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ÖNSÖZ

Halkın Kurtuluş Partisi, kendi öncülleri olan Devrimci Mücadele,
Devrimci Derleniş süreçlerinde ve ondan önce Önderi Hikmet Kıvılcımlı’nın döneminde hep Küba Devrimi’yle sıcak bir ilişki içinde olmuştur. Küba Devrimi’ni kesintisiz bir biçimde desteklemiştir. Hele
Sosyalist Kamp yıkılıp da Küba Devrimi dimdik ayakta kalınca, Hikmet Kıvılcımlı’nın “Küba Feleğe Meydan Okuyor!” deyişinin biz takipçilerinin söylemiyle “Küba Feleğe Meydan Okumaya Devam Ediyor!”a dönüşmesiyle bu ilişki teorik düzeyde bir ilişki olmaktan çıkmış
pratikte birlikte olmaya dönüşmüştür. Kübalı Yoldaşlarla en içten biçimde karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan yakın bir ilişki kurulmuş, bu
ilişkinin somut bir şekilde hayata geçirilişi ise Küba Büyükelçiliği ile
birlikte yapılan eylemler olmuştur.
Burjuva goygoycularının “Sosyalizm Bitti” yaygaralarına karşı,
Küba Devrimi’yle yakın temas kurulmuş; birlikte sayısız eyleme imza
atılmış, Sosyalizmin insanlığın biricik kurtuluşu olduğu dosta da düşmana da haykırılmıştır.
Küba Büyükelçiliği’nin de katılımıyla yapılan ilk büyük ortak eylem, 19 Nisan 1998 yılında Harb-İş’in Ankara’daki Toplantı Salonu’nda “Che ve Küba Devrimi Çerçevesinde Sosyalizmin Bazı
Güncel Sorunları” adıyla gerçekleştirilmiş ve bu konferansın metni,
Derleniş Yayınları tarafından “Devrimci Önder "edir?” adıyla yayımlanan kitabımızda yer almıştır. Bu eylemlerin ilklerinden bir diğeri
de 1999 yılında Nakliyat-İş’in, Küba Devrimi’nin 40’ıncı Yılında Kadıköy Caferağa Spor Salonu’nda gerçekleştirdiği Şölen’dir. Bunu izleyen yıllarda burada sayılamayacak kadar çok sayıda eylem gerçekleştirilmiştir. Bu eylemlerden kimileri alanlarda, kimileri toplantı salonlarında hayata geçirilmiştir. Salon etkinliklerinda yapılan konuşmalar ki13

taplaştırılmıştır. Bunlar Derleniş Yayınları’ndan sırasıyla:
Latin Amerika’dan Esen Sol Rüzgârlar Halkların Uyanışının
Habercisidir,
Kahraman Gerilla Che Guevara Dünya Halklarının Devrimci
Mücadelesinde Yaşıyor,
Latin Amerika’dan Türkiye’ye Devrimci Kavga,
Küba Devrimi 50 yıldır AB-D Emperyalistlerine Meydan Okuyor
adlarıyla yayımlanmıştır.
Kübalı yoldaşlarla geliştirilen bu yoldaşça dostluk, Venezuela Devrimiyle birlikte, Venezuelalı yoldaşlarla da dostluk kurmakta yol açıcı
olmuştur. Ve o günden sonra aşağı yukarı Kübalı yoldaşlarla yapılan
tüm ortak eylemlere Veanezuelalı yoldaşlar, Venezuelalı yoldaşlarla yapılan eylemlere de Kübalı yoldaşlar katılmışlardır. Yani birkaç istisna
dışında bu eylemler bu üç Devrimci odağın ortak eylemleri biçiminde
hayata geçirilmiştir.
Venezuela ile bu yakın dostluk, özellikle Venezuela’nın 2013 yılına
kadar Ankara Büyükelçiliğinde bulunan Yoldaş Raúl José Betancourt
Seeland’ın sıcak, samimi ve devrimci heyecanla dolu tutumundan dolayı çok yakın bir ilişki olmuştur. Kalpler aynı frekansta çarpmıştır. Venezuela Büyükelçiliği kanalından Bolivarcı Devrim’le sürekli bilgi
alışverişi sürdürülmüş, Venezuela Devrimi’nin Türkiye Halklarına anlatılması için elimizden gelen tüm destek ikirciksiz sunulmuştur.
Bu kitabı oluşturan metinler, işte bu eylemlerin bir kısmını oluşturan konferanslarda yapılan konuşmaları içermektedir.
Okuyucu bu kitapta hem Venezuela Devrimini doğrudan Türkiye’deki en büyük temsilcisinden okuyacak hem Kübalı Yoldaşların bu
devrime bakışını görecek hem de Kurtuluş Partisi’nin ona verdiği desteğin ve gösterdiği devrimci kardeşliğin tanığı olacaktır.
Derleniş Yayınları
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Ayrım I

11 Nisan 2009 Ankara Konferansı

Yiğit Halk Yiğit Başkan
AB-D Emperyalistlerine Meydan Okuyor (1)

Kurtuluş Partisi Genel Sekreter Yardımcısı ve
Ankara İl Başkanı Sait Kıran Yoldaş’ın
Açış Konuşması

Emperyalizm, insanlık dışı yüzünü maskeleyemez

Sait Kıran Yoldaş: Fidel Castro’nun, Raúl Castro’nun, Kahraman
Gerilla Che Guevara’nın, Sosyalist Küba’nın temsilcisi Ernesto Gómez Abascal Yoldaş, hoş geldiniz…
1991’de Sosyalist Kamp’ın yıkılışından sonra, artık dünyanın tek
hâkimi olduğunu ilan eden, “Yeni Dünya Düzeni” kurduğunu ilan eden
kanlı zalim, başhaydut ABD Emperyalizminin kâbusu, Latin Amerika
Halkının yiğit önderlerinden Hugo Chavez Yoldaş’ın, Venezuela Bolivarcı Cumhuriyeti’nin Temsilcisi Raúl José Betancourt Seeland Yoldaş, hoş geldiniz…
(Alkışlar…)

Değerli konuklar, yoldaşlar,

Bugün, önemli bir gün. 11 Nisan 2002’de, ABD Emperyalizminin
bütün baskılarına, yerli satılmışların bütün baskı ve terörüne rağmen
iktidara gelen Hugo Chavez Yoldaş önderliğindeki Venezuela Halkına
karşı, bir karşıdevrimci darbe tezgâhlandı, ABD ve yerli satılmışlar
destekli ve onların örgütlemesiyle. Erken zafer naraları attılar. Latin
Amerika’dan esen sol rüzgârların temsilcisi Hugo Chavez’in, Latin
Amerika’daki sol yükselişin defterini dürdük, diye sevinç naraları attılar. O günleri hatırlayacaksınız, televizyonlara çıkıp rezilce davranışlarla Hugo Chavez Yoldaş’ın, Venezuela Halkına kazandırdıklarını bir
bir nasıl geri aldıklarını, sevinç naraları eşliğinde anlattılar. Fakat hevesleri kursaklarında kaldı. Hugo Chavez’e, Bolivarcı Devrim’e sahip
çıkan Venezuela Halkı, 11 Nisan’dan 13 Nisan’a kadar sokaklara indi,
sokakları karşıdevrimcilere dar etti. Ve Venezuela Ordusu’ndaki genç
subayların, o zamanki burjuva medyasının da belirttiği gibi “Yüzbaşılar Hareketi”yle birleşen halk, karşıdevrimci iktidarı ikinci günün so21

nunda, 13 Nisan’da alaşağı etti, Hugo Chavez Yoldaş tekrar iktidara
geldi.

Bu toplantımız, “Yiğit Halk, Yiğit Başkan AB-D Emperyalistlerine meydan okuyor” başlıklı bu toplantımız, 7 yıl önce başlatılan
karşıdevrime karşı yiğitçe direnen ve o günden bugüne Venezuela’da
11 Nisan’da başlatılan “Yiğit Halk Haftası”nı anmak amacıyla yapıldı, bu nedenle düzenlendi.
Değerli konuklar, yoldaşlar,

Biliyorsunuz, kanlı zalim, haydut ABD’nin Bush dönemindeki politikalarıyla halklara karşı, insanlığa karşı düşman yüzü iyice ortaya
çıktı. ABD Emperyalizmi, artık halkların karşısına, insanlığın karşısına
çıkamaz hale geldi.
Halkların nezdinde kaybettiği prestijini yeniden kazanmak için, bugüne kadar ABD politikası, ABD sermayesinin politikası gereği düşünülemeyecek bir olayı gerçekleştirmek durumunda kaldılar. Irkçı, siyah
halka karşı faşizan uygulamaların sürekli ayakta olduğu ABD’de, dünya halkları karşısında uğradıkları prestij kaybını gidermek için, siyahi
maskeli bir satılmış buldular. ABD Halkına ve insanlığa; bakın bizim
sistemimiz ne kadar demokratik, o çok ezildiği söylendiği zencilerden
bile başkan seçiyoruz mesajı vermek için.

Ama biz Halkın Kurtuluş Partisi olarak, baştan beri diyoruz ki,
ABD’de politikalar, ABD Emperyalizminin çıkarları doğrultusunda belirlenir. Başkanlar birer kukladır sadece. Ve iktidara gelen her başkan
bu görevini bilir, bu konumunu bilir. Koltuk kapma, dünyalığını edinme karşılığında, İnsanlığından bir anlamda, vazgeçerek emperyalizmin
bu çıkarlarına uşaklık eder. O yüzden, siyah maskeli Obama, ABD
Emperyalizminin iğrenç insanlık dışı, iğrenç halk düşmanı emperyalist
yüzünü maskeleyemez, diyoruz. Bu nedenle ilk günden beri bunu söylüyoruz. Bütün eylemlerimizde bunu görsel olarak da gösteriyoruz.

Nitekim Küba’ya ve Latin Amerika’daki ülkelere yönelik politikasında, yine ülkemize, Ortadoğu’ya yönelik politikalarında, güler yüzle
bir takım mesajlar söylenmekte, fakat özde hiçbir değişiklik yok. Daha
bugün sabah açıklandı, haberlerde izlemişsinizdir, Irak’ta ve Afganistan’daki emperyalist işgallerini sürdürmek için, Obama’nın talebiyle
83 milyar dolar yeni bütçe ayrıldı ABD Ordusu’na.
Biz Halkın Kurtuluş Partisi olarak diyoruz ki, emperyalistlere ve
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yerli satılmışlara karşı gerçekten halktan yana, gerçekten halkın çıkarlarını savunan bir iktidar, ancak devrimcilerin, proletaryanın önderliğindeki bir Demokratik Halk Devrimiyle gerçekleşebilir. Bu iktidar kuruluncaya kadar, emperyalistlerin her türlü oyunlarına karşı mücadele
etmek, onların yüzlerindeki maskelerini, siyahî de olsa parçalayıp yırtmak, Partimizin, devrimcilerin, tüm insanlığın görevidir.

Bu bakış açısıyla Venezuela’nın temsilcisi Raúl José Betancourt
Seeland Yoldaş’ın nezdinde ve tüm yoldaşlarımızın huzurunda, Yiğit
Venezuela’nın, “Yiğit Halk Haftası”nı bir kez daha kutluyoruz.
(Alkışlar…)

Değerli arkadaşlar, programımızda önce bir sinevizyon gösterimi
olacak. Venezuela’daki gelişmeleri anlayabilmek açısından önemli olduğunu düşündüğümüz bir belgeselimiz var. Antiemperyalist, yurtsever yapımcımız Banu Avar’ın bir belgeseli gösterilecek. Arkasından
konuşmalara geçilecek.
Konferansımızda, önce Venezuelalı Yoldaş Raúl José Betancourt
Seeland Yoldaş, sonra Küba Temsilcisi Yoldaş’ımız konuşacak. En son
Genel Başkan’ımız konuşacak. Programımızı bu çerçevede düşünüyoruz. Hepinize şimdiden katıldığınız için teşekkür ederiz.

(Alkışlar… Viva Chavez Viva Venezuela… Uh! Ah! Chavez "o
Se Va!.. Alkışlar…)

Sait Kıran Yoldaş: Değerli konuklar, şimdi programımızın ikinci
aşamasına başlıyoruz. Konferans kısmına.
Raúl Yoldaş…

(Alkışlar…)

Değerli arkadaşlar,

Küba Devrimi’nin 50’nci Yıldönümü çerçevesinde Ankara’da, İzmir’de ve İstanbul’da Halkın Kurtuluş Partisi olarak yaptığımız etkinliklerde yapılan konuşmalar, Derleniş Yayınları tarafından, “Küba
Devrimi 50 Yıldır AB-D Emperyalistlerine Meydan Okuyor” başlığı altında kitaplaştırıldı. Şimdi yoldaşlarımıza Raúl Yoldaş’dan başlayarak, bu kitaptan hediye ediyorum.
(Alkışlar…)

Şimdi Küba Devrimi’nin temsilcisi Ernesto Gómez Abascal Yol-
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daş’ı davet ediyoruz.

(Alkışlar… Viva Küba Viva Socialismo…)

Türkiye Devrimi’nin Önderi Hikmet Kıvılcımlı’nın yanında ilk saat nöbetçisi olarak yer alan yoldaşlarımızdan Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Başkanı Nurullah Ankut Yoldaş’ı davet ediyorum
(Yaşasın Halkın Kurtuluş Partisi… Alkışlar…)

Sait Kıran Yoldaş: Şimdi programımız gereği ilk sözü Raúl José
Betancourt Seeland Yoldaş’a veriyoruz.
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Venezuela Büyükelçisi
Raúl José Betancourt Seeland Yoldaş’ın
Konuşması

Venezuelalılar
Devrimleri ve Başkanları sayesinde
onurlu bir ulus olmanın gururunu yaşıyor

Öncelikle hepinize iyi öğleden sonralar diliyorum.

Temsil etmekte olduğum Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Milli Hükümetimiz ve Liderimiz, Devlet Başkanımız Hugo
Chavez Frias tarafından yönetilen, gerçekleştirilen ve devam ettirilen
devrim sürecinde tüm bu değerleri savunmayı bilen cesur Venezuela
Halkı adına, sizlere hoş geldiniz diyorum.
(Alkışlar…)

Aynı şekilde burada 7’nci yılını kutladığımız 2002 yılında olan darbe girişimine karşı, cesur Venezuela Halkının sergilemiş olduğu tavrın
anısına ve aynı şekilde o olaylar sırasında hayatını kaybeden vatandaşlarımız anısına ve elbette ki sizlere, bugün burada olduğunuz için teşekkür ediyorum.

Bizlere bu fırsatı veren Halkın Kurtuluş Partisi’ne, bugün bizimle
bu Konferans’ı paylaşan kardeş cumhuriyet Küba Büyükelçisi Sayın
Ernesto Gómez Abascal’a, Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Hoca’mız Sayın Nurullah Ankut Bey’e ve Ankara İl Başkanı Sayın Sait
Kıran’a da çok çok teşekkür ediyoruz.
(Alkışlar…)

Darbe girişiminin sözde nedenleri

Bugün sizlere burada yapacağım konuşmayı kronolojik olarak hazırladım. Bildiğiniz üzere Cesur Venezuela Halkı Haftası’nın bu sene
7’ncisini kutluyoruz.
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Bu darbe girişimi ile ilgili olarak, bu zamanın öncesi, o zaman süreci ve sonrasında olan olayları size tarih sırasına göre aksettirmeye çalışacağım.

Aynı şekilde Venezuela’da ortaya çıkan bu ciddi olay karşısında, diğer dış ülkeler tarafından verilen reaksiyonlardan, tepkilerden de biraz
bahsetmek istiyorum.

10 Aralık’a geldiğimizde ülkede müthiş bir grevle ve işsizlikle karşılaşıyoruz. Bunun temelinde, kötü bir şekilde adlandırılan, ismine layık olmayan “Venezuela İşçi Merkezi” bulunmakta. Bu işçiler büyük
kampanyalara, büyük projelere girişiyorlar çünkü bunlar hükümetin
karşısında yer alıyorlar. Ve en başta karşı çıktıkları ise tarım alanında,
balıkçılık alanında ve hidrokarbür alanında yapılmış olan, çıkartılmış
olan yasalar.

Aynı şekilde petrol endüstrisi alanında müthiş hoşnutsuzluklar baş
göstermeye başladı. Muhalefet bu hoşnutsuzlukları, her zaman için elde edilen gelirin kaynak yetersizliğine bağlıyordu. Ve buna sebep olarak da Küba ile yapılan anlaşma sonucunda sağlanacak olan petrolün
gönderilmesi ile ilgili olan maliyetlerin çok yükselmesini ve diğer taraftan da OPEC ülkeleriyle yapılan anlaşmayı ve Milli Kuvvetler adına yapılan maliyetleri gösteriyordu.
Bunun için Venezuela tarihinde ilk defa, 25 yıldan sonra, tüm çıkarlardan bağımsız bir gaye yürütmek adına, Venezuela petrollerinin
başına tarafsız birini getirmek için bir kurul ortaya konuldu. Bu yönetim kurulunun başına ise o dönemden önce Venezuela Merkez Bankasının Başkanı olan Gastón Parra Luzardo getirildi.

Elbette ki böyle bir kurulun ve böyle bir başkanın atanmış olması,
zaten çoktan alarm zillerini çalmaya başlamış olan muhalefetin artık
daha da fazla zoruna gidiyordu. Ve elbette ki tüm basın yayın organlarını ve medyayı elinde bulunduranlar, komplo teorileri altında karşı bir
kampanya başlattılar. Bu karşı kampanyada elbette ki PDVSA (petrol
şirketi)nin içinde bulunduğu durumdan yaralandılar.

Darbeden önceki günlere bakacak olursak, 06 Nisan Cumartesi günü, elbette ki bu komplo teorilerinin ve stratejilerinin bir parçası olacaktı ve STV tarafından başlatılan 24 saatlik bir grev çağrısında bulunuldu. Bu grevin nedeni olarak da maaşlar, işçilere ödenen ücretler
gösterildi. Ve bu grev çağrısına derhal Fedecamaras ve diğer muhalif
sektörlerden destek geldi.
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Adım adım karşıdevrim hareketi

7 "isan Pazar

Devlet Başkanı Hugo Chavez Frias, asgari ücrete yüzde yirmi zam
yapıldığı açıklamasında bulundu. Ama o döneme kadar petrol rafinerilerinde yapılan sabotajlar, iç tüketim için kullanılmak üzere üretilen
benzinin halka ulaşamaması gibi sonuçlara neden olmuştu. Aynı şekilde medyayı kullanarak genel greve gitmek için açık çağrılar yapılıyordu.
9 "isan Salı günü

24 saatlik genel grev başlamıştı. Demin de söylediğimiz gibi Fedecamaras ve İşçi Konfederasyonu tarafından örgütlenmişti bu grev. Ve
daha sonra Venezuela petrol şirketinde çalışmakta olan birçok işçi de
bu genel greve katıldı. Günün sonunda bu 24 saatlik grevin bir 24 saat
daha uzatıldığı ilan edildi. Aynı şekilde muhalefetin elinde bulunan televizyon kanalları, ekranlarını ikiye bölmüşlerdi ve içeriği doğru olmayan haberler veriyorlardı. Hükümetin elinde bulunan az sayıda basın
yayın organı ile bu bilgi kirliliğinin önüne geçilmeye çalışılıyordu.
10 "isan Çarşamba günü

İşçi Konfederasyonu ve Fedecamaras tarafından başlatılan grevin
önündeki gün limiti kaldırıldı, sınırsız greve gidildi. Çünkü bu sınırsız
grevi, Başkan Chavez’i olduğu yerden indirmek için tek yol olarak görüyorlardı. Aynı şekilde özel medya kuruluşları ise 11 Nisan’da gerçekleştirilmesi düşünülen yürüyüş için halka çağrıda bulundular.
11 "isan Perşembe günü

Muhalefet tarafından başlatılan yürüyüş, Venezuela petrolleri şirketi PDVSA’nın Chuao’daki merkezine gitmek için yapılan çağrılarla
toplandı ve bu yürüyüşün sonrasında Başkan Chavez’i anayasal haklarından istifaya, başkanlığı bırakmaya zorlayacaklardı. Aynı şekilde muhalefet tarafından başlatılan bu yürüyüşün yönü ve tarzı, bir süre sonra
Başkanlık Sarayı’na giden bir yürüyüşe dönüştü.

Francisco Fajardo karayolu, ki Caracas’ın önemli arterlerinden biridir, muhalefet tarafından getirilen otobüslerle tıkandı, çünkü şehre
tankların girmesine izin verilmesini istemiyorlardı.

Buna eş zamanlı olarak Başkanlık Sarayı Miraflores’in çevresine
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yerleştirilmiş ve o dönemde muhalefetin belediye başkanı, büyük şehir
belediye başkanı olan Antonio Ledezma tarafından kontrol edilen metropoliten polis kuvvetlerinin keskin nişancıları, Başkanlık Sarayının
yakınlarında çeşitli binalara yerleştirilmişti ve sivillerin üzerine ve gazetecilerin üzerine ateş etmeye başlamışlardı.

Bolivarcılar, Llaguno Köprüsü’nde toplanmaya başlamışlardı ve
burada bulunmalarından dolayı ilk hayat kayıpları kendilerinden oldu.
Metropolitan polis teşkilatı tarafından ve çevre binalara yerleştirilmiş
olan keskin nişancıların atışlarına hedef oldular ne yazık ki. Ve açıkçası muhalefet tarafından gerçekleştirilen bu yürüyüşün herhangi bir cevabı bulunmamaktaydı, bunun cevabı bu değildi.

Birçok televizyon kanalından askeri rütbelilerin, Başkan Chavez’in
bulunduğu yerden ayrılmasını söyledikleri görüntüler tekrar tekrar veriliyordu. Aynı şekilde Venezuela İstihbarat Teşkilatı ise Başkan Chavez’in otoritesini reddettiğini açıkladı.
Fedecamaras ve Venezuela İşçi Konfederasyonu, tüm bu yaşanan
ölümlerden dolayı hükümeti sorumlu tuttular ve keskin nişancılar tarafından açılan bu ateşin, Başkanlık Sarayı’ndan açıldığını iddia ettiler.

Aynı şekilde muhalif valilerden Miranda valisi Henrique Capriles,
sekizinci banttan yayın yapan devlet kanalının kapatıldığını ve yayının
iptal edildiğini açıkladı.
12 "isan Cuma

Başkan Chavez, gece saatlerinde teslim oldu, çünkü daha fazla kan
akmasını istemiyordu. Ama hiçbir şekilde anayasal görevinden istifa
etmemişti. Başkan Chavez’i kaçırdılar ve beş farklı yere götürdüler.
Halk, ne olursa olsun bir şekilde Başkanına ulaşmak istiyordu ve aynı
şekilde ona sadık olan askerler de ona ulaşmak için bütün hazırlıkları
gerçekleştiriyorlardı. Başkanı beş ayrı bölgeye götürdüler: Fuerte Tiuna Askeri Polis Karargahı’nda, Batallion Bolivar Deniz Üssü’nde, Turiamo’da, ki bu da bir askeri üs, en sonunda La Orchila Adası’nda olduğu haberini aldılar.

Özel medya kuruluşları, Başkan Chavez’in istifa haberlerini yayınlamaya başladı.

Ülkenin farklı yönlerinden şiddet ve çatışma haberleri gelmeye başladı. Bu haberlerin arasında en dikkat çekenlerden bir tanesi, Küba Büyükelçiliği’ne yapılan saldırıydı. Küba Büyükelçiliği’ne ait tüm resmi
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araçlar yakıldı. Elektrik ve su kesildi ve büyükelçiliğe, yiyecek içecek
şeklinde herhangi bir yardımın girmesine izin verilmedi.

Aynı şekilde hiçbir yasal izin olmadan milletvekili Tarek William
Saab ve İçişleri Bakanı Ramón Rodríguez Chacín tutukland1lar. Ayn1
_ekilde, Tachira, Barranquilla, Bolivar vb. eyaletlerinin valileri de bulundukları yerel yönetim merkezlerinden çıkmaya zorlandılar.

Artık diktatörlük günleri resmen başlamıştı. Pedro Carmano kendisini Venezuela Cumhuriyeti Başkanı olarak ilan etti. Ve bu ilanın ardından, Milli Meclis ve güçler ayrılığı ilkesine tabi olan kamu kurumları teker teker çözülmeye başlandı. 1999 yılında halkın büyük çoğunluğuyla kabul edilen Bolivarcı Anayasa yürürlükten kaldırıldı. Aynı şekilde ülkenin adı Venezuela Bolivar Cumhuriyeti olmaktan çıkartıldı.
Ve daha sonra, kabul edilen 48 tane kanun hükmündeki kararnamenin
iptali açıklandı.
Başsavcı İsaias Rodriguez, resmi olarak başkan Chavez’in istifa etmediği haberini verdi. Ve aynı şekilde Milli Meclis Başkanı William
Lara artık bunun resmi bir darbe olduğunun ilanında bulundu. Artık
diktatörlük resmen hayat bulmuştu.
Yalnız halk hiçbir şekilde vazgeçmeyecekti. Ülkenin başkentinde ve
diğer yerlerinde çok sayıda gösteri haberleri alınmaya ve kayıtlara geçmeye başladı. Bunların başında Maracay’da general Raúl Baduel komutasındaki 42’nci Paraşüt Birlikleri bulunmaktaydı ve daha sonra burası bu direnişin en belirgin üslerinden birine dönüştü
13 "isan Cumartesi günü

Halk sokaklarda ve başkanlarının geri dönmesi çığlıklarıyla Başkanlık Sarayı Miraflores’in çevresindeydi. Ve o dönemde hâlâ darbecilerin idaresi altında bulunan metropoliten polis kuvvetleriyle karşı karşıya geliyordu.

Milli Silahlı Kuvvetler, kurulmuş olan hükümeti tanımadıklarını
açıkladılar ve Bolivarcı Anayasanın hiçbir şekilde iptalini onaylamadıklarını bildirdiler. Miraflores Başkanlık Sarayı Şeref Taburu, sarayı
darbecilerin elinden geri aldı ve halkın ve vatansever bakanların başkanlık sarayına giriş imkânlarını sağladı.
Halkın sokaklarda olması ve birçok olayın baş göstermesine karşın,
ne yazık ki medya kuruluşları hiçbir şekilde aslında ülkede neler olup
bittiğine dair haberler yayınlamamaktaydı. Halkın damarlarında bir öf31

ke seli akmaktaydı, fakat bu özel medya kuruluşlarını hiçbir şekilde ilgilendirmemekteydi. Bunlar bunun yerine karikatürler, çizgi filmler,
diziler, filmler, daha doğrusu yaptıklarını örtecek her türden yayını
yapmaya başlamışlardı. Ama bazı televizyon kanalları vardı ki içeride
ve dışarıda, Küba milli televizyon kanalı bunlardan bir tanesi, hiçbir şekilde kandırmalara pabuç bırakmadı.
Gece yarısı Başkan Chavez en sonunda kurtarılmıştı ve Puma marka bir helikopterle Başkanlık Sarayı Miraflores’e, bulunmakta olduğu
La Orchila Adası’ndan nakledildi. Başkan saraya vardığında saatler gece yarısı dördü gösteriyordu.

Şöyle diyebiliriz ki, Venezuela’da gerçekleşmiş olan bu darbe, 11
Nisan’dan 13 Nisan’a kadar yaklaşık 48 saat süren bir darbedir ve bunun sonucunda Venezuela Halkı saygınlığını ve Bolivarcı Devrim süreçlerinin lideri Hugo Chavez Frias’ı tekrar kazanmıştır.
(Alkışlar…)

Venezuela Halkı darbeye
kahramanca karşı duruyor

Venezuela Halkı 3 gün boyunca, hiçbir şekilde oldukları yerden ayrılmadan, bütün sokaklarda, “Biz Başkanımızı geri istiyoruz” diye
Milli Silahlı Kuvvetlere baskı yapmıştır.

Ne yazık ki, Pedro Carmona, ki biz Venezuelalılar bu Pedro Carmona’ya, 48 saat kalabildiği için görevde, “Kısa Pedro” diyoruz, bu
yüzden kendisi ancak ve ancak Venezuela’nın başında 48 saat bulunabilmiştir.

Carmona’nın yaptığı yanlışların başında, göreve geldikten sonra
Başkan Chavez için düzenlenmiş bulunan Şeref Taburu’nu oluşturan
kişileri değiştirmemesidir. Daha doğrusu kendisi göreve daha önce
Başkan Chavez’i koruyanlarla devam etmek istemiştir, bu da onun ayağını kaydıracak en önemli unsurlardan biri olacaktır.

Bu tabur, silahlı kuvvetlerin bu birimi, büyük bir aşk ve sevgiyle
“Başkanımızı bize geri verin” taleplerinde bulunan halkın çığlıklarını
duyarlar ve darbecilerin elinden Başkanlık Sarayı’nı geri alırlar. Yeniden bakanların Başkanlık Sarayı’na giriş hakkını verirler.
Bundan öncesinde de birçok medya kuruluşunun sahip olduğu kanallarda, Başkan Chavez’in istifa ettiği haberleri yayınlanmaktaydı,
32

ama elbette ki muhalefetin elinde Başkan Chavez’in istifa ettiğine dair bir kanıt bulunmamaktaydı.

Bizler Venezuela Halkı olarak, Başkanımız Hugo Chavez Frias’ı oldukça iyi tanıyorduk ve hiçbir şekilde halkın kendisine verdiği bu kutsal görevden istifa edeceğini düşünmüyorduk.

Başkan Chavez Orchila askeri üssünde tutuklu bulunduğu sürede
vakit geçirmeye çalışıyordu, bir şekilde dakikaları sayıyordu. Bir şekilde kendisine ulaşan bir bilgi yoktu.
Bir parça kâğıt buldu (birazdan o kâğıdı size okuyacağım) ve üstüne bir şeyler karaladı:
Triamo. 13 "isan 2002.
“Saat öğleden sonra 02.45.
“Venezuela Halkına ya da her kim ilgilenirse.
“Ben Hugo Chavez Frias.
“Venezuelalı.
“Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Devlet Başkanı.
“Bununla Venezuela Halkının bana vermiş olduğu yasal yetkiden istifa etmediğimi açıklıyorum.
“Sonsuza dek.
“Hugo Chavez Frias.
“İmza.”
(Slogan ve alkışlar… Viva Chavez Viva Venezuela…)

Ben bu kopyayı bırakacağım Halkın Kurtuluş Partisi’ndeki dostum,
kardeşim ve dava arkadaşım Sait Bey’e. Her kim bilgilenmek istiyorsa
bir kopyasını kendisinden alabilir.
(Alkışlar…)

Başkan Chavez burada tutuklu bulunduğu dönemde bir askerin kendisine karşı daha yakın davrandığını, kendisini sevdiğini hissetti ve bu
kâğıt parçasını buruşturup çöpe attı. Bunu fark eden asker hemen çöp
kutusunu açtı, kâğıdı gördü ve bu mektubun dışarıya ulaşmasına izin
verdi.

Bunun ardından derhal Başkan Chavez’in kızlarından bir tanesi Havana’ya, kardeş devlet Küba’nın başkenti Havana’ya uçtu ve oradakilerin sayesinde Başkan Chavez’in istifa etmediğini, aksine kaçırıldığı33

nı ve bunun bir darbe olduğunu tüm dünyaya duyurdu.

Biz bunu sadece devlete karşı bir darbe değil, aynı zamanda bir
medya darbesi olarak nitelendiriyoruz. Çünkü bu darbenin vücuda gelmesindeki en büyük sebep, medya organlarının başlatmış olduğu kampanyalardır.

Venezuela’da bundan önceki 40 yıla bakacak olursak, her zaman değişimlilik ilkesinin ışığı altında, 5 yıllık sürelerle demokratik hareket ve
siyasi partiler sırayla görev yaparlardı. Ve buna alışık olanlar, ne yazık
ki, aslında bu siyasi partilere dâhil olmayan, halktan basit bir insan olarak gördükleri birinin kazanıp da seçimleri, devlet başkanı olmasını
kendilerine yediremiyorlardı.
Biz Venezuelalıların daha önce de birçok devlet başkanı oldu, ama
bu devlet başkanları her zaman üst düzey emirleri, Amerika Birleşik
Devletleri tarafından aldığı emirleri, ülke iç politikasına yansıtan devlet başkanlarıydı. Ama Başkan Chavez’in göreve gelmesinin ardından,
biz Venezuelalılar olarak kendimizi çok tatmin olmuş ve çok gururlu
hissediyoruz. Çünkü başkanımızın bizim için çalıştığını biliyoruz. Daha önce okuma yazmaya, sağlık hizmetlerine, kısacası hiçbir şeye hakkı olmayan halkın, artık elinde bir şeyler var.

Amerika Birleşik Devletleri’nin askeri uçakları, Venezuela hava sahasına istedikleri gibi girip çıkabiliyorlardı ve buna bahane olarak da
uyuşturucu trafiğini gösteriyorlardı. Çünkü malum komşu ülkelerde bu
trafik yürütülmekteydi. Başkan Chavez’in göreve geldikten sonra söylemiş olduğu ilk şey: “Bu andan itibaren Venezuela hava sahasında
uçmaya yeltenen ilk Amerika Birleşik Devletleri bandıralı uçak düşürülecektir”, oldu.

Başkan Hugo Chavez’le birlikte, Venezuela kendine saygı duyulmasını sağladı. Her ne şartta olursa olsun, Venezuela diğer ülkeler tarafından sayılacaktı ve o tarihe kadar da hiçbir Venezuela devlet başkanı, ülkesini uluslararası kamuoyunda böyle saydırmayı başaramamıştı.

