ifadeyi 
verdikten hemen sonra atlayıp ABD’ye gidiyor. Sonra da ABD onu alıp 
stratejik müttefiki Kanada’ya gönderiyor. Şimdi ABD’nin koruması altın-
da Hahamlık yapıyor güya orada…

Fethullah ABD’de bildiğimiz gibi. Tuncay Güney’in de ABD’de kal-
ması kaba kaçar diye düşünüyor. O yüzden onu Kanada’ya gönderiyor. 

Bizim Sevrci soytarılar bütün bunları görmüyorlar, kimlerle yan yana 
olduklarını algılamıyorlar; ondan sonra da bize pislik atmaya kalkıyorlar. 
Ve biz o yüzden bunlara, CIA Sosyalizmi yapıyorsunuz derken, hakaret 
etmiyoruz. Tam tersine, bal gibi CIA Sosyalizmi yapıyorlar bunlar. Bütün 
bu gerici güruhla beraber, satılmışlar sürüsüyle beraber, bu yurtsever, an-
tiemperyalist, ABD karşıtı, laiklik savunucusu paşalara ve aydınlara sal-
dırmakla bal gibi CIA Sosyalizmi yapıyorlar. Bu gerçek sosyalizm değil. 
Onun tam karşıtı.

Bu meseleye de zamanımız yok, bu kadar girebildik.

Ekonomik kriz ABD’nin eseridir
Ve son bir mesele kaldı, arkadaşlar. Değinmeden geçmeyelim.
ABD’de patlayan oradan Avrupa’yı saran, hatta Asya’yı Japonya’ya 

kadar etkisine alan, adına da finans krizi denen bir kriz var, dünyada bildi-
ğimiz gibi.

Bizim için hep söylüyoruz sebepler önemli. Bir olayın sebebini bilmez-
sek o olayı anlayamayız. O yüzden ilkin şu soruyu sormalıyız:

Niye bu kriz patladı? Bunun sebebi nedir?
Bulmamız, öğrenmemiz gereken budur.
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Lenin’in anıt eseri olan “Emperyalizm”de ortaya konan ve kapitaliz-
min 20’nci Yüzyılda ulaştığı aşamanın ruhunu-karakteristiğini açığa çı-
karan tezlerine bakmamız gerekir. Onları gözümüzün önüne getirmemiz 
gerekir. Bugün de buradaki tezler aynen geçerliliğini korumaktadır:

“Bankalar ve yeni rolleri

Kısa bir paragraf okumak istiyorum:

“Bankaların ilk ve temel görevi, ödemelerde aracı hizmetini gör-
mektir.”

Bu ilk ortaya çıktıklarındaki görevi arkadaşlar. Yani parası olan götürü-
yor bankaya veriyor, işte ufak bir faiz alıyor.

Banker de ne yapıyor onu?
Üretmen, kapitaliste veriyor.
Kapitalist de onunla ne yapıyor?
Üretim tesisi kuruyor, fabrika kuruyor, üretim yapıyor, banka ondan 

daha yüksek faiz alıyor. O faizin bir kısmını, tasarruf sahibi küçük tasar-
rufçuya ödüyor, geri kalanı kasasına atıyor. Yani aracılık rolü görüyor 
bankalar, ortaya ilk çıktıklarında… Böylece küçük tasarrufları toplayarak 
burjuvaların emrine veriyor bankalar. Ama bu ilk ortaya çıktıkları andaki 
görevi bankaların…

Sonra ne oluyor?

“Bu yolla atıl parayı sermayeye, faal sermayeye yani kâr sağlayan 
sermayeye dönüştürürler. (Yani aynen biraz önce bizim anlattığımızı, di-
yor Lenin. – N. Ankut) Bu yolla, atıl para-sermayeyi etkin sermayeye, 
yani kâr sağlayan sermayeye dönüştürürler; her çeşit para gelirlerini 
toplayarak kapitalist sınıfın emrine verirler.”

“Bankalar geliştikçe ve az sayıda kurumlar halinde yoğunlaştık-
ça, mütevazı aracılar olmaktan çıkıp, belli bir ülkenin ya da birçok 
ülkenin hammadde kaynaklarının ve üretim araçlarının çoğunu ka-
pitalistlerin ve küçük patronların para-sermayelerinin hemen hemen 
bütününü emirlerinde bulunduran muazzam tekeller haline gelirler. 
Birçok mütevazı aracının, böyle, bir avuç tekelci haline gelmesi, ka-
pitalizmin kapitalist emperyalizme dönüşmesinin temel süreçlerinden 
birini meydana getirmektedir. Bunun için, ilkin bankacılıktaki yoğun-
laşma olayı üstünde duracağız. (Lenin, Emperyalizm Kapitalizmin En 
Yüksek Aşaması, s. 39-40) diyor, Lenin Usta ve devam ediyor… 

Bakın, dâhiyane bir şekilde bankalardaki bu değişim sürecini nasıl ko-
yuyor değil mi? Yani biz Usta derken, Lenin’in kaşına, gözüne hayran ol-
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duğumuz için demiyoruz. Çağın karakteristiğini böyle dâhice, can evinden 
yakalayıp, görüp, gözlerimizin önüne açık seçik bir şekilde serdiği için 
diyoruz. Çağın ruhunu okuyoruz biz bu kitapta, arkadaşlar. 

Şimdi işte bu hale gelmiş bankalar yönetiyor, Finans-Kapital yönetiyor 
dünyayı. Dev tekeller; yani sanayi, ticaret, bankacılık, tarım tekellerinin 
en irileri bankalar kubbesi altında birleşiyor, bu tekelleri oluşturuyor. Artık 
bankalar böylesine haydutlara dönüşüyorlar. Şimdi sömürüleri acımasız, 
hayâsızca… Hiç insaf ve insanlık sınırlarını tanımaz. 

