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Halkın Kurtuluş Partisi, 15 Mart 2008 tarihinde Ankara’da, Küba
Büyükelçisi Ernesto Gómez Abascal Yoldaş, Venezuela Büyükelçisi
Raul Betencourt Seeland Yoldaş ile Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Ankut Yoldaş’ın konuşmacı olarak katıldıkları; “Latin
Amerika’dan Türkiye’ye Devrimci Kavga” adıyla bir Konferans düzenlemişti. Bu kitap, Konferanstaki konuşmalardan oluşmaktaydı.
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Başkan Yardımcısı Oscar Martines Cordoves Yoldaş’la
Küba Komünist Partisi Genel Merkezi’nde

Kurtuluş Partisi Heyeti, Merkez Komite Uluslararası İlişkiler Bölümü

İnsanlığın Yüzakı Küba ve Venezuela

İnancın, kararlılığın simgesi Castro Yoldaş’ın ülkesi Küba’nın Büyükelçisi Sayın Ernesto Gómez Abascal Yoldaş aramızda!.. Hoş geldiniz!
(Alkışlar… Viva Cüba… Viva Sosyalismo…)
Küba’nın 50 yıllık ABD ablukasına rağmen dimdik ayakta
durmasından etkilenerek Latin Amerika’dan sol rüzgârlar estiren, ABD’nin kâbusu Hugo Chavez Yoldaş’ın ülkesinden, Venezuela Büyükelçisi Raul Betencourt Seeland Yoldaş aramızda!..
Hoş geldiniz!
(Alkışlar… Kahrolsun Emperyalizm… Yaşasın Sosyalizm…)
Değerli konuklar,
Kısaca programımızdan söz etmek istiyorum.
Bildiğiniz gibi, Küba Komünist Partisi’nin daveti üzerine bir
Parti heyetimiz, Küba’yı ziyaret etti, 24 Şubat-3 Mart 2008 tarihleri arasında resmi bir ziyarette bulundu. Yoldaşlar, bu heyetin
yaptığı görüşmeler hakkında, kısa bir bilgilendirme sunmamı talep ettiler. Bugünkü etkinliğimizde ilk olarak bu konudaki, Küba
ziyareti konusundaki, değerlendirmelerimizi, raporumuzu sunacağız.
Ondan sonra yoldaşların hazırladığı sinevizyon gösterisi var.
Bu iki sunumdan sonra Konferansımıza başlayacağız.
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Sayın Küba Büyükelçisi Ernesto Gómez Abascal Yoldaş,
Venezuela Büyükelçisi Raul Betencourt Seeland Yoldaş ve
Partimiz Genel Başkanı Nurullah Ankut Yoldaş’ın katılacağı
Konferansı gerçekleştireceğiz.
Programımızda, sürenin biraz uzun olmasını da göz önünde
bulundurarak, Sayın Küba Büyükelçisi Ernesto Gómez Yoldaş’ın
konuşmasından sonra, 15 dakikalık bir ara vereceğiz. İkinci turda, Sayın Venezuela Büyükelçiliğinden Maslahatgüzar Yoldaşla,
Genel Başkanımız size seslenecek.
(Alkışlar…)

Küba İzlenimleri
Parti heyeti olarak, Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Şahbaz Yoldaş, Parti Merkez Komite Üyesi ve İl Başkanı olarak ben
Sait Kıran ve Partili bir yoldaşımız olan Aysu Ceylan Yoldaş ile
birlikte 24 Şubat’ta Küba’ya ulaştık, değerli yoldaşlar.
İlk gördüğümüz olay, burjuva medyasının bütün
karalamalarına rağmen, Küba’daki gerçeği tersyüz etmeye
çalışmalarına rağmen ilk gözümüze çarpan -özellikle de bundan
çok etkilendik heyet olarak- Küba Sosyalizmi’nin her türlü
olanaksızlıkları aşarak dimdik ayakta olduğunu gördük. Bir ada
olarak tecrit durumlarına; 50 yıllık ABD ablukasına rağmen,
yine doğal kaynaklar bakımından kısıtlı imkânlarına rağmen,
halkı ile bütünleşmiş önderlikle sosyalizmi gerçek anlamda
yaşama geçiren, mutlu insanların bulunduğu bir ülke gördük...
Emperyalist basının bütün demagojilerine rağmen, her türlü sorunlarını temelde çözmüş bir ülke gördük.
Evet, Küba’da, Küba Halkı, bir Vehbi Koç’un koşullarında
yaşamıyor ya da birtakım emperyalist burjuvalar gibi sabah kahvaltısını Paris’te, öğlen yemeğini bilmem nerede yemiyor. Ama
onuruyla yaşayan, gerçek anlamda yokluk, yoksulluk, işsizlik,
eğitimsizlik, doktorsuzluk nedir bilmeyen, mutlu, mesut bir halk
gördük.
Heyet olarak, Parti Merkez Komite Yöneticilerinden, üniver18

sitelerden, hastanelerden ve fabrikalardan yoldaşlarla görüştük.
Havana’da, Che’nin kenti Santa Clara’da ve Camillo’nun
kenti Cienfuegos’ta pek çok yer gördük. Resmi görüştüğümüz
insanlar dışında, yol boyu giderken (gerçek anlamda Havana’nın
merkezinden, kırsal alanın en uç noktalarına, dağların tepelerine
kadar ulaştık) yol boyu binlerce insana rastladık. Bu samimi düşüncemizdir, bir ajitasyon, abartma olarak almayın; Ankara’nın
merkezinde, Kızılay’da gördüğünüz sadelikte, temizlikte tiril
tiril kıyafetlerle Havana’nın merkezinden tâ Escambray Dağları’nın tepesindeki köylere kadar aynı nitelikte giyinmiş insanlar
gördük.
Bunu niçin önemsiyoruz?
Yoldaşlarımız bilirler, Türkiye’de kırsal alana doğru yol aldıkça, gittikçe, yoksullaşma kıyafetlerde dahi kendisini yansıtır.
Küba’da bunu göremedik. Dokuz günlük gezimiz sırasında, sadece iki tane, bu abartı değil değerli arkadaşlar, sadece iki tane,
bizim pejmürde diye nitelendirdiğimiz kıyafette insan gördük.
Onlar da yaşlı yani nasıl anlatacağımı bilmiyorum ama yokluktan, yoksulluktan çok, biraz, tamamen kendilerini akli yönden
özgürleştirmiş, belki de biraz bunamış insanlar oldukları için öyleydiler. Yoksa öbür sorunları gerçekten yok.
Kübalı yoldaşların her görüştüğümüz yerde, Parti Merkez
Komitesinden yoldaşların da, fabrikada herhangi bir görevli yoldaşın da hep söylediği bir söz vardı, arkadaşlar. Bunu nerdeyse
bir atasözü gibi sürekli kullanıyorlar: “Biz sizi dolaştırıyoruz,
size kendimizi anlatmak istiyoruz çünkü: Görmek inanmaktır.
Ajitasyonlar ya da söylemler farklı olabilir, görerek kendiniz inanın.”
Ve bu gerçek anlamda bizim, heyetimizin ortak görüşüdür:
Biz gördük inandık!
Küba Sosyalizmi dimdik ayakta, ABD Emperyalizminin
bütün ablukalarına rağmen, buna devam edecek, sonsuza
kadar da yaşayacak. Buna inancımız tam.
(Alkışlar…)
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Yine partili yoldaşlarımız bilir. Diğer konuklarımız için anlatmak ihtiyacını duyuyorum, Kübalı yoldaşları biz kendimiz gibi
görüyoruz. Partimizde de, Kübalı yoldaşlarda da gördüğümüz temel bir özellik, gerçek anlamda Marksist-Leninist olmaktan kaynaklanan bir özellik; olanı olduğu gibi görmek ve göstermek.
Kübalı yoldaşlar reklâmasyona kaçmıyorlar, arkadaşlar. Sorunlarını gizlemiyorlar. Yine geçmiş bürokratik sosyalist ülkelerin, yıkılan bürokratik sosyalist ülkelerin yaptığı gibi, sorunlarını küllemek yöntemini izlemiyorlar, üstünü kapatmıyorlar.
Olanı olduğu gibi görüyorlar; bu gerçeğimizdir, eksikliklerimiz
var, yanlışlıklarımız var, ama tek bir şeyimiz var: Biz halkımızla
birlikte partimizle bütünleştik, sosyalizmde sonuna kadar kararlıyız. Kendi deyimleriyle, bunlar Castro Yoldaş’ın sözleri aynı
zamanda biliyorsunuz: “ABD Emperyalizmi adamızı batırabilir, ama sosyalizmi bize terk ettiremez”.
Biz bunu gerçekten gördük.
(Alkışlar…)
Yine Adaya adım attığımız gün, 24 Şubat, aynı zamanda biliyorsunuz resmi olarak, Raul Castro Yoldaş’ın görevi teslim
aldığı gün oldu, seçildiği gün oldu. Yine emperyalizmin bütün
beklentilerinin aksine, bu görev değişiminden, Fidel Castro Yoldaş’ın kendi özgür iradesiyle, bilinçli tercihiyle görevinden ayrılıp, görevi Raul Castro Yoldaş’a devretmesinden Kübalı yoldaşların ve Küba Halkının hiç etkilenmemiş olduğunu gördük.
Hiçbir sorun yok. Sokaktaki insanın davranışı da bu, parti merkezindeki yoldaşların da tavrı bu, fabrikalardaki, üniversitelerdeki
yoldaşların da tavrı bu…
O yüzden emperyalistlerin bütün beklentileri boşuna. Küba,
Sosyalizmde ısrarın adı ve ısrarın adı olmaya devam edecek.
(Alkışlar…)
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Küba’da Eğitim Parasız ve Üretimle İç İçe
Bir iki örnek vermek istiyorum, arkadaşlar, konuşmayı da
fazla uzatma taraftarı değilim, Program aksamasın diye.
Örneğin bunu teorik olarak çoğunuz biliyorsunuz, Küba’da
eğitim, sağlık tamamen bedava. Üniversitede yer alan gençler,
özellikle Havana’ya yakın bir yere gittik, Bilişim Üniversitesi
diye nitelendirdikleri bir üniversiteye gittik, 11.000 öğrencisi
var, 1.500 öğretim üyesi var, çalışanlarıyla birlikte, çalışanları ve
aileleri ile birlikte 15.000 kişilik büyük bir kompleks. 2002’ye
kadar yarım kürenin en büyük askeri üssüymüş, Sovyet Askerlerinin bulunduğu bir üs. Putin rezili 2002’de (görevli yoldaşların
deyimiyle “Küba için çok hayırlı bir karar” vererek) tüm askerleri çekiyor ve üssü boşaltıyor. 2002 tarihine özellikle dikkatinizi
çekmek istiyorum, değerli arkadaşlar. Castro Yoldaş’ın önerisiyle, böylesine büyük bir altyapı var, bunu değerlendirmemiz gerekir, diyorlar ve 2002 Temmuzu’nda Bilişim Üniversitesi olarak
açıyorlar. 10 fakültesi var. Öğrenci sayısını belirttim. Tüm bu insanlar 15.000 insan, yemesini, içmesini, yatmasını, barınmasını o
kompleksin olanaklarıyla, kendileri üretip, kendileri yapıyorlar.
Öğrencilerden hiç para alınmıyor, dediğim gibi. Yemeleri, içmeleri devlet tarafından karşılanıyor ve her öğrenciye aylık 100
pezo da karşılıksız burs veriliyor. Böylesine büyük bir olanak…
Yine ilk sınıftan itibaren, ülkemizde bunlar karşılaşılmayan
durumlar, ilk sınıftan itibaren, ülkenin ihtiyaçları olan her türlü
yazılımları üretmek üzere öğrenciler faaliyete başlıyor. “Eğitim-üretim iç içedir” sosyalist prensibi, bu alanda böyle uygulanmış. Yoldaşların verdiği bilgiye göre, bu üretimimiz de öylesine, öğrenci bir ders yapsın, dönem ödevi yapsın biçiminde üretim değil. Ülkemizin somut ihtiyaçları nelerdir, hangi alanlarda
ne tür yazılımlara ihtiyacımız var; bunu tespit ediyoruz ve bunun
üretimine geçiyoruz, diyor Yoldaşlar.
Ve bunun somut bir uygulanışını da bizzat heyet olarak yaşadık. Biliyorsunuz bioteknoloji alanında, genetik mühendisliği
alanında Kübalı yoldaşlar çok ileriler. Dünyanın en ileri ülkele21

rinden biri. Oraya gittiğimizde yoldaşlar bilgi verirken, bu alanda, genetik mühendisliği ve bioteknoloji alanındaki yazılımların
bir kısmını Bilişim Üniversitesindeki öğrenciler ürettiler, biz onu
uyguluyoruz, dediler.
Ve Bilişim Üniversitesinin tüm geçmişi, toplam (2002–2008)
altı yıllık bir olay, değerli arkadaşlar. Bunun tek sırrı var, eğitim-üretim iç içedir sosyalist prensibinin yaşama geçirilmesidir.
Gerçek anlamda yaşama geçirilmesi…
Yine Escambray Dağları’nın eteğinde bir polikliniğe gittik.
Dıştan baktığınızda, yani işte prefabrik düzenlenmiş, çok da büyük olmayan bir bina, bir kaç müştemilattan oluşan bina. Ama
orada gerçek bir mucizenin yaşama geçirildiğine tanık olduk.
Heyet Başkanımız Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Şahbaz
Yoldaş, aynı zamanda doktor biliyorsunuz. Mesleği itibariyle
de daha yoğun bilgiler aldık. Heyetteki yoldaşlar, özellikle bizi
karşılayan yoldaşlar aramızda bir doktor da olduğunu öğrenince
daha da bir detaylı anlattılar. 11.700 kişilik nüfusa bakıyor bu poliklinik, arkadaşlar. Buna bağlı aile hekimlikleri merkezleri var.
Bölge dağlık ve bölge halkının büyük bir çoğunluğu dağ halkı ve
en ücra köşedeki insana kadar sağlıkta ulaşmışlar.
Yoldaşların şöyle bir tespiti var: Aile hekimliği aşamasında
biz hastalıkların büyük bir çoğunluğunu, hem koruyucu hekimlik
anlamında, hem tedavi edici hekimlik anlamında çözeriz. Aile
hekimliği merkezleri de bizimki gibi hani uyduruk, sadece bir
doktor gönderip, bir hemşire gönderip bırakmamışlar. Her türlü
altyapısını, Küba’nın bütün olanaksızlıklarını da zorlayarak, her
türlü altyapısını da sağlayarak, laboratuarından tutun, ambulansına kadar her türlü olanaklarını sağlayarak çözmüşler. Çok az
kesimi bizim polikliniğe gelir. Onların da büyük çoğunluğunun
sağlık sorunlarını, yine fizyoterapiden tutun, ameliyatlara kadar,
her türlü olanakların kullanıldığı bu polikliniklerde çözeriz. Büyük hastanelere, gerçekten çok kompleks olan, müdahale edemeyeceğimiz nadir hastalıkları göndeririz, diyorlar. Ve bu tür kuruluşlar, Küba’nın dört bir tarafına dağılmış durumda.
22

Ve daha ilginci, Konferansımızda yoğun olarak bulunan özellikle üniversiteli yoldaşların, genç yoldaşların, liseli yoldaşların
dikkatini çekerim; burası aynı zamanda bir üniversite, arkadaşlar. Dağ başında… 90 tane öğretim üyesi var. Bunlar hem doktorluk yapıyor, hem hemşirelik yapıyor, hem polikliniğin her türlü
idari işlemlerini yapıyor, aynı zamanda öğrenci yetiştiriyor. 20
tane tıp öğrencisi orada birinci sınıftan itibaren, gene ilk andan
itibaren, hem hastalarla birebir doğrudan ilişkiye geçiyorlar, koruyucu hekimlik anlamında, tedavi edici hekimlik anlamında birebir ilişkiye geçiyorlar, hem de eğitim görüyorlar. Bir an yanıldık, hani ülkemizdeki koşullara da bakarak, biliyorsunuz bizde
üçüncü sınıftan sonra, üniversite hastanelerinde öğrenciler gider
belli dönemde staj görür, okula gelir derslerini görürler. Böyle
bir uygulama mı dedik? Hayır, dediler, ilk andan itibaren, birinci
sınıftan itibaren böyle. Burada da, tıp alanında eğitim-üretim iç
içe anlayışı hayata geçirilmiş. Biliyorsunuz eğitim bedava, ayrıca her öğrenci ayda 100 pezo alıyor. Hiçbir masrafı olmuyor
öğrencinin.
Yine Kübalı yoldaşların enternasyonal dayanışmasının somut
bir örneğini gördük. Latin Amerika Halklarına yönelik tıp eğitimi veren üniversiteye götürdü yoldaşlar bizi. Burada da başta
Latin Amerika’dan, hatta ABD’den bile (yoksul bir kişi öğrenim
görüyor) başarılı, fakat kendi toplumsal koşullarında, kendi ülkelerinde okuma olanağı bulamayacak gençleri seçiyorlar. Küba
devleti seçiyor. İlk kıstasımız, diyor yoldaşların verdiği bilgi, başarılı fakat kendi olanaklarıyla okuma olanağı olmayan yoksul
halk çocuklarını öncelikle alıyoruz. Bunları alıyorlar, 6 yıl, hatta
bir de 6 aylık hazırlık eğitimi, bir hazırlık evresi var; 6.5 yıl Küba
Devleti bütün olanaklarını seferber ederek, her türlü giderlerini
karşılayarak okutuyor ve ülkelerine gönderiyor. Bunlara da
yine yeme içme, barınmanın dışında her birine 100 pezo devlet
karşılıksız burs veriyor.
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Kazanacağız
Halktan insanlarla karşılaştık. Bunu önemsediğim için söyleme gereğini duyuyorum. Küba’da her mahallede belli birimleri,
kendilerinin CDR diye kısalttıkları, Devrimi Savunma Komiteleri oluşturulmuş. Halk burada örgütlü. Burada hem o bölgedeki sosyal ihtiyaçları gideriyor; hani bizim muhtarlık benzeri
işlev görüyor, hem de devrimin halka kadar inmesi, olası bir emperyalist saldırganlık döneminde de halkın hazırlığı anlamında
çalışmalar yürütüyor. Bu Devrimi Savunma Komiteleri de yine
Havana’nın merkezinden tutun, en ücra dağ köyüne kadar, her
yerde örgütlenmiş durumda.
Kısa ve özce, yoldaşlar, Küba’da sosyalizmin dimdik ayakta
olduğunu teorik olarak biliyorduk, ete kemiğe bürünmüş biçimini görmek ise çok daha etkileyici oldu. Küba’nın olanaksızlıklarını düşündük, ABD Emperyalizminin bu kadar ablukasını
düşündük ve yaratılan mucizeyi görünce, bunu Kübalı yoldaşlara
da söyledik, size de söylememiz gerekir, yükümüzün alabildiğine arttığını gördük. Halklarımızın neler kaybettiğini, halkımıza
karşı devrimciler olarak ne kadar borçlu olduğumuzu gördük.
Kübalı yoldaşlara söz verdik, biz de ülkemizde devrimi
gerçekleştireceğiz, bu dünyada yaratılan cenneti, halklarımıza da yaşatacağız!
Bu sözümüzü huzurunuzda tekrarlıyoruz. Gerçekten o olanaksızlıklara rağmen Kübalı Yoldaşların başarılarına tanık olunca, ülkemizin bizlere sunduğu olanakların sosyalizme neler kazandıracağını gördük.
Beni dinlediniz, biraz uzattım belki, heyecanımı mazur görün,
gerçekten çok şeyler anlatmak istiyordum programda zaman sıkıntısı olmasa…
Sözümü Kübalı yoldaşların bir sloganıyla, Che Yoldaş’ın bir
sloganıyla bitirmek istiyorum:
Hasta La Victoria Siempre! Venceremos! (Zafere Kadar
Savaş! Kazanacağız!)
(Alkışlar…)
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Küba Büyükelçisi
Ernesto Gómez Abascal Yoldaş’ın
Konuşması
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Küba’nın Antisömürgeci Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın Önderi
Jose Marti
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Latin Amerika’da Bağımsızlıkçı Hareketler

Öncelikli olarak Halkın Kurtuluş Partisi’ne çok teşekkür
ediyorum bizlere burada bu imkânı tanıdığı, sizlerle beraber olmamızı sağladığı için.
Bizim için gerçekten çok büyük bir şeref bugün sizlerle Latin
Amerika’da olanları görüşmek, ona dair fikirlerimizi aktarabilmek.
Ve bize göstermiş olduğunuz dayanışmanızdan ötürü de çok
minnettar olduğumuzu belirtmek istiyorum.
Partiyle olan ilişkilerimiz daha da yakınlaşmakta. Ve kısa bir
süre önce de Partiden bir heyet, Küba Komünist Partisi’nin davetlisi olarak ülkemize ziyarette bulundu.
Aslında Latin Amerika kıtasında birçok farklı ve ilgi duyulabilecek olay gerçekleşmekte. Tüm kıta genelinde çok ciddi siyasi değişimler yaşanıyor. Bugün olanları anlayabilmemiz için de
bazı tarihî geçmişlerini irdelememiz gerektiğini düşünüyorum.
Siyasi değişimler, mücadelelerde bazı tarihî deneyimlerin birikmesi neticesinde karşımıza çıkıyor. Ve bu tarihî olaylar da bu süreç boyunca birikerek gelişmekteler. Ve bu, Latin Amerika için
gerçekten çok önemli bir olay. Ve her olay için de aynı önemde
diyebilirim.
18’inci ve 19’uncu Yüzyılın sonları itibariyle Latin Amerika’da çok ciddi bağımsızlıkçı bir fikir yerleşmeye başladı. Tüm
kıtanın geneli, hemen hemen hepsi, İspanyol sömürgeciler tarafından sömürgeleştirilmişti. Ve burada da İspanyol sömürgeciliği
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sırasında da çok az bir yerli sınıf, yerli halk kaldı. Mesela Küba’da ilk İspanyol sömürgeciler adamıza geldiklerinde orada yaşayan yerli halkla karşılaştıklarında hemen hemen hepsi hayatlarını sürdüremediler [yok edildiler]. Bu süreç hemen hemen bütün
kıta genelindeki her ülkede aynı şekilde gelişti. Bazı ülkelerdeki
yerli halklar daha gelişmiş durumdalardı ve onlar daha direnç
gösterebildiler ve yaşamlarını devam ettirebildiler. Ama geneline
baktığımız zaman Latin Amerika’da gerçekten ve kıta genelinde
daha sonra, kıtada dünyaya gelmiş Amerika Halkı oluşmaya başladı. Önce verilen bu isyanlar ve bu mücadeleler yerli halk tarafından verildi. İspanyol kolonizasyonuna, sömürgeciliğine karşı.
Mesela biz Küba’da ilk asi isyankârımızı, ulusal isyanı başlatan bir kişiyi yerli olarak İndio [Kızılderili] Hatuey’i tanımaktayız. Bu bir yerli kişidir. Ve İspanyol işgaline karşı mücadele
etmiştir. Ve kendisi yakalanmış ve daha sonra da bir ocakta yakılmıştır. Bizim Küba Anayasası kısa bir süre önce Türkçe olarak da
yayımlandı. Ve Küba Anayasası’nda da belirtildiği üzere, yerlilerin öncelikli olarak özgürlüğümüzü ve ulusal bağımsızlığımızı
sağlamamızda çok büyük bir rol oynadığı söylenmektedir. Daha
sonra yerli halkla beraber İspanya’dan gelen insanlar, Afrika’dan
köle olarak getirtilen kişilerin karışımından yeni bir ırk doğmaya
başladı. Ve bu ırkların karışımı da, renklerin karışımı da yeni bir
kültür, yeni bir ırk ortaya çıkardı.
18’inci Yüzyılın sonları ve 19’uncu Yüzyıl itibariyle de artık
İspanyollardan özgürlük taleplerinde bulunmaya başladı halklar.
Ve o süre boyunca da Latin Amerika’da çok kuvvetli bir bağımsızlıkçı ideoloji yerleşti. Mesela Bolivar, bu bağımsızlıkçı mücadelenin, ideolojinin daha üst safhalara gelişmesi için aklımıza
gelen ilk kişi olmaktadır. Ve 19’uncu Yüzyılın ortalarına kadar
da Bolivar’ın önderliğinde birçok Latin Amerika ülkesi bağımsızlığına kavuşabilmiştir. İspanya’dan, bağımsızlığına karşı
mücadele eden halklar içerisinde Orta Amerika ülkeleri de yer
almaktadır. Meksika’da olduğu gibi. İspanya’ya karşı verilen
bağımsızlık savaşında, mücadelesinde en son Karayibler ve
Küba bölgesi kalmıştır. Ve burada da çok vatansever, milliyetçi
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ve bağımsızlıkçı fikirler, duygular yerleşmişti. Farklı ülkelerin
fikir babalarıyla, Bolivarcı fikir gerçekten çok etkili oldu. Ama
onun dışında başka yerlerde, Meksika’da Juarez ya da [Şili’de]
O’Higgins, Uruguay’da San Miento yani birçok farklı yerlerde
farklı kişiler çok kuvvetli bir bağımsızlıkçı ideoloji yerleştirdiler.
Ve buradan daha sonra olanların kökeni de aslında bu zamana
gelmekte.

İspanyol Sömürgeciliğinin Yerini
ABD Emperyalizmi Alıyor

19’uncu Yüzyılın sonları itibariyle ilk defa İspanyol kolonyalizmi yenilgiye uğradı Amerika kıtasında. Ve Küba’da da 30
yıllık bir mücadelenin sonunda, 1898’de, Küba’dan ayrılmak durumunda kaldı İspanyollar. Fakat İspanyol kolonyalizmi-sömürgeciliği, Amerikan Emperyalizmi ile yer değiştirmiş oldu.
19’uncu Yüzyılın başları itibariyle Amerika Birleşik Devletleri o dönemde Monroe Doktrini’nden bahsetmekteydi. Monroe
Doktrini’nde de; Amerika kıtasının Kuzey Amerikalılar için olması gerektiği savunuluyordu. Tabiî ki İspanyolların uygulamış
olduğu sömürgeciliğe benzer bir sistem uygulamadılar. Amerikan Emperyalizminin sistemi, sermayeler göndererek, ekonomileri ele geçirerek, kendi topraklarına toprak katma hedefinde
ilerledi.
19’uncu Yüzyılda, baktığımız zaman, Amerika Birleşik Devletleri topraklarını genişletme sürecinde yaşıyor. Bu sadece ekonomik anlamda değil, bu tamamen askeri anlamda da söz konusu. Mesela Meksika’nın büyük bir kısmını kendi topraklarına
dâhil ettiler. Teksas, California, New Mexico, Arizona... Bu gibi
şehirler, eskiden Meksika’ya ait şehirlerdi ama bunu daha sonra Amerika Birleşik Devletleri ele geçirerek kendi topraklarına
dâhil ettiler. Daha sonra da Louisiana ve Florida’yı da farklı yollarla ele geçirdiler ve kendi topraklarına dâhil ettiler. Alaska’yı
satın aldılar.
Ve 1898 yılında da Küba’yı askeri olarak işgal ediyorlar. Ve
bu da emperyalizmin ikinci etabı olarak biliniyor. 1898 yılında
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Başkanı Nurullah Ankut, Küba Büyükelçisi Ernesto Gómes Abascal ve o dönemin Venezuela Büyükelçiliği
Maslahatgüzarı Marbelis Lineares Sanchez (Beyaz giysili)

6 Ekim 2007 tarihinde Kurtuluş Partisi’nin düzenlediği “Kahraman Gerilla Che Guevara Katledilişinin 40.
Yılında Dünya Halklarının Devrimci Mücadelesinde Yaşıyor” adlı Anma Toplantısı’nda Kurtuluş Partisi Genel

adayı işgal ettikleri zaman Küba’da uzun müddet kalamadılar.
Farklı koşullardan dolayı uzun müddet kalamadılar. Ama adayı farklı yollardan elde tutmak istiyorlardı. Ekonomik yollarla.
Küba’nın işgalini ertelediler. Ve bir ekonomik bağımlılık, ekonomik hâkimiyet süreci başlattılar. Ve 1901 yılında kabul edilen
anayasaya da, Platt Kanunu olarak bilinen bir kanunun dâhil
edilmesini istediler ve bu kanunla da Amerika Birleşik Devletleri
gerekli gördüğü hallerde Küba’ya müdahale edebilme hakkına
sahip olacaktı. Ve Küba’da yine askeri üsler tesis etmek için toprak talepleri de oldu ve bu da anayasaya dâhil edildi.
Ne yazık ki, herkesin bildiği bu meşhur Guantanamo Üssü’nün evveliyatı da buraya dayanmaktadır. Bugün ne yazık ki
burayı bir toplama kampı ve işkence merkezine dönüştürmüş bulunmaktalar. Devrimin zafer kazandığı ilk yıldan itibaren Guantanamo topraklarının bize iade edilmesini biz kendilerinden talep
ediyoruz.
Ve 20’nci Yüzyılın ilk dönemi itibariyle Küba’nın ekonomik
işgali söz konusudur. Öncelikli olarak belli başlı büyük toprakları satın aldılar. İletişim hizmetlerini, bankaları, madenleri, telefon ve elektrik şirketlerini, sonuçta baktığımız zaman ülkenin
tüm ekonomisini ele geçirmiş ve onun sahibi olmuşlardı. Ve bundan sonra da yolsuz hükümetleri başa getirttiler. Ve bunlar da
askeri diktatörlüklerle münavebeli iktidara geliyorlardı. Amerikan çıkarlarına hizmet eden bir ulusal oligarşi de tesis ettiler. Bu
tarihî süreçte, hemen hemen çok benzer olaylarla, Latin Amerika
ülkelerinde farklı zamanlarda tekrar etmiştir. Amerika Birleşik
Devletleri’ne bağımlı bir sistem yaratmışlardır. Amerikan çıkarlarına hizmet eden ulusal oligarşiler tesis etmişlerdir. Ülkenin
sahip olduğu en önemli kaynaklara sahip çıkmışlardır. Amerika
Birleşik Devletleri’nin, bizzat kendilerinin eğitim verdikleri ve
kendi çıkarlarına hizmet eden bazı silahlı kuvvetler teşkil etmişlerdir bu ülkelerde. Ve tek amaçları da halkı ezmektir. Ve ulusal
çıkarları savunmamaktır.
Ama tabiî ki bu dönem içerisinde mücadele de durmadı. Küba’da mesela, verilen 30 yıllık bir bağımsızlık mücadelesinden
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sonra Kübalılar gerçek bağımsızlıklarına ulaşamamışlardı. Ama
Jose Marti’nin, Küba’nın ulusal kahramanı Jose Marti’nin ve
diğer vatanseverlerin bizlere öğrettiği, verdiği ideolojileri hâlâ
canlılığını korumaktaydı. Hemen hemen bütün Latin Amerikalı vatansever ve bağımsızlıkçı fikir adamları, sosyal bir konu
üzerinde yoğunlaşmaktalardı. Vatanseverlerdi, o zaman daha
Marksist değillerdi. Ama 20’nci Yüzyılın ilk yılları itibariyle,
ilk dönemi itibariyle artık Marksizm de çok etkili olmaya başlamıştı. Sendikal hareketler başlıyordu. Çok önemli sosyal projeler
gerçekleştirilmekteydi. Mesela Küba’da 1930 yılında çok ciddi
bir devrim gerçekleştirildi. Çok ilerlemiş bir şekilde. Ve burada
da baktığımızda birçok Marksist unsurun yer aldığını görüyoruz. Ve bununla beraber, bunun yanında vatansever ve milliyetçi
birçok unsur da beraberindeydi. Ve 1930 yılında gerçekleşen bu
hareketlenme sonucunda da anayasamızdan Platt Kanunu’nun
çıkarılması sağlanmıştır. Ve böylelikle de Amerika Birleşik Devletleri’nin Küba’ya müdahale etme hakkı elinden alınmıştır. Bu
hareketlenme, 1930 yılındaki bu devrim, başarı kazanmıştır ama
başarısını sürdürememiştir. Ama bu dönem içerisindeki mücadelesi, fikirlerini biriktirerek devam etmekte. Çünkü zaten tarihî
olaylarda önemi çok büyük ve bu dönem içerisinde yaşanan
fikirler de hep tecrübe kazandırmakta. Ve gerçek bir değişim
yaşanması için de koşulların doğru zamanda olabilmesini
mümkün kılıyor bu süreç. Marti’nin fikirleri, 1950’li yıllarda
bizim gerçek bağımsızlığımıza ulaşmamızı, devrimimizin zafer
kazanmasını mümkün kılmıştır. Ve o dönemde hatta Küba’da
100’üncü Yıl Kuşağı oluştu.
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Küba Devrimi
1950’li yıllarda da gene çok spontan, çok kuvvetli ve canlı
hareketlenmeler yaşanıyordu, özellikle gençler arasında, Fidel
Castro’nun önderliğinde. O sürece tabiî ki geleneksel siyasi partiler katılmıyordu. O dönemde de Batista dikatatörlüğüne karşı
ciddi bir mücadele ediliyordu. Ve 1952 yılında da Amerika Birleşik Devletleri’nin de desteğiyle ülkede bir askeri darbe gerçekleştirildi. 1953 yılında da Moncada Kışlası Baskını gerçekleştirildi. Ve bu zamandan itibaren de artık ulusal bir ayaklanmanın
sürecine girilmeye başlandı. Bu daha sonra Sierra Maestra
Dağları’ndaki gerilla mücadelesine dönüşecekti. Ve Küba’nın
diğer farklı yerlerinde... Ve 1 Ocak 1959 tarihinde de tam olarak
iktidara gelerek de bu süreç tamamlandı.
Bu kadar canlı ve kuvvetli yaşanan süreç sonucunda Küba’daki oligarşi ve Küba’da tesis ettikleri tüm kurumların hepsinin
yıkılması mümkün olabildi. Siyasi iktidarın ele geçirilmesiyle,
ekonomik iktidarın ve diğer, ülkenin bütün güçlerinin ele geçirilmesi mümkün oldu. Bunu da tamamen halkın çok büyük bir
desteğini alarak yapabildiler. Tamamen siyasi yolsuzlukla geçen
bu sürecin tüm pisliklerinin silinmesi, süpürülmesi gerekiyordu.
Ve Amerikan politikasına bağımlılığın, boyun eğmenin… O yüzden baktığımızda, gerçekten Küba Devrimi çok radikal ve çok
derin bir devrim oldu. O dönem içerisinde siyasi yolsuzluklara
ve siyasetçilere karşı çok büyük bir nefret duyuluyordu. Küba,
tamamen Amerika’ya bağımlı bir ülkeydi. Siyasi yolsuzluk çok
had safhalardaydı. Ve bu da tabiî ki Küba Halkının bilinçlenmesinde, bilinçlendirilmesinde çok büyük bir rol oynadı.
20’nci Yüzyıl başında diğer Latin Amerika ülkelerine baktığımız zaman, bazı ayaklanmalar, değişimler görebiliyorsunuz.
Yani Küba’da 1930 yılındaki olayların benzerleri, bu sürecin
benzerleri diğer Latin Amerika ülkelerinde de yaşandı.
Mesela Meksika’da o yüzyılın başlarında çok kuvvetli milliyetçi, ciddi bir ayaklanma, bir hareketlenme vardı. Ama ne yazık
ki bunun daha da derinleşmesi mümkün olmadı.
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Diğer ülkelerde de gene çok derin ve çok kuvvetli yaşanan
anlar oldu.
Mesela Sandino da, Nikaragua’da, Amerika’nın, Amerika
Birleşik Devletleri’nin varlığına, mevcudiyetine karşı çok ciddi
bir ayaklanma, bir hareketlenme başlattı.
Kolombiya’da da aynı şekilde, 1940’lı yıllarda, çok kuvvetli milliyetçi, vatansever bir hareketlenme vardı. Çok ilerici bir
rejim tarafından yürütülüyordu. 1948 yılında Bogota’da olanlar,
yaşananlarla sonuçlandı. Ve hatta tam da o anda Fidel Castro o
ülkede bulunmaktaydı. O dönemde bir gençlik heyeti üyesi olarak o ülkeye bir ziyarette bulunuyor. Ama henüz çok genç, üniversite öğrencisiyken. Ve orada, Kolombiya’da gerçekleştirilen
bu ilerici hareketlenmeye dâhil oluyor. Bu ne yazık ki başarıya
kavuşamadı ve o yüzden de ülkeden ayrılmak zorunda kaldı.

