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27 MAYIS POLİTİK BİR DEVRİMDİR 

 

Kırk beş yıl önce, 27 Mayıs 1960’ta, 37 genç subay, yerli-yabancı Parababalarının 

hizmetinde ve emrindeki satılmış Demokrat Parti İktidarını bir gecede alaşağı etti. Başlarına, 

asker geleneklerine uygun olarak, kendilerine sempatiyle yaklaşan bir Orgenerali, Cemal 

Gürsel’i getirdiler. Ve 38 kişiden oluşan Milli Birlik Komitesi adıyla yönetimi ele aldılar. 

Bu Genç Subaylar, DP İktidarının, ulusal onur ve değerlerden yoksun, yabancı 

Parababalarının uşağı olmuş yerli Finans-Kapitalistler ve Tefeci-Bezirgânlardan oluştuğunu, 

yapacağı her uygulamayı, çıkartacağı her kanunu ABD’ye danışarak, onun direktifleri 

doğrultusunda yaptığını görmüşler ve bu yüzden de iğrenmişlerdi ondan… Yabancı 

Parababalarının bu denli emrine giren her hükümet gibi, Demokrat Parti’nin (DP’nin) Halk 

düşmanı bir ekonomik politika izlediğini de görmüşlerdi bu Genç Subaylar… Anlamışlardı ki 

bu iktidar Halka ve Vatana ihanet içindedir, devrilmesi yurtseverlik gereğidir… 

Tanzimat’ta, Meşrutiyet’te ve Birinci Milli Kurtuluş’ta da Ordu Gençliği aynı şekilde 

davranmıştı. Halktan yana, ilericilikten yana tavır koymuştu. Yirminci Yüzyılın büyük 

devrimcisi, Ekim Devrimi’nin Önderi Lenin, Meşrutiyet’i, “Ordu içindeki devrimci hareket 

başarı sağladı. Fakat bu yarım bir devrimdir. Çünkü bu devrime halk katılmamıştır.” diye 

değerlendiriyordu. 

Bizim Birinci Milli Kurtuluş Savaşımızı da Lenin yine çok doğru bir biçimde şöyle 

değerlendiriyordu, Türkiye Büyük Millet Meclisini ilk tanıyan Sovyetler Birliği’nin 

Ankara’ya atadığı Büyükelçisi Aralof’a, Türkiye’ye hareket etmeden önce söylediği şu 

sözlerle: 

“Mustafa Kemal Paşa, tabiî ki sosyalist değildir. 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. Emperyalistlerin gururunu kıracağına, padişahı da 

yardakçılarıyla beraber silip süpüreceğine inanıyorum. (…) Ona yani Türk Halkına yardım 

etmemiz gerekiyor. İşte sizin işiniz budur.” 

Ordu Gençliğinin sivil-öğrenci gençlikle elele vererek yaptığı 27 Mayıs Devriminiyse 

Lenin sonrasının en büyük devrim Ustası Hikmet Kıvılcımlı “Politik bir devrim” olarak 

değerlendiriyor ve selamlıyordu. 

Gerçekten de 27 Mayıs Devrimi, Türkiye insanına sınırlı da olsa bir demokrasi ve 

özgürlük getirmiştir. Bir yönüyle toplumda sömürünün derecesini ölçen bir termometre olan 

Sosyalizmi serbest bırakmıştır. İşçi Sınıfımıza gerçek anlamda Sendikalaşma ve 

Toplusözleşme yapma hakkını getirmiştir. Bir ölçüde de olsa insan haklarına saygıyı 

getirmiştir. Nitekim bu devrimin getirdiği sınırlı özgürlük ortamında sosyalizm, halk kitleleri 

içinde hızla yayılmış, sayısı yüz binleri bulan sosyalistler ve sosyalist bir kültür oluşmuştur. 

Bu Sosyalist Hareket sağlıklı bir biçimde yönlendirilebilseydi iktidarı ele alması bile 

mümkündü. Ne yazık ki bu yapılamadı. Sosyalistler dağınıklık hastalığından kurtulamadılar. 



Bir türlü gerçek bir devrimci parti örgütleyemediler. Ve böyle bir parti çatısı altında bir araya 

gelemediler. Bu yüzden de yenilgiden kurtulamadılar. 

Hem Ordu Gençliğinde hem de Sivil Gençlikte bulunan bu devrimci gelenek, bize ilk 

Osmanlı atalarımızdan gelmiştir. Osmanlı’yı kuran Oğuzların Kayı Boyu’nun Gazi 

savaşçıları, kişicil çıkar nedir bilmeyen, İlkel Sosyalist Toplum insanlarıydılar. Onlar için 

toplumun çıkarı ve mutluluğu her şeyden önce gelirdi. Kendileriyse zaten o eşitlikçi toplumun 

bir parçasıydılar. Kendilerini toplumdan ayrı düşünmezlerdi. Onun için toplumun çıkarı 

neredeyse o yönde ileri atılırlar, ölüme bile gerektiğinde duraksamadan giderlerdi. Toplumu 

tehlikede gördükleri anda hemen harekete geçerler, yiğitçe savaşarak o tehlikeyi ortadan 

kaldırırlardı. İşte bu toplumcu, dolayısıyla da ilerici-devrimci gelenek; bize bu ilk Osmanlı 

(Osmanlı’yı kuran) atalarımızdan miras olarak gelmiştir. Gelenekler, yüz yıllarca yaşar, 

bildiğimiz gibi. 

İşte bütün bu devrimlerde Asker ve Sivil Gençliğin en önde yer almasının sebebi budur. 

Bu devrimlere, bugün yerli yabancı Parababalarının, onların emrindeki siyasilerin ve 

dönek hainler ordusunun köşe başlarını tuttuğu Medyanın satılmış yazarçizerlerinin dışında 

hiçbir namuslu aydınımız ve kara halktan üretmen bir tek insanımız bile karşı çıkmıyor. 

Bunlar olmasaydı demiyor… 

 

12 MART ve 12 EYLÜL İSE CIA’NIN PLANLADIĞI FAŞİST DARBELERDİR-

KARŞIDEVRİMLERDİR 

 

Gelelim 12 Mart ve 12 Eylül Faşist Darbelerine… Bunların CIA tarafından 

planlandığını ve yaptırıldığını da yine bugün namuslu her aydın bilmektedir, söylemektedir. 

Sermayenin has adamlarından, Morrison Süleyman’ın ünlü Dışişleri Bakanı, Senato 

Başkanı ve Cumhurbaşkanı Vekili İhsan Sabri Çağlayangil bile 1976’da İsmail Cem’le 

yaptığı bir söyleşide, “CIA 12 Mart’ta vardır. Büyük ölçüde vardır. CIA Gizikis’te vardır. 

(ABD’nin 1967’de Yunanistan’da yaptırdığı “Albaylar Cuntası”nın faşist darbesi kastediliyor. 

KY) CIA’nın nasıl hareket edeceği tahmin edilemez. (…) Şimdi nasıl yapıyor CIA? CIA 

yapar. (…) Benim istihbarat şefim, kendisi farkında bile olmadan CIA benim altımı oyar. 

Elinde imkân var (yabancı) adamın. Girmiş enfiltre benim içimde. Onun için hiç şaşmam, 

aramam da, bulamam ki. Nasıl yaptı bulamam.” (Çağlayangil 12 Mart’ı Açıklıyor, Politika, 

12 Mart 1976) 

ABD ve onun casus örgütü CIA’nın emrine girmiş alçak “Netekim” ve şürekâsı 

(CIA’nın Ankara İstasyon Şefi “Paul Henze’nin oğlanları”), 12 Mart’ın yarım bıraktığı işi; 

yani demokrasiyi budama, sosyalistleri işkencelerden geçirip zindanlara doldurma ve halka 

her türden düşünce açıklama ve örgütlenme yollarını, yani hak arama yollarını tıkamak için 

12 Eylül Faşist Darbesini yaptılar. Daha doğrusu CIA’nın kendilerine verdiği rolü başarıyla 

oynadılar. Ve bu şerefsizce darbeye zemin hazırlayabilmek için de, beş bin masum insanımızı 

katlettirdiler. Amaç, 27 Mayıs Devrimi’nin sınırlı da olsa getirdiği özgürlük ortamını yok 

etmek, halkın hak arama yollarını tıkamak, sosyalistlerin ve sosyalist kültürün izini tozunu 

silmek ve de Türkiye’yi AB’ye sokarak vatanı tümden Batılı Emperyalistlere satmaktı. 

Halkın sesi kesilmeliydi, sosyalistler yok edilmeliydi bu ihanetlerin yapılabilmesi için… 

İşte ABD, 12 Mart ve 12 Eylül Faşist Darbelerini bu sebepten yaptırmıştır… 

Birinci Milli Kurtuluşun İkinci Adamı-iki numaralı Komutanı İsmet İnönü de 1964 

yılında, üst düzey bir toplantıda devletin başta ABD olmak üzere Batılı büyük emperyalist 

devletlerce 1945 sonrasında ele geçirilmiş olduğunu şöyle acı acı anlatır: 

“Daha bağımsız, kişilikli dış politika izlenmesini istiyorsunuz. Herkes aynı şeyden 

bahsediyor. Nasıl yapacağım ben bunu? Karar vereceğim ve işi teknisyenlere havale 

edeceğim. Onlar etraflı çalışmalarını yapacaklar, tekliflerini hazırlayacaklar. Yapabilirler mi 

bunu?.. Hepsinin etrafında uzman denen yabancılar dolu, muvaffak olamazlarsa, işi 



sürüncemede bıraktırmaya çalışıyorlar. O da olmasa karşı tedbir alıyorlar. Bir görev 

veriyorum. Neticesi bana gelmeden Washington’a gidiyor. Sonucu memurumdan önce 

sefirden öğreniyorum. Böyle mi teslim ettik biz devleti. Bana şimdiye kadar bunlar tarafından 

hazırlanmış derdimize deva tek rapor gösteremediler. Hepsi yasak savma kabilinden şeyler. 

Ne yapıyorsak, kendi elemanlarımızla yapıyoruz. Peki, bu binlerce adam (avara kasnak) gibi 

mi dolaşıyorlar, elbette kendileri için önemli marifetleri var. İstiklal Harbinden sonra sulh 

anlaşmasında esas mücadele bu uzmanlar konusunda oldu. Yoksa, hudutlar fiili bir durum idi. 

Tazminat işini iki devlet aramızda hallederdik. Bütün mücadele idaremize tasallut yüzünden 

çıktı. Bir tek uzman vermek için büyük tavizlerde bulunmaya hazırdılar. 

“Dayattık. Biz onların ne için ısrar ettiklerini biliyorduk. Onlar bizim niçin inatla 

reddettiğimizi biliyorlardı. Böyledir bu işler. Peygamber edası ile, size dünyaları vaadederler, 

imzayı attınız mı ertesi günü gelmişlerdir. Ondan sonra sökebilirsen sök... Gitmezler. Ancak 

bu meselenin üstüne vakit geçirmeden eğilmek lâzım. Yoksa, ne bağımsız dış politika, ne 

bağımsız iç politika güdemez, havanda su döversiniz. Fakat zannetmeyin ki kolay bir iştir. 

Savuşturulan iki üç badire (22 Şubat ve 21 Mayıs olayları/notumuz) bunun yanında hiç kalır. 

Teşebbüs ettiğimizde başımıza neler geleceğini kestiremem.” (Aktaran: Emin Değer, CIA 

Kontrgerilla ve Türkiye, s. 98-99) 

İ. İnönü, “teşebbüs ettiğimizde başımıza neler geleceğini kestiremem” derken çok 

haklıydı. Bırakalım “teşebbüs etmeyi” bu sözleri söylediğinden bir süre sonra iktidardan 

alaşağı edildi ve bir daha da iktidar yüzü göremedi. Bir CIA görevlisi Ankara’ya geldi ve 

İnönü’nün deyişiyle “bir başka başbakan aradı”. Ve ABD’nin Morrison şirketinin hizmetkârı, 

ABD’de “vaftizden geçirilmiş”, Süleyman Demirel’i buldu. S. Demirel, 1954’te kurulan 

Dwight D. Eisenhower Vakfı’nın ilk burs verdiği öğrencidir. Tabiî ABD’de… 

İ. İnönü, 19 Ocak 1966 tarihli CHP Parti Meclisi Toplantısında, bu ABD oyununu şöyle 

dile getirmiştir: 

“Üçüncü Koalisyon Hükümeti (kendi Hükümeti. KY) düştüğü zaman, Meclis 

kordiplomatik locasında oturan Amerikan Büyükelçiliği Mensuplarının aşırı sevinç 

gösterilerinde bulunduklarını istihbar ettik.” (agy., s. 99) 

Bu konuda bir aktarma da yurtsever yazar Metin Aydoğan’dan yapalım: 

“İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı olduğu dönemde ABD ile 27 Aralık 1949’da 

“Türkiye ve ABD Hükümetleri Arasında Eğitim Komisyonu Kurulması Hakkında Anlaşma” 

imzalandı. Bu anlaşmadan sonra ABD’ne davet edilen ilk gazeteci Bülent Ecevit oldu. Ecevit, 

Ankara’daki Amerikan Haberler Merkezi’nin “Eğitim Mübadele Programı” çerçevesinde 

yaptığı daveti kabul etti ve 1954 Ekim ayında Amerika’ya gitti. Ecevit, Kuzey Carolina’daki 

tütün kenti Winston-Salem’de yayın yapan ve kentin adını taşıyan Winston-Salem Journal’da 

staj gördü. Üç aylık çalışmadan sonra 30 gün süreyle Amerika Birleşik Devletleri’nin değişik 

yörelerini dolaştı ve Boston’da 20 gün kalarak, ünlü Harvard Üniversitesi’nin Ortadoğu 

Enstitüsü’nde Ortadoğu’nun bölgesel sorunlarını inceledi ve yurda döndü. 

“Bülent Ecevit, Mayıs 1957’de bir yıllık süre için bir kez daha Amerika’ya gitti. Bu kez 

bursu veren, ABD Başkanı Eisenhower’a Türkiye için “oltaya yakalanmış balığın yeme 

ihtiyacı yoktur” diye mektup yazan ve ulusal bağımsızlık hareketlerine karşıtlığıyla tanınan 

Nelson Aldrich Rockefeller’ın kurduğu Rockfeller Vakfı’ydı. Ecevit, Harvard 

Üniversitesi’nde “Osmanlı Siyasi Tarihi” konusunda incelemeler yapacak ve Uluslararası 

Basın Enstitüsü’nün New York’ta düzenlediği seminere katılacaktı. Ecevit, çalışmalarını 6 ay 

sürdürdü. Ancak burs süresi dolmadan 27 Ekim 1957’de seçimlere katılmak için Türkiye’ye 

çağrıldı. 

“Özel eğitim burslarından yararlanan bir diğer devlet büyüğümüz de, Süleyman 

Demirel’dir. Demirel, 1954 yılında kurulan Dwight D. Eisenhower Vakfı’nın burs verdiği ilk 

yabancıdır. 



“Binlerce Türk ABD’ne “eğitilmek-etkilenmek” için gitti, yüzlerce Amerikalı da 

Türkiye’ye “eğitmek-etkilemek” için geldi. Amerika’ya gönderilen Türklerin tamamı 

Türkiye’ye döndüklerinde üst düzey görevlere getirildi. ABD’de eğitim gören insanların 

büyük bir bölümü Amerikan yanlısı bir tutum izlediler ve yetkilerini, Atatürkçü yurtsever 

kadroları etkisizleştirerek tasfiye etme yönünde kullandılar. ABD’nde eğitim görmek 

bürokrasi, siyaset ya da medyada yükselmenin ayrıcalığı haline geldi.” (Metin Aydoğan, 

Bitmeyen Oyun, ATO internet sayfalarından: Kitap Tanıtımları.) 

Emperyalistlerin burslarıyla ABD’de Amerikanofilleştirilen bu kişiler, Türkiye’de, 

ABD çıkarlarını korumak için politika yapmışlar, devlette etkin görevlerde bulunmuşlardır. 

Tabiî bu ABD uşaklarının tümü de emperyalist vakıfların burslarıyla avlanmamışlardır. 

Bir de emperyalistlerin kolejleri vardır Türkiye’de. Bu okulların temel görevi de ait oldukları 

Batılı devletin emperyalist kültürüyle,  öğrencilerini doktrine etmektir. Yani öğrencilerin 

kafalarını sömürgeleştirmektir. 

Hatırlanacağı gibi Türkiye politikasında özellikle de 1980 öncesinde çok etkin rol 

oynayan MHP’nin lideri Alparslan Türkeş de, 1945 sonrasında ABD’de Kontrgerilla 

eğitiminden geçirilerek, Amerikanlaştırılmış, halk düşmanı haline getirilmiştir. Yine 

bildiğimiz gibi MHP, Kontrgerillanın özel partisidir. O, CIA ideologu David Galula’nın 

kendine verdiği görevi yapmıştır 12 Eylül öncesinde. Devrimcilere, yurtseverlere, 

demokratlara karşı Kontrgerillanın resmi güçleriyle elele vererek savaşmıştır. 12 Eylül 

Faşizmi için uygun ortamın hazırlanmasında en önemli görevlerden birini üstlenmiştir. 

Türkiye, bugünkü yürekler acısı durumuna bir anda getirilmemiştir. 1945’ten beri Batılı 

Emperyalistler (tabiî onların en önde geleni de ABD’dir) ve onlarla ortaklığa girmiş yerli 

Finans-Kapitalistler, onların emrindeki siyasiler ve satılmış medyanın dönekler ordusundan 

oluşan yazarçizerleri tarafından adım adım kuşatılarak getirilmiştir bu bataklığa… 

Bugün Türkiye ekonomisi ABD, AB Emperyalistleri ve onların ekonomik örgütleri olan 

IMF, Dünya Bankası, OECD tarafından yönlendirilmektedir. Ve borç batağına saplanmıştır. 

Gelir dağılımı en bozuk 25 ülke arasında yer almaktadır. Kişi başına düşen ulusal geliri 1993 

yılınınkiyle (3004 dolardır bu miktar) aynıdır. Yani Türkiye ekonomik açıdan 12 yıldan beri 

yerinde saymaktadır. Kaldı ki iç ve dış borçları o yıllarınkiyle aynı kalmamış, çığ gibi 

artmıştır. 

En büyük ve en kârlı sanayi kuruluşları, yerli-yabancı Parababalarına peşkeş 

çekilmektedir. Çalışma yaşındaki 50 milyon nüfusun ancak 20 milyonu iş bulup 

çalışabilmektedir. Yani yüzde 60’ı işsiz durumdadır. Çalışanlarına verilen asgari ücretse 250 

dolardır. İnsanlarımızın yarısı yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. 

Siyaseti bütünüyle ABD ve AB’nin ellerine geçmiştir. Ordusunun başı NATO’yla 

bağlanmış, üstelik de o Ordu, başına çuval geçirilerek aşağılanmış, onuru ayaklar altına 

alınmıştır; insanlığın başdüşmanı, kanlı zalim ABD tarafından. Ne yazık ki, Ordunun 

başındaki komutanlar, ABD alçağına hak ettiği cevabın verilmesine cesaret edememişlerdir. 

Yirminci Yüzyılın, emperyalizme karşı zafer kazanmış en büyük komutanlarından 

Mustafa Kemal’in Başkomutanı olduğu bu Ordu, 53 yıllık NATO’culukla kerte kerte 

özgüveni yitirtilerek bugün bu hallere düşürülmüştür. 

Türkiye 1950’den beri bir de İmam Hatiplerle, Tarikatlarla, Kur’an Kurslarıyla içeriden; 

ümmetçi, Ortaçağcı, ulusal değerlerden yoksun şeriatçı güçler tarafından kuşatılmış, bir 

anlamda çökertilmiştir. Tabiî bu bela da ABD ve onunla elele veren yerli Finans-Kapital, 

Tefeci-Bezirgân Sermaye tarafından sarılmıştır Türkiye’nin başına. ABD ve diğer Batılı 

Emperyalistler, halkımızın sosyalizme geçişini engellemek ve Türkiye’yi Ortaçağ 

karanlıklarına götürmek için yapmışlardır bunu. Ve şu anda güya, yani görünüşte Türkiye’yi 

yöneten Hükümetin Başbakanı; siyasi kariyerini, Birinci Kuvayimilliyenin önderi Mustafa 

Kemal’e, “Ölmüş inek” diyerek ve benzeri aşağılık hakaretler yağdırarak yapmıştır. Tabiî 

aynı zamanda Laikliğe de küfürler etmiştir Tayyip. Bu saldırıların yer aldığı kasetler 



televizyon ekranlarında yayımlanmış, milyonlarca insanımız buna tanık olmuştur. Yine ne 

acıdır ki şu anki Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök de, Tayyip’le ve hükümetiyle “şiir gibi 

anlaşıyoruz” diyerek Mustafa Kemal’e ve laikliğe yapılan bu iğrenç saldırılardan hiç de 

rahatsız olmadığını ortaya koymuştur. 

Bu hükümet ümmetçi olduğu için ulusal değer taşımamaktadır. Bu yüzden de iktidarda 

kalabilmek ve küplerini doldurabilmek için ABD ve AB’nin her istediğini vermekten 

çekinmemektedir. 

Kıbrıs, yarı yarıya ABD-AB ve Yunanistan’a verilmiş durumdadır. Böylece Türkiye’nin 

güneyden kuşatılması tamamlanmak üzeredir. Sermaye partilerinin başka bir yol tutması 

beklenmemelidir. Ordu da, 50 yıl, NATO’ya dolayısıyla ABD ve AB’ye hizmetten dolayı 

özgüvenini yitirmiş, bu yüzden bu satışa dur diyememektedir. Tabiî Ordunun tepesindeki 

NATO tezgahından geçmiş generaller yitirmiştir özgüvenini… Ordu Gençliğimizse 

sağlamdır. Onlar da bu durumdan son derece rahatsızdır. Bunu biliyoruz… 

Tabiî Kıbrıs’la yetinmeyecektir emperyalistler… Ardından Ege’nin alınması, 

Türkiye’nin denizlerle çevrili bir ülke olmaktan çıkarılması gelecektir. Ermenistan’ın maddi 

tazminat ve toprak talebi gelecektir. Hep söylediğimiz gibi, Batılı Emperyalistlerin gönlünde 

yatan Sevr’dir. Türkiye’yi AB’cilik ve benzeri alçakça planlarla yavaş yavaş, alıştıra alıştıra o 

noktaya götürüyorlar… 

Yalnız Emperyalistler ve yerli satılmışlar güruhu bir şeyi unutuyorlar… Bu halk bir gün 

elbet uyanacak ve Birinci Kuvayimilliye’de olduğu gibi onların heveslerini kursaklarında 

bırakacaktır. Halkımızın en bilinçli kesimi olan biz devrimciler, İşçi Sınıfımız, köylülüğümüz, 

esnafımız, namuslu aydınlarımız ve bu halkın çocuklarından oluşan, dolayısıyla da onun bir 

parçası olan Ordu Gençliğimizle omuz omuza vererek İkinci Kurtuluş Savaşımızı da zafere 

ulaştıracağız. Bundan kuşkumuz olmasın. Emperyalistler hüsrana uğrayacaklar, onlara uşaklık 

edecek kadar alçalmış dönek Ali Kemal’ler ihanetlerinin hesabını vereceklerdir… 

Halkın Kurtuluş Partisi bunun için kuruldu… 

 

(Kurtuluş Yolu, sayı: 1, 5 Temmuz 2005) 



ŞU ANKİ BÜTÜN 

SOSYAL DERTLERİMİZİN SEBEBİ 

ABD ve SATILMIŞ YERLİ PARABABALARIDIR 

 

 

 

 

 

 

EMPERYALİST HAYDUTLAR CEPHESİNİN AĞABABASI ABD’DİR 

Emperyalistler, bir mazlum ülkeye girdiler miydi, oradaki en gerici sınıflar veya 

zümrelerle ittifaka, yani çıkar ortaklığına girerler. 

Birinci Emperyalist Paylaşım ve Yağma Savaşı sonunda Osmanlı’yı parçalayarak her 

köşesini işgal eden İngiliz-Fransız-İtalyan Emperyalistleri de padişah Vahdettin ve onun 

altındaki Osmanlı hükümetleriyle ittifaka girmişlerdi. Bu hükümetlerin temsil ettiği sınıflarsa, 

derebeyileşmiş Osmanlı Tefeci-Bezirgânlığıyla, Batılı Emperyalistlerin bizdeki (içerideki) 

temsilcileri-acenteleri olan, İstanbul, İzmir, Trabzon, Mersin gibi Liman şehirlerimizde 

üslenmiş bulunan, adına Levanten veya Komprador Sermaye denen gayrimüslimlerden oluşan 

sermaye sınıflarıydı. 

Tabiî bunlara zayıf kişilikli bazı aydınlar da katılmıştı. Bunlara da “Ali Kemal”ler 

diyebiliriz. 

Bu satılmış hainler cephesi bilindiği gibi Kuvayimilliye’ye karşı savaşmış, onun önderi 

Mustafa Kemal hakkında ölüm fermanı çıkarmıştı. 

Halkımıza ve vatanımıza düşman olan bu Emperyalistler Cephesi’nin aşağılık planlarını 

bozabilmek-Sevr’i onların namussuzluk akan iğrenç suratlarına fırlatıp atabilmek için bu halk 

4 yıl savaşmak zorunda kalmıştı. Bu alçakça saldırıları ve ihanetleri çok yakından görüp 

tanıyan Mustafa Kemal, ünlü Gençliğe Hitabe’sinde bunun tekrar olabileceğini dahice 

görerek, gençliği çok açık ve kesin bir dille uyarmıştır. Bildiğimiz gibi şöyle demiştir: 

“İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir 

galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, 

bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal 

edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin 

dâhilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta 

bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. 

Millet fakr u zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.” 

Mustafa Kemal’in yukarıdaki sözleri, sanki bugünleri görerek anlatıyormuşçasına 

canlıdır, renklidir, nettir, etkileyicidir, uyarıcıdır. O’nun büyüklüğü, yalnızca askeri bir deha 

olmasıyla sınırlı değildir. İleriyi de yukarıdaki gibi kesince görebiliyor olmasındandır da... 

Ne acıdır ki Mustafa Kemal’in yukarıda saydığı “elim ve vahim” felaketlerin tümü 

bugün gerçekleşmiş bulunmaktadır. 

1945’ten beri Batılı Emperyalistlerin ağababası kanlı zalim ABD, bugün her 

zamankinden daha saldırgandır, daha kan dökücüdür ve daha da pervasızlaşmış, küstahlaşmış, 

zalimleşmiş durumdadır. O namussuzu şımartan, Irak eski lideri Saddam’ın ve alçak 

generallerinin askeri açıdan sıfır denebilecek yeteneksizliklerinden dolayı, Birinci ve İkinci 

Körfez Savaşlarında kolay-ucuz zafer kazanmış olmasıdır. Tabiî aynı zamanda da Sosyalist 

Kamp’ın, gerçek devrimci prensiplere uymayışından, o prensipleri gereksiz sayışından dolayı 



çökmüş ve meydanı bu alçağa bırakmış olmasıdır. Sosyalist Kamp çökmüş olmasaydı, ABD 

haydudu Afganistan’a ve Irak’a saldıramazdı. Saldırsa bile böyle bir zafer elde edemezdi. 

Denebilir ki, Birinci Körfez Savaşı sırasında SSCB ve Sosyalist Kamp vardı. Buna rağmen 

ABD saldırdı ve yendi... Evet vardı ama yalnızca görünüşte-suret olarak... Bir canlı cenaze 

olarak vardı... Gerçek anlamda, devrimci ruhla dolu bir SSCB ve Sosyalist Kamp’sa o 

yıllardan önce ölmüş bulunmaktaydı. 

SSCB ve Sosyalist Kamp’ın 1990-91’deki varlığı; kurumuş, özü, canı bitmiş bir ağacın 

gövdesinin hâlâ ayakta duruyor olması gibiydi... Nitekim o tarihi takip eden bir yıl içinde de 

çöküş tümüyle tamamlandı... Yani kurumuş ağacın gövdesi de devrilip gitti... 

Bu sebeplerden dolayı kuduzlaşan ABD Emperyalistleri yüz seneden beri karınlarında 

yatan, iğrenç, insanlık dışı, alçakça hesaplarını ortaya dökerek uygulamaya çalışmaktadırlar. 

İşte o yüzden kuduz itler gibi mazlum ülkelere saldırmakta, kendi aşağılık çıkarlarıyla 

uyumsuz iktidarları bir bir yıkmakta, ülkeleri işgal etmekte, milyonlarca masum insanı kadın-

çocuk, hasta, yaşlı, sivil demeden öldürmektedir... 

ABD Emperyalistleri tıpkı Naziler ve kaçık Führerleri Adolf Hitler gibi düşünmektedir. 

Dünya, bize babamızdan kalan çiftliktir. Dünya halkları da o çiftliğin bize hizmetle yükümlü 

ırgatlarıdır-hizmetkârlarıdır, hatta köleleridir... ABD’nin amacı; dünyanın doğal 

zenginliklerini yağmalamak, mazlum halkların binbir emekle ürettiği ürünleri yok fiyatına 

ellerinden almak, ve dünya pazarlarını tümüyle ele geçirmek, kendi yüksek teknoloji ürünü 

mallarını ateş pahasına oralarda satmaktır. Yani dünyayı gönlünce soymak, yağmalamaktır. 

İşte onun saldırganlığının ardında yatan hareket ettirici güç budur... Yani Hitler’inkiyle 

aynıdır onların amaçları ve dünyaya-dünya halklarına ve mazlum ülkelere bakışları... 

Aralarındaki tek fark Hitler’in kaçık olmasıdır. Niyetini çok kaba ve açık biçimde 

meydanlarda haykırması ve yazılı biçimde ortaya dökmesidir... ABD Emperyalistleri 

Hitler’den daha düzenbazdır. En kanlı saldırılarını yaparken, “biz demokrasi-özgürlük 

götürüyoruz” diye aşağılık yalanlar öne sürmekte; cahil, bilinçsiz insanları kandırmaya 

çalışmaktadır... 

AB içinde birleşen Alman, İngiliz, Fransız ve İtalyan Emperyalistleriyse yine aynı 

aşağılık emperyalist amaçlar peşinde olmakla beraber, izledikleri yol ABD’ninkinden biraz 

farklıdır. Onların halkları, her iki emperyalist paylaşım savaşının ülkelerinde yaptığı yıkımı, 

tahribatı ve kitlesel katliamları yaşadıkları için; mazlum ülkeleri yağmalamak amacıyla paldır 

küldür dalmaktan çekinmektedirler. ABD ise bu savaşlarda sivil kayıplar vermemiştir. 

Ülkesinde de yıkım olmamıştır. Bütün bu savaşlar boyunca onun ülkesine yalnızca bir kez 

Japonlar saldırı yapabilmiştir. O da Pasifik’teki bir askeri üsse: Pearl Harbour’a. O yüzden 

ABD Halkı, savaşın yıkımlarını görmemiştir, yaşamamıştır. Yalnızca dış ülkelerde askeri 

kayıplar vermiştir. Bu da savaşın ne olduğunu bütün yönleriyle tanımasına imkân 

vermemektedir. İşte bu nedenden emperyalist devletlerinin saldırganlığını frenlememektedir... 

AB Emperyalistleriyse, biz medeniyet ve barış projesiyiz, demagojileriyle insanlığı 

avlamaya çalışmaktadır. Askeri saldırganlığı, ikinci planda tutmaktadır. Aralarında böyle bir 

fark vardır. Tabiî bu arada ABD haydudunun askeri saldırganlığını desteklemeyi de ihmal 

etmemektedirler. Yani ABD’nin askeri gücü onların adına iş görmektedir. Bir anlamda 

onların da askeri gücüdür. Zaten AB Emperyalistleri bu yüzden NATO’cudur. 

 

BİZ NEDEN BU DURUMA DÜŞÜRÜLDÜK? 

 

Hep söylediğimiz gibi Anadolu burjuvazisi 1924’ten itibaren İş Bankası’nın kuruluşuyla 

birlikte tekelci aşamaya ulaştı. 1930’da Celal Bayar’ın “İktisat Vekilliği”ne (Maliye 

Bakanlığına) getirilmesiyle birlikte de Türkiye’nin ekonomi yönetimini ele geçirdi. 14 Mayıs 

1950 seçimlerinden Demokrat Parti’nin galibiyetle çıkması ve siyasi iktidarı ele geçirmesiyle 



birlikte de Türkiye’nin yönetimini bütünüyle ele geçirmiş oldu Tekelci Sermaye, yani Finans-

Kapital... 

Tekelci Sermaye (Finans-Kapital) kapitalist sınıfı içinde bile azınlığın azınlığıdır. 

Bugün, tüm Türkiye’de sayıları beş yüz kadardır. Bunlar da bildiğimiz gibi “TÜSİAD” denen 

bir çatı altında örgütlenmiş bulunmaktadırlar. Bu kadar azınlık olan bir zümre (kapitalistler 

sınıfının en irilerinden oluşan bir zümredir Finans-Kapitalistler) 70 milyon Türkiye insanını 

nasıl en zalimane biçimde sömürebiliyor, baskı altında tutabiliyor? 

Bir, örgütlü oluşundan. 

İki, Tefeci-Bezirgân Sermaye sınıfı denen Antika, asalak bir sınıfla ittifak içinde 

oluşundan. 

Üç, her ikisinin de iktidarda kalabilmek, acımasız, hayâsızca sömürülerini ve 

vurgunlarını yapabilmek ve 70 milyon insanımıza tahakküm edebilmek için bir dış güçle 

ittifak etmiş-çıkar ortaklığına girmiş olmalarından. Yani dünyayı yangın yerine çeviren, 

yağmalayan, sömüren ve mazlum halkları baskı altında tutan bir azgın dış güce sırtlarını 

dayamış olmalarından... Daha doğrusu ona satılmış ve onun tümüyle emrine girmiş 

olmalarından... 

1950’de işbaşına gelen Bayar-Menderes Hükümeti (DP Hükümeti), alelacele; Meclise 

bile danışmadan Kore’ye, ABD Emperyalistlerinin ve müttefiki diğer büyük emperyalist 

devletlerin, Kim İl Sung önderliğindeki sosyalist iktidarı yıkmak için başlattığı haksız savaşa, 

ABD’li generallerin emrinde çarpışmak üzere bir tugay asker gönderdi. Amacı ABD’li 

efendilerine yaranmaktı. Bizim askerler, ABD’nin 3’üncü Ordusunu kuşatmadan ve devrimci 

ordular tarafından yok edilmekten kurtardı. ABD 3’üncü Ordusunun önüne geçirilerek savaşa 

sokuldu. Bizim Tugay, Sosyalist Ordu’yla savaşırken, ABD 3’üncü Ordusu kaçıp kurtuldu. 

Tabiî bu arada da, ABD ve diğer emperyalistler safında savaşa katılan ordular içinde, sayısına 

oranla en büyük kaybı verdi. Bu sayı, 1300 civarındadır. 

DP Hükümeti, 1952’de de emperyalistlerin saldırgan savaş örgütü olan NATO’ya 

ülkemizi soktu. Böylece Ordumuzun başı da NATO’yla bağlanmış ve ordumuz ABD generali 

emrine verilmiş oldu... 

Tabiî bu işleri Parababaları dediğimiz Finans-Kapitalistlerle Tefeci-Bezirgânlar 

planlıyor ve yapıyordu. DP (Bayar-Menderes) Hükümeti onların sadece bir aracıydı. 

ABD, sosyalizmin yayılmasını önlemek için ünlü “Yeşil Kuşak Projesi”yle, Asya ve 

Ortadoğu ülkelerini ideolojice karantinaya aldı. İslam’ı, Ortaçağcı bir siyasi ideoloji 

biçiminde kitleler içinde yaygınlaştırdı. İmam Hatip’ler, Kur’an Kursları, Tarikat’lar pıtrak 

gibi ülkenin her yanını sardı. 

Tabiî DP Hükümetini, Demirel’in Adalet Partisi (AP) Hükümetleri takip etti. 12 Eylül 

sonrası bunların yerini Turgut Özal’ın ANAP Hükümeti aldı. Sonra yine Demirel’in DYP’si 

ve B. Ecevit’in DSP’si iktidara geldi. Tabiî bu hükümetlerin bir bölümüne A. Türkeş’in 

MHP’si de koalisyon ortağı olarak katıldı. 

Bütün bu hükümetler hep aynı siyasi hattı izledi. Bu hat ABD tarafından çizilmiştir. 

Türkiye’de sosyalizmin gelişmesine izin verilmemeliydi. Onun için siyasi İslam’ın önü 

açılmalıydı. Kontrgerillanın özel örgütü olan MHP bizzat ABD tarafından yönlendirildi ve 

yerli yabancı Parababaları tarafından her anlamda desteklendi. Böylece, devrimcilerle 

savaşacak bir yarı resmi güç oluşturulmuş oldu. Bu parti ve güçleri, 12 Mart ve 12 Eylül 

Faşist Darbelerinin hazırlanmasında kendilerine verilen görevi başarıyla yerine getirdi... 

Tekrarlarsak bu partilerin tümü, şu anki Tayyip’in AKP’si de dahil olmak üzere Finans-

Kapital ve Tefeci-Bezirgân Sermayenin partisidir. Onların zümre ve sınıf çıkarlarını temsil 

eden-savunan partilerdir. Finans-Kapitali, Hikmet Kıvılcımlı 1968’de şöyle karakterize eder: 

“20’nci Yüzyıl ile birlikte Kapitalizm tersine döndü. SERBEST REKABETÇİ sermaye, 

Şirketlerin TEKELCİ sermayesi kılığına girdi. Bu Tekelci sermaye, kendi ülkesinin pazarında 

bile artık bütün İşveren ZÜMRELERİ ile ortaklaşa sömürü yapmakla yetinemedi. Yalnız 



İşveren Sınıfının ve Büyük Toprak ve Mülk Sahipleri Sınıfının içlerinden en kodaman 

ZÜMRELERİ’ni seçti. Ekonomik, sosyal ve politik tekelciliği son haddine vardırarak, o 

zümreleri birbirine kaynaştırdı. İşveren ve Büyük Toprak ve Mülk Sahipleri Sınıfı içindeki: 

EN KODAMAN, EN GERİCİ, EN TUTUCU, EN TEKELCİ, EN KOZMOPOLİT zümreleri 

Banka kubbeleri altında birbirine kaynaştırarak, bugünkü FİNANS-KAPİTAL zümresini 

yarattı. 

“Onun için, bugünkü Kapitalist toplumun bütün sınıf ilişkileri 19’uncu Yüzyıldaki 

yapısını değiştirdi. 19’uncu Yüzyılda Serbest Rekabetle birbirine çatan bir İŞVEREN SINIFI, 

bir de BÜYÜK TOPRAK ve MÜLK SAHİPLERİ SINIFI vardı. Bugün öyle sınırları keskince 

belirli iki egemen sosyal sınıf aramak boşuna olur. Emperyalizm çağında bir tek ülkenin bile 

EGEMEN SOSYAL SINIF adını almaya elverişli bir sınıfı kalmamıştır. Evren ölçüsünde 

biricik Dünya ekonomisi ve Dünya pazarı biçimlenmiştir. Onun gibi ve ona paralel olarak, 

bütün ülkelerin egemen zümrelerini kendi kozmopolit bağları içine almış, hepsini birbirine 

kaynaştırmış biricik EVREN FİNANS-KAPİTALİ vardır. Bu Evren Finans-Kapitali bir 

SOSYAL SINIF bile olmaktan çıkmıştır. İki sosyal sınıfın (yani, İşveren Sınıfı ile Büyük 

Toprak ve Mülk Sahipleri Sınıfının) çeşitli ZÜMRELERİ içinden seçilmiş EN 

KODAMANLARI’nın kurdukları bir söz yerinde ise, EVREN TARİKATI vardır. Bu Finans-

Kapital tarikatı, Emperyalizmin GİZLİ FAALİYET yapan suçlu ve kanundışı DİKTASI’dır.” 

(Genel Olarak Sosyal Sınıflar ve Partiler, s. 20-21) 

Kıvılcımlı’nın çok haklı olarak söylediği gibi 20’nci Yüzyılla birlikte klasik burjuva 

demokrasisi de serbest rekabet de bitmiştir. Onun yerine ekonomide dev tekellerin 

egemenliği, politikada da bir avuç asalak, sömürgen Finans-Kapitalistin insanlık dışı 

çıkarlarını temsil eden partilerin-siyasi iktidarların acımasız tahakkümü vardır. Devlet de artık 

bu bir avuç vurguncunun çıkarını güden bir baskı aracına dönüşür. Halka alabildiğine 

ekonomik ve siyasi zulüm uygulayan bir makine halini alır. 

1950’den bu yana izlenen ekonomik ve siyasi uygulamaları gözden geçirirsek bu 

gerçeği apaçık biçimde görürüz. O yıllardan itibaren Amerikancılık, devlet ve sermaye sınıfı 

tarafından açıktan ve hararetle savunulmaya başlandı. Amerika’nın ve NATO’nun, dünyada 

özgürlüğün ve barışın savunucusu olduğu yalanı, insanlarımıza yutturulmaya başlandı. 

Amerikan filmleri sinemalarda ve 70’li yıllardan sonra da TRT televizyonlarında hemen her 

gün gösterilerek halkımızın kafası Amerikan kültürüyle doldurulmaya çalışıldı. Amerikan 

kültürü de, onun emperyalist dünya görüşünün, çürümüş ahlakının ve alçakça saldırganlığının 

savunulmasından başka bir şey değildir. 

Burjuva sosyalizmine inanan bir düşünür olan Bertrand Russel, Holivud’un ABD’nin en 

önemli propaganda aracı olduğunu söyler, haklı olarak. 