Geçen günlerde… Mustafa Yoldaş’ın hemşerisi Prof. Dr. Esfender 
Korkmaz var, şu anda CHP Milletvekili. Sosyal demokrat, yani kendi 
ölçüleri içinde tutarlı, namuslu biri. Aydın, ekonomist. Bir konuşmasında 
anlatıyordu ABD’de olanları:

“Bu bankalar konut kredisi olarak bir dolarlık kredi verir. Onun 
karşılığında kâğıt çıkarır. Yani bir dolarlık kredi verdi, onu kâğıt ola-
rak satar. Yani benim filan konut sahibinden bir dolar alacağım var. 
Onun da faizini alacağım, der ve ona karşılık çıkardığı bir dolarlık 
kâğıdı borsaya verir. O kağıt da borsada işlem görür. Alınır satılır. 
Onu bir başka banka alır borsada. O banka da bu değer karşılık ol-
mak üzere yeni bir kağıt basar. Onu borsaya verir. Bu değişimler so-
nucunda bir dolarlık emlak-konut kredisi karşılığında basılan kağıdın 
fiyatı 88 dolara çıkmış.”

Borsaya çıktığı anda o kâğıtlar, gerçek karşılığı olan değerle bağlarını 
koparırlar. O yüzden borsalar en büyük resmi kumarhanelerdir. O kâğıt, 
borsadaki o dalgalı alım satım durumuna göre değer kazanır. Gerçekte 
temsil ettiği, gerçek maddi varlığa göre, varlıkla olan bağı tamamen orta-
dan kalkar. Sanal bir kâğıt, alınıp satılan bir kâğıttır. Diyelim verdiği kredi 
karşılığında çıkardığı kağıdı bir buçuk dolara yahut iki dolara satar. Banka 
bunu pazarlarken der ki; ben böyle bir kredi verdim, benim o kredim değer-
lenecek. Çünkü o krediyle alınan konutun değeri büyük miktarda artacak. 
Bu yüzden 1.5 ya da 2 dolar istiyorum. Alan daha da pahalıya satabilecek. 
Onu alan kuruluş da, kâğıdı iki dolara alır, o da onun karşılığında, ben şu 
bankanın çıkardığı bir kâğıt aldım, ona karşılık bastırdığım bu kâğıdı dört 
dolara satıyorum, diyerek borsaya verir. O kağıt da borsada dört dolara 
satılır. Onu alan altı dolara, on dolara… böylece geçen açıklandı ABD’de, 
bir dolarlık emlak kredisi kâğıdı, Esfender Korkmaz’ın da belirttiği gibi, 
88 dolara kadar çıkmış.

Düşünebiliyor musunuz, arkadaşlar?..
Bankalar böylesine tatlı kârlar etmeye başlayınca yöneticileri de 10 

milyonlarca dolarlık yıllık ücretler almaya başlamışlar. Yani bankalar da, 
yöneticileri de servetlerine servet katmıştır. Tabiî bankalar milyarlarca do-
lar, trilyonlarca dolar kazanınca, yöneticilerinin de 40-50 milyon dolarlık 
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yıllık gelir elde etmeleri işin doğası gereği olur. Böyle bir düzende vurgu-
nun katmerlenerek sürmesi için ne gerekir? Daha çok konut kredisi vermek 
gerekir. Bunun için de daha fazla konut alıcısı bulmak gerekir. İşte bu alıcı-
ları bulmak için bankalar, her önlerine gelene, ödeme gücüne bakmaksızın, 
konut kredisi vermişlerdir. Yahu al sen bu krediyi, bu evler 5-10 yıl sonra 
çok kıymetlenecek. Sen çok kârlı çıkacaksın bu işten. Verdiğimiz krediyi 
nasıl olsa ödersin. Seni zora sokmayız, diyerek, ödeme gücü olmayan mil-
yonu aşkın insana konut kredisi vermişler. Tabiî bu insanlar da gelirleri, 
ancak günlük geçimlerini sağlamaya yetecek düzeyde olduğu için aldık-
ları krediyi ödeyememişler. Ev sahibi olma hevesleri kursaklarında kal-
mış zavallıların. Bankalar evleri geri almak istemişler. Böylece de sayıları 
1.2 milyonu bulan ABD insanı, evlerini kaybetmekle yüz yüze gelmişler. 
Bankalar geri aldıkları bu evleri, sayılarının çokluğundan dolayı, satamaz 
olmuşlar. Bu yüzden de ev fiyatları düşmüş. Konutlar elde kalmış. Tabiî 
durum böyle olunca bankaların çıkarmış oldukları kağıtların değeri de bor-
sada dibe vurmuş. O kağıtların da yüzüne kimse bakmaz olmuş.   

Bir dolara karşılık çıkarılan bir kâğıt, sanal bir kâğıt, 88 dolara satılı-
yor. Gerçekte böyle bir değer yok, ama bankalar onun fiyatını oraya kadar 
şişiriyor. Ortada bir dolarlık değer varken onun üzerine 87 dolarlık hayali 
bir değer daha ekleniyor. Şimdi bu düzen gerçekçi bir ekonomik düzen 
olabilir mi? Bu sistemle sağlıklı bir üretim yapılabilir mi? Hiç buna imkân 
var mı?

En sonunda o kâğıdı alan, yahu ben de bunu şu dolara satayım dedi-
ğinde, işte yukarıda sözünü ettiğimiz sınıra gelindiği için bu sanal vurgun 
düzenine daha fazla tahammül edilemiyor. Yok yahu, deniliyor; o kağıdın 
değeri, araştırdım zaten bir dolardır. Onun bu fiyatlarla ne ilgisi var? Onu 
bu fiyata kim alır? Ben niye alayım?..