Che’nin Fidel’le Tanışması ve
Granma’yla Yola Çıkış

1954 yılında mesela Guatemala’da, gene ilerici bir hükümet iktidara gelerek, kendi ilerici programlarını ilerletmek istedi. Bu Jacobo Arbenz Hükümetiydi. Ne yazık ki, bu hükümet
de başarılı olamadı. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri’nin
müdahalesiyle kendisini devirdiler, hükümetten düşürdüler.
Ve o dönemde, tam 1954 yılında da, Che, Guatemala’daydı.
Ve emperyalist darbeye karşı verilen mücadelede de yer almıştı Che. Ve o zaman da ilk kez Küba’dan sürgüne gönderilmiş
bazı Kübalı vatanseverlerle ilk temasta bulunuyor Che. Jacobo Arbenz Hükümetinin devrilmesiyle hepsi ülkeden çıkmak
durumunda kalıyorlar.
Ve Che, oradan da Meksika’ya gidiyor ve burada Fidel Castro’yla tanışıyor. Ve o dönemde gene Küba’dan sürgüne gönderilmiş vatanseverlerle bir arada toplanıp Granma Gemisi’yle
Küba’ya dönüp, burada devrim çalışmalarını, mücadelesini başlatmak üzere bu gruba dâhil oluyor. Ve gerilla mücadelesi içerisinde de, çok kısa bir süre içerisinde en etkin, en kuvvetli liderlerden biri haline dönüşüyor. Ve Kumandan Fidel Castro’dan
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sonra gelen ikinci kişi oluyor. Sierra Maestra Dağları’ndan
ülkenin merkezine kadar ilerleyerek, çok inanılmaz kahramanlıklara imza atıyor.
Ben özellikle bu tarihî olaylardan bahsetmek istedim ki, şu
anda Latin Amerika kıtasında gerçekleşen değişimlerin nedenini
ya da olanları daha rahat anlayabilmemizi sağlamak içindi. Ve
1990’lı yıllar itibariyle Latin Amerika ülkelerinde çok kuvvetli
bir neoliberal politika uygulanmaya başlandı. Ve bunun sonucunda birçok ülkede çok ciddi patlamalar, ayaklanmalar yaşandı.
Ve bunlar da ne yaptı?
Hükümet değişikliklerine sebebiyet verdi. Bazı ülkelerde,
hatta hükümetler ulusal ayaklanmalarla devrildi. Diğer ülkelerde
ise ilerici, devrimci liderler seçimlerle iktidara geldiler.

Emperyalizm, İlerici Liderlere Karşı
Savaşını Sürdürüyor

Son yıllarda kıtamızda gerçekleşen siyasi değişimlere baktığımız zaman, hepsinin aynı bir yörüngede ya da aynı bir yönde
ilerlediğini, derinliği olduğunu söyleyemeyiz. Ama kıta genelinde böyle bir bütünlük de olmasının çok büyük bir önemi vardır.
Halkın yararına, yararı için, çok ciddi transformasyonların-değişimlerin yapılması için artık iktidarlar istekli görünüyorlar. Ve
Washington’dan artık daha bağımsız bir politika gütmek, yürütmek istiyorlar.
Tabiî iktidara gelmeniz, tüm gücü elinize geçirdiğiniz anlamına gelmiyor. Eğer ki, bir değişim istiyorsanız, gücünüzün çok
büyük olması gerekiyor. Belki seçimleri kazanabilirsiniz, meclise girebilirsiniz, hükümeti kurabilirsiniz, hükümette bakanlarınız
olabilir, ilerici, devrimci bir lideriniz de olabilir, başkanınız da
olabilir hatta… Ama baktığınızda bu, mücadelenin başlangıcı…
Çünkü Oligarşi ve Emperyalizm hâlâ ülke içerisinde çok büyük
kaynakları ellerinde tutuyorlar. Ekonomik iktidarı ellerinde tutuyorlar. Bazı ülkelerde silahlı kuvvetlerin desteğini bile alıyorlar.
Bazı ülkelerde alamıyorlar. Yargının ve emniyetin bile desteğini
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alabiliyorlar yeri geldiğinde. Gene siyaset alanında geleneksel
siyasi partilerin mevcut olabilmesini sağlamak için o alanlarını
kullanıyorlar. Sonuçta oligarşik bir yapılanma var. Buna baktığımız zaman güç, iktidar da burada bölgesel olarak da ciddi bir
gelişim sağlamış. Hatta bazı ülkelerde ekklastik1 hiyerarşinin çok
kuvvetli olduğunu görüyoruz. Yani kilise, yeri geldiği zaman hükümetten bile daha etkin ve daha güçlü olabiliyor. Oligarşi ve
emperyalizm de bu ülkelerde en önemli ve en güçlü basın-yayın
organlarını ellerinde tutarak, halka kendi mesajlarını iletebiliyorlar. E, tabiî ki hepsini değil ama çok ciddi bir kısmını ellerinde
tutuyorlar. Bu, yeri geldiği zaman güç sıralamasında dördüncü
sırada olabilir ama bir bakıyorsunuz ki bazen de en ön sırada karşımıza çıkabiliyor, etkinlik açısından. Çünkü insanların fikirleri
üzerinde çalışıyorlar. Onların kafa karışıklığına sebebiyet veriyorlar. Hatta fikirlerinin patronu olmak istiyorlar.

Düşmanı Yenmek İçin
Sürekli Mücadele Etmek Gerekir

Bugün aslında fikirlere, bizlere dikte ettirilmeye çalışılan fikirlere karşı verilen mücadele, en önemli mücadeledir. O yüzden, eğer ki iktidara geldiniz, hükümettesiniz, ama bunun için
mücadelenizi bırakmamanız, devam etmeniz gerekmektedir. Ve
ülkelerinde bulunan oligarşik ve emperyalist çıkarları savunan
çevrelere karşı verdiğiniz mücadelenizi sürdürmeniz gerekmekte. Ve bu tablo da, bu çatışma da, karşı karşıya gelme de birçok
Latin Amerika ülkesinde görülmekte. Şu zamana kadar ilerici
hükümetlerin iktidara geldiğini gördük. Bazıları daha çok yer
işgal ederek daha çok ilerlediler. Ama mücadele devam etmekte. Çünkü emperyalizm ve oligarşi gerçekten çok kuvvetliler. Ve
sürekli olarak da onları teşvik etmekteler. Birkaç gün önce de
yaşananları zaten hepimiz gördük. Ekvador Hükümetinin
Kolombiya‘yla İlerici hükümetlerin güvenini sarsabilmek için,
1

Ekklastik (eccestical): Kiliseye ait.
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bu ülkelerin yaşadıklarını. Ve bunun, bir şekilde de Venezuela’ya
sıçramasını tam bağımsızlık yolunda ilerlemelerini sekteye
uğratmak için ve Latin Amerika’nın bağımsızlıkçı yolundan
kendilerini geri döndürtmek için... Evet, şöyle bir baktığımız
kıtanın genelinde, panorama, karşımıza çıkan panorama
bu şekilde oluyor. Bizler iyimser insanlarız. Kıta genelinde
gerçekten çok etkin, çok kaliteli bir değişim yaşanmakta. Artık
Latin Amerika ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri’nin arka bahçesi olmaktan çıktı. Sadece Latin Amerika ülkeleri değil, hatta
diğer Karayib ülkeleri de, onlar da artık bağımsızlıkçı, kendi
ayakları üzerinde duran bir politika yürütmek istiyorlar. Tabiî ki
bunun sonucunda da tüm iktidar halkın elindedir, diyemiyorum.
Kıta genelinde bir devrimci değişim, bir süreç yaşanmaktadır,
diyemiyorum. Ama baktığımız zaman, gerçekten açık bir mücadele süreci yaşanmakta. Bu yolda verilen çok büyük tarihî öneme haiz ciddi mücadeleler ve ciddi değişimler yaşanmakta. Ama
mücadele devam etmekte... Düşmanımız çok kuvvetli. Ve onu da
yenmek için sürekli olarak mücadele etmemiz gerekiyor.
Çok teşekkür ediyorum.
(Alkışlar…)

Kolombiya Meselesi Üzerine
Sait Yoldaş: Sayın Büyükelçiye teşekkür ediyoruz.
Arkadaşlar, programımız gereği şimdi ara vereceğiz. Fakat
ben size dönmek durumundayım. Yorulduk mu? Ara verelim mi?
Ben sizin iradenizle davranmak istiyorum. Ne dersiniz? Verelim
mi?..
Dinleyiciler: Verelim.
Bir dinleyici: Sait Yoldaş, Sayın Büyükelçi, Kolombiya olayını açabilir mi kısaca? İlk ağızdan öğrenmek isteriz.
Ernesto Gómez Abascal Yoldaş: Kolombiya’daki olayı biraz daha netleştirmenizi istiyoruz, dendi.
Çok uzun yıllardır ciddi iç sorunların yaşandığı bir ülke
Kolombiya. Küba Devrimi öncesinde bile birçok iç savaş oldu.
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Çok uzun yıllara dayanan, çok ciddi bir gerilla mücadelesi de
var aynı zamanda. Yani son zamanlarda değil, Venezuela’daki
devrim sürecinden de öncesine dayanmakta bu vermiş oldukları
gerilla mücadelesi. Şu anki durum, aslında ülkenin tamamen
kendi iç problemi. Yolsuz hükümetler başta ve birçok asılsız
iddialarla uygulanan katliamlar var. Yani dünyanın belki de en
vahşi ülkelerinden biri diyebiliriz. Her yerde ölümlerle karşılaşıyorsunuz. Şu zamana kadar solcular ve sendikal hareketler belki
de yüzlerce çalışanını ya da liderini bu yolda şehit verdi. Bir de
narko trafikten dolayı da çok ciddi bir şiddet var. Amerika Birleşik Devletleri’nin askeri yardımını alan üçüncü ülke. İsrail ve
Mısır’dan sonra üçüncü ülke Kolombiya. Ve Amerika’nın çıkarlarına tam hizmet eden bir hükümet var.
Ama bir yanına baktığınız zaman bir Venezuela var. Devrimci
bir süreçten geçmekte. Ve devrim ilerliyor.
Gene Ekvador, diğer bir sınırında, Ekvador’da da ilerici bir
hükümet iktidara geldi.
Ve iki üç hafta kadar önce yaşanan olayda Kolombiya silahlı
kuvvetlerine ait bazı birlikler Ekvador sınırını geçerek, orada, sınır ötesinde toprak, kara çatışması gerçekleştirdi. Ve Ekvador’un
toprak egemenliğine, hâkimiyetine karşı çıkarak, orada bir şehri
bombaladılar. Ve Ekvador toprakları içerisinde yer alan bir grup
Kolombiyalı gerillayı ve onlara yardım edenleri de öldürdüler.
Ve onların içerisinde de Kolombiya’nın Devrimci Silahlı Kuvvetleri’ne üye, mensup kişiler de vardı. FARC tarafından, gerillalar tarafından esir alınan kişilerin serbest bırakılması için aslında
barışçıl yollarla ve müzakerelerle, görüşmelerle bunun çözümlenmesi isteniyordu. Ve Ekvador topraklarında böyle bir bombalamanın olması tabiî ki bir provokasyondu, Ekvador’a karşı ve
Ekvador’u kışkırtmak adına. Kolombiya gerillalarından oluşan
bu ekibin, Ekvador’da bulunan bu grubun, barışçıl yönlerle, görüşmelerle bu soruna son vermelerini önlemek amacıyla bu şekilde bir kışkırtma oldu. Çünkü Venezuela Başkanı Hugo Chavez’in
de çok desteklediği, çözüme kavuşmasını desteklediği bu olayda,
Kolombiya’nın, yani barışçıl yönlerle, görüşmelerle bu sorunun
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halledilmesi durumunda sağlanacak sonuç, Amerikan çıkarlarına
uygun düşmüyordu. Halkın çıkarlarından yana olduğu için, emperyalizme hizmet etmeyeceği için, bunun önlenmesi gerekiyordu. Ve tabiî ki bu durum da bölgede çok ciddi bir krize sebebiyet
verdi. Dominik Cumhuriyeti’nde geçen hafta gerçekleştirilen bir
toplantıda, Latin Amerika ülkelerinin katıldığı bir toplantıda bu
tartışıldı ve çözüme kavuşturuldu. Ve burada çözüme kavuşturuldu ve çıkarılan sonuç da Ekvador’un ve Venezuela’nın ve diğer
ilerici ülkelerin yararına bir sonuç oldu.
Artık son durumda da gördüğümüz kadarıyla, şiddet kullanımlarının ya da halkın gösterdiği tepkilerin, Amerika Birleşik
Devletleri’nin çıkarlarına ya da ona hizmet etmekten yana olmadığı görülüyor. Ve Kolombiya hükümetinden de Ekvador’dan
özür dilemesini talep ettiler. Durum bu... Evet, bu çatışmanın
kısaca özeti bu şekilde...
(Alkışlar…)
Sait Yoldaş: Arkadaşlar şimdi saat dördü çeyrek geçiyor.
Tam dört buçukta başlayacağız.
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Venezuela Büyükelçisi
Raul Betancourt Seeland Yoldaş’ın
Konuşması
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Latin Amerika’nın Antisömürgeci Ulusal Kurtuluş Savaşının Önderi
Simon Bolivar
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Viva Chavez Viva Venezuela
Hepinize iyi öğleden sonralar.
Öncelikle hepinize Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Hükümeti
adına Bolivarcı ve devrimci, en saygın, en içten selamlarımı
iletiyorum.
(Alkışlar…)
Bugün bu fırsatı bizlere sunan Halkın Kurtuluş Partisi Sayın
Genel Başkanı Nurullah Ankut Bey’e ve tüm Parti Yönetimine,
aynı şekilde burada bizlerle bugünü paylaşan kardeş cumhuriyet,
Küba Cumhuriyeti Büyükelçisi Sayın Ernesto Gómez Abascal
Bey’e, en içten saygılarımı iletiyorum.
(Alkışlar…)
Sizler için tercümeyi anlaşılır kılmak açısından, Venezuela
sosyo-politik sürecinde önemli olduğunu düşündüğüm konuları
yirmi ana madde altında topladım.

Birinci Madde: Hugo Rafael Chávez Frías
Hugo Chavez Frias, 28 Temmuz 1954’te Barinas Eyaletinin
Sabaneta kentinde doğdu. Annesi ve babası öğretmendi. Kendisi
altı çocuktan ikincisiydi. 1975 yılında üsteğmen olarak Venezuela Askeri Akademisi’nin Savaş Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nden mezun oldu. 1982 yılında, bir yıl sonra iki yüzüncüsü
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kutlanacak olan Simon Bolivar’ın doğum yıldönümü nedeninden
etkilenerek, Devrimci Bolivarcı Hareket 200’ü kurdu.
Bu hareketin ideolojisi, Bolivar’a dayanmaktaydı. Ama aynı
şekilde Simon Rodriguez’den ve Ezequiela Zamora’dan da
etkilenmekte ve yeni bir cumhuriyet kurmayı amaçlamaktaydı.
Venezuela solunun önemli isimleriyle Hugo Chavez Frias her zaman bağlantılarını sıkı tuttu.
1988 yılında Miraflores Başkanlık Sarayı’ndaki Milli Güvenlik ve Savunma Sekreterliği Yardımcılığı’na atandı.
1989 yılında Caracazo’daki2 Carlos Andreas Perez Hükümeti’nin neoliberal politikaları yüzünden binlerce insanın, binlerce
göstericinin ordu tarafından katledilmesini öfkeyle izledi. Bu politikalar halkın umutlarını kırmıştı ve Venezuela’daki bu hayal
kırıklığı, memnuniyetsizlik olarak sokaklarda dile getirildi.
Caracazo’daki baskı ve kıyımlar, 4 Şubat’tan 27 Kasım
1992’ye kadar süren askeri ve sivil kökenli ayaklanmalara neden
oldu. Chavez, gizlice “Geçiş Dönemi Hükümeti Tezi ve Milli
Simon Bolivar Antitezi”ni yazdı.
1991’de Aragua eyaletindeki Maracay’da üssü bulunan Albay
Antonio Nicolas Briceno Paraşüt Eğitimi Birliği’nin komutasını
üstlendi.
4 Şubat 1992 günü gece saat 11’de Maracaibo, Caracas, Valencia ve Maracay’da ayaklanmalar eş zamanlı olarak başladı.
(Maracaibo’da, Francisco Arias Cardenas, Hükümet Konağı’nı
27 Şubat 1989 gecesi Venezuela’da insanlar uyandıkları temel ürünlerin fiyatlarına yüzde 100 civarında zam yapıldığını gördüler. Ulaşımda
ise zam oranı yüzde 200-300’leri buluyordu. Halkın bu zamlara tepkisi büyük sokak gösterileri biçiminde oldu. Sosyal Demokrat hükümet
ise bu ayaklanmaya “vur emeri” ile cevap verdi. Resmi rakamlara göre
2500, gerçekte ise 5000’den fazla insan can verdi. Ve bugün Venezuela
Tarihine “Caracazo-Carakas Patlaması” adıyla geçti. Chavez’in siyasi
kişiliğinin belirginleşmesinde ve Venezuela Tarihinde bu olay, büyük
rol oynamıştır.
2
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ele geçirdi ve Valiyi tutsak aldı. Chavez, faaliyetlerinin merkezi olarak Miraflores Başkanlık Sarayı’nın yakınlarındaki tarihî
askeri müzeyi kullandı. Başkanlık ikametgâhı La Casona’da güvenlik kuvvetleriyle karşı karşıya gelindi. Bazıları Miraflores’i
ele geçirmeye çalıştılar.
Chavez teslim olma kararı aldı ve bunu Caracas ve diğer şehirlerde savaşan ayaklanmacılardan özür dilemek ve onları da
teslim olmaya davet etmek adına televizyondan yaptı.
4 Şubat öğleden sonra Chavez, kameralar karşısındaydı. Ve
askeri yenilgisini politik bir zafere çevirdi. Bazı gözlemcilere
göre Chavez, bir dakikada, söylemesi gereken her şeyi söylemişti. Bolivarcı askeri hareketin tüm sorumluluğunu üstlenmişti.
Ve “ülke daha iyi bir kadere yönlendirilmelidir”, diyerek de
ülkeye umut vermişti. Valencia ve Maracay’daki ayaklanmacılar
da teslim oldular. Chavez, Caracas’ın kuzeyindeki San Carlos
karargâhına tutuklu olarak götürüldü.
5 Şubat 1992’de yani ayaklanmadan bir gün sonra, eski Başkan Rafael Caldera, Mecliste yaptığı konuşmada, “halk açlıkla savaşırken demokrasiye nasıl sahip çıksın”, diyerek askeri
ayaklanmayı haklı göstermeye çalıştı. Yapılan bir ankette halkın
yüzde 60’ının darbeden yana olduğu görülüyordu.
Yüzlerce insan, San Carlos karargâhının önünde Chavez’i ziyaret etmek için kuyruklar oluşturmuş ve ona hediyeler getirmişti. Chavez, Miranda eyaletinde bulunan San Francisco de Yare
Hapishanesi’ne götürüldü.
27 Kasım 1992’de, çoğunluğu hava kuvvetlerine mensup askerler tarafından oluşturulan bir grup, tekrar darbe girişiminde
bulundu. Bütün bunlar, Andreas Perez Hükümetini gittikçe zayıflattı ve 20 Mayıs 1993’te, hakkında yolsuzluktan açılan soruşturma nedeniyle başkanlığı bıraktı.
Rafael Caldera, askeri ayaklanmadan kârlı çıkan ilk politikacı oldu. Ve birkaç ay sonra Copei adındaki Sosyalist Hıristiyan
Partisi’ni dağıtarak Convergencia adında yeni bir parti kurdu. Ve
bu partiyle seçimleri kazandı.
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Ve Chavez tutsak
Chavez, diğer darbe girişimi liderleriyle beraber olarak iki
yıl boyunca San Francisco de Yare Hapishanesi’nde adalet bekleyerek yattı. Popülaritesi günden güne artmaktaydı. Ve nihayet
27 Mart 1994’te Başkan Rafael Caldera’nın, MAS ve Venezuela
Komünist Partisi’yle yapılan anlaşmaları sonucunda hükümete
destek elde etmesiyle birlikte, Chavez serbest bırakıldı.          

Chavez artık özgürdür
Ve ülkenin var olagelen memnuniyetsizliğiyle ne ekonomik
ne de sosyal içerik taşımayan politikacıların halk tarafından istenmediğini göstermek adına, “Oy Verme” kampanyası başlatır.
Önemli siyasi kişilikler, onun günden güne artan popülaritesinin farkına varırlar ve bu olayı kendi lehlerine çevirebilmek için
kendisinden sözünü değiştirmesini, yani, “oy verme”den “evet
oy ver”e dönüştürmesini isterler ki, bu kendi yararları içindir. Ki
bu kişilerin arasında Luis Miquilena ve Jose Vicente Rangel de
yer almaktadır.
Böylece yeni bir güç oluşturan hareket, Beşinci Cumhuriyet
Partisi Hareketi’ni kurar.
1994’te Hugo Chavez Frias, Küba Devlet Başkanı Fidel Castro tarafından kabul edilir.
Amacını, anayasal meclis kurma esasına dayanan politik projesini anlatmak için Chavez, 1995’ten 1997’ye kadar Venezuela’da ayak basılmadık toprak bırakmaz.

Chavez’in, seçimlerdeki büyük başarısı
6 Aralık 1998’de, Chavez, silahlarla yapamadığını oylarla
gerçekleştirmiştir; oyların yüzde 56.5’ini alarak... Artık Hugo
Chavez Frias, Venezuela Devlet Başkanıdır. Anayasal süreç ile
1961 Anayasasını değiştirme vaatlerinde bulunan Chavez, bu vaatleri gerçekleştirmek amacıyla Başkanlığa çıkar.
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Chavez’in Birinci Başkanlık Dönemi
1999 ve 2001 yılları arasında yer almaktadır.
Chavez, görevi 2 Şubat 1999’da alır. 1961 Anayasası üzerine
ant içer ve başkanlık şeridi takılırken aynen şunu söyler: “Bu
can çekişen anayasa üzerine yemin ediyorum”.
Yeni başkan olarak ant içme töreni yapıldıktan sonra bir grup
sempatizanıyla beraber Miraflores Başkanlık Sarayı’na doğru
yola çıkar. Ve orada anayasal gücün hayata geçirileceğinin açıklamasını yapar.
25 Nisan 1999’da anayasal meclis lehinde oy verenlerin başarısıyla, ki bu başarı yüzde 92’dir, referandum ilan edilir.
15 Aralık 1999’daki referandum yüzde 70 oyla kabul edilir.
Ve böylece yeni anayasa hayata geçer.
2000 yılında, yeni anayasayla tüm hakları yeniden sağlamlaştırmak adına bir seçim yapılır ve Chavez, bu seçimde de yüzde
59.6’yla başarı kazanır.

Chavez’in İkinci Başkanlık Dönemi
2001 ve 2007 yılları arasındadır.
Bu dönemde en fazla öne çıkan konu, Tam Yetki Yasasıdır.
Tam Yetki Yasası, Devrimci Bolivarcı Hükümetle, Amerika Birleşik Devletleri arasında ilk belirli ihtilafın oluştuğu halkadır.
Kongre, Tam Yetki Yasasını onaylar. Bu yasa, Başkana, arasında
Tarım Reformunu da içinde bulunduran Toprak Yasası, Balıkçılık Yasası gibi birçok yasayı hayata geçirme imkânı tanımaktadır. 49 yasa kabul edilir. Ve başını Odalar Birliği ve Venezuela
İşçi Konfederasyonu’nun çektiği muhalefet, bu yasalara karşı
savaş açma gereksinimi duyar.

11 Nisan 2002 darbesi
Bu zamana kadar olan kutupluluk bu tarihlerde de devam etti.
Ocak ayında İçişleri Bakanı Luis Miquilena istifa etti.7 Şubat’ta bir
hava albayı televizyondan Chavez’in istifasını istedi.
Odalar Birliği ve İşçi Konfederasyonu, Andreas Bello Katolik
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20 Nisan 2008 tarihinde Halkın Kurtuluş Partisi’nin düzenlediği “Venezuela Devrimci
Mücadelesini Anlatıyor” adlı etkinlikte, Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Ankut, Genel
Başkan Yardımcısı Mustafa Şahbaz ve Venezuella Büyükelçisi Raul Betancourt Seeland Yoldaş.

Üniversitesi ve Katolik Kilisesinin başında bulunan yetki sahibi
insanlar, Chavez’e karşı bir pakt imzaladılar.
Silahlı kuvvetlerin ısrarı devam etmekteydi.
7 Nisan’da Başkan Chavez, Venezuela Petrolleri Anonim Şirketi (PDVSA)’nın önemli görevlere sahip yetkililerini görevden
aldı.
Protestolar caddelere taşmıştı. 9 Nisan’da Odalar Birliği ve
İşçi Konfederasyonu, 24 saatlik bir Genel Grev ilan ettiler.
11 Nisan’da muhalefet, PDVSA’nın Chuao’daki Merkezine
doğru yürüyüşe geçti. Yalnız her nedense, buraya yönlendirilen
yürüyüş birden kendini Başkanlık Sarayı önünde buldu ve Başkanlık Sarayı’na gelindiğinde, Chavez yandaşlarının Başkanlık
Sarayı’nı sarmış oldukları görüldü.
Olaylar sırasında Chavez, Miraflores Başkanlık Sarayı’ndaydı. Ve ülkeyi Milli Kanal üzerinden yönetmeye devam ediyordu.
Televizyon ekranları artık ikiye bölünmüştü. Bir tarafta Chavez, bir tarafta ise olan olayların görüntüleri sergilenmekteydi.
Saat öğlen 1.30 olduğunda, ölümler ve yaralanmaların haberleri
alınmaya başlandı. Öğlen tamamlandığında, özel kanallar, daha
önceden çekilmiş olduğu sonradan anlaşılan, bir grup generalin
ve amiralin, Chavez Hükümetini tanımadıkları mesajını iletmeye
başladı.
Venevision, Llaguno köprüsünden ve binaların üzerinden
metropolitan polisi tarafından karşı ateş açıldığını, ki bu zaten
muhalefetin işine yarıyordu, gösteren görüntüler yayımlamaya
başladı. Sonuç 19 ölü, 100’den fazla yaralı... 9 polis ve 2 jandarma üst yetkilisi, bu olaylardan dolayı, bu ölümlerden dolayı,
sorumlu tutuldu.
Gece Başkan Chavez, darbeyi yapan askerler tarafından tutuklandı. Ve istifasını açıklamazsa sivillerle çevrili olan Milaflores Sarayı’na saldıracakları tehdidini aldı. Gece saat 12.00’da
General Lucas Rincon Romero, televizyondan Venezuelalılara
seslendi. Başkan Chavez’in istifasını istediklerini ve Başkan’ın
bunu kabul ettiğini söyledi. Bu sadece ve sadece daha fazla ölü49

mü engellemek ve bir iç savaş çıkmasını önlemek adına yapılmıştı.
12 Nisan’da, Odalar Birliği Başkanı Pedro Carmona Geçici
Başkan olarak yemin etti. Carmona, derhal Tam Yetki Yasalarını,
Chavez’in kurduğu her şeyi kaldırdı. Böylece halkın elinden, verilmiş olan anayasal gücü aldı.
Tabiî ki bu doğal olarak Chavez yandaşlarının hiç hoşuna gitmedi ve onları aşırı derecede kızdırdı. Chavez’e karşı darbeyi
destekleyen ülkeler arasında İspanya, Şili, Kolombiya ve El Salvador ve tabiî ki Amerika Birleşik Devletleri bulunmaktaydı.
13 Nisan’dan itibaren Chavez yandaşları Caracas’ta eylemlere başladılar. Ve ülkenin her yerinde otoyolları kapattılar. Televizyon kanalları sadece çizgi film ve bir nevi filmler göstermekteydi ki, buna eğitici sansür dediler.
Chavez, bir deniz üssüne nakledildi. Ve orada tüm Venezuelalılara hitaben yazdığı yazıda şunları söyledi: “Halkımın bana
verdiği kutsal yetkiden istifa etmedim”.
Ve kendine sadık bir asker tarafından tüm uluslararası ve ulusal kanallara faks çekildi bu yazı. Aynı gün 13 Nisan’da, gece
Chavez yandaşları Venezuela kanallarını teker teker ele geçirmeye başladılar ve yayınlar başladı.
En önemli savaş Maracay’da veriliyordu. Burası anayasaya
çok bağlı bir eyaletti ve harekete verdikleri isim çok ilginçti:
Milli Varlığı Kurtarma Operasyonu.
Chavez yandaşları, Milaflores’i geri aldılar. Ve darbecilerden
arındırdılar. Meclis Başkanı, Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello’yu yemin ettirdi ve Geçici Başkan ilan etti.
14 Nisan gece yarısı, bir komando birliği, tutuklu bulunduğu Orchila Adası’ndan Başkan Chavez’i aldı ve onu helikopterle
Caracas’a getirdi. Başkan Yardımcısı, yönetimi Hugo Chavez’e
devretti. Hugo Chavez yaptığı açıklamada, halkı teskin etti ve
evlerine dönmeleri yolunda açıklamalarda bulundu.
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2 Aralık grevi
Muhalif protestolar yeniden başlamıştı ve 2002 Aralığında
muhalefet destekli bir grev başlatıldı. İlk başta bu grevin 24 saat
olması planlanıyordu. Fakat gidişattan bunun sürekli bir greve
dönüşeceği fark edilmekteydi. Grevcilerin başlıca isteği, Chavez’in istifasıydı. Chavez istifa etmedi. Ve grev tam 62 gün uzadı. PDVSA Petrol Şirketi’nde çalışan binlerce üst düzey yetkili,
yapmakta oldukları işleri bıraktılar. Bu durum, toplumda kötü sonuçlara mal oldu. İnsanlar benzin ve zaruri ihtiyaçlarını dahi alamayacak hale geldiler. Hükümet bu duruma kayıtsız kalmadı. Ve
PDVSA’nın eski çalışanlarını, teknik üniversitedeki çalışanları
ve silahlı kuvvetleri göreve davet etti. Ve bir iki ay içinde PDVSA’nın yeniden çalışır hale gelmesi sağlandı. 2003 Ocağında ise
PDVSA’nın yönetimi tamamen milli hükümetin eline geçmişti.
Muhalefet, gayri resmi olarak bu grevden muzdarip çıktı. 3
Şubat 2003’te, uluslararası baskılarla grevi bitirdi. O andan itibaren muhalefetin yapması gereken şey, savaşı politika alanına
çevirmekti. Ve Chavez’e karşı, başkanlıktan almak için, bir referandum girişiminde bulundular.
Başkanlık referandumu için 2004 Nisan ve Mayıs ayları süresince, muhalefet durmaksızın imza kampanyaları düzenledi. 3
Haziran 2004’te Yüksek Seçim Kuruluna sunulan imzalar, referandumun yapılması için yeterliydi.
Referandum, 15 Ağustos 2004’te gerçekleşti. Ve Hugo Chavez’e karşı yüzde 40.64 oy oranı verildi. Oysa ki halkın yüzde
59.6’sı Chavez’in yanındaydı. Bu aynı zamanda muhalefetin hiç
beklemediği şekilde bir darbe almasına neden oldu.
2004’te yapılan mahalli seçimlerde ise görüyoruz ki, Chavez fenomeni gün be gün daha fazla popülaritesini arttırdı ve
bu seçimleri de etkiledi. 2004’teki vali ve belediye başkanları
seçimlerinden Chavistler zaferle çıktı. 24 eyaletin 22’sinde artık
yönetimde onlar vardı.
2005 yılı parlamenter seçimlerinde yer alan muhalefet, parlamentodaki muhalifler, Chavez sempatizanları ve Chavistler tara51

fından hezimete uğratıldılar.
2006 Başkanlık seçimlerine geldiğimizde, 3 Aralık günü
Hugo Rafael Chavez Frias, Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Devlet Başkanı olarak yeniden seçildi.