Tekrarlayalım ki, ABD savunuculuğunda devletin ve onun bir parçası olan TRT’nin 

günahı büyüktür. Bunlar ABD Emperyalizminin, misyonerleri gibi davranmışlardır 55-60 

yıldan beri... Sosyalizmi savunmak en affedilmez suç, ABD Emperyalizmini savunmaksa 

modernlik, özgürlükçülük olarak kabul edilmiştir devlet tarafından. O yüzden devrimciler 

işkencelerden geçirilmiş, zindanlara tıkılmış, katledilmiş, ABD uşaklarıysa ödüllendirilmiş, 

makam, ün ve servet sahibi yapılmıştır... Hep söylediğimiz gibi bunları yapan-yaptıran 

aslında uluslararası Finans-Kapitalin ağababası olan Amerikan Finans-Kapitalinin devleti olan 

ABD’dir... ABD, Türkiye’deki Finans-Kapital şubesine emrediyor bunları yapın diye; onlar 

da kendi araçları olan devlete ve organlarına yaptırıyorlar. Ekonomiye baktığımız zaman, 

çoğu Amerikan olmak üzere yabancı tekellerin açık hâkimiyetini görürüz. Yani sanayimiz 

montaj sanayi olmaktan bir türlü çıkamaz. Daha doğrusu çıkarılmaz. Sanayiye bakalım, bir 

tek orijinal, yerli marka göremeyiz. Yerli gibi görünenlerin (Türkçe ad taşıyanların) bile altını 

araştırdığınız zaman hep yabancı tekellerle karşılaşırsınız. Bunun böyle olmasını hem yabancı 

Finans-Kapitalistler ister, hem de yerli Finans-Kapitalimizin kendime ait bir marka olayım-

yaratayım diye bir derdi yoktur. Çünkü Parababaları için tapınılacak biricik ilah paradır-



kârdır. Onlar en kısa yoldan en çok kârı elde etmek ister. Başkaca da hiçbir değer taşımazlar. 

Yani bizim yerli Parababaları (Finans-Kapitalistler) herhangi bir ulusal veya insani değer 

taşımaz. Onlar yabancı Finans-Kapitalistlerin Türkiye şubesidirler yalnızca. Başkaca da hiçbir 

şey değil... Kendilerini öyle görürler, gerçeklikte de öyledirler... 

Yerli Finans-Kapitalistlerin Antika müttefikleri olan Tefeci-Bezirgân sermayedarlar da 

altı bin yıllık bir asalak sömürücü sınıftır. Üretimle ilgilenmez. Üreticilerle tüketiciler 

arasında aracılık yapar. Malı üreticiden alır tüketiciye satar... Ve kâr elde eder. Üreticileri de 

tüketicileri de borçlandırarak onlardan faiz alır. Yani hep alınteri karşılığı olmayan gelir elde 

eder bu asalak vurguncu sınıf da. Batı’da burjuvazi devrimlerini yapıp iktidara gelince bu 

üretim dışı asalak sınıfı tasfiye etti. Yani kazıyıp attı. Bizde ise burjuva devrimi 20’nci 

Yüzyılda, burjuvazinin dünya çapında serbest rekabetçi dönemini bitirip tekelci (Finans-

Kapitalist) aşamaya ulaştığı bir dönemde yapıldığı için 1923’te iktidara gelen Anadolu 

burjuvazisi, bu Antika sınıfı tasfiye etmedi. Tam tersine onunla ittifaka girdi. Çünkü burjuvazi 

dünya çapında Finans-Kapitalistleşerek bütün olumlu özelliklerini yitirmişti. O yüzden bu 

geçmiş çağların yadigârı olan sömürgen, insanlık düşmanı Antika sınıfı itici değil, çekici 

buldu. Onunla müttefikleşti. Onu kendine yedek güç edindi. 

Bu iki sömürgen-vurguncu, insan hakkı tanımaz, insafsız sınıfın her ikisi de 

kozmopolittir. Ulusal değer taşımaz... 

Finans-Kapitalistler uluslararası Finans-Kapitalin ortağı ve uşağıdırlar. Onlar sayesinde 

iktidarda kalıp vurgun yapabileceklerini bildikleri için yabancı-Batılı efendilerine köpekçe 

bağlıdırlar. Bunlar, kendi ülkelerinin halkına düşman, Batılı ağababalarına, onların 

kültürlerine hayrandırlar. Tek sözle Amerikanofildirler. 

Tefeci-Bezirgânların ideolojisiyse dindir. Çünkü bunlar Ortaçağda kayıtsız şartsız 

egemen sınıftırlar. O çağların ağır basan ideolojisiyse hep dinler olmuştur. Tefeci-Bezirgânlar 

tek başlarına egemen oldukları o günlerin özlemi içindedirler hep. O yüzden de dine bir siyasi 

ideoloji anlamında sıkı sıkıya bağlıdırlar. Dinin Hz. Muhammed ve Dört Halife döneminde 

uygulanan; faize şiddetle karşı olmak, kazanılan malın ihtiyaçtan fazlasını dağıtmak gibi 

insancıl yönleriniyse asla benimseyemezler... Ciddiye almazlar... Söylediğimiz gibi Tefeci-

Bezirgânlar yalnızca siyasi ideoloji olarak dini savunurlar. 

İslamiyet, hep söylediğimiz gibi; birbiriyle çelişik iki dünya görüşünü, toplum biçimini 

içinde barındırır. Biri insancıl olan yönüdür. Bu, İlkel Komüna-İlkel Sosyalist Toplum 

biçiminin kurallarının, geleneklerinin savunulduğu yöndür ya da bölümdür. İkincisiyse sınıflı 

Toplum yani Tefeci-Bezirgân toplum biçiminin kurallarının savunulduğu yön veya bölümdür. 

Uygulamada, Dört Halife Devri’nin bitimine kadar birinci yön ağır basar. 

Muaviye’yle birlikteyse ikinci bölüme geçilir. Artık birinci bölüm unutulur veya yok 

sayılır... Tefeci-Bezirgânlar da İslamiyetin bütünüyle bu ikinci bölümüne tutkundurlar... 

 

ÜÇ VATANIN DA KUŞATILMASI 

 

Bizim-halkımızın üç vatanı vardır: 

1- Maddi varlığımıza hayat veren, havasıyla-suyuyla-gıdalarıyla bizi büyütüp besleyen, 

yaşatan Vatanımız. 

2- Düşünce ve duygu dünyamızı içinde barındıran vatan. Bu da dilimizdir. Daha 

doğrusu Anadilimizdir. İnsan anadilinde düşünür, duygulanır... 

3- Bu vatanlarda kişiliğimizi-varlığımızı özgürce, kararlıca, güvenle, yaratıcı biçimde 

ortaya koymamızı sağlayan vatanımız. Bu da Cesarettir-Korkusuzluktur. Bu vatanlardan 

birini yitirirsek sağlıklı, onurlu, saygıdeğer, yaratıcı bir insan olmaktan çıkarız... 

İşte 55 yıldan beri ABD emrine giren yerli Parababaları ve onların aracı olan siyasi 

partileri, siyasi iktidarlar; bizim bu üç vatanımıza karşı da sistemli-planlı bir saldırı 

yürütmüştür. Ve üçünü de bugünlerde ne yazık ki kuşatma altına almıştır... Hep söylediğimiz 



gibi bu saldırılar aslında hep Washington’dan, New-York’tan yürütülmüştür... Bizimkiler 

onların uşağı olarak bu aşağılık işleri yapmışlardır... 

Maddi vatanımız, ABD ve müttefiki büyük emperyalist devletlerin tekelleri tarafından 

işgal edilmiştir. Ekonomimiz, Batılı Finans-Kapitalistler ve onların mali örgütleri olan IMF ve 

Dünya Bankası tarafından hem işgal altında tutulmaktadır hem de yönetilmektedir. O 

sebepten halkımız işsizlikten, pahalılıktan kırılmakta, dış ve iç borçlar her yıl, bütçenin yarısı 

borç faizlerine gittiği halde, habire artmaktadır... 

Ülkemiz toprakları, ABD üsleri, askerleri ve atom silahlarıyla doldurulmuştur. ABD 

polisleri daha geçenlerde, İstanbul-Atatürk Havaalanı’nda TC milletvekillerinin üstlerini 

arayabilmişlerdir. Yine bilindiği gibi ABD polislerinin, Türkiye’de, İstanbul’da TC 

milletvekillerinin üstlerini araması, daha önce de yapılmış bir olaydır. Yani artık sıradan işler 

durumuna gelmiştir bu... Bundan da ne milletvekilleri ne de başkanları Tayyip rahatsızdır... 

Belirtelim ki Tayyip ve Hükümeti de Tefeci-Bezirgân Sermaye sınıf temeline 

dayanmaktadır. Yani o Antika sınıfın temsilcisidir. Bu sebeple de ümmetçidir. Ve ulusal 

değer taşımaz. Onlar hep Ortaçağın karanlıklarının özlemi içindedirler. Ulusal değerler onlar 

için bir anlam ifade etmez... Onların “referansı İslamdır” Tayyip’in bir zamanlar açıkça 

söylediği gibi. Tabiî siyasi İslam... İslam’ın ikinci bölümü... 

İkinci vatanımız da 55 yıldan beri saldırı altındadır. Dilimize ve Halk kültürümüze 

saldıran ABD’dir. İşte bu sebepten 55 yıldan beri kerte kerte Türkçe’nin yerine İngilizce 

konulmaya çalışılmıştır. Türkçe aşağılanmış, İngilizce yüceltilmiştir... Emperyalist kültürün 

misyonerleri olan kolejler, Anadolu liseleri; hep ABD Emperyalizminin, ikincil planda olmak 

üzere de İngiliz, Fransız, Alman ve İtalyan Emperyalizminin çökkün, çürümüş, insan düşmanı 

dünya görüşünü öğretmiştir bu ülkenin, bu halkın çocuklarına. Böylece de bu çocuklar 

kafadan sömürgeleşmiştir. Kendi halklarını, kendi dillerini ve kültürlerini aşağı, değersiz, 

ilkel, kaba görmeye başlamışlardır artık. Yani Batılı Emperyalistlerin gönüllü savunucusu 

olmuşlardır... Tabiî çoğunluğu... Devletin, şirketlerin ve medyanın yönetimi, denetimi de 

bunlara verilmiştir süreç içinde... Bu 55 yıldan beri devam eden bir olaydır... 

 Bu kolejlilerin en başarılıları yine bilindiği gibi, Batılı Emperyalistlerin anavatanlarında 

kurslardan geçirilir... Emperyalist vakıfların bursları finanse eder bu “VAFTİZ EDİLME” 

veya “VAFTİZDEN GEÇİRME” işini. Bu işlemden de geçirilmiş gençler, artık ABD için 

yüzde yüz güvenilirdir... O gençler ülkelerine gönderilir. Ve kısa süre sonra da yönetici 

konumuna getirilir. Tabiî ABD tarafından... Bunlar bir anlamda eskinin “sömürge valisi” 

durumundadırlar... Aynı işlevi görürler... Onlardan tek farkları kökenlerinin ve adlarının yerli 

oluşudur... 

İşte bugün bakkalın, çakkalın, berberin, kahvecinin, barcının, meyhanecinin, 

kerhanecinin işyerine İngilizce adlar koyması, durup dururken, kendiliğinden oluveren bir şey 

değildir. Planlıca, sistemlice, sinsice uygulanan bir politikanın sonucudur... 

Dilimizin de, İngilizce sözcük, deyim ve düşünce anlayışıyla istilaya uğraması işte uzun 

süren böylesine alçakça bir hesabın ve çalışmanın ürünüdür-sonucudur... 

Bütün bunlarla amaçlanan, bizi Ulus yapan değerlerin-özelliklerin-elemanların tümünün 

yavaş yavaş eritilerek tüketilmesi ve Amerikan hâkimiyetini gönüllüce; kalkınıyoruz, 

gelişiyoruz, medenileşiyoruz, çağdaşlaşıyoruz diyerek, daha doğrusu sanarak gönüllüce kabul 

eder hale getirilmemizdir... 

İnsanlarımızın bir bölümü ne yazık ki artık bu aşamaya getirilmiştir. Bu duruma 

düşürülmüştür. Amerikancılık, AB’cilik bunun açık bir göstergesidir. Şunu da belirtelim ki 

Amerikancılıkla AB’cilik arasında bir fark yoktur. Her ikisinin de emperyalist amaçları 

aynıdır... Sevr’i bize yedirmek-kabul ettirmek... Ve mazlumlar dünyasıyla birlikte bizi de açık 

sömürgeleştirmek... Mustafa Kemal’in deyişiyle “BİZİ YOK ETMEK”. İnsanlığını 

yitirmemiş olanlar için bu apaçık biçimde görülmektedir... 



Elli beş altmış yıldan beri, Amerikancılıkla Tarikatların-Kur’an Kurslarının-İmam 

Hatiplerin at başı beraber gitmeleri ve gelişip yayılarak ülkenin her köşesini kaplamaları işte 

bu planın-amacın bir sonucudur... Tesadüfi değildir asla... Amaçsız değildir, kendiliğinden 

olmuş işler değildir... 

Yine topçulukla popçuluğun birlikte gelişmesi de böyle bir çabanın ürünüdür... 

Futbol bugünkü anlamıyla bir spor olmaktan çıkarılmıştır. Halkımızı bölüp parçalayan, 

her bir parçayı diğerine düşman eden; yine insanlarımızı ülke ve dünya meseleleri üzerine 

düşünmekten alıkoyan bir afyon ve kumar aracına dönüşmüştür. Zaten yönetimi de 

Kontrgerillayla mafyanın ve Parababalarının elindedir... Hemen bütün profesyonel kulüplerin 

durumu budur. 

Spor bu haliyle, gerçek anlamdaki sporun da en büyük engelidir, düşmanıdır... 

Halkçı, insancıl, yurtsever bir spor anlayışında amaç, halkımızın olabildiğince büyük bir 

bölümüne spor yaptırarak onların ruh ve beden sağlıklarının üst düzeyde yani çok iyi 

durumda olmasını sağlamaktır. 

Bugün bir avuç futbolcunun oluşturduğu futbola ayrılan kaynaklar, yukarıdaki gibi bir 

anlayışla kullanılsa halkımızın önemli bir bölümü spor yapabilir... 

Bugünkü futbol politikasında, bir avuç profesyonel futbolcu yalnızca para için top 

kovalamakta, milyonlarca afyonlanmış saf, bilinçsiz insanımızsa âtıl seyirci durumundadır... 

Böyle bir şey insancıl olamaz. Bu anlayış, insana da spora da düşmandır. Yalnızca yerli-

yabancı Parababalarının çıkarlarına hizmet eder. Çünkü bugünkü futbol, insanlarımızı hem 

spor yapmaktan uzak tutmakta hem de kendi sorunlarını, yurt ve dünya sorunlarını 

düşünmekten alıkoymaktadır. Milyonlarca insanımızı yapay bir dünyada, hareketsiz biçimde 

tutarak, kafaca ve bedence çürümelerine yol açmaktadır... 

 Pop müzik de genel olarak, Finans-Kapitalin dünya görüşünü savunur. Bu müzikte, 

bizim halk ve sanat müziğimizdeki, diğer dünya halklarının müziğindeki ve klasik Batı 

müziğindeki insani değer ve müzikalite bulunmaz ya da pek az miktarda bulunur, görülür. 

Finans-Kapital; insanların bütün insancıl, yurtsever, demokrat, devrimci değerlerine 

saldırır. Onları eritip yok etmek ister. Böylece yerel kültürlerin (ki onun bir parçası olan 

ahlâkların da) bütün olumlu yönlerine düşmandır. Yalnızca onların geri-gerici, tutucu 

yönlerini destekler. 

İnsanların, toplumu, insanları düşünmesini, sevmesini yok etmek ister. Onun yerine 

hayvancıl bireycilliği koymak ister. İnsanlara yalnız kendini düşün, kendini sev, kendini 

kurtarmaya çalış, kendi geleceğini düşün diye doğrudan ya da dolaylı mesajlar, komutlar 

verir. Böylece halkların, kendi saldırıları karşısında dayanışarak karşı koymalarını engellemek 

ister. Bu amaçla da bütün insani değerleri aşağılar, eskimiş, çağını doldurmuş olarak gösterir. 

Hatta alaya alır o değerleri... 

Bireycillik, şiddet ve seks (pornografi), Finans-Kapital kültürünün özünü oluşturur. 

Bugün insan soyunun yüzkarası olan “popçuların, mankenlerin, şovmenlerin”, ruhunu 

sermayeye satmış dönek yazarçizerlerin, satılmış, pezolaşmış medyada ve Parababaları 

ortamında el üstünde tutulmaları, dolar milyoneri edilmeleri işte hep bu sebeptendir... Onlar 

Finans-Kapitalin iğrenç, çürümüş, insan düşmanı ahlâklarının, kültürünün, dünya görüşünün 

yani çıkarlarının savunucusudurlar... 

 

ASKERLERDE DURUM 

 

Elli üç yıllık NATO’culuk askeri kesimde de çok önemli oranda tahribata ve ulusal-

yurtsever bilinç körelmesine yol açmıştır. 

Devrimci gelenekli Ordu Gençliğiyle Jön Türk gelenekli sivil gençliğin elele vererek 

yaptığı 27 Mayıs Politik Devrimi’nin getirdiği sınırlı da olsa özgürlüklerin ve o ortamda 

gelişen sosyalistlerin ve sosyalist kültürün kökünü kazımak, izini tozunu yok etmek için 



ABD-CIA güdümlü iki faşist darbe yapmıştır Ordu. Bu her iki faşist darbenin de CIA uzmanı-

ideologu David Galula’nın kitabında önerdiği yöntemlerle yapıldığı, bugün apaçık biçimde 

her namuslu aydın tarafından görülmekte, bilinmektedir. Bu iki faşist darbeye zemin-ortam-

gerekçe-kılıf hazırlayabilmek için de beş bin masum insanımız katlettirilmiştir. Ordu, ne 

acıdır ki, yalnızca ABD ve benzer emperyalist devletlerin çıkarına hizmet eden bu faşist 

darbelerde kullandırtmıştır kendini... Kore’de, ABD 3’üncü Ordusunu yok olmaktan 

kurtarmasının, ABD’nin emri doğrultusunda faşist darbeler yapmasının, masum insanların 

öldürülmesinin ve işkencelere uğratılmasının, zindanlara doldurulmasının, velhasıl 

milyonlarca insanımızın acı çekmesinin mükâfatını bir ÇUVAL olarak almıştır Ordu. Başına 

geçirilmiş bir çuval olarak... Üstelik bu mükâfat yalnızca çuvaldan ibaret de kalmamıştır. 

Kendisine aynı anda küfürler edilmiş, it tekmeleri de atılmıştır ABD askerleri tarafından... 

İşte emperyalistlerin dostluktan anladığı budur... Onların dostu olmaz... Aşağılık, 

insanlık düşmanı çıkarları ve hizmetkârları olur... Bunu hiçbir zaman unutmamak gerekir... 

Diğer acı bir nokta da bu aşağılık, namussuzca saldırıyı, bizim generallerin gerektiği 

şekilde anlayamamaları ve cesur, onurlu bir tepki koyamamalarıdır. O gün, Genelkurmay 

Başkanı H. Özkök; “Bu ABD’nin tavrı değil, bir kısım askerin kişicil tutumudur bence. Ben 

böyle sanıyorum.” anlamında cümleler sarf etti. Oysa böyle bir tavır fevri olamazdı. Onlar 

askeri eğitim almışlardır. Askerlikte bunun olamayacağını en iyi onların bilmesi gerekirdi... 

Tepkisizlik ve cesaretsizlikse, 53 yıllık NATO’culuğun ve Türkiye’de Amerikancılığın 

yol açtığı bir yıkımdı... 

Diğer iki vatanımız gibi CESARET VATANIMIZ da önemli oranda yara almıştı bu 55-

60 yıllık Amerikanlaştırma sürecinde... 

Oysa hiçbir ABD yetkilisi, bu olayın ferdi bir olay olduğunu söylemedi ve özür filan da 

dilemedi... Tam tersine, geçen günlerde Türkiye’yi terk eden küstah ABD Elçisi E. Edelman 

da dahil olmak üzere bütün ABD askeri ve sivil yetkilileri hep Türkiye’yi suçladılar. “Türk 

askerinin orada ne işi vardı?.. Suç onları oraya çağıran Türkmenlerdedir.” dediler. 

Bu ne demektir? 

“Benim çıkarımla çelişen bir iş yapmaya kalkarsan, benim olmanı istemediğim yerde 

olursan başına bunlar gelir. Ben böyle yaparım” demektir... Yani senin görevin benim 

çıkarlarıma uygun hareket etmendir. Bunun dışına çıktığın anda halin bu olur. Başına bunlar 

gelir... 

O aşağılık olayı ve sonrasında ABD yetkililerinin açıklamalarını bu şekilde anlamayan 

insan bilinçsizdir, politik açıdan kördür. Tabiî askeri açıdan da... 

Bu olaydan yıllar sonra bile bizim generallerin, hem de en tepedekilerin kalkıp 

ABD’nin BOP veya GOP diye adlandırılan aşağılık, saldırgan, iğrenç projesini savunuyor 

olmaları; ayrı bir üzüntü kaynağıdır, biz devrimciler ve yurtseverler için. Oysa projenin içinde 

daha yüzlerce ÇUVAL vardır... 

Bizim için doğru olan, ABD ve onun ülkesi dışındaki her girişimine, eylemine karşı 

olmaktır. Çünkü o 1890’lardan bu yana ülkesi dışında insanlığa yarar bir adım atmamıştır. 

Tam tersine insanlık düşmanı, canavarca işler yapmıştır hep. 

 Hiç unutmayalım: ABD ve AB başarılı olursa Kıbrıs da Ege de gider. Sevr gerçekleşir. 

Türkiye en az üç parçaya bölünür. 

Onlar güçlü ulus devlet istemezler. Çünkü kendi emperyalist çıkarları karşısında, Direnç 

Noktaları olarak görürler bunları. Onlar dünyayı gönüllerince yağmalamak istedikleri için 

yani kendi dev Tekellerinin dünyayı istediği gibi soyup soğana çevirmesini istedikleri için 

güçlü ulus devletlere, yurtseverlere ve tabiî ki de devrimcilere amansız bir şekilde 

düşmandırlar... Bu gerçeği bugün her namuslu aydın görebilmektedir... 

Generaller Kıbrıs konusunda da görevlerini yapmaktan kaçınmaktadır. 

Kıbrıs’ın bütünüyle AB ülkesi olması Türkiye’nin sivil ve askeri gemilerinin o bölgeden 

geçmesini engelleyecektir. Kıbrıs Karasularından geçmesi için, AB’den izin alması 



gerekecektir. Bu Türkiye’nin Akdeniz’e açılım yolunun tıkanması, kapanması anlamına 

gelir... 

 Eski Cumhurbaşkanı ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Fahri Korutürk de, İsmet İnönü 

de, Rauf Denktaş da bu gerçeği belirtmiştir. 

Yani Kıbrıs sorunu Türkiye için, yalnızca adada yaşayan iki yüz bin Türkün sorunu 

değildir. Türkiye’nin kendi sorunudur da... 

Oysa Silahlı Kuvvetlerin vazifesi öncelikle yurdu korumaktır. Halkı korumaktır. Hal 

böyleyken, Ordu, Kıbrıs’tan bana ne, onu siyasiler bilir, diyemez. Derse görevini yapmaktan 

kaçınmış olur... 

Siyasilerin kimler olduğu, nasıl seçildiği ve 55 yıldan beri neler yaptığı yukarıda 

anlatıldı. O sebeple, siyasilerden, yerli Parababalarından ve satılmış medyanın dönek 

yazarçizerlerinden, bu konuda yurtsever bir tavır, davranış beklemek, ölü gözünden yaş 

beklemektir... Onlar ar dünyasında değil kâr dünyasında yaşamaktadırlar. Fırsat bu fırsat 

deyip küplerini doldurmakla meşguller... Dünyaya da yalnızca o pencereden bakmaktadırlar... 

 

TÜRKİYE’NİN HER MESELESİNİ 

BİZ BİLİRİZ, GÖRÜRÜZ, ÇÖZERİZ... 

 

Çünkü elimizde şaşmaz bir devrimci teori var. O teorinin yol göstericiliğinde en çetrefil 

problemlerin bile çözümü zor değildir... Kaldı ki 20’nci Yüzyılın en büyük devrimcilerinden 

olan Hikmet Kıvılcımlı gibi bir önderimiz vardır bizim. Kıvılcımlı, ABD’nin AB’nin ne 

olduğunu kırk yıl önce çok açık ve kesin biçimde ortaya koymuştur. Bugüne kadarki 

yaşananlar o görüşün tekrar tekrar doğrulanmasından, kanıtlanmasından başka bir şey 

değildir. 

Kıvılcımlı, bugün Türkiye’nin en çok başını ağrıtan, insanlarımızın acılar çekmesine yol 

açan Kürt Sorununu da 1933’te, hem Türklerin hem de Kürtlerin yararına olacak biçimde, 

teorik planda kesince çözmüştür. Türkiye’nin öbür meselelerinin çözümü daha da kolaydır. 

Biz onların da yolunu, Halkın Kurtuluş Partisi Programı’nda, en cahil insanımızın bile 

anlayacağı açıklıkta, sadelikte ortaya koyduk, gösterdik. 

Onların, hepsini gerçekleştireceğiz. Halkımız, yiğittir. Uyandırıldığı, bilinçlendirildiği 

ve örgütlendiği anda kendini de yurdunu da savunmasını ve alçak emperyalist saldırganlara 

hak ettikleri dersi vermesini bilir. Bunu Birinci Kuvayimilliye’de göstermiştir, İkincisinde de 

gösterecektir. 

Bu Kurtuluş Savaşında da, yine Türk Halkı ve Kürt Halkı elele verecektir... 

Başta İşçi Sınıfımız gelmek üzere, köylülerimiz, esnaflarımız, orta sermayedarlarımız, 

aydınlarımız, devrimci gelenekli asker (Ordu) ve sivil gençliğimiz bu kutsal İkinci 

Kuvayimilliye Hareketimizde yer alacaktır. Aynen birincide olduğu gibi... Bunu çok iyi 

biliyoruz... 

Vurgulayalım ki, Ordu Gençliğimiz de bu Kurtuluş Savaşında ön safta yerini alacaktır. 

Birkaç generalin, öngörüsüz, çelişkilerle dolu, anlamsız konuşmaları, güya değerlendirmeleri 

ve ürkek, cesaretsiz tavırları bizi yanıltmasın... Ordu Gençliğimiz yiğittir, uyanıktır, yurdunu 

ve halkını canından çok sevmektedir. ABD ve AB Emperyalistlerinin yukarıda anılan 

saldırılarına biz devrimciler kadar öfke ve kin duymaktadır. Bunu da iyi biliyoruz... 

Sonunda yine biz kazanacağız. Alçak Batılı Emperyalistler kıçlarına bakarak defolup 

gidecekler... 

Halkımızla birlikte Demokratik Halk İktidarını kuracağız... 

Korku, yılgınlık, umutsuzluk nedir bilmeyiz biz!.. Biz gerçek devrimcileriz... 

 

(Kurtuluş Yolu, sayı: 2, 22 Temmuz 2005) 
 



DİNLE TAYYİP! 

 

 

 

 

 

 

 

SİYASİ İSLAM, ABD’NİN “YEŞİL KUŞAK PROJESİ”NİN ESERİDİR 

 

İkinci kalite bir topçu ve dolmuş şoförüydün. Molla Necmeddin’in Ortaçağcı 

partilerinden biriyle tanıştın. Sen de İmam okulunu bitirdiğin için aynı görüşlere sahiptin. İyi 

bilirsin, o okullarda okuyanların onda dokuzu bu görüşleri benimser. Zaten ABD, o okulları, o 

işlevi yüzünden kurdurdu ve pıtrak gibi tüm Türkiye’de yaygınlaştırdı. 

Büyük Devrimci Usta’nın dediği gibi; Emperyalistler bir geri mazlum ülkeye girince, 

oradaki en gerici sınıf ve zümrelerle ittifaka girer. Bundan amaç: o ülkenin ekonomice ve 

kültürce gelişmemesi ve o ülkede emperyalist sömürüye baş kaldıracak antiemperyalist, 

yurtsever devrimci güçlerin yetişmemesi... Böylece de emperyalist sömürü ve talanın 

güvenceye alınması… 

İşte bu sebepten bugün 688 tane İmam Hatip Lisesi (İHL) var… Resmi olarak açılmış 7 

bin civarında Kur’an Kursu var. Bunların 2.500 tanesi öğrencisizlikten dolayı şu an kapalıdır. 

Tabiî binlerce de gayri resmi Kur’an Kursu vardır. Bunların sayısının da 3 bin civarında 

olduğu tahmin edilmektedir… 

Bunlara ilaveten, onlarca Ortaçağcı tarikat da tüm Anadolu’yu ve Kürt İllerini, büyük 

şehirler de dahil olmak üzere, kuşatmış durumdadır. Tarikatlar ki, tamamı sapıktır... 

Mevlevilik de dahil… Ortaçağcı yazar İsmail Nacar’ın bile açık olarak gördüğü ve ifade ettiği 

gibi bunlar “birer yılan yuvasıdır”. 

Tarikatlar dini sapıtmadır. Hz. Muhammed’in Kur’an’da ve Hadislerde ortaya koyduğu 

öğretinin amacı, çağının şartları içinde bu dünyada en insancıl toplum düzenini kurmaktır. 

Yani Kur’an bütünüyle bu dünyanın düzeniyle uğraşır. O dönemde, Arap Toplumunun içine 

girdiği sınıflı toplum düzeninin (Tefeci-Bezirgân düzeninin) insanlara verdiği acıları ve 

toplumda yaptığı tahribatı en aza indirmeyi amaçlar Hz. Muhammed. Tabiî gerçekçi bir 

toplum önderi olduğu için o düzeni bütünüyle değiştiremeyeceğini, o nedenle de acıları 

tümden yok edemeyeceğini bilir. Ve yapabileceğinin, hiç değilse bu acıları en aza indirmek 

olduğunu görür. Onu yapar. Kur’an’daki ayetler hep bunu amaçlar… 

Hz. Muhammed’in kendisiyse, bir İlkel Komünal (Sosyalist) Toplum-Sınıfsız Toplum 

şefi (önderi) gibi yaşar ve davranır. Odasında kuru hasır üzerinde yatar. Hurma lifleriyle 

doldurulmuş yastık kullanır… Arpa ekmeği yer… Odasında kırbasından başka eşyası 

bulunmaz. Öldüğünde, zırhı bir Yahudi bezirgânda rehindir. Takriben 90 kilo arpa 

karşılığında zırhını rehin bırakmıştır bezirgâna… Oysa o zaman toplum şefidir. Toplumun 

hazinesi elinin altında-onun gözetimindedir. İstese lüks içinde yaşar… Ama o bunun tam tersi 

bir yaşam biçimini benimser ve uygular… Amacı topluma bu yönüyle de örnek olmaktır… 

Yani o bu yaşantısıyla, insanlara, kişicil mal mülk peşinde koşmamalarını, toplumun 

menfaatlerini hep ön planda tutmalarını, eşitlikçi, kardeşçe bir yaşama tarzını 

benimsemelerini örgütlemek, örneğiyle göstermek ister. Bildiğimiz gibi Dört Halife de O’nun 

bu yönünü olduğu gibi benimser. Ve öyle yaşar. Muaviye ve oğlu Yezit’le birlikte iş tersine 



döner. Onlar Firavunları ve Nemrut’u örnek alırlar… İslam Medeniyeti derebeyileşmiş olur… 

Tefeci-Bezirgân düzeni, topluma her yönüyle egemen olur… Hz. Muhammed’in ve Kur’an’ın 

insancıl eşitlikçi yönleri, buyrukları görmezlikten gelinir. Yok sayılır… 

Kur’an ve Hadislerdeki Cennet ve Cehennem anlatımlarının amacı, insanları 

ödüllendirme ve korkutmayla, kötülüklerden yani bencil düşünce-davranışlardan alıkoymak, 

eşitlikçi bir kardeşlik toplumunu kurmaktır. Bu sebeple, içgüdülerimizin talepleri (İslam buna 

NEFİS diyor) en büyük düşman-kötülük sebebi ilan edilir. Ve onunla savaş, savaşların en 

büyüğü, Cihadı Ekber olarak adlandırılır. 

Unutmayalım içgüdülerimiz, bunların beynimizdeki temsilcisi olan Bilinçaltımız-

Altbilincimiz, hep organizmamızın ihtiyaçlarını dile getirir; onların karşılanmasını önerir-

emreder, onları hep ön planda tutar… 

Bilincimiz ise Toplumun ona yüklediği değerleri yani Toplumun çıkarlarını ön planda 

tutar. Toplumun bilincimize yüklediği değerler sistemine biz AHLÂK deriz… Ahlâklı yani 

Toplumu düşünen, onun menfaatleri için mücadele eden, savaşan insanlar bu yüzden 

toplumca değerli sayılır, sevilir… Onlara kahraman denir. İslam böyle insanlara Takva sahibi 

der… Gazi der… 

Tarikatlar ise, Hz. Muhammed’in ve Kur’an’ın bu özünü hiç anlamaz ve kavramazlar. 

İslam’daki bu dünya-öbür dünya bütünlüğünü, amacını, daha doğrusu özünü anlayamadıkları 

için bozup parçalarlar. Bu dünyaya boş verilmesini, asıl önemli olanın öbür dünya olduğunu 

söylerler. Hatta en önemli olanın Allah’a varmak, onla bütünleşmek olduğunu savunurlar. 

Bunun yolunun da bu dünyadan bütünüyle vazgeçip ibadetle, zikirle uğraşmaktan geçtiğini 

öne sürerler hatta taraftarlarına-meczuplaşmış müritlerine emrederler. Böylece de saf, 

bilinçsiz insanlarımızı kandırarak, din duygularını istismar ederek ağlarına-tuzaklarına 

düşürüp insafsızca sömürürler... Kölece kullanırlar… 

Tarikat önderlerinin en sevimlileri olarak bilinen Yunus ve Mevlâna’da bile bu dünya, 

bu dünyada olup bitenler; zulümler, kıyımlar, sömürüler, talanlar es geçilir… Tanrıyla 

bütünleşmek için ibadet ve zikir emredilir… 

Yunus; 

Cennet cennet dedikleri 

Birkaç köşkle birkaç huri 

İsteyene ver sen onu 

Bana seni gerek seni 

der. 

Kur’an’da ve Hadislerde asla böyle bir hedef ortaya konmaz, gösterilmez… 

Mevlâna, ahmaklığa övgü düzer: 

“Nice bilgi, nice zekâ, nice anlayış vardır ki yolcuya bir gulyabani, bir harami kesilir. 

“Cennetliklerin çoğu ahmaktır. Bu suretle de filozofun şerrinden kurtulur onlar. 

“Kendini faziletten de üryan bir hale getir, saçma şeylerden de… Böylece rahmet, her 

an sana insin dursun. 

“Anlayışlı olmak; sınıklığın, niyazın zıddıdır. 

“Anlayışlı olmayı bırak, ahmaklıkla uzlaşmaya bak. 

“Anlayışı, hırs ve tamah tuzağı bil. Temiz kişinin şeytan gibi akıllı olmakla ne işi var? 

“Aklı fikri ileri olanlar, bir sanatla kanaat ederler. Fakat o kadar ileri anlayışlı 

olmayanlar sanatı görür, sanatkârı bulurlar. 

“Ana küçücük yavrusunu gündüzün kucağına alır, ona el ayak olur, onu her şeyden 

korur.” (Mesnevî, Cilt 6, MEB Yayınları, s. 188) 

Mevlâna’ya göre insan; ahmak, aciz, bir çocuk gibi zavallı, her an yardıma, bakıma 

muhtaç olursa Allah’a dolayısıyla da Cennet’e yakın olur. Allah da öylelerini bir ana gibi 

kollar, korur. 



Oysa Hz. Muhammed ve Kur’an-Hadisler bunun tam tersi bir anlayışı savunur. 

Kur’an’ın tam 40 sûresinin 54 âyetinde akıl, aklı işletme-kullanma övülür, bunun önemi 

tekrar tekrar vurgulanır, belirtilir. Bir örnek verelim: 

“Hiç şüphe yok ki ayaklarıyla yürüyenlerin Allah indinde en kötüsü aklını kullanmayıp 

sağır ve dilsiz kalan iki ayaklı hayvanlardır.” (Enfal Sûresi, 22’nci Âyet) 

Mevlâna çok akıllı bir düşünürdür. Yaptığı işin (felsefenin) bile yüksek oranda akıl 

gerektirdiğini bir an düşünse, düşünebilse, böyle saçma-zırva, İslam’ın özüyle-ruhuyla çelişen 

tezler öne sürmezdi sanırız… Ama söylediğimiz gibi tarikatlar dincil sapıtmadır… İnsan 

Mevlana düzeyinde bir zekaya sahip olsa bile, sapıtınca zırvalaması kaçınılmazdır… 

Kaldı ki Yunus ve Mevlâna tarikat önderlerinin en zeki, içten, en temiz, en saf 

olanlarıdır… Onlar bile Hz. Muhammed’in öğretisinin ruhunu kavramaktan-anlamaktan aciz 

kalınca; diğerlerinin durumunu varın siz düşünün… 

Kaldı ki Tarikatlar zaman içinde iyice çürümüş, bozulmuş, soysuzlaşmış, 

derebeyileşmiş, tarikat önderleri de birer düzenbaza, sömürgene, vurguncuya, uçkurcuya, din 

derebeyine dönüşmüştür. Müslüm Gündüz, Ali Kalkancı, Haydar Baş, Adnan Hoca (Oktar), 

Kemal Pilavoğlu bunlara tipik örnektir. Fetullah Gülen de -uçkurcu olmamakla birlikte- 

düzenbazlık ve madrabazlığıyla bu kategoriye girer. 

İHL’ler, Kur’an Kursları, takriben 60 yıldan beri Hz. Muhammed’in ve Kur’an’ın 

özünü-ruhunu değil de yalnızca geri-gerici (yani sınıflı-Tefeci-Bezirgân düzeninin kurallarını 

ılımlandırmakla birlikte onaylayan, kabullenen) yönlerini temel alan bir eğitim verdi. 

Tarikatlarsa -yukarıda belirttiğimiz gibi- işi sapıtma aşamasına götürerek, müridlerini 

meczuplaştırdılar; maddi ve manevi olarak (cinsel yön de dahil olmak üzere) sömürdüler. 

İslam’ın özünden uzak, Ortaçağcı ve sapık düşüncelerle kafaları uyuşturulan, 

zavallılaştırılan bu insanlarımızın sayısı milyonları buldu… 

İnsanlarımızı, temiz din duygularını sömürerek kandırmak ve bu temel üzerinde siyaset 

yapmak Türkiye’de DP-Adnan Menderes-Celal Bayar dönemiyle, özellikle de iktidarıyla, 

yani 1945-50 sonrası başladı… Demirel ve AP ile birlikte de o aşağılık politika gittikçe 

geliştirildi… Politikanın temel figürü ya da argümanı haline geldi din sömürüsü. Yaşar Nuri 

Öztürk’ün deyişiyle; “İnsanları, Allah’la aldatmak” aldı yürüdü... 

Batılı Emperyalistlerin en has, en aşağılık adamlarından Morrisson Sülü, halka ve 

vatana ihanet ettikçe yani satıldıkça, tabiî bu arada da Demirel’ler (kardeş ve yeğenler) olanca 

hızıyla vurgunla-talanla küplerini doldurdukça; masum, bilinçsiz kara halk yığınlarına yüzünü 

dönüyor şöyle haykırıyordu: “Bu memlekette herkes göğsünü gere gere ben Müslümanım 

diyebilmelidir.” Sanki bu yasakmış gibi… Yasak olmadığını o mason alçak da biliyordu. Ama 

maksat halkın saf din duygularını sömürmek, onları uyutup kandırmaktı. Tabiî bu arada 

Demirel, İHO-L açmaktan da geri durmuyordu. Ortaçağcı mecnunlaşmış insanlar 

çoğalmalıydı ki halk kolayca kandırılabilsin, uyutulabilsin. O da hem nam, ün ve koltuk 

sahibi olmaya hem de küp doldurmaya devam edebilsin… Demirel bu iğrenç-pis yöntemle bu 

ülkede 20 yıl başbakanlık ve devlet başkanlığı yaptı. Yani milleti aptal yerine koyarak 20 yıl 

devran sürdü… 

Çok değerli karikatür sanatçımız Turhan Selçuk, Demirel ve benzerlerinin, bu din alıp 

satma (sömürüsü) yöntemiyle kara halk kitlelerini uyutma ve aldatma politikasını 30 Temmuz 

tarihli Cumhuriyet’teki çizgi bandında şöyle ortaya koyar-gözler önüne serer-dile getirir: 

Öküzbaşın “Muuu” sesi ya da “Muuu” demesi, satılmış Parababaları parti liderlerinin 

halkı “Allah’la aldatmasıdır”. 

Parababalarının en alçak ve satılmış temsilcilerinden T. Özal da Batılı Emperyalistlerin 

kucağına yerleştikçe, zavallı halk yığınlarımıza şöyle derdi: “Biz Allah’ın ipine sımsıkı 

sarılmışız. Evvel Allah’ın izniyle Türkiye’yi düzlüğe çıkaracağız. Çağ atlatacağız 

Türkiye’ye!” 



T. Özal da bu aşağılık politikayla Türkiye’de on yıl Başbakanlık ve Devlet Başkanlığı 

yaptı. Tabiî bu arada da oğulları, damat ve yandaşları küplerini doldurdular. Karunlaştılar. 