Venezuela’daki muhalefetin ve basın yayının, başkana olan nefreti
o kadar kuvvetli ki, 48 saat içinde, göreve geldiği yıldan itibaren büyük
emeklerle yapılmış her şeyi bir anda yok etmek istedi.

Öylesine bir nefretti ki bu, o dönemde Küba’ya gitmek için demir
almış olan bir petrol tankerini yolundan çevirdiler, Küba’ya gitmesine
izin vermediler.
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Daha önce devlet başkanları nezdinde birçok ayrılığa giden Venezuela ve Küba, çok şükür diyelim buna, devlet başkanlarımız sayesinde tarihte hiç olmadıkları kadar yakınlar birbirlerine.

Ve kardeş cumhuriyet Küba sayesinde ülkemizde, ki bunu büyük bir
gururla söylüyoruz, okuma yazma bilmeyen hiç kimse bulunmuyor.
Onların sayesinde gerçekleştirmiş olduğumuz okuma yazma seferberliği planımız son derece güzel işledi ve 2005 yılında, Venezuela,
UNESCO tarafından okuma yazma bilmeyenin bulunmadığı bir ülke
olarak ilan edildi.
Aynı şekilde Kübalı doktorlardan oluşan birçok grup da Venezuela’da çok da ulaşılması mümkün olmayan yerlere sağlık hizmeti götürmüş durumda. Açıkçası bu grupların çok yatacak yerleri de söz konusu
değil. Tek amaçları sadece Venezuela ile işbirliği içinde olup, Venezuela Halkına hizmet etmek.

Karşıdevrimci darbeye
uluslararası kamuoyunun gösterdiği tepkilerG

Ve diğer bir noktaya geçmek istiyoruz. Bu darbe esnasında uluslararası tepkiler bakalım ne olmuş, devlet yöneticileri neler söylemişler?

Rio Grubu ülkeleri başkanları San Hose ve Costa Rica’da buluştular ve bir zirve düzenlediler, Venezuela’nın anayasal düzeninde gerçekleşen bu kırılma ile ilgili olarak kararlar almaya başladılar. Aynı şekilde görevde bulunanlar, yeni bir seçim yapılması talebinde bulundular.

Küba: Bu olayların en başından itibaren, zoraki başkan Carmano’nın hükümetini tam anlamıyla reddetti.

Amerika Birleşik Devletleri: Washington Chavez Hükümetini,
halkı karışıklığa sevk etmekle suçladı. Aynı şekilde, aynı zamanda pasif halde bulunan göstericilere ateş açmakla suçladı ve Beyaz Saray
sözcülerinden bir tanesi, Ari Fleischer tarafından yapılan açıklamada,
Chavez Hükümetinin olayları provokatif şekilde arttırdığı iddia ediliyordu. Aynı şekilde Fleischer, Venezuela Halkı ile büyük bir işbirliğinde olunduğunu ve demokrasinin gerektirdiği noktalara tek tek temas
edeceklerini söyledi.

Avrupa Birliği: O dönem için Dönem Başkanı olan İspanya, Venezuela’ya, demokratik kurumlarının devamlılığı çağrısında bulundu. İspanya Dışişleri Bakanı Josep Pique, yapmış olduğu konuşmasında; ül35

kede meydana gelen, bir güney Amerika ülkesinde perşembe günü
meydana gelen krizin, halkın iyi duygularını rencide edemeyeceğini
ifade etti ve şöyle sözlerine devam etti: “Venezuela Halkına, yaşanan
bu olaylardan dolayı, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Herhangi bir şekilde ortaya konulan şiddetin, demokratik unsurlara zarar vermemesi dileklerimi yineliyorum.”
Fransa dışişleri bakanlığı sözcülerinden birinin yapmış olduğu
açıklamaya göre: “Venezuela, ülkede bir süredir yaşana gelen politik ve
toplumsal krizden çok barışçıl bir yolla çıkabilecek noktaya gelmişti”,
diye bir açıklamada bulundu.

Moskova hükümeti ise, Chavez’in görevden uzaklaştırılışından
sonra da Venezuela’yla olan ilişkilerini sıkı tutmaya çalıştı. Dışişleri
bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamaya göre, sivil barışın yeniden
sağlanması ve Venezuela’daki düzenin derhal tesis edilmesi gerekliliğini belirtti.

Meksika: Meksika Devlet Başkanı Vicento Fox, Venezuela’da hâlihazırda görevde bulunan hükümeti tanımayacağını ve o ülkede derhal
anayasal seçimler düzenlenmesi gerektiğini bildirdi. Ve yaptığı bir basın açıklamasında, Venezuela hükümetinin hiçbir şekilde tanınamayacağı ve gerekirse bu hükümetle her türlü diplomatik ilişkinin kesileceği çağrısında bulundu.

Arjantin: O dönemde görevde bulunan Arjantin Devlet Başkanı
Eduardo Duhalde, bunun bir darbe olduğunu ve hiçbir şekilde kurulan
hükümetin yasal bir hükümet olarak kayda geçmeyeceğini söyledi.

Aynı şekilde Paraguay Devlet Başkanı Luis Gonzalez Macchi,
hiçbir şekilde yeni rejimimin tanınmayacağını çünkü bunun yasa dışılığının gayet aşikâr olduğunu söyledi.

Peru’da ise Devlet Başkanı Alejandro Toledo, Amerika Devletleri
Organizasyonu’ndan, Birliği’nden yeni bir demokrasi mektubu yayınlanmasını rica etti. Venezuela’daki kırılmaya uğrayan demokratik sürece yardımcı olmasını söyledi. Ve hiçbir şekilde Chavez’in günah keçisi olmadığını belirtti.
Yine İspanya’ya bakacak olursak, ABC haber ajansı gazetesine göre, Venezuela’da kurulan yeni geçici hükümetin temsilcileri, Bakan Josep Pique tarafından idare edilen İspanya dışişleri bakanlığına telefonla bir mesaj ilettiler ve bu mesajla, ülkede olup bitenleri aktarmak istiyorlardı. Pedro Carmona Hükümetine yakın olan üyeler tarafından ile-
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tilen bu mesaj, oldukça dostane sözcükler içeriyordu.

14 Nisan 2002 yılında, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice, şöyle bir açıklamada bulunmuştu:

“Umuyoruz ki Hugo Chavez halkı tarafından kendisine verilen
mesajı anlamıştır. Çünkü kendisi tarafından yürütülen politikalar
Venezuelalılar için iyi politikalar değildir.”

Diğer taraftan Fredek Johns tarafından yapılan bir açıklamada,
Amerika Birleşik Devletleri’nin Venezuela’da yaşanan son durum ile ilgili olarak son derece endişeli olduğu ve her şekilde olayların gidişatının takip altında tutulacağı bildirilmiştir. Yine devlet bakanlığından yapılan bir açıklamaya göre yarıkürenin her iki tarafında da çalışmaların
devam edeceği bilgisi verilmiştir.
İran’a bakacak olursak:

“İran Haber Ajansı: Şiddet ve anayasa dışı yollarla yapılacak
olan herhangi bir rejim değişikliğinin kabul görmesi, günümüz
dünyasında mümkün değildir.”

Katar’daki bir haber ajansından yapılan bir açıklamaya göre ise Venezuela ile olan kardeşlik bağları dâhilinde Başkan Chavez tarafından
temsil edilen kanuni hakların iade edilmesi istenmiştir.

Libya resmi haber ajansından yapılan bir açıklamaya göre, Kaddafi Chavez’i telefonla arayıp şöyle demiştir:

“Venezuela Halkı her şekilde faşistleri yarmak için elinden geleni yaptı ve halklar gerçekten, gönülden isterlerse imkânsızı başarmak için her şeyi yaparlar.”

Şunun altını bir kere daha çizmek gerekir ki, halk ve silahlı kuvvetler el ele vererek, ülkede anayasal düzenin yeniden tesisine katkıda bulundular ve Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Devlet Başkanı Hugo Chavez Frias görevine geri döndü. Kendisi, 1998 yılında anayasal düzenin
kendisine verdiği haklarla aday olmuş ve seçilmiş bir başkan olarak, yine bu haklarını kullanmak için ülkede daha önceden bıraktığı yerden
devam etmektedir…
(Alkışlar… Uh! Ah! Chavez "o Se Va!.. Chavez gitmeyecek…)

Konuşmamı sonlandırmak istiyorum. Belki biraz uzattım, belki birazdan da fazla uzattım farkındayım ama 7 sene önce gerçekleşen bu
olaylardan dolayı biz Venezuelalılar, Başkanımızın ve anayasal hakla37

rımızın tekrar bize iade edilmiş olmasından dolayı son derece gurur duyuyoruz. Yalnız üzüldüğümüz bir husus varsa, Venezuela oligarşisi tarafından yönetilenler tarafından ortaya konan ölümlerdir. Orada hayatını kaybeden vatandaşlarımız için son derece üzgünüz. Ve sözlerimi:
Yaşasın Türkiye!
Yaşasın Sosyalist Küba!
Ve Yaşasın Sosyalist Venezuela!
diye bitirmek istiyorum.

Teşekkürler.

(Yaşasın Halkların Kardeşliği…)

Sait Kıran Yoldaş: Değerli Arkadaşlar,

Venezuela’da yaşanan süreci ayrıntıları ile aktardığı, o günleri bir
anlamda yeniden yaşattığı için kendisine teşekkür ediyoruz.

Değerli arkadaşlar, gelen çeşitli talepler var. Bir 15 dakika ara vereceğiz. İkinci tur Sayın Küba Büyükelçisi Ernesto Gómez Abascal Yoldaş’ın konuşmasıyla başlayacak.
Şu an dördü beş geçiyor, dört yirmide tekrar salonda bekliyoruz.

Sait kıran Yoldaş: Evet arkadaşlar. Şimdi söz sırası Küba Büyükelçisi Sayın Ernesto Gómez Abascal’da.
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Küba Büyükelçisi
Ernesto Gómez Abascal Yoldaş’ın
Konuşması

Merhaba.

Küba yolu gösterdi,
Venezuela bunu doğruladı

Halkın Kurtuluş Partisi’nin sevgili yoldaşları, yöneticileri,

Kardeş Venezuelalı dostlarımız Nisan ayının bugünlerinde, Devlet
Başkanı Hugo Chavez Frias’ın önderliğindeki Bolivarcı ve halkçı hükümeti devirmek isteyen Venezuela oligarşisi ve Amerika Birleşik
Devletleri emperyalist hükümetinin başarısız darbe girişiminin 7’nci
yılını anmaktadırlar. Ve bu tarihlerde de ne kadar ilginç olayların yaşandığını biraz evvel dinlemiş olduk.

Önümüzdeki günlerde ayrıca 1 Ocak 1959’daki zaferinin akabinde,
Küba Halkının oluşturduğu devrimci iktidarı devirmek amacıyla Domuzlar Körfezi’nde Küba’ya karşı başlatılan, bizzat Amerikan Emperyalizmi tarafından örgütlenen, finanse edilen ve silahlandırılan paralı
asker işgalinin de 48’inci yıldönümünü hatırlayacağız.
Her iki devrim karşıtı girişim de bozguna uğramıştır.

Domuzlar Körfezi ya da Giron Plajı, emperyalizmin Latin Amerika’daki ilk askeri bozgunu olmuştur. 7 yıl önceki Chavez’in devrimci
hükümetine karşı darbe girişiminin de çok büyük bir önemi vardır ve
sadece Venezuela için değil, Küba ve tüm Latin Amerika için de.

O tarihten itibaren de, Latin Amerika’nın bağımsızlık yolu daha da
güçlenmiş ve gelişmiştir. Ve bugün kıtamız genelinde önemli değişimlerin yaşandığını görebilmekteyiz.

Eğer Küba Devrimi’nin, özellikle de direniş ve şeref örneğiyle, imparatorluğun sadece 150 km ötesinde ve küçük bir ülke olarak bile bir
halk devrimini geliştirebilmenin mümkün olabildiğini göstererek, La41

tin Amerika’da bağımsızlık, ilerleme ve sosyalizm yolundaki değişimler sürecine bir etkisi olduysa, şimdi de Bolivarcı Devrim, Küba’nın tarihî bir ayrıcalık olmadığını ve tek kutuplu bir dünyanın mevcut koşullarında bile halkın menfaatlerinin hüküm sürdüğü bir geleceğe doğru
aynı yolda ilerlemenin mümkün olduğunu göstermektedir.

Küba, yolu gösterdi, Venezuela bunu doğruladı ve bugün Latin
Amerika ve Karayib ülkelerinin oluşturduğu önemli bir grup da bunu
izlemektedir. Her biri kendine has özelliklerle Washington’dan gelen
tarihî hâkimiyetten uzaklaşmada, bağımsız gelişimin ve ulusal bağımsızlığın savunulmasında ısrarcı olmaktadır ve bugün, tüm bunların sayesinde, kıtamızın artık bir daha Amerika Birleşik Devletleri’nin arka
bahçesi olmayacağı söylenebilmektedir.
Fidel’in çok iyi bir Venezuelalı ve Latin Amerikalı halefi olmuştur
ve Chavez, sadece kıtamızda değil, çok daha ötesindeki halklar için kararlılık ve onur timsaline dönüşmüştür.

Her iki ülke, Küba ve Venezuela, bugün önemli işbirliği ve gelişim
planlarıyla ve yeni hedeflerle zenginleşen ve diğerlerinin de katıldığı
stratejik bir ittifak olan “ALBA”yı paylaşmaktadır.
Bu sebepten ötürü de Venezuela’daki emperyalist-oligarşik darbe
girişimine karşı alınan Nisan Zaferi’ni ve Amerika Birleşik Devletleri’nin düzenlendiği paralı asker işgaline karşı Domuzlar Körfezi’ndeki
Küba Halkının zaferini anarken; hiç olmadığı kadar çok büyük bir gururla, Bolivar’ın kılıcı ve Marti’nin fikirlerinin hâlâ yaşadığını ve artık
çok yakın olan Latin Amerika’nın gerçek bağımsızlığına erişinceye değin yılmayacaklarını söyleyebiliriz.

Yaşasın Küba ve Venezuela!
(Alkışlar…)
Yaşasın Fidel ve Chavez!
(Alkışlar…)
Yaşasın Bolivar ve Marti!
(Alkışlar… El Pueblo Hama Sera vencido… Yaşasın Küba Yaşasın Venezuela…)
Teşekkür ederim. (Türkçe.)

Sait Kıran Yoldaş: Sayın Ernesto Gómez Abascal’a biz teşekkür
ediyoruz. Şimdi söz sırası, Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Ankut Yoldaş’ta.
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Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı
Nurullah Ankut Yoldaş’ın
Konuşması

İnsan,
ancak emperyalizme karşı savaş cephesinde
yer alıyorsa gerçek insan olur

Sevgi ve saygıdeğer yoldaşlarım,

Bu küçük, sevimli salona girince, yoldaşlarım, adının “Muammer
Aksoy Salonu” olduğunu söylediler. Ve bir anda, bir anım çağrıştı. 39
yıl öncesine ait…

Sene 1970. Ben o zaman İstanbul Üniversitesi öğrencisiyim. Ve Önderimiz Kıvılcımlı’nın bayrağı altında devrimci kavgamızı yürütüyoruz. Aşağı yukarı burada görülen panonun iki misli büyüklüğünde bir
panomuz vardı o günlerde. Ortadan geçen bir direğe menteşelerle tutturulmuş, bu sayede de ikiye katlanabilir, açıldığı zaman paravan gibi
üç ayağı üzerinde durabilen bir panoydu bu. Açıldığı zaman dört çarpı
iki ebadına sahipti, tahminen. Etrafı güçlü çıtalarla çevrilmiş, ortası
straforla kaplanmış ve yine daha ince çıtalarla desteklenmiş bir gezgin
panomuz vardı. İki arkadaş taşıyabilirdi. Bir arkadaş bir ucundan, bir
arkadaş öbür ucundan tutar, istediğimiz yere götürür, istersek vapura
bindirir Anadolu Yakası’na geçirirdik.

Ve o yıllar, bildiğiniz gibi, kanlı zalim AB-D’nin zulmünü olanca
şiddetiyle sergilediği yıllardı. Ve Che’nin de Bolivya’da savaşırken
Tricontinental’e gönderdiği ve Dünya Halklarına ve Uluslararası Proletarya Hareketine son çağrısı olan mektubunda işaret ettiği gibi, “İnsan soyunun baş düşmanı ABD Emperyalizmi”ydi, bugün de olduğu gibi. İşte o başhaydut, Vietnam’da bütün şiddetiyle, zalimliğiyle kan
ve ölüm yağdırıyordu masum, yurtsever, devrimci Vietnam Halkının
üzerine. Panomuzun bir yüzünde ABD’nin orada yaptığı katliamlar,
döktüğü kanlar, yarattığı vahşet sergileniyordu, öbür yüzünde de ABD
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Emperyalizminin kuklası Demirel Hükümetinin ülke sınırları içinde
halkımıza verdiği zulümden örnekler yer alıyordu. Bu zulüm ve katliam örnekleri gerçek fotoğraflarla veriliyordu. Fotoğrafların altında da
iri puntolarla kısa yazılı açıklamalar bulunuyordu. Yani resim nerede
ve hangi olaya aittir, o anlatılıyordu.

Yani böylece hem uluslararası emperyalizmi, ABD Emperyalistlerini teşhir ediyorduk, hem de onun Türkiye’deki işleyişini, yani yerli işbirlikçi hainlerin halka yaptığı zulmü. Gezerek, her gün sabah bir semtte, öğlen bir başka semtte dolaşarak panomuzu açıyorduk. Panomuzun
bir tarafından başlıyorduk anlatmaya. Genelde ekip şefi ben oluyordum. Ben dediğim için de mahcubiyet duyuyorum… Mustafa Yoldaş’ımızın da bildiği gibi, o zamanki olay buydu. Orhan Yoldaş’ım da
o zaman İstanbul Üniversitesinde öğrenciydi, bu nedenle Orhan da bilir durumu. Resimleri ve yazıları açıklayarak halka anlatıyorduk, halk
da çok ilgi duyuyordu resimlere ve anlatılanlara.

Hatta bir başka anımı da anlatayım isterseniz. Anılar hep birbirini
çağrıştırıyor. Eminönü’nde Yeni Camii’nin önünde bir keresinde panomuzu açmış, anlatıyorduk. Orada seyyar satıcılar var. Seyyar satıcılardan da, başta polis haraç alır bildiğimiz gibi, yoksa durdurmaz satış yaptıkları yerlerde. Oralarda, mafya bozuntusu çakallar aracılığıyla haraç
topluyormuş seyyar satıcılardan. Biz anlatırken biri laf attı; “Bunlar hikâye ya” gibisinden. “Terbiyesizlik etme lan”, dedim ben de. “İşine gelmiyorsa defol git”, dedim. “Sen ne diyorsun”, falan dedi. Ben anladım
niyetinin ne olduğunu. Hemen şimşek gibi fırlayarak bir yumruk çaktım
ağzıyla burnunun ortasına, arkadaşlar. Hani kavga sporunda “sağ direk”
derler ya, işte ondan. Arkasından da apış arasına bir tekme. O zamanlar
bir yoldaşımın hediye ettiği postallar vardı ayaklarımda. Olayı başlatan,
yumruk ve tekmeyi yiyen saf dışı olup gitti. Öbürleri geldiler. Beş kişiydik biz. Biri Necmi Arkadaştı. Şu anda İstanbul’da eczacı. Diğerleri
üç genç arkadaşımızdı, üniversiteye yeni girmişlerdi o zaman. Daha
acemilerdi, hiçbir kavgaya girmemişlerdi. Necmi girdi kavgaya. Diğer
genç arkadaşlar bir anda o denli sert bir kavganın ortasında bulunca kendilerini, kontra durumda-hareketsiz kaldılar. Hani kavgaya giren arkadaşlar bilir; silahlı çatışmalarda da olur böylesi durumlar. Çatışmaya ilk
giren ya da çatışma ortamına ilk giren, bir “çatışma şoku”na girer. Donar kalır böyle, hareket edemez yani. Silahlı çatışmada tecrübeli olan arkadaşının, hemen onu şimşek gibi kapıp yere atması gerekir. Yoksa tüm
refleksleri kaybolduğu için ağaç gibi ortada dikilir kalır. Dolayısıyla da
çok kolay bir hedef olur, düşman için. O genç arkadaşlar da, işte böyle
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bir duruma düşmüştü. Necmi Arkadaşla ikimiz hallettik çakalları. Neye
uğradıklarını şaşırdılar. Böyle bir tepki beklemiyorlardı. Bizi, üniversiteli olduğumuzdan dolayı kalem efendisi çelebiler sanıyorlardı.
O zamanın Akşam Gazetesi’nde sanıyorum, resimli haber de olmuştuk. Bu olay 1970’in Mayısı’ndaydı, hatırladığım kadarıyla.

Kavga sırasında, arkamdan çakallardan biri kalleşçe bir bıçak atmıştı başımın arkasına. Orada bir yarık oluşmuştu. Tabiî kavgada insan
öyle konsantre olur ki, darbeleri hiç hissetmez. Ancak kavgadan sonra
boynumda bir ıslaklık olduğunu fark edince, ben de elimi attım başımın
arkasına. Elim kana bulandı. O zamanlar Yeni Camii’nin sağ karşı köşesinde bir eczane vardı. Pansuman yaptırdık orada, hemen panomuzun
başına döndük ve devam ettik anlatmaya.

Kavgaya dönersek; çakallardan biri bekçi düdüğü taşıyormuş cebinde. Onu çalarak Camii’nin önündeki meydanda görev yapan trafik
polisini çağırdı. “Poliiis!, burada insan dövüyorlar”, diye de bağırdı,
düdüğe ilaveten. Uzatmayayım, o anda polis geldi, bizi, hemen yakınımızda olan İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürdü falan… Giderken,
arkadaşlara; “Hiçbir yere ayrılmıyoruz, eylemimize devam edeceğiz,
arkadaşlara haber verin (İstanbul Üniversitesindeki devrimci yoldaşlarımızı kastederek)”, dedim.

Emniyet Müdürlüğünden biraz ileride bulunan Sirkeci Polis Karakoluna götürdüler bizi. Çakallar şikâyetçi oldu, bizi dövdüler diye. Şu
an Cağaloğlu’nda çocuk mahkemesi olarak kullanılan tarihi bina o zamanlar Adli Tıp Kurumuydu. Oraya götürdüler bir çakalla beni. Kavgayı başlatan çakaldı o. Burnunda ve üst dudağında oluşan yarayla paravanın arkasına geçerek pantolonunu indirip apış arasını gösterdi adli
tabibe. Anlaşılan tekmemiz de orasında tahribat yapmıştı. Ben de; “Bu
kalleş çakallar arkadan saldırıp işte gördüğünüz gibi bıçak attılar başımın arkasına. Yani biz mertçe kendimizi savunduk, bunların anladığı
dilden konuşarak”, dedim hekime. Sonra yeniden karakola getirdiler bizi. Bu arada da karakolun etrafını gittikçe artan sayıda devrimci yoldaşımız sarıp slogan atmaya başladı. Çakallar kimle karşılaştıklarını anladılar. Paniklediler, şikâyetçi olmaktan vazgeçtiler. Bunun üzerine polise de bizleri bırakmaktan başka yol kalmadı. Bırakıldık. Bize destek
için İstanbul Üniversitesinden gelen yoldaşlarımızla birlikte yeniden
eylem yerimize döndük ve devam ettik anlatımımıza. Akşama kadar da
sürdürdük eylemimizi orada.
Benim hemşerim olan bir Bozkırlı seyyar satıcı ile bir iki arkadaşı
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daha geldi bu arada yanımıza. Bize nasıl teşekkür ettiler… Bunlar bizi
bizar ediyorlardı, kan ağlatıyorlardı bize. Ne kadar kof, ne kadar korkak, yüreksiz olduklarını gördük. Artık bunlara haraç vermeyeceğiz
biz, dediler. Vermeyin, eğer isterlerse bize haber verin, dedik. Yani o
vesileyle bunların, polisin çakalları olduğunu, polisle işbirliği halinde
çalıştıklarını öğrenmiş olduk.

İşte bir keresinde de, tam İstanbul Üniversitesi önünde, Beyazıt
Meydanı’nın ortasındaydık. Yine ben anlatıyordum panonun başında.
Muammer Aksoy Hoca’mız üniversiteden çıkmıştı, geldi elinde çantasıyla, böyle büyük bir siyah çanta vardı elinde. Kendini tanıttı, ben Muammer Aksoy, dedi. Tabiî ismen tanıyorduk Hoca’mızı. Sevindik,
memnuniyetimizi belirttik, hoş beş ettik, eylemle ilgili, örgütümüzle ilgili sorular sordu, ayrıldı. O vesileyle bir kez Hoca’mızla böyle bir tanışmamız, konuşmamız olmuştu. Hatırlanacağı gibi 1990 yılında
Kontrgerilla tarafından katledildi Hoca’mız. Yani devrim şehitlerimizdendir Hoca’mız da şu anda. Siyasal Bilgiler Fakültesinin, anayasa hukuku muydu uzmanlık alanı?
Mustafa Yoldaş: Evet.

"urullah Ankut Yoldaş: Anayasa hukuku profesörlerindendi.

Bir Dinleyici: Hocam özür dilerim de, mikrofonda konuşmasanız
daha çok seviniriz. Çünkü başımıza ağrı girdi mikrofonun ayarsızlığından. Doğal sesinizle de duyuyoruz biz.
"urullah Ankut: Evet Yoldaş…

Dinleyici Devamla: Var olun, çok sevindirirsiniz…

"urullah Ankut: Sağ olun uyarınız için. Evet. Tamam…

Venezuelalı ve Kübalı Yoldaşlarla
davamız ortaktır

Latin Amerika’nın en yiğit üç devletinden ikisinin temsilcileriyle
bir arada, Venezuela Devrimi’nin başarısını kutlamak, bizim için büyük
bir onurdur, yoldaşlar.

Yoldaşlarımız çok kibar insanlar. Her seferinde bu etkinliklerimizden dolayı bize teşekkür ederler. Ben de her seferinde yoldaşlarımıza
şunu söylerim, sizlerin huzurunda da bir kez daha tekrarlamış olayım:
Buna gerek yok. Çünkü bizim aramızda ayrılık gayrılık yok. Yine Che,
Tricontinental’e gönderdiği aynı mesajında diyor ki:
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“Biz dünyanın bu küçük bölgesinde, büyük proleter ordunun
bir bölük neferleri olarak savaşırken, bizim bu mücadelemiz, insan
soyunun başdüşmanı ABD Emperyalizmine karşı insanlığa bir savaş çağrısıdır.”

Yani bizim bu mücadelemiz, bu başhayduda karşı, bu kanlı zalime
karşı, tüm insanlığa yapılmış bir savaş çağrısıdır, diyor. Yani bu denli
ABD haydudunun niteliğini ortaya koyuyor ve kendi mücadelesinin tanımını da çok güzel yapıyor. Uluslararası büyük proletarya ordusunun
bir bölük müfrezesiyiz biz, diyor.

Ben de burada aynı şeyi diyorum: Biz Halkın Kurtuluş Partisi olarak, o büyük proleter ordunun, bir bölük müfrezesiyiz, savaşçısıyız. Venezuelalı yoldaşlarımız, yine aynı proleter ordunun Venezuela’daki savaşçıları, Küba’daki yoldaşlarımız Küba’daki savaşçıları, ama bizim
düşmanımız da, hedeflerimiz de, ideallerimiz de, davamız da aynıdır. O
yüzden bizim aramızda herhangi bir ayrılık yoktur. Biz, hep biriz, arkadaşlar.
(Slogan: Yaşasın Halkların Kardeşliği…)

Yoldaşlarımız da anlattılar. Şimdi Küba Devrimi’nin önderleri olsun; Fidel, Che, Raúl, Camilo… Chavez ve yoldaşları olsun, her
şeyden önce yiğit insanlar. Zaten etkinliğimizin adı da; “Yiğit Halk,
Yiğit Başkan”.

Pek çok kez tekrarladığım gibi sizlerin karşısında, yiğitlik, cesaret,
bir vatandır bizim için. Ve o vatana sahip değilsek, davamızı da, insanlığımızı da, maddi vatanımızı da koruyamayız, savunamayız. O bakımdan, gerçek bir devrimcinin, yiğitlik, cesaret vatanına sahip olması
gerekir. Öyle olunca da diplomasi bizim dilimiz olmaktan çıkar. Biz
diplomat değil, devrimciyiz. Açık, net, kesin konuşuruz. Herkesin, en
cahil insanımızın bile kolayca anlayacağı şekilde konuşuruz. Düşmanımızı da, aynı net ifadelerle tanımlarız. Tıpkı Che’nin tanımladığı gibi.
İşte Chavez Yoldaş da, başhaydut ABD’nin bundan önceki başkanı
Bush için: “Hitler yanında bebek kalır” diyor.
Ne kadar güzel bir tanım değil mi, arkadaşlar?

Ve Chavez, gerçek teröristlerin, ABD koruması altında, ABD sınırları içinde yaşayan ve kendi ülkesine karşı hainane saldırılar düzenleyen teröristlerin Venezuela’ya iadesini istiyor.
Kim bunlar?
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Halkın Caracazo adıyla bilinen isyanında, halk üzerine kurşun yağdıran ve bin kişinin ölümüne neden olan ABD uşağı eski Venezuela devlet başkanı. Şu anda ABD’de yaşıyor o hain, halk düşmanı. Onun iadesini istiyor Chavez. Venezuela kanunları karşısında suçludur, katildir, teröristtir ve cezalandırılması gerekir bu alçağın, bu nedenle bize iade
edin bu zalimi, diyor. Ve yine, bir Küba uçağını düşürerek yetmiş üç kişiyi katleden hain Miamili döneklerin, alçakların, o suikastı tertipleyen
ekibin yargılanmaları için Küba’ya iade edilmesini istiyor Chavez. Tabiî haydut AB-D buna yanaşmıyor. Ölü numarası yapıyor o konuda.
Chavez Yoldaş, AB-D Emperyalisti alçaklarla böyle konuşuyor,
diplomasi diline tenezzül etmiyor. Onlara hak ettikleri dille hitap ediyor. İnsan değil onlar çünkü. Tersine insanlığın düşmanları.
Yine Chavez, Bush hakkındaki bir soruya şöyle cevap veriyor:

“Venezuela lideri, ‘Bush’un beş ülkeyi kapsayan Amerika gezisine on üzerinden kaç verirsiniz’ sorusuna, ‘1 verirdim. Çünkü cömert bir insanım, -5 de verebilirdim”.
Ne kadar güzel niteliyor, anlatıyor değil mi, yoldaşlar?

Gerçek bir devrimci, bu alçaklar hakkında böyle konuşur işte.

Ve yine hatırlayacaksınız, Fidel de, bir Amerika gezisinde, kürsüde
yaptığı konuşmada:

“Bunlar tıpkı "azi canavarları gibi, insanlığa karşı suç işlemişlerdir. Milyonlarca insanın ölümünden sorumludur bunlar. İkinci
Dünya Savaşı sonrasında uyguladıkları politikalar, sömürü ve talan politikaları sonunda, 1. ve 2. Dünya Savaşlarında ölen insanlardan çok daha fazla masum insanın hayatının kaybetmesine sebep olmuşlardır. O yüzden bunlar da "ürnberg benzeri bir mahkemede yargılanmalıdırlar” demiştir.

İşte yoldaşlar, biz bu kadar yakın, bu kadar sıcak, bu kadar kendimizden sayıyorsak bu yoldaşları, böylesine davalarına bağlı oldukları
içindir bu. Biz de ömrümüzü aynı şekilde davamıza sadakatle ve bu
başdüşmana karşı da savaşarak geçirdik, arkadaşlar. O yüzden aramızda çok sıcak, etkili, yakın bir dostluk ve iletişim var. Birbirimizi çok iyi
anlıyoruz. Sanki mahallemizde birlikte büyüdüğümüz mahalle arkadaşlarımız, sınıf arkadaşlarımız kadar bize tanıdık geliyor bu yoldaşlar.
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Venezuela’da devrimden önce
halkın ve Parababalarının durumuG

Yoldaşlarım uzun uzun açıkladılar, Venezuela’da Bolivarcı Devrim’in nasıl yapıldığını ve Venezuela Halkına ve dünya halklarına neler kazandırdığını.

Birkaç cümleyle ben de özetlersem: Venezuela, dünyanın 5’inci büyük petrol rezervine sahip ülkesi, yoldaşlar. Petrol fiyatlarının 146 dolara tırmandığı dönemlerde, yıllık petrol geliri 100 milyar doları aşmıştı, sadece petrol geliri…

Yoldaşlarımız söz ettiler ve yurtsever, namuslu aydın Banu Avar da
biraz önce izlediğimiz belgeselinde bahsetti, elmas ve başka değerli
madenlere de sahip Venezuela, oradan da geliri var.

Yine coğrafi olarak da, izlediğimiz belgeselde de gördük, cennet gibi bir ülke Venezuela. Ormanlarla kaplı bir ülke. Yani böylesine zengin
doğal coğrafyaya sahip bir ülke… Ama ülkenin o zamanlar aşağı yukarı 20 milyon nüfusu vardı ve Banu Avar’ın belgeselinde de çok açık
görüldüğü gibi, sınıflar arasında korkunç bir uçurum vardı. Öyle ki,
başkent Caracas’ta bile, Parababalarının semti dikenli tellerle çevrili.
Gökdelenler ve lüks villalarla dolu. Halkın yaşadığı Bariolarla, yani bizim gecekondu semtleri benzeri yerlerle, zenginlerin yaşadığı kesimi
böyle şato duvarı gibi aşılmaz duvarlar ve dikenli teller keskin bir şekilde ayırır birbirinden.