Hugo Chavez’in Üçüncü Başkanlık Dönemi

Bildiğiniz gibi 2007 ve 2013 yılları arasında.
Chavez, 2007 10 Aralığında yeniden seçilmiş bir başkan olarak, 2007-2013 dönemi başkanlığı için tekrar gücü eline almıştır.
Mecliste yaptığı konuşmada, ülkeyi 21’inci Yüzyıl Sosyalizmine taşıyacağını söylemiştir. Ve şu ibareyi kullanmıştır: Vatan,
Sosyalizm ya da Ölüm.
(Alkışlar… Sloganlar… Kahrolsun Emperyalizm, Yaşasın
Sosyalizm… Alkışlar…)
Venezuela anonim telefon şirketi CANTV’nin yönetimi, Kuzey Amerikalı şirket Movilnet (Vericon) elinden alındı ve millileştirildi.
Aynı şekilde Caracas Elektrik İdaresi’nin yönetimi de Kuzey
Amerikalı şirketin elinden alındı.
27 Mayıs 2007’de Başkan Chavez, Caracas Radyo-Televizyon Şirketi’ne bağlı yayın yapan İkinci Kanal’ın sözleşmesini
yenilemedi. Ve bu artık sadece kablolu yayından seyredilebilecekti, ki bu bildiğiniz gibi, ülkede Chavez karşıtı öğrenciler arasında birçok ayaklanma çıkmasına neden oldu.
2007 sonlarında Kolombiya ve İspanya ile diplomatik ilişkiler, sırasıyla İnsanî Mutabakat Anlaşması ve İberoamerika
Zirvesi’nde olan olaylar dolayısıyla sekteye uğradı.

Başkan Chavez’in Anayasal Reform Taslağı
Başkan Chavez’in Mecliste yaptığı anayasal reform taslağı
önerisi, üç oturumda kabul edildi. Milli Meclis, Yüksek Seçim
Kuruluna bu referandum için sunumda bulundu ve 2 Aralık 2007
günü yapılan oylama A ve B Bloğu olarak iki şekilde oylandı.
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Ve dar bir açıdan bakacak olursak aslında ne yazık ki başarıyı
sağlayamadı. Muhalefetin yapmadığı bir jestle, Başkan Chavez,
3 Aralık 2007 sabaha karşı saat 01.30’da yaptığı açıklamayla
muhalefetin başarısını kutladı. Venezuela soluna bakacak olursak, Başkan Chavez’in Hükümeti, bugüne kadar Venezuela’da
iktidara gelen en radikal sol hükümet demek çok doğru olacaktır.
Tüm Venezuela milli topraklarında yirmi adet proje başlatıldı, misyon başlatıldı. Bu misyonların amacı, sosyal sömürüyü
bitirmekti. Sosyal güvenliği olmayan, sağlık, eğitim sektöründen
yeterince faydalanamayan Venezuelalılara hizmet götürmekteydi. Ve açıkçası bunun diğer bir amacı ise geleneksel bürokrasiyi
nötrlemekti. Bu görevler şunlar:
Ağaç Görevi: Bunlar, ormanların düzgün şekilde kullanılması ve doğal yaşamın korunmasını güvence altına almak.
Bilim Misyonu: Bilimsel gelişimi sağlamak, teknik okuma-yazmayı sağlamak. Ve mastır bursları vermek.
Kültür Misyonu: Kültür gelişimini ve kültür mirasını
korumak.
Guaıcaıpuro Misyonu: Yerli halka özel alâka göstermek.
Kimlik Misyonu: Renk, ırk vb. hiçbir ayrım yapmaksızın
herkesin varlığını Venezuela kimlik belgesiyle garanti altına almak.
Mahalle Anneleri Misyonu: Ki bu misyona 150 binden
fazla kadın katılmaktadır. Ve bu kadınlara, asgari ücretin yüzde
80’i kadar bir tutar, maaş olarak ödenmektedir.
Mucize Görevi: Bu görme bozukluğu yaşayan halka sunulan bir imkândır. Ameliyatlar, göz ameliyatları yapılmaktadır.
Miranda Misyonu: Milli silahlı kuvvetlerin rezervlerinden
faydalanmak ve onları desteklemek amacındadır.  
Siyahî Hipolit Misyonu diyoruz: Gene bu yerli halk için
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gösterilen ihtimamı esas alır.
Piar Misyonu: Madenciler için sunulan bir ayrıcalıktır.
Vuelvan Caras Misyonu: Kooperatiflere mali ve idari olarak yardım sağlarlar.
Zamora Misyonu: Toprağı hedef alır ve çiftçiyi güvence
altına alır.
Mercal Misyonu ise: Halk marketleri ve halk yemekhaneleri demektir.
Robinson 1 Görevi: İnsanlara okuma yazma öğretmeyi
amaçlar.
28 Ekim 2005 tarihinde, UNESCO tarafından yapılan açıklamada, Küba’nın işbirliği ve gönderdiği yardımlar sayesinde elde
edilen sonuç: Venezuela’da hiç okuma yazma bilmeyen insan
kalmadı deklarasyonunun altını çizmekte fayda vardır ki, bu ayrıcalıktan Küba’dan sonra dünyada ikinci olarak yararlanan ülke
Venezuela’dır.
Robinson 2 Görevi: Asla ve asla okula gitmeye imkânı
olmayan, yaş ayrımı yapmaksızın, insanlara okuma özgürlüğü
tanımaktadır.
Ribas Görevi: Parasızlıktan dolayı lise mezunu derecesini
alamayan insanlara bu titri kazandırmayı hedeflemektedir.
Sucre Misyonu ise: Üniversite eğitimini garanti altına alır.
Mahalle İçi Misyonuna geldiğimiz zaman: Burada sağlığın
ön plana çıktığını görüyoruz. Yine Kübalı doktorların Venezuela’daki fakir mahallelerde gerçekleştirmekte olduğu görevler
sayesinde bugün bu insanlara gerekli ilk yardımlar yapılıyor, gerekli tedaviler yapılıyor ve hatta ücretsiz ilaç dağıtımı bile gerçekleştiriliyor.
1999 yılından 2008’e kadar Bolivarcı Devrimin kazanımla54

rından bazılarına değinmek istiyorum:
Venezuelalıların her şeyden önce özgüveninin tekrar sağlanması,
Tüm ülke genelinde egemenliğin pekiştirilmesi,
Petrol endüstrisinin yeniden şekillendirilmesi,
Venezuela’nın dünyada hak ettiği yere sahip olması,
Cojedes Eyaletinde açılan spor üniversitesi,
Venezuela’nın Asya, Afrika ve Avrupa’yla olan ilişkilerinin
sıkılaştırılması.
Tarım için toprakların kurtarılması ve bu toprakların çiftçilere
verilmesi,
Ülkenin IMF’den ayrılması, IMF’den özgürleşmesi,
Petrokimya alanında açılımlar,
Uluslararası rezervlerde açılımlar,
Bolivarcı Üniversitenin açılması ki, bütün Venezuela eyaletlerinde bu üniversite mevcut,
1998 yılında yüzde 80 olan fakirliğin 2008’e gelindiğinde
yüzde 30’a indirilmesi,
Şu ana kadar içme suyu ve elektriğe sahip olmayan insanların
çoğuna bu sosyal hizmetin götürülmesi,
Siyahi Hipolit Misyonu: az önce de bahsettiğim misyonla,
sokakta yaşayan insanlara önem gösterilmesi,
Yine sokak çocuklarına gösterilen ihtimam,
Evsiz olanlara ev sağlanması,
Petrosur ve Mercosur’un kurulması,
Milli silahlı kuvvetlerde yer alan Kuzey Amerikalı teknik ekibin ilişiğinin tamamıyla kesilmesi,
Milli Kadın Kurumunun açılması,
2008 yılında yapılıp Venezuela’ya teslim edilecek Simon Bolivar uydusu; bu uydu sayesinde bilişimsel ve bilgisel alanda ülkemiz bir özgürlüğe kavuşacaktır.
İlk Yerli Halk Kliniği açılması ve Güney Bankası (Bancosur)’un kurulması…
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Az önce sayın Küba Büyükelçisinin değindiği bu Rio
Zirvesiyle ilgili ben de birkaç şey söylemek istiyorum. Önce hasıl olan şudur. Latin Amerika ülkelerinin birliği bir kez daha, Kuzey Amerika yani Amerika Birleşik Devletleri politikaları karşısında zafer kazanmıştır. Ekvador Devlet Başkanının göstermiş
olduğu mücadele, aynı şekilde en başından sonuna kadar Devlet
Başkanımız Sayın Hugo Chavez Frias’ın yapmış olduğu barışçı girişimler Latin Amerika ülkelerimizin lehine sonuçlanmıştır.
Tekrarlamakta fayda var, bu gene Amerika’nın hezimete uğraması olmuştur.
Aynı şekilde son olarak şunu söylemek istiyorum. Venezuela
Bolivar Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği İkinci Kâtibi Sayın
meslektaşım Marbelis Lineares Sanchez’i de burada anmak istiyorum. Kendisi ben göreve atanmadan beş ay önce, Büyükelçiliğimizin Maslahatgüzarı olarak görev yaptı. Ve ben ona, “Cesur
Kız” diyorum. O yaşında elde ettiği büyük tecrübelerle bu görevi
sonuna kadar layıkıyla yerine getirdi.
Aynı şekilde, Büyükelçiliğimizin kapıları her zaman siz yoldaşlarımız için açıktır. Ve diyorum ki, bu Venezuelalıya her konuda, her şekilde güvenebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ
olun.
(Alkışlar… Sloganlar... Viva Chavez, Viva Venezuela...
El Pueblo Unido Jamás Será Vencido!.. Alkışlar… Yaşasın
Halkların Kardeşliği… Alkışlar…)
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Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Başkanı Nurullah Ankut Yoldaş’ın
Konuşması
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Küba ve Venezuela
ABD Emperyalizmine Karşı Dimdik Ayakta
Sevgi ve saygıdeğer yoldaşlarım.
Şu anda hem çok heyecanlı, hem çok mutlu, hem de çok
gururluyum.
(Alkışlar…)
Sebebini hepimiz biliyoruz. Dünyanın en onurlu, en yiğit üç
ya da dört devletinin ikisinin temsilcisi olan yoldaşlarla birlikteyim.
(Alkışlar…)
  Bunlar da aynen bizim gibi namusu, onuru, yiğitliği, halk
sevgisini, insan sevgisini hep en önde tutan yoldaşlarımız.
Kübalı yoldaşlar, 1960’tan beri yani 47 yıldır, dünyanın kanlı
zalimi, başhaydudu ABD Emperyalizmine karşı, onun yanı
başında dimdik duruyorlar, Dünya Halklarının çıkarını ve
Sosyalizmin onurunu temsil ediyorlar. Sosyalizmin bayrağını
dalgalandırıyorlar. O kahpe düşmana karşı savaşıyorlar.
(Alkışlar…)
Fidel diyor ki, Latin Amerika ülkeleri devletlerinin bir toplantısında; ABD ve AB Emperyalistleri İkinci Dünya Savaşı’ndan
bu yana uyguladıkları ekonomik zulüm politikalarıyla, tertipledikleri faşist darbelerle, çıkardıkları savaşlarla, Birinci ve İkinci
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Dünya Savaşı’nda ölen masum insanlardan çok daha fazlasını
katletmişlerdir. O yüzden bu alçaklar da Nürnberg benzeri bir
mahkemede insanlık suçundan yargılanmalıdırlar.
Chavez Yoldaş diyor ki alçak Bush’a: “Savaş Köpeği”.
Ne güzel adlandırıyor…
(Alkışlar…)             
Bundan daha güzel bir ad yakışabilir mi ona?
Ve biz de, izninizle kendimden söz edeyim, devrimci kavgaya
girdiğim 1967 yılından beri hep meydanlarda, savaş alanlarında,
fabrikalarda, okullarda: “Hoşt Amerika, Puşt Amerika” sloganını attık.
(Alkışlar…)
Kübalı ve Venezuelalı Yoldaşlarım da bugün aynı sloganı atıyorlar. Dünyanın iki farklı köşesindeki insanlar, bir alçak düşman için aynı nitelemede bulunuyorlar.
Bu neden kaynaklanıyor?
Aynı alçak düşmana karşı savaşmamızdan kaynaklanıyor.
Raul Yoldaş da anlattı. Chavez Yoldaş, 17 Aralık 1982’de üç
subay yoldaşıyla birlikte, Bolivarcı Devrimci Hareket adlı örgütünü kuruyor. Yani aşağı yukarı 25 yıldan bu yana, bu kanlı
zalimle, bu başhaydutla savaşmaktadır, yoldaşlar.
Lenin der ki: Hiçbir şey, insanları aynı amaç için mücadele
etmek kadar birleştiremez, kaynaştıramaz, kardeşleştiremez.
İşte ortak amaca sahip olunca, bu yoldaşlarımızla, sanki kırk
yıldır yan yana, dip dibe, omuz omuza savaşıyormuşuz gibi, bir
anda kaynaşıveriyoruz.
Ama ne yazık ki yoldaşlar, Türkiye sol cephesinde, bu uyanıklığı, bu namusu, bu bilinci, bizim dışımızda gösteren sol grup
pek az. Ve bizim niteliğimizde, bizim kararlılığımızda, bizim
netliğimizde, bunu gösteren grupsa, yok.
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Ece Temelkuran’dan
Küba’ya Alçakça Bir Saldırı

İşte daha birkaç gün önce, 2 Mart 2008 tarihli Milliyet’te Ece
Temelkuran şunları yazıyor. Belki Raul Yoldaş da bu ismi hatırlayacaktır. Venezuela’ya da gitti iki yıl kadar önce. Ulusal Petrol
Şirketi’nin başkanıyla, temsilcileriyle, yetkilileriyle uzun röportajlar, görüşmeler yaptı. Devrimci Hareketin Misyon şefleriyle ve
halkın her kesiminden kişilerle görüşmeler yaptı. Ve dönüşünde,
bu gezi izlenimlerinden oluşan “Biz Burada Devrim Yapıyoruz
Sinyorita” adını taşıyan bir kitap yayımladı.
Bir paragraf okuyuvereyim, 2 Mart tarihli Milliyet’teki yazısından:
“Tatile filan benzemedi nihayetinde, ben ağlayıp durdum sürekli.”

Küba’ya tatile gitmiş bir arkadaşından söz ediyor.
“Yakın arkadaşım geçenlerde tatil için gittiği Küba’dan
dönünce böyle demişti. Çünkü çoraplar, ağrı kesiciler hatta
şişe sularını bile Havana’da dağıtıp gelmişlerdi eşiyle birlikte.”

Düşünebiliyor musunuz alçaklığın boyutunu, arkadaşlar. Ece
Temelkuran ve arkadaşının anlatımına göre Havana Halkı, Küba
Halkı bunlara bile muhtaç...
“Castro ölmüş dediler. Belli değil. Ama yine de inatçı keçi
yerini kardeşine bırakıp gitti.”

Yani insanın yüzüne tüküresi geliyor, şu ifadeden dolayı.
Bir de, Che’yle Fidel’i, güya kıyaslıyor. Fidel güya Che’nin
gölgesinde kalmış filan… Yani daha fazla okumaya insan tahammül edemiyor. Yine bir iki cümle daha okuyalım:
“Bir de hep şunu merak ederdim:
“Nasıl emin olabilirsin? İnsanların turistlerden ağrı kesici dilenirken nasıl emin olabilirsin inatçılık etmekle en doğru şeyi yapıyor olduğuna? Hemen hemen bütün dünya seni
yalnız bırakmışken...” filan diye gidiyor, bu insan sefaletinin
yazısı...
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Türkiye’nin en büyük basın holdinginin patronu Aydın Doğan, on binlerce dolar aylık veriyor bunlara. O da bu şekilde, Küba’ya havlayarak, aldığı on binlerin karşılığını ödüyor. Hem de
sol maske altında, görünüm altında. Bunları okuyunca, midemiz
bulanıyor bizim. Böyle sermaye uşakları çok. Medyada, üniversitelerde, siyasette sürüyle var bunlardan. Görevleri; Küba’ya,
Venezuela’ya, Devrimci Kore’ye ve Marksizm-Leninizme, değişik bahanelerle ve değişik maskeler ardına gizlenerek saldırmaktır. Tabiî aldıkları dolarların karşılığını ödeyecekler…
Şimdi işin bir başka trajik yönüne değinelim: Son yerel
seçimlerde değil de, ondan bir öncekinde; kendini “MarksistLeninist” olarak tanımlayan birçok sol grup, oluşturdukları seçim
platformunu temsilen, Ece Temelkuran’a İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanlığı için aday olmasını önerdi. E. Temelkuran
aday olacak, bunlar da onun seçilmesi için çalışacaklar…
Bu ağlanacak durum neyi gösterir?
Bu adı keskin devrimci sol grupların da E. Temelkuran’dan
pek de farklı olmadıklarını… Yani Sahte Sol olduklarını. Biz onlara durduk yerde demiyoruz; “Sevrci Soytarı Sahte Sol” diye…
İşte haklılığımızın bir kanıtı da budur…

Sosyalist Küba İçin Önce İnsan ve İnsanlık…
İşte biraz önce Sait Yoldaş, kendisinin de içinde olduğu
Partimiz Heyetinin, Küba Komünist Partisi’nin resmi davetlisi
olarak, geçen hafta yapmış olduğu Küba gezisinin izlenimlerinin
bir küçük özetini bize aktardı. Bunları hepimiz öğrenmiş
olduk. Fakat zaman darlığından dolayı çok önemli pek çok
şeyi anlatamadı. Yoldaşlarımla ben geldikleri gün görüştüm.
Arkadaşlarımla zaman sınırı olmaksızın konuştum… Bana uzun
uzun anlattılar. Ben sordum onlar anlattılar. Çok önemli bilgiler
edindim böylece… Bunların, yine zaman kıtlığından dolayı,
ancak çok önemli bulduğum küçük bir bölümünü de ben size
anlatayım:
Küba’da 85 ilköğretim okulunun bir tek öğrencisi var. Ve bu
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okulların her biri, bir tek öğrenciye eğitim vermek için açık, öğretmenleri var; düşünebiliyor musunuz?
Halk çocukları yüzde 100 oranında okuryazar olsun, en modern, en çağdaş, en teknik eğitimi alsın diye, en ücra dağ başlarındaki köylerde bile, yaylalarda bile bir tek halk çocuğu için bir
okul açıyor Devrimci Küba Devleti. Ve bu durumda 85 tane okul
var Küba’da. İnsanına böylesine önem veriyor Küba.
Ortalama ömür 79. Bizden 10 yıl daha yüksek. Bizde 69.
Tüm toplum sağlık güvencesinde. Yani sadece kimliğinizle,
tek kuruş ödemeden bir sağlık kurumuna varıyorsunuz, tıbbın en
modern tüm imkânlarından yararlanabiliyorsunuz.
Hiçbir ayrım gözetilmeden... Hem başkentin merkezinde,
hem de en ücra dağ köyünde, arkadaşlar.
Bizde durum malûm… Dün bir süreliğine de olsa geri çektirdiğimiz, çıkarmaya çalıştıkları Sosyal Güvenlik Yasasıyla, sağlık
da artık tümden paralı hale gelecekti. Eğitim de, bildiğimiz gibi,
yine aynı şekilde özelleştiriliyor, paralı hale getiriliyor, arkadaşlar.
Neden?
IMF’nin emirleri o doğrultuda olduğu için.
Geçen, oğlum işyerinde yediği bir yemekten, bozuk olduğu
için, zehirlenmiş. Gece yarısı kusmaya başladı. Sabah, ben de bu
tür olayları bildiğim için, benim ve yoldaşlarımın başından da bu
tür tatsız olaylar geçtiği için, yakınımızdaki bir özel hastaneye
gönderdim oğlumu. Ve sağlık güvencesi de var, güya sigortalı…
İlaç vermişler, bir de serum bağlanması gerekmiş. Serum için hemen 55 lira ücret çıkarmışlar.
Şimdi, sağlık güvencesinde bir insan bu... Bir tek serum için
istenen para bu…
Daha önemli bir hastalık yüzünden hastaneye, sağlık kurumuna düştüğünüzü düşünün...
İlaç giderlerinin biliyorsunuz, halen yürürlükte olan yasayla,
yüzde 20’si halktan alınıyor. Sadece yatan hastalardan alınmıyordu, bu yüzde yirmi. Getirilmeye çalışılan yeni Sosyal Güven63

lik Yasasıyla yatan hastalardan da yüzde 20 katkı payı alınmaya
kalkışılıyor, arkadaşlar. Böylesine zulümlerin uygulandığı bir
Türkiye’de yaşayan bir insan kalkıyor, Küba’ya böyle alçakça
pislikler atıyor, yaptığı vicdansızlığı görmüyor...
Dünyanın başhaydudu, güya en gelişkin ülke ABD’de, sağlık
sigortası primlerinin sadece yüzde 44’ünü devlet ödüyor. Yüzde
56’sını, halk kendisi ödemek zorunda. Ama herkes ödeyemiyor
tabiî. Çünkü ödenecek rakamlar çok yüksek... Ve 50 milyon ABD
insanı, sigorta primlerini ödeyemediği için, hiçbir sağlık hizmetinden yararlanamıyor, sağlık hakkından yoksun, arkadaşlar. Şu
anda sayısı dörtle on üç buçuk milyon arasında olduğu tahmin
edilen ABD insanı sokaklarda yatıyor, evsiz. Homeless deniyor
bu insanlara ABD’de. Küba’da bir tek insan yok böyle!
Ve Küba’da, tüm anneler, doğumlarını doktor kontrolünde
yapıyorlar. Bizim burada durum yine yürekler acısı... Kırsal kesimde nerede doktor?.. Ebe bile bulmak mümkün değil... Şehirlerimizde bile bu çok zor.
Benim hiç yüzünü görmediğim teyzem de doğum üzerine, hemen doğum sonrası öldüğü için, bunun acısını çok iyi bilirim. Ve
benim beş kardeşim, kuşpalazı, zatürre gibi, hepsi de önlenebilir
hastalıklardan dolayı, doktor ve hastane yoksunluğu yüzünden
öldüğü için, bunu çok iyi bilirim. Yani hastanesizliğin, doktorsuzluğun, ilaçsızlığın ne büyük bir felaket olduğunu da çok iyi
bilirim. Köyümüzde bu imkânların hiçbiri yoktu. Okul da yoktu.
Ama bunlar, bu sermaye uşakları bilmez...
0-1 yaş arası çocuk ölüm oranı; Küba’da binde 5.3.
Bu, dünyada rekor, arkadaşlar. Yani 0-1 yaş arasındaki her bin
çocuktan, sadece 5.3’ü ölüyor Küba’da.
New York’ta bu oran; binde 14. ABD genelinde; binde 16.
Ne kadar da ileride, insana verdiği değer ve modern tıbbın
halka sunduğu imkânlar açısından Küba...
Dünya Sağlık Örgütü, “2000 yılı için öngördüğümüz hedeflere 1997’de ulaştığından dolayı Küba’yı kutlarız”, dedi. Yani
Küba, sağlık alanında, üç yıl önceden, 2000 yılının en üst hede64

fine ulaşmış oluyor.
Bunlar sadece birkaç rakam… Daha uzayıp gider bu olumluluklar, arkadaşlar.
Kaldı ki, şu anda Venezuela’da 25 bin Kübalı doktor var. Venezuela Halkına hizmet veriyor bu doktorlar. Ve 10 bin öğretmen
var Latin Amerika’da, Kübalı. Latin Amerika Halklarına hizmet
veriyor.
Ve bizim 1999 Depremimiz oldu, Körfez Depremi, biliyorsunuz. 35 ila 40 bin arasında insanımız yıkıntılar arasında hayatını
kaybetti, Parababalarının vurgun düzeni yüzünden. Küba nasıl
bir yardım teklif etti, hatırlayanınız vardır. “Hemen 1000 doktor gönderebilirim Türkiye’ye, istemeniz halinde” dedi Bunu
başka kim yapabilir, arkadaşlar? 1000 doktoru hemen, anında
gönderebilirim, dedi. Yani böylesine insancıl, kendi halkına ve
dünya halklarına dost bir yönetim, dost bir devlet. Buna insan,
namusunu kirletmeden, nasıl dil uzatabilir?..
Ama bunlar yapar, görevleri o!

AEP’nin Amigosu EMEP’ten
Küba’ya Örtülü Saldırı

Bir, iki cümle de, EMEP’in Evrensel’inden okumak istiyorum, arkadaşlar. Yücel Özdemir imzalı; “Küba’da Castro devri kapanırken” başlıklı bir yazıdan.
EMEP, duyduğuma göre, birkaç gün önce Ernesto Gómez
Abascal Yoldaş’la da İstanbul’da, Başkanlık Bürosu’nda bir görüşme yapmış, arkadaşlar.
Evet:
“11 milyon nüfusu olan Küba’daki sosyalizmin, gerçek
anlamda ne kadar sosyalist olduğundan çok; yıllarca, çoğu
zaman da tek başına, bütün baskıya rağmen ABD’nin saldırılarına göğüs gererek dimdik ayakta kalması elbette çok
önemli.” imiş. (Evrensel, 6 Mart 2008)

EMEP’in Evrensel’inin dediği bu…
Çamur atmanın düzeysizliğini ve sinsiliğini düşünüyor
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musunuz?.. Ya da görüyor musunuz?..
Yani, “ne derece gerçek sosyalist olduğu tartışılır”mış Küba’nın.
Ama neymiş önemli olan?
ABD’ye karşı dimdik ayakta kalmış.
Yani, şimdi geldikleri nokta bu… Sosyalist değil Küba, ama
antiemperyalist.
Oysa bunlar, yıllarca sosyalizme karşı, Küba’ya karşı, insanlığa karşı suç işlediler biliyorsunuz, arkadaşlar. Bunlar, Arnavutluk Emek Partisi’nin-AEP’nin, Enver Hoca’nın Türkiye’deki
amigolarıydı. Tiran Radyosu’nu dinlerlerdi, banda kaydederlerdi, teksir yaparlardı, sonra da onu şurada burada, okullarda dağıtırlardı. Ben de Tunceli-Mazgirt’teyken rastladım, tanık oldum
onların bu işlerine. Öğretmendim o yıllarda, Mazgirt Lisesinde.
Ve her yerde de yaparlardı bunu. İbrahim Kaypakkayacı gruplar
da yapıyordu aynı şeyi. “Halkın Birliği” adlı bir gazete çıkarıyorlardı o yıllarda İ. Kaypakkayacılar.
O yıllarda Kübalı yoldaşlar, enternasyonal bir görev için Angola’da, sömürgeciliğe karşı, Uluslararası Parababalarının zulmüne karşı savaşıyorlardı.
Arnavutluk Emek Partisi (AEP), Çin Komünist Partisi (ÇKP)
Küba’ya ve Kübalı yoldaşlara saldırıyordu: “Sovyet Sosyal Emperyalizminin lejyonerleri, paralı askerleri” diye.
Kübalı yoldaşlar kimi tutuyorlardı?
Angola Halkının gerçek temsilcisi olan MPLA’yı savunuyorlar, onunla birlikte savaşıyorlardı, o yıllarda.
Bir de emperyalistlerin örgütü vardı Angola’da; UNITA adlı
karşıdevrimci bir örgüt… Tüm emperyalistler de, ABD’siyle,
AB’siyle UNITA’yı savunuyorlardı. Ve işin yürek parçalayıcı
yanı arkadaşlar, emperyalistlerle birlikte EMEP’liler (o zaman
Halkın Kurtuluşu’ydu adları), Kaypakkayacılar ve Maocular
(ÇKP’ciler) de aynı karşıdevrimci örgütü yani UNITA’yı tutuyor,
savunuyorlardı.
Bunların Kâbeleri, AEP ve ÇKP, Sovyetler’in ve Sosyalist
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Kamp’ın çöküşüyle birlikte darma duman oldu. Sovyetler yıkıldı, iskambilden şatolar gibi birbiri ardına bunlar da yıkılıp gittiler… Ama Küba, sosyalizmin bayrağı olarak dimdik ayakta!
(Alkışlar…)
İnsan namus sahibi olsa, birazcık insan olsa, bunun
muhakemesini yapar. Geçmişte yaptıklarının, daha doğrusu
ihanetinin suçluluğunu duyar. Özür diler Küba’dan, Kübalı
yoldaşlardan. Ve tabiî biz Türkiyeli devrimcilerden. Biz yıllarca
emperyalizme uşaklık etmişiz, sözüm ona solculuk sanarak,
onlarla aynı safta durmuşuz, Küba’ya ve gerçek sosyalistlere
saldırmışız, derler. Ama bunlarda o onur yok ki... Böyle işte
bunlar, arkadaşlar. Bunlar insan değil, insan sefaleti.

Sevrci Sahte Sol’un Denizler’le Bir İlgisi Yok
Bu hareket, biliyorsunuz, kimi sömürerek var oldu?
Deniz’i, Deniz Yoldaş’ı değil mi? Hüseyin’i, arkadaşlar. Yusuf’u...
Onları sömürerek var oldular. Oysa bugün onlarla hiçbir ilgisi
kalmadı bunların. Hiçbir konuda…
İzninizle bunu göstermek, kanıtlamak için, Deniz’den birkaç
paragraf okumak istiyorum, arkadaşlar. Deniz’in 29 Ocak
1971’de babasına, Cemil Baba’ya yazdığı mektup:
“Baba,
“Sana her zaman müteşekkirim. Çünkü Kemalist düşünceyle yetiştirdin beni.
“Küçüklüğümden beri evde devamlı Kurtuluş Savaşı anılarıyla büyüdüm. Ve o zamandan beri yabancılardan
nefret ettim.
“Baba, biz Türkiye’nin İkinci Kurtuluş Savaşçılarıyız.
Elbette ki hapislere atılacağız, kurşunlanacağız da. Tıpkı
Birinci Kurtuluş Savaşında olduğu gibi. Ama bu toprakları
yabancılara bırakmayacağız. Ve bir gün mutlaka yeneceğiz
onları.
“Düşün baba, bugün hükümet, işini gücünü bırakmış

67

bizimle uğraşıyor. Çünkü bizden başka gerçek muhalefet
kalmamış durumda. Ve hepsi Kemalist çizgiden sapmışlar.
Ve Tarih önünde hüküm giymiş durumdadırlar. Biz çoktan
onları Tarihin çöplüğüne atmış durumdayız…
“Baba, mektubuma son verirken seni, annemi, Bora’yı,
Hamdi’yi devrimciliğimin olanca ateşiyle kucaklarım.
“Ya Vatan Ya Ölüm!”

(Alkışlar…)
Dikkatinizi çekti mi, arkadaşlar?
Deniz de tıpkı Fidel gibi ve Kübalı diğer yoldaşlar gibi, “Partia o Muerto!” yani “Ya Vatan Ya Ölüm!” diyor, mektubunu
bitirirken.
Biz ne diyoruz, yoldaşlar?
Vatan aşkını söylemekten ve o aşk uğruna dövüşmekten
korkar hale gelmektense ölmek yeğdir!
(Alkışlar…)
Birkaç paragraf da Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO)
Savunması’ndan okumak istiyorum. Deniz’in, Yusuf’un, Hüseyin’in ve diğer THKO Savaşçılarının ortak savunmasından. Yani
bunların Deniz’i ağızlarına almaya hiç haklarının kalmadığını
göstermek için:
“İddia Makamı, bizim vermekte olduğumuz bağımsızlık
savaşına karşıdır. (Kendisini ve yoldaşlarını idama mahkûm
eden Ali Elverdi, Baki Tuğ mahkemesinin karşısında söylüyor
bunları, Deniz ve arkadaşları. N. Ankut) Türkiye Cumhuriyeti anayasasına karşı, reformlara karşıdır ve bu nedenle bizim anayasayı ilgaya teşebbüs ettiğimizi ileri sürmektedir.
Çünkü Süleyman Demirel hâlâ ortada gezmektedir. Kudreti
yetiyorsa Süleyman Demirel hakkında aynı şekilde dava açsın, onlar 36 milyonluk ülkenin yükünü 20 gencin üzerine
yıkmaya çalışmışlardır. Bizi bağımsız bir ülkenin çocukları olmaktan mahrum eden hepiniz dâhil, sizlersiniz. Çünkü Amerika sizin döneminiz sırasında Türkiye’ye girdi. Ve
hiçbiriniz ses çıkarmadınız. Ve Demokrat Parti İktidarı’na
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10 yıl ses çıkarmadınız. Tâ ki 38 yurtsever subay ses çıkarana ve onları devirene kadar.” (THKO Davası, 68’liler Birliği
Vakfı Yayınları, s. 317-318)

Bu 38 yurtsever subay, 27 Mayıs Politik Devrimi’ni
gerçekleştiren ve sonra Milli Birlik Komitesi (MBK) adı altında
örgütlenen subaylardır, arkadaşlar.