Demirel’ler ve yandaşları gibi… 

T. Çiller de aynı yolu izledi. Demirel’in çömeziydi… Başka bir yol tutması 

beklenemezdi. Başına türbanlar taktı. Meydanlarda senaryo icabı kendisine hediye edilen 

Kur’an’ları öperek kabul etti. Bol bol Allah kitap edebiyatı-demagojisi yaptı… 

 Bu arada da öncekilerde olduğu gibi küpler dolmaya devam etti. “Bay yüzde on” veya 

“Enişte” o işle yoğun biçimde uğraştı. Zaten çok deneyimliydi o işlerde… 1980’li yıllarda 

Tansu’yla elele vermişler ve yöneticisi oldukları rahmetli İstanbul Bankası’nın içini 

boşaltmışlardı. 1990 ve 2000’li yıllardaki Banka Hortumcularına örnek oluşturmuşlar, yol 

göstericilik etmişlerdi… Tabiî yandaşlar da boş durmamış aynı şerefsizce işi başarıyla 

yürütmüşlerdi… 

Molla Necmeddin Erbakan da bu işte oldukça başarılıydı. O gerçek anlamda bir “Altın 

Küpüydü”. Mal beyanında 149 kilo altınım, 1 milyon dolar civarında dövizim, bir yığın evim, 

villam, arsam var demişti… 

Mesut Yılmaz da boş durmadı. O siyaset yaparken, küp doldurma işini kardeşi Turgut 

Yılmaz yaptı… Yılmaz kardeşler de şu anda on milyonlarca dolarlık servete sahiptir, en 

azından… 

B. Ecevit’se halka ve vatana ihanet etti ama kendi adına küp doldurmadı. Onun zaten 

çoluğu çocuğu yoktu ve de yemekle tüketemeyeceği kadar malı vardı. O sebeple kendisi 

vurgunculuk yapmadı. O koltuk (makam), ün-poz hastasıydı. Koltuğa oturmak onu yeterince 

tatmin ediyordu. Fakat yandaşları boş durmadı. Hüsamettin Özkan, Koalisyon Ortağı 

MHP’den Koray Aydın ve benzerleri çok başarılı küp doldurucular olarak tarihe geçtiler… O 

da bunlara, bildiği halde, göz yumdu. Yandaşlarım ve Ortaklarım var küplerini doldursun, 

yeter ki ben başbakanlık koltuğunda oturabileyim dedi. Onun siyasi namustan anladığı da bu 

kadarcıktı. 

B. Ecevit, iktidarı süresince, Batılı Emperyalistlerin her dediğini de harfiyen yapmaktan 

geri durmadı… Irak’ta kitle imha silahı bulunduğuna dair, “ABD için yeterli kanıt varsa bizim 

için de var demektir” diyecek kadar da alçaldı, satıldı, ihanete battı. Yine IMF’nin talebi 

üzerine, Körfez Depremi sırasında on binlerce insanımız yıkıntılar altında yatarken ya da can 

çekişirken, “Mezarda Emeklilik Yasası”nı çıkardı. İnsanların kafası deprem felaketinin 

yarattığı acılarla dolu, pek üzerinde durmazlar bu yüzden diyerek, bu halk düşmanı yasayı 

çıkardı… 

 

TAYYİP, SİYASİ İSLAMIN,  

YANİ ABD’NİN EVLADIDIR 

Ve sen Tayyip! Öncekilerin açtığı iğrenç yolu izledin… Üstelik sen İmam okulundan 

mezundun. Bu edebiyatı da bu sebepten çok iyi yapardın… Nitekim yaptın da. Bu konuda 

önderin, velinimetin, siyasi varlık sebebin Molla Necmeddin Erbakan’ı bile geçtin. “Mutmain 

olmak” gibi içinde Arapça kelimeler bulunan ibarelerin, halkımızda kullananlara karşı bir 

hayranlık uyandırdığını biliyordun. Çünkü sen Kasımpaşa kurnazısın. Bundan dolayı, içinde 

böyle Arapça-Farsça kelimeler bulunan cümleleri bol bol kullandın. Tabiî bununla 

yetinmedin. Menziline ulaşmak için bunun yetmeyeceğini biliyordun… 

“Minareler süngü 

Kubbeler miğfer 

Camiler kışlamızdır 

Müminler asker” 

demagojisine sarıldın… 

Kenar mahalle uyanığı (kurnazı) olduğun için Molla Necmettin’e dört elle sarıldın: “Bu 

işte bizim için ekmek var. Oğlum Tayyip aklını iyi kullan!” dedin kendi kendine... İmam 



okulu mezunu olman zaten iyi “referans”tı N. Erbakan için... Ve dört elle sarıldın işe... Önce 

Beyoğlu İlçe Başkanlığı’na getirdi seni N. Erbakan... İyi rol yapıyordun. Erbakan’ı her 

gördüğünde hızla ellerine sarılıp öpüyordun. En parlak, en renkli, en abartılı sözcüklerle 

övgüler düzüyordun Erbakan’a. Gözüne, gönlüne girmeye çalışıyordun iyice... Çünkü 

yükselmen Erbakan’ın isteğine bağlıydı... 

Bu arada Türkiye’de iktidarların, ABD tarafından kurulup, yıkıldığını da tam 

göremesen de sezinlemiştin... Erbakan Molla’nın bile önünü-yolunu açan ABD’ydi bildiğin 

gibi... 

Siz Tefeci-Bezirgân Sermayenin temsilcileri genellikle yüreksiz olursunuz... Sinsi 

olursunuz... 12 Mart Faşist Darbesi sonrasında Erbakan Molla’da da şafak atmıştı. Çünkü 

onda da senin gibi yürek selanik... Alel acele Almanya’ya topuklamıştı-tüymüştü. Yani 

kaçmıştı... Kendiliğinden geri dönmesi mümkün değildi. ABD’nin emri üzerine 12 Mart’ın 

faşist generalleri geri çağırdılar... Gel Türkiye’de parti kur, siyasi çalışma yap dediler. Amaç, 

o günlerde hızlı bir yükseliş içinde olan Devrimci Hareketin-Mücadelenin önünün 

kesilmesiydi. Gençliği, devrimci-yurtsever olmaktan alıkoymak için Ortaçağcı kanallara 

yönlendirmeyi tercih etti alçak faşist generaller. Satılmış generaller... Erbakan geldi ve 

Ortaçağcı partilerinden birini daha kurdu... 

12 Eylül Faşist Darbesi sonrasında da aynı alçakça, namussuzca oyununu oynadı ABD-

CIA ve satılmış faşist generaller. Yani Netekimgiller... 

Devrimci gençlik (ki vatanını, halkını herkesten çok ve bilinçlice sever...) yüz binler 

halinde işkencelerden geçirildi, zindanlara dolduruldu. Darağaçlarına çıkarıldı... 

Kurşunlandı... Yargısız infazlara uğratıldı... 

Ve Devrimci Hareket-Mücadele bir daha toparlanamasın, gelişmesin diye; yine 

Ortaçağcı hareketlere destek verildi, onların önü açıldı... ABD ve faşist cunta tarafından... 

Bu acı gerçeği namuslu-yurtsever, rahmetli General, Deniz Kuvvetleri eski Komutanı 

Güven Erkaya açık ve kesin biçimde ortaya koymuştur... 

ABD’nin bu  alçakça numaralarını-oyunlarını biliyordun sen Tayyip... O yüzden de 

ABD’yle bir bağlantı kurabilmek için yanıp tutuşuyordun... İmdadına satılmış gazeteci Ruşen 

Çakır yetişti. O zaten yıllardır CIA’nın kucağındaydı. Bağlantınızı kurdu... Sizi 

irtibatlandırdı... 

Bu konuda Ergün Poyraz, Tayyipgiller’i anlattığı, “Patlak Ampul” adlı kitabında şunları 

yazar: 

“Amerika’nın yeşil kuşak teorisinin ardından İslamcı gruplara dahil olan Necip Fazıl’ın 

en kuvvetli yanlarından biri de amansız Amerikan yanlısı olmasıydı. Hatta Amerika’nın İran’ı 

işgal etmesini teşvik eden yazılarının ardından, kendisini eleştiren Erbakan ve arkadaşları 

hakkında adeta ateş püskürüyordu: 

“Bana isnat ettikleri kusur olarak Amerikalıları İran cenubunu işgal etmeye teşvik 

ettiğimi öne süren bu beton kafalı köpekler bilsin ki, dava, Moskof’un işgaline mani olmak 

için orayı geçici şekilde tutmak tabiyesinden ibarettir ve ondan sonra Amerikalıya “şimdi 

çekilebilirsiniz!” demek bunu yaptırmak kolaydır. Yoksa bu sefiller o hassas bölgeyi 

Moskofların istila etmesine taraftar bulunuyorlar?.. 

“Kuzum, söyleyin bana; bu adamlar hain mi, ahmak mı, Müslüman mı, münafık mı, 

nedir?.. 

“Necmettin Erbakan tımarhanesinin zavallı delileri!.. Size acıyorum!..” 

“Üstatları bu denli Amerikan yanlısı olur da çıraklar ondan aşağı kalır mı? Tabiî ki 

hayır!.. Recep Tayyip Erdoğan da partiyi kurmadan önce defalarca Amerika’ya gitmiş, 

Yahudi örgütlerinin kapılarını aşındırmıştı. 

“Tayyip Erdogan’ın destekçisi Yeni Şafak Gazetesi’nin haber müdürlüğünü de yapan 

Nasuhi Güngör “Yenilikçi Hareket” adlı kitabında, Erdoğan”ı keşfediyorlar başlığı altında, 

Erdoğan ve ekibi için, 



 “İçlerinde CIA Ortadoğu ve Türkiye masası şeflerinin de bulunduğu Amerikalıların 

övgülerine mazhar oluyordu.” şeklinde saptamalarda bulunuyordu. 

“Erdoğan’ı destekleyen ve onu yere göğe sığdıramayanlardan biri Morton Abromowitz 

idi. Abromowitz, Erdoğan için şöyle diyordu; 

 “Kravatlı ve çağdaş görünümlü Erdoğan’ı Erbakan’a tercih ederim” 

“Erdoğan daha RP Beyoğlu İlçe Başkanı iken aslen bir Yahudi olan dönemin ABD 

Büyükelçisi Morton Abromowitz ile tanışmaya can atmış ve bu dileğine de kavuşmuştu. 

Erdoğan ile Abramowitz’in Kasımpaşa’da buluşmasını sağlayan isim gazeteci Ruşen 

Çakır’dı. Abromowitz-Erdoğan görüşmeleri kesintisiz olarak sürdü. 15 Ekim 1996 tarihinde 

Erdoğan’ı makamında ziyaret eden Abromowitz, Erdoğan’a “Siz Türkiye’nin geleceği için 

çok önemlisiniz” diyor, Erdoğan da, Abromowitz’in olumlu ve sıcak bir mesaj getirdiğini 

söylüyordu. 

“Türkiye’nin geleceği için Tayyip Erdoğan’ı çok önemli gören Abromowitz, gittiği her 

ülkeden kovulan bir isimdi. Abromowitz’in kartvizitinde; Amerika’nın Ankara eski 

Büyükelçisi sıfatına ek olarak sık sık MOSSAD ajanı suçlamaları taşımasının yanında ırk 

bilinci yüksek bir Amerikan Yahudisi özelliklerini de taşıyordu. ABD Dışişleri İstihbarat ve 

Araştırma Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde de bulunan Abromowitz, Amerikan istihbarat 

örgütleri arasındaki koordinasyonu sağlamakla görevliydi.” (agy., s. 201-203) 

Evet Tayyip... ABD ve İsrail’le, CIA ve MOSSAD kanalıyla ilişkileri de kurduktan ve 

onlara hizmete hazır olduğunu söyledikten sonra; senin için “İşler oldu ayna”! Artık hızla 

yükselişe geçtin. Arkanda ABD-CIA, İsrail (MOSSAD) ve burnunun önünü görmekten aciz 

bunak N. Erbakan vardı... Seni kimse tutamazdı ve durduramazdı... Nitekim öyle de oldu... 

RP İstanbul İl Başkanı oldun sonra da İstanbul Belediye Başkanı... 

Bu süreçte üç önemli çalışma yaptın: 

1- ABD ve İsrail’e sürekli sıcak mesajlar gönderdin ve onlar için hizmette kusur 

etmeyeceğini ve sınır tanımayacağını bildirdin... Ruşen Çakır’dan sonra, yine has bir ABD 

uşağı satılmış olan, Cüneyd Zapsu seni ABD’ye pazarladı... 

2- İçeride sert antilaik, Mustafa Kemal düşmanı ve Ortaçağcı-şeriatçı nutuklar atmaya 

başladın... 

Katıldığın TV programlarında; “Elhamdülillah şeriatçıyım. Laiklik bir gün mutlaka 

gidecek!” diyordun. 

1994 yılında Ümraniye’de yaptığın bir konuşmada; “(...) Ben Müslümanım” diyenin 

tekrar yanına gelip bir de “Aynı zamanda laikim” demesi mümkün değil. Niye? Çünkü 

Müslümanın yaratıcısı Allah, kesin hâkimiyet sahibidir. “Egemenlik kayıtsız şartsız 

milletindir” koskoca bir yalan. Egemenlik kayıtsız şartsız Allah’ındır.” diyordun. (a.g.y., s. 

33) 

Rize’de yaptığın bir konuşmada da şöyle diyordun: 

“2000’li yıllarda dine dayalı sistemler iktidar olacaktır, diyor bir Hıristiyan misyoner, 

oysa biz şimdi sadece Elhamdülillah Müslümanım diyebiliyoruz. Hâlbuki Müslüman gibi 

yaşayabileceğim, diyebilmeliyiz.” (agy., s. 35) 

28 Şubat’tan iki ay sonra İstanbul’da giderleri belediyece karşılanan Uluslararası İslam 

Düşüncesi Konferansı adlı bir toplantı düzenledin Tayyip... Ve orada şöyle dedin: 

“Müslümanlar ne yazık ki Sanayi medeniyetinin meydan okumasına anlamlı bir cevap 

geliştiremedi. Müslümanlar yükselen yeni medeniyet karşısında yenildi. Siyasi istiklallerini 

kaybetti. Bizim kılıçlarımız, Batılıların tüfekleri vardı. Savaş meydanlarında Müslümanlar 

yenilgiyi tatmaya başladı. Ardından kültürel yenilgimiz başladı. Geleneksel Müslüman 

zihniyeti, sanayi medeniyeti karşısında çaresiz kaldı. Ulemamız içine kapanarak savunmacı 

pozisyona çekildi. Ulemanın yerini Batılı eğitimden geçmiş yeni bir aydın sınıfı aldı. Bu sınıf 

Batı karşısında özür dileyici tavra büründü. Batı’nın kültürel parlaklığı yeni Müslüman 

aydınların gözlerini kamaştırmıştı. Böylece maddi yenilgi, kültürel bir yenilgiyle iyice pekişti. 



Batılılaşma serüveni İslam Dünyası’nın kendi içinde bölünmesinin tohumlarını da ekmişti.” 

(Aktaran Mehmet Bölük, El Tayyip, s. 109-110) 

Tayyip, yukarıdaki cümlelerinde, “Batılı eğitimden geçmiş, yeni bir aydın sınıfı”nın, 

“Batı karşısında özür dileyici tavra büründü”ğünü; böylece de Batı karşısındaki kültürel 

yenilgisini “iyice pekişti”rdiğini söylüyorsun... Ama şu anda iki kızın ABD’de, oğlun da 

İngiltere’de eğitim görüyor. Yani senin deyişinle “Batılı eğitimden geç”iyor... 

Sen fırıldak çeviriyorsun Tayyip... Hiçbir düşüncende içten değilsin... İçeride saf 

Müslümanlara başka konuşuyorsun, Batılı efendilerine başka... Maksat iktidar, nam, ün, poz 

ve servet sahibi olasın, değil mi? Bütün oyunun buna... 

Mustafa Kemal hakkında da o günlerde çok bayağı, iğrenç sözler söyledin. Bir 

keresinde “Ölmüş İnek” diyordun Kuvayimilliye’nin önderi için. Yazık... Oysa senin gibi bir 

milyar kişi, Mustafa Kemal’in milyonda biri bile olamaz... O yedi düveli yani senin bugün 

hizmetinde ve emrinde olduğun Batılı alçak emperyalist haydutları yenen bir Halkın ve 

Ordunun önderidir, başkomutanıdır. Kübalı devrimciler için Joze Marti neyse, biz Türkiyeli 

devrimciler için de Mustafa Kemal odur. Burjuva Devrimi biçiminde de olsa bir Devrimin ve 

Ulusal Kurtuluş Savaşının önderidir. Onun başlattığı hareketi biz mantıki sonucuna dek 

götüreceğiz. Yani Devrimci Demokratik Halk İktidarını kuracağız. Hem de mutlaka... 

Tayyip, bugün “Referansım İslamdır”, “Hem Müslüman hem laik olunmaz” gibi 

sözlerini tümden yalayıp yutmuş durumdasın... Sen müthiş bir yalayıp yutucusun... Ama bu 

da çok kötü bir şey be Tayyip... Önce tükürüyorsun her önüne gelen yerde... Sonra da onları 

bir bir yalıyorsun ve yutuyorsun... Bu ne zor bir şey Tayyip... Bizce hiçbir şey için bu 

yapılmaz... Yapılmamalı... Ama sana, bunları görecek ve seni bunlardan alıkoyacak ahlâki 

değerler sistemini yüklememişler ki... O yüzden sen yaptığının ne denli kötü ve zor bir şey 

olduğunu göremiyorsun, bilemiyorsun. 

3- Bu süreçte bir şey daha yaptın Tayyip... Küpünü doldurdun. Trilyonlara sahipsin 

şimdi... Ve bu servetin kaynağını açıklayamıyorsun. Hakkında açılmış 7 tane yolsuzluk 

dosyası var... Yandaşlarının da öyle… Onlarla birlikte 40’ı aşkın yolsuzluk dosyasına-

davasına sahipsiniz şu anda... Dokunulmazlıkları bundan kaldırmıyorsunuz... Önce 

yandaşımız 4 bin yeni hakimi atayalım, mahkemeleri bütünüyle yandaşlarımızla doldurarak 

kuşatalım; sonra kaldırırız dokunulmazlıkları diyorsunuz... Bu hesap içindesiniz... Bir de 

zaman aşımına güveniyorsunuz... Onun hesaplarını yapıyorsunuz... 

Bir zamanlar sözde karşı olduğun Batı’yla şu anda birleşebilmek için kan teri 

döküyorsun Tayyip. Onların bir dediğini iki etmiyorsun. 

IMF, emretti diye, halkımızın gözbebeği, onlarca yılda milyarlarca dolarlık para 

yatırılarak meydana getirilmiş olan, en kârlı, en büyük Kamu kuruluşlarını, iki-üç yıllık 

kârları karşılığında; yerli-yabancı Parababalarına satıp geçiyorsun. Buna satış denmez. Çünkü 

o malları, kuruluş maliyetlerinin beşte-onda biri fiyata, iki-üç yıllık kârı kadar bir paraya kim 

satar? Akıllı bir bezirgân bunu yapmaz... Bu peşkeş çekmektir. Bu kamu malına ihanettir. 

Namuslu, yurtsever-halksever bir insan, çok iyi gelir getiren bir kuruluşu yok fiyatına 

satmaz... Bu satışın, halk için ihanet anlamına geldiğini sen de ekibin de iyi biliyorsunuz, 

Tayyip. Siz kişicil menfaatiniz için bu ihanetleri yapıyorsunuz. Yaptığınız ve yapmayı 

planladığınız soygunlar, vurgunlar, yolsuzluklar, kanunsuzluklar yanımızda kalsın, hesap 

sorulmasın diye bu ihanetleri yapıyorsunuz. Hem de bilerek ve isteyerek... Batılı 

efendilerinizle çıkarlarınızı birleştirdiniz. Onlar Türkiye’yi talan etmek istiyorlar. Siz de hem 

iktidarda kalalım hem de küpleri dolduralım diyorsunuz. O yüzden işbirliği-suçbirliği 

içindesiniz... 

Türkiye’yi AB’ye, onların istediği biçimde sokmaya çalışarak ikinci bir suç işliyorsun. 

İkinci bir ihanettir bu. Biz çok iyi biliyoruz ve görüyoruz ki onlar (AB Emperyalistleri) 

Türkiye’yi üçe bölmeden AB’ye almazlar... Adım adım Türkiye’yi o zemine sürüklüyorlar 



zaten. Tabiî senin teslimiyetçi, işbirlikçi tutumun yüzünden… Senden öncekiler de aynı 

ihaneti etti. Ama sen hepsini solladın ihanette... 

Bir diğer ihanetin de Kıbrıs’ı satmaktır Tayyip... AB’yle yapılan Gümrük Birliği 

Anlaşmasını Kıbrıs Rum Devletini de içine alacak şekilde genişleten “Ek Protokol”ün 

imzalanması resmi açıdan Kıbrıs Rum Yönetimini “Kıbrıs Cumhuriyeti” adı altında Kıbrıs’ın 

tamamının temsilcisi olarak tanımak anlamına gelir... Sen her zaman yaptığın gibi kara halk 

yığınlarını kandırmak için yine demagojiye sarıldın. “Ben ek protokole imza atmakla, Kıbrıs 

Cumhuriyeti’ni (yani Rum Devletini) tanımış olmuyorum” filan demeye başladın, kendi 

kendine yayımladığın deklerasyonla. Ama bunların bir ciddiyetinin olmadığını sen de 

biliyorsun... Yaptığın kandırmaca... 

Rumları tanımış olmak bir yana, onlarla gümrük birliği anlaşması bile yapmış 

oluyorsun... Bu nasıl tanımamak... 

Tayyip, ihanetlerini katmerlendirdikçe, zavallı, cahil, bilinçsiz halkımızın temiz din 

duygularını sömürmeye girişiyorsun... 

“Türban meselesini çözeceğiz, İHL’nin üniversiteye girişteki mağduriyetini 

gidereceğiz” türünden demagojiler üretiyorsun... Böylece, zavallılaştırılmış o insanlarımızı 

kandırarak oy tabanını muhafaza etmek istiyorsun... Maksat gündem sapsın, yaptığın ihanetler 

gözden kaçırılsın... Tamamen buna oynuyorsun... 

Kıbrıs’ı Rumlara ve AB Emperyalistlerine satışınızı, “Siirtliler Dayanışma Vakfı” 

gecesinde yaptığın konuşmada şöyle savunmaya çalıştın: 

“Birileri gelir dayatır. Kıbrıs’tan çıkın derdi. Bir yere kadar dayanır, ondan sonra kuzu 

kuzu çıkardık.” 

Bu cümleler kişiliğinizi yani yüreksiz ve bilgisizliğinizi çok açık ortaya koyuyor 

Tayyip... Bu cümlelerde direnmenin, mücadelenin, savaşmanın, kendine güvenin (özgüvenin), 

halka güvenmenin zerresi yok Tayyip... 

Ayrıca da cahilsin... 

Türkiye’nin, 11 Şubat 1959 tarihli Zürih ve 19 Şubat 1959 tarihli Londra 

Anlaşmalarıyla, uluslararası alanda da resmen kabul edilmiş hakları vardır. Ve o resmi 

haklarından dolayı bizim asker Kıbrıs’tadır. Sen Kıbrıs’ı gönüllüce satmadıkça kimse 

Türkiye’yi çıkaramaz... Çıkarmak isteyen hak ettiği cevabı alır... 

Ama sende mücadele ruhu yok... 

Vatan ve halk sevgisi yok... Tabiî adamlarında da... Sen de adamların da yalnızca 

Bezirgânlıkta ve Tefecilikte deneyimlisiniz... Ustasınız... 

ABD’nin ve Türkiye’de ona ortaklık ve uşaklık eden Finans-Kapitalistlerle 

(TÜSİAD’çılarla) Antika Tefeci-Bezirgân Sınıfının ortalama 60 yıldan beri yarattığı, 

geliştirdiği Ortaçağcı oluşum sayesinde iktidardasınız siz... Sadece din alıp satarak halkı 

kandırdınız ve kayıtlı seçmenlerin yüzde 25’inin oyunu alarak iktidar oldunuz... Acı bir 

durum... 

Ama şunu hiç aklınızdan çıkarmayın ki ihanetlerinizin hesabını vereceksiniz. Siz ve 

sizden öncekiler... 

Bizde, mürur-ı zaman (zaman aşımı) yoktur... 

Bir garipliğe daha dikkatinizi çekmek istiyorum Tayyip: 

Küba’nın başşehri Havana’da Mustafa Kemal’in heykeli var. 

Çin Halk Cumhuriyeti’nde, 70 yıldan beri komünistler ilk kurtarılmış bölgeleri 

kurduklarından beri; Mustafa Kemal, Ortaokul öğrencilerinin ders kitaplarında Lenin ve 

Gandhi’yle birlikte yer alıyor ve öğretiliyor. Emperyalist haydutlarla savaşan ve onları yenen 

bir halkın-ordunun önderi olarak… 

Bizde yani Mustafa Kemal’in ülkesindeyse, şu anda Mustafa Kemal’e en galiz 

kelimelerle küfreden bir kişi (ki o kişi Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının tipik bir 

temsilcisidir) başbakanlık koltuğunda oturuyor... 



ABD’nin, yerli satılmış Parababalarının ne iblisçe bir oyunu değil mi? 

Yalnızca bu olay bile, seksen yıl önce emperyalizme karşı verilen savaşın ve kazanılan 

zaferin, mantıkî sonucuna kadar (Devrimci Demokratik Halk İktidarına) götürülmediği için, 

zamanla, kerte kerte geriye giderek 180 derece tersine döndüğünü ve Batılı Emperyalistlere 

teslimiyet çizgisine vardığını göstermektedir, kanıtlamaktadır... 

Bunlar umutlandırmasın seni Tayyip... 

Bu halk örgütlenmesini, yoktan bir ordu yaratmasını ve emperyalist işgalci haydutlarla, 

yerli hainlerden hesap sormasını bilir. Birinci Kuvayimilliye’de bilmiştir yine bilecektir. 

İkinci Kuvayimilliye Hareketimiz de durdurulamayacak, engellenemeyecek ve mutlaka zafere 

ulaşacaktır... Bundan adın gibi emin ol! 

 

(Kurtuluş Yolu, sayı: 3, 5 Ağustos 2005) 
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TAYYİPGİLLER KAMU MALINA, 

HALKA, ULUSAL ve DEVRİMCİ DEĞERLERE NEDEN DÜŞMANDIR? 

 

Bu soruların kesin cevaplarını bulmak için bunların kimliğini bilmemiz gerekir. Bunlar 

kimdir diye sormamız icap eder. 

Bunlar, Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye sınıfının hem mensubu hem de siyasi 

temsilcisidir. 

Peki Tefeci-Bezirgan Sermaye sınıfı kimdir? 

Şimdi bunu görelim… 

İnsanlık, insanı yük hayvanı veya sağmal sürü yerine koyan, bugün içinde yaşadığımız 

sınıflı toplum rezilliğine düşmeden önce, bir milyon yedi yüz bin yıl sınıfsız toplum halinde 

yaşadı. Adına İlkel Sosyalist Toplum da denen o toplumda insanın insanı sömürmesi, ezmesi, 

aşağılaması-hor görmesi söz konusu değildi. İnsanlar, bir ailenin üyeleri gibi eşitçe ve 

kardeşçe yaşadılar. O yüzden korku, yalan, düzen nedir bilmediler. 

MÖ dört bin yıllarında yani altı bin yıl önce insan soyu ilk kez Güney Irak’ta, Fırat ve 

Dicle nehirlerinin Basra Körfezi’ne döküldüğü yere yakın, alüvyonlu, sulanabilen; bu yüzden 

de bol ürün veren topraklar üzerinde kurulmuş bulunan Sümer Kentlerinde sınıflı topluma 

geçti. Bu geçişin sebebi toprağın çok bol, yani toplumun tüketeceğinden daha fazla ürün 

vermesiydi. Bundan önceki sınıfsız toplum biçiminde, insanların çeşitli yollarla elde ettikleri 

ihtiyaç maddeleri ancak tüketimi karşılıyordu. Bir fazla ya da artı ürün, yani tüketim fazlası 

ürün ortaya çıkmıyordu. Burada çıktı… 

Bu geçiş şöyle oldu: Bu fazla ürün, toplum malı olarak tapınaklarda biriktirildi. 

Mezopotamya’da bol tarım ürünü elde ediliyordu. Fakat maden yoktu. Madenler kuzeydeki 

dağlık bölgelerde, Göçebe-İlkel Sosyalist Toplum biçiminde yaşayan insanların olduğu 

yerlerdeydi. Onlarda da tarım ürünleri bulunmuyordu. Ya da çok azdı-yetersizdi. İşte bu 

yüzden bu farklı toplumlar arasında ürün değiş tokuşu yapılması gerekiyordu. Böyle bir 

değişim her iki toplumun da yararınaydı. Öyle de oldu. Sümerlerde bu değişim işini toplum 

adına görevlendirilen kişiler yaptı. Bunlara Damgar veya Tamkara adı veriliyordu. Bu 

görevliler, on binlerce kilometrelik kervan yollarında gidip gelirken, onları denetleyecek 

kimse bulunmuyordu-yoktu. İşte bu insanlar zamanla kötü düşünceler ürettiler. Değişimini 

yaptığımız bu mallardan bir kısmını aşırsak ve kişicil mülk edinsek kimin haberi olur, diye 

bayağı düşüncelere vardılar ve zamanla düşünmekle kalmayıp davranışa da geçtiler. 

Aşırdıklarının bir bölümünü ilkin hediyeler biçiminde, Panteonlardaki-Tapınaklardaki 

Rahiplere ve Toplum Şeflerine-Önderlerine de sundular. Ve giderek bu bayağı iş rutine bindi-

alışkanlığa dönüştü. 



Değişim işini yapan Damgarlar, hem tapınaktaki din adamlarını hem de toplum 

önderlerini bozmuştu. Bu ahlak dışı iş, bir süre sonra elinde kişi adına birikmiş, çok malı olan 

bir insan kümesi yarattı. Damgarlar artık Bezirgânlaşmışlardı. Kamudan aşırdıkları malları, 

kendi mallarıymış gibi başkalarına satmaya başladılar. Elde ettikleri para yerine geçen gümüş 

gibi kıymetli madenlerle, yine kendileri adına, mal alıp satmaya da başladılar. Böylece çokça 

kıymetli maden sahibi oldular. (Dedik ya bu kıymetli madenler o zamanlar para gibi değişim 

aracı olarak kullanılıyordu.) 

Sonra bu düzenbazlar, ihtiyacı olanlara faizle borç maden (yani para) da vermeye 

başladı. Çünkü ellerinde çok maden vardı artık. İşte insanlık tarihinde ortaya çıkan bu ilk 

sömürücü, vurguncu, asalak sınıfa biz Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfı diyoruz. 

Eski eşit kankardeşler toplumu artık yoktu. Onun yerini, durumları ve çıkarları birbirine 

zıt insan kümelerinin oluşturduğu, sömürünün, zulmün, yalanın, hilenin, korkunun kol gezdiği 

sınıflı toplum almıştı. Bu toplumda düzeni sağlamaya eskiden olduğu gibi yalnızca ahlak 

kuralları yetemezdi artık. Sömürülen, ezilen, soyulan, kandırılan daha doğrusu hayvan yerine 

konulan insanların tepkisini, isyanını bastırmak için özel bir silahlı adamlar grubuna ihtiyaç 

vardı. Buna Ordu dendi. Halkın diğer bölümü silahsızlandırıldı. Tefeci-Bezirgânların bu 

namussuzluklarını meşrulaştıran yeni kurallar ortaya atıldı. Buna da Hukuk adı verildi. 

Hukuku uygulayacak Mahkemeler ortaya çıktı. Ve başkaldıran halkın içine tıkılacağı 

Cezaevleri inşa edildi. Özel silahlı adamlar, mahkemeler ve cezaevleri, bunlar Devleti 

oluşturur. Devlet ortaya çıkmıştı artık. Unutmayalım MÖ dört bin yıllarında… 

Alım satımların, borç ve faizlerin hesabını tutmak için de belli semboller (işaretler) 

yaratıldı. Bu da gelişerek Yazıyı ortaya çıkardı. Yazı da işte bu ihtiyaçtan doğdu. Eskiden 

insanlar yalan bilmediği için sözün güvenilirliği vardı. Ama sınıflı toplumda yalan 

yaygınlaştı. Bu sebeple sözün değeri kalmadı.  Artık yazıydı değerli olan. Mühürler, imzalar 

bu sebepten ortaya çıktı… 

İlkel Komunal (Sınıfsız) Toplumun yerleşim birimleri olan Kentler, artık Sınıflı 

Toplumun Şehirlerine dönüştü. 

İlkel Sınıfsız Toplumun, yalnızca toplumunu düşünen korkusuz, yiğit, savaşta usta 

toplum önderleri; Alpler, Kağanlar, Beyler, Gaziler de sınıflı toplumun Sultanlarına dönüştü. 

Bu sultanlar artık öncelikle kendi saltanatlarını düşünüyorlardı… 

Tefeci-Bezirgânlar zamanla toprak da satın alarak (toprak da önemli ölçüde kamu malı 

olmaktan çıkmıştı artık.) Derebeyileştiler. Dara düşmüş, borcunu ödeyememiş insanları da 

alacaklarına karşılık köleleştirdiler, cariyeleştirdiler… 

İnsanın insanı sömürmesi, daha doğrusu çok az sayıdaki insanın, toplumun geniş 

çoğunluğunu sömürmesi üzerine kurulu olan sınıflı toplum bütün rezillikleriyle ortaya 

çıkmıştı gayrı. Buna (bu toplum biçimine) Medeniyet diyoruz. Öztürkçecilerimiz, Uygarlık 

diyor… 

 

*** 

 

Burada yeri gelmişken bir parantez açalım ve hepimizin bildiği ya da bildiğini sandığı 

şu Cennet’ten kovulma hikâyesini de anlatıverelim. 

Mezopotamya’da sınıflı topluma geçildikten sonra da yabancı toplumlarla mal değişimi 

sürdü. Hem de daha büyük miktarda… 

Sümer kervanları her yönde ilerliyor, önlerine çıkan ilkel sosyalist toplumlarla mal 

değişimi yapıyorlardı. 

Biz konumuz gereği Kuzey yönündeki kolu izleyeceğiz. Bu kol Kuzeydeki Zagros 

Dağlarından başlıyor, Kuzeydoğudaki Elbruz Dağlarıyla devam ediyor, bizim Kürt İllerini ve 

Anadolu’yu tümüyle kapsıyor ve Kafkas Dağlarına kadar uzanıyordu. 

Tevrat’ta Cennet yeryüzündedir. Çok açık biçimde, şöyle tarif edilir yeri: 



“RAB Tanrı doğuda, Aden’de (Meyve Ülkesi=Fruchtland, Kurtuluş Yolu) bir bahçe 

dikti. Yarattığı Âdem’i oraya koydu. Bahçede iyi meyve veren türlü türlü güzel ağaç 

yetiştirdi. Bahçenin ortasında yaşam ağacıyla iyiyle kötüyü bilme ağacı vardı. 

“Aden’den bir ırmak doğuyor, bahçeyi sulayıp orada dört kola ayrılıyordu. İlk ırmağın 

adı Pişon’dur. Altın kaynakları olan Havila sınırları boyunca akar. Orada iyi altın, reçine ve 

oniks bulunur. İkinci ırmağın adı Gihon’dur, Kûş sınırları boyunca akar. Üçüncü ırmağın adı 

Dicle’dir. Asur’un doğusundan akar. Dördüncü ırmak ise Fırat’tır.” (Tevrat, Yaratılış, 1, 2) 

Pişon, Kafkas’lardan çıkan ve Batum’un kuzeyinden Karadeniz’e dökülen, bugün 

atlaslarda adına Riyon denilen nehirdir. 

Gihon’sa bizim Aras nehridir. Çünkü “Kûş sınırları boyunca aka”n nehir odur. Kûş 

ülkesiyse Azerbaycan’ın güneyindeki Urmiye Gölüyle Ermenistan’ın kuzeyindeki Gökçe 

Gölü arasında kalan bölgedir. Buraya Antika Tarihte verilen ad Kûş’tur. 

Gördüğümüz gibi Tevrat’ta tarif edilen Cennet, Van Gölüyle Kafkas Dağları arasında 

kalan bölgedir. Bu bölgenin bugün bile cennet gibi bir yapıya sahip olduğu düşünülürse, 

bundan beş bin yıl önce buraya cennet denmesinin ne kadar yerinde ve isabetli olduğu 

kendiliğinden anlaşılır… 

Kur’an Yaratılış hikâyesini Tevrat’tan alır. Fakat Cennet’in yerini tarife girmez. O 

bölümü atlar. 

Tevrat ve Kur’an’ın anlattığı, Âdem’le Havva’nın yaratılışı ve Cennet’ten kovulmasıyla 

ilgili hikâye, Sümer, Akad, Babil ve Asur Mitoslarının (efsanelerinin) biraz daha süslenerek, 

Tanrısal sözler adı altında aktarılmasından başka bir şey değildir. 

Âdem’in adı bile Asurlu Adapa Mitosunun kahramanının adından gelmektedir. 

Havva adı da, Antika tarihte, bizim Mardin, Urfa, Antep, Diyarbakır illeriyle bugünkü 

Suriye toprakları üzerinde yaşayan Hurriler’in Anatanrıçası Hepa ya da Hepat’tan gelir. Yani 

aslı odur. 

Bizce, Âdem, Cennet olarak tarif edilen bölgede yaşayan İlkel Sosyalist bir Toplum 

Önderidir. Toplumu, hayvanları evcilleştirerek Sürü Ekonomisine geçmiştir. Biz insanlığın 

ulaştığı bu aşamaya Çoban Toplum da diyoruz. Kadın’ın toplumdaki önder rolü sarsılmakla 

birlikte, henüz yok edilememiştir. Yani Anacıl Düzen bütünüyle yıkılmamıştır. İşte bu 

aşamada Sümer kervanları, Van Gölüyle Kafkas Dağları arasında yaşayan Âdem’in 

toplumuna ya da aşiretine medeniyet ürünleri (tahıl) getirmiştir. Havva Ana, kadın olduğu 

için, soyun sağlıklı bir şekilde sürmesinden kendisini birincil derecede sorumlu 

hissetmektedir. Tahıl ürünleri özellikle de buğday Ana’nın çok hoşuna gitmiştir. Buğday’ı 

lezzetli ve besleyici bulmuştur. Bu ürünlerin yetiştiği bölgelere gidilmesini-inilmesini ve 

kendilerinin de bunları yetiştirmesini-üretmesini istemiştir. Bu isteğini Âdem’e söylemiş ve 

kabul ettirmiştir. Çünkü toplumdaki yeri-etkisi-gücü, eskisi gibi tartışılmaz olmasa da vardır. 

Âdem, Havva’nın önerisine uyarak toplumunu Cennet’ten çıkararak Mezopotamya yönünde 

harekete geçirmiştir. Sonunda Sümer illerine dek gelirler ve oraya yerleşirler. Kendileri de 

artık tahıl yetiştirebilmektedir. Fakat Cennet’ten de bir daha geri dönülemeyecek biçimde 

çıkılmıştır artık. 

İlkel Sosyalist Toplumun, güvenli, huzurlu, eşitlikçi kan kardeşi toplumundan çıkılmış, 

sınıflı toplumun (Tefeci-Bezirgân düzeninin egemen olduğu toplumun) içine girilmiştir. 

Âdem’in toplumu da artık bir sınıflı toplum olmuştur. Ve tabiî sınıflı toplumun bütün 

rezilliklerine de batmıştır, bulanmıştır. Cennet İlkel Sosyalist Toplumdur. Cennnet’ten 

çıkılınca içine yuvarlanılan-düşülen yer de Tefeci-Bezirgânların egemen olduğu toplumdur. 

Efsanenin aslı veya anlattığı gerçeklik bizce budur. 

Tevrat ve Kur’an’da geçen (anlatılan) “Tufan Efsanesi” de dahil olmak üzere pek çok 

mitosun kökeni eski Mezopotamya efsanelerine dayanır. 



Havva’nın Âdem’in kaburga kemiğinden yaratıldığına dair mitostan tutun da Annelerin 

bebelerini ne kadar süre (kaç ay veya yıl) emzireceklerine varıncaya dek birçok söylence ve 

kural hep eski Mezopotamya kültüründen alınmıştır. Örnekleyelim: 

“Bununla birlikte, karşılaştırmalı çözümlemelerimizden çıkan en ilginç sonuç, Sümer 

şiirinin Kitabı Mukaddes’in cennet öyküsündeki en şaşırtıcı motiflerden birine getirdiği 

açıklamadır; bu ünlü pasajda “bütün canlıların anası” Havva’nın Âdem’in kaburga 

kemiğinden biçimlendirildiği anlatılır. Niye kaburga kemiği? Niye İbrani öykü anlatıcıları, 

Kitabı Mukaddes’e göre adı yaklaşık olarak “yaşatan hatun” anlamına gelen Havva adlı 

kadının biçimlenmesinde gövdenin bir başka organındansa kaburgayı yeğlemeyi daha uygun 

bulmuşlardır. Kitabı Mukaddes’in Cennet öyküsünün temelinde Dilmun şiiriyle gösterildiği 

gibi, bir Sümer etkisi bulunduğu varsayımı kabul edilirse bunun nedeni açıklığa kavuşur. 