Böylece kâğıtlar borsada bir anda fos çıkınca, kalp çıkınca bir panik 
sarıyor bankaları. Ve bir anda çöküyor, Finans-Kapitalin borsa sistemi. Bü-
tün borsalar çöktü dikkat edersek ilkin. Arkasından bu borsalara kâğıtları 
veren bankalar çöktü birbiri ardına. Çünkü ellerindeki alıp sattıkları değer-
lerin gerçek bir maddi karşılığı yok. Ama o paraları almışlar.

Ne yapmışlar?
O paraları iç etmişler. 
Esfender Korkmaz, yine aynı radyo konuşmasında, daha doğrusu İs-

tanbul Milletvekili Alaattin Büyükkaya’yla katıldıkları tartışmalı prog-
ramda anlatıyor ki:

Geçenlerde, geçen aylarda ya da geçen sene mi dedi, olayı tam netleşe-
miyorum, BDDK’nın 94 milyar dolarlık borcunu silmiş devlet. BDDK’nın 
açılımı, “Bankalararası Denetleme ve Düzenleme Kurulu”dur bildiği-
miz gibi. Onun devlete olan 94 milyarlık borcunu devlet silmiş. Hazine 
silmiş.
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E, şimdi bu para nereye gitti?
Bankalara. Batan bankalara gitti. Devletin, daha doğrusu halkın olan bu 

94 milyar dolar batık bankalara gidiyor. O bankalar da tabiî durduk yerde 
batmadı. Onları Murat Demirel, Cem Uzan gibi banka patronları batırdı, 
içlerini boşaltarak. Yani düpedüz vurgunculara gitti halkın bu parası.

Kimden çıkacak bu para?
Halktan çıkacak, diyor, çok haklı olarak, Esfender Korkmaz.
Yani bizde bile, bu vurguncu bankalar 94 milyar doları ne yapmışlar?
İç etmişler bu kadar parayı. Ve devlet siliyor, onların borcunu.
O nereden çıkacak?
İşte bu zamlarla çıkıyor. Vergilerle çıkıyor, zamlarla çıkıyor… Kamu 

mallarını özelleştirme adı altında yerli yabancı Parababalarına iç ettirilme-
siyle çıkıyor bu paralar. 

ABD’de götürülen parayı, bu gazetede, sermayenin tam hizmetkârı bir 
ekonomist olan Deniz Gökçe yazıyor:

“ABD’de yaşanan krizde tabiî ki bilgisizlik, kötü niyet yani alenen 
sahtekârlığın da büyük rolü var.” (Akşam, 03.10.2008)

Bakın bu bile itiraf ediyor. Bilgisizlik diyor da… bilgisizlik değil, vur-
gun!  Hayâsız sömürü var. Sınırsız, çünkü denetleyen yok, sınırlayan yok.

Adam, niye vurmayım? diyor yani. Öbürü vuruyor, ben niye vurma-
yım? Ben aptal mıyım?..

Hani, devlet malı deniz hesabı… Ben niye vurmayayım? diyor. Bir he-
sap soran yok ki…

“Sınırsız Dünya adlı kitabıyla üne kavuşan Kenichi Ohmae, 1 
Ekim tarihli Financial Times gazetesinde yayımlanan ilginç yazısında, 
ABD’den Avrupa’ya yayılan finansal sistem krizinin, ancak 5 trilyon 
dolarlık devasa bir küresel kredi fonu oluşturularak aşılabileceğini ile-
ri sürdü.”

Düşünebiliyor musunuz vurulan vurgunun çapını?
5 trilyon dolarlık vurgun yapılmış, arkadaşlar. Ancak dünya çapında 

böyle bir fon oluşturulursa, bu kriz aşılabilir, diyor. Ve örnek de veriyor:

“Ohmae’ye göre ABD içine düştüğü durumdan kurtulmak için 
Çin’in 1.5 trilyon dolar,  Japonya’nın 1 trilyon dolar, Tayvan ve 
Rusya’nın 500’er milyar dolar, petrol zengini Körfez ülkelerinin de 2 
trilyon dolar koyarak katılacağı bir fonun oluşturulması çağrısında 
bulunması gerekiyor.” (Osman Ulagay, Milliyet, 05.10.2008), diye de-
vam ediyor, arkadaşlar…
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Yani yapılan vurgunun şu an bilinen çapı bu: 5 trilyon dolar!
ABD gibi, dünyanın başhaydutunun nedir bir yılda ürettiği mal ve hiz-

metlerin toplamı? 25 AB ülkesinin gayri safi milli hâsılasının hemen he-
men yakınına gelen bir büyük ekonomiye sahip olan, ABD’nin GSMH’sı 
nedir?

Sanıyorum 11,3 trilyon dolar, şu an aklımda kaldığına göre, hatırladığı-
ma göre. 25 Avrupa ülkesinin de 11,8 trilyon dolardır GSMH’sı. ABD’nin 
11,3 trilyon dolar, 25 AB ülkesinin 11.8 trilyon dolar. 500 milyar dolar 
kadar bir fark var arada. Bakın bir tarafta 25 Avrupa ülkesi, diğer taraftaysa 
tek başına ABD var!.. 

Beş trilyon dolar, böyle bir ülkenin gayri safi milli hâsılasının yüzde 
kaçı eder?

Yüzde 44-45’ine denk gelir. Yani tüm ABD vatandaşlarının, 290 mil-
yonun, bir yılda ortaya koyduğu mal ve hizmetler toplamının neredeyse 
yarısını bu bankacılar götürmüş.

Tabiî bütün sistem, emperyalist sistem aynı yapıya sahip ve başhaydut 
ABD’ye bağlı. Onun ekonomik, politik, askercil yapısına bağlı. Ağababa 
o.