Denizler 27 Mayıs’ı Savunur
Gördüğümüz gibi daha burada, THKO Dava Savunması’nda
da defalarca geçer, çok açık, net bir şekilde 27 Mayıs’ı savunur,
Deniz; THKO Savaşçıları adına yapılan Ortak Savunma’da ve
kendi özel sorgusunda, arkadaşlar.
“(…) 1950 tarihinde Amerikan Emperyalizmi iktidara
geldi. Demokrat Parti İktidarı 27 Mayıs 1960’ta tarihe gömüldü.
“(…) gerçekler örtülmek isteniyor. Mustafa Kemal’e gerçekten sahip çıkanlar varsa onlar da bizleriz. Onun “İstiklali
tam” prensibini ve onun “İstiklali tam Türkiye” idealini yal
“(…) Ve meydanlarda bunlara karşı bizler dövüşmek
mecburiyetinde kaldık, bizler kurşunlandık. Ve sonunda
nızca biz devam ettiriyoruz.idam isteğiyle buraya getirildik,
dediğim gibi Türkiye’yi bu hale getiren eski yöneticilerin
bütün suçları bize yüklenmek istenmektedir. Bütün eski idarecilerin suçu bize yükletilmek istenmektedir. Türkiye’nin
bağımsızlığından başka hiçbir şey istemedik ve hayatımızı
bu yola koyduk varlığımızı Türkiye Halkına armağan ettik.
Bunun aksini iddia edenler vatan hainidir.”
“(…) bizim düşmanımız Amerikan Emperyalizmi ve yerli işbirlikçileridir.” (agy., s. 316-319) diyor Deniz 1. Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi’ndeki ilk duruşmada.

Deniz burada ve daha pek çok bölümde, aynı düşünceleri tekrarlar:
“(…) 27 Mayıs’ı yapan subay kadrosu, iyi niyetli olmasına rağmen, politikadan anlamadıkları için çok zorluk çekmişlerdir. Öyle ki, gece ihtilal planı yapılırken ertesi gün
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27 Mayıs Devrimi’nin Önderi
Orgeneral Cemal Gürsel (Cemal Aga)
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ne yapacaklarını bilmiyorlardı. İhtilal başarıya ulaştıktan
sonra ertesi gün bir komite kurmak ihtiyacı duydukları için
Milli Birlik Komitesi kurmuşlardır. İhtilal halkın arzusunu
ve isteklerini cevaplamış olmasına rağmen toplumsal bir temeli yoktur. İhtilalden önce halk kesimi ile hiçbir ilişkiye ve
örgütlenmeye gidilmemiştir.
“Esasen ihtilali yapanlar politikayı uzun müddet ellerinde tutmaya niyetli değildi. DP’nin hatalı yanlarını Anayasa’daki boşluklarda gördükleri için hiçbir iktidarın keyfi
muamelesine meydan vermeyecek bir anayasa hazırlayıp
iktidarı sivil idareye devretmek niyetindeydiler. İhtilal günü
İstanbul’dan uçakla profesörler, Ankara’ya çağırıldı. Cemal
Gürsel’in onlara hitabı kısaca şu idi:
“Sizden istediğim yeni anayasa, Türk milletinin yaradılış
ve karakteriyle, ilerleyen zamanın icaplarına uygun olmalı
ve bu anayasayı bir daha, hiçbir hükümetin istismar edip,
millet kaderini oyuncak edemeyeceği bir şekilde olmalıdır.”
“Bunun üzerine toplanan bir Bilim Kurulu, 1961 Anayasası’nı hazırladı. Ve halkın referandumuna sunarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin resmî anayasası oldu.
“27 Mayıs ihtilalinden sonra sermaye çevreleri paniğe
kapıldılar. Çünkü istedikleri gibi kullanabildikleri bir hükümet düşmüştü. İhtilal hükümeti, sosyal adaletten bahsediyor; servet beyannamesi istiyor ve yeni anayasa hazırlıyordu. Çıkarlarım tehlikede gördükleri için çok kuşkuluydular.
Sıtkı Ulay bu durumu şöyle belirtmektedir:
“İhtilâlin ilk günlerinde gidişten nem kapıp bazı endişeler duyan ve hisseden birtakım kapital sahipleri ile muhafazakâr zihniyetin, mümessilleri Gürsel’i ya direkt olarak
kendi fikir çevreleri ve etkileri altına almak ya da sevdiklerini ona musallat ederek, arzuladıkları istikamete yöneltmek çabasında idiler... Yine ihtilâlin ilk günlerinden itibaren
iş adamlarıyla paralel yürüyen bir masonlar halkası da
etrafımızı çevreleme yolunda idi. Biz, masonların siyasete
karışmadıklarını, yalan söylemediklerini ve kötü insanlar
olmadıklarını zannediyorduk. Fakat Türkiye’deki faaliyet
maalesef böyle cereyan etmiyordu. Kaç defa kabine kur-
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muş isek sayın Gürsel’e sağdan soldan gelen tesirlerle bu
kabinelerde mason arkadaşlar bir türlü eksik olmuyordu.”
“İş çevreleri, ihtilalcileri etki altına almaya çalışırken,
toplumun diğer sınıf ve tabakalarının ihtiyaçlarına karşı
ihtilal kadrosu belli olanaklar tanıyordu. Gelir Vergisi Kanunu çıkarılarak, dar gelirlilerin hayat seviyesi düzeltilmek
istendi. Servet beyannamesi ile vergi kaçakçılığının önüne
geçilmeye çalışıldı. Sosyalizasyon Kanunu ile en uzak bölgelere sağlık hizmetleri götürülecekti. Yedek Subay Öğretmenlerle eğitim hizmetine hız verildi. Grev hakkı benimsendi.
Böylece kısmen halka dönük çalışmalar yürütüldü.” (THKO
Davası, s. s.506-508)

Mahir de 27 Mayıs’ı Savunur
Mahir de çok net biçimde 27 Mayıs Politik Devrimi’ni savunur:
“1960, 27 Mayıs harekâtı bir devrimdi.” (Bütün Yazılar,
Atılım Yayınları, s. 351)
“(…) Kısa süren devrimci 27 Mayıs yönetimi bir yana bırakılırsa, son 25 yılın devletçilik politikası ise emperyalizmle
bütünleşmiş olan, (işbirlikçiler), tekelci burjuvaziyi geliştirme politikasıdır.” (M. Çayan, THKP-C Savunma, 68’liler
Birliği Vakfı Yayınları, s. 130)
“27 Mayıs Devrimi’ni açık seçik ortaya koyabilmek için
DP’nin 1950’de politik iktidarı ele geçirmesinin tarihsel anlam ve niteliğini özetle belirtmek gerekir.
“Daha önce de belirttiğimiz gibi, 1950’de Amerikan Emperyalizmine sırtlarını dayamış olan hâkim sınıfların gayri
milli partisi DP’nin iktidara gelmesi, Türkiye tarihinde tam
bir dönüm noktası olmuştur. DP’nin politik iktidarı ele geçirmesi, yıllardan beri sinsi ve el altından tezgâhlanan, anti-Kemalist, karşıdevrimin zafere erişmesi demekti. 1946’lardan
hızla emperyalizmin kucağına kayan Türkiye, DP’nin yönetime geçmesi ile tamamen yarısömürge bir duruma gelmiştir.
Amerikan Emperyalizmi “Hür Dünya Bekçisi” adı altında,
yardım paravanası ile, ekonomik, politik, ideolojik, askeri,
(NATO örgütüyle), kültürel hegemonyasını, müttefiki yerli
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hâkim sınıfların yardımıyla hızla kurmaya başlamıştır.
“Kemalistlerin iktidarları döneminde, sindirilmiş, pusturulmuş olan Feodal ideolojiler, bir anda hızla gelişmiş, görülmedik bir yayılma alanına sahip olmuştur.
“Bu dönem her alanda; ideolojik, politik, ekonomik, kültürel… alanlarda gayri-milli olanın milli olana tam bir üstünlük sağladığı dönemdir. Ama, emperyalizmin ihraç malı
olan şekli demokrasiciliğin kökleşmesi, yerleşmesi ve aynı
zamanda ekonomik alanda yerli sermayenin merkezileşmesi
ve yabancı tekellerle bütünleşmesidir.
“Bu dönem, oligarşinin anti-Kemalist karşıdevrimi kökleştirdiği dönemdir. Oligarşik yönetim tarımda, ticarette,
sanayide ve bürokraside en iri kodamanların yönetimidir.
Tarımda, ticarette ve ekonomide feodal mütegalliebenin,
büyük Tefeci-Bezirgânların, tekelci burjuvazinin ve büyük
bürokrasi ve de Ordu üst kademelerinin emperyalizmle bütünleşmesiyle ortaya çıkan yönetime sosyal bilim oligarşi
adını vermektedir. DP, emperyalizmin, işbirlikçi-burjuvazi
ve feodal unsurların, Ordu üst kademesi ile büyük bürokrasinin oligarşik yönetiminin iktidar partisidir.
“Anti-Kemalist karşıdevrim sadece ekonomik veya politik alanda değil, her alanda ve her kurumda tezgâhlanmış
ve kadrolaşmıştır. Öyle ki, Kemalist, ilerici geleneğe sahip
Türk Ordusunun üst kademesi bu oligarşik yönetime dahil
edilerek (Namık Argüç’ler, vs.) uzun süre ülkemizdeki devrimci-milliyetçilerin büyük çoğunluğunu barındıran Türk
Ordusu, oligarşik yönetime bağımlı kılınmıştır. Ancak Türk
Ordusu, ne Latin Amerika’daki oligarşilerin temel dayanağı
olan merasim ve bale ordusudur, ne Yunan faşist cuntasını
ayakta tutan aristokrat kökenli subayların oluşturduğu Yunan Ordusudur, ne de İran ve Afganistan’da Şah ve Emir’in
insanlık dışı, Ortaçağ yönetiminin vurucu gücüdür.
“Türk Ordusu’nun geleneğinde emperyalizme karşı,
dünyada zaferle sonuçlanmış olan ilk Milli Kurtuluş Savaşı yatmaktadır. Genellikle halk çocuklarından oluşan Türk
subaylarının çoğunluğunun karakterini belirleyen anti-emperyalizm, milliyetçiliktir. (1965’ten sonra, Askeri Liselerin
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kapatılması ve başka tedbirlerle, oligarşi; Ordu’nun niteliğini değiştirme gayretleri içindedir.)
“Ordu ve bürokrasi içindeki, devrimci-milliyetçiler, bu
anti-Kemalist karşıdevrime en sonunda kırmızı ışık yaktılar.
Ve oligarşi içinde yer alan bazı Namık Argüç gibi üst kademe subayları nötralize edilerek, 27 Mayıs 1960’ta hâkim
ittifakın partisi DP alaşağı edildi.
“Alt yapıda, Amerikan Emperyalizminin ülkedeki varlığından dolayı, radikal ve köklü tedbirlerle gidemeyen 27
Mayıs Devrimci Yönetimi, üst yapıda, oldukça köklü ve radikal dönüşümler sağlamıştır:
“(27 Mayıs Anayasası, özerk kurumlar, teminat müesseseleri, vb.)
“İşte bu niteliğinden dolayı, 27 Mayıs harekâtına politik
devrim demekteyiz.
“Türkiye devrimler tarihinde oldukça önemli ve şerefli
bir yere sahip olan 27 Mayıs Devrimi, yerli hâkim sınıflara
karşı, Ordu ve bürokrasi içindeki aydınların, ilerici, milliyetçi bir harekâtıdır.” (agy., s. 87-88)

Çok açıkça görüldüğü gibi, Deniz de Mahir de, 27 Mayıs
ve ordu Gençliği’nin Devrimci Geleneğine bakış konularında
bizimle aynı görüşlere sahiptir…

Deniz ve Mahir 27 Mayıs Konusunda
Kıvılcımlı’yla örtüşür

Önderimiz Hikmet Kıvılcımlı, o zamanlar (27 Mayıs 1960’ta)
Vatan Partisi’nin Genel Başkanı durumundadır. “İkinci Kuvayimilliyeciliğimiz” adı altında Milli Birlik Komitesi’ne, yani 38
yiğit devrimci subaya, 1 Haziran’da bir mektup gönderiyor. Yani
devrimden 5 gün sonra hemen, arkadaşlar. Onlara hem devirdikleri Demokrat Parti İktidarının bir Finans-Kapital iktidarı olduğunu, satılmış, hain, halk düşmanı olduğunu anlatıyor ve hem
de gerçekten halkçı davranmak istiyorlarsa, Mustafa Kemal’in
idealini sürdürmek ve tamamlamak istiyorlarsa, ne yapmaları gerektiğini anlatıyor. Yine 10 Temmuz’da bir ikinci mektup daha
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kaleme alarak, 24 Ağustos 1960’ta MBK’ye elden sunar. Onlara
daha ayrıntılı bir program önerir.
Ben de bu sabah gördüm; yeni baskısını yaptık Usta’mızın sözünü ettiğim kitabının, “İkinci Kuvayimilliyeciliğimiz”in. Stanttan arkadaşlarımız bu kitabı edinebilirler.

Denizler Ortaçağcılığa Karşıdır
Ve Ortaçağcılığa da karşı çıkar Deniz. Türkiye’nin tarikatlar
tarafından kuşatıldığını da belirtir Savunma’da. Ayraçladım da
ama hepsini okumaya vaktimiz yok. Ancak küçük bir bölümünü
okuyabileceğiz. Daha fazlasını merak eden arkadaşlar bilahare
okuyabilirler. Yahut da Savunma’yı edinip, okuyabilirler. Partimize, bize de başvurabilirler. O bölümü okuyalım, Denizler’in
Savunması’ndan:
“Emperyalizm işbirlikçileri ortaklığı, halkımızı çağdışı
koşullar altında tutmaktadır.
“Şeyhlik vardır Türkiye’de. Doktor nedir bilmeyen yoksul insanlar, onların idrarını içerek, bastıkları toprağı muska yapıp saklayarak dertlerine derman aramaktadırlar. En
küçük şeyh bir düzüne köyü mürit edinmiştir kendine. Her
şeyhin gücüne orantılı halifeleri vardır. Bunlar kasabalarda
otururlar ve faizcilik, tefecilik yaparlar. Halifelere de bağlı
düzinelerce çavuş vardır. Çavuşlar, hem okur yaşa gelmiş
çocukları okuturlar eski usulle, hem de büyük şeyhin propagandasını yapıp “Cer-hak”ını toplarlar.
“Şeyh Selahaddin, Şeyh Sait’in oğludur. Doğu Anadolu’da yüzlerce köyü kendine mürit edinmiştir. Desteklediği
partiye, bir düzineden fazla milletvekili sağlayabilecek güçtedir.
“Şeyh Kasım Küfrevi, milletvekilidir. 1965 seçimlerine
YTP’den aday olmuş, bu partiye iki sandalye sağlamıştır.
1969 seçimlerine GP’den katılmış, tüm oylar da kendisiyle
birlikte bu partiye kaymıştır.
“Adalet Partisi’nin zor günde transfer ettiği Ulusoylar da
bunun bir başka örneğidir.
“Toprak ağalığı sorunu herkesçe bilinmektedir. Toprak
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ağasının emrindeki eğitimden sosyal yaşamdan nasibini alamamış köylünün, ağadan bağımsız düşünemeyeceği, hüküm
yürütemeyeceği ortadadır.
“Türkiye bu çağ dışı koşullardan kurtarılmadıkça, Süleymancılık, Nurculuk, Şeyhlik, Derebeyi artığı toprak
ağalığı ve işbirlikçi sermaye kurumları tasfiye edilmedikçe
DP’ler, AP’ler hep iktidara geleceklerdir. Ve hem de “Milli
İrade”yi temsil ettiklerini söyleyeceklerdir.” (THKO Davası,
s. 547-548)

Bu konuda Hüseyin de Deniz’le aynı düşüncededir:
“(…) köylerin hala ağa, tüccar, eşraf kontrolünde olduğu
(…) tarikatçılığın, nurculuğun ve Kuran kurslarının asırlar
öncesinin geri düşüncelerini yaydığı bir Türkiye…”

Mahir, Mustafa Kemal’e ve
Kurtuluş Savaşı’na Sahip Çıkar

Mahir de arkadaşlar, hem 27 Mayıs’a sahip çıkar, hem de
Kurtuluş Savaşı’na ve Mustafa Kemal’e.
Bir paragraf okuyayım izninizle:
“Bu konuda tutarlı bir tahlil yapabilmek için, ilk önce
Kemalizmin niteliği üzerinde biraz durmamız gerekiyor.
(Mahir’in, “Bütün Yazıları”ndan, arkadaşlar.)
“Kemalizm, küçükburjuva devrimciliğinin işgal altındaki bir ülkede -Türkiye’de- emperyalizme karşı bir isyan
bayrağıdır.
“Kemalizm, emperyalizmin boyunduruğu altındaki bir
ülkede, Doğu Halklarının milli kurtuluş bayraklarını yükselten, emperyalizmi yenerek Milli Kurtuluş savaşlarını
açan bir küçükburjuva milliyetçiliğidir. Türkiye’deki küçükburjuvazinin en radikal çizgisi olan Kemalizmi karakterize eden yalnızca “Milli Kurtuluşçuluk” ve “Laiklik”
öğeleridir” (Yani laikliğe de Mahir sahip çıkıyor, arkadaşlar,
gördüğünüz gibi.) Eşyanın doğası gereği Kemalizmin belirli bir iktisat politikası yoktur ve olmamıştır. Küçükburjuvazinin emekle sermaye arasında bocalayan genel niteliği,
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Antiemperyalist Birinci Kurtuluş Savaşımızın Önderi
Mustafa Kemal
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Kemalizmin iktisat politikasında yansımaktadır. İçinde bulunulan evrenin koşullarına göre yön değiştiren, bazen özel
teşebbüsçü yanı, bazen de devletçi yanı ağır basan bir iktisat
politikası vardır, Kemalizmin.” (M. Çayan, Bütün Yazılar, Atılım Yayınları, 1992, s. 120)

Yani arkadaşlar, biz Mustafa Kemal’in hangi anlamda mirasçısıyız?
Yurtseverlik, halkseverlik, tam bağımsızlık, antiemperyalist
ulusal kurtuluşçuluk ve laikçilik, laiklik konusundaki devamcılarıyız, mirasçılarıyız.
Tabiî bizim Mahir Arkadaştan farkımız, biz Kemalist değiliz, Mustafa Kemal’ciyiz. Çünkü Kemalizm bize göre Mustafa
Kemal’den apayrı bir şey. Kemalizmin ne olduğunu Mustafa Kemal’in kendisi de bilmez. Çünkü Mustafa Kemal, Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın önderidir. Ve sınırlı, eksik de
olsa Laiklik Devriminin önderidir. Bu anlamda biz mirasçılarıyız. Vatanseverdir-yurtseverdir, halkseverdir, antiemperyalisttir.
Ama Kemalizmi, 1923’te iktidara gelen ve giderek Tekelci Finans-Kapital yapısına dönüşen Anadolu Burjuvazisi oluşturmuştur. Onun icadıdır Kemalizm. Anadolu Burjuvazisi kendi sınıfsal
çıkarlarını bir araya toplayarak, onu bu maske altında savunmuştur. Yani Kemalizm budur. O bakımdan Kemalizm ayrı şey, Mustafa Kemal ayrı şeydir. Tabiî Mahir Arkadaş, o zamanlar hızla
bu teoriyi oluşturduğu için, bu ayrımı gözden kaçırıyor. Ama biz
hep bunu söyledik, bunu yazdık, o zaman da öyle vurguladık,
bugün de aynı şekilde vurgularız.

Deniz, Kurtuluş Savaşı’nı ve
Mustafa Kemal’i Savunuyor

Deniz, 1969’da, “Devrim” dergisi adına kendisiyle bir söyleşi
yapan Uluç Gürkan’a da bu konulara ilişkin olarak şunları söyler:
“Türkiye ekonomisi tam bir çıkmaz içindedir. Zamlara
rağmen, bütçenin açığı 2.5 milyardır. Bu, tutucular koalisyonunun iflasını açıkça ortaya koymuştur. Tutucu güçler, ege-
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menliklerini uzun süre devam ettiremeyeceklerini anlamış
olmanın telaşı içindedir. Devrimci gençlik eylemini engellemek için tertiplere girişmeleri bundandır. Fakat umduklarının tersi olmuş ve bu olaylar bizi daha örgütlü, daha disiplinli
ve daha güçlü eylemlere hazırlamıştır. Tertipleriyle gençliği
ordunun karşısına düşürmek hedefine ulaşamadıkları gibi,
devrimci gençlik eylemi, Mustafa Kemal’ci zinde güçler saflarını birbirlerine kenetlemiştir. Mustafa Kemal adı, geniş
öğrenci kitlelerinde daha fazla ağızdan ağıza dolaşır olmuş,
forumlarda Bursa Nutku ve Gençliğe Hitabı tekrarlanmış ve
bunlar uygulanmıştır. Emperyalistler ve işbirlikçileri, Gazi
Mustafa Kemal’in çizgisinin geniş kitlelerde ve bütün zinde
güçlerde yankılanmasından korkmuşlardır bugün.
“- Gençlik eylemleri içinde önemli bir yerin var ve tutucu
güçler senin okuldan atılmış olmanı sürekli istismar konusu
ediyorlar. Bu durumda senin söyleyeceklerin neler?
“- Üniversite öğrenimi yapmak Anayasa’nın verdiği bir
haktır. Öğrenci olarak devrimci mücadeleye katılmak ise,
Mustafa Kemal’in bize yüklediği bir görevdir. Dünyanın bütün gericileri bir araya gelseler bu hakkımızı ve görevimizi
elimizden alamayacaklardır.
“- Mustafa Kemal’in gençliğe yüklediği devrimci görevler nelerdir, biraz daha açar mısın?
“- Türkiye ilk Kurtuluş Savaşı’ndan 50 yıl sonra tekrar
yarısömürge durumdadır. Ve Kemalist bir Cumhuriyetin
başına anti-Kemalist politikacılar geçmiştir. Politikacı, anti-Kemalist karşıdevrim hareketine yeşil ışık yakmaktadır.
Bu koşullarda gençlik, emperyalizme ve anti-Kemalist gidişe
karşı verilen savaşta somut olarak ön safta bulunmaktadır.
Elbette tarihi önderlik sorunu ayrı bir konudur. Bugün için
gençlik, mümkün olduğu kadar geniş halk kitlelerini emperyalizme karşı mücadeleye katmak için devrimci eylemde bulunacaktır. Kemalist devrim tamamlanacak ve onun emperyalizmle çelişen bütün milli sınıf ve tabakalara mal edilmesi
sağlanacaktır. Gençlik bütün Kemalist güçlerle yekvücut
olmak zorundadır.
“- Halk kitlelerini emperyalizme karşı mücadeleye katmak için gençliğin dayanışma içinde bulunacağı Kemalist
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güçler kimlerdir?
“- Bugün Türkiye’de Kemalist Devrim’in bekçiliğini
yüklenen güçler arasında başta ordu, 27 Mayıs’ı yapan güçlerin önemli bir yeri vardır. Anti-Kemalist karşıdevrim hareketine karşı gençlik bütün zinde güçlerle el eledir. Emperyalizmin işbirlikçileri gençlik ile öteki zinde güçlerin arasını
açmak istemektedirler. Fakat aynı inançta olan, yani emperyalizmi kovmuş, feodal unsurları tasfiye etmiş bir Kemalist
Türkiye isteyen bu ilerici güçlerin arasını anti-Kemalist karşıdevrimi tezgâhlayanlar açmayı başaramayacaklardır.
“- Emperyalizme karşı nasıl bir mücadele verilecektir?
“- Bugün Amerikan Emperyalizmi saldırganlık yolunu
seçmiştir. Buna karşı biz de, emperyalizmin parmağının bulunduğu her yerde ona karşı aynı silahlarla mücadele yolunu seçtik: Tıpkı Mustafa Kemal’in 50 yıl önce yaptığı gibi.
Emperyalizm bugün millici güçleri tasfiye etmek için listeler
hazırlamakta ve bütün kurumlarımıza elini uzatmaktadır.
Bizse onları defterden sileli çok oldu. Milli kurumlarımıza
uzanan elleri de kırmakta kararlıyız.” (Devrim, 23.12.1969,
sayı: 10, s. 2-7, Aktaran: Turhan Feyizoğlu, Deniz Bir İsyancının İzleri, Su Yayıncılık, s. 370-371)

Şimdi de yine Mahir’e dönelim:
Savunma’da şöyle der Mahir:
“İddia makamı, ihtilalci kavramı ile Marksist kavramını
eş anlamda kullanmaktadır.
“Bu anlayış, hayatın realitelerine, dünya devrimci pratiğine ve de bilime aykırı bir anlayıştır. Sosyalist olmayan bir
kişi pekâlâ ihtilalci olabilir. Mesela: Büyük Fransız Devriminin önderleri, Marat, Robespier… sosyalist değillerdi, ama
gerçek birer ihtilalci idiler.
“Proletaryanın ideolojisi olan sosyalizm henüz teorik ve
pratik temellerinin mevcut olmadığı 18’inci Yüzyıl için geçerli olan bu durum, 20’nci Yüzyılda da geçerlidir.
“Bu gerçek, 20’nci Yüzyılda yani sosyalist ve milli demokratik devrimler çağında emperyalist boyunduruk altında olan bizim gibi ülkelerde özellikle geçerlidir.
“Şöyle ki:

81

“Bolivya’da Yankee Emperyalizmine karşı isyan bayrağı
açarak dağa çıkan Papaz Camillo Torres, sosyalist değildi,
ama gerçek bir devrimciydi.
“Cezayir Halk Savaşı’nda, Fransız Emperyalizmine karşı, kanla, ateşle halkının kurtuluş destanını yazan Cezayir
Milliyetçileri Marksist değillerdi, ama kelimenin gerçek anlamıyla ihtilalciydiler.
“Dünyanın ilk zaferle biten Halk Savaşını sürdüren Kuvayı Milliye’nin yönetici kadrosu sosyalist değildi, ama sapına kadar ihtilalciydi…
“Keza, bugün, Vietnam’da Amerikan Emperyalizmine
karşı dövüşen Budist rahipler Marksist değillerdir, ama devrimcidirler.
“Hayat, bunun tersinin de geçerli olduğunu söylemektedir. 20’nci Yüzyılda devrimci pratiği, sosyalist olmayan devrimcileri kaydettiği gibi, tüzük ve programlarında “Marksist-Leninist” yazan pek çok örgütün (ve de mensuplarının)
devrimci olmadıklarını da belirtmektedir.
“Mesela, Latin Amerika’da Milli Kurtuluş harekatına
yan çizen pek çok “Marksist Parti” vardır. Ama bu parti ve
mensuplarının hiçbiri devrimci değildir. Papaz Camillo Torres bunların hepsinden daha ileridir ve de devrimcidir.
“Keza, Cezayir Halk Savaşı’nda Milli Kurtuluş Savaşı’na yan çizerek, Cezayir için en iyi çözüm yolunun sosyalist
Fransa’nın bir eyaleti olmasında gören Cezayirli Sosyalist
aydın da, O’nun partisi de devrimci değildir. Bilimsel Sosyalizmden habersiz Cezayirli bir milli kurtuluşçu, bu aydından da, O’nun partisinden de ilericidir, devrimcidir.
“Bu örneklere, sayısız örnekler katmak mümkündür.
“Kısacası, kim emperyalist boyunduruğa karşı, halkının
kurtuluşu için, bütün varlığını ortaya koyarak savaşıyorsa
ihtilalci de, devrimci de, ilerici de odur!
“İhtilalci ve ihtilal kavramlarından, sadece sosyalist ve
proletarya devrimini anlayan iddia makamı için, Atatürk,
elbette ki devrimci (ihtilalci) değildir; evrimcidir. Bize ve
tarihe göre, meselenin bu izah tarzı, en nazik deyimle, G.
M. Kemal Atatürk’ün tarihî kişiliğini ve O’nun eseri olan
Anadolu İhtilali’ni hiç ama hiç anlamamanın somut belgesi-
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dir. Ve G. M. Kemal Atatürk’ü bu şekilde değerlendirenler
ne kadar Atatürkçülük iddiasında olurlarsa olsunlar onların
Atatürkçülüğü, “gardrop” Atatürkçülüğünden öteye gitmez.
“Hayatın cilvesine bakın ki, onun açtığı yolda Milli Kurtuluş Bayrağını 1971 Türkiye’sinde dalgalandıran bizler,
O’nun adına, O’nunla uzaktan yakından ilişkisi olmayanlar
tarafından O’na ihanetle suçlanıyoruz.
“Gerçekten garip olan bu durum, asla bizi şaşırtmıyor.
Bu, tarihin her döneminde hâkim sınıfların uyguladığı bir
taktiktir. Ülkesinde dünyayı değiştiren, halkına ve ulusuna
mal olmuş her ihtilalciyi, ölümünden sonra hâkim sınıflar
(O’nun devrimci kişiliğini ve eylemini kendi sınıfsal çıkarları paralelinde tahrif ederek) O’nun izinde yürüyen devrimcilere karşı, kalkan olarak ileri sürerler. Bu, objektif bir olgudur ve bugüne kadar, sınıflar mücadelesinde, ilerici gerici
mücadelesinde hep böyle süregelmiştir.
“Büyük Fransız Devriminde, karşıdevrimciler tarafından katledilmiş olan devrimci Marat, bir süre sonra, O’nun
izinde yürüyen devrimcilere karşı, karşıdevrimin bayrağı
olarak çıkartılmaya çalışılmıştır. Marat’ın izinde yürüyen
Jakoben’lere (Robespier ve arkadaşlarına) karşı, tutucu
Jirondenler, Marat’ı kalkan olarak kullanmışlardır. O’nun
izinde yürüyenleri, O’nun adına, O’nu katledenler suçlamışlardır.
“Ülkemizde de bugün aynı oyun oynanmaktadır.
“Gazi Mustafa Kemal’in “Ya İstiklal, Ya Ölüm” şiarını
kendisine şiar edip, O’nun hedeflendirdiği Tam Bağımsız
Türkiye için mücadele edenlerin karşısına, karşıdevrim Atatürkçülük iddiasıyla çıkmaktadır.
“Bu, tarihin paradoksudur.” (THKP-C Savunma, s. 127129)
“(…) Kemalizm, emperyalist boyunduruk altında olan
yarısömürge ülkelerin devrimci milliyetçilerinin bir kurtuluş bayrağıdır. Kemalizm’e ruh veren, onu yaşatan Milli
Kurtuluşçuluğun (yani, antiemperyalist ve antifeodal) tavır
alışıdır.” (agy., s. 130)
“Kemalizm, ülkemizde asker sivil aydın zümrenin gele-
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ceğini yansıtan, antiemperyalist ve antifeodal bir tavır alıştır. Bu yüzden Kemalizmin sağı solu olmaz.
“Kemalizm soldur, Milli Kurtuluşçuluktur, emperyalizme karşı bu zümrenin isyan bayrağıdır.
“Milli Kurtuluşçu bir tutum yansıtması açısından bizler
sapına kadar Atatürkçüyüz. Onun Milli Kurtuluşçuluk bayrağını, hayatımız da dahil, her şeyimizi ortaya koyarak biz
dalgalandırıyoruz.” (agy., s. 131)