Sümer şiirinde, Enki’nin hasta organlarından biri kaburga kemiğidir. Sümerce’de kaburga 

kemiğine ti denir. Enki’nin kaburgasını iyileştirmek için yaratılan tanrıçaya Ninti adı 

verilmiştir; “kaburga kemiğinin hanımı”. Ama Sümerce’de ti sözcüğü aynı zamanda 

“yaşatmak” anlamına gelir. Bundan dolayı Ninti adı hem “yaşatan hanım” hem de “kaburga 

kemiğinin hanımı” anlamına gelebilir. Sümer edebiyatında da bir tür sözcük oyunuyla 

“kaburga kemiğinin hanımı” ile “yaşatan hanım” özdeş hale gelmiştir. İbranicede “kaburga” 

ve “yaşatan” sözcükleri arasında hiçbir ortaklık bulunmaması nedeniyle değerini doğal olarak 

yitirmesine karşın, Kitabı mukaddes’in cennet öyküsüne aktarılıp ölümsüzleştirilmiş en kadim 

sözcük oyunlarından biri budur.” (Samuel Noah Kramer, Tarih Sümer’de Başlar, s. 181-182) 

Sözü edilen Sümer şiiri, aktarma yaptığımız kitapta yer alır. İlgilenen arkadaşlar 

bakabilir. 

Bu konuya ilişkin bir aktarma da değerli Bilim insanımız, Sümerolog Muazzez İlmiye 

Çığ’dan yapalım: 

“Sümer’deki yer tanrısı 8 türlü bitki yetiştirir. Yenmesi yasak olan bu 8 türlü bitkiyi 

bilgelik tanrısı yer. Bu 8 türlü bitki onun 8 farklı organını hasta eder. Bilgelik Tanrısını iyi 

etmek için Tanrıça Şifa Tanrıları yaratır. Sümerce’de kaburga anlamına gelen kelime aynı 

zamanda yaşam anlamında da kullanılır. Bu hikayeyi aynen alan Yahudiler kadını kaburgadan 

yaratırlar, adını da yaşam anlamına gelen “Havva” koyarlar. Kur’an’a bakacak olursak, orada 

Havva’nın adı bile geçmez. Az önce anlattığım Tufan Efsanesi bile Kur’an’da parça parça 

anlatılır, çok da üzerinde durulmamıştır. Alıntı olduğu çok belli.” (Bilim ve Gelecek, Aralık 

2004) 

Bir aktarma da emzirme süresiyle ilgili kuralı anlatan kitaptan yapalım: 

“Sütnineler, Mezopotamya’da çocukların emzirildiği süre gereğince, genellikle iki ya da 

üç yıllığına hizmete alınıyordu. Emzirme ücreti olarak para ya da yiyecek, giyecek, yağ vb. 

yaşam gereksinimlerini karşılayacak şeyler alınıyordu.” (Horst Klengel, Kral Hammurabi ve 

Babil Günlüğü, s. 247) 

Kur’an’ın Bakara Sûresinin 233’üncü Ayetinde ve Lokman Sûresinin 14’üncü Ayetinde 

emzirme süresi iki yıl olarak belirtilir-emredilir. Ahkaf Sûresinin 15’inci Ayetindeyse, 

hamilelik ve emzirme süresi toplamı 30 ay olarak konur. 

Laf lafı açıyor-çağrışımlar da bizi ister istemez etkiliyor. Düşüncemizi peşine takıyor ve 

konumuzdan bir anlamda uzaklaşır gibi oluyoruz. Fakat şu sıralar çok gündemde olduğu için 

ve Tefeci-Bezirgân Sermaye temsilcilerinin yani Tayyipgillerin, halkımızı kandırmada 

kullandıkları en önemli siyasi araçlardan biri olduğu için şu Türban meselesinin orijinine de 

değinmek istiyoruz. O da bir Mezopotamya geleneğidir. Pek çoğu gibi Arap geleneklerine, 

oradan da Kur’an’a-İslama girmiştir. Gösterelim: 

“Sümer söylencelerinden Kur’an’a geçen bazı örnekler:  

“Baş örtme inancının kökeni Sumer’den geliyor. Sumer’de tapınaklarda rahibeler genel 

kadın görevleri yapıyorlardı. Bunlar Tanrı namına seks yaptıklarından kutsal sayılmış ve diğer 

kadınlardan ayrılmaları için başları örtülmüştür. Daha sonraları MÖ 1500 yıllarında bir Asur 



kralı, yaptığı kanunun 40. maddesi ile evli ve dul kadınları da baş örtmeye mecbur etmiş; 

fakat kızlar, cariyeler ve sokak fahişelerinin örtünmesini yasaklamıştır. Böylece meşru seks 

yapan evli ve dul kadınları da tapınak fahişeleri düzeyinde saymışlardır. Bu gelenek 

Yahudilere de geçmiş. Yahudi kadınlar evlenince saçlarını traş ettirip peruk ya da başörtüsü 

ile başlarını örtmüşler; Hıristiyanlık’ta da rahibeler aynı şekilde başlarını örtmüşlerdir. 

İslam’a örtünme, erkekten kaçma olarak geçmiş. Buna karşın erkeksiz yerde Kur’an 

okunurken veya dua ederken kadınların başını örtmesi, Sumer geleneğinin bir devamıdır. 

“Sumerliler kadını bir tarlaya benzetmiştir. Aynı durum Tevrat ve Kur’an’da 

“Kadınlarınız sizin için bir tarladır; tarlanıza nasıl dilerseniz öyle davranın” denmektedir. 

“Sumerlilerde 7 sayısı çok önemli. Aynı şekilde Tevrat ve Kur’an’da da 7 sayısı bolca 

geçer. İslam’a göre cennetin 7 kapısı var. Sumer yeraltı dünyasının da 7 kapısı var. 

“Sumerliler dünyadaki tüm olayların ve Tanrıların istediklerinin gökte yıldızlarla yazılı 

olduğuna inanırdı. Kur’an’da da aynı inanç “Levh-i mahfuz” olarak devam eder. 

“Sumer Tanrılarının esas adlarının başka niteliklerine göre diğer adları da vardır. 

Babilliler bu adlardan 50’sini yeni yarattıkları Tanrı Marduk’a vererek tektanrı düşüncesine 

doğru adım atmışlardır. İslam dininde de Allah’ın 99 adı, bu geleneğin bir devamı gibidir.” 

(Muazzez İlmiye Çığ, Bilim ve Gelecek, Aralık 2004, s. 28) 

 

*** 

 

TARİHÇİL DEVRİM ve 

TARİHÇİL DEVRİM KANUNU 

 

Dinler tarihinde bu kadar bir gezintiden sonra yeniden konumuzun özüne dönersek 

şunları söyleriz: 

İnsanlığın İlkel Komunal (Sosyalist) Toplum düzeninden, Sınıflı Topluma yani ilk 

sınıflı toplum biçimi olan Tefeci-Bezirgân düzeninin hâkim olduğu toplum biçimine geçiş 

süreci; tek tanrılı dinleri olduğu gibi, insanlık tarihinin gelişim sürecini de, çok büyük ölçüde 

belirlemiştir, şekillendirmiştir. 

İnsanlık, üretici güçlerin gelişimi sonucunda, içinden zorunlu bir biçimde çıkarak 

kaybettiği İlkel Sosyalist Toplumu-eşit kankardeşler toplumunu hiç unutmamış, cennet ya da 

altın çağ olarak hep belleğinde capcanlı biçimde yaşatmıştır. 

Sınıfsız Toplumu yitirişini Cennetten Kovulma olarak değerlendirmiş ve 

efsaneleştirmiştir. O efsaneler dinleri şekillendirmiştir… Burada söylemeden geçmeyelim. 

Âdem’in ve aşiretinin cenneten çıkışı MÖ üç bin yıllarıdır. Yani Âdem’le Havva beş bin yıl 

önce cennetten ayrılmıştır. 

Medeniyet yani Sınıflı Toplum tabiî Sümer’de kalmadı. Akadlar, Babilliler, Asurlular 

derken oradan kuzeye kıvrılan kol Suriye’den ikiye ayrılarak bir dalı Filistin’e oradan Mısır’a 

ve tüm Kuzey Afrika’ya yayıldı. Kuzey Kolunun diğer dalı ise Anadolu’ya, oradan da Ege’ye, 

Girit’e, Yunanistan’a, Makedonya’ya, Roma’ya vardı. 

Kuzey Kolu bugünkü İran, Kürdistan ve Anadolu’ya yayıldı. Bu bölgede Hitit, Mittani, 

Med, Pers, Frigya, Lidya, Urartu medeniyetlerini yarattı. 

Doğu’ya açılan kolsa, Hindistan’a sonra da Çin’e gitti. Hind ve Çin Medeniyetlerini 

yarattı. 

Bu kollar daha irili ufaklı pek çok medeniyet yarattı. Hepsini şu anda saymamız 

gerekmiyor… 

Medeniyet, kağıt üzerine düşen bir yağ lekesi gibi yayılarak, eski dünyanın, Afrika’nın 

güney, iç ve batı kısımlarını bir tarafa bırakırsak hemen hemen tümünü içine aldı. Tabî süreç 

içinde… 



Altı bin yıllık sınıflı toplumlar tarihi bir anlamda, Medeniyetin, yani Sınıflı Toplumun 

tüm dünyaya yayılma tarihidir. 

Bir İlkel Sosyalist Toplum, Âdem’in Aşireti gibi Cennet’ten yani eşit kankardeşleri 

toplumundan çıkıp sınıflı topluma girdi miydi; içine girdiği, Tefeci-Bezirgân sömürü 

düzeninin yozlaştırıp çürüttüğü, dondurup taşlaştırdığı medeniyeti iskambilden şatolar gibi 

yıkar parçalar. Hem de genellikle bir vuruşta… 15’inci Yüzyıla kadar tarihteki bütün 

medeniyetleri, hep medenilerin Barbar dediği İlkel Komünal (Sosyalist) Toplumların saldırısı 

yıkmıştır. 

İlkel Sınıfsız Toplumdan henüz çıkmış yani medeniyete yeni bulaşmış ya da girmiş 

toplum şeflerinin komuta ettiği orduların, İskender’in, Attila’nın, Tuğrul ve Çağrı Beyler’in, 

Alparslan’ın, Cengiz Han’ın, Osman Bey ve Orhan Gazi’nin, Timur’un ordularının, anlı şanlı 

medeniyetleri tuzbuz ederek tarih sahnesinden silmeleri hep aynı sebepten meydana gelir… 

İlkel Sosyalist yani eşit kankardeşler toplumunun insanları korku, yalan nedir bilmez. 

Kendini düşünmez, sadece toplumunu düşünür. Kendini toplumundan ayrı, onun dışında 

düşünemez… O yüzden İlkel Sosyalist Toplumda kolektif aksiyon gücü yüksektir… 

Medeniyet ise sınıf yani çıkar çelişkileriyle toplumu parçalar. Birbirine düşman eder insanları. 

Ve yalnızca kendilerini, kendi kişicil çıkarlarını düşünür hale getirir insanları. Herkes, 

toplumdan bana ne, ben kendi dümenime bakarım demeye başlar. Yalana, dümene de alışır 

insanlar… Ve korkaklaşır. Çünkü sömürücü egemenler Tefeci-Bezirgânlar, durmadan baskı 

ve zulüm uygular insanlara… Kendilerine baş kaldırmasınlar diye… Bu yüzden de medeniyet 

orduları savaşkan olamazlar… Zorla götürüldükleri cephede, yiğitçe savaşmayı değil, 

canlarını nasıl kurtaracaklarını ve evlerine sağ salim nasıl dönebileceklerini düşünürler ve ona 

göre davranırlar… Böyle insanlardan (askerlerden) oluşan orduların da savaşması ve zafer 

kazanması beklenemez doğal olarak… 

Antika Tarihte görülen her yeni devlet, medeniyete (sınıflı topluma) yeni bir Barbar 

Toplumun daha girmiş olduğunu gösterir. Tarihte görürüz ki, her yeni devletin tarih sahnesine 

çıkışı, bir başka (eski) devletin aynı sahneden silinmesi demektir. Yani her kuruluş aynı 

zamanda bir yıkılıştır. Bu özetçe şu demektir: Bir Barbar Toplum (Âdem’inki gibi) 

Cennet’ten çıkar, medeniyete girer. 

Nasıl girer? 

Bir eski medeniyeti (yani çürümüş bir sınıflı toplumu) yıkarak... Onun yerini alarak... 

İşte bu şekilde Antika Tarihte bir medeniyet doğar ve bir medeniyet ölür. Bu olaya 

“Tarihçil Devrim” denir… Bunu düzenleyen kanuna da “Tarihçil Devrim Kanunu” adı verilir. 

Barbarların ve Barbar Gelenekli (Cennet’ten yeni çıkmış-Sosyalist Toplumdan sınıflı 

topluma henüz dönüşmüş, yani ilk adımını atmış) toplumların, eski çürümüş medenileri 

(sınıflı toplumları) neden yendiklerini Tarihte ilk gören ya da bulan düşünür İbni Haldun’dur. 

Engels, Batı toplumlarının gelişimini inceleyerek bu sebebi daha bilimsel bir temele oturtur. 

Hikmet Kıvılcımlı’ysa Doğu toplumlarının gelişim tarihlerinin bütününü inceleyerek, Antika 

Tarihin üzerindeki örtüyü tümden kaldırır ve İnsanlık Tarihinin tamamını gün ışığına çıkarır. 

Gözler önüne serer. Ve Tarihçil Devrimlerin mekanizmasını oluşturan “Tarihçil Devrim 

Kanunu”nu bulur. 

 

SOSYAL DEVRİM 
 

14’üncü Yüzyılın sonlarına kadar dünyadaki bütün medeniyetler Tefeci-Bezirgân 

medeniyetiydi. Bu tarihlerde ilk kez Avrupa’nın en batısında, İngiltere’de yeni bir sömürücü 

sosyal sınıf, barışçıl ve kademeli bir sosyal devrim yaparak iktidara geldi. Egemenliğini 

kurdu. Tarihte ilk kez bir Antika medeniyet tümden batmıyor, yıkılmıyor, iktidardaki 

sömürücü sınıf alaşağı edilerek toplum kabuk değiştiriyordu. Yeni bir sosyal düzene 

geçiyordu. Bu artık Tarihçil Devrim değildi, Sosyal Devrimdi… Burjuva devrimi 1789’da da 



Kara Avrupasında, Fransa’da görüldü. Ama çok kanlı ve sert biçimde... Çünkü Kara 

Avrupasında Tefeci-Bezirgân Sermaye sınıfı çok daha güçlü biçimde hâkimiyet kurmuştu. 

Onu devirmek de aşırı güç kullanımını gerektiriyordu… Sonra Burjuva Sosyal Devrimleri 

bütün Avrupa’ya yayıldı… 

Bu devrimlerde burjuvazi devrimci davrandı. Çünkü devrimci barutu vardı. İktidara 

gelirken kıyasıya savaştığı Tefeci-Bezirgân Sınıfıyla ve onun toprak sahibi olmuş biçimini 

oluşturan Derebeyilikle, iktidarı ele geçirdikten ve hâkimiyetini tam olarak sağladıktan sonra 

uzlaşma yoluna gitmedi. Tam tersine o asalak sınıfı bütünüyle kazıyıp attı. Toplumu onlardan 

temizledi. Onların sınıf olarak varlıklarını korumasına, ekonomide, kültürde, siyasette söz 

sahibi olmasına izin vermedi… 

Bizde ise bambaşka bir gelişim yaşandı… Şark toplumlarında (tabiî bizde de) Tefeci-

Bezirgân Sermaye sınıfı, Batı’da olduğundan çok daha güçlüdür. Çünkü sınıflı topluma geçiş 

ortalama bir hesapla iki bin yıl önce olmuştur. Yani Batı’da iki bin yıllık bir geçmişi vardır 

Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının. Ortadoğu’da başta da söylediğimiz gibi altı bin yıllık bir 

geçmişi vardır bu aşağılık, asalak, vurguncu sınıfın… Anadolu’daysa, ilk Sümer, Babil ve 

Asur kervanlarının gelişleri ve koloniler kuruşlarıyla (Kaniş-Kültepe vb. gibi yerlerde) 

birlikte bu sınıf görülmeye başlanır. Yani en az (en asgarisinden bir hesaplamaya göre) dört 

bin yıldan beri Türkiye’de Tefeci-Bezirgân Sermaye vardır. Ve işleyen bir yara gibi durup 

dinlenmeden toplumu zehirlemekte, insanlarımızı bozmaktadır… 

İşte Tefeci-Bezirgân Sermaye bu denli köklü ve güçlü olduğu için biz ve bizim gibi 

Şark toplumları kapitalizme geçememiştir. Çürümenin, Derebeyileşmenin batağına saplanıp 

kalmıştır. 

Batı’da Sosyal Devrimlerini yapan burjuva sınıfı 19’uncu Yüzyılın ortalarında tekelci 

aşamaya ulaştı. Finans-Kapitalistleşti. Devrimci barutunu tüketti; asalaklaştı ve gericileşti. 

Tabiî burjuva demokrasisi de böylece ortadan kalktı. Artık Tekellerin tahakkümü vardı. Her 

şey onların insanlıkdışı sömürü ve vurgunları içindi. Bu yönüyle de modern Finans-

Kapitalistler de Antika Tefeci-Bezirgânlara benzediler. Asalak, sömürgen, talancı ve insan 

düşmanıydılar. Demokrasinin her türüne karşıydılar. 

Şimdi Kıvılcımlı’dan bu süreci anlatan parlak bir bölüm aktaralım: 

 

“FİNANS-KAPİTAL ile 

TEFECİ-BEZİRGÂN KAYNAŞIMI 

“Finans-Kapitalizm her şeyi tekelinde tutmakla yaman güçlü görünür ise de, kendi kişi 

sayısı azaldığı ölçüde düşmanlarının sayısını da arttırır. Bu korkunç yalnızlaşma içinde, bütün 

başarısı: elçabukluğunu andıran statüko büyüsünü sürdürmekte toplanır. Büyü çözüldüğü gün 

Finans-Kapital tahakkümünün tuzbuz olacağını eliyle tutmuşça bilir. 

“Onun için, Toplumda kendisine yüzde yüz borçlu ve bağlı bir Yedek Güç arar!”. Bizim 

ünlü Antika Tefeci-Bezirgân sınıfımızı bulur. Ve onunla ölesiye, öldüresiye kenetlenir. 

Türkiye’de Finans-Kapital ile Tefeci-Bezirgân sınıfının ittifakı yeni ve tesadüfî değildir. 

Kırım Savaşı’ndan (19’uncu Yüzyılın ortasından) beri Borçlar ve Şirketler: Türkiye’nin 

bağrına yerleşirken, gökte aradığı müttefikini yerde Tefeci-Bezirgân sınıfta buldu. 

“Aşağı yukarı bütün Sömürge ülkelerde, Kapitalizmin sağlamca bir yerli temel üzerine 

rahatça yerleşebilmesi, hemen hemen aynı mekanizma ile oldu. Yarısömürge Türkiye, 

yüzyıllardan beri değdiği Kapitalist Avrupa’dan olumlu ve ileri sanayileşme gidişini almadı. 

Kapitalizm Serbest Rekabetçi olumlu çağında kaldıkça, Türkiye (kimi insanların kimi 

hastalıklara tutulmaz oldukları gibi) Kapitalizme karşı “bağışık” kaldı. 

“Durumu somutlaştırıp anlaşılır kılmak için, fizik alanda “Rezonans” denilen olaya 

benzetebiliriz. Radyo nasıl düğmesi ile ayarlanan kendi rezonansına uygun ses dalgalarını 

alırsa, tıpkı öyle, Osmanlı Türkiyesi de kendi sınıf yapısıyla aynı rezonansta bulunan Sosyal 

Düzene karşı ilgi duyar, onunla ilişki kurabilirdi. 



“Gelişen, ilerici Serbest Rekabet düzenli Kapitalizm, çöken gerici Tefeci-Bezirgan 

düzenimizle aynı rezonansta düşmüyordu. O yüzden, sık sık belirtildiği gibi, en ileri, devrimci 

davranmaya çalışan Türkiye insanlarımız bile, Batı’nın proletarya devrimciliği eğilimleri 

dururken, en gerici sosyal akımlarına uymaktan kurtulamadılar. Ve orada Batı Ugarlığının, 

her şeyden önce bir Modern Endüstri yaratığı olduğu üzerine yapılmış bütün düşünce ve 

davranışlar, sessiz sedasız olmamışa döndü. 

“Gel zaman, git zaman, Türkiye Kırım Savaşı ile birlikte Batı Finans-Kapitalinin 

saldırısına uğrar uğramaz, iş değişti. O zamana dek Batı’nın her şeyini “Gâvur” diye domuz 

gören egemen Türkiye Tefeci-Bezirgân düzeni, ansızın Gâvura karşı içinin içinde bir 

sempatik “rezonans” duydu. Artık «Gâvur» kendisine sövülürken bile hayranlık duyulan bir 

üstün-Bay, Süzeren sayıldı. Çünkü Kapitalizmin ölüm döşeğine giren Tekelci Sermaye biçimi 

ile Türkiye’nin yatalak Tefeci-Bezirgan Sermaye düzeni arasında aynı “dalga uzunluğu”nu 

gösteren bir sosyal rezonans vardı. 

Batı Finans-Kapitali de, Doğu Tefeci-Bezirgânlığı da, kendi sistemleri içinde çöken, 

gerici, ölüme mahkum birer düzendiler. Yeryüzünde birbirlerinden başka elele verecek 

kimseleri yoktu. Biri Gâvur, ötekisi Müslüman mıydı? Onun kolayı bulunurdu. Gâvur biraz 

daha Oryantalist kesilerek, Doğu esrar ve büyü geleneklerini ispritizma masalarında ruh 

çağırarak mistikleştirirdi. Müslüman, dünyayı elinden gâvura kaptırsa bile, Ahiret’in 

anahtarlarını sata sata zenginleşerek, Gâvurla aynı “Mukaddesatçılık” prensibinde sarmaş 

dolaş olabilirdi.” (Halk Savaşının Planları, s. 248-250) 

Bizde burjuva devrimi hep söylediğimiz gibi 1923’te oldu. Anadolu burjuvazisi son 

derece cılız ve ufuksuz olduğu için tek başına devrimini yapamadı. Memleket Birinci 

Emperyalist Paylaşım Savaşı sonrasında işgal edilmişti. O emperyalist işgali ve paylaşımı 

resmileştiren Sevr Antlaşması padişah Vahdeddin ve Hükümetine kabul ettirilmişti. 

Bu duruma, halkımız gibi, onun bir parçası olan Ordu Gençliğimiz de tarihinden gelen 

devrimci geleneğinden dolayı isyan etmiş, Mustafa Kemal’in önderliğinde silaha sarılmıştı. 

Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas Kongreleriyle kararlılığını çok kesin biçimde, “Ya 

İstiklal, Ya Ölüm” diyerek ortaya koymuştu. Ve Tam Bağımsızlıktan başka hiçbir şeye razı 

olmayacağını dosta düşmana ilan etmişti. Fakat her sosyal devrim ister istemez bir sosyal 

sınıfa dayanmak zorundaydı… Özellikle de 20’nci Yüzyılda… Yani sınıflarüstü bir sosyal 

hareket başarılı olup iktidara gelemezdi… Hasbelkader gelse bile iktidarda kalamazdı. Hemen 

nötralize olur giderdi. Bizim 27 Mayıs Politik Devrimi gibi… Demek, sosyal hareketlerin bir 

sosyal sınıfa dayanma, onun sınıf karakterini benimseme ve temsil etme mecburiyeti vardı. 

Birinci Kuvayimilliyeciler de öyle yaptı. Anadolu Burjuvazisine dayandı. Bu sayede 

burjuvazi, zaferden sonra iktidara gelebildi. 

Fakat, 20’nci Yüzyılda burjuvazi her türlü ilerici, devrimci ve olumlu yönlerini tüm 

dünyada yitirmişti. Yani Finans-Kapitalistleşmişti. Bu yüzden bizde 1923’te iktidara gelen 

Anadolu burjuvazisi, hemen bir yıl içinde tekelcileşme yoluna gitti. Yani Finans-

Kapitalistleşmeye koyuldu. O yüzden de Türkiye topraklarında binlerce yıldan beri varlığını 

sürdüren Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfını tasfiye etmek şöyle dursun hemen onunla 

ittifaka-dayanışmaya girdi. Bu Antika ve Modern asalak sömürgen sermayedarlar domuz topu 

oldu. 

Finans-Kapitalistler, toplum içinde azınlığın azınlığı (bugün de sayıları 500 kişiciktir 

Türkiye’de) oldukları için, kendileri gibi asalak, sömürgen, insan-halk düşmanı bir sosyal 

varlık aradılar ve Tefeci-Bezirgân Sermaye sınıfını buldular. Bunların da sayısı iki bin, iki bin 

beş yüz kişi kadardır şu anda Türkiye’de. İşte dayanışmalarının sebebi budur… 

Hz. Muhammed’in Arap Toplumu da, Cennetinden (İlkel Sosyalist yapısından) çıkmış 

sınıflı-Tefeci-Bezirgân düzenine geçmişti. Irak ve Doğu Afrika Medeniyetleriyle temasa 

geçmiş, onlardan etkilenmiş ve sınıflı toplum biçimine girmişti. Ama yeni girmişti. İşte Hz. 

Muhammed, o yüzden, kölelerinize iyi davranın, onları azat edin, sevap kazanırsınız, demiş, 



fakat köleliği ve cariyeliği (dişi köleliği) tümden yasaklayamamıştır. Tefeciliği-faizciliği 

büyük suçlardan-günahlardan biri sayarak yasaklamış ama Bezirgânlığı yasaklayamamıştır. 

Sadece, mal mülk biriktirme peşinde koşmayın, kendinizin ve bakmakla yükümlü 

olduklarınızın ihtiyacına yetecek kadar malınızı alıkoyun, gerisini infak edin yani ihtiyacı 

olanlara verin, dağıtın demiştir. Hem de onlarca defa… “İnsanların hayırlısı insanlara faydalı 

olandır. İslamiyet güzel ahlâktan ibarettir.” şeklindeki hadisleriyle hep toplumun 

gözetilmesini öğütlemiştir Müslümanlara… Kendisi ve Dört Halife de bu öğüde tam 

anlamıyla uygun biçimde yaşamıştır. 

Dört Halife sonrasındaysa, Mekke-Medine kökenli İslam Medeniyeti derebeyileşmiştir. 

Yani o toplum bozulmaya, çürümeye, insanları ezmeye, onlara zulmetmeye başlamıştır. 

Tefeci-Bezirgânlar iyice azmışlardır yani... Dört Halife’den üçünü de alçakça ve haince 

katledenler de zaten Tefeci-Bezirgân Sermayenin ajanları-kiralık katilleridir... Daha açığı 

Tefeci-Bezirgânlardır... 

Bu aşağılık, insan düşmanı sınıf, Hz. Muhammed’in, o düzeni elinden geldiğince 

ılımlılandırmaya çalıştığı-onu amaçlayan âyet ve hadislerini bütünüyle yok sayar, 

benimsemez. Mecburiyetten dolayı, Kur’an’a koyduğu Tefeci-Bezirgân düzeninin 

kurallarınaysa dört elle sarılırlar. İslamiyetin yalnızca bunlardan oluştuğunu söyler ve herkese 

bunu benimsetmeye çalışırlar... 

Şimdi şu sorunun cevabı açığa çıkmıştır sanıyoruz: 

Tefeci-Bezirgânlar neden kamu malına düşmandır? Neden insan ve halk düşmanıdır? 

Tekrarlayalım: Tefeci-Bezirgânların varlık sebebidir, kamu malını aşırmak... Onlar 

Tarihte ilk kez o aşağılık işi yaparak var oldular... O yüzden onlar nerede bir kamu malı 

görseler, iştahları kabarır. Hemen lüplemek-aşırmak isterler... Tabiî kitabına uydurarak... 

Onlar insana ve halka da düşmandırlar. Çünkü onlar için insanlar, ya yük hayvanlarıdır 

ya da sağmal sürü... Yani tüketiciyse ateş pahasına mal satılarak, üreticiyse elindeki mal yok 

fiyatına alınarak aşırı kârlar elde edilecek ya da borçlandırılarak aşırı faiz alınacak 

yaratıklardır insanlar, onlar için... O yüzden, Tefeci-Bezirgânlarda gerçek anlamda insan 

sevgisi bulunmaz... Onlar yalnızca kârlarını ve faizlerini düşünürler ve paraya-mala mülke 

tapınırlar... Bunlar, hiçbir zaman alınteri karşılığı olan, onurlu biçimde para kazanmadıkları 

için o şekilde kazananları, ahmak, beceriksiz olarak değerlendirirler. Kendilerinin ise çok 

akıllı olduklarından dolayı; hiç terlemeden, çalışmadan çokça kazandıklarını söylerler. Ve ona 

da kendilerini bir ölçüde inandırırlar... O yüzden alınteriyle, işgücüyle, üretim süreciyle, 

insanların yaratıcı gücüyle ilgilenmez, saygı duymazlar, değer vermezler. Onlar, yalnızca 

maddeleşmiş emekle yani ürünlerle, mallarla ilgilenirler. Onları alıp satarak aşırı kârlar 

ederler... Üreticilerle, tüketiciler arasında aracılık eder onlar. Tarih boyunca yaptıkları iş 

budur. Tabiî bir de borçlandırarak insanlardan faiz alırlar... Bazısı her iki aşağılık işi de 

birlikte yapar... Bazılarıysa birini yapar... Böyle yapanlar ikiz kardeş gibidir. Ruhları, 

karakterleri aynıdır. 

Özetlersek; Tefeci-Bezirgân Sermaye sınıfı, üretimle, değer yaratmakla asla 

ilgilenmez... Aracılık yapar sadece... Bu sebepten asalaktır, vurguncudur... Kamu malına 

düşmandır. İnsan sevgisi, acıma duygusu yoktur bunlarda... 

Bunların dindarlıkları da sahtedir, içten değildir... Zaten Hz. Muhammed’in ve 

Kur’an’ın ruhunu da anlayamazlar, kavrayamazlar... Dinden anladıkları yalnızca Kur’an’ın, 

kendi düzenleriyle ilgili bazı kuralları, ılımlılandırmakla birlikte, onaylayan bölümüdür-

âyetleridir... İlkel Sınıfsız Toplumun geleneklerini savunan âyet ve hadisleriyse asla 

benimsemezler.... Onları anmazlar-yok sayarlar... 

Şöyle bir soru akla gelebilir: Peki öyleyse bunlar, neden dinci geçinirler, şeriat düzenini 

savunurlar? 

Şundan: Bunlar Ortaçağda kayıtsız şartsız yani tek başlarına egemen sınıftılar... 

Bugünse iktidarı yerli-yabancı Finans-Kapitalistlerle paylaşmış durumdadırlar. Üstelik de 



Finans-Kapitalistlerin efendiliğinde... Yani işin başında Finans-Kapitalistler vardır... Tefeci-

Bezirgânlarsa onların yardımcısı, bir bakıma da şamar oğlanı durumundadır. İşte bu yüzden 

Tefeci-Bezirgânlar, hep Ortaçağdaki tek başlarına egemen oldukları günlerin özlemi içindedir. 

Ortaçağın ağır basan ideolojisi de dindi bildiğimiz gibi. Tefeci-Bezirgânların dinciliği işte bu 

sebeptendir... Onlarınki Ortaçağcılıktır aslında... Ve biz de ondan diyoruz; “Şeriat düzeni 

savunuculuğu, Ortaçağ savunuculuğudur” diye... Türkiye’yi, Suudi Arabistan, Kuveyt benzeri 

Arap Şeyhlikleri-emirlikleri, Afganistan ve İran’a benzetmeye-dönüştürmeye çalışmak, 

Ortaçağa götürmeye çalışmaktır. Ülkemize de insanlarımıza da özellikle kadınlarımıza da 

yapılacak kötülüklerin, ihanetlerin büyüklerindendir... Oralardaki kadınlar, o esaretten, 

kölelikten kurtulabilmek için çırpınmaktadır. Bizim sözde eğitimli, üniversite öğrencisi 

zavallı kızlarımızsa türban mücadelesi vererek, Tefeci-Bezirgân düzenbazların, din alıp 

satıcısı vurguncuların oyununa gelmekte, değirmenine su taşımaktadırlar. Tefeci-Bezirgân 

sermayenin temsilcisi olan din tüccarları bu saf, temiz, ama aynı oranda da bilinçsiz 

kızlarımızı demagojilerle kandırmakta kendi iğrenç amaçları için kullanmaktadırlar. 

Tefeci-Bezirgân sınıfı neden ulusal değerlerden yoksundur, ulusal değerlere düşmandır? 

Bu Antika sınıf, Ortaçağcı olduğu için Ulus-Millet konağını (aşamasını) tanımaz, 

tanımak istemez. Mâlum, Ortaçağda uluslar yoktu, ümmet vardı yalnızca. Batı Hıristiyan, 

Doğu İslam ümmetini oluşturuyordu. Uluslar, kavram ve varlık olarak, kapitalizmle birlikte 

ortaya çıkmıştır. Kapitalizmin ürünüdür ulus... Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfı, Antika-

kapitalizmöncesi bir  sınıf olduğu ve kapitalizm tarafından tahtından indirildiği için, 

kapitalizmin yarattığı ulusa ve ulusal değerlere karşıdır, düşmandır. 

Ulusu, burjuvazi icat etmiştir. Fakat serbest rekabetçi çağındaki burjuvazi... Sosyal 

devrimler yaptığı çağdaki burjuvazi... Yani 14’üncü Yüzyılın sonuyla 19’uncu Yüzyıllar 

arasındaki burjuvazi... 19’uncu Yüzyılın ikinci yarısından itibaren Batı burjuvazisi tekelci 

aşamaya, Finans-Kapital aşamasına ulaştı. 20’nci Yüzyılla birlikte (1898’den itibaren) 

emperyalist yağma savaşlarına girişti. Dünyayı kana ve ateşe boğdu. Birinci ve İkinci 

Emperyalist Paylaşım Savaşlarını yaptı. Altmış milyon masum insanın cephelerde ve cephe 

gerisinde ölmesine yol açtı bu savaşlarda. Tabiî bu savaşların dışındaki zamanlarda da boş 

durmadı. İrili ufaklı pek çok bölgesel savaşlar çıkardı. Kore, Vietnam, Yugoslavya, Birinci ve 

İkinci Körfez (Irak) savaşları gibi... 

Demek istediğimiz şudur: Burjuvazi tekelci aşamaya ulaştıktan sonra, kendi icadı olan 

Ulusa da karşı çıkmıştır. Çünkü onun amacı tüm dünyayı talan etmektir artık: Dünyanın doğal 

zenginliklerini (kaynaklarını) ve pazarlarını ele geçirmektir. Bütün insanlığı ücretli köleler 

olarak kullanmaktır. İşte bu sebepten inkâr etmiştir ulusu. Ulus sınırlarını, kendi önünde bir 

engel olarak görmüştür. Dedik ya o artık, tüm dünyayı babasının çiftliği gibi kullanmak-

sömürmek istiyor diye. Ulus devletler artık bir ayak bağıdır onun için. 

Batı’nın büyük Finans-Kapitalistleri işte bu yüzden, bizim gibi geri ülkeleri parçalamak, 

güçsüzleştirmek, etkisizleştirmek istiyor. Yugoslavya’yı, Irak’ı bu sebepten parçaladı, Batılı 

Emperyalistler. Türkiye’yi de yine bu sebepten en az üçe bölmek istiyorlar. 

Bizim gibi geri ülkelerin Finans-Kapitalistleri de Batınınkilerle boy 

ölçüşemeyeceklerini bildikleri için, yağmadan pay kapabilmek uğruna, onların hizmetine 

girmeyi, uydusu olmayı kendilerine yakıştırabilmişler, içlerine sindirebilmişlerdir. Çünkü 

Finans-Kapitalistler, ar dünyasında değil kâr dünyasında yaşamaktadırlar. Bizim Finans-

Kapitalistler (TÜSİAD’cılar), Batı Finans-Kapitalistlerinin uydusu, ortağı durumundadır. 

Efendi olan, Batılılardır bu ilişkide. Bizimkilerse küçük ortaktır, veya uydudur, uşaktır... 

Kararları yalnızca Batılılar verir... Bizimkiler ona uyar... İşte bu sebepten bizim Finans-

Kapitalistler de Antika müttefikleri Tefeci-Bezirgânlar gibi, Batılıların emrine ve hizmetine 

girmiştir artık... Vatan satıcıdırlar, halk düşmanıdırlar ve haindirler... 

TÜSİAD’cılarla Tayyipcilerin bugün sarmaş dolaş olmaları, elbirliğiyle, kamu 

mallarına, halka ve vatana ihanet etmeleri bu yüzdendir işte... 



Hikmet Kıvılcımlı’dan şu satırları da aktaralım: 

“Türkiye’de “Kozmopolit” olma bakımından Finans-Kapitale tıpatıp uygun ve çarkla 

dişli gibi içiçe gelen tek bilinçli ve kasıtlı sosyal sınıf Tefeci-Bezirgân sınıfıdır. Çünkü bu 

sınıf oldu olasıya modern “MİLLET” karakterini bilmemiş ve tanımamıştır. İlk Mekke ve 

Medine kentlerinden beri Antika Toplumun kutsal “ÜMMET” düzeyini yaşamaktadır. 

Ümmetçiliği aşamadığı için, kendiliğinden “VATANSIZ” ve “MİLLETSİZ” olan Tefeci-

Bezirgân sınıfı, ister istemez, 1300 yıllık Hilafet ve Saltanat düşkünlüğüne bağlıdır. Saltanatı 

kendi toprağının devletçiliğinde bulamadığı gün, Finans-Kapitalin uluslararası yapısına giren 

yerli şubesini başına taç etmekte sakınca bulmaz. O zaman gözünü kırpmaksızın bütün 

kasaba, eşrâf ve agavatını Türkiye devrimci güçlerine karşı, Sen Bartelmi katliamlarına taş 

çıkartan, kana susamış eğilimiyle Haçlılar Seferi açmış durumda buluruz. 

“Bu durum, Türkiye’de hayli sol ve sosyalist edebiyatı, kitaplarda okumuş, millete turist 

bakışlı” kimseleri şaşırtmaktadır. Bu kimseler formüllerini biraz gözü kapalı ezberledikleri bir 

“MODERN KAPİTALİST SINIF” önünde bulunuyormuş izlenimine aldanırlar. (...) 

Aldanılmamalıdır.” (Türkiye’de Sınıflar ve Politika, s. 19-20) 

Şimdi Tayyipgillere dönelim. Bunların da -Tayyip’ten K. Unakıtan’a, Ali Babacan’dan 

Cüneyt Zapsu’ya varıncaya kadar- hemen tümü; hem Tefeci-Bezirgândır hem de o sınıfın 

siyasi Temsilcisidir. Ergun Poyraz “Patlak Ampül”, Mehmet Bölük “El Tayyip” adlı 

kitaplarında onların bu içyüzlerini çok başarılı ve açık biçimde ortaya sermektedirler... 

Konuya ilgi duyan arkadaşlar, bu eserlere baksınlar... 

Tayyipgillerin, “İslami Bankacılık” adı altında faizcilik yapmaları, resmi evrakta 

sahtecilik, zimmetçilik, ihaleye fesat karıştırma gibi aşağılık, yüz kızartıcı suçlardan 

yargılanıyor olmaları, kamu arsalarını, ormanlarını yağmalamaları tesadüfî değildir. Onların 

bu sınıf karakterlerinden kaynaklanmaktadır. Yani cibilliyetleri iktizasıdır. (yaratılışlarının 

gereğidir.) 

İşte onlar bu sınıf karakterleri yüzünden, “Sümerbank’ı bitirdik, yakında Tarihten 

sileceğiz” diye bayram etmektedir... Ve yine bu sebepten en kârlı, Türkiye’nin en büyük, en 

önemli kamu işletmelerini, birkaç yıllık kârları karşılığında gözlerini kırpmadan, elleri 

titremeden ve hiç duraksamadan yerli-yabancı Finans-Kapitalistlere (Parababalarına) peşkeş 

çekebilmektedirler. Tabiî komisyonları karşılığında... Ve de ağababaları olan ABD’nin ve 

AB’nin finans kurumları olan IMF, Dünya Bankası öyle emrettiği için... Yani emperyalistler 

“sat” diyor, bizim Tefeci-Bezirgânlar, “derhal” diyor, “emriniz olur” diyor ve hemen satıyor... 

Halka, vatana ihanet ettiklerini bildikleri halde... Dediğimiz gibi onlarda vatan ve millete 

ilişkin değerler yok ki... 

Lakin bu böyle gitmez! Bu halk koyun sürüsü değildir... Öyle sananlar fena halde 

yanıldıklarını göreceklerdir. Fakat, o zaman kendileri için iş işten geçmiş olacaktır... 

Finans-Kapital örgütü olan TÜSİAD’cılarla, TİSK’çilerle, şu anda ihanet içindeki 

TOBB’cularla ve satılmış medyanın, satılmışlar ordusunu oluşturan dönek yazarçizerleriyle 

beraber yaptıkları çok yönlü ihanetin hesabını vereceklerdir... Bundan kimsenin şüphesi 

olmasın... 

Kıvılcımlı 1970’te şunları yazıyordu: 

“Her Tezin bir Antitezi olur. Tefeci-Bezirgân sınıfın, memleketi yabancı sermaye 

çapulunda ve borçlar batağında koyu Müslümanlık adına en azgın Gâvura bir kötü Komisyon 

karşılığı satıverişini, köylü yutardı. Esnaf yutardı. Hatta henüz Köylü-Esnaf şartlılığını 

yitirememiş İşçi bile, yutmasa da boğazından zorla geçirtenlere güç yetiremezdi.” 

Ve ardından soruyordu: 

“Milyonlarla Türkiye nüfusunu maddece ve anlamca köle eden bu “Gâvur-Müslüman” 

kenetleşmesi, hiç tepki uyandırmamazlık etmekte kıyamete dek sürüp giderek egemen 

kalabilecek miydi?” (Halk Savaşının Planları, s. 250) 

Tabiî, kalamayacak diyordu Kıvılcımlı Usta... 