ABD’de devrilince borsalar ve bankalar, ardından İngiltere, Hollan-
da, Belçika, İsveç’ten, Almanya’ya, İtalya’ya, Yunanistan’a, Rusya’ya, 
Japonya’ya kadar ardı ardına iskambilden şatolar gibi devrildi borsalar, 
bankalar. Ve ilk İrlanda, biliyorsunuz, bankaları görünüşte, şekli olarak 
devletleştirdi. Yani el koydu. Mevduata yüzde 100 güvence getirdi. Ardın-
dan Yunanistan değil mi? Ardından Almanya, Hollanda, Belçika, İsveç… 
Ve giderek yayılıyor bu… 

Bush diyor ki, ABD’deki bankaların yarısını satın aldık. Dalga geçiyor 
ABD Halkıyla. Aslında halkın bunca parasını bu bankalara aktardık demesi 
gerekirdi. Çünkü bankalar halkın olmuyor. Bankalar yine vurguncu patron-
larının. Halkın parasıyla onların boşaltılan kasaları yeniden dolduruluyor. 
Böylece çöken o Finans-Kapital üsleri yeniden çalışır hale getiriliyor. 

Şimdi bu neyi gösteriyor, yoldaşlar?
Emperyalizm aşamasına, yani ölüm çağına gelmiş Kapitalizmin iflası-

nı gösteriyor. Kapitalizmin canavarlık olduğunu gösteriyor. Kapitalizmin 
hayvancıl bir düzen olduğunu gösteriyor. Başta da söylediğim gibi, kapita-
lizmin bir kurtlar sofrası olduğunu gösteriyor. İnsanî hiçbir şey yok orada. 
Ve onu başıboş bıraktığınız anda, işte varacağı yer burası.

Usta neden diyor, Kıvılcımlı Usta: “Sosyalizm düşmanlığı insanlık 
düşmanlığıdır”, diye?
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Emperyalist Sistem sömürü, vurgun ve savaşa dayanır
Başıboş bıraktığınız anda, kapitalizm hem insanlığı tümden batırır, hem 

kendisi de batar. Emperyalistler düşünmez asla insanlığı. Onlar insanlık-
tan çıkmışlardır aslında. Onların suretleri insandır. Ruhları değil… Ruhları 
canavardır, insanlık düşmanıdır. Kapitalizmde toplumu düşünme diye bir 
şey yok. Vurguncular, sadece vurgunlarını düşünür. O düzende yasa budur. 
Ona uymayan zaten ayak uyduramaz o sisteme, düşer aşağıya. Atılır ora-
dan.

Hani ekonomi serbest olacaktı, devlet kimseye karışmayacaktı… İs-
teyen istediği şekilde üretecekti, vuracaktı, bilmem ne yapacaktı... Hani 
nerede kaldı bu?..

O zaman bırakın batan batsın, çıkan çıksın… Niye böyle yapmıyor-
sunuz? Trilyonlar aktarıyorsunuz bankalara, halkın cebinden?... Çünkü 
tüm ekonomi çökecek, sadece bankalar değil... Çünkü dediğimiz gibi, tüm 
ekonomiyi sarmış bankaların kolları. Bankalarla birlikte kapitalist ekono-
mik sistemin tümü çökecek. Bankalarla diğer Finans-Kapital kuruluşlarını, 
şirketlerini birbirinden ayırmak, koparmak artık olası değil. İçi içe geç-
miş hepsi. Bankalar çatısı altında Finans-Kapitalistlerin tümü birleşmiş-
sentezleşmiş. Kaynaşmış. 

Geçen sene 110 milyar sıcak para vardı Türkiye ekonomisinde dola-
şan. Bu sene Esfender Korkmaz’ın adı geçen konuşmasında açıkladığına 
göre; 95 milyar dolarmış bu sıcak paranın miktarı. Bu yabancı sıcak para 
Türkiye borsasına ve bankalarına giriyor. Dışarıda doların yıllık getirisi, 
yani faiz getirisi yüzde 5’i geçmez. Türkiye piyasalarında ise yüzde 25’ten 
aşağı düşmez bunun yıllık getirisi. Türkiye piyasasından vurup gidiyor. 
Götürüp gidiyor…

Kimden çıkıyor bu para?
Yine halktan. Halkın alınterinden. Kamu mallarının yerli-yabancı Para-

babalarına yeyim edilmesinden. Oradan çıkıyor, yerli yabancı Parababala-
rına akıtılan bu tatlı kâr. Halkımızın çektiği cehennem hayatı, işte onların 
bu vurgunu yüzündendir.

Yine yerli Parababalarının, 78 milyar dolar yabancı bankalara borcu 
var, diyor. Yani oradan yüzde 5’le alıyor getiriyor parayı, yerli bankaya ya-
hut devlete yüzde 20 faizle satıyor yerli Parababası... Yaptığı düzenbazlığa 
bakın. Hiç ter dökmeden yüzde 15’e varan faiz kazanıyor, para kazanıyor. 
Yerli Parababalarının yaptığı bu. E, şimdi dışarıda bankalar çöktü mü, bu 
para da gidecek. O zaman bizim montaj sanayi de batacak. Ayakta dura-
maz. Yani böylesine emperyalist sistemin uydusu durumuna gelmiş geri 
ülkelerin ekonomileri de. Büyük haydutların ekonomilerini, zaten artık 
bankalarla etle tırnak gibi kaynaşmıştır. Bankasız hiçbir şey olmaz onlar-
da. İşte onların uydusu durumundaki bizim gibi ülkelerin ekonomileri de 
böyle. 
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1929 Krizinden bu yana yaşanan en büyük kriz, diyorlar bugünkü finans 
krizi için. Demek ki,  Sosyalist Kamp’ın varlığı tüm insanlığı koruduğu 
gibi, dolaylı yoldan da olsa, emperyalist haydut devletlerin ekonomilerini 
koruyormuş. Usturuplu gitmek zorunda kalıyorlarmış. Bu kadar hayâsızca 
davranamıyorlarmış korkularından. O yüzden kendi ekonomileri de bat-
mıyormuş böyle. Buhranlara sık sık girmiyormuş. Yahut bu ölçüde batağa 
saplanmıyormuş. İşte sosyalizm böylesine güçlü bir sistem. Yani tüm An-
tika Tarih boyunca nasıl insanlığı koruyup kolladıysa, Modern Sosyalizm 
de, Sosyalist Kamp’ın varlığı bile, kaldı ki biz ona Bürokratik Sosyalizm 
diyoruz, gerçek sosyalizm değil, o bile böylesine insancıl, güçlü bir etki 
gösteriyormuş.