Mahir’in Türkiye Aydınlarını Sınıflandırışı
Mahir’den son bir aktarma daha yaparak bu konuyu noktalayalım:
“BÜTÜN TÜRKİYELİ AYDINLAR İKİ ALTERNATİFTEN BİRİSİNİ SEÇMEK ZORUNDADIR
“Burada kısaca belirttiğimiz dünya ve Türkiye’nin şartlarına ilişkin gerçekler, 1971’in Türkiye’sinde bugüne kadar
çeşitli şekillerde etraflıca söylendi, yazıldı, çizildi; kamuoyuna mal edildi. Sağcısından solcusuna kadar kimsenin inkâr
edemediği gerçekler haline geldi.
“İşte böyle bir durumda, halkımızın % 60’ının okuma-yazma imkânlarına sahip olmadığı ülkemizde, bu gerçekleri bilmemesine imkân olmayan aydınlar iki alternatifle
karşı karşıyadır.
“I. Alternatif:
“Ya, Türkiye’nin bugünkü içler acısı durumu, mevcut
düzeni, ülkenin “değişmez kaderi” olarak, olduğu gibi kabullenip, “böyle gelmiş böyle gider” “bana ne, ben kendi
çıkarıma bakar hayatımı yaşarım” diyerek bu düzenin bir
unsuru olacaklardır.
“Bu alternatifi seçenler ülkemizde iki küme teşkil etmektedir. Birinci küme, açık bir ihanet içinde olan aydınlar
grubudur. Bu grup tıpkı 1919’da kukla İstanbul Hükümetini
destekleyen aydınlar gibi açık ve bilinçli bir şekilde vatana
ihanet içinde olup, ülkenin zenginliklerini emperyalist tekellere peşkeş çekilmesini bizzat organize edenlerin grubudur.
Bunlar açıkça, 1970’lerin dünyasında bir ulusun bağımsız
olarak yaşayabileceğini inkâr eden vatan-millet mefhumla-
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rından yoksun, kozmopolit aydınlar.
“Bunlar için tek bir yüce yasa vardır. O da, kendi çıkarları ve kendi esenlikleridir. Bunlar hayâsızca, bir ulus için
kutsal ne varsa, onu emperyalist pazarlarda açık artırmaya
çıkarmış vatan hainleridir. Ve bunu da ağızlarından hiç eksik etmedikleri vatan-millet adına yaparlar!
“Türkiye için bu gaflet ve ihanet içinde olanlar açısından
iki alternatif vardır:
“a- Türkiye ya Rusya’nın peyki olacaktır,
“b- Ya da Amerika’nın peyki olacaktır.
“Ve bu hain mantığa göre. Amerikan peykliği ehveni şer
olduğu için, bu konuda seçilen yol milletin selametidir!
“Bunlar için üçüncü bir alternatif yoktur. Tam Bağımsız
Türkiye bir “komünist” yalanıdır. Türkiye mutlaka büyük
bir devletin koltuğu altında yaşayacaktır, buna mecburdur.
Bu yüzden, “Türkiye tam bağımsız bir ülke haline gelebilir
ve mutlaka gelmelidir” diyen Millî Kurtuluşçular, bunlar
için derhal yok edilmesi gereken zararlı unsurlardır.
“Bunlar; sırtlarını Amerikan Emperyalizmine dayamış,
hâkim sınıfların mensupları, sözcüleri, teknisyenleri ve bürokratlarıdır. Aralarında bizzat hâkim sınıfların çocukları
olduğu gibi, emekçi kökenli olup da kökenine ihanet eden,
halkına sırt çeviren hainler de mevcuttur.
“Bu grubu teşkil eden aydınlar(!), asker-sivil aydın zümrenin dışında, emperyalizmin ve hâkim sınıfların aydın(!)
larıdır.
“Bu birinci grup içindeki diğer kanat ise, ülkenin içinde bulunduğu durumdan gerçekten üzüntü duyan, kalbinde
vatan sevgisi henüz sönmemiş, ancak kendi esenliğini vatan
esenliğinin üstünde tutan aydınlar grubudur. Bu grubun siyasal niteliği asker-sivil aydın zümrenin sağ kanadıyla milli
burjuvazinin bir kesiminden oluşmaktadır. Bunlar ülkenin
kurtuluşunu mevcut sömürge ekonomik ve sosyal düzenin
birtakım ıslahatlarla tedavi edileceğini ileri süren, devrimci değil, evrimci bir dönüşüme bel bağlamış olan aydınlar
grubudur.
“Bunlara göre 20’nci Yüzyılın ikinci yarısında, milyonlarca lira borç altında olan bizim gibi ekonomisi tarıma
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dayalı geri bir ülke dış yardımsız yaşayamaz. Evet, Amerika’nın iktisadi hegemonyası vardır. Ama bu şartlar altında
dev Amerika’yı ülkemizden atamayız. Ayrıca onun yardımına da muhtacız. Bu yüzden Amerika’ya karşı birden sert
çıkmak yanlıştır. Yavaş yavaş, bağımsız politikaya tedricen
yönelmek en tutarlı yoldur. Özetle bu grubun görüşü budur.
“2. Alternatif:
“Ya da;
“Gelelim ikinci alternatife: Bu alternatif, 20’nci Yüzyılın ikinci yarısı da dahil olmak üzere, her tarihî dönemde,
ulusun tam bağımsız olarak yaşayabileceğine inananların,
emperyalist boyunduruk altında yaşamaktansa ölmeyi yeğ
tutanların alternatifidir. Bu ikinci yol, hayatı da dâhil olmak üzere her şeyini ortaya koyarak. Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün “Ya İstiklal Ya Ölüm” parolasını kendisine şiar
edip, “Tam Bağımsız Türkiye” için bitmemiş olan Anadolu
ihtilali için savaşanların yoludur.
“Bugün, Gazi Mustafa Kemal’in yükselttiği “istiklali
Tam Türkiye” bayrağı bu yolu olarak seçmiş olan sosyalist
ve gerçek Kemalist Millî Kurtuluşçuların ellerinde dalgalanmaktadır.
“Evet, bütün Türkiyeli aydınlar, bu iki alternatiften birisini seçmek zorundadırlar.
“Birinci alternatifte, rahat bir yaşantı, bu düzenin nimetleri vardır.
“İkincisinde ise, çeşitli zorluklar, kan, işkence ve ölüm
vardır.
“Biz, yurtsever kişiler olarak, ikinci yolu seçtik.
“Seçtiğimiz yol, Gazi Mustafa Kemal’in açtığı yoldur.
“O’nun başlattığı Anadolu ihtilalinin yoludur.
“Parolamız, “Ya İstiklal Ya ölüm!”
“Hedefimiz, “İstiklal-i Tam Türkiye”dir.” (agy., s. 115117)
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Denizler’in-Mahirler’in İdeallerine
Bugün Sadece Biz Sahibiz

Demek ki Deniz Arkadaşla da, Mahir Arkadaşla da; Mustafa
Kemal, antiemperyalist tutum ve laiklik, 27 Mayıs Politik Devrimini değerlendirme ve Ordu Gençliği’ne bakış konularında hemfikiriz, arkadaşlar.
Denizler de Mahirler de Lenin’in İki Basamaklı Devrim anlayışını savunuyor. Onun birinci aşaması, Antiemperyalist, Antifeodal, Antişovenist Demokratik Halk Devrimidir. İkinci aşaması
da Sosyalist Devrimdir. Demokratik Halk İktidarından Sosyalist
İktidara kesintisiz biçimde sıçrayıştır-geçiştir. İşçi Sınıfı İktidarına geçiştir. Bu konuda da görüldüğü gibi, Denizler’le de Mahirler’le de aynı görüşleri savunuyoruz. Hemfikiriz…
E, şimdi bizim Sevrci Sahte Sol diye adlandırdıklarımızın bu
arkadaşlarla ne ilgisi var!..
EMEP’in ne ilgisi var, Deniz’le?..
HÖC’ün ne ilgisi var, Mahir’le?..
Diğer Sevrci Solların ne ilgisi var, Mahirler’le, Denizler’le?..
“Türbana Özgürlük” diye bir eylem yapıldı, Boğaziçi Üniversitesinde, hatırlarsınız. 10 gün kadar önce ya da 15 gün mü oldu?
O kadar önce.
Bu eylemi yapanlar; SDP, EMEP, Sosyalist Gençlik, Boğaziçi
Gösteri Sanatları Topluluğu, YÖGEH, Otonom, ÖDP Üyesi Öğrenciler, Genç Siviller ve Anadolu Gençlik Derneği.
(Gülüşmeler…)
Yani… Saadet Partisi’nin, Erbakan’ın Gençlik Derneği değil
mi bu, Anadolu Gençlik Derneği, arkadaşlar?..
Onunla birlikte, Ortaçağcı düşünceyle kandırılmış, zavallı
kızlarımızın, sözüm ona, özgürlüğünü savunmak üzere bir araya
geliyorlar.
Bunlar bildiğimiz gibi, HÖC de dâhil, Mazlum-Der’le bir araya geldiler defalarca. Mazlum-Der…
Birinci Dinleyici: Özgür-Der…
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Nurullah Ankut Yoldaş: Mazlum-Der.
İkinci Dinleyici: Mazlum Der’le de, Özgür-Der’le de.
Nurullah Ankut Yoldaş: Özgür-Der’le de, ikisiyle de bir araya geldiler.
Birinci Dinleyici: Dilipak’ın…
İkinci Dinleyici: İkisi de Şeriatçı.
Nurullah Ankut Yoldaş: Şeriatçı. Mazlum-Der bildiğimiz
gibi, Sivas Madımak Katliamı’nda da bizzat rol oynamış bir
örgüt, arkadaşlar. O zamanlar namuslu sosyal demokrat Mustafa
Kul, CHP milletvekiliydi, kısa bir süre de Çalışma Bakanlığı
yaptı sanırım… O açık bir şekilde ortaya koydu. Mazlum-Der’in
Sivas Katliamı’nın içinde olduğunu, katliamcılar arasında bulunduğunu.
E, şimdi beraberler… Sevrci Sahte Sol beraber bu canilerle.
HÖC, en keskin eylemi olan “Ölüm Orucu Direnişi”nde bile,
Behiç Aşçı’nın Ölüm Orucu Direnişi’nde bile, bir açıklamayı
Mazlum-Der Temsilcisine yaptırdı, arkadaşlar. O zamanlar “Askıcı” olmamışlardı bize karşı. Bizim arkadaş soruyor; HÖC’lüye:
“Yahu, bunun ne işi var? Yani, niye bu açıklamayı, bu eli kanlı gericilere yaptırıyorsunuz?..”
“Yahu, geldi de… Biz o görevi vermedik, geldi kendisi yaptı.”
Böyle bir savunma getiriyorlar…
Şu komediye bakın, ya da şu zavallılığa bakın! Güler misin,
ağlar mısın…
Yine HÖC de sitesinde yazdığı bir yazıda, türbanı, hem de her
alanda savunuyor, arkadaşlar. Bu, kadının özgürlüğüdür, diyerek.
E, şimdi bunların, eğer namuslu iseler, ’i de, Deniz’i de savunmamaları gerekir, ağızlarına almamaları gerekir.
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Mahir’in Küba’ya Yaklaşımı

Küba konusunda da, arkadaşlar… Mahir, Küba’yı da savunur
açık bir şekilde.
Bu konuda da şöyle der Mahir:
“Biz, kahraman Küba halkı, bir halk savaşı vererek Milli
Demokratik Devrimi yapıp sosyalizme geçmiştir diyoruz.”
(Mahir Çayan, Bütün Yazılar, Boran Yayınevi, 2004, s. 182)

Daha anlatır. Ama zaman yok, yani… Çok net bir şekilde
böyle koyar meseleyi…
Demek ki Küba konusunda da, Küba Devrimi konusunda da
Mahir Arkadaş bizim yanımıza gelmiş o zamanlar.
Tabiî Denizler de Mahirler de Kıvılcımlı Usta’nın temel
eserlerini okudular. Büyük ölçüde de etkilendiler. Tezlerindeki,
görüşlerindeki doğrular hemen hemen tümüyle buradan kaynaklanmaktadır. Yanlışlarsa Mihri Belli’den ve onun MDD (Milli
Demokratik Devrim) anlayışından…

Sevrci Sahte Sol ABD’nin “Umut Kaynağı”
Olmaya Kadar Savruldu
Türkiye Solu, ne yazık ki 1972’den bu yana, bizim dışımızda,
hiçbir teorik gelişim gerçekleştiremedi. Önce bir durağanlaşmaya, Sosyalist Kamp’ın çöküşüyle birlikte de çürümeye uğradı.
Sağ cepheye doğru savrulup gitti. Ve bizim, Amerikancı Burjuva
Milliyetçi Kürt Hareketi dediğimiz Hareketin peşine takıldı. Ve
sonunda, en sonunda geldikleri nokta, ABD Emperyalistleri tarafından “umut kaynağı” (aynen bu ibare ABD’ye aittir) ilan
edilmek oldu. Ayrıca “Demokrasi güçleri” (bu ibare de ABD’ye
aittir) ilan edilmek oldu, arkadaşlar.
Biz hep söylüyoruz, 1921’den bu yana ne savunmuşsak, yine
aynı şeyleri savunuyoruz. Küba konusunda da, diğer tüm konularda da, Ortaçağcı hareket konusunda da, onlara karşı oluşumuz
konusunda da, ABD karşıtlığı konusunda da, 27 Mayıs Devrimi’ni savunma konusunda da ve Ordu Meselesinde de...
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E, işte Deniz’in ve Mahir’in, Mustafa Kemal hakkındaki görüşlerini de gördünüz, arkadaşlar.
Ordu Meselesinde de bunlar, yani Sevrci Sahte Sollar, savrulup gittiler. Artık sınıf esasına dayanan politikayı terk ettiler.
MGK karşıtlığı, Genelkurmay karşıtlığı ve sonunda geldikleri
nokta: Ordu düşmanlığı üzerine siyaset yapmak oldu. İşi buraya
vardırdılar.
Biz diyoruz ki, her şeyde olduğu gibi, Ordu içinde de bir zıtlaşma vardır. Bir anlamda sınıflaşma vardır. Genelkurmay ve
generaller, Ordunun burjuva kesimini temsil eder. Toplam 350
general ve amiral vardır 700 bin kişilik Türk Ordusu’nda. Ama
daha alt kesimi teşkil edenler-oluşturanlar halk çocuklarıdır. Nasıl sivil bir gençlik varsa, bir de Ordu Gençliği var. Onlar da halk
çocuğu bizim gibi. Hasbelkader askeri okula gitmiş. Ve devrimimizde, onların da bir bölümünü, çok önemli bir bölümünü, kazanacağız biz. Tıpkı Tanzimat’ta, Meşrutiyet’te, Cumhuriyet’te, 27
Mayıs Politik Devrimi’nde olduğu gibi, bizim Demokratik Halk
Devriminde ve Sosyalist Devrimimizde de Ordu Gençliği’nin
bir bölümü, çok önemli bir bölümü, devrimci saflarımızda yer
alacaktır. Bunu çok iyi biliyoruz. Biz onun üzerine bir ideoloji
ortaya koymuş durumdayız. Bu nesnel tahliller sonucunda bir
ideoloji belirledik. Onu savunuyoruz. Ama Sahte Sol dediğimiz
bu arkadaşlar savrulup gittiler…
“İkinci Kurtuluş Savaşçılarıyız”, diyor Deniz Arkadaş.
E, biz de aynı şeyi diyoruz. İşte Usta’mız, “İkinci
Kuvayımilliyeciliğimiz”, diyor, bu elimde gördüğünüz eserinin
adına.
  Ermeni Meselesinde de

Denizler’le Aynı Düşünüyoruz
Ve Ermeni Meselesinde de, arkadaşlar, Deniz’le aynı düşüncelere sahibiz.
Belki ilginç gelecek, o bakımdan, Deniz’in bu konudaki birkaç cümlesini de okumak istiyorum.
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Ayraçlar, hep, çantamın içinde iç içe girmiş, arkadaşlar onu
ararken, Deniz’in Laiklik konusundaki şu satırları, görüşleri gözüme ilişiyor:
“Okul çağındaki yüz binlerce çocuk hâlâ eğitime taban
tabana zıt Kur’an kursu ve benzeri yerlerde, çağdışı bilgilerle eğitilmektedirler”, diyor Deniz, Savunması’nda, eğitim
sorununda.

Şimdi de Ermeni ve Rum konusundaki görüşlerini okuyalım
Deniz’in:
“Emperyalist devletler, Osmanlı Devleti ile ilişkilerinde
aracı olarak daima Rum ve Ermenileri kullanmışlardır.”
“Ankara Hükümetini, ilk görüşmelerin 1919’da başladığı, Sovyetler Birliği tanıdı. 1917’de Çarlığın devrilmesinden
sonra kurulan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Çarlığın saldırgan, emperyalist politikasına ve Birinci Emperyalist Dünya Savaşı’na karşı çıkıyordu. Devrim Hükümeti,
doğu sınırlarımızdaki askerlerini çekmiş ve Anadolu’daki
mücadeleye yardım etmek için her türlü çabayı göstermiştir.
“1919 Haziran’ında Albay Budyenni başkanlığında bir
Sovyet Heyeti, Havza’da Mustafa Kemal ile buluşarak, genel durumu görüştü. Bu buluşmada Budyenni emperyalizme ve onun emrindeki Ermeni ve Pontus teşkilatlarına karşı
olduklarını bildirerek, Kurtuluş Savaşımızı destekleyeceklerine, gerekli silah ve parayı vereceklerine dair teminat verdi.
Mustafa Kemal, emperyalist ülkeler, Ermeni ve Pontus meselesinde Sovyetler’le aynı fikirde olduğunu beyan ediyordu.
Bu olumlu ilişkiler, savaş süresince ve daha sonra da devam
etmiştir. Ankara Hükümeti ile ilk uluslar arası antlaşmayı
yine Sovyetler Birliği yaptı. Bu antlaşma ilk olması ve mahiyeti bakımından önemlidir.” (THKO Savunması, THKO Davası, s. 411-412)
“Kurtuluş Savaşımızda, emperyalizmle mücadele eden
güçler, değişik taktikler kullanmışlardır. Mücadele, dış düşman ve onun emrindeki hükümetin çıkardığı iç isyanlara
karşı yürütülmüştür.
“1. İstanbul’da İngilizlere karşı, Karakol ve Müdafaa-i
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Milliye öncülüğündeki, şehir gerillasının ağırlık kazandığı
mücadele yürütülmüştür. Diğer taraftan, görevleri, Anadolu’ya malzeme, donatım ve adam kaçırmak olmuştur. Bu
örgütler, sivil güçlerin de bulunmasına rağmen, subayların
ağırlık kazandığı teşkilatlardır.
“2. Ege Bölgesi’nde Yunanlılara karşı yürütülen mücadele, önceleri dağınık bölgesel çete savaşı, sonra örgütlü çete
savaşı ve sonunda nizami ordu savaşı şeklinde yürütülmüştür. Zaferi tayin eden mücadelenin ağırlığını nizami ordu
mücadelesi teşkil etmiştir.
“3. Güneyde Fransız saldırganlara karşı, Antep, Maraş,
Urfa, bölgelerinin yerli halkı, çete savaşına başlamış, daha
sonra belirli oranda subay kadrosu katılmasına rağmen,
esas başarı yerli halkın kendi çabasıdır.
“4. Karadeniz Bölgesi’nde, Rum Pontosçuları Amerikan
yardımıyla ayaklanmış ve ayaklanma, sivil çetelerin ve ordunun mücadelesiyle bastırılmıştır.
“5. Doğu Anadolu’da, Ermenilerin bağımsız bir Ermenistan için Amerika’dan destek alarak çıkardıkları iç isyan,
sivil halk ve ordu tarafından bastırılmıştır.
“6. Padişahın emriyle, Anadolu’da Ulusal Mukavemeti
kırmak ve güçleri bölmek için başlatılan isyanlar, Kuvayı
Seyyare tarafından bastırılmıştır.
“Bu arada, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinde çıkan iç isyanlardaki Amerikan etkisini belirtmek gerekir.
“1919 yılı başlarında ABD Dışişleri Bakanlığı, Senato
Komisyonu Başkanlığı ve Harbord Heyeti’nin Türkiye hakkındaki görüşü şuydu;
“1. Boğazlar’da milletlerarası statüye bağlı bir devlet,
“2. Doğu Anadolu’da bir Ermenistan Devleti,
“3. Orta Anadolu’da Türkiye Devleti kurulacak ve bu üç
devlet de büyük bir devletin himayesi altında bulunacaktır.
“Burada bahsedilen büyük devlet bizzat kendisidir.
Emellerini gerçekleştirmek için ABD ciddi çalışmalara girmiş, yöneticileri satın almaya, gazeteci, subay, diplomat ve
danışmanlar göndermiştir. Türkiye’deki Amerikan kolejlerini cephane depoları haline getirmiş ve gönderdiği 14 bin
misyoner, 50 bin 9 yüz misyoner yardımcısı ve 286 yabancı
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misyon elemanı ile yurdumuzu kendi sömürgesi yapmak
için bütün gücü ile çalışmıştır.” (agy., s. 415-416)

Gördüğümüz gibi Ermeni ve Rum isyan ve işgalleri konusunda da Denizler’le benzer görüşlere sahibiz.
Sevrci Sahte Sol’un bu konuda da Denizler’le hiçbir ilgisi
yoktur. Bu da açıkça görülmektedir artık…
Sevrci Sol’un bazı bileşenleri, bizim Ermeni Meselesindeki
tezlerimizin Kıvılcımlı’yla ilgisi olmadığını iddia etmektedirler.
Usta’mızın “Oportünizm Nedir?”, “Halk Savaşının Planları”
ve “Devrim Zorlaması, Demokratik Zortlama” adlı Üçlü kitabından:
“En sonunda, Türkiye’nin Birinci Demokratik Devrimi (Milli Mücadele) açıktan açığa sırf bir sömürgeleştirme
baskısına karşı İngiliz-Fransız-Amerikan Emperyalizminin
maşası Yunan ve Ermeni istilasına karşı bir Kurtuluş Savaşı
oldu.”, diyor Kıvılcımlı Usta. (age., Derleniş Yayınları, s. 363)

Gördüğümüz gibi, Usta’mız da apaçık, Ermeni konusundaki
görüşünü koyar burada.
Ve yine görüldüğü gibi Denizler de Usta’mızın bu görüşünü
paylaşırlar.

Sevrci Sahte Sol AB-D Emperyalistlerinin
Değirmenine Su Taşıyor
E, biz hep söylediğimiz gibi, o gün de, bugün de aynı tezleri savunuyoruz. Hep devrimci hattı izliyoruz kararlı bir şekilde.
Ama onlar (Sevrci Sahte Sollar), ABD Emperyalizminin saflarına
kadar, ABD tarafından “umut kaynağı” ilan edilecek bir noktaya
varıncaya kadar savruldukları için, bunu anlayamıyorlar. Ve bu
sebeplerden, biz onların üzerine Sevrci Soytarı Sahte Sol etiketini astık, adını verdik. Artık ciddiyetlerini kaybetmişlerdir onlar.
Devrimciliklerini de yitirmişlerdir. Ya bunu bilince çıkarıp adam
olacaklar, yeniden özeleştiri yapıp devrimci saflara dönecekler,
ya da çürüyüp, eriyip, yok olup gidecekler... Deniz bitmiştir artık
onlar için. İşte yavaş yavaş da başladılar dağılıp parçalanmaya.
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Biliyoruz, görüyoruz... Başka gidecekleri yer yok. Bunların yönetimindeki kitle örgütleri de eriyor. İşte Eğitim-Sen, KESK, üye
kaybediyor.
Ne kadar azaldı Eğitim-Sen’in üye sayısı Cemal Arkadaş?
Cemal Arkadaş: Yüzde 50 Hoca’m.
Nurullah Ankut Yoldaş: Yüzde 50, arkadaşlar, yüzde 50…
E, neden bu insanlar eridi gitti? Zulüm mü azaldı Türkiye’de?
Hayır. Katmerlenerek artıyor zulüm. Ama bunların ideolojik
olarak verebilecekleri hiçbir şey yok. Gösterebilecekleri hiçbir
hedef yok. Tükendi, bitti bunlar. Bunların tezlerini ABD Emperyalizmi ve onun Türkiye’deki ortakları çok daha açık, kararlı bir
şekilde savunuyor. Ermeni Meselesinde de savunuyor, Mustafa
Kemal’e saldırmak meselesinde de savunuyor. İşte, Milli Eğitim
Bakanlığı son bir karar aldı. Artık ilköğretim okullarında Atatürk
Köşesi yapmak mecburi olmayacak. Özel okulların İlköğretim
bölümlerinde, değil mi? Evet, arkadaşlar. Bu ne anlama geliyor?
Açık değil mi?..
Zaten bunların ağababası, önderi Tayyip, Mustafa Kemal’e
“ölmüş inek” diye hitap ederek bir kasetinde, açıkça saldırıda
bulunmadı mı, arkadaşlar?
Saldırdı. Öbürleri de aynı düşünceye sahip Mustafa Kemal
konusunda.
E, şimdi bunların, yani Sevrcilerin sol adına Mustafa Kemal’e
karşı olmaları neye yarar, onlara hizmetten başka?..
AB-D Emperyalistlerine ve yerli ortaklarına nizmetten başka…
Ermeni Meselesini en aktif şekilde kim savunuyor bugün?
ABD-AB savunuyor.
Niye?
Türkiye’yi Yeni Sevr’e götürmek için. İşte harita yayımlandı
açıkça. Hem de ABD’nin ordu gazetesinde. Ve Ermeni yetkilileri,
Türkiye’yle ilişkilerimizin normalleştirilmesi için, Türkiye’nin
Sevr’i kabul etmesi gerekir, diyor. Taşnak Partisi yetkilisi Kiro
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Manoyan aynı şeyi, diyor. Ermenistan Dışişleri Bakanı Oskanyan aynı şeyi, diyor. Amerika’daki Ermeni lobisinin temsilcisi
aynı şeyi, diyor...
E, şimdi bunların-bizim sözde Sol’ların ayrıca, Taşnak Partisi’nin emperyalistler tarafından, İngiliz, ABD, Fransız Emperyalizmi tarafından kandırılarak ortaya koyduğu tezleri savunmasına gerek var mı?.. Bakın emperyalistler zaten savunuyor bunu.
AB-D Emperyalistleri ve Ermeni şovenleri, ırkçıları zaten hararetle savunuyor bunları. Bu demagojik yalanları. Onların amacı
belli: Yeni Sevr! Türkiye’yi oraya götürmek ve orada boğmak.
Onlar davranışlarında tutarlı. Ya bizimkilere ne oluyor? AB-D’ye
uşaklıktan, hizmetten zevk mi alıyorlar? Zahir öyle…

Soykırım Değil Karşılıklı Katliam
Arkadaşlar, bu konuda çok yazdık. Yayınlarımızı izleyen arkadaşlar, matematiksel bir kesinlikle, bir Ermeni Soykırımı’nın
yapılmadığını ve olanın karşılıklı bir savaş olduğunu çok net bir
şekilde görürler.
Bunu zamanın Ermeni liderleri diyor. Bogos Nubar Paşa
diyor, Fransız Dışişlerine yazdığı mektupta, Paris Barış Konferansı’nda, 1920’de yapılan, emperyalistlerin kendi aralarında
Türkiye’yi paylaşma planları, pazarlıkları yaptıkları Konferansta. “Savaştan önce Osmanlı yetkilileri bize geldi. Savaşta bizimle beraber olun, size özerklik verelim dediler. Biz bunu şiddetle
reddettik”, diyor Bogos Nubar Paşa. “Ve İtilaf Devletleri’nin davasına sadakatle bağlandık, onlarla birlikte savaştık. Ve bunun
karşılığında bizim hak ettiğimiz şeyleri verin”, diyor arkadaşlar.
O zamanki Ermenistan Taşnak Cunhuriyeti’nin Temsilcisi Aventis Aharonyan aynı şeyi, diyor. Savaşan Ermeni liderleri, daha
sonra yazdıkları anılarında aynı şeyleri söylüyorlar.
Ve geçenlerde okuduğum bir kitapta, Sarkis Çerkezyan,
“Dünya Hepimize Yeter” adlı kitabında, Belge Yayınları’ndan
çıkmış, tanıdığı Ermeni önderleri, önemli Ermeni şahsiyetleri anlatıyor. Çerkezyan, eski Sahte TKP üyesi, arkadaşlar. Yaşı orta
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yaşa gelen arkadaşlar hatırlar, o zamanlar “Atılım” diye bir illegal yayım çıkarıyordu eski Sahte TKP. Bunun İstanbul’daki marangoz atölyesinin bodrumunda çıkıyor bu şey. Bodrumu değil
de daha doğrusu, gizli bir kapaktan atölyenin altına kazdıkları bir
odada, baskı makinesini oraya yerleştirmişler, orada basılıyormuş. Onu anlatıyor burada.
Yine Dırtat Şirinyan diye bir Taşnak savaşçısının anılarını
dile getiriyor, arkadaşlar.
Dırtat Şirinyan, 1912 Balkan Savaşı’nda ünlü Ermeni komutan Antranik’le birlikte savaşmış, Gönüllü Ermeni Alayı’nda.
Burada açıkça anlatıyor. Yani o zaman Bulgaristan’da gördüğümüz Türk’ü önce sorguya çekip, sonra katlettik, öldürdük. Ve sonunda Türkleri temizledik ve Bulgaristan kuruldu, diyor. Hatta
Kraliçeyle de görüştük. İyi de, siz tamam, devletinizi kurdunuz;
biz ne yapacağız? dediğimizde, sıra size de gelecek dedi, diyor.
Yani 1912’de Gönüllü Ermeni Alayı, Balkan Savaşı’nda yer alıyor. Daha sonra yine bu kitapta söz edilir, Antranik, Sarıkamış
Savaşı’nda gönüllü Ermeni birlikleriyle Rus, Çarlık Rusyası
Cephesinde, onlarla omuz omuza savaştığını söylüyor. Bunların
hepsi Tehcir’den önce, 1915 Tehciri’nden önce, arkadaşlar.
Ve sonra, Mütareke’den sonra yine, savaştıklarını söylüyor.
Yani karşılıklı bir savaş. Ve işin ilginci, Türk düşmanı değil
Dırtat Şirinyan. Onlar bizi öldürdü, biz onları öldürdük, diyor.
Tıpkı bizim koyduğumuz gibi koyuyor meseleyi:
“Vaktiyle çok savaşmıştı Türk Ordusuna karşı, ama
hiçbir zaman Türk düşmanı olmadı. Arı bir yurtseverlik
vardı onda. Düşünün ki, “Benim için onurdur Türkiye’nin
kurtarıcısının heykelinin altında resim çektirmek” diyerek
Samsun’da Mustafa Kemal’in heykelinin altında fotoğraf
çektiriyor. Bana sürekli, “Hiçbir zaman hiç kimseyi kıskanmayacaksın, Türkleri kıskanmayacaksın; onların övünmeye
de hakkı vardır, sevinmeye de hakkı vardır, bayram etmeye
de hakkı vardır, her şeye hakları vardır. Ama sen de seninkini sevmeyi bil” derdi. Böyle arı bir yurtseverdi.
“Koca Mustafa Paşa’da çalışırken, bir araba yaptım ona,
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süt satıyor, gazete satıyor, yoğurt satıyor... Bir gün Cumhuriyet Bayramı. Radyolarda Cumhuriyet bayramı nedeniyle marşlar çalınıyor. Beni gördü, elimden tuttu, dükkâna
getirdi. “Sarkis, (yani Çerkezyan’ın ön adı, Sarkis) üzgün
müsün oğlum” dedi. “Yok” dedim, “niye?” “Bak, bugün
Cumhuriyet bayramı oğlum, Türkler bayram yapıyorlar,
onların bayram yapmaya hakkı var. Sevinmeye de hakları
var, kahramanlıklarını anlatmaya da… Her şeye hakları
var. Tamam, savaştık, biz de kahramanlık yaptık, onlar bizi
öldürdü, biz de onları öldürdük, ama o ayrı bir şey. Sakın
kıskanmayasın. Ama onlarınkine saygı duyarken, bizimkini
de sevmemiz lazım” dedi.
“1957’de Samatya’da öldü. Beni çok severdi” diye anlatıyor…

Yani insan savaşın içinde yaşayınca, hem kendi tarafının, hem
karşı tarafın çektiği acıları somutça görünce, bir insan yüreği de
taşıyınca, meseleyi böyle hakkaniyetli olarak ortaya koyuyor, arkadaşlar. Mesele bu.
Şimdi Sevrci Solda, Ermeni İsyanını gayri meşru ilan ettik
diye, bizi şovenlikle, hatta faşistlikle suçlayan var.
Yahu, hak iddia ettikleri yahut vatanımız dedikleri topraklarda, yani Kılikya’dan Trabzon’un doğusuna çekilen bir hattın doğusunda kalan topraklarda yaşayan nüfusun yüzde 14 küsurunu
teşkil ediyorlar. Vilayet-i Sitte denen 6 ilde ise nüfusun sadece
yüzde 18 nokta küsurunu temsil ediyorlar. Ve diyorlar ki, burası
bizim vatanımız. Biz burada bağımsız devlet kuracağız.
İyi de, o nüfusun ezici çoğunluğu ne olacak?
Bulgaristan’daki gibi, bir kısmını katledip öldürecekler, bir
kısmı da canını kurtarmak için kaçacak. Nitekim Bulgaristan’da,
Bulgarlar, savaş öncesi yani özellikle 93 harbi denilen, 1877-78
Harbi öncesi, nüfusun yüzde 45’ini oluşturuyorlar. Ama Çar Ordusu, o meşhur savaşta Osmanlı’yı yenerek Balkanlara girince;
çoğunluk olan Türk-Müslüman halkı, Bulgarlarla el ele vererek
katlediyor ve muazzam bir Türk göçü gerçekleşiyor, Bulgaristan’dan. Ve benim babaannemin babası da o göçle birlikte Ana97

dolu’nun orta yerine kadar geliyor. Konya’nın bir köyüne kadar
geliyor. Ve koca bir aileden sadece 20’li yaşlarda iki kişi gelebiliyor, iki genç gelebiliyor. Ailenin gerisi katliamdan, sefaletten
ve yollardaki hastalıklardan, olumsuz diğer koşullardan yok olup
gidiyor.
Şimdi onu örnek alarak, emperyalistlerin kışkırtmasıyla
Taşnak Partisi’nin Ermeni burjuvaları da 1894’te Sason’da ilk
ayaklanmayı, isyanı başlatıyorlar. Ve yine Damadyan ve Murat
diye iki Ermeni önderi gelip aylarca çalışıyor, o güne kadar
yüzyıllarca Müslüman halkla kardeşçe yaşayan Ermenileri, Türk
ve Kürt Halklarına düşman hale getiriyor. Ermenileri uzun bir
hazırlık döneminden sonra eğitiyor, silahlandırıyor ve aniden
Kürt köylerine saldırıyorlar. E, tabiî Kürt köylüler yüzyıllarca
kardeşçe yaşamışlar, böyle bir saldırı beklemedikleri için bozguna
uğruyorlar. Muazzam kayıplar veriyorlar. Osmanlı, o bölgedeki
askerlerini gönderiyor, onu da yeniyorlar. Onun üzerine başka
bölgelerden büyük birlikler sevk ederek isyanı bastırıyor. Kitabı
getirmedim, fazla zaman yok diye. Rus General Mayewski’nin,
o günler orada, arkadaşlar; Mayewski de Çar’ın generali olarak,
bölgeyi inceleyip, rapor edip, Çar’a bildirmekle görevli. Anıları
yayımlandı, Türkçede de yayımlandı. Sason İsyanı’nında, gidiyor, isyanın bastırılmasından sonra orada incelemeler yapıyorlar,
Batılı devletlerin temsilcileriyle beraber, aynen böyle anlatıyor:
O güne kadar masum, kardeşçe yaşayan halkların, bu Taşnak önderleri tarafından kışkırtılarak birbirine hasım hale getirildiğini
ve her iki taraftan da büyük canlar yok olup, acılar çekildiğini
söylüyor. Ve ondan sonra isyanlar devam ediyor. E, şimdi bunu
düşünmüyorlar arkadaşlar.