Ve bir diğer enteresan nokta, yoldaşlar, başkent Caracas’ta hiçbir
kuş bulamazsınız. Kuş yaşamaz. En azından o yıllarda yaşamıyordu bizim bildiğimiz kadarıyla.
Niye?

Çünkü o Parababaları, sömürgen alçaklar, duvarların üzerine çektikleri dikenli tellere, bir de elektrik veriyorlardı. Ve bu elektrik tellerine konan kuşlar cereyana çarpılıp, sürekli hayatlarını kaybediyordu.
Bunun sonucu başkentte kuş nesli kurumuştu.

Yoksul halk barakalarda, tahtadan, tenekelerden yapılmış barakalarda, briketten yapılmış, belgeselde de gördük, bizim gecekondu benzeri
yerlerde yaşıyordu.

Ve bir diğer enteresan özellik, Latin Amerika’nın en büyük üç alışveriş merkezi, başkent Caracas’tadır, arkadaşlar. Tabiî bunun dışında
da büyük alışveriş merkezleri var. Ama bu üçü, Latin Amerika’nın en
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büyüğü… Bunların her biri, bizde Akmerkez, Galeria adıyla adlandırılan alışveriş merkezlerinin üç katı büyüklüğünde. Ve Finans-Kapitalistlerin, vurguncuların, o büyük petrol gelirinin ve zengin madenlerden
elde edilen gelirin hemen hemen tamamına el koyan bir avuç vurguncunun hayatları, belgeselde de gördük-izledik, o alışveriş merkezlerinde ve o lüks villalarda geçiyor. Alışveriş merkezleri sadece alışveriş yapılan yerler değil. Günlük tüm aktivitelerin yapılmasına elverişli bölümleri olan yerler, aynı zamanda. Ve Parababalarının çalışmaktan nefret eden çocukları ve eşleri, oralarda günlerini geçirirler. İşte böylesine
keskin sınıf ayrımlarıyla, Venezuela sınıflarını oluşturan insanlar, birbirinden kopmuş durumdaydı, arkadaşlar.

Ve Yiğit Başkan Chavez, eğitim emekçisi anne babanın çocuğu, yani bir halk çocuğu. Her şeyden önce, geldiği sınıfa sahip çıkan, ona ihanet etmeyen, ona sırtını dönmeyen bir insan. İşte oradan geldiği için,
bugünkü Chavez olabiliyor. Caracazo İsyanı’ndaysa devletin bir subayı. İsyanı bastırmakla görevli bir birliğin başında. Ama halkın haklılığını, isyanın meşruluğunu, onların çektiği acıları ve askerlerin onlara
verdiği zulmü gördüğü için, bir anda devrimci bir dönüşüm geçiriyor,
arkadaşlar.

Hani biliriz, Che de, Latin Amerika’ya yaptığı bir motosiklet gezisi
sürecinde devrimci dönüşümünü gerçekleştirmişti. Ondan önce bilim
adamı olmak istiyordu. Ama o gezide, Latin Amerika Halkının çektiği
acıları görünce, artık bilim adamlığı amacından, hedefinden vazgeçti
ve gücü oranında o halkın acılarını dindirmeye adadı ömrünün ondan
sonraki bölümünü. Ve hayatının bundan sonraki bölümünü nasıl geçirdiğini de biliyoruz, arkadaşlar.

Eğer o petrol geliri ve zengin madenlerin gelirleri Venezuela Halkına, bugün Bolivarcı Devrim’in yaptığı gibi eşit olarak dağıtılsa, normal
bir geçim endeksine eşdeğer hayat yaşayabilirdi tüm Venezuela Halkı.
Üretken, çalışkan bir halk Venezuela Halkı. İşte belgeselde de gördük
nasıl çalıştıklarını, nasıl devrime sahip çıktıklarını. Dünya halkları hep
böyledir aslında. Onlara dostça, sevgiyle, anlayışla yaklaşıldığı anda sizi hemen kabullenirler. Ve hemen sizi benimserler ve sizinle birlik olurlar.

Bildiğimiz gibi yoldaşlar, Chavez, yine kendisi gibi subay arkadaşlarıyla birlikte, artık bu halkın acılarına son vermeyi amaçlayan bir
devrimci örgüt kuruyor. Ve o örgütle, yine bildiğimiz gibi, 1992’de bir
devrim girişiminde bulunuyor, ama ne yazık ki başarısızlıkla sonuçla-
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nıyor o devrim girişimi. Yani yeterince halk içinde ve ordu içinde devrimci çalışmanın yapılmadığı anlaşılıyor. Ve Chavez, yine yiğitçe tüm
sorumluluğu üzerine alıyor. “Bu kez yenildik, devrimci amacımıza
ulaşamadık”, diyor, açıkça, mertçe, arkadaşlar. Ve zindana tıkılıyor.
İki yıl sonra, o katil başkanın yerine gelen yeni başkan affediyor Chavez’i ve 1994’te serbest bırakılıyor, özgür kalıyor. Ve siyasi mücadeleye başlıyor ondan sonra Chavez. Hiç geri adım atmak yok, mücadeleyi yavaşlatmak yok. Tersine hep kararlılıkla, inançla, hırsla, davasına
sahip çıkan bir devrimci. Yani bir de bu yönü çok önemli, arkadaşlar.
Hep söylediğimiz gibi, davayı biraz yavaşlattınız mı, davanın sıcaklığından, kavganın sıcaklığından biraz koptunuz mu, devrimci duyargalarınız körleşir, devrimci heyecanınız azalır. O zaman devrimci kavganın meselelerini kolayca, rahatça anlayamaz olursunuz. Ve davayı yönetemezsiniz, gerilersiniz. O yüzden üzerine üzerine gitmek lazım, her
şartta, her zaman… Hani Che de diyor ya: “Zafere kadar daima mücadele” diye. Evet. Chavez de aynı şekilde davasını sürdürüyor. Ve
1998’de yapılan seçimlerde devlet başkanlığına geliyor. Ve devrimci
programını hızla uygulamaya koyuyor.

Bolivarcı Devrim, Küba’nın da desteğiyle
halkın en yakıcı sorunlarını bir bir çözüyor

Hemen ilk elde; dost, örnek, önder bellediği Küba’dan yardım istiyor, devrimci yardım istiyor. Ve ilk planda 17 bin doktor geliyor, arkadaşlar. Çünkü bu yirmi milyonun, (Venezuela Halkının) bir buçuk milyonu hiç hastaneyle karşılaşmamış, o zamana kadar, hastaneye hiç ulaşamamış, hastane yüzü görmemiş insanlar, gerisini de varın siz düşünün sağlık hizmetinden ne oranda yararlanabildiklerini, o hizmete ne
oranda ulaşabildiklerini, arkadaşlar...

O yüzden halkın en acil, en yakıcı sorunlarından biri sağlık sorunu.
Küba’dan gelen dost yardım sayesinde, sağlık hizmetleri hızla halka
ulaştırılıyor. Ve çocuk ölümlerinin oranı, kısa süre içinde binde yirmi
dörtten binde on yediye düşürülüyor. Anne ölüm oranı, yine aynı şekilde bir anda aşağı çekiliyor. Ve ortalama yaş, bir anda yukarı çıkmaya
başlıyor.

Ve yine eğitimsizlik, halkın en önemli sorunlarından biri. Yine Küba’dan binlerce öğretmen geliyor, bir anda. Onlar da halkın hızla eğitimine katkıda bulunuyorlar. Ve bir buçuk yıl içinde, okuryazarlık oranı
yüzde doksanlara kadar çıkıyor, yüzde doksanları aşıyor ve giderek
yüzde bire düşüyor okuryazar olmayanların oranı. Bendeki son veri,
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yüzde bire düşmüş şekliydi, buradaki notlarımda da öyle. Raúl Betancourt Yoldaş son durumu anlattı, şu anki verilere göre yüzde yüze ulaşmış okuryazarlık oranı, arkadaşlar.

Ve yine Küba’nın ürettiği Hepatit B aşısı Küba’dan getirilerek, tüm
Venezuela çocukları bu aşıyla aşılanmaya başlanıyor. Yani çoğu kere
ölümcül sonuçları da olabilen bu hastalığa karşı bağışık duruma geliyorlar. Bizim Türkiye’de bütün bunların hiçbiri yok, bildiğimiz gibi.
İçimizde şu anda bile çocuk, büyük, Hepatit B aşısıyla aşılanmış olan
kaç kişi var, yoldaşlar? Çocuklarımızdan kaç kişi var? Ama işte Venezuela Devrimi, böylesine büyük kazanımlar getiriyor halka.

Maddi planda, halka iş ve ekmek vererek, halka getirdiği büyük
mutluluğu, refahı Raúl Betancourt Yoldaş aktardı sizlere. Belgeselde de
görüldü, arkadaşlar, o yüzden zamanımızın kısıtlılığını göz önüne alarak buna girmeyeceğim ben. Ama işte bakıyor ki Parababaları ve ABD
alçağı, Bolivarcı Devrim hızla yerleşiyor, her geçen gün biraz daha
halk tarafından benimseniyor, aceleyle bu Devrimi yok edebilmek, ortadan kaldırabilmek için, yine çoğu yerde yaptığı gibi, alçakça yöntemlere başvuruyor. Faşist darbe planlıyor. İşte Parababaları, petrol
milyarderlerinin paralı askerlerinden, koruyucularından oluşturduğu
bir orduyla, halkın üzerine ateş açtırıyor. Ve ABD’nin “Ulusal Demokrasi Vakfı” denen “Project Democracy”sini savunmakla görevli
vakıflarından birinin örgütlediği, satın aldığı ve kandırdığı insanlar ve
Parababalarının temsilcilerinden oluşan kitleler, benzerlerini Ortaasya’dan Kafkaslar’a dek gördüğümüz Sorosçu zerzevat devrimlerinden
birini yapıyor Venezuella’da. Bu satın alınmış ve kandırılmış insanlar,
sözümona “muhalefet” yapıyorlar Başkan Chavez’e ve Bolivarcı Devrim’e karşı. Onun sonunda da Başkanlık Sarayı’nı kuşatarak, Chavez
Yoldaş’ı tutsak alıyorlar. Ve Raúl Yoldaş’ımız, bu karşıdevrimi tezgâhlayan ABD ve AB Emperyalistlerinin hem ajan örgütlerini hem de sivil
örümcek örgütlerini anlattı. Bu şerefsiz sözde örgütler, karşıdevrimi
açıkça alkışlıyorlardı. Bolivarcı Devrim’e olan tepkilerini açık ediyorlardı, bu karşıdevrimi savunan açıklamalar yaparken.

Şimdi o açıklamalar yani karşıdevrim karşısında gösterdikleri dostane tepkiler de çok önemliydi aslında. Yani onların “insan hakları, demokrasi, özgürlük” maskesi altında, tamamen sırtlanca bir ruha sahip
olduklarını ve alçakça planlar yaptıklarını, uyguladıklarını gösteren somut, elle tutulur biçimde ortaya konan kanıtlardı onlar. ABD, halkın
seçtiği bir başkanın, faşist bir darbeyle, ki kendisi örgütlüyor ve yönetiyor onu, iktidardan alaşağı edilmesine alkış tutuyor, övgüler düzüyor.
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Avrupa Birliği temsilcileri ne yapıyor, arkadaşlar?
Karşı çıkıyorlar mı bu faşist darbeye?

Hayır. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum, hiçbiri karşı çıkmıyor. Sadece, bizim gargara yapmak ya da çalkalamak şeklinde tabir ettiğimiz,
ya da Deniz Baykal’ın konuşmaları türünden, hiçbir şey söylememek
için birkaç laf ediyorlar, hepsi o kadar, arkadaşlar. Tabiî açıkça savunamıyorlar ABD gibi, hani maskeleri var ya sürekli kullandıkları… Bir de
Avrupa Halkları, ABD Halkı kadar kolay kanan (yani arada nicelik farkı var) halklar olmadığı için, böyle silik bir yöntemle faşist darbeyi savunmayı tercih ediyorlar, savunma yolunu tutuyorlar. İşte bunların ruhiyatları, kimlikleri budur. Yani bunlar ne demokrattır, ne özgürlükçüdür ne de hak hukuk tanırlar.

Hâlbuki bunların it sürüsü kadar örgütleri ve Avrupa Birliği Müktesebatı denen ve seksen, yüz bin sayfayı bulan müktesebat metinleri var,
değil mi, arkadaşlar? Okumakla baş edilmez, içinden çıkılmaz, ancak
kendi uyanık düzenbazları bilir onların neresinde, ne tuzaklar bulunduğunu. Onları kullanırlar, ortaya sürerler halkları kandırmak için. Biz insan haklarını, kişi özgürlüğünü, evrensel hukuk ilkelerini işte şöyle savunuyoruz, böyle savunuyoruz diyerek göz boyamak için. O müktesebat dediklerinin hepsinin, bu iğrenç emperyalist içyüzlerini maskelemek için ortaya koydukları laf salatasından başka hiçbir şey olmadığını gösteriyor bunlar. Bu açıklamalar, bu faşist darbe karşısındaki tutumları.

Ve bu faşist darbe karşısında, iki önemli tutum var enteresan olan
aslında, hep dikkat çekici şeyler bunlar, arkadaşlar. Çok önemli olaylar
bunlar, önemli veriler.

Bir: Halk kısa bir şoktan sonra, hemen Devrime ve Yiğit Başkanına
sahip çıkmanın zorunluluğunu kavrıyor. Ve ne olursa olsun Başkanını
ve Devrimi savunmak için canını ortaya koyarak, Başkanlık Sarayı’nın
etrafında birleşiyor ve sarayı kuşatıyor. İşte izlediğimiz belgeselde de
çok net görüldü.

İki: Ordunun paraşütçü genç subaylarının, yüzbaşıların çoğunlukta
olduğu kesimi, Chavez’e ve Bolivarcı Devrim’e sahip çıkıyor. Ve bu
tutum, ordunun tüm kesimlerini etkiliyor. Ve silahlı kuvvetlerin tamamı etkileniyor sonunda. Tabiî onlar da halkın tepkisine bakarlar. İlk
başta sessiz kalıyorlar, dikkat ettiğiniz gibi. Yani aşağı yukarı kırk sekiz saat süren bir gözlem yapıyorlar. Halkın tepkisi, çoğunluk eğilimi
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ne yöndeyse o yönde tavır koyacaklar. İşte askerin ruhiyatı bu, arkadaşlar... Ve sonunda, devrimden yana tavır koyuyorlar.

Şimdi biz, burjuva sosyologlarından farklıyız. Yani burjuva bilim
adamları derler ki, sosyal bilimci, yargıda bulunmaz.

Ya ne yapar?
Sadece gözlemde bulunur.
Nedir bu?
Olaylar şu şu şu şudur diye, tek tek olayları ortaya koyar kronolojik
bir sırayla ve ondan sonra geriye çekilir.
İyi de, biz o zaman olayı anlamış olmayız ki… Olayı anlamış olmayız…
Olayı gerçekten anlamak neyi gerektirir?
Olayın nedenlerini, oluş sürecini, sebep sonuç ilişkilerini ve geçirdiği her aşamada uğradığı dönüşümlerin ilişki ve çelişkilerini, nedenleriyle birlikte ortaya çıkarmayı gerektirir. Ancak bunu yapabilirsek biz,
o olayı kavrayabiliriz. Yoksa olayı anlamış olmayız. Ama burjuva sosyolojisinin, metafizik sosyolojinin işi olayı anlamak, anlatmak, olduğu
gibi ortaya koymak değil, tersine, olayı perdelemek, maskelemektir. O
yüzden biz, her olayda hep nedenlere bakarız, sebepleri bulmaya çalışırız ve oradan sonuçlar çıkarırız. Demek ki, bu sebepler bu sonuçlara
yol açıyor, deriz ve o zaman da kendi devrimimiz açısından yararlı sonuçları, dersleri çıkarabiliriz.

Türkiye’de Ordu Gençliği
devrimlerde Vurucu Güç olmuştur

Şimdi Venezuela Devrimi çok enteresandır bizim için. Çünkü bizim
bir tezimiz var, bildiğiniz gibi. Biz de diyoruz ki: Türkiye’de Ordu
Gençliği’nin Devrimci Geleneği vardır. Ve Türkiye’nin tarihinde Tanzimat’tan bu yana bütün devrimlerde, Ordu Gençliği ön planda vurucu
güç olarak yerini almıştır.
Bu görülmüş müdür?

Görülmüştür.
Ne zaman?

Tanzimat’ta, Meşrutiyet’te, Birinci Milli Kurtuluş’ta ve en son 27
Mayıs’ta görülmüş mü?
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Görülmüş.

Bizim, Sevrci Sahte Sol diye nitelediğimiz sol kesim, 27 Mayıs’a da
darbe, diyor.
Onların bir ölçütü var: Bir şey askerden mi geliyor, sivilden mi geliyor?

Askerden geliyorsa, kesin ona karşıdırlar, o darbedir, o olmamalıdır,
bu Sevrci Sahte Sol’a göre.

Şimdi bu bakış, aslında burjuvaziye hizmet eder. Burjuva mantığı
ve burjuva hizmetkârlığıdır bu, arkadaşlar.

Biz devrimleri, sosyal hareketleri böyle ayırmayız. Biz sınıfsal içeriğine bakarız bir devrimin, olayın. Yapanlar kim olursa olsun…

Şimdi 1908 Meşrutiyet Devrimi… Ağırlıklı olarak askerler yaptı mı
bunu?

Yaptı. Lenin de teslim ediyor, devrim diyor. Ordu içindeki devrim
hareketi zafer kazandı, diyor. Ama bu bir yarım devrimdir, diyor. Çünkü halk bu devrime katılmadı, diyor. Ama o devrimde Osmanlı, feodal
Osmanlı, feodal düzenden kısmi olarak çıktı, yani Meşrutiyet idaresine
geçti. Yani feodaliteden çıkışın bir basamağıydı, bir adımıydı o. O yüzden o, Politik bir Devrim. İşte Lenin söylüyor bunu. Marks sonrasının
en büyük devrimcisi…
Şimdi 27 Mayıs da ne getirdi?

Halka özgürlük getirdi. Bütün namuslu bilim adamları teslim eder
ki, 27 Mayıs Anayasası, Türkiye’nin en demokratik anayasasıdır. Ve 27
Mayıs’ın önderi, Orgeneral Cemal Gürsel, Erzurumlu ve Kürt milliyetine mensup bir halk çocuğu, arkadaşlar.

Diyor ki: sosyalist bir parti Türkiye’ye gereklidir. Sosyal gelişimin
olumlu yönde akması için gereklidir, diyor.

Şimdi bunu bir devlet başkanı, bir devrimin önderi söylüyorsa ve
onun o anlayışı doğrultusunda bir anayasa yapılıyorsa ve o anayasa
Türkiye’de sosyalizmi serbest bırakıyorsa, özgür bırakıyorsa, sosyalist
düşüncenin ve örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırıyorsa, İşçi Sınıfının sendikalaşma ve toplusözleşme yapmasının önündeki tüm yasal
engelleri ortadan kaldırıyorsa; bu ilerici, devrimci bir hareket değil mi?
Biz buna bakarız, bir hareketin, bir devrimin niteliğini saptamak
için. Halka ne getirdi, Parababalarına ne kaybettirdi?
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Parababalarına kaybettirdi mi?
Ettirdi.

Halka getirdi mi?

Getirdi.

O zaman bu bir devrim. Halka kazandıran hareketler devrimdir. Ve
halka kazandıran hareketler, zaten toplumu da ileriye götüren hareketlerdir. Yani olumlu yönde geliştiren hareketlerdir. O bakımdan 27 Mayıs Politik bir Devrimdir.

Şimdi asker sivil ayrımı yapanlar, aslında burjuvaziyle aynı saftalar.
Neden?

Askere siyaseti yasaklıyorlar.

Peki, burjuvazi de bunu yapmıyor mu?
Askere siyaseti yasaklıyor.

Niye?

Askeri tıpkı bir tabanca gibi, bir otomatik tüfek gibi, bir tank, bir savaş uçağı gibi kullanmak istiyor, bir makine gibi kullanmak istiyor. İstiyor ki asker düşünmesin, ben emrettim mi yapsın. Ya ben ne yapıyorum,
diye düşünmesin. Sadece emre uysun. Çünkü onun görevi o. İşte burjuvazi bunu ister ordudan. Ama o, insan olduğunun, insanlığının hakkını
vermesi gerektiğinin bilincinde olursa Chavez Yoldaş gibi; bir faşist darbe içine itilince, yahu biz ne yapıyoruz? Bu halka ne zulümler ediyoruz?
Ne kabahati var bu halkın? Biz haksızlık ediyoruz, diye düşündüğü anda, işte burjuvazi için işler bozulur, bütün o planları altüst olur.

Bozulmuş mu Venezuela’da Parababalarının ve Amerika’nın yaptığı planlar?
Bozulmuş.

İşte o yüzden askere ve orduya siyaseti yasaklar burjuvazi. Bizim
Sevrci Solcular da aynı mantıkla askere siyaseti yasaklıyorlar.

Ama Kıvılcımlı diyor ki: “Ordu küçükburjuvadır, halk çocuklarından oluşur, halkın bir parçasıdır. Evet, burjuvazi onu kendi sınıf çıkarlarını korumak için örgütlemiştir ama kendisi burjuva değildir. O yüzden ordu devrime de gider, faşizme de gider, biz onun
devrime giden yönünü tutmalıyız”.
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Lenin de aynı şeyleri diyor: “Ordu içinde ciddi bir çalışma yapmadan devrim başarıya ulaşamaz”, diyor arkadaşlar. Açık.

“Ordu Üzerine Yazılar” adlı kitabımızda ve polemiklerimizde,
Marks’ın, Engels’in, Lenin’in bu konudaki bütün yazdıklarını, söylediklerini aktardık. Ustaların bu konudaki yazıları yeterince açık ve bizim tezlerimizle yüzde yüz uyum halinde.

Bizdeki genelkurmay başkanlarının son üçü, şu anda görevde olan
ve bundan önceki ikisi Parababalarının tam hizmetinde: Hilmi Özkök,
Yaşar Büyükanıt ve şu anki Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ. Ve de
bunlar ABD’ye bağımlı... Ama ondan öncekilerini, AB-D kendisi için
düşman safında görüyor. Ve tümünü onların, dikkat edersek, “Ergenekon Davası” kapsamı içinde çizmek istiyor. Şimdi tek bir manşet okuyalım. Zamanımız yok fazlasına:
“Eski genelkurmay başkanından çarpıcı tespit

“Özkök: genç subaylar artık daha demokratik”. Yani “O yüzden darbeler dönemi kapandı”, diyor arkadaşlar.

Demek ki, devrimci hareketleri ve 27 Mayıs’ı da yapan dikkat edersek, Ordu Gençliği’dir. Yani ordu fosilleri dediğimiz general kesimi
devrim yapamaz. Onlar ABD’nin emriyle karşıdevrimci, faşist darbeler
yapar. 12 Mart ve 12 Eylül’de olduğu gibi.
Son Ergenekoncular, Ergenekon Davasından Ergenekoncu denilerek yargılananlar, onlar da genç asker ruhu taşıyor. Hurşit Tolon, Şener
Eruygur, Tuncer Kılınç…
Açık değil mi bunların dediği de?

ABD’ye bağımlılıktan ve NATO’dan çıkalım, AB ile ilişkileri bitirelim ve Avrasya Birliği’ne girelim. Yani bu Batılı oluşumlar Türkiye’nin düşmanıdır. O yüzden biz onlardan ayrılalım, Avrasya’ya dönelim yüzümüzü. Müttefiklerimizi orada arayalım, ittifaklarımızı orada
yapalım, diyorlar.
Demek ki başdüşmana karşı tavır alıyorlar, arkadaşlar.

Şimdi bizim de demokrasi hedefimizin bir prensibi değil mi antiemperyalist olmak?
Bunlar da birinci prensipte antiemperyalistler.

İkincisi antifeodal olmak. Yani laik olmak. Antika sınıf ve tabakaların eğilimi olan dinci, Ortaçağcı eğilime karşı olmak.
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Bunlar da karşı mı?

Karşı.

Bizim bir prensibimiz daha var: Antişovenist olmak.

Yani Kürt Meselesi’nin demokratik devrimci çözümünü savunmak
ve o yönde program oluşturmak. Şimdi tek o yönde ayrılığımız var, arkadaşlar bu askerlerle. Demokratik devrim programı çerçevesinde ayrılığımız. Tabiî bizim devrim anlayışımız, iki basamaklı bir devrim anlayışıdır. Demokratik Devrim ve onu takip eden Sosyalist Devrim, arkadaşlar.

Şimdi birinci aşamamız Demokratik Halk Devrimi ve Halk İktidarı
Programı çerçevesinde üç prensibimizden ikisini savunuyor bu insanlar.
Ama dikkat edersek, bütün tartışmalarına rağmen görevdeyken devrim yapamıyorlar.
Niye?

Genç değiller. O genç ruhunu taşıyorlar; namuslular, yurtseverler,
laikler, ama genç değiller…

Chavez ise genç subaydır, arkadaşlar. Mustafa Kemal de 1919’da
bir genç subaydır, 39 yaşında. 27 Mayıs’ı yapan askerler de genç subaylar hep. Genç insan atak, cesur, gözükara olur. En halkçı Halife Hz.
Ali’nin dediği gibi: “Sonunu düşünen kahraman olamaz”. Genç insan bu anlamda yapacağı işin sonunu düşünmez. Onu düşünerek korku,
endişe duymaz. Doğruluğuna inandığı bir işi bedeli ne olursa olsun gözünü kırpmadan yapar.

Bir davaya inanmışsak, haklılığına kesin kanaat getirdiysek, yeterli
gücü de oluşturduğumuza karar vermişsek hemen davranacağız. Tereddüt ettik mi an, moment kaçar. O devrim anı sizi sürekli beklemez, kaçar gider.
Ondan sonra ne olur?

Ondan sonra işte “Ergenekon Davası” kapsamında başınıza böylesine felaketler gelir.

Yani şimdi bu bakımdan da Venezuela Devrimi’nin sürecinden çıkardığımız ders, bizim devrimci stratejimizle tam bir uyum halindedir.
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Ortaçağcı hareketler ve düşünceler
her zaman devrimin karşısındadır

Ve bu karşıdevrim olayının bir diğer yönü de şudur, Raúl Yoldaş’ımız, onu tabiî zamanın darlığından aktarmaya gerek görmedi. Faşist karşıdevrim aşamasında, Kiliseler Birliği Başkanı da gelip, faşist
darbecilerle yan yana duruyor ve o da Bolivarcı Devrim’in düşmanları
arasında yerini alıyor. İşte Yoldaş’ımız çok iyi bilir, belki o anda oradaydı. Bu da bir gerçek.
Demek ki, Ortaçağcılardan devrimin ve devrimcinin dostu olmaz,
yardımcısı olmaz, müttefiki olmaz. Bu en son Humeyni hareketinde de
görüldü İran’daki. TUDEH destekledi Humeyni’nin hareketini. Humeyni ise iktidara gelir gelmez, sadece Şah taraftarlarını değil, TUDEH’li devrimcileri de katletmeye başladı, değil mi arkadaşlar?

O bakımdan biz halkımızın dini inançlarına son derece saygılıyız.
Biz kimsenin inancıyla uğraşmayız. Karışmayız da. Herkes inancında
özgürdür ama bugün Ortaçağcı hareket, bir siyasi harekettir. Biz bu
karşıdevrimci harekete kesin olarak karşıyız, arkadaşlar.

Şimdi Tayyip, iktidarı süresince halka yaptığı bunca zulme rağmen
son seçimde yüzde kırk nokta iki oy aldı değil mi, arkadaşlar? Bunun
nesine oy verdi insanlar? Tayyipgiller’in nesini beğenip de oy verdiler?..

Tayyip, sıradan, üçüncü kalite bir topçu, futbolcu olarak İstanbul
İETT’nin futbol takımına giriyor, bu aşamada Erbakan’ın gözüne çarpıyor ve ona yaptığı riyakârlıklarla kendini beğendiriyor. Dini söylemleriyle, Ortaçağcı söylemleriyle… İşte Gençlik Kolu Başkanı, oradan
Beyoğlu İlçe Başkanı, İstanbul İl Başkanı, İstanbul Belediye Başkanı
oluyor. Ve yine o zamanki Ticaret Odası Başkanı Mehmet Yıldırım’ın
ve Rahmi Koç’un deyişine göre, belediye başkanlığı döneminde bir
milyar dolar kaldırıyor, vuruyor belediyeden, bir milyar doları… Bu iddiaları bu iki önemli kişi söylüyor. Vurgunu vuruyor Tayyip. Onunla
hem dolar milyarderi oluyor, hem de parti örgütlüyor, AKP’yi örgütlüyor ve iktidara geliyor. Geçmişinde sıradan, yoksul bir insan Tayyip. Şu
andaysa milyarder.
Ne yapmış da kazanmış bu parayı?

Siyasi hayatı sürecinde vurgunculuk yapmış. Her türden yüz kızartıcı suçu işleyerek, hileyi yaparak vurmuş bu parayı.
Şimdi çocukları da kendisi gibi zengin. Bakın, gemicikleri var, şir61

ketleri var, medya organları var, vesaire var…

Şimdi kimse de sormuyor, ya bu adam o günden beri politikayla uğraştı, belirli, resmi bir maaşı var. Yani bu serveti nasıl edindi, demiyor.
Ve yedi tane, yüz kızartıcı suçlardan; zimmet, kalpazanlık, sahtekârlık,
ihaleye fesat karıştırma davası var, dosyası var. Dokunulmazlık sayesinde kurtuluyor onlardan. Bekliyor ki bütün mahkemeler ve savcılar
Zekeriya Öz’leşsin, yani Fethulahçılaşsın, Fethullahçı tayfadan olsun,
o ekipten olsun, o zaman beni nasıl olsa beraat ettirirler. O günü bekliyor. O yüzden açıkça söyledi: “Ben yargıya güvenmiyorum”, dedi. “O
yüzden kaldırmıyorum milletvekilliği dokunulmazlıklarını”, dedi.
Öyle dedi mi?
Dedi.

Bir Başbakan bunu söylüyor.

O zaman sen neyin devletisin? Neyin başbakanısın?

Sen yargıya, kanuna güvenmiyorsan, senin başbakanlığın da meşru
değil. Sen o kanunlara dayanarak, onları basamak yaparak oraya kadar
geldin. Senin orada duruşun da onlar sayesinde. Yani böylesine insanı
isyan ettirecek durumlar. Ya da insanın midesini bulandıran durumlar…

En son, Aydın’da bir ilköğretim öğrencisi, 13 yaşında değil mi?
Kendisine karşı çıktı diye, çağırtıyor ve boğazını, ümüğünü sıkıyor çocuğun, arkadaşlar. Ve ekranlarda da gördük, basında da gördük, parmak
izleri olduğu gibi çocuğun boynuna geçmiş, morartmış çocuğun boynunu.

Şimdi psikoloji eğitimi de aldık biz. Bu ruhiyat, normal bir ruh sağlığının göstergesi değil, arkadaşlar. Asla değil… Yani o anda o çocuğu,
aslında o kişiyi boğmak, öldürmek, yok etmek istiyor. Ama, konumundan, durumundan dolayı onun maddi şartlarının olmadığını gördüğü
için, o kadarını yapabiliyor, daha ileriye gidemiyor. Yani böylesine de
insan düşmanı, halk düşmanı bir kişi.

Yine en son seçimdeki mitinglerinden birinde, değil mi? Ufak bir
mikrofon arızası oluyor. Yani ayarlanamıyor mikrofonun sesi. Ve ekranlara yansıdı bu, “Bana küfür ettirmeyin” diyor, kendi arkadaşlarına,
adamlarına. En yakınlarına bile böyle davranan biri, arkadaşlar.
Bunlar ne hareketi?

62

Bunlar menfaat şebekesi. Hepsi öyle dikkat edersek... Küp doldur-

ma peşinde. Bunlarınki çıkar ortaklığı. Daha doğrusu çıkar amaçlı vurgun örgütü, suç örgütü bunlar.

Peki bunların sermayesi ne, bunca insan, halkımız bunlara oy veriyor?

Bunların ne yaptıklarıyla, nasıl bir ekonomi ürettikleriyle, Türkiye’yi, vatanı nasıl sattıklarıyla hiç ilgilenmiyor oy veren halkımız. O
hale getirildi ne acı ki. 1945’ten bu yana, halkımız üzerinde psikolojik
harekât uygulanıyor. ABD’nin “Yeşil Kuşak Projesi” çerçevesinde Türkiye Ortaçağcı hareketin kıskacı altında, Ortaçağın karanlıklarına doğru götürülüyor. Halkımız bir tek şeyi düşünüyor: En dinci olan hangisi? Ona oy veriyor, arkadaşlar. Bir tek kriteri var: bu. En dinci olan, en
açık dinci söylemde bulunan kim? O. E bu Müslüman, diyor. Öbürü de
çalıyorsa, hiç değilse bu besmele çekerek çalıyor. (Gülüşmeler…) O
yüzden buna veriyor. Bu. Başka bir ölçütü yok, arkadaşlar. Yani insanlarımız, halkımız ne yazık ki bu hale düşürüldü. Böylesine aşağılık, iblisçe bir politika yapılıyor Türkiye’de.
Şimdi o bakımdan, Ortaçağcı harekete karşı olmak gerekir. Buna
yandaş oldunuz mu, o zaman hiçbir devrimci niteliğiniz kalmaz. Devrimci söylemlerinizin hepsi boşa düşer. Kuru laf olur. Ondan öte bir anlam taşımaz.
Şimdi Venezuela Devrimi, bizim programımızın, stratejimizin bu
yönünü de çok açık bir şekilde doğruluyor, arkadaşlar.