Evet, kesinlikle kalamayacak... Türkiye, vurguncular, satılmışlar, hainler cenneti 

olmayacak... 

Hesap, sorulacaktır! 

 

(Kurtuluş Yolu, sayı: 4, 20 Ağustos 2005) 
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Tayyipgiller, Antika Tefeci-

 

Peki bu Antika-kökü geçmiş çağlarda olan sınıf nedir,  kimlerden oluşur? Veya onun 

karakteristiği nedir? 

Bu sınıf, Yazılı Tarihte ortaya çıkan ilk sömürücü sınıftır. Bu sınıf, üretim yapmaz, 

üretimle ilgilenmez. Sadece mallarla ilgilenir. Üreticilerle tüketiciler arasında aracılık eder, 

kâr sağlar. Üretici ve tüketicileri borçlandırarak, onlardan faiz adı altında para alır. 

Anlayacağınız bu sınıf, asalak ve vurguncu bir sınıftır. Topluma olumlu hiçbir katkısı 

olmadığı gibi  sayısız zararı vardır. Toplumun maddi ve manevi hayatını zehirler. Yaptığı 

kötülükler, verdiği zararlar saymakla bitmez… 

Peki bu asalak sınıf ne zaman, nerede ve nasıl ortaya çıkmıştır? İnsanlık böylesine 

zararlı bir sınıfın ortaya çıkmasına neden izin vermiştir? 

Bu sınıf, MÖ dört bin yıllarında, Güney Mezopotamya’da, Fırat ve Dicle nehirlerinin 

Basra Körfezi’ne döküldükleri yerin yakınında kurulmuş bulunan, Ur, Uruk, Lagaş, Eridu, 

Şuruppak gibi Kentlerde doğdu. 

Peki topluma hiçbir faydası olmayan bu asalak, zararlı sınıf neden ve nasıl doğdu? 

İnsanlık, Sınıflı Topluma geçmeden önce, bir milyon yedi yüz bin yıl, sınıfların 

olmadığı, hiçbir sosyal eşitsizliğin bulunmadığı, eşit kankardeşleri toplumunda yaşadı. Korku, 

zulüm, yalan, hile, düzenbazlık nedir bilmeden; özgürce, kardeşçe ve mutlu yaşadı. Kendini 

toplumdan ayrı görmedi. Kardeşçe topladı, avlandı, üretti yine kardeşçe paylaşarak tüketti. 

Özel kişi mülkü nedir bilmedi… 

İşte ilk kez altı bin yıl önce Sümerler’de bu düzen bozuldu ve işler tersine döndü… 

Bu neden oldu? 

İnsanlığın gidişini dolayısıyla da toplum yapısını belirlendiren, şekillendiren Üretici 

Güçlerin ulaşmış olduğu gelişmişlik düzeyinden… 

On bin yıl kadar önce insanlık, o zamana dek yalnızca avlayarak faydalandığı 

hayvanları, evcilleştirerek üretmeye ve sürüler oluşturmaya başladı. Bu insanlık için büyük 

bir aşamaydı. Bundan böyle toplumun tüketeceğinden daha fazla hayvan el altında 

bulunabiliyordu artık. Hem de evcilleştirilmiş olarak… Bu, topluma görülmemiş bir zenginlik 

kazandırıyordu… 



İnsanlık Sürü Ekonomisine, Çoban Toplum aşamasına ulaşmış bulunuyordu böylece… 

Sürüleri üreten de, ovalarda, dağlarda otlatıp besleyen de çobandı. Bu, çobanın toplum 

içindeki değerini, saygınlığını bir anda çok yükseklere taşıyordu. Erkekler için en çekici iş 

çobanlık oluyordu artık… Sürülerin çoğaltılması, bakımı ve korunması en değerli işi 

oluşturuyordu toplumda… Daha önceki konakta bir zaruret olan avcılık, artık bir lüks, zevk 

için yapılan bir iş haline geldi. Asya ve Avrupa’da evcilleştirilmeye uygun at, eşek, domuz, 

deve, sığır, koyun, keçi gibi hayvanlar bol miktarda bulunuyordu. Evcilleştirilip üretilen bu 

hayvanlardan, bol et, süt, yağ, yün, deri elde ediliyordu. 

“Çoban kabileler, geri kalan Barbar yığınlardan (daha aşağı konaktaki toplumlardan -

HKY) kopup ayrıldılar. Birinci Büyük İşbölümü oldu.” (F. Engels, Aktaran Hikmet 

Kıvılcımlı, Tarih Devrim Sosyalizm, s. 77) 

Bu işbölümüyle, birlikte kabileler arası mal değişimi, o güne dek görülmedik oranda 

arttı. 

Bilim, insanlığın ulaştığı bu Çobanlık Konağına ya da Sürü Ekonomisine dayanan 

geçinme düzenine, Orta Barbarlık Konağı adını verir. Ondan bir önceki yani Avcılık ve 

Toplayıcılık Konağına da Aşağı Barbarlık Konağı denir, bilim dilinde… 

Sürü yetiştiriciliğinin erkek tarafından yapılması, erkeğe toplumda olağanüstü bir 

saygınlık hatta üstünlük sağlar. Böylece insanlığa 1.7 milyon yıl yön veren, önderlik eden 

kadın; alta düşürülür, ikinci kalite insan durumuna itilir. Ve Kadının temsil ettiği, daha açığı 

yön verdiği Anacıl Düzen de yıkılmış olur Toplumda. Onun yerine, Erkeğin, Kadını 

aşağıladığı, ezdiği, Babahanlık-Ataerkil-Pederşâhi-Patriarkal adını alan sosyal düzene geçti, 

insanlık… Oysa Anacıl Düzende kimsenin kimseyi aşağılaması, ezmesi söz konusu değildi… 

Böylece insanlık tarihinde ilk kez, bir insanın başka bir insanı ezebileceği düşüncesi ve 

davranışı ortaya çıkmış oldu. Bu, İlkel Sosyalist Toplumda açılmış bir gedikti… 

Burada, Barbar kavramına da açıklık getirmek istiyoruz. Bu kavram, Grekçe, 

Barbaros=Yabancı sözcüğünden gelir… Barbar insanı, vahşi, gaddar, kan dökücü, acımasız 

gibi nitelemelerle suçlayanlar, hep medeni yani sınıflı toplum insanları olmuştur. 

Gerçekteyse, Barbar insan; yalan, korku, düzenbazlık, sömürü nedir bilmeyen; hiçbir kişicil 

kaygı gütmeyen, kendini toplumdan ayrı görmeyen ve toplumu için gözünü kırpmadan ölüme 

gidebilen yiğit, namuslu, dürüst ve her bakımdan güvenilir insandır. Bu sebeple de medeni 

insandan çok daha kalitelidir. Kişicil çıkar, kişicil kurtuluş düşünce ve davranışlarıyla 

uğraşması; sınıflı toplum insanını yani medeni insanı bozmuştur, kişiliğini aşındırmıştır, bir 

anlamda çürütmüştür. Sınıflı toplumlar yalansız ve zulümsüz olmadığı, olamadığı için de 

medeni insan yalancı ve korkaktır. Korkusuzluk, yiğitlik, fedakârlık, dürüstlük, güvenilirlik 

ve toplum için kendini feda ediş-kahramanlık gibi insancıl değerler; sınıflı toplumun bütün 

rezilliklerine, insanları çamurlara bulamasına rağmen, unutulmamış, her devirde saygı gören, 

hayran olunan değerler olarak varlıklarını sürdürmüştür. 

İnsanlık, hayvanlara yem tedarik etmek için tarımla da daha önce hiç yapmadığı oranda 

uğraşmaya başlar. Özellikle kış aylarında otlaklar kurur, bazı yerlerde kar-buz altında kalır. 

Bu sebeple insanlar, hayvanların kışlık ihtiyacını yazdan hazırlamaya girişirler. Geniş ölçekli 

tarım bu şekilde ortaya çıkar. Bu iş için de en elverişli yer, Fırat ve Dicle nehirlerinin Basra 

Körfezi yakınlarındaki, sulu ve alüvyonlu topraklardır. Buraya gelen ve Tarihte adına 

Sümerler denilen halk burada büyük çaplı Ziraatı-Tarımı başlatır. Sulanabilir, zengin 

topraklardan elde edilen bol ürün, insanları bu bölgeye yerleşmeye (yani oturganlığa) yöneltir. 

Önceleri, insanlar sürülerin peşinde, şu dağ senin, bu ova benim dolaşıyordu. Belli bir 

vatanları yoktu. Bu sebepten Yurt sözcüğü eski Türkçede Çadır anlamına gelir. Bu sözcük, 

Orta Barbar-Çobanlıkla uğraşan Türklerin, toprağa yerleşmesinden sonra anlam kaymasına 

uğramış ve bugünkü anlamına kavuşmuştur. 



İlkin yalnızca hayvan yemi olarak üretilen Tarım ürünlerini, insanlar sonraları kendi 

beslenmelerinde de kullanmaya başlamışlardır. Böylece Tarım hem hayvanların hem de 

insanların geçimi-beslenmesi için vazgeçilmez bir iş, bir ekonomi alanı olmuştur. 

Bol ziraat ürünleri, hem hayvanların hem de insanların bütün bir yıllık beslenmesine 

fazlasıyla yettiğinden toprağa da yerleşmiştir, Sümerler. Bu arada, ürünlerin yetiştirilmesi ve 

işlenmesi belli bir uzmanlaşmayı da beraberinde getirmiştir. İnsanlar arasında yeni bir 

işbölümü doğmuştur: Tarım, Dokuma Tezgâhından ya da Sanayiden ayrılmıştır. Yani 

Ziraatçılarla Sanayiciler-Tekstilciler ayrışmıştır. Bu Toplumda görülen İkinci Büyük 

İşbölümüdür. Bu uzmanlaşma-işbölümü verimliliği daha da artırmıştır. İnsanlar tüketimlerinin 

hayli üstünde ürün elde edebilmektedir artık… Ama mülkiyet tüm toplumundur. Özel-kişicil 

mülk yoktur. 

Artan ürünler yine Toplum adına, Toplumun hizmetinde olan Tapınakta 

biriktirilmektedir. 

Anlaşılacağı gibi Sümer Kabileleri birbirinden bağımsız Kentler biçiminde yerleşmiştir 

Güney Mezopotamya’ya. Tarihöncesinin Yukarı Barbarlık Konağında (insanların 

göçebelikten çıkıp, toprağa yerleşmesiyle) ortaya çıkan Kentler Çağı, daha doğrusu Kentlerin 

oluşum çağı; genelde İslam Medeniyetini doğuran Mekke ve Medine Kentleşmeleriyle son 

bulmuştur. Tekrar göze batırırsak: Kentleri, İlkel Sosyalizmin en üst basamağındaki Barbarlar 

kurmuştur hep. Ve insanlık, bu Kentler içinde geçirdiği evrimle Medeniyete, yani sınıflı 

topluma varmıştır. Kentlerin etrafı çok muhkem veya zayıf surlarla çevriliydi. Ve Kentten 

içeriye girmek isteyen insanlar, hatta eşyalar, tüm Kent Halkının onayından geçmek 

zorundaydılar. Kent Halkından tek bir kişinin bile itirazı bunun gerçekleşmemesi için 

yeterliydi. Kent, yönetimi, gelenekleri, kanunları, tapınağı, tanrıları, geliri, gideri tümüyle 

kendine özgü bir yerleşim birimidir. Bu Kentler, Ortaçağın ve sonralarının, İmparatorluk 

Çağının herkese açık şehir ve kasabalarından, şehirlerinden apayrı yerleşim birimleridir. 

Kentler bu karakteristikleriyle bugünün Milletlerine benzer. 

Hepimizin bildiği bir örneği hatırlatalım. İslâmiyet öncesi ve İslâmın ilk yıllarında 

Mekke ve Medine Kentleri, Kent’in bu karakteristiğini iyi ifade ederler. Yönetimleri dâhil 

olmak üzere her şeyleri kendine özgüdür bu Kentlerin. İslâm dinini, Hz. Muhammed’in kendi 

Kenti Mekke benimsemez ilk yıllarda. Hatta Hz. Muhammed’i bu davadan vazgeçmeye 

çağırır. Hatta zorlar… Fakat Medineliler, Kentlerindeki Tefeci-Bezirgânlardan, özellikle de 

güçlü bir Tefeci-Bezirgân Yahudi kabilesinin, sömürü ve vurgunculuğundan çok canları 

yandığı için Hz. Muhammed’i, Kentlerine davet ederler. Çünkü Hz. Muhammet, Rûm 

Suresi’nin 39’uncu Âyetinde; 

“İnsanların malları içinde, artsın diye riba (faiz) olarak verdiğiniz, Allah katında artmaz. 

Allah’ın yüzünü isteyerek verdiğiniz zekâta gelince, işte onu verenler kat kat artıranların tâ 

kendileridir” diyerek faizi-Tefeciliği lanetlemekte; zekâtıysa övmekte, yüceltmektedir. 

Bezirgânlığa da çeşitli âyet ve hadislerinde sınırlamalar getirerek, bu zulmü en azından 

ılımlandırmaktadır. Sosyal yardımlaşmayı ve toplumun çıkarlarına uygun davranmayı, 

yaşamayı da sürekli öğütlemektedir. 

Hz. Muhammet, Medine’ye hicretinden sonra ortaya koyduğu, Bakara, Âl-i İmrân ve 

Nisâ Surelerinde Faizciliği (Tefeciliği) kesin biçimde yasaklar. Yahudi Tefeci-Bezirgân 

kabilesini de yaptıkları toplum düşmanı aşağılık işten vazgeçmedikleri için Medine’den 

kovar. 

Hatırlatalım, o dönemde Mekke, Medine Kentlerini kurmuş olan Araplar, Yukarı 

Barbarlık Konağından (İlkel Sosyalist Toplumdan) henüz çıkmış ve Medeniyete (sınıflı 

topluma yani Tefeci-Bezirgân düzenli topluma) yeni girmiş-geçmiş Arap Kabileleridir. 

Dikkat edersek iki Kentte de devlet yoktur. Devlet bildiğimiz gibi özel silahlı adamlardan 

(Ordudan), Cezaevlerinden ve Mahkemelerden oluşur. O dönemde Mekke, Medine 

Halklarının tümü silahlıdır. Yani özel silahlı adamlardan oluşan ve işi yalnızca bu olan bir 



Ordu yoktur. Devlet bütün kurum ve kurallarıyla ancak Dört Halife Devrinden sonra yani 

Emevi Saltanatıyla birlikte ortaya çıkar bu toplumda… 

Yeniden Kent konusuna dönersek özetçe şunları diyebiliriz: 

Tarihte hepimizin bildiği, diğer iki Kent de Atina ve Roma’dır. Kent, Latince Cite, 

Grekçe Polis, Arapça Medine’dir. Oturukluk-oturulan yer, oturarak yurt edinilen yer anlamına 

gelir. 

Bugün dünyada bir tek Kent-Site yoktur. Soğdca Kend’den dilimize giren bu güzel 

sözcük yerinde-doğru kullanılmalıdır. Şehirlere, Başşehirlere; Kent, Başkent denilmesi, 

Tarihi, kendi kanunları ve Terminolojisi olan bir bilim olarak görememekten, 

anlayamamaktan ileri gelir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Barbarlığı da yine aynı cehaletin 

sonucu olarak bir sövgü, hakaret sözcüğü olarak kullanmaktadır bugün bazı sözde aydınlar-

yazarçizerler… Hatta bazı küçükburjuva devrimcisi ideologlar… 

 

İLKEL SOSYALİST TOPLUMDAN 

SINIFLI TOPLUMA NASIL GEÇİLDİ? 

ANTİKA TEFECİ-BEZİRGÂN SERMAYE SINIFI NASIL DOĞDU? 

 

İnsanlık, hep söylediğimiz gibi, sınıflı topluma geçmeden önce, 1.7 milyon yıl sınıfsız 

toplum, diğer adıyla İlkel Sosyalist Toplum biçiminde yaşadı. Sömürü nedir, kişicil mülk-

çıkar nedir bilmeden, eşitçe, kardeşçe yaşadı. Ve sınıflı topluma geçtikten sonra da o 

yaşayışlarını bir türlü unutamadı, insanlar. İnsanlığın o hayatı yaşadığı yere Cennet adını 

verdiler… Tevrat “Adende bir bahçe” yani “Meyve ülkesinde bir bahçe” diye tanıtır 

Cenneti… Kur’an oradan (Tevrat’tan) alır Cennet hakkındaki görüşlerini… Tevrat da o 

efsaneyi Mezopotamya kültüründen alır. Sümerler Cennet’e Dilmun der. Dilmun, bugün 

Bahreyn diye bilinen Basra Körfezi’nde Suudi Arabistan’ın doğusundaki adalar ülkesindedir. 

Şimdi bir Sümer şiirinde Dilmun’un anlatımını görelim. Şiir bir Sümer tabletinde yazılı 

olduğundan günümüze ulaşabilmiştir: 

“Dilmun’da kuzgun sesini çıkarmaz, 

İttudu-kuşu ittidu-kuşu sesi çıkarmaz, 

Aslan öldürmez, 

Kurt kuzuyu kapmaz, 

Oğlakları yutan yabani köpek bilinmez, 

Tahılları yutan … bilinmez, 

… yüksekteki kuşun … yoktur, 

Güvercin başını eğmez, 

Gözü ağrıyan “gözüm ağrıyor” demez, 

Başı ağrıyan “başım ağrıyor” demez, 

(Dilmun’un) ihtiyar kadını “ben ihtiyar bir kadınım” demez, 

İhtiyar erkeği “Ben ihtiyar bir erkeğim” demez, 

Genç kızı yıkanmaz, kente ışıldayan sular dökülmez, 

(Ölüm) ırmağını geçip … diyen yoktur, 

Çevresinde ağlayan rahipler yürümez, 

Şarkıcı ağıt yakmaz, 

Kentin çevresinde hiç yas tutmaz.” (Samuel Noah Kramer, Tarih Sümer’de Başlar, s. 

182) 

Gördüğümüz gibi Sümer Cennnet’inde hastalık yok, ölüm yok, acı, yas yok. Sadece 

insanlar değil hayvanlar da rahat, mutlu. 

İnsanlık ilkel sınıfsız toplumdaki yaşamını işte böyle efsaneleştirerek yüceltmiştir. 

Burada şöyle bir soru akla gelebilir: 



İnsanlık böylesine mutlu yaşadığı bir düzenden neden çıktı? Sınıf çelişkileriyle 

parçalanmış, insanın hayvan yerine konulduğu bu sömürü ve vurgun düzenine neden geçmiş? 

Şimdi bu çıkış sürecini dikkatlice izleyelim. Çıkışın-geçişin nasıl olduğunu netçe 

görelim. Olayın yasalarını kavrarsak sebebini de buluruz. 

Olayın ekonomik sebebini biliyoruz: Üretici güçlerin gelişmesinin varmış olduğu 

aşamadır-konaktır. Bunu biraz daha açalım: İnsanlık hayvanları evcilleştirip üretmekle Sürü 

Ekonomisi de diyebileceğimiz Orta Barbarlık Konağına ulaştı. Bu konağın oluşturduğu 

köprüden geçerek veya bu konağın açmış olduğu yoldan ilerlemesini sürdürerek de Ziraatı 

keşfetti ve Toprağa yerleşti, oturganlaştı. Kent yaşamına geçti. 

Dikkat edelim! Evcilleştirilip üretilmeye, sürüleştirilmeye elverişli-uygun hayvan 

bulunmayan Amerika ve Avustralya’da insanlık gelişimini Aşağı Barbarlık (Avcı Toplum) 

Konağından yukarı çıkaramadı. İleriye götüremedi. O koca kıtaların insanlarının medeniyete 

kendiliklerinden geçememelerinin sebebi budur… 

Oysa Asya ve Avrupa’da sürüleştirilmeye elverişli hayvan bolca vardı… 

Coğrafya üretici gücü insanlık gelişiminde bu denli önemli bir role-paya sahiptir. 

Yukarıda da söylediğimiz gibi Medeniyete yani Sınıflı Topluma geçişin Belirleyici olan 

Ekonomik sebebini biliyoruz. Bizim bulmamız gereken olayın Sosyal sebebidir. 

Toplumun üretimi Amerika ve Avustralya’da olduğu gibi tüketimi ancak karşılasaydı, 

tapınaklarda bir artı ürün birikmeseydi, Medeniyete-Sınıflı Topluma geçiş imkânsız olurdu. 

Çünkü ortada aşırılacak, el konulacak bir mal olmadığı sürece; onu aşırıp çalışmadan, 

çalışanların sırtından geçinecek ve servet biriktirecek bir sömürücü sınıf da olmazdı… 

Olmayan bir şeyi kim, nasıl aşırabilecek, ona el koyabilecek? Böyle bir şeye imkân var mıdır? 

İşte Sürü Ekonomisi ve Ziraatın keşfiyle birlikte ortaya çıkan iki önemli Toplumsal 

işbölümünün yarattığı ürün bolluğu böyle bir imkânı yarattı. İnsanlar tüketemeyeceği 

bollukta-çoklukta ürün elde etmeye başladılar. Bu artı ürünler-tüketimden artan ürünler yine 

toplumun ortak malı olmak kaydıyla tapınaklarda biriktirilmeye başlandı. O zamanlar, 

tapınaklar, toplumun hizmetindeydi. Tapınaklarda da yine toplumun hizmetinde olan Rahipler 

görev yapmaktaydı. 

Toplumlarda görülen, daha doğrusu yaşanan Birinci ve İkinci Büyük İşbölümü hem 

farklı toplumlar, kentler arasında hem de aynı toplum içinde değişimi kaçınılmaz kılmıştı. İlk 

başlarda toplum için değişim; farklı ekonomi dallarında üretim yapan insanların (üreticilerin) 

yüz yüze gelmesiyle yapılıyordu. Bir aracıya ihtiyaç yoktu… Fakat dış değişim yani 

toplumlararası değişim buna Dış Ticaret de diyebiliriz, bu işle özel görevli bir grup insanın 

varlığını mecbur kılıyordu. İşte Sümerler de bu mecburiyete uydu. Damgar ya da Tamkara 

adını verdikleri bir grup insanı bu işle görevlendirdi. Bunlar mensubu oldukları Kent adına bu 

değişimi yapacaklardı. 

Damgarlara kamu adına yaptıkları iş karşılığında bir ücret ödenmiyordu. Yalnız bu 

kamu işini yaparken, bunun yanında kendileri adına da bir miktar mal değişimi yapmalarına 

izin veriliyordu. Diyelim ki kamu adına yüz birimlik mal değiş tokuşu yapacak, bunun 

yanında bir iki birimlik de kendi adına değişim yapabilecekti… Yani elindeki bir iki ufak 

tefeği (kırık kırsığı) da kendi adına değiştirebilecekti. Bu mallar, Toplumcul üretimden, 

tüketmesi için kendi payına ya da ailesinin payına düşenlerdi. İşte Damgar isterse bunları 

başka mallarla değiştirebilecekti… 

Damgarlar, başlangıçta malları trampa ediyordu. Fakat daha sonra başta gümüş olmak 

üzere kıymetli madenler ve harcıâlem tahıl türü Arpa, değer ölçüsü olarak kullanılmaya 

başlandı. Mezopotamya’nın humuslu, yumuşak, sulak topraklarında yapılan Arpa tarımı çok 

bol ürün elde edilmesini sağlıyordu. Bu yüzden üretimi tercih edilen bir tahıl çeşidiydi 

Arpa… Tabiî hayvan için de insan için de besleyici değeri yüksek olan bir tahıldı. Dış 

toplumlarla yapılan değişim geliştikçe iş gerçek anlamıyla dış ticaret biçimini aldı. Böylece 

trampa giderek geri plana itildi. Malların satımı ve alımı söz konusuydu artık. Mal satılıyor 



karşılığında para yerine kullanılan gümüş gibi kıymetli madenler alınıyordu. Mal alımında 

aynı şey oluyordu. 

Değiştirilecek ya da satılacak malların hesabında ilkin “token veya Latince adıyla 

calculi (hesap taşları) adı verilen küçük kil semboller” (Selen Hırçın, Çivi Yazısı, s. 1) 

kullanıldı. “Kilden yapılıp, pişirilerek sertleştirilmiş ve çoğunlukla üzerleri şekillere ayrılmış, 

çeşitli formlardaki bu calculi veya hesap taşlarının her biri farklı bir nesneye karşılık geliyor 

ve ticareti yapılan malların türü ve ölçüsü hakkında bilgi veriyordu.” (agy., s. 1-2) 

Yazılı hayata doğru adım adım ilerledi insanlık. 

“Hesap taşları, çeşitli diller kullanan toplumlar arasında uzak mesafelerde 

anlaşılabilmesi nedeniyle, özellikle ticarette son derece kullanışlıydı. Bu sembollerin daha 

sonra yazıya geçildiği dönemlerde de, aynı şekilleriyle kil tabletler üzerine çizilmiş 

olduğunun saptanması ile, önemleri daha da artmıştır.” (agy., s. 3) 

 

*** 

 

Kervanlar, tapınakların önünde yolculuğa hazır ediliyordu (düzülüyordu). Mallar 

tapınağın deposundan yükleniyor, hesapları tutuluyordu. Hesapların kayıtlı olduğu tabletler 

yine burada muhafaza ediliyordu. 

“Uruk tabletlerinin % 85’ini şehir tapınaklarına girip çıkan yiyecek ve tekstil kayıtları 

oluşturmaktadır. Bunlardan Sümer’in daha geç dönem tarihinden tanıdığımız, Uruk’un 

çevresindeki bazı yerleşim yerlerini saptayabilmek mümkün olmaktadır.” (agy., s. 5) 

Kil tabletlerin bir bölümünde tapınaktan çıkan, kervanlarla satıma gönderilen malların 

adları (piktografik işaretleri) ve miktarlarıyla satış sonrasında elde edilen gelirin gümüş ve 

arpa cinsinden toplamı yer almaktaydı. Metnin ikinci bölümündeyse, Sümer’de bulunmayan, 

bu sebeple de dışarıdan alınan malların adları ve ederleri toplamı bulunuyordu. 

Sümerler, Damgar adlı Bezirgânların bir seferi sonunda yapılan alışveriş bir artıyla-

fazlayla, kazançla sonuçlanmışsa bunu “Lal-Ni” diye gösteriyorlardı, hesaplarında. Bu 

Sümerce kelimeyi bugün, temettü-kâr-fayda-kazanç biçiminde anlamlandırabiliriz… 

Hesabın açık vermesi yani yapılan ticari seferin zararla sonuçlanmasınıysa “Dirig” 

terimiyle gösteriyorlardı. 

Tabiî bazı durumlarda da hesaplar başa baş geliyordu. Yani gelirle gider denk düşmüş 

oluyordu. 

Şimdi, “Lal-Ni” ve “Dirig” kelimeleri üzerinde duralım. 

Arapça’dan Osmanlıca’ya oradan da bugünkü dilimize giren Lâl sözcüğü; “Yakuta 

benzeyen kırmızı taş, kırmızı şarap, sevgilinin dudağı” anlamına gelmektedir. 

Lâl’in dilimize Farsçadan giren bir başka anlamı daha vardır: Dili tutulmuş, konuşamaz 

hâle gelmiş, dilsiz, suskun, anlamlarına da gelir bu kelime. Bu anlam da Sümerce Lâlmi’den 

gelmektedir bizce. Tefeci-Bezirgânlar ortamında kârın miktarı asla söylenmez. Sorulması bile 

ayıp kabul edilir. Gerekçesi ise, söylenirse bereketinin kaçacağı, bir daha öyle kâr 

edilemeyeceği şeklindedir. 

Bu anlayışlarından dolayı Tefeci-Bezirgânlar, kârlarının niceliğini en yakınlarına bile 

söylemezler. Zaten onlar da sormaz. 

Bugün bile, bırakalım Bezirgânları-Tüccarları; ticaretle uğraşan sıradan-küçük esnaf, 

pazarcı esnafı bile, aynı sebepten dolayı, kârını söylemez. Çünkü onlar da Bezirgânlardan 

etkilenmiştir. 

Bezirgânlar, alınteri karşılığı olan kazanç-gelir elde etmedikleri, tersine alınteriyle 

geçim sağlayan küçük üretmenlerin sırtından geçindikleri, bazı durumlarda da üretmenlerden 

birkaç kat fazla kazanç elde ettikleri için; kârlarını açıklayamazlar. Böylece de yaptıkları 

insafsızca sömürü, vurgun gizli kalmış olur. Bu konudaki suskunluklarının da gerçek nedeni 

budur. 



Lâl kelimesinin Farsça’da, oradan kaynaklanarak Türkçe’de bu anlamları da taşıyor 

olması, işte bu yüzdendir. 

Farsça’dan Osmanlıca’ya oradan da günümüz Türkçe’sine girmiş olan “Dirig” sözcüğü 

de; “Esirgeme, önleme, yazık, eyvah” anlamlarına gelmektedir. 

“Diriga” ise; “Eyvah, çok yazık” anlamlarını içermektedir. 

Bizce bu sözcükler Sümerce’den Ortadoğu dillerine oralardan da Türkçe’mize girmiştir. 

Bu sözcüklerdeki çok anlamlılık, bizce Sümer’den bu yana bütün Tefeci-Bezirgân 

medeniyetlerinin kârı-kazancı, kıymetli kırmızı taşlar, kırmızı şarap ve yarin dudağı kadar 

değerli ve tatlı; zararıysa, sakınılması gereken bir felaket olarak değerlendirdiğini-kavradığını, 

düşündüğünü göstermektedir, anlatmaktadır. 

“Dirig” kavramının Sümerce’den geldiğini Hikmet Kıvılcımlı Usta da “Tarih-Devrim-

Sosyalizm” adlı anıt eserinde zaten belirtmiştir. 

Sümer’de değer ölçüsü olarak en çok kullanılan kıymetli maden gümüştür. Basılı para, 

Sümer’den çok sonra (MÖ 650) tarih sahnesine çıkan Lidyalılar tarafından kullanılmıştır. 

Sümerce’de “Sim” gümüş demektir. Bu sözcük oradan Ortadoğu dillerine ve bizim dilimize 

de girmiştir. Demek istediğimiz Sümerler, zamanca olsa da kültürce ve gelenekçe bize çok 

uzak değildir. 

Bu taş ve madenlerin güneyde ve kuzeydeki göçebe Barbar toplumların bulunduğu 

bölgelerden getirilmesi gerekmektedir. Yani bu toplumlarla da diğer Sümer Kentleriyle 

olduğu gibi mal alışverişi yapılmaktaydı. Onlara tarım ve tekstil ürünleri verilecek (veya 

satılacak) onlardan da değişik madenler alınacaktı. Madeni araç gereçler, ziraatta, ev işlerinde 

ve askerlikte kullanılmaktaydı. Ayrıca kıymetli taşlardan süs eşyası yapılıyordu. Toplumun 

geliri arttıkça bunlara da talep artmıştı. 

Kent halkının, bu mal değişimini dolayısıyla da dış ticareti yapmakla görevlendirdiği 

Damgarlar; tapınaktan kervanlara yükledikleri bu malları, yakın ya da uzak diyarlara 

götürerek bu işi yapmaya başladılar. 

Burada Kıvılcımlı’nın önemli eserinden bir bölüm aktaralım: 

“Anlatılan Gelir-Gider hesabı (Usta, tabletlerdeki kâr-zarar hesabını kastediyor. HKY) o 

zamanki “Dış ticaret” bilânçosunun tâ kendisidir. O hengâmeler çağında, kurdun kuşun 

hükmettiği çöl ve Umman yollarında bütün sorumluluğu üzerine almış bir “DAMGAR”ı 

(Antika Bezirgânı) Allah’tan başka kim kontrol edecek? Şimdiki dış ticaretimizin: Temsil-

Komisyon-Rabat-Masraf-Kâr; vb... diye uzanan ve binbir fatura oyunu ile en hafifinden 

Danae’nin dipsiz fıçısı gibi döviz kaçakçılığı sızdıran mekanizması göz önüne gelmiyor mu? 

En sonunda Allah da “Damgar”ı kontrolden cayarsa, yâni LAL-Nİ’cikler (“temettüler”) 

Bezirgânla-Tapınak Ulularının vicdan ve insaflarını aşındırırsa, sonuç kolay kavranır. LAL-

Nİ’yi DİRİG göstermeyi önleyecek, Tapınak inancından başka hiçbir güç ve teşkilât yoktur. 

“Varlık beyannamesi” ise, altı bin yıldan beri henüz “Meclis”ten çıksa geri alınıyor. 

Bezirgânlarla Uluların (Rüşvet-İrtikâp-İltimas) üçüzü ile oynamayacakları kumar ve 

suiistimal kalır mı? 

“Bezirgânın bulunmadığı İlkel Sosyalist Toplumda dar üretimle edinilen ürünler 

herkese eşitçe üleşildikçe, kimsenin bir “ZENGİNLİK” biriktirmesi elden gelemedi. İlkel 

toplumun büyücü yetkili Uluları ile anlaşan bezirgân, memleket, vatan görevi yanında, “bal 

tutan parmağını yaladı”: “Kendi şahsı hesabına bazı işler gerçekleştirdi” ve toplum içinde hiç 

kimsede bulunmayan “Özel Zenginlik” biriktirdi. Bu görülmedik “girişkin kişi” zenginliğinin 

ölçüsü: PARA, hesabı: YAZI, savunması: DEVLET aygıtlarını yarattı. O “sınıfsız” İlkel 

Sosyalist Toplumda, tereyağından kıl çeker gibi kayagan bir SOSYAL SINIF doğdu.” (Tarih-

Devrim-Sosyalizm, s. 145) 

“Varlık Beyannamesi-Mal Bildirimi”, günümüzde Meclisten çıkmış durumdadır. Fakat 

değişen bir şey olmamıştır vurguncular için. Onlar altı bin yıllık deneyime sahiptirler “Karda 

gezip izini belli etmeme”yi, her şeyi “kitabına uydurma”yı iyi becerme konusunda… 



S. Demirel başbakanlık, devlet başkanlığı yapmış, kardeşler (Hacı Ali, Şevket), 

yeğenler (Yahya, Yahya Murat) vurmuştur-götürmüştür. 

S. Demirel, yüzsüzdür, utanmayı arlanmayı bırakmıştır. Mecliste, Yahya’yı soranlara; 

“Başınıza Yahya kadar taş düşsün” diyerek sırıtır. 

Yahya Murat Demirel, halkın 1.3 milyar dolarlık varlığını götürmüştür, “Egebank” 

vurgunuyla… Tabiî başka pek çok vurgunu da vardır. Fakat en büyüğü budur bilindiği gibi. S. 

Demirel’e bu vurgun hakkında ne düşündüğünü soruyor bazı namuslu muhabirler… Cevabı 

aynen şudur: “Adamın elinden bankasını almışsınız. Daha ne yapacaksınız?” Oysa içi 

tümüyle boşaltılmıştır, Egebank’ın, Yahya Murat Demirel tarafından. Ortada dört duvar ve 

birkaç masa-sandalye kalmıştır yalnızca… Bunu S. Demirel de adı gibi bilmektedir… Ama 

yine de böyle iğrenç, alçakça demagojilerle yeğenini savunmaya devam etmektedir… Çünkü 

Yahyalar ve kardeşler, ailenin tamamı için vurgun yapmaktadır. Yani o vurgunda S. 

Demirel’in de payı vardır. O da ortaktır. Bunu otuz küsur yıl önce açıklamıştı S. Demirel; 

“Bizim Ailede ayrılık gayrılık yoktur. Sahip olduğumuz bütün mallar ortaktır” diye. 

Turgut Özal da oğlu Ahmet Özal’ın vurduklarını, “Ahmet ansiklopedi sattı zengin oldu” 

diye açıklamaya çalışmıştı. 

Mesut Yılmaz, başbakanken de kardeş Turgut Yılmaz, küp doldurma işiyle başarıyla 

meşgul olmuştu… 

Tayyip de on beş-yirmi yıllık siyasi hayatında vurduğu trilyonların kaynağını “Oğlumun 

düğünündeki takılar”, “Ülker’in distribütörüyüm, bu işten çok para kazandım” diye ilkel, âdi 

yalanlarla açıklamaya çalışmıştı. O sıralar Tayyip daha başbakan değildi. Sessiz kalırsa kendi 

başına da bir şey gelebileceğinden korkan Ülker patronu da kalkıp yalanlamıştı Tayyip’i; 

“Biz, distribütörlerimize (taşeron dağıtıcılarımıza) yalnızca yüzde onluk bir pay veririz. O 

yüzden bu kadar büyük servet bizim işimizden kazanılamaz” diyerek. 

T. Çiller de hatırlayacağınız gibi, bir memur eşi olan annesinden kalan paranın 

bankalarda faize yatırılarak çoğaldığını, bu sayede zengin olduğunu iddia etmişti. Oysa 

kendisi ve eşi Özer Uçuran Çiller (Bay yüzde on) daha 1980’lerin ortasında yöneticisi 

oldukları İstanbul Bankası’nın içini, bankanın sahibiyle anlaşarak boşaltmışlardı. 

Tabiî sadece Bezirgân parti liderleri vurmadı. Bütün bakanlar, milletvekilleri, önde 

gelen parti yöneticileri de vurdu aynı hızla… Onların tümü hep söylediğimiz gibi “Ar 

dünyasında değil, kâr dünyasında yaşamaktadır.” Onlar iflah olmaz. Yaptıklarından da asla 

pişmanlık duymaz. Onları yalnızca toprak temizler. O güne kadar da kamu malını yemekten, 

dolayısıyla da halka zarar vermekten geri durmazlar. Güçleri yettikçe o insanlık dışı işi 

yapmayı sürdürürler. 

Demek istediğimiz şudur: Halk gerçek halk örgütleri aracılığıyla örgütlenip 

bilinçlendirilmediği müddetçe, “Varlık Beyannamesi”nin Meclisten geçmesi de bir şey 

değiştirmez… Yalnızca örgütlü ve bilinçli halk bunlara izin-geçit vermez ve bunlardan hesap 

sorar… Şu andaysa ne yazık ki halk değil, onlar örgütlüdür. O yüzden de halkı, başta din 

tüccarlığı gelmek üzere çeşitli yalanlarla-düzenlerle kolayca kandırabilmekte ve aşağılık 

işlerini yapabilmektedirler… 

Ortada bir kamu malı vardı ve onun yönetimi Bezirgânlarla Tapınak Ulularının 

(Rahiplerin) eline teslim edilmişti. Sonunda da Lâl-Ni’cikler Bezirgânla Rahiplerin vicdanını 

aşındırmış ve o güne dek hiçbir yerde ve dönemde görülmedik bir şey ortaya çıkmıştı: Bir 

grup insan kamu malını, binbir düzenle aşırmış ve bu aşağılık işi kitabına uydurarak, özel 

(kişicil) malı yapmıştı. Toplumda bir grup ayrıcalıklı yani özel mülk sahibi insan vardı artık. 

Ve bunlara Bezirgân deniyordu Ortadoğu’da. 

Bezirgânlar, hediyelerle, rüşvetlerle Tapınak yöneticisi Rahipleri de etkileyerek 

bozabilmişlerdi. Onları da süreç içinde kendilerine benzeterek suç ortağı yapmışlardı. Fakat 

bir de Toplum Önderleri vardı. Kentin yazılı olmayan kanunları yani Töresi vardı. 

Onları nasıl aldatabilmişlerdi veya razı edebilmişlerdi yeni durumlarına? 



Halkı için, Kentin dirliği düzenliği için, gözünü kırpmadan kendini ölüme atabilen 

toplum önderleri-başkumandanlar-askeri demokrasi şefleri ve diğer savaşçılar nasıl göz 

yumabilmişlerdi Bezirgânların bu aşağılık işine? 

Bu şöyle oldu: 

Barbarlıkta, gelişimin farklı konaklarında bulunan iki toplum çarpıştığı (savaştığı) 

zaman, aşağıdaki, yukarı konaktakini yenmiştir. Bu genel kuraldan şu sonucu çıkarabiliriz: 

Toprağa yerleşmiş (Yukarı Barbarlık Konağındaki) bir toplumla, bir Göçebe Çoban Toplum 

(Orta Barbar) savaştığı zaman yenen daha aşağı konakta bulunan Çoban Toplum olmuştur. 

Bunun sebebi askeri anlayışla olayı değerlendirince kolay kavranır: Göçebe Çoban Toplum, 

hem tabiatla, hem yabanıl hayvanlarla, hem de sık sık karşılaştığı başka toplumlarla hep 

mücadele, bir anlamda savaş halindedir. Bu sebeple de savaşçı yönü gelişkindir, canlıdır. Aksi 

takdirde varlığını koruyamaz. Yenilir, dağılır, eriyip gider… 

Toprağa yerleşik toplumsa, ekonomik gelişkinliğin yarattığı maddi zenginliklerin yol 

açtığı rahatlığa alışmıştır. Kerpiçten, taştan ya da tuğladan yapılmış evlerde yaşamaktadır. 

Sürekli hareket halinde değildir. Doğaya ve yaban hayvanlarına karşı koruncaklı durumdadır. 