O yüzden sosyalizm inkâr edilebilir mi? Sosyalizmden daha insancıl bir 
düzen olabilir mi?

Olamaz! 
Kapitalizm vahşiliktir, canavarlıktır, haydutluktur, zalimliktir, 

hayâsızlıktır, toplum düşmanlığıdır, insanlık düşmanlığıdır. Bu kadar 
açık!.. Bu kriz, bunu netçe ortaya koymuş, ispatlamış durumdadır. Ve ger-
çek anlamıyla hiçbir yerde uygulanamaz kapitalizm. Uygulandığı anda işte 
varacağı yer burası. Çünkü orada toplumu düşünme diye bir şey söz konu-
su değil ki… Niye düşünsün?.. Düşünen zarar eder. Kendini ikinci plana 
attığın, toplumun gerisine koyduğun anda batarsın. Dediğin gibi, o sofrada 
yer alamazsın. Pay kapamazsın. Yaşatmazlar. Sadece kendi vurgununu, çı-
karını düşüneceksin. Öyle olunca da toplumun varacağı yer burası.

Buna, kapitalist toplum düzenine insancıl bir düzen denilebilir mi, in-
sancıl bir sistem, örgütlenme denilebilir mi?

Asla!..
İnsan düşmanı bir örgütlenmedir kapitalist düzen. Sömürü üzerine, zu-

lüm üzerine, zalimlik üzerine, vurgun üzerine, canavarlık üzerine inşa edi-
len bir örgütlenme bu. Onu hedefleyen bir örgütlenme. Yok olacak eninde 
sonunda bu sistem. İnsanlık buna sürgit katlanmayacak. Kaldırıp atacak 
onu Tarihin çöplüğüne. Bu kaçınılmazdır… 

İşte Sosyalist Kamp olsaydı, sağlıklı yürüseydi, Lenin Usta’nın ve Kı-
vılcımlı Usta’nın önerileri doğrultusunda hareket etseydi; şu anda dünya 
çapında güçlü bir sosyalist hareket gelişirdi. Ve bunun sonucunda da sos-
yalist devrimler patlak verirdi ardı ardına. İnsanlık, Emperyalizmin vah-
şiliğini, insanlık düşmanı olduğunu böylesine açık bir şekilde gördükten 
sonra, ister istemez, sosyalistlere kulak verirdi. Onları anlar, onlara yakla-
şırdı. Böylece de devrimci hareketler giderek kitleselleşir; devrimci kasır-
galara dönüşürdü. Ama ne yazık ki, en kötü zamanımızda ortaya çıktı bu 
kriz. Yani biz devrimcilerin en dağınık, en güçsüz olduğumuz bir dönemde 
ortaya çıktı. O yüzden de devrimci hareketler bu krizin yarattığı tepkileri 
gerektiği şekilde örgütleyemiyor.
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İşte bu da hayatın bir başka diyalektiği. Dedik ki, Sosyalist hareket güç-
lü olsaydı, böylesine büyük, korkunç, devasa krizler de oluşamazdı. Çünkü 
o güçlü sosyalist hareketler korurdu tüm insanlığı. Bunlar böylesine cana-
varca davranamazdı korkularından. Tabiî Sosyalizm patlar diye korkuyor-
lardı, Sosyalist Kamp’ın varlığı döneminde. Şimdi o korkuyu, geçici de 
olsa, attılar alçaklar. O yüzden hayâsızca vurguna, savaşlara, katliamlara, 
işgallere yöneldiler ya…

İşte hayat diyalektik... Öyleyse bizim de bu krizden dersler çıkarmamız 
gerekir. Daha doğrusu davamızın çıkarı için yararlanmamız gerekir, bu 
krizin yarattığı tepkilerden. Bunları görüp, ona göre davamızın yüceliği-
ni daha bir pekiştirerek kavramamız, bilincimize çıkarmamız gerekir. Ona 
uygun ataklıkta, kararlılıkta mücadele etmemiz gerekir. Yani kavgamıza 
hız vermesi gerekir bu krizin. Halklarımızı böyle felaketlere düşmekten 
kurtarmak için daha hırslı, daha heyecanlı, daha fedakar olmamız gerekir.