Ve faşist darbede işbaşına gelen, dikkat ettiğimiz gibi, işveren örgütü başkanı, arkadaşlar. Sıradan insan değil Carmona. İşveren örgütü
başkanı! Yani bizdeki TÜSİAD benzeri örgütün başkanı, arkadaşlar.

Demek ki, ayrışma asker sivil diye olmuyor, sınıfsal oluyor, sınıf
esasına dayanıyor. Parababaları mı, sermaye adamı mı? Yoksa halk
adamı mı, halk örgütü mü? Ona bakacağız. Tek kriterimiz, doğru kriterimiz bu. Sınıf esasına dayanan ölçüt, bakış. Biz böyle bakarız.

Latin Amerika’daki
Bolivar efsanesinin kaynağı

Şimdi dikkat edersek, arkadaşlar, Devrimin getirdiği çok önemli bir
özellik daha var. Venezuela’nın adını değiştiriyor. Venezuela Bolivar
Cumhuriyeti ya da Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti yapıyor ülkenin
adını. Ve karşıdevrim ne yapıyor? Bunu hemen değiştiriyor. Yeniden
Venezuela Cumhuriyeti’ne çeviriyor. İşte burada da aslında çok önem63

li bir özellik var. Bunun da üzerinde durmamız gerekir.
O zaman Bolivar ve Bolivarcılık nedir?

Parababaları ve Amerika bundan korkuyor, Chavez ve Devrim buna
sahip çıkıyor. Ve "eruda, Latin Amerika’nın yiğit komünist ozanı, bizim Nazım’ın da dostu olan Pablo Neruda da, sahip çıkıyor Bolivar’a.
İşte belgeselde de gördük:
“Her yüz yılda bir Latin Amerika’da Bolivar’ın ruhu yeniden
hayat bulur”, diyor arkadaşlar.
Ve Fidel de onu tekrarlıyor, değil mi?

“Chavez’in ve Bolivarcı Venezuela Devrimi’nin ne olduğunu
anlamak istiyorsanız, "eruda’nın bu dizesine bakın”, diyor Fidel.
Yani Bolivar yeniden canlanmıştır Venezuela’da, diyor.

Simon Bolivar, arkadaşlar, Venezuela’ya İspanya’nın Bask bölgesinden gelen bir ailenin çocuğu. Basklılar bugün de, bildiğimiz gibi, İspanya’da özgürlük mücadelesi veriyorlar. Savaşçı, yılmaz, boyun eğmez, geriletilemez bir halk, bir ulus. Ve diğer özellikleri de dilleri. Bask
dili, bizim Türkçemizin ait olduğu dil grubuna dâhil. Ural-Altay dil
grubuna dâhil. Yani Ortaasya’dan da bizim komşularımız, Basklılar.
1783 yılında Venezuela’da doğuyor, Bolivar. Varlıklı bir ailenin çocuğu. Ama genç yaşta ailesini kaybediyor. Öksüz ve yetim kalıyor. Aileden kalan mirasla geçimini ve eğitimini sürdürmeye başlıyor. İşte bu
arada İspanya’ya gidiyor ve orada askeri eğitim alıyor. Ama yurtsever
duygulara sahip bir insan. Ve namuslu, kişilik olarak yiğit, mert, mücadeleci, savaşçı bir ruh taşıyan kişi Bolivar. Ve çocuk yaşta onu ilk eğiten mürebbiyesi, ona özel eğitim veren mürebbiyesi Rousseaucu. Yani
Jean-Jacques Rousseau’nun düşüncelerinden etkilenen, daha doğrusu
onları benimseyen biri. O yüzden de mürebbiyesi, bu düşüncelerinin
ışığında Bolivar’ın ruhunu şekillendiriyor.

Yani insanların hayatına yön veren kişiler arasında, ilkokul öğretmenlerinin çok önemli yerleri vardır, rolleri vardır, arkadaşlar. Ben de
bunu kişiliğimde çok açık hissederim. Sevgili, saygıdeğer, elleri öpülesi öğretmenim, mesleğine âşık olduğu için hiç evlenmeden ömrünü tamamlayan öğretmenim Seniha Hanım, bizi o aşkla yetiştirdi, arkadaşlar. O sevgiyle, o duygularla eğitti. Dürüstlüğü, insan sevgisini, mertliği, fedakârlığı bize içtenlikli olarak benimsetti. Bir ölçüde de ailemiz
etkiledi bizi, aynı değerleri ailemiz de yükledi bize. Demek ki bizi, başta saygıdeğer Seniha Hanım benzeri diğer öğretmenlerimiz ve ailemiz
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şekillendirdi. O nedenle, o çağlarda öğretmenlerinin, eğitmenlerinin,
yetiştirilen çocuk üzerindeki etkilerini çok açık olarak bilirim.

Rousseau, bildiğimiz gibi sınıflı toplumun, sömürüye dayanan toplumun insanları bozduğuna inanır. Ve o yüzden İlkel Komünal Topluma özlem duyar. “Toplum Sözleşmesi” adlı eserinde bu açık biçimde
görülür. Zamanı olan arkadaşlarımızın, Türkçe olarak da yayımlandı,
okumalarını öneririz, okusunlar. 150–160 sayfa civarında bir kitap aklımda kaldığına göre. Öğrencilik yıllarımda okumuştum, çok anlaşılır
bir kitap. O kitapta, insanların yeniden sağlıklı bir topluma kavuşabilmeleri için, eski günlerine, o doğal hayatı yaşadıkları, doğal ahlâkın,
törelerin egemen olduğu günlerine dönmelerini öğütler, bunu savunur,
Rousseau. Özetçe eğitmeni, bu düşüncelere göre ruhunu şekillendirir
Simon Bolivar’ın.
İşte Bolivar da idealistliğini, toplum sevgisini, yurtseverliğini, bu
eğitmeninden aldığı duygularla iyice pekiştirir ve 1810’da Venezuela’ya dönünce, ülkesinin antisömürgeci kurtuluş savaşına katılır. Ömrünü bu davaya adar. Sonunda zafer kazanır, davası ve hareketi. Oradan, vaktimiz sınırlı, giderek Kolombiya’ya, Peru’ya, Ekvador’a ve de
Bolivya’ya kadar uzanan bir hareketin ve ülkenin, Büyük Kolombiya
adıyla anılıyor o zamanlar arkadaşlar, başkanı oluyor. Ve şu anki altı
devletin sınırlarını kapsayan, o zamanki adıyla Büyük Kolombiya diye
adlandırılan ülkenin başkanı oluyor. Ama amacı bununla yetinmek değildir.

Bolivya’yı da, Bolivar’ın komutanlarından olan Sucre’nin yönettiği bir ordu özgürlüğüne kavuşturur. Özgürlüğüne kavuşmadan önce
Kuzey Peru olarak anılıyor bu ülke. O komutana ve onun bağlı olduğu
büyük öndere saygıdan dolayı ülkenin adı Bolivya olarak değiştirilir.
Sucre’nin adı da Bolivya’nın saygın başkentine verilir. Yani resmi başkenti değil de, saygın başkenti, tarihî başkenti, duygusal başkentidir
Sucre Bolivya’nın. Bildiğimiz gibi resmi başkenti La Paz’dır. Ve Bolivar, tüm Latin Amerika’yı kapsayan (tabiî Karayipler de bu kapsam
içindedir) bir Latin Amerika Birliği’ni savunmaktadır. Esas ideali budur. Ve o denli ileri görüşlüdür ki Bolivar, bunu biraz açalım. Yine Yiğit Başkan’ımız Chavez’le yapılan bir söyleşiden bir bölüm aktarmak
istiyorum. Marta Harnecker’in yaptığı bir söyleşi bu:
“Bölgeyi dünyanın kalan kısmına karşı temsil edecek ve çıkarlarını gözetecek tek bir politik yapı oluşturma fikrini anlatıyordu o
dönemde. Bolivar çok kutuplu bir dünya tasavvur etmekteydi ve
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Güney Amerika’nın Orta Amerika ve Karayipler de dâhil olmak
üzere, bu güçlü kutuplardan biri olmasını sağlamak için tüm gücünü kullandı. Biz bu düşünceyi güncelleştirmeye çalışıyoruz. Bu
bağlamda ALBA fikrini öne sürdük”, diyor.

Chavez diyor bunu söyleşide, arkadaşlar. Yani Bolivar’ın amacını,
niyetini çok açık anlıyor ve ona sahip çıkıyor.

Chavez’in önderliğindeki devrimin çok önemli bir yönü de bu, arkadaşlar. Yani dünyanın çok kutuplu bir dünyaya doğru gittiğini Bolivar çok açık görüyor. O dünya karşısında etkin bir güç, bölge oluşturabilmek için, tüm Latin Amerika ve Karayipler’in tek bir ülke halinde
birleşmesi gerekir, diyor. Bu çok önemli bir tespittir.

Ve bir önemli tespitte daha bulunuyor Bolivar. İnsan soyunun başdüşmanı, başhaydut diye nitelendirdiğimiz ABD’nin içyüzünü görüyor.
Diyor ki: “Bu gerginlikleri değerlendirdiği bir başka mektubunda
(Chavez diyor bunu. Mektubun sahibi de Bolivar. - Nurullah Ankut)
Bolivar, kâhince bir öngörüde bulunarak şöyle yazmıştı: “Kuzey
Amerika Birleşik Devletleri, özgürlük adına Latin Amerika’ya eziyet
etmeyi ilahi bir görev gibi kabul etmiş görünüyor. Bu 1824-1825 senelerindeydi”.

Yine Panama Kongresi’nde de Bolivar’ın aynı düşünceyi savunduğunu ortaya koyar Chavez. Bu kongre Bolivar tarafından 1826’da düzenlenmiştir.

Vaktimiz yok daha fazla bilgi aktarmaya. Arkadaşlarımız daha çoğunu edinmek isterlerse kitaba başvurabilirler. (Marta Harnecker, Hugo Chavez-Venezuela Devrimi’ni anlamak, Güncel Yayıncılık)

Demek ki, Bolivarcı Devrim’in özünü böylesine net görüyor, Chavez.

“Ve biz bu uğurda mücadeleyi başlattığımız zaman (ne yazık ki
diyor – N. Ankut) şu anki Latin Amerika devletleri birer birer bize
yan çizdiler”.
Ve diğer önemli bir tespitte daha bulunuyor. Diyor ki: “Sadece Fidel bize sonuna kadar güvenebilirsiniz, dedi”.

Tabiî Fidel bu konuda öne çıkmak istemiyor. Emperyalistler bir sürü demagoji üretirler. İşte karşıdevrimci Parababalarının hanımları da
söylüyorlar, temsilcileri de söylüyorlar ya izlediğimiz belgeselde gördüğümüz gibi, yani Venezuela’yı Kübalaştırmak istiyor Chavez diye, o

66

türden demagoji üretirler endişesiyle, Fidel şu anda Küba’nın öne çıkmasını istemiyor. Ama yanındayım, sonuna kadar bize güvenebilirsiniz
bu kavgada, diyor yoldaşı Chavez’e.

Demek ki, Bolivarcı Devrim’e sahip çıkan, bir de Fidel’dir. Ve onun
dışında da tabiî, şu anda, yiğit bir başka Latin Amerika önderi, Evo
Morales var. Şu anda da açlık grevinde biliyorsunuz değil mi, yoldaşlar? O da sahip çıkıyor Bolivarcı Devrim’e ve ALBA’ya.
Evet.

O da yiğitçe mücadelesini sürdürüyor.

Ve ABD alçağı da, Morales’i iktidardan alaşağı etmek için, ne aşağılık yöntemlere başvurdu değil mi?

Ülkesini bölmek, parçalamak istedi. Şimdi de başka işler çeviriyor.
Ama başarılı olamayacak tabiî. O devrimci rüzgârlar gittikçe kıtanın
tümüne yayılacak…

Ve o yüzden, Latin Amerika’nın devrimci halkları Bolivar’a, “Libertador” yani “özgürleştirici” adını vermişlerdir. Libertador demek,
Bolivar demektir, devrimci Latin Amerika aydınlarına göre.

Bolivar, ne yazık ki, o zamanki sömürgecilerin oyunlarına gelerek
davasına yan çizen, kendisine ihanet eden sermaye önderleri tarafından
sonunda yenilgiye uğratılır. Büyük Kolombiya tek tek ayrılır, parçalara bölünür. Ve ona bir tepki olarak istifa eder Bolivar. Çünkü ömrünü
adadığı davası yenilgiye uğramıştır. Bir tepki olur, belki bu yönde insanları etkilerim, diye istifa eder. Ve o kadar üzülür ki, tüberküloza yakalanır, yemeden içmeden kesilir. Ve o çağlarda bildiğimiz gibi ilacı da
yok bu hastalığın. O denli stresin, üzüntünün içinde olan bir insanın da
bu hastalıktan kendiliğinden, yani kendi vücut direnciyle savaşarak
kurtulması mümkün değil. Ve hayatını 1830’da, genç yaşta, 47 yaşında
kaybeder.

İşte Chavez, o yiğit önderin davasını sahiplenmiştir. Fidel’le, Morales’le beraber o davanın mirasçısıdır ve onu zafere ulaştıracağız, diyor
arkadaşlar. Venezuela Devrimi’nin böylesine önemli, çok büyük bir yönü var.
Bu, bizim bir diğer stratejimizle birebir uyuşmakta.
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Emperyalistlerin böl-yönet politikasına karşı
ulusların bütünlüğünü savunuruz

Biz de diyoruz ki: emperyalistler dünya halklarını parçalarlar, bölerler, küçük lokmalar haline getirirler, ondan sonra da hükmederler.

İşte en somut örnek, son yaşadığımız… İşte Irak şu anda üçe bölünmüş durumda.
Yugoslavya, yediye bölünmüş durumda.

Ve biraz daha geriye gidersek, Osmanlı sınırları içinde yaşayan
halklar, arkadaşlar.

Arabistan; bir tek ulus, yirmi iki parçaya bölünmüş durumda. Ve İngiliz-Fransız Emperyalizminin temsilcileriyle ABD Emperyalizminin
temsilcisi Wilson masaya oturuyorlar, Ortadoğu haritasını önlerine alıyorlar, cetvelle sınırlar çiziyorlar, ülkeler, devletler oluşturuyorlar, arkadaşlar.
Neden?

Ortadoğu’nun doğal kaynağı siyah altını kasalarına akıtabilmek ve
o halkları sürü hayvanı gibi kullanabilmek, o ülkelerin şehirlerini pazar
olarak kullanabilmek için, sömürebilmek için.

Şimdi biz bunu ortadan kaldırmalıyız. Emperyalizmin bu politikasının tam karşısında devrimci bir politika oluşturmalıyız.

Biz de diyoruz ki; yirmi iki parçaya bölünmüş olan Arap Ulusu bir
tek ülke, devlet haline gelmelidir, biz bunu öneririz, bunu savunuruz
ideolojimizle.

Dört parçaya bölünmüş olan Kürt Ulusu, tek bir ulus haline gelmelidir.

Ve altı parçaya bölünmüş olan Türk Ulusu, Edirne’den Çin sınırına
kadar tek bir ulus haline gelmelidir.
Bizim devrimci ideolojimiz, geniş ufuklu savaş stratejimiz bunu gerektirir.

Eğer antiemperyalist bir strateji oluşturacaksak, emperyalizmin
amacının tam karşıtı, onun önünü kesen, onu geriye püskürten bir strateji olmalıdır bu. Devrimci ideolojimiz bunu gerektirir. Böyle bir düşünce, strateji ortaya koymamız ve o uğurda savaşa girmemiz gerekir.
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Demek ki; Bolivar’ın, Bolivarcı Devrim’in ve Chavez’in, Latin

Amerika’daki bu bakışıyla, bizim dünyanın bu bölgesindeki devrimci
bakışımız, birebir uyum halinde.

Biz yine diyoruz ki; siyah Afrika tek bir ulus olmalı. Demek ki tüm
Afrika, Arap Afrikası ve Siyah Afrika olarak iki ulus, iki devlet olmalı.
O zaman sömürebilir mi Afrika Halklarını emperyalistler?
Sömüremez.

Arap Halkını sömürebilir mi?
Sömüremez, arkadaşlar.

Latin Amerika Halkları birleşse sömürebilir mi?
Sömüremez.

İşte böylesine önemli bir yönü daha var bu devrimin; onu görmek,
ondan devrimimiz açısından ders çıkarmak gerekir, arkadaşlar. Ve biz
bu dersi çıkarıyoruz. Ve çıkardığımız zaman görüyoruz ki, ideolojimize olan, devrimci teorimize olan inancımız bir kez daha pekişiyor bizim.
(Alkışlar…)

Che’nin amacı
devrimi tüm Latin Amerika’ya yaymaktı

Ve dikkat edersek yoldaşlar, Che de aynı amacın peşindeydi. “Bizim Latin Amerika’mız” diyordu Che de: “Tek bir dili konuşuyoruz.
Tek bir milletiz. Portekizceyle de aramızdaki ayrılık, yani konuştuğumuz İspanyolcayla Portekizcenin arasındaki ayrılık, bir lehçe
farkıdır. Birbirimizi kolayca anlarız kısa bir beraberlikten sonra.
Bir lehçe ayrılığıdır bu, tek bir milletiz biz ve Latin Amerika’nın
birliğini sağlamalıyız.”, diyordu.
Ve Fidel de “Che’li Anılar” adlı kitabında aynı düşünceyi savunur.
Türkçesi yeni yayımlandı ve bizim standımızda da bulunur, değil mi
Sait Yoldaş şu anda?
Sait Kıran Yoldaş: Var.

"urullah Ankut Yoldaş: Var. Var arkadaşlar şu anda. Yoldaşlarımızın çoğu da okumuştur bu kitabı. Biliyorsunuz burada net şekilde Latin Amerika’nın birliğini savunur Fidel. Zamanımız yok kitaptan aktar69

malar yapmaya, arkadaşlarımız bakabilirler sonra.

Che’nin asıl amacı, Arjantin’e gidip orada bir devrimci kavga
başlatmak, oradan o kavgayı Latin Amerika’ya yaymaktı, diyor Fidel bu kitabında.

Hatta Küba Devrimi’ne gelirken de bize bir tek şart koştu: Devrimin zaferinden sonra beni özgür bırakacaksınız, ben Arjantin’e
gidip, oradan devrimci kavgayı başlatacağım, dedi. Biz de o noktada anlaştık Che’yle. Ve devrim sürecinde de sık sık bize bu sözümüzü hatırlattı, diyor Fidel burada, arkadaşlar. Yani bu bölümü ayraçlamıştım. Ama zamanımız kalmadı oradan okumaya. Arkadaşlarımız bilahare baksınlar Fidel’in kitabının o sayfalarına. (Bak. Fidel Castro, Che’li Anılar, agorakitaplığı, s. 127 ve 156).
Yani demek ki, Che’nin de amacı aynı, arkadaşlar. Che’nin de amacı aynı…

Ve Küba Devrimi’nin zaferinden sonra yapılacak dünya kadar iş
vardı. Sosyalist ekonominin örgütlenmesi, Küba Devrimi’nin pekiştirilmesi gerekiyordu. Tabiî Che, bütün devrimci görevlerde, görevin çeşidi ne olursa olsun, ilk öne atılan olurdu hep, diyor Fidel. O yüzden her
göreve atıldı ve tam bir sorumlulukla, tam bir başarıyla gerçekleştirdi
aldığı her görevi. Merkez Bankası Başkanlığından Sanayi Bakanlığına,
Küba Devrimci Ordusu Komutanlığına kadar, bütün görevlerde bulundu, bunların tümünü başarıyla yaptı.

Böyle bir kişiydi ve 1965’lerde de artık izin istedi, sabırsızlanmaya
başladı, diyor arkadaşlar. Hatta bir bölük arkadaşı, Arjantinli arkadaşı
örgütleyerek Arjantin’e gönderdi. Hemen mücadeleye başlamaları ve
kendisinin de Küba’daki görevi biter bitmez, oraya dönüp mücadeleye
katılabilmesi için. Ne yazık ki o arkadaşlar, gönderdiği arkadaşlar, şehit oluyorlar Che gelmeden önce. Ama onların şehit olması, Che’nin o
yönde kavgaya girmek için heyecanını, sabırsızlığını daha da artırdı,
diyor, Fidel.
Demek ki, Che’nin de amacı aynı.

Konferans’ımızın adını aslında “Yiğit Halk, Yiğit Başkan Bolivar
ve Che’nin Yolunda” diye belirlemiştik, başlangıçta. Afişi yapan arkadaşımız da çok doğru olarak bu şekilde hatırlamış belirlediğimiz adı.
Fakat başka bir arkadaşımız yanlış hatırlamış, bu şekilde hatırlamamış
ve grafiker arkadaşımıza bu doğrultuda direktif vermiş. Arkadaşımız da
buna göre hazırlamış afişi. Afiş bu haliyle, taslak olarak bize gönderil-
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di. Yapılmadan önce geldi yani. Fakat tam bu anda, Türkiye’ye ABD
haydutunun başkanı Obama’nın geleceği açıklandı. Tabiî bu durum
Türkiye’de antiemperyalist bir devrimci heyecan oluşturdu. İşte biz bu
yeni durumu göz önüne alarak, afişimizin son şeklini şu anda görüldüğü gibi belirledik. Yani “Yiğit Halk, Yiğit Başkan AB-D Emperyalist
Haydutlarına meydan okuyor”, dedik.

Ve bu vesileyle, AB-D Emperyalistlerine dönersek; bunların yeni seçilen başkanı Obama da Türkiye’ye geldi ve emirlerini yağdırdı gitti.

O konuda yaptığımız çok güzel bir afiş vardı, arkadaşlar ne yazık ki
onu getirmemişler. Acaba onun bir el ilanı var mı, mümkün mü Sait
Yoldaş, göstersek arkadaşlara? Bir zahmet sizlere… Aslında o afiş çok
güzel anlatıyor her şeyi. Yok mu? Arkadaşlar var diye çıktılar.
Sait Kıran Yoldaş: Bakacaklar.

"urullah Ankut Yoldaş: Bakacaklar mı?

Evet arkadaşlar, evet… Getirmelerini önermek aklımdaydı ama telaşla, bir anda unutmuşum ben de, biraz da yaşımızdan ileri geliyor
unutkanlığımız, not almadığımız için de...

Sait Kıran Yoldaş: Hoca’m o konuda bir bilgi. Arkadaşlar; afiş geldi ve salona asılacak, dediler. Niye gelmedi anlamadım. Yani kararımız
öyleydi.

"urullah Ankut Yoldaş: Doğru kararmış. Benim de aklımdan öyle
geçmişti, tekrar bir uyarayım demiştim ama unutkanlığımıza gelmiş,
arkadaşlar.
Sait Kıran Yoldaş: Var.

"urullah Ankut Yoldaş: Var. Açın arkadaşlar, buraya çıkıp asalım.
Mustafa, çıkalım masanın üstüne, görsün arkadaşlar netçe.

“T” harfinin eklenmesiyle ortaya çıkan yeni biçimin çağrıştırdığı
Türkçe kelimeyi de açıklar mıyız Berna Yoldaş? (Afişte “Gitti Busht,
Geldi Obama” yazmaktadır. – y.n.)
Berna Yoldaş (Konuşmayı İspanyolca’ya çeviren tercüman):
Onun İspanyolcası nasıl söyleniyor bilmiyorum, o yüzden…

"urullah Ankut Yoldaş: İspanyol Halkı, İspanyol dili de gelişkin
bir dildir, mutlak bir karşılığı vardır.
Berna Yoldaş: Elbette ki vardır.
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"urullah Ankut Yoldaş: Çağrıştırdığı kelimenin tabiî…
Bir Dinleyici: Çok güzel.
(Alkışlar…)

"urullah Ankut Yoldaş: Arkadaşlar, Obama Türkiye’ye gelmeden
önce, G7’ler toplantısında konuştu Londra’da, değil mi?
Dinleyiciler: G20 Hocam.

"urullah Ankut Yoldaş: G20. Pardon. G20. Evet. Hasım olarak
G7’ye odaklandığımız için hep dilimize o geliyor ilk anda… G20.
Evet.
Bir Dinleyici: Hepsi G…

"urullah Ankut Yoldaş: Sonra, Almanya’da NATO toplantısında
konuştu ve Türkiye’de konuştu, arkadaşlar. Geldi önce işte bizim ABD’ci devlet başkanı Gül’le yaptığı basın toplantısında konuştu, Mecliste konuştu, bu konuşmada düşüncelerini dile getirdi…

Emperyalistlerin akıldanelerinin dünyayı
değerlendirişleri ve stratejileriG

Şimdi arkadaşlar, çok net bir şekilde, ben bir şey gözlemledim bu
konuşmalarda. Biz ideolojik olarak, yani teorik planda biliyoruz, ABD
Emperyalizmini aslında ABD tekelleri yönetir. Onun da örgütleri var,
arkadaşlar. Onlar yönetir. Ve onların da belli başlı akıldaneleri, akıl hocaları, teorisyenleri var. Onların en önde gelenlerinden biri Henry Kissenger, bildiğimiz gibi. Hâlâ yönetmeye devam etmekte. Ve bir zamanlar ABD’nin Ankara Büyükelçiliğini yapan "orton Abromowotiz’dir bir diğer önemli yöneticisi de. ABD Emperyalizminin önde gelen ideologlarından bir üçüncüsü de Zbigniew Brzezinski’dir. İleri yaşına rağmen, şu anda da çok aktif bir şekilde yönetmeye devam ediyor
bu. Ve biz bu kitabı (Nurullah Ankut Z. Brzezinski’nin kitabını gösteriyor. – yn.) okumuştuk: “Büyük Satranç Tahtası”, arkadaşlar.

Yani bunu açarsak, neyi niteliyor diye, Avrasya’yı niteliyor: Lizbon’dan, en batısı, batı ucunda yer alan Lizbon’dan, en doğu ucunda
yer alan Vladivostok’a kadar devasa bir coğrafyayı içine alan Avrasya’yı niteliyor Büyük Satranç Tahtası. Brzezinski diyor ki: o bölge,
orası, o devasa alan bir satranç tahtasıdır. Ve oranın hâkimi, hükümdarı biziz, ABD’dir, diyor bu kitabında. Çok net, açık… ABD Emperya72

lizminin amaçlarını, hedeflerini ortaya koyuyor. Ve Obama’yı dinleyince, biz gördük ki ve biraz da şaşırarak gördük, yani bunca deneyimimize, yaşımıza rağmen, gördüklerimize rağmen, sanki siyah bir
maske altında Brzezinski konuşuyor ve burada yazdıklarını anlatıyor,
arkadaşlar. Birebir… Yüzde doksan dokuz değil, yüzde yüz örtüşen
tezler ortaya koyuyor, arkadaşlar… Bu açıklamaları, konuşmaları izlemiştir bazı arkadaşlarımız, dikkatle izledim ben de. Diyor ki, tekrarlıyor: ABD, dünyanın kritik bir önderidir, diyor. İki kez tekrarladı İngiltere’deki konuşmasında bunu G20’lerde. Ama diyor, biz, doğrudan
emirler yağdıran lider değiliz. Dinleyen, anlayan ve birlikte kararlar
üreten lideriz, önderiz, diyor. Silahlı seçeneği tümüyle devre dışı tutmuyoruz, diyor, göz ardı etmiyoruz, gerektiğinde ona da başvurabiliriz,
ama diyalog yolunu tercih ederiz, diplomasiyi tercih ederiz, diyor. Ve
burada da aynen önerilen bunlar, arkadaşlar.
Ve Brzezinski ısrarla, özellikle, altını çize çize şu uyarıda bulunuyor, tabiî ABD’ye ve ABD’nin bundan sonra gelecek emperyalist liderlerine. Zaten kitabını da onlara atfediyor, arkadaşlar:
“Öğrencilerime;

“Yarının dünyasını şekillendirmelerinde yardımcı olmak
için…”, diyor kitabında.

Çok net burası bile. Bundan sonraki emperyalist liderleredir, diyor
bu yazılanlar, burada anlatılanlar. Onlara dersler, öğütler veriyor, arkadaşlar. Diyor ki: şu anda hâkim biziz, lider biziz. Bu satranç tahtasında
galip olan ve oyunu yöneten, yönlendiren ve kazanan sürekli biziz, diyor arkadaşlar. Ama şu anki yeni ortaya çıkan dünya ortamına baktığımız zaman, her an bizim bu hâkimiyetimizi tehdit eden yeni aktörler,
gerek tek tek, gerekse birleşik güçler halinde karşımıza çıkabilir, diyor.
Önemli olan, onları bertaraf etmektir, saf dışı etmektir ve ABD’nin hâkimiyetini bu satranç tahtası üzerinde devamlı, ebedi kılmaktır, diyor
arkadaşlar.

Kitap tümüyle buna yönelik önerilerle dolu. Zamanımız çoktan doldu, sanıyorum. Sait Yoldaş kibarlığından uyarıda bulunmuyor bize, o
bakımdan kısa bir iki paragraf okumakla yetineceğim:

“En acil görev, bir devletin ya da devletler birliğinin Amerika
Birleşik Devletleri’ni Avrasya’dan atmak ya da hatta başhakemlik
rolünü önemli ölçüde azaltma kapasitesini elde etmemesini sağlamaktır”, diyor arkadaşlar.
73

Burada tek cümlede özetliyor.

Yani demek ki, Avrasya’dan atma ya da başhakemlik rolünü önemli ölçüde zedeleme, yani bunu bile yapabilecek olan aktörleri devre dışı tutmak, arkadaşlar, bunların ortaya çıkmasını engellemektir, diyor,
en acil görev bizim için. Ve olası tehditleri de ortaya koyuyor. Ortaya
çıkma ihtimali olan devletleri ortaya koyuyor ve diyor ki: Bunlar beş
tanedir şu anda. Avrasya’nın batısında Fransa, Almanya, diyor. Doğuya doğru yürürsek Rusya, diyor. Daha ilerlersek Hindistan ve Çin, diyor. Bunlara “jeostratejik oyuncular”, diyor. Yani bu satranç tahtası
üstündeki jeostratejik oyuncular bunlar, diyor. İşte önemli olan, bunların birlikteliklerini, aralarında yapacakları anlaşmaları ve öne fırlamalarını engellemektir, diyor arkadaşlar. Sürekli gözetim altında tutmalıyız bunları, diyor.
Tabiî “beş de stratejik eksen” var diyor ve onları da sayıyor, ayrıntılı şekilde.

Ve o eksenlerden biri de Türkiye. Eksenler içinde yer alıyor. Eksenlerden biri.

Türkiye’yi de uzun uzun burada tahlil ediyor. Stratejik oyuncu olmak için zaman zaman Ortadoğu’da hamleler yapıyor, ama mevcut askeri ve ekonomik kapasitesi ona uygun değil. O kapasite yok Türkiye’de, diyor. Sonra iç durumda da, ülke sınırları içinde de belli sıkıntıları var, diyor. Kürt Sorunu’nu işaret ediyor, arkadaşlar. Bunalımları
var, o yüzden öne fırlama yani bizi tehdit etme, oyuncu olarak ortaya
çıkma ihtimali çok zayıftır, diye tespitte bulunuyor, arkadaşlar.

Ve bir diğer önemli noktayı tespit ediyor burada. Şimdi aktarmayayım onu. Ama arkadaşlara, özellikle de ABD Emperyalizminin işleyişi
ve Obama hakkında kapsamlı teorik bilgi edinmek isteyen arkadaşlara,
okumalarını, dikkatle okumalarını öneririm, arkadaşlar.

Azerbaycan’ın üzerinde duruyor. Nüfusu ve yüzölçümü olarak küçük bir ülke, diyor. Ama sahip olduğu doğal kaynaklar açısından kesinlikle stratejik bir eksende yer alıyor. Oyuncu değil eksendir, diyor.
Yani bir nesnedir, diyor. Yani satrancın oyuncularından değil, nesnelerindendir, çok önemli bir stratejik nesne, diyor Azerbaycan için de. Yani şu anki Azerbaycan olayının, krizinin diyelim, arka planında da bu
yatıyor, arkadaşlar.
Şimdi çok aydınlatıcı olduğu için, izninizle bir bölüm daha aktarmak istiyorum. Kısacası arkadaşlar, uzun uzun bu aktörlerin tehditleri74

ni, yaratabilecekleri olasılıkları ve bunların nasıl ortaya çıkabileceklerini vesaire anlatıyor.
Ve devam ediyor:

“Kısacası Amerika Birleşik Devletleri için Avrasya stratejisi,
Amerika’nın eşsiz küresel gücünün kısa vadeli korunması ve bunun uzun vadede kurumsallaştırılmış küresel bir işbirliğine dönüştürülmesi şeklinde”.
Yani böyle belirliyor.

Bir: Amerika’nın bugünkü dünya hâkimiyetinin ve gücünün zerre
zayıflatılmadan korunması.