Başka toplumlarla da sürekli savaş halinde değildir. Hayatını daha az mücadeleyle-çabayla 

veya çalışarak kazanabilmektedir. Üstelik de daha konforlu olarak… İşte bu sebeplerden 

oturgan toplumun savaşçı yönü-nitelikleri tavsamıştır, gerilemiştir. Böyle olunca da Çoban 

Toplumlara yenilmeleri olağanlaşır… Ve genellikle de yenilirler… 

Bütün bu saydıklarımıza ek olarak, böyle bir savaştan, oturgan toplumun kazanacağı bir 

şey yoktur. Çoban toplumunsa kazanacağı çok şey vardır. Bir kere, Tapınakta birikmiş olan 

zenginliği ele geçirecektir. Sonra da evlerde bulunan malları… Bu sebeple de Göçebe Çoban 

Toplum hırsla saldırır… Saldırıyı planlar, sonra da o plan doğrultusunda hazırlığını yapar ve 

en uygun zamanda aniden saldırır… Oturganı gafil avlar. Savaş hilelerini de iyi bilir… 

Bezirgânların ve Tapınak Ulularının yukarıda anlatılan biçimde, aşağılık işler yapmaya 

başlamış olduğu toprağa yerleşik toplumlarla karşılaştırıldığında, Göçebe Çoban Toplumların 

çok önemli bir avantajı daha olur. 

Bezirgânlar ve Rahipler soysuzlaşmıştı artık. Kamu mallarını kemire kemire 

aşındırmakta ve kişicil mülkleri haline getirmekteydiler. 

Köylümüz bu tür bozulmaları, “Ağıza kan bulaşmak” deyimiyle ifade eder. Tazı (av 

köpeği), avcının vurup düşürdüğü av hayvanını yakalayıp getirirken ağzına avın kanı 

bulaşırsa, kanın tadını algılar. Ve içgüdülerinin buyruğuyla avı yer… Kendini tutamaz. Oysa 

ona öğretilen, avı avcıya getirmesiydi… Bu şekilde eğitilmişti av köpeği. Ama işin içine kan 

tadı girince, eğitimin-öğretilenlerin önemi-etkisi ikinci plana düşer. İçgüdülerin talepleri öne 

geçer. Hayvanın yönetimini (davranışlarını) hâkimiyeti altına alır. Böyle hayvanlar artık avda 

kullanılamaz. O yüzden köylümüz satılığa çıkartılmış yetişkin bir tazının ağzına kan bulaşmış 

olup olmadığından emin olamaz. Ve tazısını, yavruyken alıp kendi eliyle yetiştirmek, 

eğitmek, ava alıştırmak ister… 

Doğadaki aslan, kaplan gibi gelişkin yırtıcı hayvanlar için insan bir av değildir. Bu 

nedenle, kendilerini tehlikede hissetmedikçe insana saldırmazlar. 

Bengal’deyse sık sık yaşanan sel felaketleri bazı insanların ölümüne, cesetlerinin 

kaybolarak doğada çürümesine neden olmaktadır. Seller bu insanları kapıp götürmekte, 

bilinmeyen bir yere cesedini atmaktadır. Bengal kaplanları yaşadıkları bölgelerde buldukları 

bu cesetleri doğal bir davranışla yemektedir. Böylece insan etinin tadına alışmaktadır. Bu 

alışkanlık sonucunda da insanı artık av olarak görmeye, algılamaya başlamaktadır. Yani insan 

da Bengal kaplanlarının av listesine girmiş olmaktadır. Bu davranış sapmasına uğrayan 

kaplanlar, canlı insanlara da saldırmakta ve öldürmektedir artık. Bu davranış da beyinlerinde 

kodlandığından, genler yoluyla yavrulara da geçmekte, yavrular da yetişkin hale gelince, hiç 

ceset yememiş olmalarına rağmen, insanlara saldırabilmektedir. Hem de insanların doğrudan 



boyunlarına, yani en öldürücü yerlerine saldırmakta ve insanları da bir ceylanı avlar gibi 

öldürmektedir. 

Türünün gösterdiği davranışlardan farklı davranışlar sergileyen, yani yeni özellikler 

edinerek türünden sapmış bir hayvan grubuyla karşı karşıyayız artık… Bu hayvanlar eski 

Bengal kaplanı değildir gayrı… 

Çağımızın vebası denen AIDS hastalığını da, böyle davranış (huy) değişikliğine, 

dolayısıyla da soy değişikliğine (rejenerasyona) uğramış bir mikrobun yaptığı ileri 

sürülmektedir, bilim adamları tarafından… 

Kanserleşen hücrelerin de bu çeşit bir değişiklik sonucu kontrolden çıkarak çılgınca 

üremeye başlamaları ve çevrelerindeki sağlıklı hücrelerin de yaşam alanlarını yok ederek 

çoğalıp büyümeleriyle kanser tümörlerini oluşturdukları bilinmektedir. 

İşte, Yukarı Barbarlık Konağının, Damgar adlı Bezirgânlarının da toplum adına görev 

yaparken, benzer bir değişim sonucunda kamu malı ve insan düşmanı, özel mülkiyet düşkünü 

oldukları Tarih Bilimi tarafından aydınlığa çıkarılmıştır. 

Bu Damgarlar, ticaret yaptıkları için Göçebe Orta Barbarlarla zaten tanışmaktadırlar. 

Orta Barbarlar da doğal olarak, oturgan ziraatçı toplumların yani Kentlerin zenginliğine ilgi 

duymaktadırlar. Yani Kentlerin göreceli de olsa zenginliği göçebeleri kendine çekmektedir. 

Onlar için bir cazibe, çekim alanı-merkezi oluşturmaktadır. 

Bezirgânlarsa yaptıkları aşağılık, iğrenç işi; topluma, tabiî önderlerine de nasıl bir 

oldubittiyle kabul ettirebileceklerinin-dayatabileceklerinin-yutturabileceklerinin hesabını 

yapmaktadırlar durup dinlenmeden… Hep buna kafa yormaktadır. En sonunda hayâsızca 

oyun aklına gelir: Kendi Kenttaşlarına ihanet edecek, onlara karşı yabancı Göçebe Barbarlarla 

işbirliğine girecektir. Yabancı Barbarları, kendi Kentine saldırmaları için gizlice (elaltından) 

kışkırtacaktır. Yabancılarla konuşur, anlaşır… Kentinin savunmasının zayıf noktalarını 

yabancılara bildirir. Yabancılar hazırlıklarını yapar ve en uygun anda Kente saldırırlar… 

Sonuç malûm… 

Burada yine Kıvılcımlı Usta’nın, hazineler değerindeki, İnsanlık Tarihinin bu en 

karanlık ve en merak uyandıran dönemini aydınlığa çıkartan, “Tarih-Devrim-Sosyalizm” adlı 

eserinden aktardığımız şu bölümü dikkatlice okuyalım: 

“Yukarı Barbarlıkta geniş işbölümü sayesinde aşırı bol üretimler tapınaklara büyük 

zenginlikler yığdığı zaman: bunların hiçbirisi hiçbir özel kişinin malı değildi; tam tersine 

hemen bütün zenginlikler, Tanrı adlı sosyal sembolün mânevi şahsiyetine adanmış (consacré) 

mallar idi: yani toplumun ortaklaşa mülkiyetinde idi. Medeniyet ise, bunun taban tabana zıttı 

olarak: bütün zenginliklerin özel kişiler adına belirli zümrelerin tekeline geçmiş bulundukları 

bir çağdır. Bu açıkça zıt duruma göre: “Medeniyet nasıl gerçekleşti?” sorusu aslında şöyle bir 

sorunun özetidir: “Sosyal zenginlikler öylesine kutsallaştırılmış toplum mülkiyeti iken, hangi 

el çabukluğu ile çıkarcı kişilerin ve imtiyazlı sınıfların tekeline kaydırılabildi?” 

“Bu sorunun ekonomik karşılığını kısmen analitik biçimde gördük, kısmen Kent 

bahsinde göreceğiz. Burada yalnız şu kadarcığını hatırlayabiliriz: Barbarlıktan medeniyete 

geçiş, Allah’ın malını (Topluma kutsalca adanmış mülkiyetini), bezirgânlık kanalından özel 

kişi mülkü haline geçirmektir. Bu geçiriş, hele herkesin anadan doğma sosyalist yetiştiği bir 

toplum içinde, sanıldığından çok daha -imkânsız değilse- güç olmuştur. Sırf Tanrı mülkünü 

kişi mülkü etmek uğruna 7 bin yıllık bitmez tükenmez boğazlaşırca savaşlardan sonra, hâlâ 

bugün dahi, özel kişi çıkarına Allah’ın yüzde yüz âlet edilemediği gözönüne getirilirse, o 

güçlüğü bir bakıma imkânsızlık saymamak elden gelmeyebilir. İlk insanlığın tarihler ve 

edebiyatlar dolusu gelenekleri gibi, bugün ışığa çıkarılan arkeoloji dünyaları da, hep o 

güçlüklerin üstü kapalı yahut apaçık kâh gülünç, kâh korkunç hikâyeleriyle doludur. 

“Nitekim, Irak’ta Yukarı Barbarlık Konağından (Cemdet-Nasr devrinden), Medeniyete 

(“Sülâleler Devri”, yahut “Arşaik Medeniyet”, yahut “Sümer Medeniyeti” denilen toplum 

biçimine) geçiş, gene bir Ulu “Tufan”la gerçekleşti: 



“Kiş, Şuruppak, Ereş mevkilerinde (9, 7, II) Cemdet-Nasr devri kalıntılarının hemen 

üzerinde bir feyezan çökertisinin bâzı hafif izleri bulunuyor. Çok daha kadim olan, yahut Ur’a 

münhasır kalan “Tufan” tabakasından ziyade bu izlerdir ki, Sümer geleneğinin anlattığı 

Tufan’ı temsil ederler. Farah (Şuruppak): Babilonya Tufanı içinde İncil’deki Nuh’un rolünü 

oynayan Utnapiştim’in şehri idi. Ondan başka, Tufan sonrası tabakalarda üzerinde kral adları 

yazılmış mühürler bulmaya başlıyoruz: bu kral adlarından iki tanesi, Tufan-sonrası 

hükümdarlar sırasında geçen sülâleler listesinde anılmaktadır. Demek: “Krallığın göklerden 

indiği” büsbütün tarihsel devre ulaşmış bulunuyoruz. Bu devir, sonraları gelen ketebe 

(skrib’ler) için Kiş, Ereş ve Ur sülâleleri çağı oldu. Onun için bu yeni devre, genel olarak: 

Birinci Sülâle Devri sıfatı verildi ise de, onun yerine “Arşaik Sümer Medeniyeti” devri demek 

lâzım gelir.” (Gordon Childe, Orient Pre Historique, s. 140) 

 

“SONUÇLAR: TUFAN-SINIFLAŞMA 

 

“Barbarlıkla medeniyet arasındaki olayları uç uca getirelim: Cemdet-Nasr kültürü bir 

tufanla sona ermiştir; tufanın ardından kral sülâleleri sahneye çıkmıştır; bu duruma Medeniyet 

denilmiştir. (Tufan+Kral=Medeniyet) dengesi ister istemez aydınlatıcı bir takım sonuçlara 

varır: 

“1- Tufan: adını alan şey eskimiş bir kültürün üzerine dışarıdan gelme taze bir Barbar 

akınıdır. Akınları başarıya uğrayan Barbarların şefleri, bilinen ekonomik, sosyal ve politik 

mekanizma ile krallaşırlar. Daha önce tapınak ve bezirgân kombinezonu ile iktidarını 

sağlamış olan yabancı kral, yerli halkı kullaştırıp, bezirgân sınıfla tapınağı imtiyazlandırır. 

Medeniyet: Sosyal Sınıflı Toplum doğmuştur. 

2- Bu hâile ortasında medeniyeti bir tek “ırk”a mal etme düşüncesi kendiliğinden yok 

olur. Tufanın olması için en az iki “ırk”, daha doğrusu en az iki yabancı toplum karşı karşıya 

gelmelidir. Ya medeniyetten önce Irak insanları Sümerli değildiler; yahut Sümerli idiyseler, 

üzerlerine akın eden sonradan gelmişler Sümerli olmamalıdırlar. Uruk ve Cemdet-Nas’r 

insanları da Sümerli, onları yenerek medeniyeti kuran Irak sülâleleri insanı da Sümerli ise: 

Irak’ta “Sümer” sözcüğü “İnsan” sözcüğünün karşılığı demek olur. Bu bakımdan: “Sümer” 

bir ulus adı, bir kabile adı, hele bir “ırk” adı değil: bir sosyal kültür insanlığının adıdır. 

Fransız: nasıl yetmiş yedi buçuk “ırk”, ulus, kabile ve topluluğun belirli bir bölgede haşır 

neşir oluşu ise, Sümer de öyledir. 

“3- Irak’ta Tufan denilen sosyal altüstlük önce bir tek semtçikte: Ur mevkiciğinde, 

sonra ona komşu olan başka birkaç güney uç semtçiğinde patlak verdi. En sonunda Irak “kum 

saati”nin alt gözünü: Fırat-Dicle’nin küçük güney parantezini bütünüyle doldurunca “Ulu 

Tufan” adını aldı. Tufan: Arapça “Yağmur ve suların üstün gelip her şeyi kaplaması”, Latince 

“dilivium: Doğmak”, suda boğulmak anlamına gelir. Irak ilkel toplumlarındaki sosyal 

altüstlükler, mecaz anlamıyla değil, sözcüğün en gerçek anlamıyla da bir sâhici: Sular altında 

boğulma hali olmuştur. Çünkü hele ilk Ur veya Uruk, yahut Cemdet-Nasr gibi tam su içinde, 

deniz seviyesi altında, kerpiçten ve çerden çöpten kurulu yerleşimler için, kurutma ve sulama 

kanalları ile bentlerin yıkılmasına varan savunmasız kargaşalıklar, hakiki bir “sular” altında 

boğulma”, tufan olur. Tufan adı, Irak tarihöncesi toplumlarının tarihsel devrimleri için pek 

yerinde konulmuş ve doğru kullanılmış bir terimdir. 

“4- Irak’ta binlerce yıldan beri geleneklerin anlattıkları gibi, bugün hemen bütün o 

anlatışları çürütülmez belgelerle ispat eden arkeoloji, etnoloji, etnografya, tarihöncesi 

buluşları da gösteriyor ki, ilk gelişen daha ileri oturuk kültürlerin, daha geri Barbar 

toplumların salgını ile altüst edilmeleri, medeniyetten önce başlamış, medeniyete hazırlık 

yapan bir gelişim olmuştur. Bu gelişim, sosyal sınıf bölümlü toplum demek olan medeniyetle 

birlikte Tarihsel Devrimler Kanunu biçiminde, modern çağa gelinceye değin hiç aksamaksızın 

yürürlükte kalacaktır. 



“5- Tarihöncesinin sınıfsız ilkel kandaşlık sosyalizmi düzeniyle yaşayan ulusların 

kendiliklerinden başardıkları ekonomik ve sosyal ilerleyişler, insanlar arasında işbölümü 

kılıklı farklılaşmalar zeminini hazırlamıştır. Ama, ilk Kan anayasası sağ kaldıkça, toplumun iç 

münasebetleri kendi yerli kandaş ve kabiledaşları tarafından açıkça ve kesin olarak Köle-

Efendi bölümünü yaratmaya yetmemiştir. Mutlaka, ilerlemiş toplumun dışından, daha ileri 

kültürlülerin bilerek bilmeyerek çağırıları üzerine, ileri kültürün zayıf noktalarını zorlayan 

geri Barbar ulusların saldırısı basamak basamak gelişerek, ondan önce tedriçli (kerte kerte) 

birikimle hazırlanmış bulunan sosyal sınıf farklılaşmasını zaman zaman ansızın kesin bir 

sınıflaşma atlayışına uğratmıştır. 

“6- Ur, Uruk, Cemdet-Nasr toplumları içinde sosyalist Kan anayasası iyiden iyiye 

kalkmadığı sürece, kandaşın kandaşa yukarıdan bakışı ve baskı yapması, sömürücü 

boyunduruk takması kolay olamazdı. Ama, önce tapınak çevresinde boyuna artan zenginlikler 

yığılışı, sonra dışarıda o zenginliği elaltından gördüğü tapınak ve bezirgân kışkırtmalarıyla 

çapul etme hırsına kapılmış Barbar akını, Irak toplumu içinde insanın insanı hor ve aşağı 

görmesini arttırmıştır. İleri toplumun üzerine çullanan Barbar fatihler, yendikleri eski 

kandaşlara karşı -onları yurttaşlığa kabul ettikten sonra bile- sığıntı sayıp alçak görme gücünü 

ve hakkını kendi Barbarlıklarında, yabancı asıllı oluşlarında bulabilmişlerdir. Yenilenler de, 

kendilerini isteseler öldürebilecek, isteseler yaşatabilecek kudretteki yabancı Kan’dan 

Fâtihleri üstün-insan, üst insan derken, insanüstü göksel varlık, en sonunda da bir çeşit Allah 

mevkiinde görmeye ister istemez katlanmışlardır. 

“7- Tapınakların, her iki tarafı da kollayıp kendi yararlarına kullanmaya elverişli 

gelenekleri, iki yanlı ve ikiyüzlü eğilimleri: yenenin Allahlaşma dileğini, yenilenin kullaşma 

zaruretini sonuna dek sömürmenin yolunu bulmuştur. Yenen-Fâtih ile Yenilen-esir arasındaki 

münasebet, zenginlikleri toplumun ortaklaşa mülkiyetinden kaçırmakta çıkarı bulunan tapınak 

ve bezirgân-müteahhit çevrelerce “consacré” edile edile, eşit kandaşlara tabiî bir şeymiş gibi 

hazmettire ettire, en sonunda dokunulmaz kutsallıkta: Köle-Efendi münasebeti kılığına 

sokulabilmiştir. Bugün ilk bakışta inanılmaz gelen - fakat adım başında hâlâ binbir örneğine 

rastladığımız- o “Kullaşma prosesi” toplum içinde tam sınıflaşmayı “kutsallaştırmakta” 

gecikmemiştir. “Zenginliği Allah verir” sözü buradan kalmadır. 

“8- İleride göreceğiz: Toplumun yüksek işbölümü, geniş verimli üretimi sayesinde 

büyük zenginlikler gibi ekonominin teşkilâtlandırılması da tapınak çevresinde toplanınca, 

küçük üretimin kaçınılmaz kıldığı bezirgân ekonomisi ve pazar kanunları: ilkin tapınak 

emrinde (Tıpkı “devletçilik” adı verilen sistem mekanizmalarıyla) bir Müteahhit-Memur 

bezirgân tipi yaratmıştır. Zamanla, yurttaşlara karşı içeriden tapınak, dışarıdan kervanbaşı 

bezirgân kumpasları: toplum mülkiyetindeki zenginlikleri “usulü dairesinde”, en “meşru ve 

kanuncu” yollardan, tam bir “hukuk anlayışı” içinde kemire kemire sivrilen memur-müteahhit 

yavaş yavaş serbest-müteahhit ve özel sermayeci durumuna girer. Bezirgân sınıfı hem de 

bütün gücüyle doğmuştur. İsterse tapınağa, isterse kendi toplumuna karşı çevre Barbarlara 

kaleyi “içinden fethettirebilir.” Sosyal sınıflara parçalanma şartlarını tümüyle biriktirmiş bir 

toplumun çoğunluğu içine bir avuç yabancı fatihin girip sosyal-katalizör rolünü oynaması, 

ansızın sosyal sınıflaşmaya atlayışı deklanşe eder. Toplumun ekonomik ve sosyal yapısı: 

sınıflaşma sebebi, Barbar akını: O gidişi çabuklaştıran sınıflaşma vesilesi olur. 

“Tarihöncesinden tarihe geçişi tayin eden toplumun sınıflaşması ve toplum mülkiyetinin 

özel kişici sınıflar tekeline aktarılması tek yanlı, yalınkat bir gidiş değildir. Bütün o çok yanlı 

münasebetlerin tümü göz önünde tutulursa aydınlığa varılabilir.” (a.g.e., s. 113-117) 

Yabancı Fatihlerle, yerli hain Bezirgânlar ve Tapınak Uluları elele vererek, Kent halkını 

boyunduruklarlar. Eski eşit kankardeşleri düzeninin yerinde artık yeller esmektedir. İnsanın 

insanı sömürdüğü-çıkar aracı gördüğü, yük hayvanı veya sağmal sürü saydığı Sınıflı 

Topluma-Tefeci-Bezirgân Düzenli Topluma geçilmiştir artık. 



Demek ki Mustafa Kemal’in “Gençliğe Hitabe”sinde işaret ettiği; yabancı işgalcilerle, 

memleket dahilinde iktidar mevkiinde bulunanların ve sermaye çevreleriyle, yazarçizer 

takımından oluşan yerli hainler, vatan satıcılar grubunun çıkarlarını birleştirmeleri ender 

görülen bir olay değildir. Sümer’den bu yana yüzlerce kez oynanmış bir alçakça oyundur. 

Bugün de dünyanın birçok ülkesinde aynı oyun oynanmaktadır… İşte komşumuz Irak’ta… 

Bir tarafta bir kısım insan, canını dişine takmış, kelleyi koltuğa almış, işgalci kanlı zalime-

ABD Emperyalizmine karşı savaşmakta, diğer taraftaysa bir grup satılmış şahsi menfaati için 

işgalci zalimin safına geçmiş-onun emrine girmiş, kendi halkını köleleştirmeye çalışmaktadır. 

İşgalci ABD’yle birlikte halkına kan ve ölüm sunmaktadır… 

Ne acıdır ki Ülkemizde de aynı aşağılık oyun, aynı biçimde oynanmaktadır… 

Bir taraftakiler gerçek insandır… Bunlar onurlu, vatan ve halk sevgisini her şeyden 

üstün tutanlardır. 

Diğer yandakilerse sadece insan olarak doğmuş olanlardır… Ama insan kalamamış 

olanlardır… Ve bunlar kişicil çıkarlarını her şeyden kıymetli sayan insan sefaletleridir. 

Tarihin ne garip tecellisidir ki Fatihler de hep fethedilmişlerdir. İlk Sümer’den başlamak 

üzere, Antika Tarihte -5500 yıl boyunca görülen- sahneye çıkan her fatih sonunda yendikleri 

tarafından fethedilmiştir. İşte o fethi yapan fatihleri en iblisçe yöntemlerle bozan, yozlaştıran, 

çürüten ve kendine benzeten bu alçak Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfı olmuştur. 

Bütün Antika Tarih, Medenilerle Barbarların savaşıyla geçmiştir. Barbarlar, dalga dalga 

yani boy boy, kabile kabile, gelip çürüyen medeniyetleri yıkmışlar, tarih sahnesinden 

kaldırmışlar, ama bir süre sonra kendileri de tıpkı yendikleri gibi medenileşmişler yani sınıflı 

topluma geçmişler ve sonunda çürüyerek, Tarihe yeni giren başka bir Barbar akınıyla yıkılıp 

gitmişlerdir… 

Tefeci-Bezirgân düzeni bir kanser, bir AIDS, insanı av olarak gören Bengal Kaplanı 

düzenidir. Zenginlikleri ilk başta fatihlerin gözlerini kamaştırmakta, başlarını 

döndürmektedir. Fakat kendini bunların çekiciliğine kaptıran, mal mülk düşkünü olup 

saraylara kapanan fatihler, kısa sürede kendi halkıyla bağlarını koparmakta, halkını düşünmez 

olmakta ve çürümeye uğramaktadır. Artık ne yiğitliği, ne de savaşçılığı kalmıştır. Halk da 

zaten çıkar çelişkileriyle birbirine düşmekte, toplumun genel çıkarı kimsenin umurunda 

olmamaktadır… İşte insan malzemesi ve ilişkileri açısından çürüyen böyle bir medeniyeti, bir 

Barbar akını iskambilden şatolar gibi kolayca vurup düşürebilmektedir… Ama aynı kısır 

döngüye kendisi de girmiş olmaktadır. 

Hatırlayalım, ünü dünyayı tutmuş Roma İmparatorluğu’nu (Batı Roma’yı) Orta Barbar 

(çoban-göçebe) Cermen ve Hun saldırıları yerle bir edip Tarih sahnesinden kaldırmıştır. 

Doğu Roma’yıysa (bazı tarihçiler Bizans da demektedir bu medeniyete) bildiğimiz gibi 

Osmanlılar yıkmıştır. Osmanlı’yı kuranlarsa, Orta Barbar (göçebe yani çoban olan) Oğuz 

Türklerinin Kayı Boyundan bir grup (“Dört yüz atlı”) sınıfsız toplum insanıdır. Yani İlkel 

Sosyalist Toplum insanlarıdır... Savaşçılıkları, yiğitlikleri oradan kaynaklanmaktadır. 

Osman Bey önderliğindeki Kayı Türklerinden oluşan ordunun, 1302’de Koyunhisar’da 

(o zamanki adıyla Bafeus) Doğu Roma ordusunu bozguna uğratarak, Osmanlı Devleti’nin 

temelini atabilmesi, onların İlkel Sosyalist Toplum insanı olmasından kaynaklanır. 

Tabiî Kayı Türkleri de medeniyete bulaşır bulaşmaz, sınıflı toplumun, kişicil çıkarı her 

şeyin üstünde gören bayağı anlayışı ve diğer rezillikleriyle tozlanmaya, kirlenmeye 

başlamışlardır. Ama Barbar Toplum gelenekleri daha çok uzun yıllar sürmüştür. Gelenekler 

yüzlerce yıl sürebilir… İşte o geleneklerin verdiği güçle Fatih, 1453’te İstanbul’u alarak Doğu 

Roma’nın varlığına son verebilmiştir. 

Çürüyen bir medeniyetle Barbar gelenekleri canlı bir şekilde temsil eden bir toplum 

arasındaki farkı gösterebilmek için Doğu Roma’yla (Bizans’la) ilk Osmanlılar üzerinde biraz 

duralım. 



1326’da Bursa, Orhan Bey tarafından Bizans’tan alınmıştı. 1328’de III’üncü 

Andronikos İmparator olmuştu. Babasının yerine geçen (1326’da) Orhan Bey, İznik (o 

zamanki adıyla Nikaia) ve İzmit’in (o zamanki adıyla Nicomedia) diğer Bizans bölgeleriyle 

bağını kesmiş ve buraları da almak için harekete geçmişti. Andronikos, hem Osmanlı 

ilerlemesini durdurmak hem de düşmana bir ders vermek için hazırladığı bir orduyla yola 

çıktı. Ordunun başında, kendisiyle başkomutanlığa (Rumcasıyla Megas Domestikos’luğa) 

atadığı, iyi eğitimli çocukluk arkadaşı İoannes Kantakuzenos vardı. 

Bunu haber alan Orhan Gazi, hemen gereken askeri tedbirleri alır. 15 yaşından itibaren 

savaş alanlarında hep bulunan, askeri bir deha olan Orhan Gazi, o anda kuşatma altında 

tuttuğu İzmit çevresinde az sayıda savaşçı bırakır. Komutası altındaki güçlerin büyük 

çoğunluğunu bu savaş için seferber eder. Ve Bizans İmparatoru’nun ordusunu karşılamak için 

yola çıkar. Kendileri için savaşı en uygun gördüğü Pelekanon’da (bazı tarihçilere göre 

bugünkü Maltepe’dir, bazı tarihçilere göreyse İzmit yakınlarında bir yerde Darıca ile 

Eskihisar arasındadır. Savaşın anlatım şeklinden bize göre de ikinci işaret edilen yerdedir.), 

düşmanı karşılamaya karar verir. Marmara Denizi’ne bakan dağların yamacında savaşçılarını 

mevzilendirir ve avını gözleyen bir kartal gibi düşmanını beklemeye başlar. 10 Haziran 

1329’da iki ordu karşılaşır. Orhan Gazi, ustası olduğu savaş taktiklerini konuşturur. 

Piyadelerini savaşa sürmez. İlkin 300 okçu süvarisiyle Bizans ordusunu hırpalar. Ardından 

daha fazla sayıda okçuyla iki saldırı daha yapar ve düşmanının özgüvenini iyice sarsar. 

İmparator akşam olunca, gerilla savaşı yöntemleri uygulayan bu düşmanla gece savaşı 

yapmanın kendisi için tehlikeli olacağını düşünür ve çekilmeye başlar. Orhan Gazi’nin 

beklediği de zaten bu andır. Olanca gücüyle düşmanına saldırır. Akşama kadar hırpalayarak 

yorduğu ve moralini bitirdiği Bizans Ordusunu darmadağın eder. İmparator III’üncü 

Andronikos dizinden yaralanır. Bir sedyeyle İstanbul’a giden bir gemiye taşınarak canını zor 

kurtarır. Ordusuysa bozgun halindedir. 

Burada sözü, Batı’nın önde gelen Yunan ve Bizans Tarihi uzmanlarından, Londra 

Üniversitesi Profesörlerinden Donald M. Nicol’a bırakalım: 

“Ne var ki, geri çekiliş sırasında Türkler ordunun artçı birliklerine saldırdılar ve 

imparator dizinden yaralandı. Aldığı yaranın öldürücü olduğu yolunda bir söylenti yayıldı ve 

gece vakti Bizans askerleri dehşetli korkuya düşüp ordugâhtan kaçtılar, kıyıya indiler. 

Kantakuzenos düzeni yeniden kurmak için boşu boşuna uğraştı. İmparator bir sedye üzerinde 

Filokrene/Tavşancıl limanına taşındı ve burada Konstantinopolis’e gidecek bir gemiye kondu. 

11 Haziranda başkente vardı. Ancak, bu sırada Türkler, kıyıya doğru kaçan orduyu takip 

etmişlerdi ve 11 Haziranda gün doğarken Filokrene surlarının dışında bir muharebe yapıldı. 

Her ikisi de Kantakuzenos’un hısımları olan iki yüksek rütbeli subay dövüşürken 

öldürüldüler. Kantakuzenos’un kendisi, ordudan geriye kalanları bir araya toplamayı ve az 

çok düzenli denebilecek bir yürüyüşle, kendilerini denizden karşıya geçirecek olan teknelerin 

bulunduğu Khrysopolis’e (Üsküdar HKY) getirmeyi başardı. 

“Pelekanon muharebesi, bir Bizans imparatoruyla bir Osmanlı beyi arasında ilk yüz 

yüze karşılaşmaydı. Bu savaş, Türk sorununa, hiç değilse Anadolu’nun o bölgesinde bir 

askeri çözüm getirilebileceği varsayımının boş olduğunu kanıtladı. 1329 sonrasında, 

Bitinya’da (Bugünkü İzmit, Adapazarı, Düzce bölgesidir. HKY) Bizanslıların gösterdiği 

direnişin çökmesi hızlı ve toptan oldu. Nikaia 2 Mart 1331’de Orhan’a teslim oldu. 

Nikomedia 1337’ye kadar dayandı. Ama bu tarihten hayli zaman önce imparator gururundan 

fedakârlık ederek Osmanlılarla anlaşmıştı. 1333 Ağustosunda, o sırada Orhan’ın şahsen 

yönetmekte olduğu Nikomedia kuşatmasını kaldırmak bahanesiyle Anadolu’ya geçti. Ancak, 

savaşacak yerde, Andronikos nasıl bir antlaşma yapacaklarını kendisiyle konuşsun diye 

Orhan’ı buluşmaya çağırdı. Bu, imparator ile bey arasında ilk diplomatik buluşma ve Türk 

sorununa Bizanslıların yeni yaklaşımının ilk işaretiydi. Bu politikanın ardında İoannes 

Kantakuzenos’un yönlendirici elini görmek, çekici bir yorumdur. Ama Kantakuzenos bu 



antlaşmanın içeriğini suskunlukla geçiştiriyor, çünkü antlaşma, Bizanslılar için onun 

anlatımının ima edebileceğinden çok daha haysiyet kırıcıydı. Antlaşmanın bütün koşulları, 

sadece bir tek kronikte aktarılıyor: İmparator, Bitinya’da elde kalmış üç beş Bizans bölgesini 

elde tutmayı sürdürmek için Osmanlılara yılda 12.000 hyperpyra (Bizans altın sikkesi. HKY) 

tutarında haraç ödemeye razı olmuştu. 

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

bir orduyu oluşturup donatabilecek durumda bulunduğunu boş yere iddia etmektense Orhan 

ile bir uzlaşmaya varmak daha gerçekçiydi. Ayrıca Bizanslılar böyle bir sonuç eninde 

sonunda Tanrı’nın uygun göreceği bir zamanda gerçekleşecek düşüncesiyle daima teselli 

bulabilirlerdi. Ama Osmanlılar öylesine barışçı bir fatih örneği gösterdiler ki, kurbanlarından 

pek çoğunun güvenini kazandılar. Örneğin, Nikaia ellerine düştüğünde, Orhan isteyen 

herkesin ellerindeki dince kutsal kalıntıları yanında götürerek kentten çıkıp gitmesine izin 

verdi. Verilen bu fırsattan pek az kişi yararlandı. Direniş gösterenlerden öç alınmadı ve kentin 

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

sağlamlığı ve Konstantinopolis’ten yardım gelecek diye umut beslenmesi sayesinde 

direnebilmişti. 1329’daki Pelekanon muharebesinden sonra kentin surları yerli yerinde 

kalmakla birlikte kurtarmaya gelinmesi umudu sönüp gitmişti. Kent halkı açlıktan kırıldıkları 

ya da yenildikleri için değil, asıl çıkarlarının nerede olduğunu hesapladıkları için teslim 

oldular ve gelişip büyüyen Osmanlı devletiyle çabucak bütünleştiler. Nikaia’nın düşmesinden 

sadece sekiz yıl sonra, bir zamanların bu büyük Hıristiyan kentindeki yerlilerden birçoğunun 

Ortodoks dinine inançlarını bırakıp İslamiyeti kucakladığı haberini alan Konstantinopolis 

Patriği dehşete düştü. 1339’da ve 1340’ta, ruhlarını kurtarmak için patriklik genelgeleri 

yolladı, ama artık çok geçti. 

“Nikaia ile Nikomedia’nın ele geçirilmesiyle, Bitinya’nın ve Anadolu’nun kuzeybatı 

köşesinin Osmanlılarca fethi artık tamamlanmıştı. 1336 yılında Orhan, Mysia’daki 

(Çanakkale-Balıkesir yöresi. HKY) Karesi Beyliği topraklarını da devraldı ve böylece 

egemenliği altındaki toprakları, Marmara Denizi güney kıyısı boyunca Hellespont’a ve 

Pergamon’a kadar güneye yaydı.” (Bizans’ın Son Yüzyılları (1261-1453), s. 181-183) 

Orhan Bey, babası Osman Bey’den 16.000 km2 olarak aldığı ülke toprağını 95.000 

km2’ye çıkarır. 

Savaşta bu kadar usta olan Gâzi, barışta nasıldır? 

O da anlatılmaktadır yukarıda. Halka dosttur. Hangi kavimden ve dinden olursa olsun… 

Kimsenin diniyle, inancıyla uğraşmaz. Kin gütmez, geçmiş savaş sırasında kendisine 

direnenleri de bağışlar. Yalnız Orhan Bey Derebeyilerine yani Bizans Tekfurlarına müthiş 

karşıdır. Onları hemen tasfiye eder. Topraklarını halka yani üretmen köylülere dağıtır. 

Toprağın mülkiyeti Orhan Bey’in kendisinin bile değildir, kamunundur… Tasarrufuysa 

(kullanımıysa) üzerinde çalışan üretmenlerindir. Devlet, yalnızca gelirin onda biri oranında 

(öşür) vergi alacaktır bu üretmenlerden. Gelirin onda dokuzu üretmenlerindir… Dirlik 

Düzeninin bozulmadığı ilk yıllarında Osmanlı Toprak düzeni bu denli halkçıydı, insancıldı… 

Şimdi biraz daha geriye gidelim, Osman Bey zamanına… O dönem Bizans’ın başında 

III’üncü Andronikos’un dedesi, II’nci Andronikos vardır. Sözü yine Batılı uzmana (Donald 

M. Nicol’e) verelim: 

“Babasının saltanatının son yıllarında edinilen deneyim ona, doğu sınırlarını, Türklerin 

yeni gücüne karşı elde tutmanın birincil önem taşıdığını öğretmiş olmalıydı. Ama Andronikos 

bu dersi unuttu. 

“Hükümdarlığının ilk yıllarında, iç ya da dış, başka sorunlarla fazlaca uğraştığı 

söylenebilir. Ama, öyle görünüyor ki, 1282’de bile Bizanslılar Asya’daki yeni sorunun gerçek 

niteliğini hâlâ anlayamamışlardı. Onu, zaman uygun düştüğünde alacakları olağanüstü 

önlemlerle başa çıkılabilecek bir diğer geçici bunalım saydılar. Anlaşılıyor ki, Türk 

aşiretlerinin fethettikleri topraklarda yerleşmeye başladıklarından ve sınır bölgelerindeki 



Bizanslı köylülerin, taşıyamayacakları kadar ağır vergi yükü altında ezildikleri için çoğu kez, 

başlarındaki efendiyi değiştirmeye ve istilacılarla uzlaşmaya hazır olduklarından haberleri 

yoktu. Belki de Konstantinopolis’teki yönetim, imparatorun yol verdiği denizcilerden 

birçoğunun, yitirdikleri iş yerine, Anadolu’nun güneybatı kıyılarındaki Türk beylerinin 

kapısında iş bulduklarını bilmezlikten gelmeyi yeğliyordu. Andronikos savaşı ilk kez 1278’de 

Menderes vadisinde tattı. Türklerin taktiklerini ve nasıl bir tehlike oluşturduklarını öğrenmiş 

olmalıydı. Ama babasının ona bıraktığı imparatorluk yüzünü hâlâ Asya’dan çok, Avrupa’ya 

çevirmişti ve günlük kaygıları da Konstantinopolis’in doğusundan değil, batısından 

kaynaklanıyor gibiydi.” (agy., s. 131-132) 

Çürüyen medeniyetlerin tümünde görülen durumdur yukarıda anlatılanlar. Halkına 

zalimleşir. Cehenneme çevirir halkının hayatını çürüyen her medeniyet… Bu çürüme ve 

zalimleşmenin yaratıcısı Tefeci-Bezirgânlardır. Onların hayâsız vurgun ve sömürü düzenidir. 

Toprak giderek bir avuç zalim derebeyinin (Bizans’ta Tekfurdur adları) elinde kalır. Bütün 

üretmenler ya topraksızdır ya da çok ağır vergiler altında ezilmektedir. Bu nedenle de 

borçludur (tabiî Tefeci-Bezirgânlara), açtır, yoksuldur. Kendi devleti içinde kaldıkça hiçbir 

umut ışığı yoktur üretmenler için… Tabiî halkın önemli bir kısmı da köledir… Tek kurtuluş 

umudu, dışarıdan gelecek Barbarlardadır. Onların halka nasıl davrandıklarını Batılı Tarihçi 

yukarıda anlattı. İşte Barbarların bu özellikleri, kulaktan kulağa yayılarak, Tefeci-

Bezirgânların zulmü altında inleyen halka da ulaşmaktadır. Bu sebepten de yabancı Barbarlar, 

yerli halk tarafından kurtarıcı olarak beklenmekte, geldiklerinde de kurtarıcı olarak 

karşılanmaktadır. İşte bu yüzden Tarihin ünlü, anlı şanlı medeniyetlerinin tümü Barbarlar ve 

Barbar gelenekli toplumlar (Barbarlıktan henüz çıkmış toplumlar) tarafından yıkılmıştır… 

Tarihin şaşmaz kanunu, Osmanlı için de hükmünü yürütmekten geri durmadı. Osmanlı 

Fatihleri de fethedilmekten kurtulamadılar… Her Fatih için olduğu gibi yiğitlikleri, 

korkusuzlukları, savaşta ustalıkları bu makûs talihi değiştiremedi… 

Zamanla Tefeci-Bezirgânlar, en sinsi, en aşağılık metotlarla, Gâzileri de bozdular, 

kirlendirdiler. Mala mülke düşkün hale getirdiler… Dirlik Düzeni de yozlaştı, Kanuni Sultan 

Süleyman, Dirlik Düzenini kaldırdı; yerine Kesim Düzenini getirdi. Kesim Düzeninde, vergi 

toplamayı, devlet, mültezim denen müteahhitlere-kesimcilere verdi. Bunlar götürü usulü vergi 

topluyordu halktan-köylüden. Yani bir bölgenin vergisini satın alıyordu devletten. Devlete 

belli bir para vererek, o bölgenin vergisini satın alıyorlardı. Ve halkı zalimce soyuyorlardı 

vergi alma adı altında… 

Osmanlı Dirlik Düzeninin ilk yıllarında (yani namusluca uygulandığı yıllarda) yukarıda 

belirttiğimiz gibi, ürünün (gelirin) onda biri devlete gidiyor, onda dokuzu üretmen köylünün 

oluyordu. Onda kalıyordu. 

Kesim Düzeninin son yıllarında düzen tümüyle değişti. Üretmen Köylü’de gelirin onda 

biri, en fazla ikisi kalır oldu. Devletin payı da düşmüştü iyice… Toprak gelirinin onda yedisi 

veya sekiziyse Mukataacı-Mültezim-Sarraf adlı bezirgânların küpüne akıyordu. Üretmen 

köylüler de devlet de insafsızca soyuluyordu. Osmanlı da derebeyileşmişti artık. Osmanlı 

köylüleri de, 500 yıl öncesinin Bizans köylülerinin durumuna düşmüştü… 

İşte Osmanlı’nın gerilemesinin, savaşlardaki yenilgilerinin ve çöküşünün temel sebebi 

budur. Tefeci-Bezirgân Sermaye sınıfı, her geçen gün Osmanlı Dirlik Düzenine, Osmanlı 

Topraklarına dolayısıyla da üretmen halka daha yaman, daha zalim bir şekilde saldırdığı için 

çökmüştür, batmıştır Osmanlı. 

Avrupa’nın en batısındaki ada ülkesi İngiltere, çok sapa kaldığı için tefeci-Bezirgân 

Sermayenin en az nüfuz edebildiği-etkileyebildiği, dolayısıyla da en az kirletebildiği yerdi. 