Tabiî Sosyalist Kamp’ın varlığında da kapitalizmin aşağı yukarı on yıl-
da bir devrevi krizleri oluyordu. Ama Batılı Emperyalist çakallar, o krizleri 
bizim gibi geri ülkelere, başka türlü dersek, dünyanın mazlum ülkelerine 
ihraç ederek işin içinden sıyrılıyorlardı. Kendi ekonomileri, bu krizde ol-
duğu gibi sarsılmıyordu. Fatura hep mazlum ülkelerin halklarına çıkarılı-
yordu. Tabiî bu krizin de faturası sonunda dönüp dolaşıp bizleri bulacak. 
En çok etkilenecek, en büyük acıyı çekecek olanlar, mazlum halklar ola-
cak. Zaten o yüzden hep diyoruz ya devrimin merkezleri Latin Amerika, 
Asya, Afrika ve Ortadoğu’dur. En büyük sömürüye uğrayanlar bu bölge-
lerin halkları olduğu için, yani sınıf çelişkilerinin en keskin olduğu yerler 
buraları olduğu için devrimler de buralardan patlayacaktır. Bu kesindir. 
Latin Amerika’dan son yıllarda devrimci rüzgârlardın esmesi tesadüfi de-
ğildir. Biz de buradan, Ortadoğu’dan devrimin bayrağını yükseltmeliyiz. 
Yükselteceğiz de… Halklarımız zaten arayış içinde. Parababaları parti-
lerinin hiçbirine güvenmiyor. Biz bir çekim merkezi olabilsek, etkin bir 
güç olabilsek kitleler hızla bizim etrafımızda ordulaşır. Bu çok çabuk olur. 
Ama biz, kitlelere sesimizi duyuramıyoruz. Çünkü dağınığız. O yüzden de 
cılızız. Bir çekim gücü yaratamıyoruz. Bu zaafımızı da aşacağız. Buna da 
inancımız tam…

Yani demek istediğimiz, böylesine büyük krizler olsa da olmasa da dev-
rimci hareketler gelişecek. Ve sosyalist devrimler gerçekleşecek. Çünkü 
dünyanın nüfusça yüzde 85’i AB-D Emperyalistlerinin azgın sömürüsü-
nün ve zulmünün verdiği acılar içinde kıvranmaktadır, inlemektedir. Bu 
halklar eninde sonunda kurtuluş yolunu görecekler; o yola girecekler ve de 
mücadeleleri sonunda sosyalist iktidarlar kuracaklar. Bu da hayatın ya da 
Tarihin kaçınılamaz gerçeklerindendir.
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Şimdi burada bir enteresan taraf da bu kriz ABD’de patlıyor, ama dolar 
güçleniyor. Hâlbuki bu haydudun parasının pul olması gerekir. Ama krizi 
ihraç ediyor. Avrupa’ya ve geri ülkelere ihraç ediyor. O bakımdan alçak 
haydudun, kanlı zalimin doları güçleniyor. Çoktan batması gerekir doların. 
Dünyada yapılan her 100 birimlik alışverişin 64 birimi dolarla yapılıyor-
muş, arkadaşlar. Şunun gücüne bakın yahu… Bundan kaynaklanıyor in-
sanlığı bu denli etkisi altına alması. 

İnsanlık bilinçlense: bununla ticaret yapmıyoruz, altınla yapıyoruz de-
yiverse; doların hiçbir değeri yok. Ve böyle krizlerle sarsamaz insanlığı. Ve 
1980’den bu yana yasa çıkarmış, karşılıksız dolar basma hakkına sahipmiş 
ABD hükümetleri. Düşünebiliyor musunuz? karşılıksız, istediği kadar do-
lar basıyor.

Şimdi ABD nasıl aşacak bu krizi?
Ha bire banknot matbaasını çalıştıracak. Dolar basacak ve sürecek dün-

ya piyasalarına.
Bir Dinleyici: Gerekirse havadan helikopterle atarız, diyorlar.
Nurullah Ankut Yoldaş: Evet, havadan atarız, diyorlar. 
Ve böylece 2, 3, 5 trilyon doları hatta daha fazlasını, ne gerekiyorsa artık 

o kadar basacak. İşte 850 milyar doları bankaların kasasına koydu. Bundan 
sonra da basıp basıp koyacak. Bas bas ver… Soran yok, niye basıyorsun, 
diye. Bu bastığın kâğıdın bir gerçek-maddi karşılığı var mı? diye… 

Bir kağıt ya da metal paranın değerini ne belirler?
Onun karşılığında devlet hazinesinde var olan altın. Sürekli piyasada 

altın dolaşmasın, onun yerine -onu temsil eden- metal ya da kâğıt dolaşsın 
diye para basılır. Piyasada dolaşan ne kadar kâğıt varsa, onun karşılığı olan 
altın hazinede hazır vaziyette bekler. O altının karşılığıdır her bir dolar 
diyelim ki yahut lira. On gram altının yahut bir gram altının yahut şu ka-
darlık altının karşılığıdır şu para, denir. Paranın gerçek değerini belirleyen 
ancak o olur. Ama burada basılan dolarların öyle bir karşılığı yok. İstediğin 
kadar bas… Yani haydudun pervasızlığına bakın, arkadaşlar. Ve insanlığın 
acizliğine bakın. Yahu sen bu kâğıdı basıyorsun, bu kadar liraya satıyorsun 
da, bunun değeri nereden geliyor diye hiç kimse soramıyor.

Çünkü Askeri gücü var, Siyasi gücü var, Casus gücü var, Ekonomi 
gücü var. Eski Roma İmparatorluğu gibi… Hani Bizans için de Nakra-
cas anlatıyor ya, gariban köylü isteyerek arazisini derebeyine vermezse 
derebeyinin sopalıları ikna ederdi, diye, dayakçıları ikna ederdi. E, bu da 
öyle…

İşte elinde bulundurduğu bu güçlerle kafasına göre bir bahane uydurup 
saldırıyor, istediği ülkeye. Katliamlar, işgaller yapıyor pervasızca. Milyon-
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larca masum insanın canına kıyıyor. Ve hiç de rahatsız olmuyor, hiç de 
üzüntü duymuyor yaptıklarından. Bırakalım pişmanlığı, rahatsızlık bile 
duymuyor. Çünkü ruhsuz. İnsanlığını yitirmiş. Canavarlaşmış. Hani ha-
tırlarsınız, bunların cani generalleri var, kendilerine yakışır cinsten. İnsan 
öldürmek zevklidir, diye açıklamalar yapıyorlar pervasızca. Hiç bunlara 
insan denir mi?..