İki: Bunun, yani ABD’nin dünyayı sömürmesinin sürekli, ebedi kılınması için gereken her türlü tedbirin alınmasıdır görevimiz, diyor.
Stratejimizin özü budur, diyor.
Amerikan çıkarı sürekli korunacak, diyor:

“Jeostratejik açıdan dinamik devletlerin amaca yönelik yönetimini (yani şu anda etki alanımızdaki devletlerin, bizim amacımıza yönelik yönetimini tam olarak sağlamalıyız diyor. Diğer devletler de bizim etki alanımızda, zaten onların büyük çoğunluğunu da etki alanımızda tutmalıyız. Sanki onlarla ortakmışız gibi işbirliklerine girmeliyiz. Onları aktörlerden koparmalıyız, uzak tutmalıyız. Yani onları bizim çıkarlarımız doğrultusunda sürekli yönlendirmeliyiz, diyor arkadaşlar. – Nurullah Ankut) ve jeopolitik olarak katalizör devletlerin
dikkatle el altında tutulmasını içerir. (Ha!.. Yani olası tehdit oluşturacak oyuncuların da dikkatle el altında tutulması gerekir, diyor. Bunlardan biri güçlenirse hemen onun üzerine çeşitli yöntemlerle gideceğiz ve etkisizleştireceğiz. Tehdidi, oluşturduğu tehdidi yok edeceğiz,
diyor. Şimdi burası çok önemli arkadaşlar. – Nurullah Ankut) Eski imparatorlukların acımasız çağlarını çağrıştıran bir terminolojiyle
söylemek gerekirse (yani daha da açık konuşmak gerekirse, diyor –
Nurullah Ankut) yayılmacı jeostratejistlerin üç büyük ön koşulu
(yani bizim gibi bir jeostrateji benimseyen devletlerin üç büyük ön koşulu vardır, diyor) vardır. Bizim de, Amerika’nın da bu olmalıdır.
Ön koşul 1: “Gizli anlaşmaları önlemek” .

Yani aleyhimizde bizden habersiz yapılabilecek anlaşmaları önlemeliyiz, diyor. Her şeyi biz yönetmeliyiz, bizim hâkimiyetimiz altında
olmalı. Güdümlü devletlerin güvenlik açısından bağımlılıklarını devam
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ettirmeliyiz. Yani Türkiye ve benzerleri gibi uydu tebaa devletlerin bağımlılıklarını devam ettirmeliyiz, ama onları ürkütmeden yapmalıyız
bunu. Bunları sürekli çevremizde uydular olarak tutmaya devam etmeliyiz, diyor.
Önkoşul 2: “Tebaaları itaatkâr kılmak”...

Ne kadar açık konuşuyor, değil mi arkadaşlar?

Tebaamız bunlar, diyor. Bunları devamlı itaatkâr kılacağız bize, diyor yani.
Önkoşul 3: “Koruma altında tutmak”.
Bir anlamda da koruma altında tutmak.

Kime karşı?

Öbür aktörlere karşı yahut içeride oluşacak diğer tehditlere karşı.
Tabiî devrimci hareketlere karşı, antiemperyalist hareketlere karşı da...

Ama o şu anda sosyalizm ve devrimci hareketler uzak bir tehdit olduğu için; çünkü Sosyalist Kamp’ın yıkılmasının yarattığı deprem insanlığı geriye attı, o yüzden sosyalist devrimler uzak bir tehdit olarak
kaldı ne yazık ki şu anda.
“İtaatkâr kılmak, koruma altında tutmak ve barbarların bir araya
gelmesini önlemektir.”

Brzezinski, emperyalist ülkeleri ve tebaaları
nasıl konumlandırıyor?

Yani jeostratejik oyuncuların bir araya gelmesini önlemek. Hep tek
tek tutacağız onları, diyor. Bu yüzden oluşabilecek ittifaklara ısrarla hemen, anında müdahale edeceğiz, diyor. Bunlar arasında oluşabilecek ittifaklara, yani Çin, Rusya, Hindistan, Almanya, Fransa arasında oluşabilecek ittifaklara... Tek tek tahlil ediyor burada. Avrupa’nın lideri Almanya’dır, Fransa ikili oynar, diyor. Fransa bazen Rusya’yı Amerika’ya karşı kullanmak ister, bazen başka oyunlar çevirir Amerika’ya
karşı, ama tek başına bir tehdit oluşturamaz. Hep böyle kullanarak, işbirliklerine girerek, bize karşı aktör olmak ister. Oyuncudur, etkin
oyuncudur, diyor.

Son Gürcistan-Rusya Savaşı ve Azerbaycan bunalımını anlamak
açısından yine Brzezinski’nin 11 Kasım 1999’da Wall Street Journal’da yayımlanan makalesinden bir aktarma yapmak istiyorum. Çün76

kü burayı okuyunca, son Gürcistan-Rusya savaşı çok açık bir şekilde
gözümüzün önüne seriliveriyor. Yani biz o savaşı nasıl tespit etmiştik:
“ABD haydutları kazandı bu savaşı” demiştik. O konudaki yazımızı
okursa arkadaşlar, Başyazı’mızı Kurtuluş Yolu’nda, bu tespitimizi görürler.
Bakın ne diyor, Brzezinski:

“Kontrol altındaki Gürcistan (kimin kontrolü altında Gürcistan?
Rusya’nın kontrolü altında… Kastettiği bu. – Nurullah Ankut) Rusya’nın Ermenistan’a doğrudan geçişini sağlayacaktır. (Yani Rusya’nın Ermenistan’la doğrudan bağını oluşturacaktır, bağlantı yolunu
sağlayacaktır. – Nurullah Ankut) Bu durum Moskova’ya Bakü-Supsa Boru Hattı üzerinde politik kontrol verirken, Orta Asya yanındaki Azerbaycan’ın da Batı ile ilişkisinin kesilmesine neden olacaktır.”
Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar, ne kadar kapsamlı düşünüyor
bakın.

Gürcistan’ı Rusya’ya kaptırırsak, diyor, hem petrol boru hattı kontrolümüzden çıkar; Rusya’nın kontrolüne girer, hem de doğal zenginlik
kaynağı Azerbaycan çıkar kontrolümüzden, diyor. O bakımdan, Gürcistan’ın hâkimiyetimiz altında olması çok önemli, diyor. Yani bu denli önem veriyor ve altını çiziyor.
Ve işte bu doğrultuda savaş çıkarıldı. Durup dururken o zerzevat
devrimiyle ortaya çıkan, iktidara gelen Gürcistan lideri Mihail Saakaşvili boşuna savaş açmadı, güney Osetya’ya. Yani Amerika’nın bu direktifi doğrultusunda saldırdı. Biz teorimizin gücüyle ve oradan aldığımız ışıkla onu tespit ettik.

“Rusya’nın sergilediği politikalar bölgedeki dengeyi bozmaktadır. Ve Avrupa’yla ABD’nin paylaştığı değer ve kazançlara ters
düşmektedir.”
Zamanımız yok, daha fazlasına girmeye…

Demek ki, Rusya’yı böylesine tehlikeli bir aktör olarak görüyor. Ve
Gürcistan’ın, Azerbaycan’ın kazanılması, kontrol altında tutulmasını
da bu denli önemli görüyor.
Şimdi Obama Türkiye’ye ne görevler verdi?

Dikkat edersek rastlantısal değil bunlar. Ermenistan’la sınırı açın,
normal ilişkileri başlatın! dedi.
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Değil mi?

Açıkça böyle, dedi arkadaşlar. Yani açık. Emir bu...

Demek ki hangi ideolojik amaca hizmet ediyor bu? Bu emrin arkasında hangi emperyalist strateji var?
İşte bu var.

Gürcistan’ı aldı, o savaşla değil mi?
Ukrayna’yı da aldı.

Şimdi Ermenistan’ı da kapmak istiyor, safına çekmek istiyor. Yoksa
babasının hayrına ya da Ermenistan’ı düşündüğü için o direktifleri vermiyor Türkiye’ye. Ermenistan’ı da kesince safına çekmek istiyor.

Ve bizimkiler de, ABD kuklaları da, hemen, tamam, dediler, dikkat
edersek… Hâlbuki 1993’ten bu yana, Azerbaycan topraklarının beşte
biri Ermeni işgali altında. 1 milyon Azeri, nüfusun yüzde kaçını oluşturuyor, arkadaşlar? Aşağı yukarı yüzde onunu oluşturuyor, yüzde onun
üzerinde bir bölümünü oluşturuyor. Bu kadar insan yurtlarını terk etmiş
durumda. Ve yirmi bin insan da hayatını kaybetti o zamanki savaşta.
Şimdi bu işgalle ilgili tek laf ediyor mu Obama?

Etmiyor. Tersine, ona boş ver, onu görmezlikten gel, Ermenistan’la
sınırı aç, ilişkileri başlat, diyor.
Bu emir tümüyle Ermenistan’ı kazanmak amacıyla verilmiştir.

Bir diğer kazancı daha var, arkadaşlar. Çok önemli bir kazancı daha
var. Dikkat edersek, Azerbaycan devlet başkanı İstanbul’a gelmedi,
protesto etti Türkiye’yi. Ve Azerbaycan’ın muhalefet partisi lideri İsa
Kamber, çok açık olarak şunu söyledi: Sınırın açılması ne Türkiye’ye
bir şey kazandırır, ne Azerbaycan’a. Hiçbir şey kazandırmaz, Ermeniler de sizin bunları yapmanızla iddialarının hiçbirinden vazgeçmezler.
Ama çok önemli bir kaybımız daha olur, dedi. Azerbaycan Halkı, bugüne kadar kardeş bildiği Türk Halkını, artık öyle görmekten çıkar, dedi. İki kardeş halk arasındaki ilişkiler, bağlar kopar, dedi.
Şimdi bu sonuç ortaya çıktı mı, arkadaşlar?

Çıktı değil mi?

Çok net. Artık Türk televizyonlarını izlemiyorlar ve Türk filmlerini,
dizilerini (hani içerik olarak beş para etmez ama) göstermiyorlar; tüm
kültürel ilişkileri de dondurdular değil mi?..
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Evet arkadaş?

Bir Dinleyici: Yani izlemedikleri de iyi zaten. Doğru bir televizyon
da yok yani…

"urullah Ankut Yoldaş: Yok tabiî… Beş para etmez içerikleri, dedim, ama onların tepkisini belirtmek için diyorum… Yoksa izlenmeye
değer bir şey yok tabiî, ben de hiç birini izlemiyorum… Ama onlar bir
tepki koymak için izlemiyorlar, filmlerimizi, dizilerimizi, televizyonlarımızı…

Demek ki, emperyalistlerin kazandığı bir diğer şey de Türkiye’yle
Azerbaycan’ın ve diğer Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin arasındaki
bağı koparmak oldu. Önemli ölçüde bu bağ zedelendi. Zaten Ermeni
yetkilileri de bunu açıkça söylüyor: Artık Azerbaycan’la Türkiye arasındaki ilişkiler hiçbir zaman eskisi gibi olmayacaktır, diyorlar. Ve sınırın açılışını protesto etmek için Azerbaycan’dan bir uçak dolusu Azeri gelmek istiyor, Kars’ta protesto gösterisinde bulunmak istiyor; TC
izin vermiyor buna. Ankara izin vermiyor, arkadaşlar. Yani böylesine
soğuk bir ortam doğmuş oldu. Bu da AB-D Emperyalistleri için çok büyük bir kazançtır.
Şimdi Obama’nın bir diğer söylediği de: “1915’te Osmanlı’nın yaptığı Ermeni soykırımını ben kabul ediyorum”, diyor, değil mi? “Bunlar
zaten kayıt altındadır”, diyor.
Şimdi bunu 24 Nisan’da söylemesinin, söylememesinin ne önemi
var? Ben söyledim, kabul ediyorum, diyor mu?
Diyor.

E, bitti... 24 Nisan’da ha söylesin, ha söylemesin. Bu neyi değiştirir,
arkadaşlar?

Kaldı ki Obama’nın ikiyüzlü tutumu bile, yaptığının; söz konusu
olan meselenin ya da tarihî gerçeğin sahiplenilmesi değil de, onun bir
siyasi koz olarak, bir siyasi araç olarak kullanılmak istenmesi olduğunu çok açık bir şekilde ortaya koydu.

Bir Dinleyici: Düşüncesinde bir değişiklik olmadığını da söyledi
zaten.

"urullah Ankut Yoldaş: Söyledi tabiî. Düşüncem değişmedi, diyor. Zaten kayıt altında, diyor. Yani şimdi bir insan bir tarihî gerçeğe
samimiyetle inanıyorsa, onu her yerde en açık bir şekilde söylemeli.
Yani bunu siyasi bir malzeme olarak kullanmaya tenezzül etmemeli.
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Önemli olan gerçeğe saygıysa, tarihe saygıysa, onu her zaman, her yerde savunmalı.
Obama ne yapıyor?

Seçilebilmek için söylediğini (Ermeni Soykırımını tanıyorum şeklindeki beyanını) 24 Nisan’larda söylemiyor. Çalkalıyor o günlerde.
Yani maksat bir tezi savunmak filan değil; hem Ermenileri, hem Türkiye’yi kandırmak, kullanmak. Emperyalist tabiî, niye birini öbürüne tercih etsin ki?.. İkisini birden kullanmak varken… Onların tarihle, gerçekle filan bir ilgileri yok. Bunlar derdi değil onların. Onlarınki ülkeleri, devletleri uydulaştırmak, boyunduruklamak, sömürmek…

Sonra Obama bu konuda ne okudu, hangi araştırmayı yaptı, hangi
belgeyi gördü?
Yok… Böyle bir şey yok. Bu konuya daha fazla girmeyeyim. Bu
konuda da bizim, matematiksel bir kesinlikle, bu olayın ne olduğunu
ortaya koyan teorimizi kitaplaştırmış durumdayız. Standımızda da var.

İsrail Amerika’dır

Şimdi bir diğer mesele de İsrail’e sahip çıktı Obama, değil mi?

“"ükleer silaha sahip olmak, İsrail’in güvenliği için meşru hakkıdır”, dedi. “Ama başka Ortadoğu ülkesinin bu hakkı yoktur” dedi.
Niye?

Çünkü İsrail Amerika’dır. Biz hep bunu diyoruz. Biz 1960’lardan
beri, İsrail ABD’dir, diyoruz. ABD’nin Ortadoğu’daki ileri karakoludur
İsrail. Ayrıca bildiğimiz gibi, kukla bir devlettir İsrail. Emperyalistlerin
kurduğu bir devlettir, yapay bir devlettir. Ve amacı, Arap Halkını boyunduruklamak, tehdit etmek, topraklarını işgal etmek ve o halkın malı olan petrolün gelirlerini sürekli bir şekilde ABD petrol şirketlerinin
kasasına yönlendirmektir. Görevi budur. Bu açıdan İsrail’i savunur
ABD.

Ve diğer konu da Obama’nın Fener Patrikhanesi’ni ziyaretiydi. Basına kapalı olarak yaptı bunu, dikkat ederseniz. Basına kapalı… Ne konuştular görünüşte belli değil, ama bizce belli. Zaten AB-D Emperyalistleri söylüyorlar: Fener Patrikliğini, Vatikan benzeri bir bağımsız
devletçik haline getirin, diyorlar, Lozan’a aykırı olarak. Yani Lozan
böyle bir şeyi asla kabul etmez. Yok Lozan’da böyle bir şey.
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Ve bir diğer istediği önemli şey de (onu da çok açık söyledi): Irak
ve Afganistan’da işbirliği ve yardımlaşmak gerekir Türkiye’yle, müttefikimiz olarak talebimiz budur, dedi. Yani cümlelerinin tam anlamı
buydu. Zaten dünkü medyada çıkan haberlerden de netçe anlıyoruz ki,
Türkiye’den 800 ila 1000 arasında, Taliban’la savaşmak üzere Afganistan’a asker istiyor Obama. Türkiye’de ise buna hayır diyecek, şu anda bir irade yok ne yazık ki.

Bu ülkeleri cehenneme çeviren Avrupa Emperyalistleriyle birlikte
ABD’nin kendisi değil mi? Sosyalist İktidarın olduğu dönemde cennet
gibi bir ülkeydi Afganistan. Ortadoğu’daki gerici, Ortaçağcı devletçiklerle birlikte Afganistan’ı bu hale getiren bu emperyalist haydutlar değil mi?..

Taliban’ı da var eden kendisi... Orayı cehenneme çevirdi, saplandı.
Şimdi benim yerime gelsin Türk-Kürt askeri, orada ölsün, benim savaşımı sürdürsün, diyor. Irak için de aynı… Ve dikkat edersek, Obama sürekli Asya’ya odaklanıyor, Orta Asya’ya. Irak’ta artık yapacağı bir şey
yok. Durdukça batağa gidecek. ABD açısından daha olumlu bir gidiş
mümkün değil. Onu netçe görüyor Irak’ta. O yüzden Irak’ı artık (maçı idare ederek, rezil olmadan) terk etmek istiyor. Anlayışı bu ABD’nin.
Ama Orta Asya’yı kesinlikle hâkimiyetimizde, elimizin altında tutmamız gerekir, diyor. Yani Asya da ABD için bu denli önemlidir. Brzezinski’nin koyduğu teorinin uygulanmasını görüyoruz. Obama’nın bu
son söylemleriyle bu gerçek, ortaya çıkmış oluyor, ortaya konmuş oluyor.

Yani bu bakımdan Obama’yla değişen hiçbir şey yok. Tam tersine,
ABD Emperyalistlerinin yırtıcı, alçak, insanlık düşmanı amaçlarını net,
kesin, açık ifadelerle, ama biraz daha renkli bir ambalaj içinde Obama
da savunuyor. Bu bakımdan devrimcilerin, biz gerçek devrimcilerin bu
konuda tespitleri net…
(Alkışlar…)

Sait Kıran Yoldaş: Sayın Büyükelçi’nin 18.30’da çıkması gerekiyormuş. Bir programı varmış. O yüzden izin istedi. Bilginize sunarım.
Zaman konusunda Hoca’m…
"urullah Ankut Yoldaş: Zaman ne oldu Sait Yoldaş?

Sait Kıran Yoldaş: Hocam zaman yok. Uzatmaları oynuyoruz. Zaman yok aslında…
Bir Dinleyici: Ne kadar geçti?
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Sait Kıran Yoldaş: Yani arkadaş en fazla yarım saat demişti. Temizlik yapacakmış, yarın program var. Onu söylediğinden bu yana da
15 dakika geçti.
"urullah Ankut Yoldaş: Evet… Evet…

Türkiye’nin meseleleri girifttir ve ancak
devrimci teoriyle aydınlatılabilir

Abascal Yoldaş da sık sık tekrarlar, “Türkiye çok karmaşık bir ülke” der. Yani, “Ben değişik ülkelerde, Bağdat’ta da bulundum.
Orada olayları, olup bitenleri anlamak çok daha kolaydı. Ama
Türkiye’de çok zor. Çok karmaşık ülke. Olaylar girift burada. O
bakımdan anlamakta zorlanıyorum” der.

Bizde meseleler gerçekten böyle ama bunları biz devrimci teorimizin ışığında, onun düşürdüğü ışıkla baktığımız zaman, çok açık olarak
görüyoruz ve bu konularda hiç yanılmamız olmuyor. O yüzden ayrıntılıca, somutça, sizlere de böyle elle tutarca göstermek için zaman sınırlarımızı hep aşıyoruz; aktarmalar yapmak durumunda kalıyoruz. Bu
hep oradan kaynaklanıyor. Yoksa zamanımıza sığmak kolay... Ama arkadaşlarda acaba bir belirsizlik, bir eksiklik kalır mı? Arkadaşlarımız
böyle somutça tam kanıtlı olarak görüp kavramaları için bunları yapmamız mı gerekir? endişesinden kaynaklanıyor hep bunlar.

Biz de Venezuela Devrimi’nden bu dersleri çıkararak, devrimci teorimize olan inancımızı bir kez daha pekiştirerek kavgamızı zafere ulaştırdığımız zaman, ABD Emperyalistlerinin, bu haydut devletin kendi
sınırları içine çekilmeye mecbur kalacağı gün gibi aşikârdır.

Avrasya’yı terk edince bu, Afrika’yı terk etmek zorunda kalınca,
Latin Amerika’yı terk etmek zorunda kalınca nereye gidecek?

Kendi ülke sınırları içine gidecek. Orada da Amerikan İşçi Sınıfıyla Amerikan Halkı, bu emperyalist devletin işini bitirecek, onu tarihin
külleri arasına gömecek. O yüzden Che de:

“Dünyanın dört bucağında, yedi ikliminde yeni Vietnamlar yaratmalıyız. ABD Emperyalizmine karşı savaş cepheleri açmalıyız”,
diyor.
Hani diyor ya: “İki, üç, daha fazla Vietnam” diye.
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İşte bu amaçla söylüyor, arkadaşlar.

Dünyanın her bölgesinden bu hayduda karşı savaş başlatmamız gerekir; onu kendi sınırları içine, ülke sınırları içine hapsedebilmek için.
Yoksa onun insanlığa verdiği zararlar, kötülükler bitmez. O duraksamaz da. O başka türlü davranamaz. Onun davranış biçimi bu. Ona başka türlü davranabilir demek, emperyalizmi görmemek demek, devrimcilikten vazgeçmek demektir. Böylece dolaylı ya da dolaysız emperyalizmin hizmetine girmiş olmak demektir.
Hep söylüyoruz, biz, Türkiye’nin tek Gerçek Devrimci Hareketiyiz,
tek gerçek Marksist-Leninist Hareketiyiz.

Bizim her konudaki düşüncemiz Mustafa Suphi’yle, On Beşler’le
bire bir uyuşur. Kanıtladık bunu da. Yoldaşlarımız bilir. Merak eden arkadaşlar da, standımızda kitaplarımızda, gazetelerimizde bu konudaki
teorimizi görebilirler.
68 Hareketinin önderleriyle, Denizler’le, Mahirler’le bire bir uyum
içindeyiz. Denizler’in ve Mahirler’in Savunmalarını yayan, stantlarında bulunduran tek hareketiz yine biz. Bir de “68’liler Birliği Vakfı”
var. Onlar hareket değil tabiî, vakıf. İşte kitap standımızda yine var. Bizim dışımızda başka bir yerde, 68’liler Birliği hariç olmak üzere, Mahirler’in Savunması’nı, Denizler’in Savunması’nı bulamazsınız.
Bir dinleyici: Burada da numune kaldı. Numune kaldı burada da.

"urullah Ankut Yoldaş: Efendim?

Dinleyici devamla: Mahirler’in Savunması numune kaldı. Azaldı,
bitti yani.
"urullah Ankut Yoldaş: Azaldı, evet evet…

Bu Savunmalar, bu devrimci önderlerin ölüme giderken son sözleridir. Onları okuyunca, bizim bu arkadaşların davalarıyla, inançlarıyla
bire bir uyum halinde olduğumuzu görürsünüz. Yani o arkadaşların da
tek meşru mirasçısı biziz. Onların idealleri de bizde yaşıyor.
Tabiî Marks-Engels, Lenin’in, Stalin’in görüşleriyle de bizim tüm
görüşlerimiz uyum halindedir.

Bunu da kanıtladık. Bu konuda da hiç kimse bize ciddi bir eleştiri
yöneltemedi.

İşte Sevrci Sahte Sol tabir ettiğimiz kesim, iki yıldır mücadele ediyoruz, hiçbir ciddi eleştiri ortaya koyamadı. Çünkü biz gerçeği savunuyoruz. Açık, kesin, nettir bunlar, arkadaşlar.
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O yüzden, Türkiye Devrimi’nin Yolu, bizim gösterdiğimiz yoldur
ve zafere bu yoldan gidilecektir. Buna adımız gibi eminiz. Ve gün be
gün gelişip güçlenmemiz de, zaten bunun kanıtı, bir diğer kanıtı, göstergesi…

ABD Emperyalizmine karşı, o yüzden, Küba’nın ve Bolivarcı Venezuela Devrimi’nin, Chavez’in verdiği savaşı tâ yüreğimizde duyuyoruz biz. Onun haklılığını, meşruluğunu doğruluğunu, ideallerinin,
amaçlarının kapsamını, büyüklüğünü çok net şekilde görüyoruz.
Bu insanlığın başdüşmanına karşı savaşmak, sadece devrimciliğimizin gereği değil, insanlığımızın da gereğidir.

Çünkü dünyadaki bütün sosyal kötülüklerin kaynağı, üreticisi, örgütleyicisi bu emperyalist güçlerdir. ABD Emperyalistleridir. Atomu
kullanan, atom silahını kullanan bunlar. İki dünya savaşını art arda çıkaran, 60 milyon insanın sadece bu iki savaşta hayatını kaybetmesine
neden olan bunlardır. Yapılan ciddi tarihî bir araştırmanın ortaya çıkardığı sonuca göre bu emperyalist haydutlar yaptıkları her türden kötülük
ve zulümle geçen yüzyılda (20’nci Yüzyılda) 184 milyon masum insanın ölmesine sebep olmuşlardır. Dünyadaki onlarca faşist darbeyi (bizim ülkemizde de iki tane, 12 Mart ve 12 Eylül olmak üzere) bunlar tertipledi, örgütledi, gerçekleştirdi. Yani her kötülüğün kaynağı bunlardır…

Ve şu anda da yaptıkları savaşlarla, işte Irak’ta bir ABD araştırma
şirketinin yaptığı araştırmadan çıkan sonuca göre, iki sene önce 4 milyona yakın insan hayatını kaybetmiş durumdaydı.
İşte Afganistan’da yine savaş sürmekte.

Afrika’da yine yaptıkları provokasyonlarla yüz binlerce masum siyah insan hayatını kaybetmekte.

Yani bunların kötülükleri bitmez... O yüzden insan olmak, bunlara
karşı savaşan safta yer almayı gerektirir, arkadaşlar.

Ve biz de, 1968’den bu yana, devrimci kavgaya girdiğimiz, Usta’mızla, Önderimizle tanıştığımız o günden bu yana, bu savaşı yürütüyoruz. Yoldaşlarımızla beraber son soluğumuza kadar da bu savaşı
yürüteceğiz.

Ve bu haklı, meşru, insanlığın kurtuluş yolu olan biricik mücadelemiz, sonunda mutlaka zafer kazanacak, başarıya ulaşacak, arkadaşlar!
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Halkız, Haklıyız, Kazanacağız!

Venceremos!

(Halkız Haklıyız Kazanacağız… Emperyalistler Yenilecek Direnen Halklar Kazanacak… Viva Küba Viva Venezuela…)
Sait Kıran Yoldaş:

Değerli konuklar, yoldaşlar,

Genel Başkan’ımızın yaptığı bu ufuk açıcı, coşkulu, heyecanlandırıcı konuşmasından sonra etkinliğimiz burada sona ermiştir. Katıldınız,
destek verdiniz, hepinize teşekkür ediyoruz.
(Alkışlar… Viva Chavez Viva Venezuela…)

85

Ayrım II

12 Nisan İzmir Konferansı
Yiğit Halk Yiğit Başkan
AB-D Emperyalistlerine Meydan Okuyor (2)

Kurtuluş Partisi Genel Sekreter Yardımcısı ve
İzmir İl Başkanı Tacettin Çolak Yoldaş’ın
Konuşması

Dünyada bayır aşağı gidişi
Latin Amerika durdurdu

Saygıdeğer konuklar,

Dünyada sosyalizmin bayrağını şanlı bir şekilde, onurlu bir şekilde
dalgalandıran Sosyalist Küba’nın temsilcisi Sayın Alejandro Yoldaş,

Yine Latin Amerika’dan esen sol rüzgârların başlatıcısı olan Chavez’in ülkesinin temsilcisi Venezuela Büyükelçisi Raúl Yoldaş,

Venezuela’da karşıdevrimin bastırılışının yıldönümü olan ve Venezuela da “Yiğit Halk Haftası” olarak kutlanan etkinliklerin Türkiye bölümüne ve İzmir bölümüne hoş geldiniz, hepinizi saygıyla, sevgiyle,
coşkuyla selamlıyorum.
(Alkışlar…)

Değerli arkadaşlar,

Bildiğiniz gibi, Sosyalist Kamp’ın 1991’li yıllarda çöküşüyle birlikte, insanlık çok acı günlerden geçti. Uluslararası emperyalizmin ağababası ABD Emperyalizmi, dünyayı babasının çiftliği gibi görmeye
başladı. Ve insanlığı da, kendisine hizmet etmeye hükümlü yük hayvanı olarak görmeye başladı. Yani sosyalizmin yanlış uygulanışı, bürokratça uygulanışı dahi, dünya insanlığına hizmet ediyordu. Emperyalist
kampın, insanlığı şimdiki gibi, keyfi bir şekilde kana, gözyaşına, acıya
boğmasında caydırıcılık rolü üstleniyordu. Ve o süreçlerde halklara yönelik saldırıları, çıkardıkları haksız emperyalist savaşlarla milyonlarca
insanın katledilmesini içimiz burkularak, acı içerisinde izledik. Ülkemizde de bu tepkileri gücü oranında veren Halkın Kurtuluş Partisi’nin
yöneticileriyiz.
Dünyadaki bayır aşağıya gidişin ve emperyalist saldırganlığın önü91

ne geçecek bir rol üstlenen bir davranış gelişti Venezuela’da. Daha doğrusu, Küba’da dimdik anıt gibi ayakta kalan sosyalizm bayrağı, yani
onun önderi Castro’nun sosyalizme olan bağlılığı, dolayısıyla Küba
Halkının sosyalizmden vazgeçmemesi ve hatta her türlü saldırıya rağmen, ablukaya rağmen, “Adamızı batırabilirsiniz ama sosyalizmden
asla vazgeçmeyiz!” diyerek emperyalistlere meydan okumaları, yankısını buldu. Dünya ölçeğinde yankısını buldu, fakat Latin Amerika’da,
yani emperyalizmin bir dönem, ABD Emperyalizminin “arka bahçem”
diye gördüğü Latin Amerika’da, çok kısa sürede yankısını buldu. İşte
Chavez Yoldaş, Latin Amerika’dan estirdiği sol rüzgârlarla, dünya
halklarının uyanışına önderlik etti. Selam olsun Chavez Yoldaş’a!
( Alkışlar…)

Arkasından Bolivya ve bildiğimiz diğer Latin Amerika ülkeleri ve
bunların en ilginçlerinden bir tanesi, yine birçoğumuzun hatırlayacağı
gibi, Nikaragua’da bileğinin hakkına devrimi başarıp iktidara gelen
Sandinistler, yine emperyalist oyunlarla iktidardan alaşağı edilmişlerdi.
Ama yine o sol rüzgârların etkisi Nikaragua’yı da sardı, orada da Sandinistler bildiğiniz gibi tekrar iktidara geldi.
Değerli yoldaşlar,

“Su uyur düşman uyumaz” diye, halk sözümüz vardır bizim. Ve gerçekten düşman uyumuyor, uyumadı, uyumayacak. Onun için dostların,
sosyalistlerin, devrimcilerin her zaman uyanık olması gerekir. Ve Venezuela’da da uyumadı düşman. 2002 yılında, halkın bağrından çıkmış,
Venezuela Ordusu’nda binbaşılık görevi yapmış ve halkın sevgilisi haline gelmiş olan Chavez’e karşı, karşıdevrimci bir darbe tezgâhladılar,
hayata geçirdiler. Yine birçoğumuzun televizyonlardan izlediği ve biraz sonra arkadaşlarımızın sinevizyonda da gösterecekleri gibi, Chavez
Yoldaş’ı 2 gün tutukladılar. 11 ve 13 Nisan arasında, 2 gün karşıdevrimcilerin elinde tutsak olarak kaldı Chavez Yoldaş. Ama Chavez Yoldaş, gerçekten halkıyla bütünleşmiş, sosyalizme inanmış, ülkede sosyalist dönüşümleri başlatmayı birincil hedefi olarak gündemine almış
bir önder. Halkı tarafından yalnız bırakılmadı ve 2 günün sonunda, yine bildiğimiz gibi, karşıdevrimcilerin elinden geri alındı Chavez Yoldaş.

İşte Venezuela Halkı, Venezuelalı devrimciler, bu süreci Venezuela’da “Yiğit Halk Haftası” olarak kutluyorlar. Gerçekten bileklerinin
hakkına bir kutlama yapıyorlar. O halk hareketini, halkın sokaklara dökülüşünü, önderine sahip çıkışını hepimiz coşkuyla izledik. Maalesef
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orada da, ülkemizde yaşanan, AB-D yani Avrupa Birliği ve Amerikan
Emperyalizminin karşı propagandalarından etkilenen çevreler olduğu
gibi, orada da bu karşıdevrimci darbeyi, sözüm ona sendika liderlerine
yaptırdı emperyalizm. Ancak Venezuela Halkı bu yanılsamaya, bu karşıdevrim sürecindeki işbirlikçilere karşı uyanık durdu, önderliğe sahip
çıktı.
Venezuela devletiyle, Venezuela Halkıyla içten dayanışmayı enternasyonal bir görev bilmektedir Halkın Kurtuluş Partisi. Ve tabiî ki, uygulanan acımasız ablukaya rağmen dimdik ayakta durmuş, Chavez’e ilham vermiş, Latin Amerika’daki sol iktidarların gündeme gelmesinde
çok büyük etkisi olan Küba’yı ve Castro Yoldaş’ı da unutamayız. Dolayısıyla bu iki ülkeden yoldaşlarla dayanışmayı, enternasyonal dayanışmayı görev bilen Halkın Kurtuluş Partisi, “Yiğit Halk Haftası”nı ülkemizde de kutluyor. Dün Ankaralı Yoldaşlarımız benzer bir etkinliği
hayata geçirdiler. Bugün de sizlerin katılımıyla bu etkinliğimizi gerçekleştireceğiz.

Konuşmamı fazla uzatmak istemiyorum. Aramızda Sayın Büyükelçilerin de bulunduğu, Genel Başkan’ımızın da konuşma yapacağı bir
Konferans olacak. Yalnız Konferans’a geçmeden önce, o süreci yeniden bir bilinçlerimizde tazelemek anlamında bir sinevizyon gösterimi
olacak. Daha sonra Konferansımıza devam edeceğiz, arkadaşlar.