Bu yüzden de İlkel Sosyalist Toplum gelenekleri orada daha canlı kalmıştı. İnsan malzemesi 

Kıta Avrupası’ndaki ya da Asya’daki kadar çürütülememişti. Kralların yetkileri sınırsız 

değildi orada. Bu sebeple de daha 13’üncü Yüzyılda, Kral Magna Carta Libertatum’u (Büyük 

Özgürlük Fermanı’nı) imzalayarak kabul emek zorunda kalmıştı… Bu fermanla Kral, vergi 



koyma dahil yetkilerinin çok önemli bir kısmını seçilmişlerden oluşan Meclise devretmek 

zorunda kaldı. 

İşte bu nedenle orada, 14’üncü Yüzyılın sonlarında, Burjuva sınıfı barışçıl ve aşamalı 

bir Sosyal Devrimle iktidara gelebildi. Bu süreç 16’ncı Yüzyılın başlarında sonlandı. Yani 

burada Tarihçil Devrim olamadı (Medeniyet tümden batmadı). İktidardaki sömürücü sosyal 

sınıf alaşağı edilerek onun yerine yeni bir sömürücü sosyal sınıf iktidara gelebildi. Buna 

Sosyal Devrim diyoruz bilim dilinde. Bu Tarihte, ilk kez İngiltere’de oldu. Oradan da bütün 

Avrupa’ya yayıldı. Avrupa ülkelerinde art arda burjuva devrimleri patlak verdi. 

İşte bu çağlarda Osmanlı tersine bir gidiş tutturdu. Avrupa ülkeleri Kapitalizme 

geçerken, Osmanlı Derebeyileşmenin bataklığına her geçen gün biraz daha saplandı. İşte bu 

tersine gidiş, Osmanlı’da Tefeci-Bezirgân Sermayenin daha köklü ve daha güçlü olmasından 

kaynaklandı. Çünkü daha önce de söylediğimiz gibi Anadolu’da en az dört bin yıldan beri 

Tefeci-Bezirgân Sermaye sınıfı vardır. Devletler (Medeniyetler) yıkılmış, yerine yenileri 

kurulmuş, sonra onlar da yıkılmış, ama Tefeci-Bezirgân Sermaye altta hep varlığını 

sürdürmüştür. Kıvılcımlı Usta, onu köylümüzün başbelası Ayrıkotuna benzetir. Bu zararlı 

otun kökü serttir ve derinlere iner. Toprağın üstünde kalan kısmını koparsanız bile yine 

kurtulamazsınız bu ottan, ilk sulamayla ya da yağmurla yine ilk süren ve toprağın bereketini 

alan o olur. O yüzden de ekinlere çok zarar verir bu ot… Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfı da 

aynen böyledir. O Anadolu’da dört bin yıldan beri hep var olagelmiştir. Yeni gelen Fatihlerle 

anlaşmanın yollarını bulmuş ve sonunda onları da bozup çürüterek hazmetmiştir. 

Medeniyetler yıkılmış, kurulmuş ama o alçak asalak, insanlık düşmanı Antika sınıf Toplumu 

zehirlemeyi hep başarmıştır. 

Avrupa Kapitalizmi, önce de söylediğimiz gibi, 15’le 19’uncu Yüzyıl arasında yani 

devrimci olduğu çağda sosyal devrimlerini yapabildiği için iktidara gelir gelmez bu Antika 

sınıfın kökünü kazımayı başarabilmiştir. Toplumu temizlemiştir bu asalaklardan… 

O yüzden Avrupa’da bu Antika sosyal sınıf yoktur artık. İşte bu yüzden de orada, 

teokratik düzene-Din devletine-Tanrı devletine dönme tehlikesi yoktur. Çünkü dini siyasal 

ideoloji edinen bir sosyal sınıf yoktur Avrupa’da. 

Bizdeyse bu Antika sömürgenler sınıfı, bütün dişleri ve tırnaklarıyla toplumu 

kanatmaya devam etmektedir. Çünkü bizde burjuva devrimi 1923’te oldu. 20’nci Yüzyılda 

burjuvazi dünya çapında bütün devrimci barutunu yitirmiş ve tekelleşme çağına girmişti. Yani 

burjuva demokrasisini inkâr etmişti. İşte bu yüzden 1924’te İş Bankası’nın kuruluşuyla 

birlikte bizim Anadolu Burjuvazisi de tekelleşme-Finans-Kapitalistleşme yoluna girdi. Ve 

Tefeci-Bezirgân Sermayeyi, tasfiye etmek bir yana, onunla ittifaka girdi. Müttefik oldu. Bu 

sebeple de Tefeci-Bezirgânlar, 1923 Burjuva Devrimi’nden pek bir zarar görmediler… 

Yalnızca iktidarı modern sömürücüler olan Finans-Kapitalistlerle (bugünkü TÜSİAD’çıların 

öncülleriyle) paylaşmak zorunda kaldılar. 

 Tabiî artık kayıtsız şartsız egemen değildirler; Osmanlı’da, Bizans’ta, Lidyalılar’da, 

Frigler’de, Hititler’de, Asurlular’da, Urartular’da vb. olduğu gibi… İktidarı efendileri olan 

yerli-yabancı Parababalarıyla (Finans-Kapitalistlerle) paylaşmaktadırlar… 

Fakat, Ortaçağdaki tek başlarına iktidar oldukları günlere de, fırsat bulurlarsa dönmek 

istemektedirler. Bunların siyasal ideolojileri de dindir bildiğimiz gibi… Dincilikleri işte 

buradan gelir… Yoksa İslamiyete içtenlikle inandıklarından değil… Onlar için din, yalnızca 

bir siyasal ideoloji ve saf, masum, kara halk kitlelerini kandırma aracıdır… 

Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfı tek başına iktidar fırsatı bulamadığı durumda da yerli-

yabancı Finans-Kapitalistleri başına tac etmekte hiçbir sakınca görmez. Hemen onları kendine 

efendi edinir. Bu davranış da onun yapısından kaynaklanır. Eski dille söylersek: Onun 

cibilliyeti iktizasıdır, yani doğası gereğidir. İlk Sümer Kentlerinde yaptığı alçaklığı 

meşrulaştırabilmek için yabancı güçlerle anlaşıp, onları kendi toplumuna saldırtmak için 



kışkırttığını hatırlarsak, Tefeci-Bezirgân Sermaye sınıfının neden yapamayacağı hiçbir hainlik 

ve namussuzluk olmadığını daha iyi anlarız. Yani o sınıfın yapısını, ruhunu daha iyi anlarız… 

Bugün dinci geçinen bu din tüccarı sınıf, Hz. Muhammed’in en yakın dostları olan Üç 

Halife’yi ve hayatta en çok sevdiği dört kişiden ikisi olan, torunları Hasan’la Hüseyin’i hiç eli 

titremeden öldürebilmiştir. Hem de kalleşçe, sinsice ve canavarca… Kerbelâ’da, Hüseyin’le 

birlikte Hz. Muhammed’in soyundan 23 kişiyi katlettirmiştir bu asalak vurguncu sınıf. 

Muaviye ve Yezit, hep söylediğimiz gibi Tefeci-Bezirgân çocuğudurlar. Kendileri de o sınıfın 

mensubu ve temsilcisidirler… 

Muaviye’nin babası Ebu Sufyan, Mekke’nin önde gelen bezirgânlarındandır. Mekke’nin 

fethinden sonra kılıç zoruyla, Müslüman olmuş-görünmüştür. 

Bedir Savaşında kaçarak son anda canını kurtaran Ebû Sufyan, bu savaşta Ebû Cehil’in 

ölmesi üzerine onun yerine geçerek Mekkeli müşriklerin lideri olur. Uhud Savaşında yine 

aynı müşriklerin önderidir… 610’da Hz. Muhammed’in peygamberliğini ilan etmesinden 

630’a kadar yirmi yıl boyunca Hz. Muhammed’le savaşanların hep en önünde yer alır Ebû 

Sufyan. Mekke’nin okuma yazma bilen çok az sayıdaki insanından biridir. Çünkü Mekke’nin 

en önde gelen Tefeci-Bezirgânlarındandır. Mekke’nin Hz. Muhammed’ce, 630’da 

fethedilmesine kadar, O’nunla mücadele eder Ebû Sufyan. Mekke fethedildiği gün oğlu 

Muaviye’yle birlikte Müslüman olur. Çünkü başka türlü, canını kurtarması mümkün değildir. 

İslam dünyasında böylelerine “Kılıç Müslümanı-Kılıçtan dönme” denir. 

Ebû Sufyan, Bedir Savaşında, oğlunu, kayınbiraderini ve kayınpederini kaybetmiştir. 

Ebû Sufyan’ın oğlu Muaviye, en aşağılık yöntemlerle, tam da bir Bezirgâna yaraşır 

şekilde Halifeliği ele geçirir. Ölünce de yerine oğlu Yezid Halife olur… Böylece Halifelik 

saltanata dönüşmüş olur… Bu durum İslam Medeniyetinin derebeyileştiğini yani Tefeci-

Bezirgânların, Toplumun bütün gözeneklerini tıkadıklarını gösterir… 

Ebû Sufyan’ın oğlu Muaviye ve torunu Yezit, Bedir Savaşı’nda öldürülen müşrik 

yakınlarının öcünü, Hz. Muhammed’in Ehlibeyti’nden kanlı bir şekilde alırlar. 

Ebû Sufyan soyuyla, Hz. Muhammed’in Ehlibeyti arasındaki savaş; Tefeci-

Bezirgânlarla İlkel Sosyalist Toplum geleneklerini yaşatan ve geleneklere uygun şekilde 

yaşayan insanlar arasındaki savaştır… 

Geçen ay ölen Suudi Arabistan Kralı Fahd, her yaz, İspanya’nın bir kasabasındaki 

şatosuna üç uçakla tatile gidermiş. Şatoyu satın almış tabiî. Haremi ve koruma ordusu ve uşak 

takımı ancak sığarmış üç uçağa. İspanya’ya varınca, yüzlerce mercedes kiralarmış, tatil 

süresince kullanmak için. Ve her yaz tatilinde 80 milyon dolar bırakırmış (yani harcarmış) 

İspanya’da… Bu para, kasaba halkının ve mercedes sahiplerinin bir yıllık geçimine 

yetermiş… Burjuva basını yazdı bunları… 

Ortadoğu’da daha böyle onlarca halkına düşman, satılmış, ABD uşağı kral, şeyh, sultan, 

emir var… Çoğu da Müslüman görünümünde… Tabiî ki bunların gerçek İslamiyetle, Hz. 

Muhammed’le ve Dört Halife’yle hiçbir ilgileri yoktur… Bunlar Ebû Sufyan’ın, Muaviye’nin 

ve Yezit’in devamcısı ve temsilcisidirler… 

Hemen hepsi de dolar milyoneri-milyarderi olan Tayyipgillerin kimin devamcısı ve 

temsilcisi olduğuna da artık siz karar verin… 

Bu yazıyı yazarken, Arkadaşlarım, Nedim Şener’in, “FIRSATLAR ÜLKESİNDE BİR 

KEMAL ABİ” adlı kitabını bulduklarını söylediler. Rica ettim, bir genç arkadaşımla bana 

ilettiler… Sağolsunlar… İğrenerek ve içim burkularak karıştırdım kitabın sayfalarını… 

İğrendim, çünkü kanıtlarıyla ve teferruatıyla ortaya konan, onlarca yüz kızartıcı türden 

yolsuzluk, vurgunculuk okuduklarım… Mısır yolsuzluğundan, Suudi kökenli ve sermayeli 

“İslami Bankacılık” dedikleri soygun şirketlerinde yöneticiyken yaptığı düzenbazlıklardan, 

Beykoz’da 51 dönüm kamu ormanını lüplemesine kadar bir yığın iğrenç iş anlatılıyor… 



Beykoz’daki bu 51 dönüm kamu arazisini, bir müşteriye satmak isteyişi anlatılıyor… O 

müşteriyi bulmuş ve konuşmuş Nedim Şener. Adam, 3.5 milyon dolar istediğini söylüyor 

Kemal Unakıtan’ın… 

Ve bu aşağılık yolsuzluğunu nasıl savunduğunu aktarıyor yine yazar… 

Nasıl pişkin, sırıtkan, utanmayı arlanmayı unutmuş olduğunu bir kez daha görüyorsunuz 

Unakıtan’ın… 

S. Demirel gibi son derece pişkin bu da… Hani hatırlarsınız, namuslu bir muhabir 

sormuştu, “mısırlar ne oldu?” diye. “Tavuklar yedi kaka oldu” demişti, sırıtarak… 

İçim burkuldu… İnsanların böylesine sefaletleşmesi çok üzüyor beni… Bunlar da insan 

olarak doğdu diye düşünüyorum. İnsan demek şeref demek, namus demek, güvenilirlik, 

saygınlık demek… Bunlar yitirilirse ortada insanlık kalır mı? 

Satılmış medya, ekranlarından, gazete-dergi sayfalarından, her gün, önemli adamlar, 

başarılı işler yapan adamlar, diye pazarlıyor bu işkembeleri... Saf, temiz, masum ama aynı 

oranda da bilinçsiz insanlarımızın kafasını allak bullak ediyor… Uyuşturucu müptelaları gibi, 

göremez, algılayamaz, düşünemez hale getiriyor, çalışan ve ezilen insanlarımızı. 

Bildiğimiz gibi, Emperyalist Batı’nın sözcüleri, kurumları da övgüler yağdırıyor 

bunlara… Yılın başarılı adamı, lideri ödülleri filan veriyorlar bazen… Kazma’yı, Mustafa 

Kemal’den sonraki en başarılı Türk lideri diye niteleyen, bazı Emperyalist Batılılar da var, 

yine hatırlayacağımız gibi… 

Eee, herkes kendine faydalı olanı, iyi hizmet edeni övecektir tabiî… Bundan doğal ne 

olur… 

Köylümüz de, atını, itini, öküzünü, eşeğini övmeyi sever… Tabiî Batılılar, köylümüz 

gibi; övdükleri de, söz konusu hayvancıklar gibi masum değildir… 

Kapitalizm, 1850’lerden itibaren tekelci aşamaya, Finans-Kapital denen aşamaya ulaştı. 

Tüm olumlu özelliklerini yitirdi, inkar etti. 

Bizim gibi geri (kapitalizme geçememiş, o nedenle geri) ülkeleri yeni sömürgecilik 

denen yöntemle sömürmeye, yağmalamaya girişti Batı sermayesi… 

Bizim gibi ülkelere girince de, kendisi gibi sömürgen, asalak, halk düşmanı ve vurguncu 

Tefeci-Bezirgân Sermayeyle karşılaştı ve onu pek sevdi… 

Bu iki talancı, insanlık düşmanı sınıf menfaat birliğine gittiler… 

Tıpkı Sümerli Bezirgânların yaptığını yaptı bizim Tefeci-Bezirgânlar… 

Bizde, Kırım Savaşıyla başladı aşağılık iş… Türkiye’nin Batıya ilk borçlanması da o 

zaman oldu anımsayacağımız gibi… Ondan sonra dış borçlar çığ gibi arttı. Ve Batılı 

Emperyalistler, “Duyunu Umumiye İdaresi” adlı bir örgüt kurarak Osmanlı’nın ekonomisine 

bütünüyle el koymuşlardı… Burada çağrışım oldu… Bizim güzel Ege Türkümüzdeki 

“Çökertmeli Halil Çavuş”u vurarak öldüren de “Duyunu Umumiye”nin “Kolluk Gücü”nden 

zaptiyelerdir… 

Açıkça görüldüğü gibi altı bin yıl önce Sümer Kentlerinde, insanları yaşadıkları 

Cennetlerinden çıkaran sosyal sebep, bu Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye sınıfı ve onun 

Topluma ettiği ihanetlerdir… 

Bu ihanetler, bunun toplumda, insan ruhlarında yarattığı altüstlükler ve tahribat o denli 

etkileyici olmuştur ki, bütün efsaneleri ve dinleri şekillendirmiştir. İnsanlar cennetten 

kovulma, Tufanla cezalandırılma diye yorumlamışlardır bu olayları. Mesela, Tevrat’ta ve 

Kur’an’da anlatılan Nuh Tufanı söylencesi, Sümer ve Babil Tufan mitoslarının neredeyse 

birebir aktarımından ibarettir. Başka bir yazıda bu konuyu da teferruatlıca işleyebiliriz… 

Bu hain, asalak sınıf bizim gibi toplumları hâlâ derinden etkilemekte, başımıza her gün 

yeni belalar açmaktadır… 

Tayyipgillerin, Bush’çuluğu ve sürekli akçeli suçlar işlemelerinin, tarihçil sınıfsal 

temeli de budur… 



Halkın Kurtuluş Partisi, işte bütün bu gerçekleri bildiği için Vatanın ve Halkın 

başdüşmanı olarak Emperyalist Batılılar (ABD ve AB) emrine girmiş, onlarla çıkar birliği 

yapmış bu iki asalak, vurguncu hain sınıfı görür: 

“Modern Finans-Kapitalistler ve Antika Tefeci-Bezirgânlar”dır bunlar. Demokratik 

Halk Devrimiyle, bunlar tasfiye edilecektir… 

 

(Kurtuluş Yolu, sayı: 5, 6 Eylül 2005) 



PAPA, TÜSİAD, TİSK, 

TAYYİPGİLLER ve AVRUPA 

 

 

 

 

 

 

 

PAPALAR BATI EMPERYALİZMİ ADINA 

GÜNAH ÇIKARIYORLAR 

 

Dünyada, Sosyalizmin bayrağını şerefle dalgalandıran birkaç ülkeden biri olan 

Küba’nın aylık yayın organı Granma International’ın Haziran 2005 tarihli sayısında, şöyle bir 

haber yer aldı: 

“PAPA, Afrika’nın birçok sorunundan Avrupa’nın sorumlu olduğunu itiraf etti. 

“Roma (Reuter)- Papa XVI. Benediktus 13 Mayıs Cuma günü, Avrupa’nın, yozlaşma, 

şiddet, silah ticareti ve çevre yağması da dahil Afrika’nın birçok hastalığından sorumlu 

olduğunu doğruladı. 

“Geçen ay seçilen Papa, Latevan’daki St. John Bazilikası’nı ziyaretinde, kendisine 

Afrika ile ilgili sorular soran papazlara, doğaçlama yorumlarda bulundu. 

“İtiraf etmeliyiz ki, Avrupa sadece Hıristiyan inancını değil, her türden kötülüğü de 

ihraç etti” diye konuşan Papa, bu kötülükleri “yozlaşma, Afrika’yı harap eden şiddet, bu 

kıtanın zenginliklerinin yağmalanması ve silah ticareti” olarak sıraladı. 

“Papa, “Biz Hıristiyanlar, inanç ile birlikte Afrika’ya tüm bu kötülüklere karşı direnme 

gücü vermek için mümkün olan her şeyi yapmak zorundayız” dedi.” 

Papalar, bir kez seçildiler miydi, artık onları oturdukları makamdan, ölümün dışında 

hiçbir şey alamaz, uzaklaştıramaz, indiremez. Yani Papa seçilen kişi, ömür boyu papadır. 

Bunun verdiği güvenle Papa, vicdanının sesini dile getiriyor. 

Bundan önceki Polonyalı Papa da ABD’nin Irak’a saldırısına ve işgaline karşı çıkmıştı. 

“Bu savaşın hiçbir vicdani ve ahlâki gerekçesi yoktur” demişti. Oysa aynı Papa, Sosyalist 

Kamp yıkılıncaya kadar CIA’yla aktif işbirliği etmişti. 

Bu şunu gösteriyor: Papalar, Batılı Hıristiyan Emperyalistlerin, dünyayı 

yağmalamasına, emperyalist savaşlar ve işgallerle, insanlığı kana ve ateşe boğmasına büyük 

ölçüde ses çıkarmıyorlar. Çünkü yağmacı sömürgenler, yanlarında İncil’i de yani 

Hıristiyanlığı da götürüyorlar ideoloji olarak. Eski sömürgeciler, Hıristiyanlığın ardına 

gizlerlerdi aşağılık talancı amaçlarını. Biz; geri, ilkel, vahşi halklara-toplumlara, Tanrının 

mesajını ve medeniyeti götürüyoruz. Kutsal bir görev yapıyoruz, derlerdi. Masum insanları 

böyle demagojilerle kandırıp uyuturlardı. 1850’den sonraki Emperyalist yeni sömürgecilerse 

biz; geri halklara, demokrasi ve özgürlük götürüyoruz, diyorlar. Dini eski sömürgeciler gibi 

kullanmıyorlar. Fakat ekonomik hâkimiyetin kültürel hâkimiyeti de beraberinde getireceğini, 

dinin de kültürün bir parçası olduğunu herkes gibi papalar da bilir. Bizde, son yıllarda, göze 

batar biçimde bir gelişme gösteren Hıristiyanlaşma eğiliminin sebebi de budur. Bizim hain 

Parababaları sınıfının ve onların siyasi iktidarlarının Batılı Emperyalistler (ABD ve AB) 

emrine girmiş ve ekonomiyi onların eline teslim etmiş olmalarıdır… İşte bu sebepten kiliseler 

sokak aralarına, apartman katlarına kadar yaygınlaşmaktadır son yıllarda… 

Papalar da yukarıda söylediğimiz gibi bu gerçeği iyi bilir. Bu nedenle de 

emperyalistlerin saldırganlığına genelde ses çıkarmaz, göz yumar. Böylece de onaylamış olur. 

Fakat papalar bir diğer yandan da vicdanlarını rahatlatmak ihtiyacı duyar. Çünkü 

emperyalist saldırganların yaptıklarının savunulur yanı yoktur. Yani birazcık insan vicdanı 



taşıyan kişi bunları kabul etmez. İşte papaların vicdanı da bundan rahatsızdır. Ve onlar 

vicdanlarını rahatlatmak ihtiyacındadır. Vicdan rahatlatmanın Hıristiyanlıkta herkesin bildiği 

yolu “Günah çıkarmak”tır. İşte papalar da bunu yapıyor… 

Yeni Papa, yukarıda aktardığımız satırlarda şunu diyordu, çözüm olarak: “Biz 

Hıristiyanlar, inanç ile birlikte, Afrika’ya tüm bu kötülüklere karşı direnme gücü vermek için 

mümkün olan her şeyi yapmak zorundayız.” 

Papa, mazlum kuzunun kurtarılması işini, yine zalim kurda ısmarlıyor. Batılı 

Emperyalistler, Afrika’ya, “kötülüklere karşı direnme gücü vermek (…) zorunday”mış. Peki 

kötülüğü yapan kim? Yine onlar… Yani Batılı Emperyalistler, Afrika’ya, kendilerine “karşı 

direnme gücü vermek (…) zorunday”mış… Buna eşekler bile inanmaz… Ve de güler… 

 

SÖMÜRGECİ BATILILAR, 

TÜM DÜNYAYI YAĞMALADILAR, 

KANA-ÖLÜME VE ACILARA BOĞDULAR 

 

Eski sömürgecilerin bu zalimliklerine, dünyanın bir başka köşesinden, Latin 

Amerika’dan da birkaç örnek vermek istiyoruz. Aşağıda aktaracağımız olayları, Charles 

Darwin’in, 1832’de, bir İngiliz araştırma gemisiyle çıktığı, beş yıl süren bir dünya seyahati 

sırasında tuttuğu günlük notlardan öğreniyoruz. C. Darwin’in notlarını baz alarak, bu 

yolculuğu anlatan, TÜBİTAK yayınları arasında yer alan bir kitaptan aktarmalar yapacağız. 

Darwin, bilim dünyasını altüst eden ünlü Evrim Teorisini de bu yolculuğunda daha doğrusu 

araştırma-inceleme gezisinde oluşturur… 

“(...) Bu yerliler çok iyi biniciydiler ve (…) ilkel inançlarına bağlıydılar. İnançlarına 

göre gökyüzündeki yıldızlar ölmüş ataları, Samanyolu atalarının devekuşu avladığı tarla, 

Macellan bulutları da öldürdükleri devekuşlarının tüyleriydi. Yerliler o sıralarda, gittikçe 

çoğalan sığır sürülerini otlatmak için topraklarının peşinde olan Arjantinlilere karşı ölüm 

kalım savaşı veriyordu. Yaşananlar, Ortabatı Amerika’da yaşananların tekrarıydı. Verilen 

mücadelenin çok daha acımasız oluşu hariç. Yerliler, kendilerini yok etmeye çalışanlara karşı, 

kaybetmeye mahkûm oldukları bir savaş veriyorlardı. Daha önceleri iki bin-üç bin kişinin 

yaşadığı köyleri vardı. Darwin’in orada olduğu sıradaysa Pampalarda (otlu fakat ağaçsız geniş 

ovalarda. HKY) evsiz barksız dolaşan kabileler çoğunluktaydı. 

“Arjantin kuvvetlerinin komutanı General Rosas karargâhını El Carmen’in 130 

kilometre kuzeyindeki Rio Colorado’da kurmuştu. (…) 

“Darwin El Carmen’den Rio Colorado’ya karadan giderek Rosas’la bağlantı kurmayı, 

sonra da (…) Buenos Aires’e gitmeyi planlamıştı. (…) 

“(...) 

“Akşamüstü General Rosas’ın kampına vardılar. Burası bir istila ordusunun 

karargahından çok bir haydut çetesinin saklanma yerine benziyordu. (…) 

“(...) 

“Generalin kendisi de adamları gibi sert ve gösterişliydi. Maiyetinde onu eğlendirmekle 

görevli birkaç tane soytarı vardı. General güldüğü zamanlar çok tehlikeli olmasıyla ün 

yapmıştı. Bu anlarda, birinin vurulması ya da kollarından ve bacaklarından yere çakılmış dört 

kazığa asılarak işkence edilmesi emrini vermesi olasıydı. (…) Ayrıca otoriter bir insandı. 

Kaderinde, uzun yıllar Arjantin diktatörü olmak vardı. Darwin’i büyük bir ciddiyet ve 

nezaketle karşıladı. Darwin’in ondan çok etkilendiği anlaşılıyor. Generalin gücünü ve 

nüfuzunu ülkenin gelişmesi ve refahı için kullanacağını yazıyordu. Bu tahmini, kendisinin de 

on yıl sonra kabullenmek zorunda kaldığı gibi “korkunç şekilde ve tamamen yanlış” çıktı, 

Rosas çok zalim bir başkan oldu. 

“Yerlilere karşı uyguladığı savaş taktiği çok basitti. Salina denilen tuz gölleri 

dolaylarında yaşayan ve Pampalarda dağınık olarak dolaşan yaklaşık yüzer kişilik kabileleri 



çeviriyor, elinden kaçanları da yakalayıp hepsini bir araya topladıktan sonra tümünün 

katledilmesini emrediyordu. Yerlilerin Rio Negro’yu geçip güneye kaçma şansının da 

olmadığını söylüyordu. Dost bir kabileyle yaptığı anlaşmaya göre o tarafa giden her kaçak 

öldürülecekti. Bunu yapmaya hazırlardı, çünkü Rosas onlara kaçan her yerli için kendi 

kabilelerinden birinin öldürüleceğini söylemişti. 

“Darwin’in orada olduğu süre boyunca, saat başı gelen çatışma haberleri ve söylentileri 

yüzünden kamp sürekli bir karmaşa içindeydi. Bir gün Rosas’ın Boenos Aires yolu üzerindeki 

ileri karakollarından birinin yok edildiği haberi geldi. Miranda adındaki bir komutana, üç yüz 

adamla misilleme yapması emredildi. Darwin o sıralarda yakınlardaki Bahia Blanca’daydı. 

“Geceyi burada geçirdiler. Ordugâhlarından daha vahşi ve daha çılgın bir şey düşünmek 

olanaksız. Bazıları kendilerinden geçene kadar içti, bazıları akşam yemeği için kesilen 

hayvanların buharı tüten kanını içti. Sonra da sarhoşluktan kusup hepsini geri çıkardılar. Her 

yerleri pislik ve pıhtılaşmış kanla kaplıydı.” 

“Ertesi sabah baskının yapıldığı yere doğru yola çıktılar. İzleri, gerekirse Şili’ye kadar 

sürmeleri emredilmişti. İz sürme işinde tam birer uzmandılar. Bin kadar atın izlerine bakarak 

kaçının binek, kaçının yük hayvanı olduğunu, hatta nal izlerindeki düzensizlikten, ne kadar 

yorgun olduklarını saptayabiliyorlardı. Darwin, “Bu adamlar dünyanın öbür ucuna kadar 

gidebilir.” diyor. Sonradan, harekatın başarılı olduğunu öğrendi. Açık araziden geçen bir grup 

yerli görülmüş, Miranda’nın adamları da dörtnala hücuma geçmişti. Yerliler toplu bir 

savunma planlayacak vakit bulamamıştı. Hepsi değişik yönlere kaçarak kendi başlarını 

kurtarmaya çalışıyordu. Köşeye sıkıştırılan kaçaklar son derece vahşi oluyordu: Ölmek üzere 

olan biri saldırganın başparmağını ısırmış, gözleri oyulduğu halde ağzından bırakmamıştı. 

Yaralı olan bir başkası ölü taklidi yapmış, sonra aniden sıçrayarak bıçağıyla bir askerin üstüne 

çullanmıştı. Bir üçüncüsü bir yandan merhamet dilenirken öte yandan beline sarılmış olan 

bolası (deri şeritlerin ucuna sarılmış olan iki ya da üç taştan oluşan bir tür av ve savaş silahı 

HKY) gevşetip, saldırgan yanına geldiğinde hücum etmeye hazırlanmıştı. Hemen boğazını 

kestiler. Sonunda yüz kadar erkek, kadın ve çocuk yakalandı. Casus olarak işe yaramayacak 

gibi görülen bütün erkekler kurşuna dizildi. Kızlardan güzelce olanlar daha sonra askerlere 

dağıtılmak üzere bir kenara ayrıldı, çirkinler ve yaşlı kadınlar öldürüldü. Çocuklar da köle 

olarak satılmak üzere götürüldü. 

“Öldürülmeyen tutsaklar arasında özellikle iyi görünümlü, boyları 1.80 metreden uzun, 

üç delikanlı vardı. Sorgulanmak üzere yan yana dizilmişlerdi. Birinci adam kabilenin geri 

kalanının nerede olduğunu söylemeyi reddedince vuruldu. Ardından ikincisi. Üçüncüsüne 

gelince, o da hiç tereddüt etmedi: “Ateş et. Ben bir erkeğim, ölmeye hazırım.” dedi. Bu 

sahnelerin hiç de yabancısı olmayan akbabalar havada daireler çizerek uçuyordu.” (Alan 

Moorehead, Darwin ve Beagle Serüveni, s. 86-96) 

Yukarıda aktarılan satırlarda “vahşi” diye anlatılan yerliler, işgalci medenilerden bin kat 

daha insancıldır, daha yiğittir, daha fedakârdır, daha toleranslıdır, daha yüreklidir. Bu yerliler, 

önceki yazılarımızda uzun uzun söz ettiğimiz Barbar yani İlkel Sosyalist Toplum insanlarıdır. 

Görüldüğü ya da anlatıldığı gibi, hepsi de son nefeslerini verene kadar savaşmaktan 

vazgeçmiyorlar. Veya kendi kan kardeşlerine ihanet etmeleri ya da ölümü seçmeleri istenince, 

gözlerini kırpmadan-“hiç tereddüt etmed”en ölümü seçiyorlar… Barbar denilen, daha doğrusu 

medenilerin yani sınıflı toplum insanlarının kötülemek için barbar dediği insan budur işte. 

Böylesine bir yiğitlik karşısında insan nasıl duygulanmaz… 

Şimdi aktarmamıza kaldığımız yerden devam edelim. Bakalım Yerlilerin 

katledilmelerine sebep olan suçları neymiş… 

“Darwin dehşete düşmüştü, ama bu Hıristiyan askerlerin, kanlarına girdikleri çaresiz 

paganlardan (Çoktanrılı-putperestlerden HKY) çok daha vahşi olduğunu günlüğüne 

yazmaktan başka yapacağı bir şey yoktu.” (agy., s. 96) 



Görüldüğü gibi bizim Barbarlarla Medeniler hakkındaki yargılarımıza, olaya gözleriyle 

görerek tanık olan Darwin de katılmaktadır. Bizim görüşümüz soyut bir iddia değildir. 

Gerçeğin kendisidir… 

Devam ediyoruz aktarmaya: 

“(...) Rosas’ın kampındaysa herkes yaptıklarının doğru ve adil olduğundan emindi. 

Yerliler, Arjantinlilerin kendi av sahalarına el atmasına kızmış, çiftçilerin koyun ve ineklerini 

öldürmüştü. O nedenle suçluydular ve yok edilmeleri gerekliydi. Yerliler Darwin’i 

yakalasaydı da onların ne mal olduğunu kendi gözleriyle görseydi! Hiç olmazsa kadınlar sağ 

bırakılabilirdi dediğinde, “Hayır, bırakamazsınız, çok çabuk ürüyorlar.” Cevabını aldı. 

Kısacası yerliler iğrenç yaratıklardı, farelerden de iğrenç, işte o kadar! 

“Bu baskın sırasında kadınlar arasında çok güzel iki İspanyol kız vardı. Çocukken 

yerliler tarafından kaçırılıp büyütülmüşlerdi (bu savaş uzun zamandır devam ediyordu). 

Anadillerini unutmuşlardı, davranışları da tamamen yerlilerinki gibiydi. Şimdi kendilerini 

tekrar uygar (medeni HKY) yaşama alıştırmak zorundaydılar. Uygar yaşam da, büyük 

olasılıkla Rosas’ın sarhoş ve kaba süvarilerine cariyelik etmek ve yarı kölelik anlamına 

geliyordu.” (agy., s. 96) 

Barbar, Medeninin çocuklarını kaçırıyor. Onlara hiç ayrıcalık göstermeden, kendi 

çocukları gibi bakıyor. Büyütüyor onları. Kendinden görüyor, sayıyor, öyle kabul ediyor. 

Medeniyse, ele geçirdiği yerli çocukları, “köle olarak satılmak üzere alıp götürüyor”. 

Yetişkin erkekleriyse katlediyor. Kadınların “yaşlı ve çirkinleri”ni öldürüyor hiç acımadan. 

Yerli güzel kadınlarıysa, cariyeleştiriyor. Savaş ganimeti olarak, sarhoş, cani askerlerine 

paylaştırıyor… Köken olarak kendinden, yani İspanyol olsalar bile… Aradaki farkı, artık 

varın siz hesap edin… 

Aktarmamızı sürdürüyoruz: 

“Mağrur ve nazik General Rosas’ın Patagonya yerlilerine karşı yürüttüğü acımasız 

savaş demek buydu. Darwin’e göre bu savaş ancak tek bir şekilde sonuçlanabilirdi: 

Kurtulabilenlerin erişilmesi daha zor olan dağlara çekilmesi, sonunda da ırkın yok olması. 

Başka deyişle, en iyi uyum sağlayanın hayatta kalacağı kuramının bir uygulaması… Sıra 

onlara geldiğinde Fuegoluların (Darwin’in daha önceden tanışmış olduğu Güney Amerika’nın 

en güney ucunda bulunan, Tierra del Fuego-Ateş Toprağı denilen bölgede yaşayan yerlilerin, 

HKY) ne kadar şansı olabilirdi?” (agy., s. 96) 

“(...) Amerikan yerlileri, Avustralya yerlileri yok oluyordu. Fuegoluların da sırası 

gelecekti. On dokuzuncu yüzyılın sonuna gelindiğinde, üç Fuego kabilesi neredeyse tümüyle 

yok olmuştu. Darwin oraya gittiği sıralar nüfusları on bini bulan Batı kanalındaki kano 

insanları Alacalufelerin nüfusu 1960 yılında yüz kişiye zor ulaşıyordu.” (agy., s. 79) 

Bir yerde yine şöyle der yazar: 

“Alize rüzgârlarının önüne düşüp Galapagos’la Tahiti arasındaki 5150 kilometrelik yolu 

yirmi beş günde tamamladılar ve 15 Kasım 1835’te Kaptan Cook’un altmış altı yıl önce 

yaptığı gibi, Matavai Koyu’nda demir attılar. Çevreleri bir anda düzinelerle kanoyla sarıldı. 

Venüs Limanı’na çıktıklarında kadın, erkek ve çocukların oluşturduğu mutlu ve güleryüzlü 

bir kalabalık onları karşıladı. Darwin, “Güzel Tahiti!” diye haykırmaktan kendini alamadı. 

Her şey çok hoşuna gitmişti. Adayı güzel, insanlarını konuksever buldu: “Yüz ifadelerinde 

onlara vahşi demeyi olanaksız kılan bir yumuşaklık var.” (agy., s. 174) “Darwin’e 

Tahitililerin misyoner korkusuyla yaşayan, asık suratlı insanlar olduğunu söylemişlerdi, ama 

şimdi bunun kesin olarak yanlış olduğunu görüyordu. “Avrupa’da bunların yarısı kadar neşeli 

ve mutlu yüzlü insanlar bulmak çok zordur.” (agy., s. 177) 

Darwin, konu edilen yolculuğunda Avustralya’ya da uğrar. Bu bölümle ilgili görüşlerini 

içeren birkaç paragraf aktaralım: 

“İki hafta sonra 12 Ocak 1836’da, hafif bir rüzgârla Jakson Limanı’nın girişine vardılar. 

Sydney kentinin büyüklüğü, büyük, beyaz taş evler, yeldeğirmenleri ve genel refah havası 



onları çok şaşırttı. Kent merkezindeki bir dönümlük bir arsa kısa bir süre önce 12.000 sterline 

satılmıştı.” “Zengin olmak için ideal bir ülke. Burada koyun çobanlığı yaparak bile zengin 

olunabilir.” Darwin, âdeti olduğu üzere, bir rehber ve iki at kiralayıp iç bölgelere doğru yola 

çıktı. Pranga mahkumları -silahlı nöbetçiler gözetiminde çalıştırılan zincire vurulmuş 

hükümlüler- sayesinde mükemmel yollar yapılmıştı, ancak arada bir rastladıkları, yün balyası 

yüklü öküz arabaları dışında yolculuk yapan pek yoktu. Solgun yapraklı ve kabukları 

parçalanmış okaliptus ağaçlarından oluşan ormanlar, onun Güney Amerika’daki sevgili tropik 

ormanlarının yanında harap ve sönük kalıyordu. Darwin “Bitmez tükenmez okaliptus ailesinin 

cılız ağaçları yolun iki tarafına sıralanmış.” diyor. 380 C sıcakta, “sanki ateşin üzerinden 

esen” bir rüzgâr altında yol aldıklarından, bu ağaçların gölge vermeyişi büyük bir sakıncaydı. 

Dönüş yolunda, Sydney dışında, “hanımefendileri andıran, İngilizvari tavırları olan güzel 

Avustralyalı kızlar”ın bulunduğu büyük bir kır evinde kısa bir mola verdi. 

“Avustralya onu pek de ilgilendirmemişti. Manzarayı tekdüze bulmuş, mahkûmların 

çalıştırıldığı toplum düzeninden hiç hoşlanmamıştı. Belki de bir gün önce, ufak bir kusurdan 

ötürü kırbaçlanmış olan çaresiz bir mahkûmun kendisine hizmet etmesi düşüncesi ona iğrenç 

gelmişti. Mahkûmlar hoşnutsuzluk ve umutsuzluk içinde ömür tüketirken göçmenlerin 

yalnızca zenginleşmeye önem verdiğini görüyordu. “Kesinlikle zorunlu” olmadıkça hiçbir 

gücün onu buraya göç etmeye zorlayamayacağını düşünüyordu. 

“Hayır, Yeni Dünya Darwin’e göre değildi. Ancak Eski Dünya, tarihöncesi hayvanların 

ve Avustralya Yerlilerinin eski ve karanlık dünyası başka bir konuydu. Yerliler anlatıldığı 

gibi aşağılık yaratıklar olmanın tam tersine, güleryüzlü, hoş, mızrak atmada ve iz sürmede 

övgüye değer hünerleri olan kişilerdi. Geleceklerinin pek iç açıcı olmadığını da iyi biliyordu. 

Yazdıkları Kaptan Cook’un görüşlerini yansıtıyor: “Avrupalıların ayak bastığı her yerde ölüm 

yerlileri kovalıyor.” Sayıları şimdiden hızla azalıyordu. Kendi ülkelerinde yabancı durumuna 

düşmüş, toplumdışı kalmışlardı. “Gece nerede yatacağını bile bilmeyen birtakım zararsız 

yerlilerin, uygar insanların arasında dolaştığını görmek çok garip”ti. Daha da üzücü olan, 

yerlilerin bu durumu olduğu gibi kabullenmesiydi. Beyaz adam arada bir köpeklerinin avda 

kullanılmasına izin verirse, kesimevi artıklarını veya bir tas süt verirse, büyük minnettarlık 

duyuyorlardı. 

“Aynı durum hayvanlar için de geçerliydi.” (agy., s. 184-186) 

Kaptan Cook da Darwin de, tek cümleyle bütün bu canavarlığı ve yürek parçalayıcı 

olayı özetlemeyi çok güzel başarmışlar: 

“Avrupalıların ayak bastığı her yerde ölüm yerlileri kovalıyor.” 