İşte Yugoslavya’ya, Afganistan’a, Irak’a saldırdı. Suriye’ye saldıraca-
ğım, diyor. Kore’ye, diyor, Küba’yı bazen dillendiriyor. Bir bahane bulup, 
uluslararası her türlü hukuku çiğneyerek, saldırıyor ülkelerin başkanlarını, 
hükümetlerini deviriyor, sistemlerini değiştiriyor, işgal ediyor, katliamlar 
yapıyor.  İşte Irak’ta katlettiği insan sayısı, geçen seneki anmada, ABD 
araştırma kurumuna göre 3,9 milyon kişiye varmıştı. Bu sene sanıyorum 
çok daha yukarılara çıktı o rakam. Bu kadar insanı katlediyor. 

Yani insanlık ne yazık ki böylesine örgütsüz olunca, aciz durumda ka-
lıyor. Zavallı durumda kalıyor. İşte Usta boşuna demiyor, hayvanlık kona-
ğında yaşıyoruz, diye. Yani insana yaraşır bir konakta değiliz. Bu ancak 
sosyalizmle gerçekleşir. İnsan onuru ayaklar altında bu dünya sisteminde.

Ve uydu Çin… 1.7 trilyonluk döviz rezervi varmış, büyük çoğunluğu 
dolar. Düşünün yani, bu sosyalist ülke geçiniyor. Şunun hainliğine bakın. 
Bu devlet ya da parti de ayrı bir yüzkarası.

Günümüzün Görevi
Şimdi yoldaşlar görevimiz böylesine önemli. Böylesine yüce ve böyle-

sine acil, insancıl görevlerle karşı karşıyayız.
Ve devrim bir savaştır. Bu kanlı zalim çünkü savaşı dayatıyor.
Ne diyor Mustafa Yoldaş, Kürt ozan?
“Deme cenge” diyor, “savaş zamanı” diyor. Yani ne yazık ki savaş 

zamanı, insanlık bu zamanı yaşıyor. Bu gerçeği görmemiz ve kabullenme-
miz gerekir. İnsanlığı ebedi barışa ulaştırmak için bu emperyalist haydutlar 
çetesiyle, onları alt edinceye kadar, savaşmamız gerekir. Savaşmadan bu 
gerçekleşmez. Bunu unuttuk mu devrimci de olamayız, devrim de yapa-
mayız. İnsanlığa barış da getiremeyiz. Özetçe, nihai barışa ulaşmak için 
savaşmaya mecburuz. Kiminle? İnsanlık düşmanı haydutlarla. 

Ve “devrim de bir savaş”. Lenin’e ait bu cümle: “Devrim bir savaş-
tır.” Ve o savaşın nasıl örgütleneceğini, nasıl güdüleceğini de, “Devrim 
Nedir?” adlı eserinde Usta’mız çok açık anlaşılır bir dille, üslupla ortaya 
koyar.

Ve biz bu devrim ordusunun gönüllü neferleriyiz. Gönüllü olarak bu or-
duya yazılmışız. Ve kader birliği etmişiz. Yani kaderlerimizi birleştirmişiz. 
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Yani ölümü ya da zaferi birlikte kucaklayacağız, demişiz. O zaman bizim 
birlikteliğimiz kardeşlikten daha ileri. Daha ileri birlikteliğimiz… Yani o 
bakımdan, birbirimize sıkıca bağlı olmamız gerekir. Yani bu kavgadır bizi 
birbirimize bağlayan. Faruk Hoca Yoldaş’ımız da diyor ya; “Fırtına-
lardır bizi birbirimize bağlayan” diye. İşte bu devrim fırtınalarıdır bizi 
birbirimize bağlayan. O kavganın ateşinin kızgın, harlı, kesimine girdikçe 
bu bağımız güçlenir, arkadaşlar. Birbirimize karşı sevgimiz, saygımız güç-
lenir, pekişir. O zaman birbirimizi gözümüz gibi korur, severiz, kollarız. 
Çünkü bir yoldaşımızı kırarsak, küstürürsek bir gözümüzün görme duyusu 
şu kadar azalmış olur. Yüzde kaç oranında azalmış gibi olur? Yoldaşımızı 
ne kadar kırmışsak o oranda azalmış gibi olur. Bu denli sevecen davranma-
lıyız birbirimize, arkadaşlar.

Ve o ateş oluşturursa bağlılığımızı; birbirimizi o ateşten kaynaklanan 
bir sevgiyle seversek, aramızdaki olaylarda yaşanan tartışmalar, eleştiriler 
kırıp üzmez bizi. Biliriz ki birbirimizi içtenlikle, kalpten seviyoruz. Eleş-
tiriler hep olacak. Birbirimizin yanlışlarını düzeltmezsek, görmezsek, gös-
termezsek doğru devrimci görev yapmamış oluruz. Bunları göstereceğiz 
ama bunu yaparken yoldaşlarımızı üzmemeye, kırmamaya, gücendirme-
meye elimizden geldiği oranda dikkat edeceğiz. Çünkü kırdık mı, yoldaşı-
mızı üzeriz. Yani o bağlılığımız da etkilenir. Ama bu çok güçlü sevgi olursa 
etkilenmez. Ya da çok az etkilenir. Kolayca onu yeniden tamir ederiz, ona-
rırız bu bozulan durumu, bu sarsılan durumu. 