Başta Kahraman Gerilla Che Guevara’nın şahsında, tüm Devrim
Şehitleri ve Ulusal Kurtuluş Mücadelesi Şehitleri adına hepinizi 1 dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum.
(Enternasyonal Marşı’nın söylenmesi…)

Anıları mücadelemizde önder olmaya devam edecek. Teşekkür ederim.
(Alkışlar...)

( Sinevizyon gösterimi…)
Arkadaşlara emeklerinden dolayı teşekkür ederiz.

Saygıdeğer arkadaşlar,
Toplantımızın ikinci bölümüne geçerken bir duyuru yapmak istiyorum.

Daha dün, Turizm işkolunda yani Otel Lokanta ve Turizm işkolunda faaliyet gösteren DİSK’e bağlı OLEYİS Sendikası’nda devrimci
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sendikal anlayışla mücadele eden ve kongreden zaferle çıkan çiçeği
burnunda yeni Devrimci Sendikacı Yoldaşlarımız var aramızda. Onlara hoş geldiniz, diyoruz, kendilerini tebrik ediyoruz.
(Alkışlar… Yaşasın Devrimci Sendikal Mücadelemiz…)

Şimdi ben Latin Amerika Halklarının sıcaklığıyla kendilerini buraya davet etmek istiyorum. Venezuela Büyükelçisi Raúl Yoldaş, Küba
Büyükelçiliği Birinci Kâtibi Alejandro Yoldaş ve Parti Genel Başkan’ımız Nurullah Ankut Yoldaş’ı davet ediyorum.
(Alkışlar…)

Değerli arkadaşlar,

Sinevizyonda da izlediğimiz gibi, gerçekten ülkemizde de bir takım
sivil örümcekler, adına “Sivil Toplum Örgütü” diyen sivil örümcekler
de, ülkemizin Yeni Sevr bataklığına çekilmesinde ABD Emperyalizminin tetikçiliğini yapmaktalar. Görüldüğü gibi Venezuela’da da bir takım
sivil toplum temsilcileri, yani oradaki sivil örümcekler de, Venezuela’daki ABD tezgâhlı karşıdevrime çanak tutmaktalar. Biz bu konuyla
ilgili, Venezuela Halkının, bu karşıdevrimi engellediği “Yiğit Halk
Haftası”yla ilgili ilk sözü, Sayın Büyükelçi Raúl Yoldaş’a veriyorum.
Buyurun.
(Alkışlar...)
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Venezuela Büyükelçisi
Raúl José Betancourt Seeland Yoldaş’ın
Konuşması

Bolivarcı Devrim, gelişimi ve halka katkıları

Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Temsil etmekte olduğum Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Venezuela Halkı ve Venezuela Hükümeti adına hepinize saygılarımı sunuyorum, hoş geldiniz.
(Alkışlar...)

Bugün Venezuela’da 2002 yılında yaşanan darbe girişiminin ardından 7’ncisi kutlanacak olan Venezuela Halkının zaferi ile ilgili olarak,
öncelikle bizi burada ağırlayan Halkın Kurtuluş Partisi’ne teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Aynı şekilde, Sayın Genel Başkanları Nurullah Ankut’a, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Bey’e, aynı şekilde İzmir İl Başkanı Tacettin
Bey’e çok teşekkür ediyoruz.

Aynı şekilde, bugün bu Konferansta, bizleri hiçbir konuda yalnız bırakmadığı gibi, burada da yalnız bırakmayan kardeş cumhuriyet Küba
Büyükelçiliğinin Birinci Kâtibi Alejandro Simancas Marin Bey’e teşekkürlerimizi sunuyoruz.
(Alkışlar...)

Biz Venezuelalılar, vatansever Venezuelalılar, her Nisan ayının 1112 ve 13’üncü günlerini, “Cesur Halk Haftası” olarak kutluyoruz.
“Cesur Halk Haftası” olarak nitelendirmemizin sebebi de, 2002 yılında
yapılan darbe girişimi sonucunda Venezuela Halkının Başkanını ve yasal haklarını, anayasal haklarını geri almasının zaferi olarak nitelendiriyoruz. Konuşmamı kronolojik olarak; darbe öncesi, dönemi ve sonrası olarak sizlere aktarmaya çalışacağım.
Başkan Chavez’le Amerika Birleşik Devletleri’nin ilk karşı karşıya
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gelmesi, Başkan Chavez’e ekstra yetkiler tanıyan ve balıkçılık, tarım ve
hidrokarbon kömür yasalarıyla ilgili verilen Tam Yetki Yasası nedeniyle oldu. Bunun sonucu olarak tam tamına 49 tane kanun hükmünde kararname geçirildi. Ve buna tepki gösteren Fedecamaras ve İşçi Birliği
Konfederasyonu, bu yasalarla başa çıkmak üzere harekete geçtiler.

10 Aralık 2001 tarihinde, bir Genel Grev çağrısı yapıldı. Bu çağrının elbette ki başında yine Fedecamaras, yanlış şekilde isimlendirildiğini düşündüğümüz Venezuela İşçi Örgütleri bulunmaktaydı. Tabiî bu
işçi örgütlerinin, işçilere yapmış olduğu çağrılar yanıtsız kaldı.

Bunun sonrasında, biraz önce bahsettiğimiz yürürlüğe konan yasalara karşı, medya kampanyaları yürütülmeye başlandı. Ve bu kanunların yanı sıra, Venezuela ve Küba arasında yapılan kanunlara da sertçe
karşı çıkılıyordu.

Aynı şekilde petrol endüstrisinde de çok fazla hoşnutsuzluk baş göstermeye başlamıştı ve muhalefet bunu kaynak eksikliğine bağlıyordu.
Bu kaynak eksikliğinin başlıca sebepleri ise Küba’yla ve diğer Latin
Amerika ülkeleriyle yapılan antlaşma şartlarını yerine getirme zorunluluğu olarak gösteriliyordu.

Venezuela Petrolleri Devlet Şirketi’nin kontrolünü yeniden sağlamak ve bu siyah gelirin kontrolünü tekrar Venezuela hükümetine vermek için, Venezuela tarihinde 25 senede ilk defa büyük değişikliklere
gidildi ve bu üst düzey kadrodan bir takım kişiler yerlerinden alındılar,
daha önceden Venezuela Merkez Bankası Başkanı olarak da görev yapan Gaston Parra Luzardo da bunlardan biriydi.

Bu son zamanlardan sonra artık iyice paniğe kapılan muhalefet, özel
medya kuruluşlarının da yardımıyla yeni stratejiler ortaya koymaya
başladı. Ve hükümet, bu sefer komplo teorileriyle karşı karşıya geldi ve
federal yasadaki çok kutupluluk da bunlara birazcık destek sağladı, diyebiliriz.

Halkın Devrimine ve Başkanına
sahip çıkışıyla karşıdevrim püskürtüldü

Darbe girişiminin öncesindeki günlere bakacak olursak, 6 "isan
Cumartesi günü, İşçi Konfederasyonu’nun yapmış olduğu 24 saatlik,
ki bu 24 saatlik grev ayın 9’unda başlayacaktı, grev çağrısına sebep
olarak, maaşlardaki eşitsizlik ve adaletsizlik gösterilmişti. Ve çok şüpheli bir şekilde ve derhal Fedecamaras’tan ve muhalif olan birçok sek98

törden de bu grev çağrısı yanıt buldu.

7 Nisan Pazar gününe gelindiğinde, Mayıs ayının birinden itibaren
geçerli olmak üzere, Devlet Başkanı Hugo Chavez, asgari ücrete yüze
20 oranında zam yapıldığını açıkladı. Bu açıklamaya gelene kadar, ülkede birçok rafineri ve dağıtım birimlerinde yüzde 35’lik bir kayıp söz
konusu olmuştu ve genel tüketimde, ülke içindeki genel tüketimdeki
benzin oranlarındaki dağılım düşmüştü. Elbette ki bunu fırsat bilen
medya kuruluşları, genel grev çağırısında bulundular.

9 "isan Salı gününe gelindiğinde, Fedecamaras ve İşçi Konfederasyonu tarafından yapılan genel grev çağrısı hayata geçirildi. PDVSA
petrol şirketi yöneticilerinin ve çalışanlarının bir kısmı da bu greve katıldılar. Günün sonunda 24 saat olacağı söylenen grevin, bir 24 saate
daha uzatıldığı haberi verildi. Ve aynı şekilde darbe girişimcileri, 11
Nisan günü Doğu Parkı’ndan başlayıp Venezuela Petrol Şirketi’nin
Chuao’daki merkezine kadar yapılacak bir yürüyüş çağrısında bulundular. Daha sonraki günde, yapılan bu genel grev çağrısı, süresiz hale
dönüştürüldü.
2002 11 "isanı’nda yapılan darbe: 2002 yılında da Venezuela’daki kutupluluk devam etmekteydi.
Ocak ayında İçişleri Bakanı Luis Miquilena istifa etti.

7 Şubat’a geldiğimizde, hava kuvvetlerine dâhil olan bir teğmen,
televizyondan halka doğru Chavez’in istifasını istediklerini açıkladı.
Fedecamaras, İşçi Konfederasyonu ve Katolik Kilisesi, Chavez’e karşı
bir pakta imza attılar.
Silahlı kuvvetlerdeki subaylar arasındaki hoşnutsuzluk devam ediyordu. Bu hoşnutsuzluk, Başkan Chavez’in iktidarını tanımamaya kadar varacaktı.

7 "isan günü Başkan Chavez, Venezuela Petrolleri Şirketi’nin başındaki kadronun görevinden alındığını açıkladı. Bu görev değişikliğine sebep olarak da, görevlerini yeteri kadar yerine getirmemeleri gösterildi.
Ve elbette ki caddedeki protestolar daha da şiddetini arttırdı.

11 "isan günü, muhalefet tarafından düzenlenen yürüyüşe, sadece
PDVSA’nın Chuao’daki merkezine kadar izin verilmiş durumdaydı.
Ama muhalifler öylesine öfkeliydiler ki, bu yürüyüşün yönünü Başkanlık Sarayı Miraflores’e doğru çevirdiler. Ki o sıralarda Miraflores,
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başkan yanlıları tarafından sarılmış durumdaydı.

Bütün bu olaylar sırasında Başkan Chavez, Başkanlık Sarayı’ndaki
odasından durumu izliyordu ve devlet kanalı vasıtasıyla halka yöneliyordu.

Başkan Chavez konuşmasını yaparken, televizyon ekranları ikiye
bölünüyordu. Ekranların sağ tarafında Başkan Chavezin konuşması
gösterilirken, diğer tarafta da o saatlerde Caracas şehrinde olup biten
olaylarla ilgili özet görüntüler geçiliyordu.

Öğleden sonra saat 13.30 itibariyle ölüm ve yaralanma haberleri
ulaşmaya başladı.
O akşamüstü özel televizyon kanalları, daha önceden Başkan’ın
aleyhinde bazı generaller tarafından kaydedildiği sonradan ortaya çıkan, bir dizi mesaj yayınlamaya başladılar.

Bundan kısa bir süre sonra, Venevision şirketine ait olan televizyon
kanalında, şehir merkezinde bulunan Llaguno Köprüsü üzerinden başkan yanlılarının sivil halkın üzerine ateş açtığı haberleri yayımlanmaya
başlandı. Aslında bunlar tamamen yalandı. Çevre binalara yerleştirilmiş olan keskin nişancıların açtığı ateşten kendilerini koruyan başkan
yanlısı kişilerdi bunlar.
Tüm bu olayların sonucunda 19 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce
kişi yaralandı.

Daha sonra Metropolitan polis kuvvetlerine bağlı birçok kişi, tüm
bu olaylardan dolayı sorumlu tutulacaktı.

O akşam gece yarısı, birçok komutan ve üst düzey subay, Başkan
Chavez’e istifa etmesi önerisini götürdüler ama Başkan Chavez hiçbir
şekilde görevinden istifa etmeyeceğini söyledi. Ve daha sonrasında teslim olmayı yeğledi. Teslim olmasındaki sebep de, o akşam Caracas
şehrinde gerçekten çok kaotik bir duruma gelen olayların önünü alıp,
daha fazla kan dökülmesine engel olmaktı.

Gece saat 12’yi gösterdiğinde general Lucas Rincon Romero televizyonlara çıkıp Başkan’ın saraydan teslim alındığı ve istifa ettiği
açıklamasında bulundu. Aslında böyle bir şey yoktu, Başkan hiçbir şekilde istifa etmemişti. Kendisinin bu asılsız haberi televizyonda söylemesinin amacı ise daha sonradan karşı karşıya gelecek muhalif ve Chavez yanlısı gruplar arasında oluşabilecek olayların sonuçlarının daha
kötüye gitmesini istememesi, ölü sayısının azaltılması ve bundan son-
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rası için oluşabilecek bir iç savaşın önünün alınması olarak belirtildi.

Bundan tam 7 sene önce, yine bir 12 "isan günü Pedro Carmano
kendi kendisini Başkan ilan etti Venezuela’da. Bunu Ankara’da da söyledik, biz ona “Kısa Carmona” diyoruz, çünkü kurmuş olduğu bu hükümet 48 saati bile dolduramadı.

Pedro Carmona Hükümeti, aslında yasal bir hükümet olarak hiçbir
zaman kabul edilmeyecekti. Sadece askeri otoritelerin darbeden sonra
yerine kimi geçireceklerine karar verecekleri ana kadar görevde kalan
bir Başkan olacaktı. Bir nevi oraya koyulmuş bir kukla görevi görecekti. Hiçbir zaman yasal bir yükümlülüğü olmayacaktı.

Tüm bunlara rağmen Carmona, iktidarda kaldığı 48 saat süresince,
üç yıl boyunca yapılagelmiş olan tüm Bolivarcı ve devrimci kararları
ve olguları birer birer yok etmeye başladı. İlk yaptığı, Anayasa Mahkemesini ve Anayasayı ortadan kaldırmak oldu. Daha sonra Başsavcıyı görevden aldı. Devlet oturumlarını kapattı. Çıkartılan 48 yasayı iptal etti. Kısacası 3 yıllık emeği kaldırıp çöpe attı.

1999 yılında halk oylamasıyla kabul edilen ve ülkenin adını Venezuela Bolivar Cumhuriyeti ya da Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti olarak değiştiren referandumun sonuçlarına da karşı çıkarak, ülkenin adını
yeniden Venezuela Cumhuriyeti olarak değiştirmeye kadar olayı götürdü.
Başkan Chavez ve Hükümetine karşı yapılan bu darbeyi, bir şekilde Pedro Carmano Hükümetini de kabul eden ülkeler arasında, İspanya, Şili, Kolombiya, El Salvador, ABD bulunmaktaydı.

Ayın 13’ü olduğunda halk sokaklara dökülmüştü ve bir şekilde
Pedro Carmano’nın yönetimi altına girmiş olan silahlı kuvvetlere, Başkan’ın geri getirilmesi için baskılar yapmaya başlamıştı.

Televizyon kanallarında ülkede olup bitenleri, Başkan’ın sağlık durumunu, nerede olduğunu bildiren haberler yerine çizgi filmler, filmler,
müzikler konulmaya başlandı. Bir şekilde aslında bilgi kirliliği yaratılıp, bir nevi sansür uygulamasına gidildi.

Başkan Chavez, öncelikle bir deniz üssüne götürüldü ve bu deniz
üssünde bulabildiği bir kâğıda karalamaktan başka bir çaresi kalmıyordu. Bu karalamasında şunları kaleme aldı. Dedi ki:
‘‘Halkımın bana verdiği göreve hiçbir şekilde ihanet edip istifa
etmedim.’’

Ve daha sonra bu bilgi bir şekilde, o deniz üssünden çıkarak bizlere
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ulaştı ve bazı yabancı televizyon kanalları ve elbette ki Küba Cumhuriyeti’nin televizyon kanalı başta olmak üzere, tüm dünya ülkelerine,
Başkan’ımızın bizi bırakmadığı haberini ulaştırdılar.

Daha sonrasında bu askeri deniz üssünden Başkan Chavez, Caracas’ın kuzeyinde bulunan Orchila Adası’na götürüldü. Buraya götürülmesindeki sebep ise daha sonra yapılacak bir operasyon ile Başkan’ın
ülkeden çıkarılmasıydı. Ve alınan bir bilgiye göre, o adanın havaalanında Amerika bayraklı uçaklar bulunmaktaydı.

Venezuela Halkı, 11, 12 ve 13 Nisan günleri boyunca gece gündüz
demeden sokaklarda kaldı. Ve sürekli olarak Venezuela Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı ve Devlet Başkanı Hugo Chavez Frias’ın geri gelmesi için çağrılarda bulundu.

Ayın 13’ünde Chavez yanlıları, Kanal 8’i, darbeden sonra yayına
kapatılan Kanal 8’i tekrar ele geçirdiler ve Bolivarcı ve devrimci yayınlarına başladılar.

Bu süreçte Maracay şehrindeki bir askeri birlikte verilen mücadele,
aslında büyük bir önem taşımaktadır. Bu birlik, her ne olursa olsun bir
şekilde Başkan’a ulaşmanın yollarını aradı ve yaptıkları bu operasyona
da “Milli Saygınlığın Yeniden Kazanılması” adını verdiler.
Pedro Carmona’nın başkan olarak yaptığı aptalca birçok şeyin yanı
sıra, biz devrimci Bolivarcılar için yaptığı, daha doğrusu bizim yararımıza yaptığı en akıllıca şey diyebiliriz, Başkanlık Sarayı Miraflores’in
Şeref Koruma Taburunu değiştirmemek oldu.

Başkan Chavez’in sadık askerleri ve koruma görevini yerine getiren
bu Şeref Taburu’nu, nasıl olduysa, çok zeki olan Carmona değiştirmeyi, görevden almayı bir şekilde aklına getiremedi ve bu Chavez yanlılarının işine yaradı. 13 Nisan günü Başkanlık Sarayı Miraflores darbecilerin elinden geri alındı. Ve aynı askerler, Chavez’in sadık askerleri,
Pedro Carmona’nın yemin etmiş olan, darbeci bakanlarının büyük bir
kısmını tutuklayarak hapse attılar.

Başkanlık Sarayı geri alındıktan ve darbecilerden temizlendikten
sonra, Milli Meclis Başkanı William Lara, o döneme kadar Venezuela
Bolivar Cumhuriyeti Başkan Yardımcısı olan Diosdado Cabello’dan
yemin alarak Geçici Devlet Başkanı olarak belirledi.

13 "isan’ı 14 "isan’a bağlayan gece yarısı Chavez’in sadık askerleri ve bir grup vatansever asker, Başkan’ı bulunduğu Orchila Adası’ndan alarak, helikopterle başkent Caracas’a ve Başkanlık Sarayına
geri getirdiler.
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Venezuela’nın daha önce
Chavez gibi bir Başkanı olmadı

Daha önceden Geçici Başkan olarak yemin eden Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello düzenlenen bir törenle, gerçek sahibine görevini
ve Başkanlık mazbatasını geri iade etti.
Bu da demek oluyor ki, yine Başkan Chavez’in sadık adamlarından
biri olan Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello sadece Başkan’ın dönüşüne kadar 5 saatlik sürede Devlet Başkanlığı görevini kimseye vermedi.

Biz vatansever Venezuelalılar için, Bolivarcı görüşün hakkını verenler için, bugün hem çok mutlu bir gün, bir o kadar da üzüntü verici
bir gün.
Başkan’ımızın ve anayasal haklarımızın ve o güne kadar 3 yılda verilmiş olan tüm mücadelenin sonuçlarının bize geri kazandırıldığı, bizim halk olarak, yani tırnaklarımızla söke söke geri aldığımız haklarımızdan dolayı ilan ettiğimiz zaferimizi kutladığımız için, bugün de
kendimizi şanslı ve bahtiyar hissediyoruz. Ama tüm bu olaylar süresince, ne yazık ki hayatını yoktan yere kaybeden vatandaşlarımız için de
bir o kadar da üzgünüz.

Sizlerin de çok iyi bildiği gibi, tüm yönetim süresi boyunca Başkan
Chavez’in yaşadığı petrol grevleri oldu, sınırsız, süresiz genel grevler
oldu. Onu görevinden darbeyle indirmek istediler. Hayatına birçok kez
kastetmeye çalıştılar, ama tüm bu olayların sonucunda Başkan Chavez
bulunduğu yerde daha da güçlendi. Ve biz Venezuelalılar, bundan önce
hiç böyle bir Başkan’a sahip olmamıştık, biz onun olduğu yerden çok
mutluyuz.
Geçtiğimiz Şubat ayında 10’uncu yılımızı kutladık. Bolivarcı Devrim’in, toplumsal ve siyasi devrimin 10’uncu yılını tamamladık.

Bu 10 yıl süresince, daha öncesinde hiçbir hükümet tarafından yapılmayan ve kırk yıllık koca bir boşluk demekten başka bir şey olmayan sürece karşı çok şey yapıldı.

Daha öncesinde hiçbir şekilde okuma yazma, üniversiteye gitmeye,
sağlık imkânlarından yararlanmaya hakkı olmayan Venezuelalı fakir
halk, ki bu halk çoğunluğu oluşturmakta, Başkan Chavez’le ilk defa bu
haklara sahip oldu. Tabiî ki bu hakların Venezuela’ya ulaşmasında, kardeş cumhuriyet Küba’yla yapılan antlaşmaların rolü hiçbir şekilde yad103

sınamamaktadır.

Çok uzak değil, bundan 10-13 sene önce, parası olmadığı için insanlar sokaklarda canlarından oluyorlardı, o zamanlar hiçbir şeyimiz
yoktu, ama bugün biz Venezuelalılar birçok şeyin sahibiyiz.
(Viva Chavez Viva Venezuela… Alkışlar…)

Devrimle
saygınlığımızı ve bağımsızlığımızı
yeniden kazandık

Konuşmamın devamında sizlere kısaca, az önce bahsettiğim on yıl
süresince elde edilen kazanımlardan birkaçını sıralamak isterim:
- Venezuelaların toplumsal ve dünyasal saygısını geri kazanmaları,
- Ülkenin egemenliğinin yeniden tesisi,
- Petrol endüstrisinin geri kazanılması,

- Venezuela’nın dünyada hak ettiği yeri alması,

- Mahalle içi görevlileri, tanı merkezleri, rehabilitasyon salonları,
yüksek teknoloji merkezleri ve halk etkinliklerinin kurulması,
- Spor üniversitelerinin kurulması,

- Asya, Afrika ve Avrupa ile olan ilişkilerin genişletilmesi,

- Tüm tıbbi malzemeleri Arjantin, Almanya, Uruguay ve çeşitli ülkelerden temin ve tedarik edilen hastanelerin açılması,
- Venezuela milli hava yolları Conviasa’nın açılması,

- Çiftçiler için tarım alanlarının kurtarılması,

- Tarım alanlarının arttırılması,

- Ülkenin IMF’ye olan tüm borçlarını ödeyerek, IMF’yi ülkeden
uzaklaştırması,
- Petrokimya endüstrisinin genişlemesi,

- Uluslararası milli rezervlerin arttırılması,

- Mercosur Birliği’ne üyelik,

- Devletin bütün eyaletlerinde Bolivarcı üniversitelerin açılması,

- Rivas Misyonu sayesinde, daha önce lise diplomasını almaya hak
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kazanamamış birçok insana yeniden lise diploması verilmesiyle ilgili
proje,
- Robinson Misyonuyla bir buçuk milyondan fazla insanın okuryazar yapılması. Bu okuryazarlığın 2005 yılında UNESCO tarafından tanınması. Aynı şekilde bu konuda da kardeş cumhuriyet Küba’nın yardımları için minnettarız.

- 1998 yılında ülkenin yüzde 80’inin açlık sınırında olduğu göz önüne alındığında, 2007 yılında bu sınırın yüzde 37’ye çekilmiş olması,

- Daha önce hiçbir şekilde imkânları olmayan, bugün su ve elektriğe kavuşan insanlarımız,

- Siyahî Hipolit Misyonuyla sokakta yaşayan insanlara yardım edilmesi,
- Binlerce sokak çocuğunun elinden tutulması,

- Şu anda Latin Amerika’da en yüksek asgari ücretin ödeniyor olması,
- Evsiz olan insanlara ekstra ihtimam gösterilmesi,

- Emeklilerin maaşlarının yükseltilmesi,
- Petrosur’un kurulması,

- Petrocaribe’nin kurulması,

- Telesur kanalının açılması,

- Bolivarcı Haber Ajansı’nın kurulması,

- Daha önceden hiçbir şekilde altyapısı bulunmayan on binden fazla eğitim kurumunun yeniden hayata geçirilmesi,

- Amerikalılar için Bolivarcı alternatifler anlamına gelen ALBA’nın
hayata geçirilmesi,
Bildiğiniz gibi Bolivarcı alternatifler, Amerika Serbest Ticaret Antlaşması’na muhalif bir alternatif olarak karşımıza çıktı.
- Enflasyonun yüzde 30’dan yüzde 9’a indirilmesi,

- Mucize Misyonu sayesinde binlerce görme sorunu olan insana
yardım edilmesi ve bu misyonun sadece Venezuela’yla sınırlı kalmaması, tüm kıtaya yayılması,
- Venezuela Milli Silahlı Kuvvetleri’nin Amerika Birleşik Devletle105

ri ekolünden tamamen uzaklaştırılması,

- ABD askeri misyonununun ülkeyi terk etmesinin sağlanması,

- Venezuela Silahlı Kuvvetleri karargâhlarında ajanlık yaptıkları bilinen, ama orada bulundurulmaya devam eden Amerikalı subaylardan
tamamıyla kurtulmak,
- Milli Kadın Vakfı’nın kurulması,

-2008 yılında Çin tarafından Venezuela’ya teslimatı gerçekleştirilen
Simon Bolivar Uydusu,
- Venezuela devlet kanalı vtv’nin modernleştirilmesi,

- 1998’de tavan rakamları gösteren çocuk ölümlerinin yüzde 27’ye
kadar düşürülmüş olması,

- Venezuela Halkının okuma merakının ve kitaplara olan ilgisinin ve
erişiminin artırılması için devlet tarafından elli milyondan fazla kitabın
bastırılması ve ücretsiz dağıtılması,
- İlk yerli halk kliniğin açılması,

- Aynı şekilde gecekonduların yaşanabilecek evlere dönüştürülmesi
projesi,
- Güney Bankası’nın kurulması.

Konuşmamı tamamlarken şunu da söylemek istiyorum, bu cümle
Venezuela da çok tanınır ve çok bilinir: “Her 11’in bir 13’ü vardır”
diyoruz biz.

Sizlerin de anlamış olduğunuz gibi, 11’inde darbeciler geldiler ama
11’in sonucu 13’ünde de Başkan’ımızla biz, yeniden biz geldik!
Yaşasın Türkiye!

Yaşasın Sosyalist Küba!

Yaşasın Bolivarcı Venezuela!

Teşekkürler…

(Alkışlar… El Pueblo Unido Jamas Sera Vencido…)

Tacettin Çolak Yoldaş: Sayın Büyükelçiye, karşıdevrim sürecini
ve Bolivarcı Devrim Hareketinin Venezuela Halkına, toplumun değişik
kesimlerine, hemen hemen tüm kesimlerine kazandırdıklarıyla ilgili
yapmış olduğu açıklamalara teşekkür ediyoruz.
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Değerli arkadaşlar,

Sanırım kişisel ihtiyaçlar söz konusu oluyor, biraz hareketlenmeler
de var. Sayın Alejandro Yoldaş’a söz vermeden önce, isterseniz 10 dakikalık bir ara verelim, kişisel ihtiyaçlarımızı görelim, tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Teşekkür ediyorum.
(Alkışlar…)

Tacettin Çolak Yoldaş: Değerli arkadaşlar, şimdi söz sırası Küba
Büyükelçiliği Birinci Kâtibi Alejandro Yoldaş’ta. Buyurun:
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Küba Büyükelçiliği Birinci Kâtibi
Alejandro Simancas Marin Yoldaş’ın
Konuşması

Latin Amerika’da Che’nin, Bolivar’ın fikirleri hiç
olmadığı kadar kuvvetleniyor
Merhaba (Marin Yoldaş bu selamlamayı Türkçe yapar).

İsterdim ki Türkçe devam edeyim, ancak devam edemiyorum ne yazık ki…

Öncelikle bu fırsat için teşekkür ediyorum. Bugün burada dostlarımla, yoldaşlarımla bir arada olmak, Nurullah Bey’le, Raúl Bey’le,
sizlerle bugünü paylaşıyor olmak çok özel.
Bugün burada, Amerika resmi devletler tarihine damgasını vurmuş
bir olayı hatırlamak üzere birlikteyiz.

Bundan yedi sene önce, her ne kadar medya kuruluşları bunu susturmaya çalışsalar da, bundan bahsetmeseler de, Venezuela’da gerçek
bir halk devrimi oldu. Ne yazık ki, halkın gerçek ihtiyaçlarına cevap
verebilen bir Başkan’dan rahatsız olan ve kendilerini her geçen gün biraz daha batağa yaklaşmakta olan olarak gören Venezuela Burjuvazisi,
Amerika Birleşik Devletleri’nden destek alarak hükümete karşı bir darbe girişiminde bulundu.

Ama ne yazık ki, her zaman olduğu gibi, gerektiğinde kendi halklarını, kendi saygınlıklarını korumak için her şeylerini feda edebilecek
bir halkı görmezden geldiler. Onlar düşündüler ki, bu darbeyi yaparlarsa Başkan Chavez ve Bolivarcı Devrim’den tamamen kurtulacaklardı. Ama hiç hesaba katmadıkları bir şey oldu; bu sefer devrim, iki katı
güçlenerek geldi. Bu korkak darbecilerin başarısı 48 saati aşamadı.
Bunların Başkan olarak seçtikleri, darbecilerin Başkan olarak seçtikleri Pedro Carmona da Başkan olarak anılmaktansa, “Kısa Pedro” olarak anılmaya başlandı ülkede. Bu saatler, sadece Venezuelalılar için de111

ğil, biz Kübalılar için de oldukça yoğun saatlerdi. O dakikalarda Chavez ve yandaşları ve hükümetin dışarıya bilgi aktarmak için sahip oldukları tek yol, Küba Televizyonu ve Küba yayın kuruluşları idi. Bizim aracılığımızla dünyaya gerçekten neler olup bittiği doğrudan bildiriliyordu. Fidel’le, hâla dışarıya eleştiri imkanları bulunan Chavezciler, ki bunların başında Chavez’in kızı geliyordu, tekrar bizimle bağlantıya geçip olanları bildiriyordu. Biz Kübalılar özellikle Caracas Halkının başına gelenleri hiçbir zaman unutmuyoruz. O yüzden bizi çok
etkilemişti, bütün televizyon kanallarından yayınlanıyordu, tüm Caracas’ın tepelerinden ve varoşlarından halkın seller halinde şehir merkezine inerek, haklarını ve Başkanlarını korumak için verdiği mücadele.
Aynı şekilde Başkan Chavez’i olması gerektiği yere geri getiren de halkın bu duyguları oldu.

60’lı yıllardan itibaren ABD’nin Küba üzerindeki baskılarına uydurduğu gerekçelerden biri de; “Küba devrim ihraç ediyor” demagojisidir bildiğiniz gibi. Biz de şöyle cevap veriyoruz: Biz hiçbir şekilde
devrim ihraç etmiyoruz. Ama sömürünüzün bir sonucu olan bu isyanı
kendi ellerinizle Latin Amerika’ya siz getirdiniz. O yüzden sömürünün
yaratmış olduğu bu fakirlikten, bu yoksulluktan bu devrimin doğmasını önleyemezsiniz. Ne yazık ki bugün, genelde Güney Amerika kıtası,
var olan kaynakların en eşitsiz şekilde dağılmış olduğu kıta. Ne yazık
ki bu kıtanın büyük bir çoğunluğu açlık ve sefalet sınırında yaşarken,
çok küçük bir grup bunların sefasını sürüyor. Raúl’un da söylediği gibi, dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan Venezuela’da, ki bunu
zengin petrol kaynaklarına borçlu, ne yazık ki halkın yüzde sekseni açlık sınırında yaşıyordu. Bütün bunlar halkın bir gün uyanmasına ve bir
değişikliğin gerekli olmasına ortam sağlıyor. Birçok hareketler de ortaya konuldu. Biliyorsunuz ki bunların birinde CHE de hayatını kaybetti.
Şili’de biliyorsunuz halkçı hükümet görev başına geldi. Bunu kabul
etmeyen ABD’nin yaptıkları sonucunda görevinden ayrıldı ve hayatını
kaybetti.
Panama’da da buna benzer birçok olayla karşı karşıya kaldık.

Nikaragua’da Sandinist Devrim kazandı.

Ve tüm bu örnekler karşısında ABD’nin ve bu küçük grupların kurmuş olduğu çözüm, diktatörlükle bu hakların ellerinden alınmaya çalışmak oldu. Tabiî ki tüm bunlar Latin Amerika’da birçok insanın hayatına mal oldu. Tüm Amerika Kıtası bazında ve Latin Amerika üze112

rinde ABD koymuş olduğu kendi itibarıyla tüm bu bölge serbest ticaret
bölgesine dönüştürülecekti. 1994 yılında bu devlet tarafından resmi
olarak açıklandı. Buna ALCA anlaşması adı verildi. Bütün bunlar zenginin daha zengin olmasına, fakirin daha fakirleşmesine ve ikisini arasındaki uçurumların daha da derinleşmesine neden oldu. Aynı şekilde
sosyal toplum ve toplumsal bilinç uyandı ve değişiklik yapılması gerekliği kararı verildi. Birçok ülkede Arjantin ve Venezuela’da, ki Caracas buna bir örnektir, insan sömürüsü yoluna gidildi.
Ve tüm bu dönemlerde olduğu gibi, bir halk kahramanı çıkar ve halkın gerçek ihtiyaçlarını, gerçek sorunlarını dile getirir. Ve halk bunu
destekler.
Küba’da bu Fidel Castro ile vücuda geldi. Venezuela’da ise bunun
adı Hugo Chavez Frias oldu.