Bu sebeple, İspanyolların Amerika’nın diğer bölgelerinde özellikle de şimdiki 

Meksika’da, ABD’lilerin Kuzey Amerika’da, yerli halka ne gibi zulümler ettiklerini ve hangi 

boyutlarda katliamlar yaptıklarını ayrıntılıca anlatmamıza gerek yoktur diye 

düşünüyoruz…Yapılanlar nitelikçe aynıdır… Özellikle ABD, yerli halkın yaşam alanını da 

yok etmek için meyve ağaçlarını kesmiş, yaban hayvanlarını öldürmüştür. Yani doğa katliamı 

(bitki ve hayvan) da yapmıştır. Ayrıca da çiçek hastalığı virüsü bulaştırdığı battaniyeler ve 

giyim eşyaları vermiştir yerlilere… Hem de yardım görüntüsü altında… 

Yerliler, çok uzun yıllardan beri ayrı bir dünyada yaşıyordu, bu yüzden de Çiçek gibi 

hastalıklara karşı bağışık değillerdi… Bu nedenle kitlesel ölümler meydana geldi… ABD, 

böylesine insanlıkdışı canavarca yöntemlerle Yerli Halkı soykırıma uğratmıştır. ABD Tarihi, 

Yerli Halkın yok oluş Tarihidir… 

Sömürgeciler, işgaller ve yağmalar sırasında zaman zaman birbirleriyle paylaşım 

savaşları da yapmıştır. Böyle durumlarda bile, bir yerli ya da siyah isyanıyla 

karşılaştıklarında, onları sindirmek ve yola getirmek için aralarındaki paylaşım savaşına bir 

süre ara verip ittifak edebilmişlerdir. Darwin, gezi notlarında böyle bir olaydan söz eder: 

Arjantinlilerle İngilizler, Latin Amerika kıyılarında birbirleriyle sıcak bir çatışmanın 

eşiğindedir. O anda Arjantin Ordusundaki Siyah askerler isyan eder. Arjantinliler, oradaki 



İngiliz tüccarların da çıkarlarının korunabilmesi için İngilizlerden yardım talep eder. 

İngilizler, duraksamadan Arjantinlilerin yardımına koşar… Darwin’in de içinde olduğu bir 

askeri birlik hemen, Arjantin kalesinin (kışlasının) yolunu tutar. 

 

BATILI SÖMÜRGECİLER 

AMERİKA’NIN, AVUSTRALYA’NIN, YENİ ZELANDA’NIN VE ORTA, 

GÜNEY, BATI AFRİKA’NIN CENNETLERİNİ SÖMÜRGELEŞTİRDİLER 

 

Bu saydığımız kıtaların ve bölgelerin halkları, Avrupalı sömürgeciler oralara geldiği 

zaman, İlkel Sosyalist Toplum düzeninde yaşıyordu. Yani bu halklar o zaman 

CENNETLERİNDE yaşıyordu. Özel mülkiyet, sosyal sınıflar, sınıf çatışmaları bilinmiyordu 

bu toplumlarda. Eşitlikçi, kankardeşlik düzeni hâkimdi. Herkes, eşit, özgür, kardeş ve 

mutluydu. Sosyal bilim daha önce de söylediğimiz gibi insanlığın bu dönemine ALTIN ÇAĞ 

adını verir… O dönem, insanlığın belleğinde o adla yer etmiş ve unutulmamıştır. 

İlk özel mülkiyet ve sosyal sınıflara bölünme, geçen yazılarımızda uzun uzun 

incelediğimiz gibi, Güney Mezopotamya’da, Sümer Kentlerinde ortaya çıkmıştır, MÖ 4000 

yıllarında. Yani bundan altı bin yıl önce… Fakat geçen yazılarımızda sözünü ettiğimiz 

sebeplerden dolayı, dünyanın yukarıda adını saydığımız kıta ve bölgelerinde, Avrupalılar 

15’inci Yüzyılın sonlarında buralara ayak basıncaya kadar, İlkel Sosyalist Toplum biçimi 

varlığını sürdürmüştür. Yani buralarda Sınıflaşma=Medenileşme, Sömürgeleşme şeklinde 

olmuştur. Avrupalılar, buralardaki İlkel Sosyalist Düzenleri ya da Cennetleri yıkarak, yok 

ederek bu ülkeleri sömürgeleştirmişlerdir. Yerli halkları da köleleştirmişlerdir… 

İlkel Sosyalist Düzenin=Barbarlığın=Cennet’in ne olduğunu, bir de Romancıların 

Piri’nden Cervantes’ten okuyalım. Sanırım hoşunuza gidecektir… Ünlü eserinden, DON 

QUİJOTE’den (Don Kişot’tan) bir bölüm aktaralım: 

“Don Quijote’yle keçi çobanları arasında geçenlere dair 

“Keçi çobanları kendisini candan karşıladılar; Sancho, Rocinante’yle eşeğini elinden 

geldiğince yerleştirdikten sonra, ateşteki iri bir tencerede kaynayan keçi etinin kokusuna 

seyirtti. Ona kalsa o anda tencereden mideye aktaracak kıvamda olup olmadığına bakardı, 

ama yapmadı; çünkü çobanlar eti ateşten alıp yere koyun postu serdikten sonra, alelacele bir 

kır sofrası hazırladılar ve büyük bir iyiniyetle ikisini, yemeklerini paylaşmaya davet ettiler. 

Ağıldaki altı adamın hepsi halka halinde postların çevresine oturdular; ama önce, köylü 

misafirperverlikleriyle Don Quijote’ye, ters çevirdikleri bir yem teknesinin üstüne oturmasını 

rica ettiler. Don Quijote oturdu; Sancho boynuzdan yapılma kadehini doldurmak üzere ayakta 

kaldı. 

“(...) 

“Keçi çobanları, bu gezgin şövalye, silahtar laflarından bir şey anlamıyorlar, susup 

yemeklerini yemekle ve büyük bir nezaket ve iştahla kocaman et parçalarını midelerine 

indiren konuklarını seyretmekle yetiniyorlardı. Etler bittikten sonra, postların üzerine bol 

miktarda buruşuk fındık döktüler, yanına da taş gibi kaskatı yarım kalıp peynir koydular. Bu 

arada boynuz boş durmuyor, kuyu kovası gibi bir dolup bir boşalarak öyle hızlı dönüyordu ki, 

ortada görünen iki tulumdan biri mutlaka boşalmış olmalıydı. Don Quijote midesini iyice 

doyurduktan sonra, eline bir avuç fındık alıp dikkatle bakarak, şu şekilde konuşmaya başladı: 

“Eskilerin altın çağ dedikleri çağ ne mutlu bir çağmış, ne mutlu yüzyıllarmış. İçinde 

bulunduğumuz demir çağda bu kadar değerli olan altın, o talihli çağda kolaylıkla 

bulunabildiği için değil; o çağda yaşayanlar senin ve benim kelimelerini bilmedikleri için. O 

kutsal çağda her şey ortaktı; günlük besinini elde etmek için, kimsenin, tatlı, olgun 

meyveleriyle kendisini davet eden sağlam meşelere elini uzatıp koparmaktan başka bir iş 

yapması gerekmezdi. Olağanüstü bolluktaki duru pınarlar, ırmaklar, insanlara lezzetli, berrak 

sular sunardı. Kayaların yarıklarında, ağaçların oyuklarında, çalışkan ve becerikli arılar 



cumhuriyetlerini kurarlar, hiçbir çıkar gütmeden, uzanan her ele, tatlı emeklerinin verimli 

mahsulünü bağışlarlardı. Ulu mantar meşeleri, hiçbir araç gerece ihtiyaç olmadan, geniş, hafif 

kabuklarını kendiliğinden, kibarca bırakıverirlerdi; bunlarla, sırf gökyüzünün gazabından 

korunmak için, kaba kazıklarla destek yapılarak evlerin üstü örtülmeye başlandı. O zamanlar 

sadece huzur, sadece dostluk, sadece uyum vardı; kıvrık sabanın ağır demiri, henüz ilk 

anamızın cömert karnını deşmeye cesaret etmemişti. O kendisi, verimli ve geniş göğsünün her 

yanından, o zamanlar kendisine sahip olan çocuklarını doyuracak, yaşatacak, sevindirecek 

şeyleri zorlanmadan sunardı. O zamanlar, saf, güzel bakireler vadiden vadiye, tepeden tepeye, 

başları açık, üstlerinde, namus gereği her zaman örtülmesi gerekenden fazla yerlerini örtecek 

giysilerden başka şey olmadan, gezerlerdi. Süsleri de, şimdikiler gibi, Sur firfiriyle, çeşitli 

şekillerde çarpıtılmış ipekle allanıp pullanmış süsler değildi; sarmaşıklarla örülmüş birkaç 

yeşil pıtrak yaprağından oluşurdu; belki de bu süslerle, günümüzde saraylı hanımların, 

aylaklık meraklarıyla öğrendikleri tuhaf, aşırı icatlarla dolaştıkları kadar gösterişli ve gururlu 

dolaşırlardı. O zamanlar, ruhun aşkla ilgili kavramları, tıpkı algılandıkları şekilde, basitçe, 

safça ifade edilir, daha şatafatlı olsun diye yapmacıklı, dolambaçlı laflar aranmazdı. Gerçeğe 

ve içtenliğe hile, yalan ve kötülük karışmazdı. Adalet kendi amaçlarını güder, şimdi olduğu 

gibi çıkar ve iltimas amacıyla bulandırılmaya, lekelenmeye, hırpalanmaya cesaret edilemezdi. 

Gelişigüzel yargı alışkanlığı, henüz yargıçların kafasına yerleşmemişti, çünkü o zamanlar 

yargılamaya gerek yoktu, yargılanacak kişi yoktu. Bakireler ve namus, söylediğim gibi, 

istedikleri yerde, tek başlarına, yabancıların arsızlığı ve şehveti tarafından lekelenme korkusu 

olmadan, dolaşırlardı; bakireliklerini kendi istek ve iradeleriyle yitirirlerdi. Oysa şimdi, iğrenç 

çağımızda, hiçbir bakire emniyette değil, (...) Onların emniyeti için, zaman geçtikçe ve 

kötülük arttıkça, gezgin şövalye tarikatları kuruldu; bakireleri kollamak, dulları korumak, 

yetim ve muhtaçlara yardım etmek için. İşte ben de bu tarikata bağlıyım, çoban kardeşlerim; 

bana ve silahtarıma yaptığınız ikramlar ve gösterdiğiniz konukseverlik için sizlere teşekkür 

ederim. Gerçi tabiat kanunlarına göre bütün canlılar, gezgin şövalyeleri kayırmak 

mecburiyetindedir; ancak, sizlerin bu mecburiyetten haberiniz olmadan beni ağırlamanız ve 

ikramda bulunmanız, iyi niyetinize en derin iyi niyetimle teşekkür etmem için yeterli 

sebeptir.” 

“Şövalyemiz, pekâlâ kaçınabileceği halde bu uzun söylevi verdi, çünkü kendisine 

verilen fındıklar ona altın çağı hatırlatmış ve aklına, keçi çobanlarına bu gereksiz açıklamayı 

yapmak esmişti. Çobanlar ise, tek kelime etmeden, şaşkına dönmüş, kafaları karışmış halde 

dinlediler. Sancho da susuyor, fındık yiyor ve şarap soğusun diye bir mantar meşesine 

astıkları ikinci tulumu sık sık ziyaret ediyordu.” (agy., s. 100-102) 

Cervantes’in, kahramanı Don Quijote’in ağzından naklettiği bu “Altın Çağ”, kuru-soyut 

bir iddia değildir. İnsanlığın tümünün bir milyon yedi yüz bin yıl boyunca yaşadığı bir 

gerçeğin tâ kendisidir. Cervantes ünlü eserini 1605’te yayımlar. Darwin ise bundan ortalama 

230 yıl sonra İlkel Sosyalist Toplumu, bizzat kendisi yaşayarak görür. Buna kanıt olarak, 

Darwin’in söz konusu gezisini anlatan notlarından ve kitaptan bir bölümü örnek olarak 

aktaralım: 

“Güney Amerika’nın dağlarına yaptığı dikkatle planlanmış, tehlikeli yolculuklardan 

böylesine farklı başka bir yolculuk düşünülemezdi. Darwin kılavuzlara beraberlerinde yiyecek 

ve giyecek getirmelerini söylediğinde, dağlarda yiyeceğin bol olduğunu, giyecek olarak da 

tenlerinin yeterli olduğunu söylediler. Gerçekten de doğanın zenginliği sayesinde kolay ve 

rahat bir yolculuk yaptılar. Geceyi geçirmek için mola verdiklerinde, iki Tahitili birkaç dakika 

içinde üstü muz yapraklarıyla örtülü çok güzel bir bambu kulübe kurdu. Bir gölcüğe atlayıp 

“tıpkı su samurları gibi, gözleri açık olarak, balıkları köşelere sıkıştırıp yakaladılar.” Balık ve 

muzları taze yapraklara sarıp iki kızgın taş arasında pişirerek çok nefis yemekler hazırladılar; 

kendileri de bu yemekleri gizlemedikleri bir keyifle yediler.” (agy., s. 176-177) 



Aslında Cervantes’in ünlü romanının tümü, İlkel Komünal (Sosyalist) Topluma duyulan 

özlemin destansı bir dille anlatımıdır. İnsanlığın, kaybetmiş olduğu Cennetine yakılan bir 

ağıttır… Güldürücü bir kabuk altına konulan, ya da öyle bir kabukla üstü örtülen bir ağıttır… 

Şövalye bildiğimiz gibi, Barbar=İlkel Sosyalist Toplum Değerlerini taşıyan, temsil eden 

halk önderidir, savaşçıdır. 

İlkel Komünal Toplum değerleriyle, Sınıflı Toplum değerlerinin (daha doğrusu 

değersizliklerinin) karşılaştırması yapılır sık sık bu ünlü eserde. 

Bu anlayışla okunursa eserin ruhu kavranabilir. 

 

BATILI SALDIRGANLAR, 

1850’DEN SONRA DÜNYANIN TAMAMINI 

KAN VE ATEŞ DENİZİNE ÇEVİRDİ 

 

Batılılar, Tekelci kapitalizm yani emperyalizm aşamasına ulaşınca, dünyayı daha çok 

yağmalamak için daha büyük hırsla, gözü dönmüşlükle ileri atıldılar. Bütün dünya pazarlarını 

ve doğal zenginlikleri ele geçirmek istiyorlardı… Ulaştıkları ekonomik gelişmişlik 

(yoğunlaşma) düzeyi, onları, buna zorluyordu. Mecbur kılıyordu… Sermayeleri kendi ülkeleri 

içine sığmıyordu artık. 

Eşitsiz gelişim kanunu, aralarındaki çelişkiyi şiddetlendirdi. Dünya’yı yeniden ve 

yeniden paylaşmak için, iki büyük savaş çıkardı Emperyalist Batılılar: Birinci ve İkinci 

Emperyalist Paylaşım-Yağma Savaşı dendi bu savaşlara… Altmış milyon masum insan bu 

savaşlarda canlarını yitirdi. Milyarlarca insan acılara garkoldu… Şehirler yakıldı, yıkıldı… 

Bu alçaklar, Osmanlı’yı da kendi aralarında paylaşmışlardı, Birinci Yağma Savaşını 

başlatmadan önce, bildiğimiz gibi. 

1917 Büyük Ekim Devrimi sonrasında, bu paylaşım planı devrik Rus Çarı’nın 

çekmecesinde bulunmuş ve Lenin tarafından açıklanmıştı yine bilindiği gibi. Bu planda, hangi 

emperyalist devlete, Osmanlı’nın hangi bölgesinin verileceği yazılıydı. Tabiî planın altı da 

imzalanmıştı emperyalistlerin temsilcileri tarafından. 

Emperyalistler, Osmanlı İmparatorluğu’nu yeryüzünden silmek için dört bir yandan 

saldırdılar. Bu cephelerden biri de ÇANAKKALE’dir hepimizin çok iyi bildiği gibi. 

Osmanlı, bu Cepheye 310.000 asker sevketmiştir. 251.309’da zayiat vermiştir. Yani 310 

bin askerinin 251.309’unu kaybetmiştir, yalnızca bu cephede… Saldırının, çapını-

büyüklüğünü düşünebiliyor musunuz? 

Alçak, saldırgan emperyalistler de, buraya getirdikleri ortalama yarım milyon 

askerlerinin yarısını kaybetmişlerdir. 

Sayı ve silah üstünlüğüne rağmen emperyalist saldırganlar, kesin bir yenilgiye 

uğratılmışlardır. Çünkü onlar bizi yok etmek için saldırmışlardı. Vatanımızı işgal edip, 

insanımızı köleleştirmek istiyorlardı. 

Fakat biz, haklı ve meşru bir savaş yapıyorduk. Çok kayıp verdik, çok acılar çektik ama 

biz kazandık. 

Geçen ilkbaharda, Çanakkale Savaşlarının 90’ıncı anma Törenlerinde konuşan Tayyip, 

bu savaşın, tarihin en son şövalye ruhlu savaşı olduğunu, öne sürdü… Tabiî İngiliz, Yeni 

Zelanda ve Avustralya yetkililerinin ve o ülkelerden gelen kalabalığın önünde. Her zaman 

yaptığı gibi yine dürüst davranmadı. Yurtsever, halksever davranmadı. Yine emperyalist 

efendilerine yaranma çabasına girdi. Bilirsiniz, Partisi seçimi kazanır kazanmaz, kendisi daha 

milletvekili bile değilken, Batılı ağababalarının başşehirlerini ziyaret etmiş; “Hizmete 

hazırım. Emirlerinizi bekliyorum.” Mesajı vermişti onlara. O sözlerine hep sadık kalmıştır. 

Çünkü, Türkiye’de, ne acıdır ki, kimin iktidar olacağına Batılılar karar vermektedir. Yani 

başbakanları, bakanları, ABD ve AB seçmektedir. Tayyip’in ve Tayyipgillerin Batılılara 



sadakatinin sebebi budur işte… Türkiye’de altmış yıldır hükümetler, emperyalistlerin daha 

doğrusu onların temsilcisi ABD’nin eliyle kurulup bozulmaktadır. 

Dikkatinizi çekerim; giden ABD Büyükelçisi E. Edelman, aynen şöyle dedi: 

“Bir süre daha Tayyip Erdoğan Hükümeti’yle çalışmayı düşünüyoruz.” 

Bu ne demektir? 

Bir süre daha böyle… Ama sonra bu gidecek, yerine yenisi gelecek. Biz getireceğiz… 

Edelman’ın cümlesinin mantıkî yorumu budur. Zaten söylediğimiz, yazdığımız gibi 60 

yıldan beri hep böyle olmuştur. Önceki yazılarımızda işlemiştik bu konuyu da. 

Çanakkale Savaşlarına dönersek… Tayyip’in konuşmasıyla ilgili olarak şunları demek 

gerekir: 

Bu savaşları “Şövalye Ruhlu” yapan yalnızca biziz… Haklı olan da, meşru olan da, 

yiğitçe savaşan da-ölümü hiçe sayarak savaşan da biziz yalnızca… 

Yaralanan düşman askerlerini, kucaklayarak kendi siperine teslim edip geri dönen 

biziz… Ele geçirdiğimiz düşman askerlerine ve yaralılarına insanca davranan biziz… 

Emperyalistlerse, bizim hastane olarak kullandığımız sağlık çadırlarını bile uçaklarla 

bombalamaktan çekinmemiş ve binlerce yaralı askerimizi alçakça katletmiştir. Oysa biz, 

onların hastane gemisini bir kere bile bombalamadık. “Şövalye Ruhlu” savaş vermek için 

önce haklı olacaksın. Haklı bir davayı savunacaksın. İnsancıl bir davayı savunacaksın. Sonra 

da savaşın hiçbir aşamasında, insan olduğunu unutmayacaksın. Yani insanlıkdışı bir 

davranışta bulunmayacaksın. Savaş ahlâkına harfiyen uyacaksın. 

Bu niteliklere sahip olan bizdik Çanakkale’de... Emperyalistlerse DEĞİL! 

 

BATILILARIN (ABD ve AB) SON 500 YILLIK TARİHİ, 

İNSANLIĞA KARŞI İŞLENMİŞ EN AŞAĞILIK, 

EN HAYÂSIZCA SUÇLARIN TARİHİDİR 

 

Bu gerçeği, yazımızın başında aktardığımız satırlarda, Papa bile itiraf ediyor. Böylece 

de vicdanını rahatlatıyor. Gördük bunu… 

Oysa bizim “TÜSİAD”cılar ve “TİSK”çiler, TAYYİPGİLLER ve SATILMIŞ MEDYA 

ne yapıyor? 

AB’ye girme maskesi altında, Vatanı ve Halkı, emperyalistlere bütünüyle satmanın en 

sinsi hesabını yapıyor, yollarını arıyor… 

Parababaları, Batılı Emperyalistlerle ortaktır. Çıkar ortaklığıdır onlarınki. Siyasi iktidar, 

onlar tarafından oluşturulmuştur. Yerli-yabancı Parababaları tarafından... O sebeple de onlara 

hizmet etmektedir. Karşılığındaysa hem küp doldurmakta hem de koltuk ve nâm sahibi 

olmaktadır. 

Satılmış medyaysa, özelleştirme kılıfı altında gizlenen KAMU MALLARI 

TALANINDAN PAY KAPMAYA çalışmaktadır. Onun da ihanetinin sebebi budur. 

Bu hain, satılmış, vatan ve halk düşmanı medyanın dönek yazarçizerleri de, on binlerce 

dolar maaş almaktadır. Bu ciğeri beş para etmez kolej (misyoner okulu) bebeleri, zaten 

öğrenciliklerinde düşman edilmişlerdir kendi ülkelerine, halklarına ve kültürlerine. 

Emperyalist kültürle doktrine edilmişlerdir bu alçaklar… Yani kafadan sömürgeleşmişlerdir. 

Velhasıl bu hainler takımının tümü çıkarbirliği içindedir. Ve hiçbiri o alçakça işi 

babasının hayrına yapmamaktadır. 

İşte bu Hainler Cephesi, ellerindeki sonsuz olanaklar bulanaklarla, Halkımızın kafasını 

bombardıman etmektedir hemen her gün, hatta her saat… Mütareke Basını’nın yaptığını 

yapmaktadır aynen. Bütün ulusal, yurtsever, halksever ve insancıl değerleri Tiye alarak, 

insanlarımızı, kendisi gibi insanlığından çıkarmaya, insanlığını unutturmaya çalışmaktadır. 

Böylece de Halkımızı, bir koyun veya sığır sürüsü gibi emperyalistler emrine sokmaya 

çabalamaktadır. Bu namussuzca saldırısına karşı çıkan biz devrimcileri de, “fanatikler, 



ideolojik şartlanmışlık (saplantı) içinde bulunanlar, yaşadıkları çağdan habersiz olanlar” 

gibisinden pis demagojilerle suçlamaktadır. Yine Mütareke Basını’nın yaptığı gibi… Onlar 

da, Sivas Kongresi’nde Mandacılığı kesin bir biçimde mahkûm eden Kuvayimilliyecileri, 

“Çılgın, Haydut Çetesi” gibi bayağı nitelemelerle suçluyorlardı. İhanetin niteliği aynı olunca, 

kullandıkları dil de, öne sürdükleri argümanlar da (gerekçeler de) ister istemez aynı oluyor. 

Sözümüzdür!.. Sonları da aynı olacaktır… 

Gördüğümüz gibi, bu hainler-satılmışlar cephesinin hiçbir bileşeni Papa kadar olsun 

insan olamıyor. 

 

(Kurtuluş Yolu, sayı: 6, 16 Eylül 2005) 



RAHMİ KOÇ 

ve 

TAYYİPGİLLER 

 

 

 

 

FİNANS-KAPİTAL ile 

TEFECİ-BEZİRGÂN SERMAYENİN İLİŞKİSİ 

 

Biri modern Parababası, ötekiler Antika Parababası; başka türlü söylersek: birincisi 

Finans-Kapitalist, ikincilerse Tefeci-Bezirgânlardır. Birincisi, dünyada ilk kez on dokuzuncu 

yüzyılın ikinci yarısında görülmüştür. Tekelci kapitalisttir. İkincilerse altı bin yıldan beri 

vardır. Türkiye’deyse, en az dört bin yıldan beri (Sümer, Akad, Babil ve Asur kervanlarının 

Anadolu’da koloniler kurmaya başladığı yıllardan beri) vardır. 

Aralarında bunca yıllık zaman farkı olmasına rağmen bu iki sömürgen kesim (biri 

zümre, ötekiler Antika sınıftır) bugün Türkiye’de ve bizim gibi geri ülkelerde, anlaşık ve 

kaynaşıktır. Modern olanı efendi; ötekilerse tabi (itaat eden-bağlanan) durumundadır. 

Birincilerin Türkiye’deki sayısı, 35-40 aileye mensup 500 kişi kadardır. Büyük şehir 

merkezlerinde üslenmiştir bunlar. İkincilerse taşra il ve ilçelerinde oturur. Sayılarıysa 2000-

2500 civarındadır. 

Türkiye’de 70 milyon insana hayatı zehir eden, insanlarımızı işsizlik ve pahalılık 

cehenneminde yakıp kavuran bu bir avuç insandan oluşan Modern ve Antika sömürgenler 

topluluğudur. 

Bu denli farklı çağların insanları olmalarına rağmen onları bir araya getiren güç veya 

sebep nedir? 

Bir kere her ikisi de insan düşmanıdır. Her ikisinin de Allahı kârdır, faizdir yani paradır. 

Tabiî parayla elde edilen-alınan maldır, mülktür. Yattır, mercedestir, villadır. Ve daha başka 

pahalı şeylerdir... Mesela, milyarlık elbiselerdir, saatlerdir, vb. şeylerdir. (Tuncay Özkan, 

pazar öğlenleri Cüneyt Arcayürek’le yaptıkları Politika Durağı adlı programın 2 Ekim tarihli 

bölümünde; Tayyip’in her biri 20-30 bin dolar değerinde olan birkaç tane saati olduğunu ve 

bunları değiş değiş takındığını-kullandığını söylemiştir.) Bunlara tapınır bu sömürgenler... 

Her ikisi de vurguncudur. Kamu malını iç etmeye bayılırlar... 

Her ikisi de ulusal değerlerden yoksundur. Biri, Batılı Modern Parababalarıyla etle 

tırnak gibi kaynaşmış durumdadır. Tabiî bu sefer efendi olan Batılı Parababalarıdır yani 

emperyalistlerdir. Çünkü ekonomik güç açısından büyük olan Batılılardır. Mesela ürünlerin 

markaları hep Batılılara aittir. Bizimki onların Türkiye’deki taşeronu durumundadır. İşte bu 

sebepten R. Koç veya diğer yerli Parababalarının hemen hemen tek bir orijinal markası, ürünü 

yoktur. Bundan da hiç rahatsızlık duymaz. Çünkü ulusal değer taşımaz. Onun için önemli olan 

kârdır... Başka hiçbir şey önemli değildir. Yeter ki bu tatlı vurgun ve sömürü düzeni 

bozulmasın, hep devam etsin. Bütün aradığı budur. 

Tefeci-Bezirgânlarsa, Finans-Kapitalistlerin ürünlerinin taşrada dağıtıcılığını (satımını) 

yaparlar. Bu yüzden bugün muhtaçtırlar onlara... Ayrıca üretmen insanlarımızı borçlandırıp 

faiz alırlar. Yani Tefecilik de yaparlar. Kendilerine “eşrâf, âyan” dedirtirler. Bu adlarla 

(kavramlarla) anılmayı pek severler... 

Birincilerin savunduğu siyasi sistem parlamentarizmdir. Demokrasi ve özgürlük 

kavramlarını da kullanmayı çok sever. Oysa ne demokrattır ne de özgürlükçü... Bu kavramları 

halkı kandırmak için kullanır. Hep söylediğimiz gibi Burjuva Demokrasisi 19’uncu Yüzyılın 

ilk yarısında bitmiştir. Tekelleşmeyle beraber, tekellerin çıkarı her şeyin önüne geçmiş, her 

şeyden üstün tutulmuştur, onlar tarafından. Bu yüzden tahakkümcüdürler, gericidirler. 



Toplumun ilerlemesini istemezler. Hep aynı kalsın isterler. Kendi düzenlerinin yıkılmasından 

korkarlar çünkü. 

İkinciler, Hilafet ve Saltanat düşkünüdürler. Görünüşte dindardırlar. Fakat 

yaşayışlarının dindarlıkla da Hz. Muhammed ve Dört Halife’nin yaşayışıyla da hiçbir ilgisi 

yoktur. Bunların yaşayışları daha önce de söylediğimiz gibi Firavunlarınkine benzer. 

Firavunlar gibi mal mülk düşkünü ve insan düşmanıdırlar. 

R. Koç, bilindiği gibi 35 milyon dolarlık yatıyla dünya turu yapmaktadır. Ara sıra da 

uçakla Türkiye’ye gelip gitmektedir. Yani üretimle filan ilgisi yoktur. O işlere müdürleri 

bakmaktadır. 

Tayyipgiller de üretimle, hep söylediğimiz gibi hiç ilgilenmezler. Üreticilerle, 

tüketiciler arasında aracılık yaparlar sadece. Yani bunların ikisi de asalaktır. Alın teri 

dökmezler. Tersine başkalarının alın terine el koyarlar. Kamu mallarını vururlar. 

Vurguncudurlar. 

R. Koç ve diğer Finans-Kapitalistler Batılı efendileriyle çıkar birliği içinde oldukları 

için ulusal değerlerini yitirmişlerdir. Tayyipgillerse, Ümmetçi, Ortaçağcı oldukları için ulusal 

değerlerle hiç tanışmamışlardır. Ortaçağın Ümmet düzeyini yaşadıkları için Ulus düzeyine 

ulaşamamışlardır. Ümmetçilikleriyse dindarlıklarından (dine içten bağlı olduklarından) değil; 

Ortaçağda, mensubu oldukları Tefeci-Bezirgân Sermayenin kayıtsız şartsız iktidar 

olduğundan dolayıdır. Bunlar işte bu sebepten Ortaçağın (o günlerin) özlemi içindedirler. 

Bugün söylediğimiz gibi suyun başını yerli-yabancı Finans-Kapitalistler tutmuştur. 

Tayyipgiller yani Tefeci-Bezirgânlar, ikinci planda kalmaktadır, ekonomi yönetiminde. Ve 

sömürüden, vurgundan aldıkları payda... Aslan payı hep Finans-Kapitalistlerin kursağına ya 

da kasasına girmektedir... 

 

R. KOÇ ve KIBRIS 

 

R. Koç, 20 Eylül’de, babası Vehbi Koç’un Ankara’daki ilk sömürü ve vurgun üssü 

(merkezi) olan Çengelhan’da düzenlediği yemekli basın toplantısında şunları söylüyor: 

“ KKTC’yi bir tek biz tanıyoruz. Bangladeş tanıyacaktı, hemen kafasına bindiler. Kıbrıs 

konusunun pek çok alanda Türkiye’nin önünü tıkadığı görülüyor. AB, bu konuda daha 

dayatmacı olmadan, bizim çözmemiz lazım.” (Cumhuriyet, 21 Eylül 2005) 

Yukarıdaki satırlarda dile getirilen düşünce çok açıktır: KKTC’yi zaten bir biz 

tanıyoruz. O yüzden varlığıyla yokluğu çok önemli değil. Dünya’ya da KKTC’yi tanıtmamız 

mümkün değil. Batılılar “hemen kafasına bin”iyor. O yüzden Batılıların istediğine razı olalım. 

Ne diyorlarsa yapalım. Direnirsek, onları kızdırırız. Daha dayatmacı olurlar. Bu sefer onları 

kabul etmemiz gerekir. İyisi mi şimdi ne diyorlarsa yapalım iş bitsin... Zaten bu Kıbrıs, “pek 

çok alanda Türkiye’nin önünü tık”ıyor. 

Hangi alanda tıkıyor? 

AB’ye bir an önce girme alanında. R. Koç görüldüğü gibi bir an önce Batılı 

efendilerinin kucağına atmak istiyor Türkiye’yi. Onlar için Kıbrıs’ın ya da Vatanın, Halkın 

hiçbir önemi yoktur. Varsa yoksa sömürü ve talanlarıdır... Vatanı ve Halkı Batılılara peşkeş 

çekersek, dolgun komisyon alırız, tatlı hayatımızı sürdürür gideriz diye düşünüyorlar... 

Tabiî bu görüşler salt R. Koç’a ait değildir. Aynı zamanda TÜSİAD’ın, TİSK’in ve 

TOBB yönetiminin de görüşüdür. 

Çok açık biçimde görüldüğü gibi, R. Koç ve benzerlerinde direnme ruhuyla birlikte 

vatan ve halk sevgisinden de, özgüvenden de eser yoktur. 

Kıbrıs, hep söylediğimiz gibi, oradaki iki yüz bin Türkün sorunu değildir yalnızca. 

Türkiye’nin sorunudur. Kıbrıs’ın AB ülkesi olması, Türkiye’nin güneyden Akdeniz’e açılan 

kapısının kapatılması demektir. Çünkü öyle bir durumda o bölgeden yani Kıbrıs 

karasularından geçecek olan, askeri ve sivil Türk gemilerinin AB’den izin alması 



gerekecektir. Ayrıca da Ortadoğu’nun hemen tamamına yakınına hakim bir askeri (saldırı) 

üssü olacaktır, AB ve ABD Emperyalistlerinin. O sebepten Kıbrıs çok yönlü öneme sahiptir, 

hem Türkiye hem de Batılı Emperyalistler açısından. Tabiî bu gerçeklerin hiçbiri ne R. 

Koç’un ne de Tayyipgillerin umurunda değildir... 

 

TAYYİP ve KIBRIS 

 

Tayyip de, “Siirtliler Dayanışma Vakfı” gecesinde yaptığı konuşmada, pek çok konuda 

olduğu gibi bu konuda da ettiği ihaneti şöyle, güya savunmuştu: 

“Birileri gelir dayatır Kıbrıs’tan çıkın derdi. Bir yere kadar dayanır, ondan sonra kuzu 

kuzu çıkardık.” 

Apaçık biçimde görüldüğü gibi Tayyipgiller, R. Koç’la aynı hainane düşünceye sahiptir. 

Ulus sevgisi, direnme ruhu, özgüven, kişilik gibi insanî değerler bunlarda da hiç yoktur. 

Dikkat edersek, her iki hain taraf da meseleye Hak-Haklılık açısından bakmıyorlar. 

Bizim Kıbrıs üzerinde uluslararası yasalarla elde edilmiş, herkese kabul ettirilmiş haklarımız 

vardır, daha önce de yazdığımız gibi. Ama onlarda bunu görecek ne göz, ne vicdan, ne ruh, ne 

de kişilik var... Onların ilgili olduğu tek yön; Batılıların dayatması... Onlar kızar, dayatmada 

bulunursa kuzu kuzu çıkarız. İyisi mi onları daha fazla kızdırmadan dediklerini yapalım. 

Anlayışları bu... 

Bunları, yalnızca acizliklerinden, korkaklıklarından, bu Halkı, bu Ulusu 

tanımayışlarından yapsalardı, bu kadar öfkelenmezdik. Onları, acınacak derece zavallılar 

olarak değerlendirir geçerdik... 

Ama onlar aynı zamanda çıkarları öyle gerektirdiği için de bu ihanetleri ediyorlar. Yani 

onlar hem korkak hem satılmıştır. 

 

ABD UŞAKLIĞI ve R. KOÇ 

 

R. Koç aynı konuşmasında bu yönünü de sergiliyor. Bu konudaki bir soruyu şöyle 

cevaplıyor: 

“ Ben Başbakan’ın yerinde olsam bu konuda uykularım kaçardı. Enteresan bir noktada. 

Türkiye ABD ile kötü olamaz. Daha doğrusu olmaması gerekir. ABD’yi dışlayan ülkeler 

bakın İran, Suriye, Kore...” (agy.) 

R. Koç, açıkça diyor ki, ABD neylerse güzel eyler. Bizlere düşen, ABD’nin her dediğini 

Tanrı buyruğu gibi kabul etmek, her yaptığına alkış tutmaktır. 

Dünyanın Başhaydutu, kanlı zalim ABD’nin aşağılık, insanlık düşmanı saldırılarına ve 

politikasına, dünyada yiğitçe karşı çıkan (duran) böylece de o alçağa onurluca meydan okuyan 

ülkeler de vardır. Küba, Venezüella, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’dir bunlar 

bildiğimiz gibi. 

Bu ülkelere ne yapabiliyor ABD’nin emperyalist çakalları? Ara sıra silah şakırdatmanın 

ötesinde ne yapabiliyor?.. 

Hiçbir şey... 

Tabiî R. Koç ve Tayyipgiller bunu göremezler. Çünkü bunlar söylediğimiz gibi farklı 

kategorideki yaratıklardır. Bunlar sadece insan doğmuştur. İşte hepsi o kadar... 

Yine hatırlanacağı gibi Tayyip’in de buna benzer onlarca açıklaması olmuştur. Hatta bir 

keresinde, ABD gezisindeyken, ABD’nin aşağılık BOP’unu sadece kabullenmekle 

kalmayacağız, onu bölgemizde savunacağız da demişti. ABD’li efendileri emretmiş, bu da 

emir tekrarı yapmıştı... 

 

R. KOÇ ve ORTAÇAĞCILIK 

 



Medyacılar soruyor: 

“Cumhurbaşkanı eşinin türbanlı olma durumu ne ölçüde kararı etkileyecektir?” 

R. Koç cevaplıyor: 

“O sıkıntı yaratır... Ama eskiden başbakan eşi de türbanlı değildi. Türban ikinci durum. 

Burada asıl sorun, başbakanla cumhurbaşkanının uyumu.” (agy.) 

Gördüğümüz gibi R. Koç’un Ortaçağcılıktan bir rahatsızlığı yoktur. Önemli olan 

başbakanla cumhurbaşkanının uyumu, diyor. Böyle olacak ki aşağılık vurgun düzeni 

sistemlice sürsün gitsin. Ve ihanetler elbirliğiyle edilsin. 

Bu cümlelerden çıkan sonuç; R. Koç’un, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’den 

şikâyetçi olduğudur. Malum,  bazı konularda elinden geldiğince direnmeye çalışıyor 

Cumhurbaşkanı Sezer... Fakat ne yazık ki ona da AB temsilcisi Karen Fog’un deyişiyle: 

“Haddini bildirdi”ler. O da bu yüzden eskisi oranında kişilik koyamıyor. Ne yapsın? Kendi 

başına bir kişicik o. Satılmışlar cephesiyse dişinden tırnağına dek örgütlü bir güç... 

R. Koç şöyle sürdürüyor konuşmasını: 

“Başbakanlıktan cumhurbaşkanlığına çıkan, başbakanlık yetkilerini orada da istiyor. Bu 

sıkıntı yaratıyor. Bunu en iyi dengeleyen Demirel oldu. Demirel o koltuğu doldurdu.” 

Gördüğümüz gibi, R. Koç yaşayan en kıdemli satılmış sermaye uşağı olan Demirel’e 

cilasını geçmekten (övgüsünü düzmekten) de geri kalmıyor. 

O Demirel ki, binlerce masum Vatan evladı faşist cellâtlarca katledilirken, “Bana 

sağcılar da cinayet işliyor dedirtemezsiniz” diyen şerefsizdir. 

Dostu Kemal Ilıcak, İLKSAN’ın 360 milyar lirasını götürürken (lüplerken), “verdimse 

ben verdim” diyen Demirel’dir. 

Yeğeni Yahya Murat Demirel, Egebank kanalıyla, kamunun 1.3 milyar dolarını iç 

ederken, “adamın bankasını elinden almışsınız, daha ne yapacaksınız?” diyerek; bu hayâsızca 

soygunu savunan Demirel’dir. Bunlar gibi daha onlarca talan ve alçaklığı savunan 

Demirel’dir. 

Ama R. Koç’un bunlardan hiç rahatsızlığı yoktur. Çünkü her ikisi de satılmış, hain ve 

bu aşağılık vurgun düzeninin savunucusudur. Ve küp doldurucudur... Bu rezil, insanımıza kan 

ağlatan düzen onlara, Cennetler sunmaktadır. 

Hatırlayacaksınız, Medyanın dönek, satılmış yazarçizerleri de Demirel’e benzer şekilde 

övgüler düzmeyi ihmal etmezler... Çünkü onlar için de bu düzen Cennettir. Onlar da milyon 

dolarlık transfer ücretleri ve on binlerce dolarlık aylık almaktadırlar. Onlar da dolar 

milyoneridir... Yani bu alçakların hepsi çıkar birliği içindedir, “uyum”ları bundandır. Ve 

hepsi de aslında kendi aşağılık, pis çıkarını savunmaktadır... 

Burada çağrışım oldu... Aklımıza Demirel’le ilgili bir değerlendirme daha geldi: 

Yahya Murat’ın Egebank vurgununu takip eden günlerdi. Bir televizyon yapımcısı, 

Demirellerle ilgili bir program hazırlamıştı. Onların köyüne, İslamköy’e gitmişti. Köylülere, 

Demirelleri soruyordu... Tabiî nasıl bilirsiniz, diye... 

Bir sevimli, sağduyulu, görmüş geçirmiş, yaşlı Anadolu kadını (bir anacığımız), o tatlı 

Batı Akdeniz şivesiyle aynen şöyle demişti: 

“Bakın, ben size Demirelleri anlatıverem. Demireller kurtla birlik olup kuzuyu yerler. 

Sonra da çobanla bir olup ağlarlar. Anlaşıldı mı yavrum? Demireller işte bööle...” 

Ne kadar güzel, özlü bir anlatım değil mi? 

Ne acıdır ki Ortadoğu’da ve diğer geri ülkelerde Demirel’ler, Koç’lar, Tayyipgiller gibi 

daha onlarca halkına düşman, satılmış, hain lider vardır, onların yönetimleri vardır. 

İnsan soyu (ya da türü), canlıların, en yücelerini, en değerlilerini olduğu gibi en 

aşağılıklarını da içinde barındırıyor, bulunduruyor... 

Sınıflı toplum... pek çok konuda olduğu gibi bu konuda da uzlaşmaz çelişkiler 

yumağıdır... 



Fakat şundan adınız gibi emin olun ki sonları gelecek bunların... İnsanlık arınacak 

bunlardan... Er veya geç... 

İnsanlık altı bin yıl önce kaybettiği Cennetini kendi elleriyle ve bilinciyle yeniden 

kuracak. Hem de çok daha güzel bir şekilde... 

 

(Kurtuluş Yolu, sayı: 7, 1 Ekim 2005) 

 