Mustafa Kemal de Bizim Jose Marti’mizdir
Burada konu gelmişken, bazı Kürt Yoldaşlarımız ve Kürt Arkadaşlarımız, Mustafa Kemal’e tepkililer. Yani Kurtuluş Savaşı
sonunda bizim Ulusal Hakkımızı tanımadı, diye.
Tamam, tanımadı, arkadaşlar. Bir burjuva devrimidir
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1923’teki. Lenin, çok açık şekilde koyuyor. Bunu yayımlarımızda defalarca belirttik, arkadaşlar; “Mustafa Kemal sosyalist
değil”. Ernesto Gómez Abascal Yoldaş da söyledi, Devrimimizin önderi dedikleri Jose Marti de Marksist, Sosyalist değil; Antiemperyalist, Ulusal Kurtuluşçu. Ama Fidel ve Kübalı yoldaşlar,
Ernesto Yoldaş da biraz önce aynen söyledi, “onun düşünceleri
devrimimizin zafer kazanmasına yol açtı”, diyorlar. İşte Mustafa
Kemal’i de biz, Kübalıların Jose Marti’yi değerlendirdikleri biçimde değerlendiriyoruz. Aynı gözle bakıyoruz. E, bir Burjuva
devrimi yaptı, sosyalist değildi, ama antiemperyalistti, emperyalistleri yendi. Onun devrimini mantıkî sonucuna ulaştıracak olan
bizleriz. Ve o yüzden biz Kemalist değiliz, Mustafa Kemal’i tutarız. Çünkü Kemalizm burjuva ideolojisi. Onu savunduğumuz
anda, burjuva ideolojisini savunmuş oluruz. Ama Mustafa Kemal, ömrü savaş meydanlarında geçmiş, bir dahi komutan. Zaferden sonra Çankaya’da ablukaya alınıyor burjuvazi tarafından.
Ekonomi tümüyle onun denetimi dışında, arkadaşlar. Anadolu
burjuvazisi hemen bir yıl sonra, İş Bankası’nın kuruluşuyla birlikte tekelci aşamaya geçiyor. Ve Mustafa Kemal de denetleyemiyor zaten. Tek kişi, Çankaya’da… Zaten de sosyalist görüşlere sahip değil. Öyle olunca, 1950’de tümüyle Finans-Kapital
iktidarı ele geçiriyor. Mahir de, Deniz de aynı şekilde koyar bu
meseleyi. Yani 1950’de ele geçirdiğini koyar. Ve aynı zamanda
Türkiye kayıtsız şartsız ABD Emperyalizminin denetimine girdi
1950’yle beraber.
Usta’mız da arkadaşlar… Yine gazetemizin son sayısında bu
bölümü aktardık, arkadaşlar, Usta’mızın kitabının (Halk Savaşının Planları’nın) bu bölümünü. Der ki Usta’mız: Finans-Kapital,
Mustafa Kemal’in sağlığında yavaş yavaş ilerleyerek ekonomiyi
ele geçiriyordu. Ama Mustafa Kemal’in hastalığıyla beraber, sıçramalar halinde ilerleyerek ekonomiyi tümden eline geçirdi.
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Kurtuluş Savaşımız Olmasaydı
Emperyalistler Halkları Birbirine Boğazlatırdı

Şimdi eğer Mustafa Kemal’in önderliğinde Kürt ve
Türk Halklarının birlikte, kardeşçe dayanışarak verdikleri
Kurtuluş Savaşı başarıya ulaşmamış olsaydı, İngiliz-Fransız
Emperyalistleriyle beraber Ermeni Taşnak Burjuvaları tüm Kürt
illerinde masum Kürt, Türk, Çerkez ve tüm Müslüman nüfusun
bir kısmını katledecekler, bir kısmını da kovacaklar ve o illerde
büyük bir etnik temizliğe girişeceklerdi. Planları, niyetleri buydu. Bu kuşkusuz. Mesela Ermenistan’da bugün bir tek Türk yok!
Tek bir Türk bulamazsınız. E, orada da Türkler vardı, Müslümanlar vardı daha önce, Çarlık Rusyası-Osmanlı zamanında.
Belge Yayınları’ndan çıkan, Ermeni yazar Mıgırdiç Armen’in “Hegnar Çeşmesi” diye bir kitabı var. Kısa bir kitap,
arkadaşlar. Orada anlatır yazar: Erivan’da şu karşı tepeler bir zamanlar Türk Mahallesiydi. Şöyle şöyle biçimde Türk evleri vardı. Ama şimdi sadece boş tepeler haline geldiler, der.
Bu bakımdan asıl soykırım ve katliam, bizim Kurtuluş Savaşı’mız mağlubiyetle sonuçlansaydı gerçekleşecekti. Paris Konferansı’nda biliyorsunuz, ABD ve İngiliz Emperyalistleri tarafından Kilikya’yla Trabzon’un doğusunda kalan, yani o hattın doğusunda kalan (yayımladık da daha önce), 340 küsur kilometrekarelik topraklar Ermenistan’a bırakılmak isteniyor. Fransızların
itirazı üzerine, Güneydoğu bölgesindeki bu toprakların bir kısmı
Fransızlara bırakılıyor. İşte bugünkü Kürt illerinde Kürt insanlarımız varsa bugün, Kürt ve Türk Halklarının başarıya ulaştırdıkları Kuvayımilliye’nin sonucunda varlar.
Bunu dikkate almamız lazım.
Bizim de, Mustafa Kemal’in mirasçıyız, derken kastettiğimiz,
bunlardır. Bu bakımdan beraberce, kardeşçe, Mustafa Kemal’in
bu yönünü, (zaten en önemli yönüdür, kişiliğini belirleyen, karakterize eden yönüdür bu; antiemperyalistlik, bağımsızlık ve
laiklik) benimsememiz, savunmamız, mantikî sonucuna ulaştırmamız gerekir.
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EMEP’in Denizler’e Kesin ve Açık İhaneti
Sevrci Soytarı Sahte Sol’un en kaşar bileşenlerinden olan
EMEP, kendisine ait Akyüz Yayınları aracılığıyla THKO DAVASI’nı yayımladı, 1991’de. Bu kitaba, Mustafa Yalçıner imzalı
bir de “Önsöz” koydu.
Bu “Önsöz”de, Denizler’e, ideoloji ve mücadelelerine, sinsi
ve aşağılık bir şekilde saldırılıyor, böylece de o devrimci kavgaya
ettikleri ihanetin ve kendilerini, içine bilerek ve isteyerek atmış
oldukları gerizin üstü örtülmek isteniyordu. Her hainin yaptığı
gibi, ben ihanet ettim denmiyordu. Terkettiğim, bıraktığım eski
davam yanlıştı, çıkmaz yoldu, ben onun için ondan uzaklaştım
ve şimdi bulunduğum yer doğru yerdir. Ben ancak şimdi doğru
yolu buldum deniyordu. Yasemin Çongar’ın, Taner Akçam’ın,
Hasan Cemal’in, Hadi Uluengin’in, Cengiz Çandar’ın, Gülay
Göktürk’ün, Aydın Engin’in ve benzerlerinin dediği gibi. İhanetlerinin üstünü örtmeye çalıştıkları gibi… Onlar da aynen böyle
diyorlar bildiğimiz gibi. Hasan Cemal, dönekliğinin bir de kitabını yazdı… İşte aynen Hasan Cemal gibi EMEP de dönekliğini
“Önsöz”ünde yazıyor, “Evrensel” gibi gazetelerinde yazıyor ve
daha bir yığın yayınında yazıyor…
Gelelim yazdığı bu “Önsöz”de dediklerine:
“(…) THKO, kendi geçmişinin kirleri, lekeleri, paslarıyla
varolmuştur.
“(…)
“THKO, geçmişinden başlıca pratik bir kopuştur, özellikle eylem biçimleri alanında bir kopuştur. Siyasal pratikte reformculuğa karşı devrimciliğin savunuluşudur. THKO’nun geçmişi düzen eklentisi solculuktur, liberalizmdir,
reformculuktur, parlamentoculuktur, darbeciliktir, çeşitli
siyasal yönelimlerle düzenin savunulmasıdır, yasalcılıktır.
Ve THKO’nun gelişme dinamiği ve sosyal dayanağı öğrenci
hareketidir. Radikal gençlik hareketinden gelen militanların
profesyonelleşmesiyle örgütlenen THKO, önerdiği devrimci
tutum ve yöntemlerle bu geçmişten kopar; ancak geçmişinin siyasal pratiğine yol açan siyasal ideolojik kuramlardan,
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yaklaşımlardan, teorik kavrayıştan kopamaz, kopuşun da
yolunu açar ama.
“Bu nedenle elinizdeki kitabı Türkiye devriminin bir dönemine ışık tutan bir belge olarak okumak gerek. Bugüne
nereden gelindiğini anlamak üzere okunmalı THKO DAVASI.
“THKO geçmişiyle bağlantısı içinde bulanık sosyalist
fikirlere sahip olunmasına karşın Marksizm ve sosyalizme
henüz varılamayan bir sürecin olgusudur. THKO pratikte
burjuvaziden kopuş yoluna girerken ideolojik-siyasal tutum
ve yaklaşımlarda henüz kopuşa gidemez.
“(…)
“Kısacası THKO sınıftan ve sosyalizmden uzak bir yer
tutmuştur geçmişiyle bağlantısı içinde.” (agy., Önsöz)

Çok açık bir biçimde görüldüğü gibi EMEP ve onun
kalemşoru M. Yalçıner, THKO’yu Marksist ve sosyalist
saymıyor. THKO’nun eylemlerini devrimci, ama ideolojisini;
“düzen eklentisi solculuktur, liberalizmdir, reformculuktur,
parlamentoculuktur, darbeciliktir, çeşitli siyasal yönelimlerle
düzenin savunulmasıdır, yasalcılıktır” diye değerlendiriyor.
Anlaşılıyor ki EMEP, 1991’de, artık THKO sömürüsü yapmadan da varlığını sürdürebileceği bir aşamaya geldiğini düşünerek, sırtında bir yük olarak gördüğü THKO’nun devrimciliğini
fırlatıp atarak ondan kurtulmak istiyor. THKO sömürüsü yaparak
devşirdiği kadrolarını, THKO’nun devrimci ideolojisinden koparmak ve sonradan oluşturduğu Sevrci Sahte Sol ideolojisiyle
doktrine etmek istiyor. Bu amaçla da THKO’ya-Denizler’e böyle
hayâsızca saldırıyor.
Denizler ve Mahirler, yukarıda da belirttiğimiz gibi Mihri
Belli’nin MDD çizgisinden tümüyle kopmuş değillerdi. Bu nedenle de ideolojilerinde yer yer bu çizginin izleri görülür. Ve bu
etkiden dolayı Denizler de Mahirler de Mustafa Kemal’le Kemalizmi birbirine karıştırırlar. İkisinin de bir ve aynı şey olduğunu sanırlar. Yine MDD etkisiyle, Birinci Antiemperyalist Ulusal
Kurtuluş Savaşımızın sınıfsal önderinin Anadolu burjuvazisi ol102

duğunu göremezler. Bu Kurtuluş Savaşımıza küçükburjuvazinin
sınıfsal önderlik ettiğini sanırlar. MDD’nin bu yanlışlarını da Türkiye Soluna ilk defa, Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı göstermiştir.
“Devrim Zorlaması Demokratik Zortlama” adıyla yayımladığı MDD eleştirisiyle de MDD’ye ölüm vuruşunu yapmış, bu
ideolojinin Sol ortamdaki hâkimiyetine son vermiştir.
Denizler’in ve Mahirler’in bu ideolojinin etkisinden tümüyle arınamamalarından kaynaklanan yanlışları, On’ların Marksist-Leninist-Sosyalist olmalarını asla ortadan kaldırmaz. Sadece
On’ların yanlışları olarak kalır. Denizler de Mahirler de sapına
kadar Sosyalisttiler, Marksist-Leninisttiler. Nitekim Usta’mız H.
Kıvılcımlı da bu arkadaşları hep derlenilecek, birleşilecek devrimci güçler-gruplar-eğilimler olarak görmüştür. Biz de On’ların
devamcısı olduğunu iddia eden hareketleri aynı biçimde değerlendirdik. Tâ ki, bu hareketler Denizler’in ve Mahirler’in devrimci çizgisini terk edip sağa savruluncaya kadar… Bu hareketler,
bugün geldikleri yer itibarıyla açık biçimde ihanete karmışlardır.
Denizler’le de Mahirler’le de hiçbir ilgileri kalmamıştır. AB-D
Emperyalistlerinin, dünyayı yeniden şekillendirerek-bozup düzerek yağmalama-talan etme projesi demek olan “Project Democracy”yi, gerçek demokrasi, devrimci demokrasi sanarak ona
dört elle sarılmışlardır. Bu nedenle de AB-D Emperyalistlerinin
Türkiye’deki üslerinden biri olan ve Taner Akçam’la Yasemin
Çongar’ın ideolojik rehberliğindeki (bu CIA görevlileri aynı zamanda yazarları arasındadır bu gazetenin) Agos Gazetesini Kâbe
edinmişlerdir. Yine CIA’nın bir başka sesi olan ve yine Yasemin
Çongar’ın yönetimindeki “Taraf Gazetesi”ni de Kâbe edinmeleri yakındır. Devrimci önderlerine ve geçmişlerine ettikleri bu
ihanetlerden dolayı da bu hareketler, ABD Emperyalistleri tarafından “Umut kaynağı” ve “Demokrasi güçleri” olarak ilan
edilmişlerdir. Ve tabiî ki de ödüllendirilmişlerdir. Madalyalandırılmışlardır. AB-D Emperyalistleri tarafından dost güçler olarak
görülmektedirler artık… Ne acıdır ki durum-gerçek bu… Tabiî
onlar, bu ihanetlerinin farkına varıp, onu bilince çıkarıp, açık ve
kesin olarak özeleştiri yapmadıkça, nedamet getirmedikçe, bizim
103

onlarla bir ilgimiz ve işimiz olamaz. O yüzden biz onlara kendinizi içine attığınız çukurun, bataklığın farkına varın, nedamet
getirin, diyoruz. Tabiî içlerinde eser miktarda da olsa devrimci
inanç, devrimci ruh kalmışsa… Ya da kalmış olanlarına…
EMEP’e dönersek, bugün eklendiği, ibrikçiliğini ettiği;
“Amerika uzaklardan gelen dostumuzdur” diyen Amerikancı burjuva Kürt Hareketiyle birlikte, Amerika; Ortadoğu’dan ve
Irak’tan gitmesin diyen Talabani’nin, Barzani’nin yanına doğru
savrulup gitmiştir…
Bir diğer yandan da EMEP, türbancılara, Ortaçağcı hareketlere, Tayyipgiller’e yandan çarklı destek vermekten; onlara da
ibrikçilik etmekten geri durmamaktadır. Antiemperyalist ve antifeodal mücadeleye yani Denizler’in-THKO’nun ideolojisine ve
mücadelesine sırt dönerek ihanet edince, kaçınılmazca varacağı
yer daha doğrusu-geriz burası olacaktır. Tüm Amerikancı güçlerle yan yana duracaktır artık.
THKO’ya-Denizler’e dil uzatma cüretinde bulunabilen bu insan sefaletlerinden oluşan gerici güruh bilmelidir ki, böylelerinin
bir milyon tanesi, Denizler’in tırnağı olamazlar…
Ve Denizler’in Türkiye Devrim Tarihindeki yüce yerine hiç
kimse toz konduramaz, gölge düşüremez.
Ne diyor Deniz idam sehpasında, gecenin sessizliğini yırtan
gür sesiyle:
“Yaşasın Türk Halkının Bağımsızlığı!..
“Yaşasın, Marksizm ve Leninizmin Yüce İdeolojisi!..
“Yaşasın, Türk ve Kürt Halkının Bağımsızlık Mücadelesi, Kahrolsun Emperyalizm!..”

Ne diyor Yusuf:

“Ben, halkımızın bağımsızlığı için bir defa ölüyorum.
Fakat bizi asan sizler, şerefsizliğinizle her gün öleceksiniz!..
Biz halkımızın hizmetindeyiz. Sizler Amerika’nın hizmetindesiniz.
“Yaşasın Devrimciler!..
“Kahrolsun Faşizm!..”
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Deniz

Hüseyiin

Yusuf

Ve Hüseyin:
“Ben, hiçbir şahsi çıkar gözetmeden, halkın mutluluğu için savaştım. Bu bayrağı bu ana kadar şerefle taşıdım,
bundan sonra da bu bayrağı Türkiye Halkına emanet ediyorum...
“Yaşasın İşçiler ve Köylüler!..
“Kahrolsun Faşizm!..”

Gördüğümüz gibi, Denizler’in, darağacında-ölümle burun
burunayken bile haykırdıkları her cümlenin her bir hecesinde,
yiğitlik, cesaret, onur, devrimci inanç, kararlılık, devrimci ruh ve
halklarımıza olan sonsuz sevgi ve güven fışkırmaktadır…
Burada, belki bazı arkadaşların kafasında şöyle bir soru oluşabilir… Peki siz Denizler’le bu kadar yakındınız da neden o
zaman aynı hareketin içinde yer almadınız? Birlikte davranmadınız?
Bizim Denizler’le ve Mahirler’le aramızda olan temel ayrılık
Devrim anlayışı konusundaydı.
Denizler, Temmuz-Ağustos 1967’de Havana’da yapılan “Latin Amerika Dayanışma Örgütü (OLAS)”ın ilk Kongresi’nde
Fidel’in önerileri ve Che’nin “Askeri Yazılar”ı doğrultusundaonlar esas alınarak oluşturulan kararlarla formüle edilen
Devrim Anlayışını benimsiyorlardı. Ve bu anlayışla THKO’yu
oluşturdular.
Mahirler’se yine Fidel ve Che’nin görüşleri doğrultusunda,
Brezilyalı gerilla örgütü lideri Carlos Mariguella’nın kaleme
aldığı Fidelizmin-Cheizmin derinleştirilmesi olarak yorumlanan-değerlendirilen”, “Şehir Gerillası” adlı kitapta ortaya konan Devrim Anlayışını savunuyordu. Mahir de ifadesinde, kendi
devrim anlayışını bu esere dayandırdığını beyan eder. Mahir’in
“Kesintisiz 1-2” başlıklıklarıyla bu kitap karşılaştırıldığında da
bu yoğun benzerlik ve özsel uyum açıkça görülür.
Gerek OLAS KONGRESİ kararları, gerekse Carlos Mariguella’nın kitabı, esasta-temelde, Küba Devrimi’nin izlediği yolu
benimser ve onu teorileştirir. Yani aralarında önemli bir farklılık
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yoktur. Ya da özde bir fark yoktur. Sadece C. Mariguella’nın kitabı daha ayrıntılıca işler, konuyu.
Bizse, Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı’nın “Devrim Nedir?”
adlı eserinde tüm yönleriyle ortaya koyduğu Leninci Devrim
öğretisini benimsiyor ve bunu savunuyorduk. Halen de aynı görüşteyiz. Hep tekrarladığımız gibi, biz 1921’den beri ne yazıp
söylemişsek, hepsini bugün de savunmaktayız…
Sevrci Soytarı Sahte Sol’un bileşenleri bugün Denizler’i ve
Mahirler’i, devrim anlayışları da dâhil olmak üzere her şeyiyle
terk etmişlerdir. Ya da Sevrci ihanetleri, Devrimci Kavga’nın tüm
alanlarını kapsamaktadır. Bu yüzden bugün Denizler’in ve Mahirler’in idealleri yalnızca bizim mücadelemizde yaşıyor. On’lar
bizim kahramanlarımızdır, bizim şehitlerimizdir… On’ların davalarının savaşını veren biziz. İdeallerini biz gerçekleştireceğiz.
Demokratik Halk Devrimini biz zafere ulaştıracağız. Demokratik Halk İktidarından, Sosyalist Devrime biz geçeceğiz. Proletaryanın Sosyalist İktidarını biz kuracağız. Sosyalist ekonomiyi biz
örgütleyeceğiz. Biz bu ülkenin gerçek proletarya devrimcileriyiz. Bizi hiçbir güç yolumuzdan alıkoyamaz, saptıramaz, korkutamaz, ürkütemez.
Biz Halklarımıza karşı son derece sevecen, yufka yürekli,
ilgili, sorumlu insanlarız. Fakat düşmanlarımıza karşı aşınmaz,
bükülmez iradeli çelikten insanlarız. Bu insanlık davasını, bu en
yüce, en kutsal davayı mutlaka başarıya ulaştıracağız. Bundan
hiç kuşkumuz yoktur. Kimsenin de olmasın!..

EMEP, İğrenç Gerici İçyüzünü
27 Mayıs Düşmanlığıyla Bir Kez Daha Ele Verir
Ancak bir insan sefaletinin kaleme alabileceği bu ibretlik
“Önsöz”de, yazarı M. Yalçıner ve EMEP, DENİZLER’e 27 Mayıs’ı savundukları için de saldırır. EMEP, ihanetinden beri, 12
Mart ve 12 Eylül’ün faşist generalleri de dâhil olmak üzere Demirel’ler, Özal’lar, Tayyipgiller, Fethullah’ın tüm yazarçizerleri
ve yerli-yabancı Parababalarının her türden uşaklarıyla birlikte,
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Teğmen Ali İhsan Kalmaz

Turan Emeksiz

onlarla aynı koroda yer alarak, 27 Mayıs Politik Devrimi’ne saldırır.
Mesela, 27 Mayıs 2007 tarihli “Evrensel”inde şöyle yazar:
“Darbe “kültür”üne bir ek: 27 Mayıs 1960”
Bu başlık altında şu paragraf yer alır:
“İttihat ve Terakki’nin Babıâli baskınından bu yana Türkiye, neredeyse bir “kültür” haline gelecek şekilde darbeler
aracılığıyla yeniden organize edildi. Her defasında var olan
sorunlar arttı; ancak sonuçta, o sorunları çözme potansiyeli
olan güçler tasfiye edildi.” (agy.)

EMEP; daha başlığının ilk kelimesinde aşağılık, pis, gerici
demagojisine başlıyor. Devrimle darbeyi bir ve aynı şey sayıyor.
Darbe, 12 Mart ve 12 Eylül’ün faşist, AB-D uşağı generallerinin CIA yönetiminde yaptıkları halk düşmanı faşist hareketlerine
verilen addır. Bunlar, bizim gibi geri kapitalist ülkelerde, gelişen devrimci, sosyalist ve antiemperyalist hareketlerin önüne set
çekmek ya da bu hareketleri tümüyle ezmek için yapılır. Daha
doğrusu CIA eliyle Amerikancı faşist generallere yaptırtılır. Bu
108

hareketler sonunda, devrimci, yurtsever, antiemperyalist güçler
ezilir, pek çok devrimci katledilir, on binler hatta, 12 Eylül Faşist Darbesi sürecinde görüldüğü gibi yüz binlerce devrimci ve
namuslu aydın, işçi, köylü zindanlara doldurulur. Sosyalist ve
antiemperyalist düşünce ve kültür yasaklanır-suç sayılır. Halkın
tüm hak arama yolları tıkanır. İlerici, namuslu sendikalar kapatılır, bu sendikaların yöneticileri zindana atılır. Meydan yalnızca
sahte-sarı, Amerikancı sendikacılara bırakılır. Bizde, CIA yönetiminde kurulan ve on yıllarca ABD’den para alan sarı Türk-İş’e
bırakılmıştı meydan. Hatta bu işçi düşmanı namussuz sendika 12
Mart ve 12 Eylül Faşist darbecilerinin kurduğu hükümetlere Çalışma Bakanı bile vermişti. Böylece bu darbelerde fiilen yer de
almıştı.
Ve toplum bu faşist darbelerle on yıllarca geriye götürülmüştü. Velhasıl halklarımızın ve devrimci güçlerin anası ağlatılmıştı,
bu faşist darbeler-darbeciler tarafından. Tek gülen de yerli yabancı Parababaları olmuştu. Bu darbelerin CIA tarafından tezgâhlandığını ve yönetildiğini bugün namuslu olmak kaydıyla
hiçbir aydın inkâr edemez…
Peki 27 Mayıs Politik Devrimi, böyle miydi?
Asla! Tam tersine, bu devrim bir kere generaller değil, namuslu, yurtsever genç subaylar tarafından yapılmıştır. Ayrıca
üniversiteli Aydın Gençliğimiz de bu harekete bütünüyle katılmıştır. Bu hareketin hazırlanması ve gerçekleştirilmesi sırasında
Sivil ve Asker Gençliğimiz 5 şehit vermiştir. Bu şehitlerimiz Turan Emeksiz, Nedim Özpolat, Ersan Özey, Ali İhsan Kalmaz
ve Sökmen Gültekin’dir. Yani 27 Mayıs, Asker ve Sivil Aydın
Gençliğimizin eseridir.
Kime karşı yapılmıştır 27 Mayıs?
Amerikancı, hain, halk düşmanı yerli Finans-Kapital İktidarına karşı. Atayacağı bakanları bile, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği aracılığıyla ABD Dışişleri’ne soran ve ancak oranın onayını aldıktan sonra atamayı yapan (yani bu denli ABD uşağı)
Bayar-Menderes Hükümeti’ne karşı… Türkiye’yi ABD’ye ya109

ranmak için Kore Savaşı’na sokan ve burada beş bin gencimizin
telef olmasına yol açan, Türkiye’yi NATO’ya sokan Bayar-Menderes Hükümeti’ne karşı… 27 Mayıs Devrimcileri, bir vuruşta
bu Finans-Kapitalistler ve Tefeci-Bezirgânlar Hükümetini alaşağı etti. Bu Amerikancı hain çetenin üç elebaşını ipe gönderdi…
Hazırladığı daha doğrusu kendi anlayışındaki hukukçulara
hazırlattığı, “1961 Anayasası” adıyla anılan Anayasayla halka
kısmî de olsa hürriyet ve demokrasi getirdi.
1961 Anayasası ya da 27 Mayıs Anayasası, Türkiye Cumhuriyetinin en ileri Anayasasıdır. Bu konuda tüm namuslu aydınlar
hemfikirdir. Bu Anayasa, toplumdaki sınıfsal sömürüyü ortadan
kaldırmaz. Ama o sömürüye son verecek olan hareketi yani Sosyalizmi serbest bırakır. Onun önündeki engelleri, ayağındaki
prangaları kaldırıp atar. Sosyalizmi suç sayılmaktan çıkarır.
27 Mayıs öncesinde, Türkiye’de sosyalistlik en büyük suçlardan biriydi. Sosyalist örgüt kurucu ve yöneticisi olmanın cezası
idama kadar varıyordu. Böylesine ağır suçlardandı sosyalistlik.
Bu nedenle de toplumda sosyalist düşünce yayılamıyor, tüm
Türkiye’deki sosyalistlerin sayısı 100-150 kişiyi geçemiyordu.
Usta’mız H. Kıvılcımlı, bu yüzden 22.5 yıl, Nazım Hikmet 12
yıl, daha pek çok sosyalist de üçer, beşer yıl hapis yatmıştı.
Bu az sayıdaki Sosyalistin her birinin peşine de ikişer, üçer
polis takılıyordu. Bu siyasi polisler, sosyalistlerin 24 saatini yani
tüm yaşantısını gözetim altında tutuyordu. Bu devrimcilerin
görüştüğü, konuştuğu her kişiye hemen gidip, “bu görüştüğün
adamın azılı bir komünist olduğunu biliyor musun? Bununla bir
daha görüşür, konuşursan başın belaya girer. Bak, benden söylemesi… Sonra başını duvarlara vurursun, ama fayda etmez, iş
işten geçmiş olur. Onlarca yıl hapis yersin, kimse de sana iş vermez, aç da kalırsın. Ailen bile seni terk eder, sana beddualar eder.
Sadece kendini değil, çoluğunu çocuğunu da yakmış olursun.
Komünistin çocuğu diye onlara bile iş vermezler. Aklını başına
al!” diye tehditte bulunurdu, aynı siyasi-sivil polisler. Şimdi bunların adlarına “Terörle Mücadele”den polisler deniyor.
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Bu insanlık dışı abluka-karantina yüzünden de sosyalist düşünceler yayılamıyordu. Sosyalistler çoğalamıyordu. Marksizm-Leninizmin klasikleri de zaten yasak kapsamında idi. Bunları da arayıp bulmak her insanın başaracağı işlerden değildi…
Türkiye işte ideolojice böylesine ağır, sıkı bir karantina altında idi.
27 Mayıs’tan 32 gün sonra (29 Haziran 1960’ta) Milli Birlik
Komitesi Başkanı Cemal Gürsel’le gazeteciler arasında şöyle bir
konuşma olur:
“Soru: -Solcu partiler de faaliyete geçebilecek mi?
“Cevap: -“Ben hürriyetçiyim. Memleketimizde Komünist Partisi’nin muvaffak olacağına inanmıyorum. Bir
Sosyalist Parti’nin lüzumuna inanıyorum. Memlekette meselelerin halline yardımcı olabileceğini tahmin ediyorum.”
(Hikmet Kıvılcımlı, İkinci Kuvayimilliyeciliğimiz (MBK’ye İki
Açık Mektup), s. 14)