Chavez’i, hiçbir şekilde devrimin başında yönetici şeklinde bir insan olarak tanımlamak mümkün değildir. Çünkü Chavez, Bolivarcı
Halk Devrimi’nin tâ kendisidir.

ABD tabiî ki boş durmadı. Bunun totaliter bir rejime doğru giden
bir yönetim anlayışı olduğundan başlayarak, kendisini diktatörlükle
suçlamaya kadar vardırdı olayı. Ama aslında Chavez, sadece halkın ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini dile getiren bir devrimci lider oldu.
Halk onda asıl istediğini buldu.

Eğer ki bizler, bu dünyada daha farklı bir hayat yaşanılabileceğini,
daha farklı bir gelecek olduğunu düşünüyorsak, Chavez ve Chavez gibileri desteklemeliyiz.

Çünkü Chavez, topluma ihtiyacı olan her şeyi verdi. Ona sağlık imkânları verdi, okuma imkânları verdi, ona katılımcı bir demokrasi verdi, hakkını savunma ve karar verme hakkını verdi…

Daha önceden dünya üzerinde neredeyse tanınmayacak hale gelen
ve kimse tarafından bilinmeyen Venezuela’nın sesi ve yüzü dünyada tanınmaya başlandı.

Ve aynı şekilde tüm Venezuelalılar tarafından da bu bilinç bir kere
daha oturtuldu.

Aynı şekilde yerli halk için de bunu söyleyebiliriz: Yerli halkın kendine güveni geldi, daha önce onuncu sınıf vatandaş muamelesi görüyorlardı.
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Ne şanslıyız ki, bugün önümüzde çok farklı bir Latin Amerika perspektifi var.

Şu anda değişmekte olan bir Latin Amerika görüyoruz ve bu değişimin öncüsü olarak Fidel Castro ve Küba’yı görüyoruz ve Chavez de
bunun altın çizen bir lider oldu.

Latin Amerika’da birçok ülke ismi sayabiliriz, bir liste yapabiliriz,
elbette ki her ülkenin kendi ihtiyaçları ve kendi gereksinimleri doğrultusunda gerçekleştirmeye çalıştıkları bir süreçleri var. Ama bu hükümetler ayağa kalktılar, Amerika Birleşik Devletleri’nin neoliberal politikalarına hayır dediler ve kendi toplumlarının gereksinimlerine önem
vermeyi tercih ettiler.

Ekvator’da, Nikaragua’da, Bolivya’da; Correa, Daniel Ortega, Evo
Morales örneklerinde olduğu gibi; Arjantin’deki Kirchner örneğinde olduğu gibi; Guatemala ve Paraguay hükümetlerinde olduğu gibi… Yani
kısacası bu örnekler çoğalmakta.

Elbette ki şu anda farklı bir Latin Amerika var. Ama demek değil ki,
bu süreci biz tamamladık. Önümüzde çok uzun bir yol var, ama Latin
Amerikalılar bu süreci tamamlamak için kararlılar ve önlerindeki bu
yolun da bilincindeler.

Düşünelim, 1959 yılında Küba Devrimi başarı sağladığı zaman,
Amerika öylesine bu kıtada, Güney Amerika’da, yetki sahibiydi ki,
Meksika hariç bütün devletler Küba’yla olan ilişkilerini kestiler.

Bu yıl ise bakıyoruz, bu yılın ilk üç ayında, hemen hemen tüm Latin Amerika devleti başkanları Havana’yı ziyaret ettiler.
Rio Ülkeleri Grubu’na Küba’yı üye ülke olarak kabul ettiler.

ALBA’ya alternatif olarak Küba ve Venezuela öngörüsüyle kurulan
ve birçok devlet tarafından desteklenen Bolivarcı alternatifler bugün
oldukça ilerlemiş durumda.

Elbette ki ALBA bir neden oldu, ama aslında temelde yatan, Latin
Amerika ülkelerinin birbirleriyle yapmış oldukları dayanışma.

Elbette ki, bu hiçbir şekilde milyonların kaybettiği, ama yüzlerin
kazandığı bir yarış temeline de dayandırılmamakta.

Bu yüzden bizim için, bir Bolivya Devlet Başkanı’nın, Bolivya’da
Che’nin öldürüldüğü yere gidip de; “Senin başlattığını biz devam ettiriyoruz”, demesi çok gurur verici bir şey.
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(Alkışlar…)

Aynı şekilde Guatemala Devlet Başkanı’nın da Havana’ya yaptığı
resmi ziyarette, halkın önünde, 1961’de yapılan baskında, ülkesinin
topraklarını Amerika Birleşik Devletleri’nin kullanmasına izin vermesinden dolayı özür dilemesi de bizim için bir gurur.

Yani on yıl öncesine bakacak olursanız, bunları konuşmak bile
mümkün değildi.
Latin Amerika değişiyor, ama tekrar ediyorum, biz işi bitirdik, demiyoruz. Önümüzde çok uzun bir yol var.

Bugün Latin Amerika’da; Marti’nin, Che’nin ve Bolivar’ın fikirleri
hiç olmadığı kadar kuvvetleniyor.
Elbette ki bunda; Chavez ve Bolivarcı Devrim’in de rolü yadsınamayacak kadar büyük.

Ben konuyu biraz saptıracağım belki ama, biraz tarih sahnesine
dönmek istiyorum ve tarihte çok önemli rolü olan bir olaya sizleri götürmek istiyorum. Bundan 48 yıl önce, 1961’de, paralı askerler tarafından yapılan bir baskından bahsetmek istiyorum.
Chavez’e yapılan darbe girişimi, biliyorsunuz bir yıl boyunca hazırlandı ve 48 saat içinde bertaraf edildi.

1961 yılında, sizlerin de bildiği gibi, bir yıl boyunca, Küba’ya askeri bir çıkartma yapmak için hazırlıklar yapıldı.

Ve Küba da, belki 48 saatten birazcık daha fazla bir sürede ama, henüz 3 yaşında bir devrimle, çok genç bir orduyla, çok az sayıda silahla
bu işgalden kurtulmayı bildi.
Bu ise ABD’nin kıtada aldığı ilk yenilgi olarak gösterildi.

Bu olay, bundan tam 48 yıl önce oldu ve ayın 16’sında da 48’inci
yıldönümünde bir kez daha anılacak.

Bu Giron Plajı Baskını’ndan sonra, Fidel’in o anda da söylediği gibi, Amerika Birleşik Devletleri artık rahat at koşturamayacak buralarda, Latin Amerika biraz daha özgür olacak.
Ben şöyle bitirmek istiyorum:

Halkın Kurtuluş Partisi’nin bugüne kadar Venezuela’yla, Küba’yla,
tüm bu haklı nedenlerimizden dolayı göstermiş olduğu dayanışmanın
onuruna kendilerine ufak bir armağanım olacak.
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Şu anda elimde bir şilt var. Bu “Küba Dünya Halklarıyla Dayanışma Örgütü” Başkanı tarafından imzalanmış, Halkın Kurtuluş
Partisi adına imzalanmış bir belge.
Çok küçük bir şey.

Çok naçizane bir hediye.

Ama anlamı bence çok büyüktür. Bizlerle sizlerin arasında olan arkadaşlığın bir hatırası olarak kabul buyurunuz.
(Alkışlar… Viva Küba Viva Venezuela… Yaşasın Halkların
Kardeşliği… Alkışlar…)

Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı "urullah Ankut Yoldaş:
Çok teşekkür ederiz.
Tacettin Çolak Yoldaş: Değerli arkadaşlar,

Biz de Alejandro Yoldaş’a “Küba Devrimi 50 yıldır AB-D Emperyalistlerine Meydan Okuyor” kitabımızı armağan etmek istiyoruz. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz anlamlı armağanlarından ötürü.
(Alkışlar…)

Her ne kadar Türkçeyse de artık, çevirisini yapamadık, kendileri kusura bakmasınlar.
Alejandro Yoldaş: Sadece merhaba.

Tacettin Çolak Yoldaş: Saygıdeğer arkadaşlar,

Dünkü Ankara Konferansı’mızda Sayın Raúl Yoldaş’a aynı kitabımız verildiği için, bir yanlış anlamaya meydan vermeyelim, sadece
Alejandro Yoldaş’a vermiş olduk.

Sayın Büyükelçinin dediği gibi, yani Venezuela’da çok söyleniyor
dediği gibi, her 11’in bir 13’ü var. Ülkemizde ne yazık ki şu an 11’i
yaşıyoruz. Bir karşıdevrim sürecini yaşıyoruz. Dolayısıyla 13 mutlaka
olacak. Devrimci hareket, halk kurtuluş mücadelesi mutlaka başarıya
ulaşacak. Buna adımız gibi eminiz. Bu halk kurtuluş mücadelesinde,
devrimci mücadelede Önderimiz, Genel Başkan’ımız Sayın Nurullah
Ankut’ta söz sırası.
(Alkışlar… Halkın Partisi Kurtuluş Partisi… Alkışlar…)
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Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı
Nurullah Ankut Yoldaş’ın
Konuşması

Adımız gibi eminiz;
biz de Latin Amerikalı Yoldaşlar gibi
kazanacağız

Sevgi ve saygıdeğer yoldaşlarım,

Keşke Küba gibi, Venezuela gibi, Bolivya gibi daha onlarca devrimci yiğit halkın yiğit temsilcileri olsa da, biz onlar için de her yıl defalarca etkinlikler düzenlesek… Ama ne yazık ki, şu anda gördüğümüz
gibi bu sayılar çok az, yoldaşlar.
Latin Amerikalı yoldaşlarımızın da söylediği gibi, bundan 40 küsur
yıl önce, Latin Amerika’nın bu küçücük adası, 110 bin km2 olan Karayipler’deki ada, yalnız başınaydı Latin Amerika’da. Meksika’nın dışında bütün Latin Amerika ülkeleri o adaya tavır almışlardı, o adayla bütün diplomatik ilişkilerini kesmişlerdi.
Kimin emri üzerine?

İnsan soyunun başdüşmanı, kanlı zalim ABD Emperyalistlerinin
emri üzerine, yoldaşlar.

1991’de bildiğiniz gibi, Sovyetler Birliği ve Sosyalist Kamp’ı oluşturan Doğu Avrupa sosyalist ülkeleri, birbiri ardına kumdan kaleler gibi, hiçbir düşman işgaline, hiçbir saldırıya uğramadan, suyu çekilmiş,
kurumuş ağaçlar gibi çatırdayıp, dökülüp, yok olup gittiler…

Ve ABD Emperyalistleri sandılar ki, dünyada sosyalizmin sonu geldi,
artık dünya, gönüllerince at koşturabilecekleri babalarından kalan çiftlik
gibi oldu ve dünya halkaları da yük hayvanı gibi kullanabilecekleri canlılar haline geldi. Ama fena halde yanıldılar. Çünkü insanlık, tarih boyunca da böyle gelgitler yaşar. Ama tarihin genel ilerleyişi hep ileriye,
hep olumluya doğrudur. Bazen kısa süreli geri dönüşler, yerinde saymalar olur, bu doğal. Hani buradan evimize giderken de, kuş uçuşu ya da ok
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atımı dümdüz bir şekilde gidemeyiz. Bazen yan yollara, dolambaçlı yollara sapmak zorunda kalırız. Hele bir dağın zirvesine tırmanmak söz konusu olursa, bu çok daha çetrefil, dolambaçlı yollar haline gelir.

İnsanlığın nihai kurtuluşa gidişi mutlaka gerçekleşecek, yani insanlık, 6 bin yıl önce kaybettiği sosyalist insancıl düzeni mutlaka bulacak
ve onu kendi iradesiyle, bilinciyle yeniden kuracaktır. O zaman sosyalizm içinde yaşıyordu insanlık, ama sudaki balıkların denizin ne olduğunu bilmeyişleri gibi, sosyalizmin ne olduğunu bilmiyordu insanlar,
sosyalizm kavramı yoktu onların belleklerinde. Ama giderek insanlık
15’inci Yüzyıldan sonra sosyalizm kavramının bilincine vardı, arkadaşlar. İlk önce bu kavram, ütopik bir şekilde İngiltere’de, Fransa’da, İtalya’da kullanılmaya başlandı. Ama 19’uncu Yüzyılda bilimcil bir temele oturtuldu Marks-Engels tarafından. Ve 20’nci Yüzyılda ilk kez, işte
burada gördüğümüz, Birinci Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mızın en
büyük müttefiki Lenin’in önderliğindeki Büyük Ekim Devrimi ile hayata geçirildi. Ve sosyalist ekonomi örgütlendi Sovyetler Ülkesinde.

O zaman da Çarlık Rusyası, Avrupa’nın en geri emperyalist ülkesiydi. Lenin’in deyimiyle: askeri, feodal bir emperyalizmdi, Çarlık Emperyalizmi. Ve Lenin’in öğütleri üzerine davranan ilk sosyalist kadrolar, Sovyetler’i dünyanın en saygın ülkelerinin başına getirdiler, arkadaşlar. O zamanlar dünyanın her ülkesinde insanlar Sovyet devlet başkanlarını, büyük liderlerini, sporcularını isim isim, kendi ülkelerinin
yöneticileri gibi biliyorlardı. Ve büyük saygı duyuyorlardı onlara. Ama
ne yazık ki, sonradan, Lenin’in öğütlerinden ve teorisinden vazgeçildi.
Lenin çok açık söylüyordu, bunlardan vazgeçersek halklarla bağlarımız
kopar, çürüme başlar, kitlelerle partinin önderliği arasında iletişimi sağlayan bütün teller tek tek kopar ve kitleler kendi içine kapanır. Parti yöneticileri de kendi içine kapanır ve sonumuz gelir, diyordu ve böyle oldu, arkadaşlar. İşte o yıllarda emperyalist haydutlar ellerini ovuşturarak
Küba’nın da ha bugün ha yarın çökeceğini beklediler. Ama orada da fena halde yanıldılar. Küba çökmedi. Küba’nın yiğit önderi Fidel, Raúl:

“Adamızı batırırız ama asla sosyalist iktidarımızdan ve düzenimizden vazgeçmeyiz. Emperyalist haydutlar asla bizim diz çöktüğümüzü göremeyecekler”, dediler.
(Alkışlar…)

Ve göremediler. Göremeyecekler de!
Teslim olmayanlar ölmez!
Yiğitler asla ölüp kaybolmaz! Mücadeleleri yok olmaz!
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Bolivya’da Morales’in zaferi
Che’nin başlattığı mücadelenin ürünüdür

Bakın işte Che, 1967’de Bolivya’da, 53 kişilik gerillasıyla 11 ay savaş yürüttü ve her çarpışmada birer ikişer kayıplar vererek küçülüyor
gerilla birliği. En son girdiği, Che’nin de yaralı olarak tutsak düştüğü
çatışmadan önce 17 kişiye kadar düşüyor bu sayı. Ve bu 17 kişiyle,
ABD’nin kuklası faşist diktatör Barrientos’un emrindeki, sayıca çok
fazla olan askerlerle gün boyu çatıştı, sonunda yaralı olarak tutsak düştü ve bir gün sonra da ABD başkanı tarafından Washington’dan gönderilen emir üzerine, bildiğimiz gibi katledildi Che, arkadaşlar.

Sandılar ki bu da Che’nin mücadelesinin sonu... Ama (aradan bakın
1967’den bu yana ne kadar zaman geçmiş) şimdi yıl 2009 yani kırk iki
yıl sonra, işte Che’nin gerilla savaşı verdiği Bolivya’nın bugünkü lideri, ben Che’nin başlattığı devrimi tamamlamaya geldim, diyor.
Kendisini bununla görevlendiriyor. Hâlbuki Che’ye o zamanlar, 11 aylık mücadele sürecinde, yerli halktan bir tek insan katılmamıştı, arkadaşlar, gerillası bir tek kişi kazanamamıştı 11 aylık mücadele boyunca.
Kitleler onu anlayamamıştı, onun ve yoldaşlarının mücadelesini kavrayamamıştı. Emperyalistlerin ve onun faşist kuklasının demagojilerine,
kandırmacalarına inanmıştı, aldatılmıştı. Che’yi zalim, kanlı bir terörist
sanıyordu. Halkın düşmanı sanıyordu. Halkın gerçek dostu ve kurtarıcısı olduğunu ve Latin Amerika Halkları için her şeyini, her an vermeye hazır olduğunu, insan onurunun, fedakârlığının, yiğitliğinin dünyadaki en büyük temsilcilerinden, sembollerinden biri olduğunu kavrayamamıştı. Ama aynı kitlelerin seçtiği lider bugün, ki bir Latin Amerika
yerlisi, arkadaşlar, Evo Morales, Che’nin yaralı tutsak olarak götürüldüğü La Higuera (incir ağaçları) köyüne geliyor ve Che’nin katledildiği iki odadan oluşan köy ilkokulunun yıkıntısına gelip: “Senin başlattığın mücadeleyi biz sürdürüyoruz”, diyor. Bildiğimiz gibi, bu ilkokul da faşist diktatörler tarafından ileride kutsal bir devrimci mekân
haline dönüşebilir endişesiyle yıkılıp yok ediliyor.
Demek ki teslim olmayanların, yiğitçe sonuna kadar direnenlerin
verdikleri kavga asla bitmez! Yok olmaz! Eninde sonunda zafer kazanır!
Böylece netçe görüyoruz ki biz, Bolivya’da Che’nin mücadelesi zafer kazanmıştır ve bugün onun yoldaşları iktidardadır.

Ve Morales Yoldaş, yeni anayasa değişikliğiyle, sosyalist programı
uygulamaya koymuştur. Emperyalist şirketleri ülkesinden kovmuştur.
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Emperyalist haydutların ajanlarını ülkesinden kovmuştur. Ve AB-D
Emperyalistlerinin kâbusu olacağım bundan sonra, demiştir. Bunun
üzerine de provokasyonlar yaptılar. Ülkesini bölmeye, parçalamaya,
yeraltı zenginlikleri yönünden büyük rezervler taşıyan bölgesini, ayrı
bir ülke haline getirmeye çalıştılar emperyalistler, bildiğimiz gibi. Ama
onda da başarılı olamadılar. Ve işte Latin Amerika’nın diğer ülkelerine
de bu zaferin etkisi, rüzgârı dalga dalga yayılıyor…
Demek ki yoldaşlar, Küba’nın yükselttiği bayrak, 1960’da kimse tarafından algılanmamış olsa da, bugün Latin Amerika Halkları tarafından saygıyla selamlanmaktadır ve o Kızıl Bayrağa kitleler her geçen
gün biraz daha inançla, kararlılıkla, enerjiyle sahip çıkmakta ve o bayrağın altında toplanmaktadırlar.

Venezuela Devrimi’nin öncesi ve sonrası

İşte o bayrağa Latin Amerika’da ilk sahip çıkanlardan biri de, Venezuela Halkı ve onun yiğit önderi Chavez olmuştur. O da köken olarak Afrika’dan esir olarak götürülmüş siyah halkın ve Amerikan yerli
halkının karışımı, yani melez bir Latin Amerika evladıdır. Ve eğitim
emekçisi anne babanın çocuğudur. Yani halk çocuğudur, arkadaşlar.
Askeri okula gitmiş, askeri eğitim almış ve Venezuela Ordusu’nda paraşütçü subay, hava indirme komandosu olarak görev yapmıştır.

1989’da, birdenbire halk bu yönetime, bu sömürgeci, vurguncu yönetime isyan ediyor.
Neden isyan ediyor?

Yoldaş’ımız anlattı, yeni bir IMF programının yürürlüğe konması
üzerine.

Şimdi dışımızdan bizim bu etkinliğimizi şöyle göz ucuyla izleyenler, bilinçsiz kara kitleler, bazen söyleniyorlar; yahu tamam, Venezuela’da bir darbe olmuş, başarısızlığa uğramışsa dünyanın öbür ucundaki
bu olaydan bize ne? Şimdi Türkiye’yi neden ilgilendiriyor bu olay? diye.
Akıllarına böyle geliyor, bazıları da böyle söylüyor. Ama arkadaşlar, işte biraz dikkatlice olaya bakarsak, bu olayın bizim hikâyemizden
farklı olmadığını görürüz. Ve bizi çok yakından ilgilendirdiğini görürüz.

Çünkü bizde de kaçıncı kez IMF programları, stand by anlaşmaları
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imzalanmıştır ve uygulanmıştır?
Bir ara 19-20 idi, değil mi?

Ama şimdi sayısını da açıklamıyorlar, artık utanıyorlar. Belki 20’yi
geçti, 30’a yaklaştı bu programlar art arda uygulana uygulana, arkadaşlar.

Ve her uygulanışta da kitlelere yeni zam, zulüm ve işsizlik geliyor.
IMF temsilcileri bildiğimiz gibi, çiftçimizin ürettiği ürünlerin taban fiyatının bile belirlenmesinde söz sahibi oluyor, arkadaşlar. Buğdaya taban fiyatı şu rakamı vereceksin, fındığa bunu vereceksin, tütüne bunu
vereceksin, şeker üretimini şöyle sınırlayacaksın, diye emirler veriyorlar bizimkilere. Ve asgari ücrete de yüzde 3’ten hele yüzde 5’ten fazla
artış yapmayacaksın, diyorlar arkadaşlar. Yeni memur almayacaksın,
diyorlar…

Bugün, eğitim emekçisi yoldaşlarımız 60-70-80 kişilik sınıflarda
ders yapıyorlar. Ama pedagoji bilimi der ki, bir sınıfta eğitimin başarılı olması için, öğrenci sayısının azami miktarı 30 olacak. Çünkü eğitim
emekçisi yoldaşlarımızın çok iyi bildiği gibi, böyle kalabalık sınıflarda, öğretmen, dersinin 3’te birini ya da en az 4’te birini öğrencilerine;
susun, dikkat edin, ne yapıyorsun, ne istiyorsun? gibi ders dışı, bilgi aktarımıyla ilgisi olmayan uğraşlara harcamak zorunda kalıyor. Bu, öğretmeni fizikçe olduğu gibi psikolojik olarak da yoruyor. Çocuklar da
o kalabalık ortamdan elbette olumsuz etkilenirler. Ve o etkilenmeler
onların da ders dinleme ilgisini, motivasyonunu olumsuz etkiler. O
yüzden olumsuz, ilgisiz davranışlar gösterirler ve bunları önlemekle
geçer öğretmenin zamanının önemli bir bölümü. Ve böylece dersin verimi de düşer.
Ama IMF’nin amacı ne?

Verdiği borcun faizinin düzenli olarak akması ve o ülkenin giderek
daha fazla borçlanması, dolayısıyla daha fazla faiz ödemesi.
Kime?

AB-D Emperyalistlerine.

IMF, sadece buna aracılık eden bir emperyalist örgüttür ve bunun
başında da karar verici olarak ABD bulunur. Başka hiçbir amaç gütmez
IMF.

İşte Venezuela’da da, tüm Latin Amerika ülkelerinde olduğu gibi
aynı şeyi yapıyor.
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Chavez Yoldaş (biraz sonra oraya da geleceğim, yoldaşlarım fazlaca anlattılar, vaktimizin sınırlılığından belki hiç değinmeye zamanımız
da kalmayabilir) 1998 yılında iktidara geldiğinde diyor ki: “Kamu görevlilerinin sadece 3 aylık maaşlarını ödemeye yetecek kadar devlet hazinesinde para vardı”. Başka yok hazinede para.

Yani yeraltı zenginlikleri bakımından dünyanın en önde gelen ülkeleri arasında yer alan Venezuela gibi bir ülkenin kasası, devlet kasası
böylesine tam takır. Dünyanın petrol rezervlerinin zenginliği açısından
5’inci büyük ülkesi, Venezuela. Ve sadece bu değil. Yoldaş’ımızın da,
Raúl Yoldaş’ımızın da anlattığı gibi, çok kıymetli madenlere de sahip
olan bir ülke. Zengin altın ve elmas madeni yataklarına sahip bir ülkedir Venezuela. Kaldı ki belgeselde de gördük, bütün yüzeyi, dağları,
ovaları, yeşilliklerle, ormanlarla kaplı. Böylesine zengin bir doğaya sahip ülke...
Ve diyor ki yine Chavez Yoldaş: “Petrol gelirimiz sadece üretim
maliyetini karşılamaya zar zor yetiyordu, ancak yetiyordu bizden
önceki Parababaları yönetimi zamanında.”
Niye böyle, arkadaşlar?

Çünkü Amerikan ve İngiliz petrol şirketleri, Venezuela petrollerini
ellerine geçirmişlerdi. Venezuela’ya üretim maliyetini zar zor karşılayacak bir para veriyorlardı. Petrolün büyük miktarlar tutan, o zamanki
petrol fiyatlarıyla yıllık 40 milyar doları aşan (üretim gideri hariç 40
milyar doları bulan) gelirini kasalarına akıtıp, götürüp gidiyorlardı. O
yüzden petrol gelirleri Venezuela için böylesine azdı, düşüktü. Ve Venezuela Halkına hiçbir şey kalmıyordu. Oysa Chavez iktidara geldiğinde, geldiği yıl içinde, petrol gelirlerinin Venezuela Halkına ve devlet
kasasına getirisi 40 milyar doları buldu, yoldaşlar, düşünebiliyor musunuz? Bakın Chavez’den önce sıfır neredeyse, ama bir yıl içinde 40
milyar doları buluyor. Petrol fiyatlarının 140 küsur dolarlara vurduğu
bugünlerde ise 100 milyar doları geçti petrol geliri Venezuela’nın. Ve
Chavez bu geliri, tabiî ki yoldaşımız da ayrıntılıca üzerinde durdu, halkına aktardı, arkadaşlar.
Ülkede 1 buçuk milyon insan, ki o zamanlar 20-22 milyon arasındaydı Venezuela’nın nüfusu, ömründe hiç hastane yüzü görmemişti.
Yani böylesine sağlık hizmetlerinden uzak yaşıyordu halk.
Bizim halkımıza da ne kadar benziyor değil mi, yoldaşlar?

Çağrışım oldu, 78 yaşında ölen babaannem de, ömrü boyunca hiç
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doktor yüzü görmedi. Hiç! Ve ninelerimden, dedelerimden benim tanıdığım tek kişidir babaannem. Yani Venezuela’da, demek ki buna benzer pek çok, yani milyonlarca halktan insan vardı. Ve ilk geldiği yıl, iktidara geldiği yıl Chavez Yoldaş, dost, yoldaş Küba’dan 17 bin doktor
getirdi. Tabiî getirdi derken, Küba Halkı gönüllü verdi bu doktorları…

Yine çağrışım oldu, bizim Körfez Depremi’nde, Küba’nın Türkiye’ye bir önerisi oldu. Bin doktor anında gönderebilirim deprem bölgesine, dedi arkadaşlar.
Bunu başka hangi ülke yapabilir ya da yaptı?

Ama bizimkiler tabiî böyle bir şeyi kabul ederlerse eğer, Küba’nın
bu yardımının yaratacağı devrimci etkiden korktukları için, buna yanaşmadılar. Yanaşamadılar...

Yani 17 bin doktor. Sonra bu doktorların sayısı 25 bine çıktı, yani
yüksek bir sayı. 20 milyon, 22 milyonluk bir nüfus için 25 bin doktor,
iyi bir sayıdır. Bizde yani Türkiye’de şu anda, sağlık emekçisi yoldaşlarımız daha iyi hatırlarlar belki net rakamı, ama benim aklımda kaldığı şekliyle 100 bin civarında, 105 bin civarında doktor var. 75 milyonluk Türkiye’de bu kadar doktor var. Yani böyle bir kıyaslama yaparsak,
Küba’nın Venezuela’ya verdiği sağlık hizmetinin önemini ve büyüklüğünü daha iyi gözümüzde canlandırabiliriz.

Tabiî binlerce de eğitim emekçisi gönderdi Küba Venezuela’ya. Dilleri ve kültürleri de aynı olduğu için Kübalı yoldaşların Venezuela Halkına hizmet vermeleri ve bu halkla kaynaşmaları çok da kolay olu.
Çünkü aynı millet aslında Latin Amerika milletleri, halkları. Latin
Amerika sınırları içindeki halklar tek bir millet aslında. Aynı tarihe, aynı dile, aynı kültüre, aynı geçmişe, aynı ruhî şekillenmeye ve ortak yüzölçümüne sahipler. Eski sömürgeciler ve emperyalistler onları, çıkarları öyle gerektirdiği için parça parça bölmüş, Ortadoğu’da olduğu gibi.
Afrika’da, siyah Afrika’da olduğu gibi. Kolayca sömürebilmek için tabiî...

Ve Raúl Yoldaş dün Ankara’da söz etti, bugün okuma yazma oranı
yüzde yüz Venezuela’da, Küba’da olduğu gibi okuryazar olmayan hiç
kimse yok. Yani böylesine yoksulluk içindeki halk bir anda buralara geliyor, arkadaşlar.

Bolivarcı Devrim’den ve Chavez’den önce Venezuela Halkı öylesine yoksulluk içinde, öylesine kamplara bölünmüş, sınıfsal kamplara
bölünmüştü ki, başkent Caracas’ta bile, zenginlerin ve fakirlerin otur125

duğu semtler birbirleriyle kalın, yüksek duvarlar ve elektrik verilmiş
dikenli tellerle ayrılmaktaydı. Banu Avar’ın belgeselinde de gördük,
zenginlerin yaşadığı semtleri ve onların işsiz güçsüz, çalışmaktan nefret eden çocuklarının ve eşlerinin günlerini geçirdikleri büyük, lüks
alışveriş merkezlerini, arkadaşlar.

Enteresandır, Latin Amerika’nın en büyük üç alışveriş merkezi Caracas’ta, Venezuela’nın başkenti Caracas’ta. Yani bizim Galeria’nın,
yani bizim diyorum da işte sözün gelimi, Türkiye’deki Galeria’nın, Akmerkez’in büyüklüğünün üç misli büyüklükte, en küçüğü bile bunların.
Onlardan biraz daha küçük, bir sürü alışveriş merkezleri daha var. Ve
günlük hayatta, insanın tüm zamanını geçirebileceği pek çok aktiviteler içeren bölümleri var bu alışveriş merkezlerinin. Oralarda geçiriyorlar günlerini. Ve yoksul halk için de, öyle bir ayrım söz konusuymuş ki,
bu zenginlerle ömür boyu aynı şehir içinde yaşamalarına rağmen, hiç
yüz yüze gelmeme durumları bile söz konusu olabiliyormuş. Yani
semtler böylesine birbiriyle, eski çağın şatoları gibi, şatolarla, kölelerin, yarı serf yarı köle yani, toprakbentlerinin yaşadığı bölgelerin ayrımı gibi, ayırıma tabi tutulmuşlar. İşte bunlara karşı mücadele ediyor
Chavez ve Bolivarcı Devrim, arkadaşlar.

Zamanımızın sınırlılığı yüzünden, bu devrimin neler kazandırdığını
Venezuela Halkına, uzun uzun anlatmayacağım. Arkadaşımız da söz etti aslında.

Çocuk ölümleri bile, bir buçuk yıl içinde binde 24’ten, binde 17’ye
düşüyor. Sadece bir buçuk yıl içinde. Tabiî bugün çok daha aşağılara
çekilmiştir bu rakam.
Anne ölümlerinin oranı azalıyor.

İşte belgeselde de gördük. 15 milyon kişiye ücretsiz, sadece kimlik
kartını göstermek kaydıyla, her türlü sağlık hizmeti veriliyor.
Böylesine, hayatına olumlu katkılar yaptı, Venezuela Halkının Bolivarcı Devrim.

Ve petrol gelirleri tümüyle yoksul halkın iş kurmasına, onların çocuklarının eğitim yapmasına harcanıyor. Demek ki, halkın geliri arttı,
işsizlik azaldı, sağlık sorunu, eğitim sorunu önemli ölçüde çözüldü, arkadaşlar. Yani ülkenin tüm kaynakları, halkçı, gerçek devrimci iktidar
tarafından halka aktarıldı.

Tabiî Parababaları bunu hazmedebilirler mi? Kaldırabilir mi AB-D,
böyle bir iktidarın kökleşmesini, kurumsallaşmasını, kalıcılaşmasını?
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Ve bu örneğin giderek tüm Latin Amerika’ya yayılmasını hazmedebilir
mi? Kabullenebilir mi? Seyredebilir mi?
Edemez. İşte halkın demokratik seçimiyle, ezici oy üstünlüğüyle seçilen Chavez’i ve onun hükümetini devirmek için, alçakça faşist diktatörlükler tertipliyor.
Nitekim bizde de tertipledi değil mi, arkadaşlar?

Devrimci hareketin, 27 Mayıs Politik Devrimi sonrasında hızla kitlelere yayılarak, çığ gibi gelişmesi ve işçileri, köylüleri, öğrencileri,
memurları sarması üzerine, bir devrimci hareketin iktidara geleceğinden korktuğu için, bu hareketin önünü kesmek için, önce 12 Mart 1971
Darbesini, Faşist Darbesini düzenledi. Bunda başarılı olamayınca, 10
yıl sonra, 12 Eylül 1980 Faşist Darbesini düzenledi. 600 bin insan işkencelerden geçirildi. 53 insan asıldı, arkadaşlar. On binlerce insan yıllarca zindanlarda yattı. Burada da o işkencelerden geçen yoldaşlarımız
çok. En ağır işkencelerden geçen yoldaşlarımız, zindanlarda yatan yoldaşlarımız var aramızda.