Sonra birbirimizi çok seversek, bazı ufak tefek hatalarımızı, yanlışları-
mızı da hiç görmeyiz, algılamayız. İnsan sevdiğinin yanlışlarını, hatalarını 
görmez, kusurlarını görmez. Ondan derler; “aşkın gözü kördür”, diye. 
İnsanın, sevdiğinin, o denli çok severse, kusurları bile, hele bir aşk duru-
munda hatta meziyet gibi gelir insana, gözüne öyle görünür. O bakımdan 
aramızdaki yoldaşça bağ ve sevgi ne kadar güçlü olursa birbirimize karşı 
o kadar içten, sevecen, şefkatli davranmış oluruz. Bu da işte kavganın ate-
şiyle oluşur. Durup dururken oluşmaz. 

Tabiî bu sevgiyle beraber devrimci bilincimiz, uyanıklılığımız, hakka-
niyet duygumuz da çok güçlü olacak. Yani insan, ne diyelim, kendisini her 
zaman tam göremez, tam değerlendiremez. Hatalarını, kusurlarını bazen 
kabul etmek istemez.

Bu neye benzer?
Bir aynanın tozunu her gün almazsak o ayna bizim suretimizi net gös-

termez; bulanık gösterir. İşte onun gibi bizim de her gün kendimizi, adalet 
duygumuzu, vicdanımızı bir ustura, bir bıçak biler gibi bilememiz gerekir. 
Davranışlarımızı gözden geçirmemiz gerekir. Ben şurada bunu yaptım, bu-
rada bunu yaptım; acaba gerçekten tam doğru mu yaptım? Tam hakkani-
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yetli mi yaptım? diye sürekli ölçüp, biçmemiz, tartmamız gerekir. Yoksa 
bu duygumuz, yani vicdanımız, adalet duygumuz tozlanır. Yaptığımızın, 
ne yaptığımızın tam farkına varamayabiliriz. Böylesi durumlarda hatalar 
da yapabiliriz. 

Şimdi kendimize, yoldaşlarımıza karşı bu kadar içten, şefkatli, hoşgö-
rülü davranırken, düşmana karşı, yine diyalektik bir tutumla, tam tersi bir 
tavır takınmamız gerekir. Aşırı sert, katı, kindar, sarsılmaz bir iradeyle or-
taya koymamız gerekir kendimizi. Yani başka türlü anlatırsak, kendi içi-
mizde bir gül bahçesi kadar uyumlu olmalıyız, düşman karşısında da sarp 
bir kale gibi sağlam olmalıyız, durmalıyız. 

İşte bütün bunlar da yoldaşlar, sürekli kavganın en sıcak yerinde, en ön 
safında bulunmakla elde edilir. O ateşin sıcağından uzaklaştıkça, bu duy-
gularımız da ister istemez körelir, azalır… Bu bilincimiz de ister istemez 
bulanıklaşır, arkadaşlar. 

Türkiye devrimi, Marks-Engels, Lenin ve Kıvılcımlı Ustalar’ın göster-
diği yolda ve bizim ideolojimizin, Usta’mızın bedence ayrılışından sonra 
ortaya çıkan olayları ve durumları değerlendiren ideolojimizin ışığı altında 
ve onun belirlediği yönde gerçekleşecektir. Bu kuşkusuz!.. Bundan adımız 
gibi eminiz!.. Her olay haklılığımızı gösteriyor, kanıtlıyor tekrar tekrar... 
Ve bu konuda, hem Parababaları düzenini, çok doğru bir şekilde tahlil edip, 
ona karşı nasıl mücadele edilmesi gerektiğini ortaya koyuyoruz, hem de 
ideolojik mücadelenin nasıl yapılması gerektiğini çok doğru bir şekilde 
ortaya koyup, onu yapıyoruz. 

Ve şu anda, Türkiye Solunun gerçek temsilcisi yalnızca biziz. Tek doğ-
ru temsilcisi biziz. Ustaların ve önderlerin tek meşru mirasçısı biziz. Çün-
kü olaylar da bunu gösteriyor, arkadaşlar.

İşte ideolojimizin her bir yönünün haklılığını, gerçeklere ve Ustalara ne 
kadar yakın, bağlı olduğunu, onların gösterdiği doğrultuda oluşturulduğu-
nu, zamanımızın elverdiği ölçüde, hatta yoldaşlarım bağışlasın zamanı da 
hayli aştık, bu zaman sınırları ölçüsünde ortaya koyduk. Yazılarımızla, lite-
ratürümüzle tekrar tekrar, daha ayrıntılı bir şekilde ortaya koymaktayız.

Ve bu mücadele sonrasında, Küçükburjuva Sevrci Soytarı Sahte Sol’un 
ideolojik hattı tamamen çökmüş durumda, arkadaşlar. İdeolojik olarak 
çöktü onlar.

İdeolojik olarak yenilen, çöken bir hareketin pratikte var olma hakkı 
otomatikman ortadan kalkar. Onlar şu anda birer moloz yığını durumun-
da. Onları da devrim yolunun üzerinden kürüyüp, tarihin çöplüğüne doğru 
fırlatıp atmak, bizim pratik görevlerimiz arasındadır. Onu da Tacettin Ar-
kadaşın da işaret ettiği gibi; daha enerjik, daha kararlı, daha fedakâr, daha 
azimli davranarak gerçekleştireceğiz. 
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Bu kadar uzun süre dikkatlice dinlediğiniz için, devrimci yüreğimin 
tüm sıcaklığıyla hepinize teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı iletirim, ar-
kadaşlar. 

Halkız, Haklıyız, Kazanacağız! 
Yaşasın Halkın Kurtuluş Partisi!

(Ayakta uzun alkışlar… Sloganlar: Halkız, Haklıyız, Kazanaca-
ğız…)