27 Mayıs’ın-MBK’nin lideri bilindiği gibi, Cemal Gürsel-Cemal Aga idi. Yine bildiğimiz gibi Cemal Aga, Cumhurbaşkanlığı maaşını her seferinde, kendisine mektup yazarak işsizlik ve
ailevi nedenlerden dolayı maddi ihtiyaç içinde olduğunu bildiren insanlarımıza hemen gönderiyor ve daha ayın ilk yarısında
kendisi beş kuruşsuz kalıyordu. Böylesine insan sevgisiyle dolu,
temiz kalpli bir halk insanı, bir asker babasıydı. Bu yönünü de
asla kimseye açıklamazdı. Bir rastlantı sonucu, gazeteci Mete
Akyol’a açıklamak zorunda kalınca da, Mete Akyol’dan bunu
ancak kendisi öldükten sonra yazacağı sözünü almıştı. İşte 27
Mayıs Devrimi’nin lideri yukarıdaki sözleri söylüyordu… Dediğini de yaptı. 27 Mayıs Anayasası sosyalizmi serbest bıraktı.
Marksist klasikler, hızla çevrilerek basılıp yayımlandı. Kitleler,
özellikle de Aydın Gençlik içerce okudu bu eserleri, kitleler halinde devrimcileşti, sosyalistleşti. Sosyalist kültür kitlelere yayıldı. Sosyalist örgütler kuruldu.
Biz bu kültürün insanlarıyız. Bu ortamın ürünleriyiz biz.
İşçi Sınıfımızın önündeki, hak aramayı engelleyen yasaklar111

engeller de kaldırıldı. 1963 yılında kabul edilen grev ve
toplusözleşme yasasıyla, İşçi Sınıfımız, istediği sendikada
örgütlenme, grev ve toplusözleşme yapabilme haklarına kavuştu.
Ve İşçi Sınıfımız da on yıllardır özlemini çektiği bu hakkını yoğun biçimde kullandı. Ardı ardına grevler, direnişler patlak vermeye başladı…
Köylülerimiz de bu sınırlı özgürlük ve demokrasiden yararlanmakta gecikmediler. Köylülerimiz de, toprak ağalarının, Tefeci-Bezirgânların zulmüne karşı başkaldırmaya başladılar. Ardı
ardına, ağa topraklarını işgal etmeye başladılar. Bu yeni ferahlatıcı havayı mutlulukla soludular… Ayrıca, tütün, fındık, pamuk
vb. gibi ürünlerinin gerçek değerini istemek ve elde etmek için
mitingler, yürüyüşler yapmaya başladılar…
Türkiye, bambaşka bir Türkiye’ye dönüşmüştü birkaç yıl
içinde.
Tabiî bunların hepsi de yerli-yabancı Parababaları için son
derece korkutucu gelişmelerdi. Eskilerin “kıyamet alameti” dediği türden olaylardı bunlar sömürücü sınıflar için. Ve tüm bunlardan daha korkutucu olmak üzere, Devrimci Hareket çığ gibi
büyüyor, gelişiyordu. Geniş kara halk kitleleri devrimcileşiyor,
sosyalistleşiyordu. Yerli satılmış Parababaları ve onların ağababası olan ABD önlem almakta gecikmedi. Faşist Türkeş’e faşist
MHP’yi kurdurdu. Ortaçağcı hareketlere olanca gücüyle destek
verdi. Onları hem örgütledi hem de finanse etti… “Komünizmle
Mücadele Derneği”ni kurdurttu. 1951’de kurdurttuğu, yine antikomünist ideolojiye sahip “İlim Yayma Cemiyeti”ni de hızlı
bir faaliyet içine soktu. Bunlar tüm Türkiye çapında örgütlenmişlerdi. Daha bunlara benzer bir sürü bölgesel, yerel antikomünist,
Şeriatçı-Ortaçağcı örgütleri de kurdurtup faaliyete geçirtti. Tarikatları, İHL’leri, Kur’an Kurslarını tüm Türkiye’ye yaydı. Bunlara da tüm desteğini verdi. Bu örgütlerin yetiştirdiği karşıdevrimci güçleri, askeri eğitimden geçirip silahlandırarak Devrimci
güçlere saldırttı. Böylece, adına “sağ-sol çatışması” dediği bir
çatışma başlattı. Amaç, hem Devrimci güçlerin önünü kesmek,
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hem de planladığı faşist darbe için gerekçe-kılıf yaratmaktı.
Sonunda, 12 Mart 1971’de ilk faşist darbesini yaptırttı, faşist Amerikancı generallere… Bu darbeciler tarafından Mahirler
Kızıldere’de, Denizler Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi’nde katledildi. Tabiî bu arada daha onlarca devrimci genç de
darbe öncesinde ve sonrasında katlettirildi faşist güçlere…
Bu darbeciler, 27 Mayıs Anayasası’nın halkçı bölümlerinin
birazını budadılar. Tümünü yok etmeye cesaret edemediler. Bu
kadarı da Devrimci Hareketin önünü kesmeye yetebilir diye düşündüler. Fakat yanılmışlardı…
1973’ten itibaren Devrimci Hareket yine hızla gelişmeye başlamıştı. Bunun üzerine CIA ve yerli Parababaları yeniden darbe
hazırlıklarına giriştiler. Ve 12 Eylül 1980 Darbesini yaptırttılar,
yine faşist Amerikancı generallere. Paul Henze’nin oğlanlarına…
Bu darbeye zemin-gerekçe hazırlayabilmek için de beş bin
masum insanın hayatına kıydırttı AB-D Emperyalistleri ve onların en etkin casus örgütü CIA ve onun emrindeki Kontrgerilla…
Darbe sonrasında 27 Mayıs Anayasası tümden yok edildi.
Bütün hak arama yollarını tıkayan, düşünceyi ve örgütlenmeyi
yasaklayan, ABD’li uzmanlar tarafından ana hatları belirlenen
“1982 Anayasası” ya da “12 Eylül Anayasası” adıyla anılan halk
düşmanı Anayasa hazırlandı ve uygulamaya kondu.
Bu darbe sürecinde yüz binlerce insan; ağır, insanlık dışı işkencelere uğratıldı. Zindanlara dolduruldu. 51 insan da asılarak
katledildi. Ve üç bin kadar halktan insan da yargısız infazlara uğratılarak öldürüldü…
Grev ve toplusözleşme hakkının sadece adı kaldı. Gerçekleştirilmesi ise hemen hemen imkânsız hale getirildi. DİSK kapatıldı… Sendikalaşma hakkı büyük ölçüde ortadan kaldırıldı.
27 Mayıs Politik Devrimi’yle, onun halkımıza getirdiği kazanımları yok etmek amacıyla yaptırttıkları 12 Mart ve 12 Eylül
Faşist Darbelerinin farkı budur işte. Bunlar, ölümle yaşam kadar
birbiriyle zıttır. 27 Mayıs Halkçıdır, 12 Mart ve 12 Eylül halk
düşmanı ve Parababalarından yana, AB-D Emperyalistlerinden
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yana…
Bunlar nasıl aynı kefeye konulabilir?
Aynı kefeye koymak için insanın, insanlıktan çıkmış, namusu, şerefi bütünüyle terk etmiş olması gerekir.
Bir hareketin ilerici mi gerici mi olduğuna bakmak için, onun
kimden yana olduğuna bakmak gerekir…
Halktan yana mı yoksa sömürücü, talancı Parababalarından
yana mı diye bakmak gerekir…
Toplumu ileriye mi götürüyor, gelişmesinin önünü mü açıyor,
ilerici devrimci sınıfları mı destekliyor, yoksa gerici, sömürücü
sınıf ve zümrelerin çıkarlarını mı savunuyor, toplumun gelişiminin önünü mü tıkıyor, toplumu geriye mi götürüyor diye bakmak
gerekir… Ona göre hüküm vermek gerekir. Namuslu aydınlar ve
devrimciler, Marksist-Leninistler böyle yaparlar. Onların ölçütleri budur…
Bir hareketin, kimin tarafından yani askerler mi, siviller mi
tarafından yapıldığına bakarak karar verilemez; o hareketin sınıfsal niteliğini, siyasi niteliğini anlamak için…
Askerler yaptı, öyleyse gericidir, darbedir demek devrimcilik
ve ilericilik değildir. Hatta namuslu aydın olmak bile değildir…
Ölçütleri yalnızca bu olanlar, yani böyle yapanlar en sinsi, en
azılı gericilerdir. Çünkü bunlar mevcut Parababaları düzenini,
bu sömürü, soygun ve vurgun düzenini, demokrasi olarak kabul
etmektedirler. Meşru olarak görmektedirler. Yani en has “Parlamentocudurlar” bunlar.
Oysa yerli-yabancı Parababalarının bu aşağılık sömürü düzeninin demokrasiyle zerre kadar ilgisi yoktur. Burjuva demokrasisi
zaten 19’uncu Yüzyılda kalmıştır. 20’nci Yüzyılla birlikte, yani
emperyalizm aşamasına ulaşmasıyla birlikte burjuvazi her türden
demokrasiyi reddetmiştir. Artık azgın tekellerin-mali oligarşinin
zulüm düzeni vardır dünyanın her kapitalist ülkesinde. Bunlar
hak hukuk, insan hakkı filan tanımazlar… Yalnızca acımasız sömürü ve talanlarını düşünürler. Devletler de bu tekellerin hizmetinde ve denetimindedir. Yani finans oligarşisinin devletleridir…
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Denizler’i-THKO’yu, yasalcılıkla, parlamentoculukla, düzen eklentisi olmakla suçlayan, M. Yalçıner ve EMEP, tüm bu
gericilikleri; askerlerin yaptığı her ilerici hareketi reddetmekle,
suçlamakla, aslında en aşağılık ve iğrenç biçimde kendisi yapmaktadır…
5 Mart 1971 “Ankara Tartışmalı Toplantısı”nda Hikmet
Kıvılcımlı, Ordu Meselesi’ni işlerken; “Ordu küçükburjuvadır. Devrime de gider, faşizme de. Biz onun devrime giden yönünü tutmalıyız.” diyordu, tabiî çok haklı olarak. 27 Mayıs’ta
Ordu Gençliği devrime gitmiştir. Bildiğimiz gibi Ordu Gençliği’nin Osmanlı’nın ilk kuruluşundan gelen devrimci geleneği
vardır. İşte 27 Mayıs’ta Ordu Gençliği’ni harekete geçiren güç,
sahip olduğu bu devrimci gelenektir.
12 Mart ve 12 Eylül Faşist Darbelerinde ise, bizim “Ordu
fosilleri” dediğimiz, Ordu’nun tepesini tutmuş Amerikancı-NATO’cu generaller ABD’den aldıkları emir doğrultusunda harekete geçerek faşizme gitmişlerdir.
Hiç kimseye siyasetle uğraşmak yasaklanamaz. Yasaklayan
düzenbazdır, namussuzdur. Çünkü insan Aristoteles’in dediği
gibi “Zoon Politikon”dur. Yani Politik Hayvandır. Politikliği
kaldırırsanız geriye hayvanlık kalır…
Burjuvazi askere siyaseti yasaklamaktadır.
Neden?
Şundan: Askeri bir robot gibi, bir savaş aracı gibi, bir
tank, tüfek gibi kendi aşağılık, sömürücü, yağmacı çıkarları
doğrultusunda kullanabilmek için. Askeri kolayca kandırarak
bir alet gibi kullanabilmek için. Askeri, düşünmekten, toplumun
gerçeklerini görüp anlamaktan uzak tutmak için. Burjuvazi,
bundan yasaklar askere-orduya siyaseti. Burjuvazinin pis, alçak
çıkarları öyle gerektirdiği için yasaklar…
Ya EMEP ve benzerleri?
Bunlar da devrime alçakça, sinsice ihanet edip burjuvazinin,
AB-D Emperyalistlerinin safına geçtikleri için…
Ordu, Türkiye’nin Tarihindeki bütün devrimlerde olumlu rol
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oynamıştır. Tanzimat’ta, Meşrutiyet’te, Cumhuriyet’te ve en son
27 Mayıs Politik Devrimi’nde hep ön safta yer almıştır…
1908 Meşrutiyet Devrimiyle, 1919-1923’teki Cumhuriyet
Devriminde devrimci askerleri Lenin de takdirle belirtmiş ve
desteklemiştir.
Şöyle yazmıştır 1908 Meşrutiyet Devrimi sonrasında:
“Ordudaki devrimci hareket başarıya ulaştı. Fakat bu yarım bir devrim oldu. Çünkü bu devrimde halk yoktu.”
1919-1923 Devrimini ise Lenin’in önderliğindeki Rus Şuralar Hükümeti’nin-Sovyetler Birliği’nin nasıl en aktif biçimde
desteklediğini artık hepimiz bilmekteyiz. Bizim Birinci Kurtuluş
Savaşımızın en büyük müttefikiydi Lenin ve Sovyetler…

EMEP 27 Mayıs’a Saldırırken
Parababalarına ve AB-D’ye
Yaranmanın Hesabını Yapıyor

EMEP’in Evrensel’i 27 Mayıs’a saldırdığı yazısının son cümlesinde şöyle der:
“Turgut Özal’ın cumhurbaşkanlığı döneminde Adnan
Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın cenazeleri İmralı’dan alınarak devlet töreniyle İstanbul’da Anıt
Mezar’a nakledildi.” (Evrensel, 27.05.2007)

Evet, öyle oldu. Ayrıca da Turgut Özal, Adnan Menderes’in
adını, İzmir Uluslararası Havaalanına, yine sadık bir ABD uşağı
olan Süleyman Demirel de Aydın’da açılan üniversiteye verdi.
Yalnız, Anıt Mezar’ın projelendirilmesine Özal’ın Başbakanlığı, 12 Eylül Cuntasının Şefi-Başgoril Kenan Evren’in Cumhurbaşkanlığı döneminde başlandı. Mezarların nakledilmesi ise 17
Eylül 1990’da, Özal’ın Cumhurbaşkanlığı döneminde oldu. Yani
bu Anıt Mezar yapımına Özal’la birlikte 12 Eylül’ün faşist Amerikancı generalleri de dahil oldu. Faşist generallerin ne oldukları
zaten belli. Onlar, yukarıda da belirttiğimiz gibi, CIA şeflerinden ve CIA’nın eski Türkiye Masası Şefi, ABD Ulusal Güvenlik
Danışmanı Paul Henze’nin “Oğlanları”dır. Hatırlanacağı gibi, 12
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Eylül 1980 darbesi sırasında P. Henze ABD Başkanı Jimmy Carter’a giderek; “Bizim oğlanlar bu işi başardı.” demişti.
Turgut Özal’sa, ABD’nin 12 Eylül Faşist Darbesi sürecinde Türkiye ekonomisinin yönetimini eline verdiği kişiydi. Yani
Özal, ABD tarafından Türkiye ekonomisinin başına getirilmişti.
Kimin adına yönetecekti, Özal ekonomiyi? Tabiî ki ABD emperyalistleri adına.
Bu insanlar, yani bu satılmışlar güruhu, 27 Mayıs Devrimi’nin, Türkiye’ye ihanetlerinden dolayı, ipe gönderdiği Menderesgilleri, İmralı’daki mezarlarından alıyor, İstanbul Topkapı’daki yaptırdığı Anıt Mezar’a gömüyor. Dikkat edelim, biri ipe gönderiyor; öbürü ise onlara Anıt Mezar yaptırıyor. Zıtlığı-karşıtlığı
görebiliyor musunuz? Sadece bu mezar nakletme olayı bile 27
Mayıs ve 12 Mart’la onun devamı, tamamlayıcısı olan 12 Eylül’ün birbirine 180 derece karşıt iki hareket olduğunu anlatmaya
yeter de artar. Peki, EMEP bunu anlamadı mı? Bizce anladı. Anlamamak için aptal olmak gerekir… EMEP aptal değil… Onun
yaptığı anlamamazlığından değil. Onun yaptığı namussuzluğundan.
Bunlar, şöyle bir aşağılık oyun içerisindeler:
Bugün nasıl olsa 12 Mart ve 12 Eylül Faşist Darbelerini, halen hayatta olan birkaç faşist darbeci generalden başka hiç kimse
savunamamaktadır. Buna cesaret edememektedir. Biz bunların
yanına bir de 27 Mayıs’ı eklersek ve ona da darbe, demokrasi
karşıtı hareket diye saldırırsak, çoğu insan buna inanır. Biz de
böylece 27 Mayıs’ı karalamış oluruz. Efendilerimiz olan yerli-yabancı Parababalarına ve onların en tepesindeki AB-D Emperyalistlerine hizmetimizi yapmış, onları memnun etmiş oluruz.
Onlar da bizi sürekli “Umut kaynağı”mız, “Demokrasi güçleri”miz diye alkışlamaya-övmeye devam ederler. İşte aynen böyle
düşünmekte ve böyle yapmaktadır, EMEP.
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Latin Amerika Devrimlerine bir bakış
Şimdi zamanımız çok daraldı, arkadaşlar. Latin Amerika
devrimine gelirsek…
Yoldaşlarımızın da, Sait Yoldaş’ın da açış konuşmasında söylediği gibi, Küba Devrimi’nin ideolojik, siyasi rehberliğinde, öncülüğünde Chavez Yoldaş, 1982’de, 3 subay yoldaşıyla beraber
Bolivarcı Devrimci Hareket adlı örgütünü kurdu ve savaşmaya
başladı. 1998’de de iktidara geldi.
Venezuela Devrimi’nin bizce, çok önemli karakteristik iki
yönü var, arkadaşlar. Bu iki yönün üzerinde durmamız lazım.
Birincisi Bolivarcı yönü. Zaten Venezuela Bolivar Cumhuriyeti yahut Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti olarak değiştirdi, Cumhuriyetin adını da Chavez Yoldaş.
Bolivar’ın en önemli özelliği, sömürgecileri kıtadan yani
Latin Amerika’dan kovmak ve Latin Amerika Halklarının
özgürlüğünü ve birliğini sağlamaktı. Bunun için savaştı. Bolivar denince bu akla gelir, arkadaşlar.
Chavez Yoldaş da, Bolivar’ın bu yönünü, olumlu yönünü
benimsiyor olduğu gibi. Dikkat edersek ALBA’yı kurdu: Latin
Amerikalıların Bolivarcı İttifakı ya da Amerikan Halklarımız İçin Bolivarcı Alternatif (İspanyolcasıyla: Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América), arkadaşlar
örgütün adı. Bunu kurdu. Yani Orta Amerika, Karayib Ülkeleri
ve Güney Amerika’nın birliğini sağlamayı önüne hedef olarak
koydu.
Eğer bu gerçekleşmezse ABD Emperyalizmi, alçakça oyunlarına hep devam eder. Bakın, Ernesto Yoldaş’a da soruldu, o da
konu etti, anlattı. Kısa süre önce, Kolombiya’yı Ekvador’a saldırttı. Aynı zamanda Venezuela’ya saldırtmak için hazırlanıyor.
Raul Yoldaş da söyledi, dünyada ABD yardımı alma açısından üçüncü ülke, dedi, Kolombiya için. Basından benim izlediğim kadarıyla ikinci ülke İsrail’den sonra en çok ABD yardımı
alan ülke, Kolombiya. Emperyalistler bildiğiniz gibi, namusunu
kirletmedikleri hiç kimseye metelik koklatmazlar.
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İsrail’i ne için benimsiyor, destekliyor ABD?
Ortadoğu Halklarına saldırtmak için. Jandarma olarak, ileri
karakol olarak, bekçi köpeği olarak kullanmak için besliyor, donatıyor.
Kolombiya’yı da aynı amaç için yetiştiriyor bugün. Ve eğer
başarabilirse, ki biz temenni etmiyoruz bunu, Venezuela’ya saldırtmayı planlıyor, uzun vadede.
Fakat bu alçağın, Irak’ta ayağı çamura saplandı, bildiğimiz
gibi. Direnen Irak Halkı, o ABD’yi oraya prangaladı. Eğer orada
işini çabucak bitirebilseydi Suriye’ye ve oradan Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’ne, oradan da yeniden Latin Amerika’ya
dönecekti. Orada da alçaklıklarına ve zalimliklerine devam etmeye başlayacaktı. Ama burada çakılıp kalınca, başka yere saldıramaz oldu. Kötülüklerini başka alanlara aktaramaz oldu.
İşte Chavez Yoldaş, Bolivar’ın bu çok önemli özelliğini
benimseyerek, ABD’nin elinden bu fırsatı almak istiyor. Ki
çok olumlu bir gelişmedir bu. Zaten aynı halklar, arkadaşlar.
Konuştukları dil aynı, tarihleri aynı, kültürleri aynı... Benim
de çok sevdiğim Cervantes’in Don Kişot’u, hepsinin başkitabı,
başucu kitabı, arkadaşlar.
Yani ulusu meydana getiren ne zaten?
Dil birliği.
Evet, dil birliği var. Portekizce de zaten bir lehçesi konumunda İspanyolcanın, arkadaşlar.
E, Tarih birliği var, Kültür birliği var, Toprak birliği var ve
Ekonomik çıkar birliği var. Ruhi şekillenme birliği var.
Emperyalistler, sömürgeciler çıkarlarına öyle uygun geldiği için parçalamışlar. E, biz onu ortadan kaldırmalıyız. Onların
oyunlarına son vermek için onu dışlamalıyız. Kendimiz birliğimizi sağlamalı ve aramızdaki sorunları kardeşçe, dostça çözmeliyiz. Bu çok olumlu bir yönü bence Chavez Yoldaş’ın.
Ama bir de, yoldaşlarım alınmasınlar, benimsemediğim yönü
var: Çok yavaş hareket ediyor Sosyalist Ekonomiyi örgütleme
konusunda. Dikkat edersek 1998’den bu yana on yıldır iktidar119

da. Ama hâlâ Finans-Kapital ekonomisi, onların medyası, diğer
örgütleri, ekonomik sömürü düzeni, olduğu gibi duruyor. Onun
yanında sosyalist bir ekonomi örgütlemeye çalışıyor. Demokratik yolla, anayasal yolla biz sosyalizmi gerçekleştireceğiz, diyor.
Ama karşımızdaki düşman, hiçbir hukuk, hiçbir demokrasi
tanımıyor. En somut örneğini, 11 Nisan 2002’de, o karşıdevrimci darbede yaşadık, biliyoruz. Alçakça bir düzenlemeyle, planla,
hainane bir örgütlenmeyle Chavez Yoldaş’ı bir darbeyle, 11 Nisan’da iktidardan aşağı indirdi. Ama ordudaki devrimci subaylar
ve Venezuela Halkı sahip çıktıları için, 48 saat sonra yeniden iktidarı Chavez ve yoldaşlarına devretmek zorunda kaldılar.
E, şimdi böyle bir düşman var karşımızda. İşte aynı oyunları Küba’da oynadı. Playa Girón’da (Domuzlar Körfezi’nde),
örgütlediği satılmış, hain Küba insanlarıyla beraber, bir çıkartma düzenledi. Ama Fidel’in komutasında, 72 saat içinde o alçaklar darmaduman edildiler. Ve teslim olmaktan başka çıkar yol
bulamadılar. Fidel’i, Raul’u öldürmek için onlarca kez suikast
planları yaptı, ABD. Ve işte 50 yıldır, uluslararası hukukun hiçbir kuralına uymamasına rağmen, Küba’ya abluka uyguluyor.
Böyle hain bir düşman var karşımızda. Şimdi buna karşı sonuna
kadar biz yasalara bağlı, anayasal bir yolla sosyalizmi gerçekleştireceğiz dersek, başımıza büyük belalar, felaketler gelebilir.
Haince planlarla bize tuzaklar kurabilir. Çünkü her türlü imkâna
sahip... İşte AB arkasında, arkadaşlar. Bir sürü uydu ülke dünyada arkasında, uydu devlet... E, ekonomik gücü var, asker gücü
var, casus gücü var, para gücü var. Bunlarla her yerde zayıf
ruhlu, zayıf kişilikli insanlar bulunabilir, bunları satın alarak
karşıdarbeler, karşıdevrimler düzenleyebilir. O yüzden onlara
bu imkânı tanımamak için; Chavez Yoldaş’ın ordu arkasında,
Venezuela Halkı da arkasında, onları hızla ezmesi ve ekonomik
varlıklarına son vermesi gerekir. Hızlı bir şekilde… Fidel, Raul
ve Che Yoldaşların Küba’da yaptıklarını yapması gerekir. Başka
bir yol başarıya ulaşmaz. İşte Allende Yoldaş’ın başına gelenleri 1973’te biliyoruz. Dünyada yaptığı yığınla karşıdevrimci
darbeyi biliyoruz, arkadaşlar. Guatemala’da Arbenz’in başına
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geleni anlattı yoldaşımız, Ernesto Yoldaş. Nasıl bir karşıdevrim
tezgâhladığını anlattı. Bizde iki kez karşıdevrim yaptı. İran’da
yaptı. Muhammed Musaddık’ın namuslu, yurtsever hükümetini
devirdi. Yunanistan’da 1967’de, Albaylaer Cuntası diye anılan
faşist bir darbe yaptı. Ve Endonezya’da yaptı, arkadaşlar. 1 milyon insanı katletti. İşte alçakça yalanlarla, Irak’a saldırdı. Ve 3.9
milyon masum Irak insanının kanına girdi. Böyle bir düşmanla
savaşıyoruz.
Şimdi bunun karşısında, elimize yeterli güç geçtiği anda,
hızla hareket edip işbirlikçileri tümden ezmemiz gerekir. Yok
etmemiz gerekir ekonomik varlıklarını. Tasfiye etmemiz gerekir
ekonomiden. Bu konuda da arkadaşları uyarma hak ve görevini
kendimizde buluyoruz, arkadaşlar.

ABD, Ortadoğu’yu Kan Gölüne Çevirdi
Ortadoğu’ya gelirsek, arkadaşlar.
Şimdi bu alçak, Irak’ta nasıl kalabiliyor 2003’ten bu yana,
arkadaşlar? Kalabilir mi kendi gücüyle?
Kalamaz.
Nasıl kalabiliyor?
Etnik ve dinsel ayrımı körükleyerek kalabiliyor. Şiiler savaşmıyor, bildiğimiz gibi, ittifak halindeler ABD’yle. Ve nüfusun
büyük, Arap nüfusun çoğunluğunu oluşturuyorlar Şiiler. Ve dikkat edersek Şiilerin dinî merkezi de İran. Şimdi, emperyalizmin
çelişkileri bitmez. Kendi iç çelişkileri... Ama İran’la da bu anlamda belli çelişkileri var. Çünkü kapitalizm ve emperyalizm zaten
çelişkileri patlayacak raddeye getirir. Her alanda... Bu bakımdan
İran’la da büyük çelişkileri var. Ama Irak’ta ABD’nin en büyük
müttefiki İran... Çünkü dinî olarak, dinî merkez olarak, otorite
olarak kendisini kabul eden Şii Halkın, ABD işgaline karşı savaşmasını istemiyor, İran. Tersine onunla ittifak halinde.
Ve Kuzey bölgede kimi kullanıyor, arkadaşlar?
Burjuvalaşmış Kürt önderlerini kullanıyor. Derebeylikten
burjuvalığa terfi etmiş Kürt önderlerini kullanıyor. Barzani’yi,
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Talabani’yi ve onların emrindeki, onların örgütlediği Kürt Halkını kullanıyor.
Bu sayede kalabiliyor. Yoksa kalamaz. Mümkün değil kalması. Birleşen ve direnen bir halkın karşısında hiçbir emperyalist güç duramaz.
Ve Arap Halkını nasıl kanatabiliyor?
İşte kısa süre önce yine, İsrail saldırdı, Filistin Halkına ve 120
masum cana kıydı değil mi?
Bir sürü evi, okulu yıktı, geçti. Harabeye çevirdi Filistin Halkının yaşadığı bölgeleri Gazze’de. Ve diğer Arap ülkelerinin hiçbirisinden ses çıkmadı. İslam Konferansı toplandı, biliyorsunuz.
Gine’de miydi, arkadaşlar toplantı?
Bir dinleyici: Evet.
Nurullah Ankut Yoldaş: Evet. Ve sadece İsrail’i kınama kararı alıyor. Yoksa pek çoğunun İsrail’le diplomatik ilişkileri var.
Bir tek Arap Ulusunu 22 parçaya böldüğü için hem Irak’ı kanatıyor, hem Filistin’i kanatıyor. Gerektiğinde Lübnan’ı, saldırıp,
harcıyor. Başka bölgelere de rahatça saldırabiliyor. Ve yeni Ortadoğu haritaları yapıyor. Yani halkları küçük parçalara böldü mü,
istediği gibi girip, hem zulüm yapabiliyor, hem kullanabiliyor.
O zaman bizim, Arap Ulusunun birliğini savunmamız gerekir, arkadaşlar. ABD’nin oyunlarına bu bölgede son vermek için,
öncelikle Arap Ulusunun birliğini savunmamız gerekir. Eğer bu
birlik gerçekleşmiş olsa, Osmanlı zamanındaki gibi, tabiî biz aynen o şekli demiyoruz, ama o zaman, aralarında böylesine bir
devlet ayrımı yoktu, yani bağımsız, özgür, tek bir Arap Ulusu
olsa, ABD bu zulümlerinin hiçbirini yapamaz.
Ve Kürt Ulusunun birliğini sağlamamız gerekir, dört parçaya
ayrılmış olan Kürt Ulusunun, arkadaşlar.
Ve bu taraftan Türk Ulusunun birliğini sağlamamız gerekir.
Altı parçaya ayrılmış olan... Asya’da da Türk Cumhuriyetleri
var, bildiğimiz gibi. Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan,
Kazakistan ve Kırgızistan. Sadece lehçe farkı var konuştukları
dillerde. Bu ulusun da birliğini sağlamamız gerekir. Onu da he122

def olarak önümüze koymamız gerekir.
Sosyalist Kamp çöktükten sonra biliyoruz, ABD, Ukrayna’dan, Gürcistan’dan Kazakistan’a kadar hemen gelip, önce
ekonomik şirketleriyle, ardından askercil üsleriyle yerleşti. Hem
ekonomik sömürüsünü yapıyor, hem askerî olarak bütün bu ülkelere ve halklara gözdağı veriyor, terörize ediyor onları.
Neden?
Bu parçalanmışlıktan dolayı.

Kürt Meselesinin Gerçek Çözümü
Devrimci Çözümdedir

İşte her meselede olduğu gibi, Kürt Meselesinde de; bir
devrimci çözüm, bir de gerici çözüm var.
Gerici çözüm; bugün ABD’nin Irak’ta gerçekleştirdiği çözümdür. Yani ABD’nin korumasında, onun himayesinde ve ömür
boyu ona muhtaç, kukla bir Kürt devleti yaratmak, arkadaşlar.
Birinci çözüm bu. Bu gerici çözüm.
Devrimci çözüm; halkların kardeşliğini sağlayarak, KürtTürk Halklarının öncelikle kardeşliğini sağlayarak, çünkü Kürdistan denince en az 15 milyonu, yani ezici parçası, bizim Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde, arkadaşlar, 3,5-4 milyon
kadar Irak’ta, 1 milyon kadar Suriye’de, yine 1,5-2 milyon kadar
İran’da yaşayan yahut bulunan parçaları var. Bu kadar nüfusa
sahip parçaları var. Ama belirleyici olan Türkiye’deki bölüm, arkadaşlar.
Şimdi daha önce de yayınlarımızda ve konuşmalarımızda
söyledik, 1071 Malazgirt Savaşı’nda da Kürt kardeşlerimizle
omuz omuza, Bizans Ordusuna karşı savaşmışız. İslam Tarihçileri
yazıyor bunu. Türk Tarihçileri değil. O zamanlar Türkler Orta
Barbar Toplum, yani Sosyalist Toplum. Henüz daha Medeniyete
yeni yeni geçiyor. O bakımdan okuryazarlıkla ilgisi yok. Tarihçisi
de yok tabiî. Hani söz gelmişken, Osmanlı da benzer. Mesela
Osman Gazi, Orhan Gazi’nin okuma-yazması yok, arkadaşlar.
Yıldırım Beyazıt’a kadar Osmanlı Beylerinde okuma-yazma
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bilen yok. Yani ilk okuma-yazma bilen kişi Yıldırım Beyazıt’tır.
Çünkü İlkel Sosyalist Toplumdan Medeniyete yeni geçmiş bir
toplum. Okuryazar değil.
Yani, yeniden dönersek, Malazgirt Savaşı’nda bu toprakları
birlikte vatan yapmışız. Ve 900 küsur yıldan beri kardeşçe yaşamışız. Ve Birinci Kurtuluş Savaşı’mızda el ele, omuz omuza
savaşmışız. Osmanlı yönetiminde yaşayan diğer bütün uluslar
ve halklar ayrılıp giderken, Kürt Halkı omuz omuza savaşmış
Osmanlı’yla birlikte. Yahut Türklerle birlikte diyelim, arkadaşlar. Mustafa Kemal’in önderliğindeki Kurtuluş Savaşı’nda omuz
omuza savaşmış; emperyalistlerden birlikte kurtarmışız, bu yurdu. O zaman, yine kardeşçe, birliğimizi sağlayarak Türk ve Kürt
Cumhuriyeti’ni kurarak omuz omuza, Edirne’den Çin sınırına
kadar yeni bir Sovyetler kurabiliriz, arkadaşlar. Yeni bir Sosyalist
Sovyetler kurabiliriz.
(Alkışlar…)
O zaman; ne ABD’nin, ne AB’nin hiçbir emperyalist oyunu
Ortadoğu’da ve bölgemizde sökmez. Nasıl Fidel, Raul ve Che
Yoldaşlar, Chavez Yoldaş, el ele vererek Latin Amerika Halklarının birliğini sosyalist bir hedef olarak önlerine koyarak, bu
birliği sağlamak için mücadele ediyorlarsa, biz de Kürt ve Türk
arkadaşlar, yoldaşlar olarak el ele, omuz omuza, her iki ulusun
da birliğini, yeni bir Sovyetler hedefleyerek, sosyalizmi kurma
amacıyla gerçekleştirebiliriz ve bu uğurda mücadele edebiliriz.
Ve etmeliyiz de.
Diğer bütün yollar emperyalizmin değirmenine su taşır, arkadaşlar. Ayrı ayrı bölünmüş, küçük parçalara bölünmüş uluslar
olduğu sürece, emperyalizm birini destekleyerek öbürüne karşı
kullanır ve kışkırtır. Ve alçakça oyunlarını ve sömürüsünü, katliamlarını devam ettirir.
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Emperyalistler Türk Ulusunun Birleşmesini
Engellemek İçin Ermeni Meselesi Yaratıyor
Bu emperyalistler bunu, geçen yüzyılın başından beri aynı
planları uygulayarak yapıyorlar. Dedik ki, 20’nci Yüzyılın başlarında Ermeni Meselesini Çarlık Rusyası, İngiliz ve Fransız Emperyalizmi ve Amerikan Emperyalizmi ortaya attı, icat etti. Bunu
Peter Hopkirk adlı bir yazarın, “İstanbul’un Doğusunda Bitmeyen Oyun” adlı kitabından bir paragraf okuyarak kanıtlamak
istiyorum:
“Ermeniler bir Türk zaferi karşısında çok şey kaybedecekler, ama bir Müttefik zaferinde de çok şey kazanacaklardı. Başkan Wilson ile diğer Müttefik liderleri, Ermenilere, savaştan sonra çektikleri acıların tazminatı ve davaya
sadakatleri nedeniyle doğu Türkiye’de bağımsız bir devlet
verilmesini istiyorlardı. İngilizler de böyle bir tutumu kuvvetle destekliyorlarsa da, onların başka bir özel bir çıkarları
vardı. O sırada, (Aralık 1917) Savaş Kabinesi, savaşın sona
ermesi durumunda, Türk ve Almanların bölgedeki uzun vadeli emellerinin de sona ereceğine pek inanmıyordu. Hükümet, gizli bir raporda Ermeni devletinin kurulmasını şöyle
savunuyordu: “Bu devlet, İstanbul’dan Çin’e kadar uzanacak ve Almanya’nın eline dünya barışını tehdit için Bağdat
Demiryolu’nun kontrolünden daha fazla bir güç verecek
olan Turancı bir hareketin gelişmesine karşı tek engel olacaktır.” (agy. Yeni Yüzyıl Tarih Dizisi, s. 324)

Demek ki arkadaşlar, Türk parçalarının birleşmesini engellemek için, yani Anadolu ve Asya’daki Türk Halklarının birleşmesini engellemek için, bir Ermeni devleti kurmalıyız, diyor İngiliz
Emperyalizmi gizli raporlarında. Yoksa Ermeni Halkını, Ermeni
Ulusunu düşündüklerinden değil. Şimdi aynı amacı Amerikan
Emperyalizmi bugün savunuyor.
Ali Tayyar Önder’in “Türkiye’nin Etnik Yapısı” adlı kitabından bir paragraf aktarmak istiyorum arkadaşlar:
“1961 yılında, günümüzden 45 yıl önce Washington’daki
NATO karargahı’nda yüksek rütbeli bir Türk Subayının ele
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geçirdiği “en gizli”den (Cosmic Top Secret) daha yüksek gizlilik derecesine sahip (vagram), bir dosyada, Sovyetler Birliği’nin dağılacağı, Orta Asya’da 5 ya da 6 Türk Cumhuriyeti
kurulacağı, 30 yıl öncesinden öngörülerek, kurulacak Orta
Asya Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye ile ilgili politika, şu şekilde belirlenmiştir (O rapordan aktarıyor, arkadaşlar. - Nurullah Ankut):
“Türk devletlerinin işgal edecekleri coğrafya stratejik
yönden çok değerli ve tabiî kaynaklar bakımından çok zengindir. Bu devletler Batı’daki Türk Cumhuriyeti ile birleşirse
o zaman ortaya Hitler Almanya’sı ya da Stalin Rusya’sından
daha tehlikeli bir kuvvet Batılıların karşısına çıkar. Türkiye
Cumhuriyeti ile Doğu Türklerini birleştirmemek için elden
gelen yapılmalı, Türkiye ile bu devletler arasında tampon
devletler kurulmalı, TÜRKİYE’nin LİDER DEVLET OLMASINI ENGELLEMEK İÇİN SİYASİ VE EKONOMİK
BÜTÜN TEDBİRLER ALINMALIDIR.”

Bunu da ABD Emperyalizmi söylüyor, arkadaşlar.
Şimdi biz gerçekten antiemperyalist bir devrimci ideoloji
oluşturup ve böyle bir hat ortaya koyacaksak, izleyeceksek; bu
planın karşısında olmamız gerekir. O zaman onun korktuğu şeyi
savunmamız gerekir. Onun korktuğu şeyi başına getirmemiz
gerekir. Devrimcilik bunu gerektirir. Nitekim emperyalistler,
Sosyalist Kamp çöker çökmez, 1993’te Ermenistan’ı
Azerbaycan’a saldırttılar. Destekleyerek tabiî. Askeri, ekonomik,
siyasi olarak destekleyerek saldırttılar. Ve 14.400 kilometrekarelik
Azerbaycan toprağını işgal ettiler. 700 bin civarında Azeri Halkı,
işgal edilen topraklardan çıkarıldı. Ve kenar bölgelerde yaşayan
300 bin civarındaki halk da korkarak o bölgeleri terk etti. Yani bir
milyon civarındaki Azerbaycan Halkı topraklarından, yerlerinden
yurtlarından edildiler. 20 bin civarında Azeri de canından oldu.
Ve emperyalistler buna tık demediler. 1993… Bakın, 14 seneyi
geçti, arkadaşlar işgal ve hiçbiri buna karşı çıkmıyor. Tersine
yanında, arkadaşlar.
Ne için?
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Türkiye’yle, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri arasındaki koridoru kapattılar böylece. Yoksa durup dururken Ermenilerin kendi
aklından çıkan, kafasından oluşmuş bir işgal değil bu. Ve biz o
zaman gördük bu planı. O zamanki konuşmalarımızda ve yazılarımızda ortaya koyduk.
Şimdi saatimiz doldu. Son arkadaşlar, bir iki paragraf okuyup,
bu konuya ilişkin olarak sözlerimi bağlamak istiyorum. Bu
katliamla ilgili, yani Azerbaycan işgalini gerçekleştiren burjuva
Ermenilerin yaptığı katliamla ilgili kitaplar yayımlandı. Katliamı
gerçekleştirenler tarafından hem de, arkadaşlar. Bizzat o savaşta
yer alanlar tarafından. Okuyorum:
“Hocalı Soykırımı’na bizzat iştirak eden Zori Balayan’ın
“Ruhların Tekrar Dirilmesi” adlı kitabından, 260-262’nci
sayfalarında Hocalı soykırımı şöyle anlatılmaktadır. (Hocalı, Azerbaycan’ın önemli bir bölgesi, arkadaşlar. Ve buraya
saldırıyorlar, bir gecede 613 Azeri’yi katlediyorlar, Ermeniler. Onu konu ediyor, dile getiriyor. Şöyle anlatılmaktadır,
diyor arkadaşlar)
“(...) sadece kalbi sökülerek ateşe atılan Ermeni bu satırlardan gurur duyabilir ve haz alabilir.
“Vatandaşlık ve erkeklik görevi olarak ben de Moğol
dölü olanlara (yani Türklere) işkence yaptım. (Yani Azeri ve
Kürtlere böyle hitap ediyorlar, “Moğol Dölü” diye. N. Ankut)
“Ben, Haçatur ile onların tutulduğu bodruma girdiğimizde, bizim askerler fazla ses çıkarmaması için çocuğu
tırnaklarından pencerenin camına çivilemişlerdi. Haçatur,
çocuğun annesinin kesilmiş göğüslerini onun ağzına soktu.
Daha sonra ben 13 yaşında bir Türkün dedelerinin bizim
çocuklara yaptığı gibi göğsünü ve karnını yardım. Çocuk
7 dakika sonra kan kaybından öldü. Benim ihtisasım doktorluk (hümanist) olduğu için çocuğa yaptığımdan mutluluk
duymadım. Ancak kalbimde büyük bir sevinç vardı. Çünkü
ben halkıma yapılanların yüzde birinin intikamını almıştım.
“Bir gün sonra Kiliseye giderek 1915’te öldürülenler için
dua ettik ve dün gördüğümüz manzaradan kalbimizin te-
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mizlenmesi için Allah’a yalvardık.
“Daha sonra Suren’in evindeyken karısı bardaklara
Cermuk maden suyu doldururken, Haçatur yorgun bir sesle
“Ermeniler ana topraklarını kurtarmalı ve Büyük Ermenistan’ı kurmalıdır” dedi.” (Zori Balayan, Dirilme, Vanadzor,
1996, s. 260-262)

“Zori Balayan, Dirilme, Vanadzor”, diyor. Vanadzor kitabın
yayımlandığı şehrin adı, Türkçe’de Kara Kilise denir. Şu anki
Ermenistan’ın üçüncü büyük şehri, 110 bin nüfusa sahip. Orada
yayımlamış kitabını Zori Balayan.
Dauda Heyriyan ise “Haç İçin” adlı kitabında Hocalı olaylarını şöyle anlatıyor:
“Bu sabah soğukta Daşbulak’a doğru yaklaşık bir
kilometrelik yolu geçmek için cesetlerden yol yaptık. Ben
cesetlerin üzerinden geçmek istemiyordum. Albay Oganyan
bana korkmamamı ve bunun savaş kanunları olduğunu
söyledi. Ben 9-11 yaşlarında bir kız cesedine basarak
ilerledim. Botum ve pantolonum kana bulanmıştı. Böylece
yaklaşık 1200 cesedin üzerine basarak geçtim.” (agy., s. 26)

Aynı kitaptan:

“2 Mart’ta Gaflan Ermeni grubu (cesetleri yakmak için
oluşturulmuş özel bir grup) aptal Moğollara (yani Türklere) ait 2000 ceset topladı ve Hocalı’nın batısında onları birkaç yere toplayarak yaktı. Son kamyonda ben tahminen 10
yaşında bir kız çocuğu gördüm. Kız boynundan ve elinden
yaralanmıştı. Dikkatle baktığımda yavaşça nefes aldığını
gördüm, soğuk, açlık ve aldığı yaraya rağmen çocuk halen
yaşıyordu. Hiçbir zaman ölümle mücadele eden bu kızın
gözlerini unutmayacağım.
“Daha sonra Tigranyan adlı bir asker çocuğun kulağından tutarak yakılması için bir yere toparlanmış ve üzerlerine
mazot dökülmüş cesetlerin yanına getirdi ve daha sonra
onları yaktı.
“Bu sırada birisinin yardım seslerini duydum. Ben daha
ileriye gidemedim. Çünkü Hocalı’yı bu lanetlenmiş Türklerden kurtarmak istiyordum.” (agy., s. 62-63)
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Yani Beyrut’ta, 2000’de yayımlanmış bu kitap da.
Şimdi bu tür katliamlar dünyanın pek çok yerinde oldu.
Ama yapılan böylesine insanlık dışı katliamları yazarak, onları
kitaplaştırana, ben tanık olmadım, hatırlamıyorum. Yani bu halkı
böylesine bir Türk düşmanlığı ile yetiştiriyorlar, eğitiyorlar,
şartlandırıyorlar. Yoksa nasıl yapabilir insan bunları?..
Dünyada iki millet; Ermeniler ve Yunanlılar, ulusal kimliklerini Türk düşmanlığı üzerine inşa etmişlerdir. Türk düşmanlığı
ulusal kimliklerinin bir parçası olmuştur. O yüzden gece-gündüz,
Türklere hakaret etmekle vakit geçiriyorlar. Ve bunları böylesine
yazabiliyorlar ve emperyalistler de bu yapılanlara gık demiyor.
Niye?
Çünkü onlar kendi emperyalist çıkarları peşindeler, arkadaşlar.
Onlara göre biz Türkler, geçici işgalcileriz. Gitmeli buralardan,
bu toprakları terk etmeli. Yok olmalı, arkadaşlar. Anlayışları bu.
Zaten Erivan’daki Ermeni Soykırım Müzesi Müdürü Bargasyan
Lavrenti, bunu çok açık söylüyor:
“Lavrenti bize nazik davranıyor. Ama nazik olması kovmasına engel değil. Kovduğu yer Soykırım Müzesi değil.
(Yani müzeyi ziyaret eden Tempo dergisinin muhabirine
anlatıyor bunları, onu kovuyor arkadaşlar, ona söylüyor.
Soykırım Müzesi değil) Türklerin tüm coğrafyadan gitmesini isteyerek diyor ki, “Neden siz geldiğiniz yere gitmiyorsunuz? Siz oraya gidin ve işgal ettiğiniz toprakları sahiplerine
bırakın. Ama sizi orada bile kabul etmezler. Sizin gerçek
bir vatanınız ve ulusunuz yok. Siz gerçek bir ulus değilsiniz.
Göçmen ve işgalcisiniz.”

Şimdi bize bakış bu. Ne yazık ki, Ermeni insanları, Ermeni
gençleri bu anlayışla yetiştiriliyor, arkadaşlar. Öyle olunca da bu
işleri yapabiliyor ve kolayca emperyalistlerin çıkarlarına hizmet
edebiliyor.
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Emperyalistlerin Yeni Sevr Planı Kürt ve Ermeni
Halklarını Kanlı Boğazlaşmalara Sürükler Ancak
Şimdi Kürt yoldaşlarımızın, arkadaşlarımızın bir kez daha
ders çıkarması gerekir. Yani Ermeni vatanı dediği, bugünkü Kürt
illeri...
Şimdi Kürt Sorunu emperyalistlerin istediği bir şekilde, yani
burjuva yoldan çözülürse, hemen arkasından Ermenilerin talepleri
gündeme gelecek. Denecek ki, siz şu kadar ili boşaltın bakalım.
Bu iller size çok. Burası Tarihî Ermeni vatanı. E, biz Sevr’de,
Paris Konferansı’nda buraları Ermenilere verdik. Siz Türklerle
beraber savaştınız, buraları işgal ettiniz. Denecek bu... Şimdi şu
kadar ili bir boşaltın bakalım denecek. Bunu Kürt Halkı kabul
etmez. O zaman halklar yeniden birbiriyle boğazlaşacak. Ve alçak
emperyalistler de bazen bir tarafı, bazen öbür tarafı tutarak kendi
alçakça çıkarlarını gerçekleştirecekler. Böylesine kanlı bir katliam ve hesap var, arkadaşlar. Bunu görmemiz gerekir. Bu sadece
bir Soykırım Müzesinin Müdürü’nün iddiası değil. Burada var.
Vaktimiz iyice bitti. Sizi de çok yordum, arkadaşlar. O bakımdan bir paragraf okuyacağım. Bir konferans tertipliyorlar,
Erivan’da, arkadaşlar, oradan:
“Türkiye’nin üç şartı kabul edilemez.” 30 Aralık 2007,
Hürriyet gazetesinden almışız.
“Türkiye özel oturumuna Dışişleri Bakanı Vardan Oskanyan da katıldı, normal ilişki fırsatının Ankara tarafından SSBC’nin parçalandığı 1991 ve Türkiye’nin AB ile
üyelik görüşmeleri (2003) süreci başlangıcında kaçırıldığını
söyledi. “Türkiye bizden ne istiyor” sorusuna ise Oskanyan,
“Yerine getirilemeyecek üç şart koşuyor. Birincisi sınırların
şimdiki haliyle tanınması, (arkadaşlar, bakın. Bu talep yerine getirilemez, diyor, Ermenistan Dışişleri Bakanı söylüyor
bunu. Net.) ikincisi Karabağ sorununun Azerbaycan lehinde
sonuçlandırılması, üçüncüsü de soykırım iddiamızdan vazgeçmemiz. Bu üç konuda Türkiye’nin bizden hukuki gerekçeler bir yana, ahlak değerleri açısından da talep etme hakkı
yoktur” dedi.”
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Aynı talepleri öne süren başkaları da var. Mesela:
“Oturumda aşırı uçlar da söz almayı ihmal etmedi. Taşnak Partisi Erivan büro şefi Kiro Manoyan, “Türkiye ile aramızdaki sınır çizgisi de yeniden belirlenmeli. Kars anlaşması
bağımsız Ermenistan tarafından imzalanmadı. Sovyetler döneminden sonra bağımsızlığını kazanan Ermenistan bu yüzden temel olarak Sevr anlaşmasını görmekte. Bu anlaşmaya
göre ise sınırlar çok farklı bölgeleri kapsıyor” dedi.”

Aynı iddiaları dile getiren daha başkaları da var ama uzatmayalım...
Yani, oyun, hesap bu, arkadaşlar.
Biz diyoruz ki, Parababaları Türkiye’yi yeniden Sevr’e götürmek istiyor. Ve bu oyunlarında da işte Ermeni Halkını yeniden böylesine kandırarak, kullanmak istiyorlar. Ve onun ardından Kürt Halkını da kullanmak istiyorlar, Irak’ta olduğu gibi. Ve
ne yazık ki, PKK kadrosu bu oyuna gelmiş durumda. Bu gerici,
burjuva bir çözümdür. Halklara kan ve gözyaşından, acıdan başka bir şey getirmez. Ama devrimci çözüm halkların kardeşliğini
gerçekleştirir, hem iki halkın da mutluluğuna giden tek yoldur.
Onurlu bir yoldur. Diğer bütün yollar devrimci değildir, onurlu
değildir.
Düşünün şimdi bakın, Talabani ne diyor?
ABD, Irak’tan gitmesin, diyor, arkadaşlar. Yani işgalcisi gitmesin, diyor.
Ve ne diyor yine Kürdistan bölgesinin yetkilileri?
ABD bizim özgürlüğümüzü sağladı, işgalci değil, diyorlar,
arkadaşlar. Özgürlük getirici diyor, özgürleştirici, diyorlar. Banu
Avar, programında konuşuyor Kürt bölgesinin yetkilileriyle biliyorsunuz. Yine bir yetkili, “ABD melaike”, diyor arkadaşlar;
dünyanın kanlı zalimi, başhaydudu için.
Şimdi bu onurlu bir yol değil. Neresi onurlu?..
Dünyanın başhayduduna, gönüllüce, ben senin hizmetkârın
olayım, sen de bana devlet kur, diyeceksin. Bu da onurlu olacak. Yok arkadaşlar!.. Halka mutluluk da getirmez. Onursuzluktan başka hiçbir şey, uşaklıktan başka bir şey getirmez. Şu anda
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mücadele eden Kürt Halkı çok onurlu. Özgürlüğü için mücadele
ediyor.
(Alkışlar…)
Ama sen orada gönüllü uşaklık istiyorsun.
Ve biz kardeşçe, el ele ABD Emperyalistlerine ve yerli Parababalarına karşı savaşalım, Demokratik Halk Devrimini gerçekleştirelim ve Kürt Halkı bağımsızca kaderini tayin etsin, kardeşçe Edirne’den Çin sınırına kadar yeni bir Sosyalist Sovyetler
Birliği oluşturalım, diyoruz.
(Alkışlar…)
İdeolojimiz, hedefimiz bu, arkadaşlar.
Bu yüzden bizim ideolojimiz ve bizim yolumuz tek devrimci yol!.
Bu kadar uzun süre dikkatle dinlediğiniz için, devrimci yüreğimin en sıcak duygularıyla hepinizi selamlarım.
(Alkışlar…)
Halkız, Haklıyız, Kazanacağız!
Venseremos!
(Alkışlar… Sloganlar… Halkız, Haklıyız, Kazanacağız...
Kahrolsun Emperyalizm, Yaşasın Sosyalizm…)
Sait Yoldaş: Genel Başkanımız Nurullah Ankut Yoldaş’a,
bu ufuk açıcı, gerçekten coşkulandırıcı konuşması için teşekkür
ediyoruz. Etkinliğimiz burada sona ermiştir. Hepinize katılarak
destek verdiğiniz için teşekkür ediyoruz.
(Alkışlar…)
Bir dinleyici: Bugün Grevlerinin 76’ncı gününde aramızda
olan OLEYİS Üyesi Kocaeli Üniversitesi İşçilerine teşekkür
ederken, Direnişlerinin 74’üncü gününde Nakliyat-İş Sendikamız üyesi Arçelik İşçilerine de atacağımız sloganlarla destek
gönderelim.
(Yaşasın Arçelik Direnişimiz… Yaşasın Kocaeli Üniversitesi Grevimiz… Alkışlar…)
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EKLER3
Ek 1:
OLAS: GENEL BİLDİRİ
Bu kongre, kıtadaki mevcut koşulların derin ve etraflı bir
analizinden ve devrimci hareketlerin ana sorunlarını ideolojik
olarak açıklığa kavuşturduktan sonra şu sonuçlara varmıştır:
Latin Amerika, toprak sahipleriyle ayrılmaz bir işbirliği halindeki ve ülkelerimizde denetleyici bir oligarşi teşkil eden zayıf
burjuvazinin varlığı ile nitelenen sarsıntı koşulları altında bulunmaktadır. Artan boyun eğme ve bu oligarşinin emperyalizme
hemen hemen mutlaka bağımlılığı; kıtadaki güçlerin bir yanda
oligarşik emperyalist ittifak, öbür yanda halklar olmak üzere kesin bir şekilde kutuplaşmasına sebep olmuştur. Halklar gelişebilmek ya da savaşı başlatmak için sadece doğru bir yöneticiliğin,
devrimci öncülerin yol göstermesini bekleyen büyük bir güce
sahiptirler.
Bu güç, şehirlerdeki ve kırsal bölgelerdeki proleter kitlelerin,
Ek olarak sunduğumuz Belgeler, Temmuz-Ağustos 1967’de Havana’da toplanan Latin Amerika Dayanışma Örgütü’nün (OLAS) ilk
Kongresinin Belgeleridir.
3
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büyük bir mücadele geleneğine sahip öğrencilerin, orta tabakayoksul ve fazlasıyla sömürülen köylülerin, genç aydınların, nın
gücüdür. Hepsi maruz kaldıkları sömürünün yarattığı ortak duygu ile birleşmişlerdir.
Bütün kıtadaki ekonomik, sosyal ve siyasal sistemin tüm yapısının içinde bulunduğu bunalım ve halkın isyankârlığı karşısında emperyalizm, tarihin akışını durdurmayı boşuna amaçlayan kıta ölçüsünde bir baskı stratejisi planlamış ve geliştirmiştir.
Amerikan emperyalizminin hedefi sömürgeci ve yenisömürgeci
sömürü ve egemenlik sistemlerini devam ettirmektir.
Bu durum, gerici şiddete karşılık olarak devrimci şiddetin ipini koparmasını ve gelişmesini tayin ve emreder. Halk mücadelesinin en yüksek ifadesi olan devrimci şiddet yolu, tek yol değildir. Fakat emperyalizmin yenilmesi için en somut ve en dolaysız
imkândır. Devrimciler kadar halk da, bu gerçeği tasdik etmiş ve
bunun sonucu olarak da oligarşilerin bürokratik-askeri mekanizmasını ve emperyalizmin iktidarını yok etmek için silahlı mücadeleyi başlatıp, geliştirmek ve doruğuna vardırmak gereğini
kavramıştır.
Birçok ülkelerde şehirlerdeki halkı ezmek için profesyonel
orduların bulunmasına ve teknik yöntemlerin özel bir biçimde
uyarlanmasına (ki üstelik, bunlar olağan olmayan bir savaşa uygun düşmemektedir) ilaveten kırsal alanlarda egemen olan özel
koşullara, elverişli topografya ve toplumsal temelin devrimci
potansiyeli gerilla savaşının, silahlı mücadelenin temel biçimini
teşkil ettiğini, devrimciler için en iyi bir okul ve onların tartışılmaz öncüsü olduğunu gösterir.
Bazı ülkelerde yapılmakta olan, diğer bazılarında kaçınılmaz
bir zorunluluk haline gelen, geri kalanlarında geleceğin bir umudu olarak beklenen devrim; anti-oligarşik hedefleri içerisinde, iyi
tanımlanmış anti-emperyalist bir karaktere sahiptir.
Kıtadaki halk devriminin başlıca amacı, bürokratik-askeri
devlet mekanizmasını yok etmek ve bunun yerine mevcut ekono134

mik ve sosyal rejimi değiştirmek üzere silahlı halkın geçmesini
sağlamak yoluyla, iktidarın ele geçirilmesidir. Bu amaca sadece
silahlı mücadele yoluyla ulaşılabilir. Mücadelenin gelişimi ve
örgütlenmesi, hareketin yürütüleceği doğru yerin ve en uygun
örgütleme yöntemlerinin seçilmesine bağlıdır.
Küba Devriminin verdiği ders, son yıllarda bütün dünyadaki
devrimci hareketlerden edinilen deneyler ve Bolivya’da, Venezuela’da, Kolombiya’da ve Guatemala’da gittikçe büyüyen bir
silahlı devrimci hareketin yürütülmekte olması şunu gösterir ki,
halkın silahlı mücadelesinin gerçek bir ifadesi olan gerilla savaşı,
ülkelerimizin pek çoğunda, yani kıta ölçüsünde devrimci savaşı
yürütmenin ve geliştirmenin en etkili yöntemi ve en uygun biçimidir.
Bu özel durumda, halkın birlik halinde olması, hedeflerinin
aynı olması, aralarında görüş birliği bulunması ve mücadeleyi
yürütmek için birleşme eğilimi taşımaları, emperyalizmin kıta
ölçüsünde geliştirdiği stratejiye karşı çıkarılması gereken ortak
stratejiyi karakterlendiren öğelerdir. Bu strateji kesin ve açık bir
dayanışma gerektirir. Bu dayanışmanın en önemli karakteristiği,
kıtaya yayılan ve öncü birliklerini gerillaların ve kurtuluş ordularının teşkil ettiği devrimci mücadelenin kendisidir.
Biz, kıtada egemen olan koşulların bilincinde ve Amerikan
emperyalizmi tarafından yönetilen genel bir karşı-devrimci mücadelenin varlığının farkında olan Latin Amerika halklarının
temsilcileri,

Ek 2:
Beyan Ederiz ki:
1. Devrim yapmak, Latin Amerika Halklarının hakkı ve
görevidir.
2. Latin Amerika’daki devrimin en derin tarihsel kökleri 19.
yüzyılın Avrupa sömürgeciliğine ve bu yüzyılın emperyalizmine karşı girişilen kurtuluş hareketlerinde bulunmaktır. Amerika
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halklarının destansı mücadelesi ve halkımızın önceki on yıllarda
emperyalizme karşı yürüttüğü sınıf savaşları, Latin Amerika devrimci hareketinin ilham kaynağını teşkil eder.
3. Latin Amerika’daki devrimin özü, emperyalizmle burjuva
ve toprak sahibi oligarşilere karşı çıkmasıdır. Dolayısıyla, Devrim ulusal bağımsızlık, oligarşilerden kurtulmak ve ekonomik
ve sosyal gelişmeyi tamamlamak üzere sosyalist bir yola girmek
için yapılan bir mücadele niteliğindedir.
4. Latin Amerika devrimci hareketini, Marksizm- Leninizm
ilkeleri yönetir.
5. Latin Amerika Devriminin temel yolunu, silahlı devrimci
mücadele teşkil eder.
6. Bütün diğer mücadele biçimleri, bu temel yolu geliştirmek
ve geciktirmemek koşuluyla kullanılmalıdır.
7. Kıtadaki ülkelerin çoğu için silahlı mücadelenin örgütlenmesi, başlatılması, geliştirilmesi ve tamamlanması sorunları,
devrimci hareketin ivedilikli ve temel görevini teşkil eder.
8. Bu görevin yakın planlamaya alınmadığı ülkeler, bunu yine
de kaçınılmazlıkla devrimci mücadelelerinin gelişiminde, ilerdeki bir imkân olarak gözönüne alınmalıdırlar.
9. Her ülkede yürütülen devrimin tarihsel sorumluluğu, o ülkenin halkına ve devrimci öncülerine aittir.
10. Ülkelerimizin çoğunda gerillalar, kurtuluş ordularının nüvesidirler ve devrimci mücadeleyi başlatıp sürdürmenin en etkin
yolunu teşkil ederler.
11. Devrimin yöneticiliği bir örgütleme ilkesi olarak, başarıyı garantilemek üzere, birleşik bir siyasal ve askeri kumandanın
varlığını gerektirir.
12. Devrimci hareketlerin birbirlerine sunabilecekleri en etkili dayanışma tipi kesinlikle, her birinin kendi ülkelerindeki
mücadelelerinin gelişmesinde ve doruğuna ulaşmasında kendini
gösterir.
13. Küba’yla dayanışma ve silahlı devrimci hareketle işbirliği, uluslararası nitelikte bir görevdir, bu kıtanın bütün anti-em136

peryalist örgütlerinin görevidir.
14. Küba Devrimi, silahlı devrimci hareketin zaferinin bir
sembolü olarak Latin Amerika’daki anti-emperyalist hareketin
öncüsüdür. Silahlı mücadele yürüten haklar da, bu yolda ilerledikçe, bu öncülükte yerlerini alacaklardır.
15. Doğrudan doğruya Avrupa iktidarları tarafından sömürgeleştirilmiş -ya da Birleşik Devletlerin sömürge egemenliğine
boyun eğmiş- olan ve şimdi kurtuluş yolunda bulunan halklar en
önemli ve temel amaç olarak, bağımsızlık mücadelelerini ve kıtadaki genel mücadeleyle sıkı ilişkilerini korumalıdırlar. Çünkü
bu, Birleşik Devletlerin yeni-sömürge sisteminin içine girilmesini önlemenin tek yoludur.
16. Geçen 150 yıllık Latin Amerika tarihinin büyük ve şerefli
devrimci geleneğinin bir özeti olan İkinci Havana Bildirisi Latin
Amerika devrimi için yol gösterici bir belge durumundadır ve
son beş yıl boyunca bu kıtanın halkları tarafından benimsenmiş,
genişletilmiş, zenginleştirilmiş ve daha da köklü bir hale getirilmiştir.
17. Latin Amerika hakları, dünya halklarının hiçbirine karşı
düşmanlık beslemez. Birleşik Devletler halkına dahi, onları emperyalist tekelin ezici tutumuna karşı savaşmaya teşvik etmek
üzere dostluk elini uzatır.
18. Latin Amerika’daki mücadele, Asya, Afrika ve sosyalist
ülkeler halklarıyla, özellikle sınıf olarak sömürülmenin, yoksulluğun, işsizliğin, kökten ayrımın ve en temelli insan haklarının
reddedilmesinin acısını çeken ve devrimci mücadele içerisinde
önemli bir güç teşkil eden Birleşik Devletler zenci halkıyla dayanışma bağlarını kuvvetlendirmektedir.
19. Vietnam halkının kahramanca mücadelesi, emperyalizmle
savaşan bütün devrimci halklara paha biçilmez derecede yardım
etmekte ve Latin Amerika halklarına ilham veren bir örnek olmaktadır.
20. Latin Amerika halklarının gerçek temsilcisi olan, Latin
Amerika Dayanışma Örgütü adına, merkezi Havana’da buluna137

cak devamlı bir komite teşkil ettik ve nizamları onayladık.
Biz, bizim Amerikamızın, Rio Bravo’nun güneyinde kalan
Amerika’nın devrimcileri, ilk bağımsızlığımızı kazanan kişilerin izindeyiz, mücadele ve bilimsel devrimci yönelim için önüne
geçilmez bir irade taşımaktayız. Zincirlerimizden başka kaybedecek şeyimiz yoktur.

Ek 3:
İddia Ederiz ki:
Mücadelemiz, insanlığın kölelikten ve sömürüden kurtulmak
için yaptığı tarihsel mücadeleye önemli bir katkıdır.
Her devrimcinin görevi devrim yapmaktır!
Belgeler, Latin Amerika Dayanışma Örgütü’nün (OLAS) ilk
Kongresinden Havana, Temmuz - Ağustos 1967.

Ek 4:
OLAS Kongresi Söylevi

(Fidel Castro)

Gerillanın önemi, gerillanın öncü rolü, gerilla hakkında çok
şey söylenebilir. Fakat böyle bir toplantıda bu mümkün değildir. Bu kıtadaki gerilla deneyleri bize pek çok şeyler öğretmiştir.
Bunlar arasında şu müthiş yanlış, gerilla hareketinin şehirlerden
yönetilebileceği hakkındaki saçma anlayış da bulunmaktadır.
Siyasal ve askeri kumandanın birleştirilmesi gerekliliğini ileri
süren tezin de nedeni budur. Gerillaları şehirden yönetmek istemenin sadece bir budalalıktan ibaret kalmayıp, aynı zamanda bir cinayet olduğuna inanışımız bundandır ve bu saçmalığın
sonuçlarını değerlendirme fırsatını birçok kereler elde ettik. Bu
fikirlerin bertaraf edilmesi zorunludur. Bu kongrenin kararlarına büyük önem vermemizin nedeni de budur. Gerilla, devrimci hareketin çekirdeği olmak durumundadır. Bu demek değildir
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ki, gerilla hareketi, herhangi bir ön çalışma olmaksızın doğabilir
ya da siyasal yönelimi olmaksızın var olabilen bir şeydir. Hayır.
Yönetici örgütlerin rolünü yadsımıyoruz. Siyasal örgütlerin
rolünü yadsımıyoruz. Gerilla siyasal bir örgüt, siyasal bir hareket
tarafından örgütlenir. Gerilla mücadelesi hakkındaki doğru
bir anlayışla bağdaşamayacağına inandığımız şey, gerillaların
şehirlerden yönetilmesi fikridir ve ülkemizin koşulları altında
gerillanın rolünü bastırmak çok güç olacaktır...
Bu, diğer mücadele biçimlerinin yadsınmasını gerektirmez.
Birisi gazetede bir bildiri yayınladığı, bir gösteriye katıldığı, taraftar topladığı veya bir fikri yaydığı zaman şu ünlü yasal denilen yolları kullanıyor olabilir. Yasal ve yasadışı yollar ayrımını
ortadan kaldırmalıyız. Yöntemler devrimci ve devrimci olmayan
diye sınıflandırılmalıdır.
Devrimci, ülküsüne ve devrimci amacına ulaşmak için türlü
yöntemler kullanır. Sorunun özü, kitlelerin bunun devrimci bir
hareket olduğuna, sosyalizmin mücadelesiz olarak barışçı yollarla iktidara gelebileceğine inandırılıp inandırılamayacağındadır.
Bu bir yalandır ve Latin Amerika’da kim barışçı yollarla iktidara
geleceğini iddia ediyorsa, kitleleri aldatmaktadır.
Latin Amerikanın koşullarından söz ediyoruz. Diğer ülkelerdeki, örneğin Avrupa’daki devrimci örgüt sorunlarına, çok geniş
oldukları için, eğilmek istemiyoruz. Latin Amerika’ya hitap ediyoruz... Sonunda şuna tamamen inanmış bulunuyoruz ki, kararda
da ifade edildiği üzere, Latin Amerika için tek çözüm yolu vardır: Gerilla savaşı.
Eğer bir askeri birlik, içerisinde devrimciler bulunduğundan
ötürü ayaklanmaya kalkışırsa, biz bu ayaklanmayı, gerilla mücadelesi değildir diye desteklemeyecek miyiz? Hayır, böyle düşünmek bile, bir örgütün, devrimin ancak askeri birliklerin ayaklanmasıyla yapılabileceğini iddia etmesi kadar budalaca olur. Bir
askeri birlikte isyan çıkartıp, sonra bunun daha etkili güçler tarafından bastırılmasına göz yummak da daha az budalalık değildir.
Yeni durumlar doğuyor, yeni durumlar doğabilir. Biz bunu yad139

sımıyoruz. Örneğin, Santo Domingo’da tipik bir durum ortaya
çıkmış, askeri bir ayaklanma devrimci bir nitelik kazanmaya başlamıştır. Fakat şüphesiz bu, devrimci hareketin, neler olacağını,
ne gibi durumların ortaya çıkacağını beklemesini gerektirmez.
Hiçkimse devrimci hareketin, özellikle emperyalist müdahalenin
sonucu olan devrimci hareketin, hangi karakterde olacağını, ne
şekil alacağını önceden kestiremez ve hesaplayamaz. Başka deyimle uygun koşulların bulunduğu bütün bu ülkelerde, başlıca
görev olarak, gerilla savaşının rolünün önemi üzerinde dururken,
diğer silahlı devrimci mücadele biçimlerini küçümsüyor değiliz.
Devrimci hareket, devrimcilerin durumunu kuvvetlendirebilecek ve geliştirebilecek nitelikte olan, doğabilecek her türlü
mücadeleyi desteklemeye ve bu fırsattan yararlanmaya hazır olmalıdır. Benim inanmadığım, devrimci olduğunu iddia eden bir
kimsenin, devrimi yürütebilmek için bir askeri birliğin ayaklanmasını bekleyebilmesi, askeri birliklerin ayaklanmasıyla devrim
yapmayı hayal edebilmesidir. Askeri birliklerin ayaklanması bir
etmen -şu önceden kestirilemeyen, ortaya çıkması mümkün etmenlerden biri- olabilir. Fakat gerçekten ciddi bir devrimci hareket, böyle ihtimallere dayanmaz. Gerilla savaşı mücadelenin ana
şeklidir. Fakat ortaya çıkabilecek diğer silahlı mücadele türlerini
de dışarı da bırakamaz.
10 Ağustos 1967
(Kongrenin kapanış günündeki söylevden.)
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