Yani bunlar hep halkçı, devrimci bir hareketin gelişmesini durdurmak ve devrimci bir iktidar varsa eğer, onları devirmek üzere yapılır.
Demek ki, ABD; demokrasi, özgürlük, insan hakları falan peşinde değildir. Tam tersine, bu değerlerin dünyadaki en büyük düşmanıdır.

Chavez, halkın ve Ordu Gençliği’nin desteğini
aldığı için karşıdevrim püskürtüldü

İşte karşıdevrimin 2002’de nasıl yapıldığını, ayrıntılıca hem belgeselde izledik, hem de Raúl José Betancourt Seeland Yoldaş’ımız bize
anlattı. Halkın seçtiği bir başkanı, devlet başkanlığı sarayından alıp götürüp gidiyor bir adaya AB-D kuklası faşist diktatörler. Oradan da alıp
Amerikan uçaklarının iniş kalkış yaptığı bir askeri üsse götürüyor. Niyeti, orada katletmek Chavez Yoldaş’ı.

Ama eğer siz kitlelerin gönlüne girerseniz, gerçekten girmeyi başarabilirseniz emperyalistlerin alçakça planları bozulur, başarıya ulaşamaz, fiyaskoyla sonuçlanır.
Bu da nasıl mümkün olur yoldaşlar?

Onların ihtiyaçlarını, özlemlerini, gerçek taleplerini sezmek, kavramak ve onlara somut, maddi çözümler üretmekle mümkün olur. O zaman kitleler size inanır, size bağlanır ve sizden asla kopmaz.
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İşte ilk şoku geçirir geçirmez, halk kitleleri sokağa çıkıyor. Hem
belgeselde, hem yoldaşlarımızın anlatımından görüp kavradığımız gibi. Ve Başkanlık Sarayı’nın etrafında halka halka kümeleşerek, bir halk
ordusu oluşturuyor, arkadaşlar. Sivil, silahsız bir halk ordusu oluşturuyor. Ve başta, tabiî bazı faşist generaller ve onların emrindeki faşist, alt
düzeydeki subaylar, Bolivarcı Devrim’e, Chavez’e karşılar. Ama ordunun geneli bakıyor ki halk kitleleri Chavez’i ve onun iktidarını, onun
hükümetini destekliyor. Onun üzerine o da tavır değiştiriyor, arkadaşlar. İlk kez, yüzbaşıların çoğunlukta olduğu paraşütçü subayların birliği, Chavez’i destekleme kararı alıyor. Sonra Başkanlık Sarayı’nı korumakla görevli muhafız birliği, Chavez’den yana tavır alma kararı veriyor. Ve bu, ordunun tamamını etkileyerek, bir avuç Amerikancı-satılmış faşist unsurun dışında silahlı kuvvetlerin bütünü Chavez’e ve Bolivarcı İktidara sahip çıktıklarını belirten bir açıklama yapıyorlar. Onun
üzerine, işte gördüğümüz gibi, karşıdevrim 48 saat içinde alaşağı ediliyor, arkadaşlar.

Demek ki, halkla gerçekten o gönül bağını kurduğunuz anda sizi
hiçbir güç yenemez. İşte AB-D’nin, CIA’nın yönettiği bir karşıdevrim
bile 48 saat içinde fiyaskoyla sonuçlanıyor. Küba temsilcisi Yoldaşımız
da anlattı, 1961’de de Domuzlar Körfezi Çıkarması’nı yapan paralı askerlerle, ABD’nin, CIA’nın yetiştirdiği güçler, 72 saat içinde Fidel’in
ve Che’nin yönettiği Devrim Ordusunca tutsak alınıyor, arkadaşlar.
Teslim olmaya mecbur kalıyor.

Demek ki, ne direnen, ölse bile yiğitçe teslim olmayan devrimciler
yok edilebiliyor, onların mücadeleleri, davaları, anıları insanların gönlünden silinebiliyor, halkların gönlünden silinebiliyor, ne de devrimci
kavga durdurulabiliyor, arkadaşlar.

Emperyalistler Bolivar’a neden düşman?

Yoldaşımız bir noktanın daha altını çizdi. Faşist darbeciler 2002 11
Nisanı’nda iktidara gelir gelmez ilk yaptıkları işlerden biri de, ülkenin
adını yeniden değiştirmek oluyor. Halkçı Chavez’in yaptığı tüm kararnameleri ve kanunları geçersiz kılmakla yetinmiyorlar, ülkenin adını da
değiştiriyorlar. Venezuela Bolivar Cumhuriyeti olan adını yeniden
Venezuela Cumhuriyeti yapıyorlar, yani Bolivar’ı çıkarıyorlar. Bu da
gösteriyor ki, Amerika ve onun kuklası faşistler, Bolivar’dan korkuyorlar, istemiyorlar Bolivar’ı.
Niye istemiyorlar Bolivar’ı?
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Bolivar, 1783’te Venezuela’da doğar. Demek ki o da Venezuela Halkının bir çocuğudur. İspanya’ya eğitime gider, askeri eğitime. Döndükten sonra 1810’da, o zaman İspanyol sömürgesi olan Venezuela’nın
kurtuluşu için, antisömürgeci özgürlük mücadelesini başlatır. Ve o mücadele zafer kazanır. Oradan çevre ülkelere yayılır. Bolivar, Venezuela’dan Kolombiya’ya, Peru’ya, Panama’ya, Ekvador’a geçer. Oraların
da özgürlüğe kavuşmasını sağlar. Ve sonra da Bolivar, Bolivya’ya komutanını gönderir. Komutanlarından Sucre’yi. Sucre’nin komutasında
sürdürülen antisömürgeci özgürlük savaşı burada da zafer kazanır. Bunun üzerine, bugünkü Bolivya da özgürlüğüne kavuşur. Zaten adı da
oradan geliyor Bolivya’nın. Yani Bolivar’ın, ülkenin özgürleşmesine
yaptığı katkıya bir teşekkür, bir kadirşinaslık olarak ülkenin adı, Bolivya olur. Adın kökeni de buradan gelir, arkadaşlar.
Zaten Bolivar’ın, Latin Amerika ülkelerindeki adı da, Libertador,
arkadaşlar. Libertador yani özgürleştirici. O adla anılır Bolivar. Çünkü bu ülke halklarına özgürlük getirmiştir.

Ama ne yazık ki, bu özgürlüğü getirdikten sonra, emperyalistler yine, sömürgeciler diyelim, çünkü o zaman bugünkü kavramıyla emperyalizm yok, ABD ve diğer sömürgeciler var; Fransız, İngiliz, İspanyol
sömürgeciler var, Bolivar’ın o ülkeler yönetimine getirdiği kişileri tek
tek kandırarak, bu ülkelerden oluşan bütünlüğü parçalıyorlar. 6 parçaya bölüyorlar Bolivar’ın özgürleştirdiği ve birleştirdiği ülkeyi, ülkesini.

Hâlbuki Bolivar, tüm Latin Amerika’nın birliğini savunmakta. Bolivar’ın amacı özgürleştirdiği ve birleştirdiği, yukarıda andığımız ülkelerle sınırlı değil. O asla bunlarla yetinmek niyetinde değil. O, tüm Latin Amerika Halklarının ve ülkelerinin birliğini sağlamak amacını güdüyor, mücadelesinin ufku bu kadar geniş. Karayibler de içinde olmak
üzere tüm Latin Amerika Halklarını ve ülkelerini tek bir ülke, tek bir
devlet çatısı altında birleştirmek niyetindedir. Nihai amacı, ülküsü budur…

İşte onun önüne geçmek için sömürgeciler, ülkesini parçalıyorlar.
Buna üzülen Bolivar, bir tepki olarak, bir sitem olarak istifa ediyor. Ve
o kadar üzülüyor ki, o zamanlar çaresi bulunmayan vereme yakalanıyor. Ve veremden 1830’da ölüyor, Bolivar genç yaşında.

İşte emperyalistler ve onun kuklası Parababalarının faşist iktidarcıları, cuntacıları, darbecileri bu yüzden düşmandırlar Bolivar’a.
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Biz Mustafa Kemal’i neden savunuruz?

Bizde de bildiğimiz gibi, Mustafa Kemal’e düşmanlar.

Kim?

Başta Tayyipgiller, değil mi?

Mustafa Kemal de bizim Birinci Ulusal Antiemperyalist Kurtuluş
Savaşı’mızın Önderi, Başkomutanı, arkadaşlar. Biz de diyoruz ki,
O’nun başlattığı mücadeleyi biz devam ettireceğiz ve sosyalist iktidarla taçlandıracağız.
(Alkışlar…)

O yüzden biz kendimizi İkinci Kurtuluş Savaşçıları olarak adlandırıyoruz, arkadaşlar.
(Alkışlar…)

Çünkü ne yazık ki, bizim ülkemiz de 1945 sonrasında yeniden emperyalizmin güdümüne girdi. Kerte kerte emperyalizmin kolları arasına itildi.
Kimler tarafından?

Yerli Parababaları, Tefeci-Bezirgân Sermaye temsilcileri ve onların
satılmış iktidarları tarafından, arkadaşlar. Ve ülkemiz bugün her şeyiyle ABD’nin, onun siyasi ve finans örgütlerinin emrindedir. Bu hale getirildi.

Sanıyorum İzmir üniversitelerinden birindeydi. Atilla Yayla… Dokuz Eylül’de miydi?
Tacettin Çolak Yoldaş: Gazi Üniversitesinde, ama burada yaptı konuşmayı.

"urullah Ankut Yoldaş: Evet, İzmir’de konuştu. Aynen ifadesi bu.
Diyor ki: “Birkaç yıl sonra AB temsilcileri bu adamın resimleri
devlet dairelerinde ne arıyor diyecekler bize, soracaklar” diyor.

Yani “bu adam” diye niteliyor Mustafa Kemal’i. Bu kadar düşüyor.

Yine geçen haftanın gazetelerinde, medyasında yer aldı. Bahçeşehir
Üniversitesi profesörlerinden Eser Karakaş, “Anayasada Mustafa
Kemal’in adının geçmesine ne gerek var?”, diyor.

Yine Tayyip de, bazı yoldaşlarımız hatırlar, Başbakan olmadan önce yaptığı bir konuşmanın televizyonlarda yayımlanan kasetinde, Mus130

tafa Kemal için, “ölmüş inek” ibaresini kullanıyordu, arkadaşlar. Bu
denli hayâsızca, zalimce, insanlık dışı bir anlayışla saldırıyordu Mustafa Kemal’e.

Yani onların düşmanlıkları da buradan kaynaklanıyor, arkadaşlar.
Onlara zaten bu emri veren de AB-D ve onların ajanları. ABD casus örgütü CIA’nın Ortadoğu Masası Şefi Graham Fuller, “Artık Mustafa
Kemal’in çağı geçti” diyor. Yani bunu açıkça söylüyor. Ama gizli
emirleri, artık bu adamı silin, ortadan kaldırın biçimindedir.
Yine AB-D’nin emrindeki Taraf Gazetesi’nin yazarları, “Türkiye
1920’lerin anlayışıyla bir yere gidemez”, diyor.

Yine aynı gazetenin bir yazarı, televizyon ekranlarında, “Tam bağımsızlığa ben her zaman karşı oldum. Tam bağımsızlık tam barbarlıktır”, diyor. Böylesine tam bağımsızlığın düşmanı insanlar artık
açıkça…
Biri başbakan oluyor, hükümetler kuruyor, öbürleri de ekranlarda
her gün konuşup, gazetelerde yazabiliyorlar, arkadaşlar.
Mustafa Kemal de bizim Simon Bolivar’ımız, General Miranda’mız, Jose Marti’mizdir, arkadaşlar. Biz böyle kabul ediyoruz. Onun
başlattığı Antiemperyalist, Laik, Yurtsever Devrimci Hareketi, biz nihai sonucuna kadar götüreceğiz ve sosyalist iktidarı kuracağız.
(Alkışlar…)

Tayyipgiller din alıp satmakta ustadır

Bizim de bu kavgamız hiçbir şekilde önlenemeyecek.

Bizi seven, ama hâlâ bizden uzak duran bazı iyi niyetli arkadaşlarımız var. Bize şöyle söylüyorlar: “İyi tamam da işte bir avuç insansınız.
İşte toplantılarınızda birkaç yüz, işte nihayet 1000–1500 insansınız. Ve
size tüm medya alanları kapalı. Ne zaman, kaç yıl sonra başarıya ulaşacaksınız? Bu halka sesinizi nasıl duyuracaksınız? Nasıl kendinizi anlatacaksınız? Bu çok zor”, diye umutsuzluklarını belirtiyorlar. Bunu da
bize benimsetmeye çalışıyorlar.
Bilmiyorlar ki, halklar bazen böyle gerici rüzgârlara kapılabilirler.
Bugün bütün zulmüne, ihanetine rağmen Tayyipgiller yüzde 42 nokta
küsur oy aldı.
E neyle sağladı bunu?
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Tamamen din alıp satmakla, din sömürüsü yapmakla… Başka hiçbir sermayesi yok.

Onun dışında tüm yaptıkları, kendileri açısından küplerini doldurmak, efendileri açısından ülkeyi ve halkı, kamu mallarını onlara pazarlamak, peşkeş çekmek… Yaptıkları maddi tek iki şey bu. Bunu kamufle etmek, gizlemek için de, din alıp satıyorlar. Kendilerini dindar, kendilerinden olmayanı din düşmanı gösteriyorlar. Sadece bu mekanizmayla bu kadar oy alabiliyorlar. Oysa hepsi vurguncu... Tayyip’in sadece kendisi hakkında 7 tane yüz kızartıcı suçlardan oluşan dosya var.
İhaleye fesat karıştırmak, kalpazanlık… Ve bunun gibi suçlardan…
Ama nasıl şu anda kurtulabiliyor?

Dokunulmazlık sayesinde. Ben yargıya güvenmiyorum, o yüzden
milletvekili dokunulmazlığını kaldırmıyorum, diyor.

Şimdi bir başbakan bunu dediği anda, onun tüm yasal varlığı ortadan kalkar. Çünkü sen o ülkenin kanunlarına ve mahkemelerine, ben
güvenmiyorum, diyorsun. Ama sen onlara dayanarak, o mahkemelere
ve o kanunlara dayanarak, onları kendi siyasi çıkarın için kullanarak
başbakan oldun. Sen onları tanımadığın anda, senin de tüm resmi sıfatın ortadan kalkar. Yani böyle insanlar bunlar.

Tabiî zamanımız kısıtlı, sizler de yoruldunuz arkadaşlar, çok fazla
tutmamak için sizleri de, yönetici yoldaşıma tembihim oldu, belirli aralıklarla uyar beni de, ben de ne kadar zaman geçtiğini bileyim ve dinleyici yoldaşlarımı fazla sıkmadan, yormadan konuşmamı sonlandırayım, diye. Onun üzerine arkadaş 45 dakikamızın dolduğunu belirten bir
uyarı gönderdi şu anda.

Obama’nın Türkiye’den istekleri

ABD Başkanı Obama geldi, değil mi, arkadaşlar ülkemize?

Emirlerini yağdırdı ve gitti. Ve hiç de diplomatik bir dil kullanmadı. Saygılı davranmadı. “Ben Ermeni Soykırımını tanıyorum”, dedi.
“Yani 1915’te Osmanlı’nın Ermenilere soykırım uyguladığı kanaatindeyim”, dedi, arkadaşlar. Bir soru üzerine değil mi? Bunu açıkça, devlet başkanı Gül’ün yanında söyledi, hepimiz izledik.
Şimdi bu konuda hangi araştırmayı yaptı? Ne bilgisi var? Hangi belgeye ulaştı? Ne biliyor bu konuda?
Biz bir şey bildiği kanısında değiliz. Ama siyasi bir çıkar için onu
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kullanıyor.

1915’te de zaten o amaçla ortaya atılmıştı bu soykırım yalanı. O zamanlar kırım deniyordu. Osmanlı’yı soykırımcı ya da kırımcı sıfatıyla
suçlayıp, mahkûm etmeye çalışıyorlardı, bir savaş propagandası olarak
üretilmişti bu yalan. O konuyu içeren kitabımız da standımızda var.
Merak eden arkadaşlar ayrıntılıca oradan bilgi edinebilirler.

Ondan sonra Obama, Ermenistan’la sınırları açacaksınız, ilişkilerinizi normalleştireceksiniz, diplomatik ilişkilerinizi, dedi. Bir de o emri
verdi, bildiğiniz gibi.
Türkiye’nin sınırları niye kapalı Ermenistan’la?

Ermenistan, 1993’te, bildiğimiz gibi, yine Türk Halklarının bir bölümü olan Azerbaycan Halkına, ki onunla da bildiğimiz gibi dilimiz bir,
aynı milletin parçalarıyız, bir saldırı ve işgal ve katliam uyguladı, arkadaşlar. Azerbaycan’ın topraklarının yüzde 20’sini işgal etti. Ve o topraklarda yaşayan 1 milyon Azeri’yi göçe zorladı. Ve bu arada da 20 bin
Azerbaycan insanını öldürdü, katletti, arkadaşlar. Ve 93’ten beri bu işgalini sürdürüyor Ermenistan.
Ona yönelik tek söz etti mi Obama?

Etmedi.

Çünkü o işgal de onların emri üzerine yapılmıştır. Ve onun üzerine
Türkiye, Ermenistan’la olan sınırını kapatmıştır. Kaldı ki, Ermenistan,
Türkiye’nin toprak bütünlüğünü ve mevcut sınırlarını tanımıyor. O sınırları belirleyen Gümrü, Moskova, Kars Antlaşmalarını tanımıyor, arkadaşlar. Ermenistan’ın dışişleri bakanı dâhil olmak üzere pek çok yetkilisi tarafından bu açıklandı. Bunun üzerine kapatılmıştı sınır. Ama
Obama, bunları bir tarafa bırakın, diplomatik ilişkileri başlatın emrini
verdi.
Bir diğer emri de, İsrail’le aranızı düzeltin, şeklindeydi.

İsrail, bildiğimiz gibi, masum Filistin Halkına zulüm uyguluyor. İşte çocukları, yaşlıları, kadınları hatta hastaneleri bombalayarak, insanları öldürüyor, arkadaşlar.
Buna hiçbirinin tepkisi oldu mu?

Olmadı. ABD ve AB temsilcileri, İsrail’in meşru savunma hakkı bu,
dediler.

Ve bunları da görmezlikten gelin, İsrail’le yeniden sıcak ilişkiler ku-
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run, dedi Obama. Çünkü İsrail, ABD’nin Ortadoğu’daki ileri karakoludur. Ortadoğu petrollerinin, ABD kasalarına rahatça akışını sağlamak
için orada bekçilik yapmaktadır İsrail. O yüzden İsrail’in güvenliği,
ABD’nin güvenliği demektir. İsrail, ABD demektir. Biz 1960’lı yıllardan beri “İsrail ABD’dir” diyoruz.
Bir diğer önemli istekte daha bulundu Obama:

Türkiye’yle, Irak ve Afganistan’da işbirliğine gereksinimimiz var,
dedi. Bu işbirliğinin de olumlu şekilde sürmesini, gelişerek sürmesini
istiyoruz, dedi.

Ama biz bunun altındaki somut, maddi, esas isteğin ne olduğunu biliyorduk. Çünkü daha önceden ABD medyasında dile getirilmişti bu.
İşte 2–3 gün önce de yerli medyada dile getirildi. Obama, Taliban’la savaştırmak üzere Türkiye’den 800 ila 1000 arasında Afganistan’a asker
istiyor. Ve bizim yetkililer, buna hayır diyecek durumda değil, ne yazık
ki şu anda. ABD çıkarları için, tıpkı bir zamanlar Kore’de olduğu gibi,
masum halk çocukları gidip Taliban’la çarpışarak, kendilerini hiç ilgilendirmeyen bir savaşta, hatta kendi dinlerinden olan bir halkla çarpışarak hayatlarını kaybedecek, arkadaşlar.

AB-D insanlığın başdüşmanıdır

Afganistan’ı o hale kim getirdi?

Yine bildiğimiz gibi, 1993 öncesinde Afganistan’da Sosyalist bir İktidar vardı, arkadaşlar. Tıpkı Latin Amerika ülkelerinde olduğu gibi, o
iktidar da, halka her geçen gün daha fazla olumlu yönde değişimler getiriyordu. Ama ABD’nin eğittiği güçler, tüm dünyadan derleyip toparladığı Ortaçağcı güçler ve ABD’nin sadece eğitmekle kalmayıp, tabiî
en modern silahlarla donattığı güçler, o iktidarla çarpışarak, iki yıllık
bir savaş sonunda o iktidarı yıktılar. Daha önce Sosyalist Kamp ve Sovyetler varken, o iktidar da dışarıdan yardım alabiliyordu, askeri araç gereç yardımı biçiminde. Ama Sosyalist Kamp ve Sovyetler yıkıldıktan
sonra, tek başına, ablukaya alınmış halde kaldılar, durumda kaldılar. Ve
bütün emperyalistlerin donattığı güçlerle sürgit baş etmeleri mümkün
değildi. İki yıl direndiler. Ve Muhammed "ecibullah adlı, o devrimin
bir önderi vardı, arkadaşlar, yiğit bir önderi...

ABD’nin eğittiği güçler her geçen gün yeni mevziler kazanıyorlardı, başkenti de kuşatma durumuna yaklaşmışlardı ve giderek kuşatmışlardı nihayetinde. İşte o günlerde öneriyorlar: Başkent de artık bugün
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yarın düşecek, düşmesi an meselesi ve sizleri de katledecekler düşünce, bu kaçınılmaz, beklenen bir şey. Ülkeden gitseniz, demişti dostları.
Ama Muhammed Necibullah: “Hayır ben korkak değilim. Can için ben
vatanımı terk etmem. İktidarımı terk etmem. Sosyalizmi terk etmem
ben!”, dedi. Eşini ve çocuklarını gönderdi, kardeşiyle birlikte, son saate kadar direndi, arkadaşlar. Böylesine yiğit bir önderi vardı Afganistan’ın Sosyalist İktidarının.

AB-D Emperyalistlerinin ve başta CIA gelmek üzere onların casus
örgütlerinin tüm İslam ülkelerinden derleyerek eğittikleri ve modern silahlarla donattıkları uşak, alçak Ortaçağcı güçler, başkent Kabil düştükten sonra, Muhammed Necibullah ve kardeşini katlettiler.

Onun mücadelesi de bir gün Afganistan’da zafer kazanacak. Bu da
kaçınılmaz. Ve o devrimin, zafer kazanmış devrimin önderleri de Necibullah’ın katledildiği yere gelip: “Senin davanı biz sürdürüyoruz”,
diyecekler. Bundan adımız gibi eminiz.
(Alkışlar…)

Komşumuz Irak, arkadaşlar…

Bildiğimiz gibi, önce 1991’de saldırdı Irak’a ABD ve AB Emperyalistleri. Sonra da 2003’te saldırdılar. Ve ülkenin iktidarını, hükümetini
devirdiler, alaşağı ettiler, Devlet Başkanını astılar. Temsilcilerini, yardımcılarını, hükümet yetkililerini astılar. Milletler hukukunu, uluslararası hukuku hiçe sayarak yaptılar bunu, arkadaşlar. Ve ABD yaptı.

O günden bu yana, yani 1991’den bu yana, bir ABD şirketinin yaptığı araştırmaya göre, Irak’ta 3,9 milyon insan hayatını kaybetmiş. Gerek silahların ateşiyle, gerekse hastalıktan, açlıktan, yoksulluktan, ablukadan dolayı, arkadaşlar. Yani bu kabaca, 4 milyon masum Iraklının
hayatını kaybetmesi demektir. Yok yere, komşu ülkemizin halkının
milyonlarca masum insanını öldürdüler.

Şimdi de orada batağa saplandı tabiî emperyalistler. Dünyanın en
güçlü ordusuna sahip olmalarına rağmen batağa saplandılar. Halklar
yenilmez, arkadaşlar. Eninde sonunda başkaldırır ve zafer kazanır. Bu
kaçınılmaz. Kurtulamıyor şimdi, yardım istiyor. Gidecek artık. Umutsuz... Her geçen gün daha da batacak. Kurtulamayacağını anladığı için,
iyice rezil olmadan Irak’tan çıkmak istiyor. Özellikle Afganistan’a gitmek istiyor, Orta Asya’ya gitmek istiyor.
Geçerken de ordusunu, Türkiye üzerinden, İskenderun’dan tahliye
etmek istiyor. Asker arkadaşlar bilir, bir savaşta, bir mevziden geri çe135

kilmek, orayı işgal etmekten, ele geçirmekten daha zor olabilir. Hele
bu, ülke bazında ele alındığı zaman, bu zorluk daha da büyür. Çünkü
ilerlerken her türlü tedbirinizi alır, adım adım ilerlersiniz. Yani karşınızdaki cepheyi gerilete gerilete ilerlersiniz. Ama çekilirken, artık yenilgiyi kabul etmişsiniz demektir. Ne olursa olsun, gideceksiniz demektir ki, bu karşınızdaki ordunun askerine, savaşçılarına müthiş bir
güven verir. O yüzden, siz çekilirken yapılan saldırılar büyük kayıplara yol açar. İşte o açıdan güneyden, Basra Körfezi’nden çekilip gitmek
istemiyor. Türkiye üzerinden gitmek istiyor.
Peki, buranın güvencesi ne?

Kuzey Irak’taki Kürdistan bölgesi… Orası bildiğimiz gibi, savaşın
başından beri ABD’yle ittifak içinde, arkadaşlar. O yüzden önce oraya
çekilmek ve o güvenli bölgeden de Türkiye’ye gelip, Türkiye’den kayıp vermeden gitmek istiyor.

Burada çağrışım oldu, yine Çanakkale Savaşlarında da, Mustafa
Kemal’in önderliğindeki Anafartalar Grubu Orduları’nın belirleyici rol
oynadığı Türk Ordusu, hezimete uğrattı dünyanın o güne kadar gördüğü en büyük Haçlı Ordusu’nu, Emperyalist Orduyu. Ve kayıplarımız
denk aşağı yukarı, 253 bin biz kayıp verdik, bunun 100 bin civarı ölü,
şehit, geri kalanı da yaralı ve savaş dışı kalmış askerlerden oluşuyor. Ve
250 bin de emperyalist ordunun kendisi kayıp verdi. Aşağı yukarı
500’er binlik ordular çarpıştı ve 250’şer bin kayıp verildi. Emperyalistler bu savaşta kendilerinin tek bir başarılarının olduğunu söylüyorlar: ani, sürpriz çekilme. Gerçekten de sürpriz bir şekilde çekiliyorlar.
Türk Ordusu’nun haberi olmadan, çekilme planını tümüyle uygulayıp,
yürürlüğe koyup, bir sabah vakti çekilip gidiyorlar, arkadaşlar. Yani çekilme böylesine önemli.

Kaldı ki, Başbakan Tayyip, günler öncesinden açıklamıştı; ABD,
Türkiye üzerinden Irak’tan çekilmek isterse, buna yardımcı oluruz, diye. Demek ki, ABD’nin her istediğine evet diyecek bir devlet başkanı
ve bir başbakan var şu anda Türkiye’de. Ne yazık ki, Türkiye bu hallere düşürüldü, bu hallere getirildi…

Ama bizim bu devrimlere bakınca çıkardığımız sonuç şudur; koşullar ne olursa olsun, asla umutsuzluğa kapılmamalıyız. Çünkü halklar
kandırılır, geçici sürelerle yanlış yollara sürüklenebilir, götürülür. Ama
bir gür ırmağın aka aka, dolana dolana sonunda denizi mutlaka bulacağı gibi, sonunda kurtuluş yolunu da bulur halklar. İşte bu devrimler onu
gösteriyor bize.
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İşte yoldaşlarımız da uzun uzun anlattı. Küba teslim olmadı, direndi. Ve onun etkisi uzun yıllar Latin Amerika Halkları tarafından kavranamadı. Ama sonunda kavrandı, bütünüyle anlaşıldı. Chavez Yoldaş’ın
önderliğinde Venezuela Halkı:
“Küba kırk yıldan bu yana direniyorsa, biz de direniriz. Küba’nın başardığını biz de başarabiliriz”, dedi ve başardı.

Oradan gelen devrimci rüzgârın etkisiyle, Morales Yoldaş, Bolivya’da aynı bayrağı yükseltti ve başardı. Nikaragua’da Sandinistler başardı, arkadaşlar. Ve giderek, yoldaşlarımız anlattı, dalga dalga bu antiemperyalist, halkçı, sosyalist hareket tüm Latin Amerika’ya yayılıyor.

Biz de ülkemizde
emperyalistleri mutlaka yeneceğiz!

Ortadoğu’da da bu başlayacak. Ve Ortadoğu’nun devrimci mücadele yönünden en birikimli, en deneyimli ülkesi olan Türkiye’de de bu
hareket başlayacak, gelişecek ve mutlaka bir gün zafere ulaşacak, arkadaşlar.
(Alkışlar…)

Buna biz adımız gibi eminiz. Çünkü biz de hiçbir zaman teslim olmadık! Hiçbir zaman baş eğmedik! Hiçbir zaman ideolojimizden ve
teorimizden taviz vermedik!

Yoldaşlarımız anlattı, çoğu arkadaşımız bilir, Önderimiz Hikmet
Kıvılcımlı, Mustafa Kemal Samsun’a çıkarken, Yörük Ali Efe’nin Çetesi’nde, emperyalist İtalyan işgalcilerine, ordularına ve Yunan ordularına karşı savaşmak üzere Ege’ye çıktı, arkadaşlar. Ve savaşarak, o
genç yaşında Köyceğiz Kuvayimilliye Askerî Kumandanlığı’na getirildi,.

Sonra Askeri Tıbbiye’ye gitti, doktor oldu, Türkiye’nin en önemli
ruh sağlığı hastanesinde asistan oldu. Mazhar Osman’ın, ünlü Bakırköy
Ruh Hastanesinin Başhekimi Mazhar Osman’ın asistanı oldu. Orada
çok başarılı çalışmalar, deneyler içindeyken, devrimci hareketin, kavganın boylu boyunca içine girdi, daldı ve devrimci kavgaya kendini
adadığı için ömrünün 22,5 yılını zindanlarda geçirdi. Ama asla gerilemedi. Asla inancında kararsızlığa, tereddüde düşmedi. Ve işkence odalarında asla yılgınlığa düşmedi. Sonuna kadar direndi.
(Alkışlar…)
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Sadece pratikte savaşmakla kalmadı, onlarca, bugün standımızda da
bulunan, teorik hazine bıraktı bize. Türkiye Devrimi’nin yolunun nereye gideceği ve hangi sonuçlara ulaşacağını gösteren teorik hazineler bıraktı. Yani biz o teorinin ışığında, hiç tereddüde düşmeden yolumuzu
bulabiliyoruz. Ve o yoldan yürüyerek, eninde sonunda zafere ulaşacağız. Bu biraz geç olabilir, bunu belki biz görmeyebiliriz, biz yaştaki arkadaşlar. Ama genç arkadaşlarımız mutlaka görecek bunu, arkadaşlar.
Çünkü işte Latin Amerika’da kırk yıl önce faşist diktatörlükler elinde inliyordu halklar. Art arda yaptırtılan faşist darbelerle, hemen tüm
ülkelerinde, ABD kuklası faşist diktatörlükler hâkim oldu Latin Amerika’nın. Ama bugün ne hale geldi görüyoruz işte. Nasıl devrimci bir
rüzgârın, kasırganın etkisi altında, gördük, arkadaşlar.
Biz niye olmayalım?

Bizde de aynı şey olacak. Ortadoğu’da da olacak, siyah Afrika’da
da olacak bu. Bunlar olacak.
Ve mutlaka zafer kazanacağız, arkadaşlar!

Sizleri daha fazla yormak istemiyorum. Anlatacak çok şey var, yoldaşlarımın da bildiği gibi.
Ama son söz olarak diyoruz ki:

Halkız Haklıyız Yeneceğiz!
Venceremos!

(Alkışlar… Halkız Haklıyız Kazanacağız… Yaşasın Halkın Partisi Kurtuluş Partisi…)

Tacettin Çolak Yoldaş: Sayın Genel Başkan’ımıza çok teşekkür
ediyoruz.

Etkinliğimiz burada bitti. Tüm katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Ne olursa olsun, hangi engelle karşılaşırsak karşılaşalım, ülkenin
İkinci Kurtuluş Savaşçılarının önü kesilemeyecektir. İkinci Kurtuluş
Savaşı’mız mutlaka başarıya ulaştırılacaktır!
Katılan arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz, sağ olun.
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Ayrım III

5 Temmuz 2009 Bursa Konferansı
Venezuela: Gerçek Egemenlik ve Özgürlük

Kurtuluş Partisi MYK Üyesi ve
Bursa İl Başkanı Halil Ağırgöl Yoldaş’ın
Açış Konuşması

Latin Amerika’da emperyalizme karşı verilen
mücadele bizim de mücadelemizdir

Değerli konuklar, değerli yoldaşlar,

Partimiz Halkın Kurtuluş Partisi adına, hepinizi en içten, en devrimci duygularımla selamlarım.
(Slogan: Viva Chavez Viva Venezuela…)

Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Partimizin düzenlemiş olduğu Konferansımıza hepiniz hoş geldiniz.
(Alkışlar…)

Bundan tam 198 yıl önce, 5 Temmuz 1811 tarihinde, Simon Bolivar
ve Francisco Miranda önderliğindeki Venezuela Halkı, Amerika kıtasının keşfiyle başlayan İspanyol sömürgeciliğine son verdi.

Venezuela Halkı, bundan 198 yıl önce gerçekleştirdiği Kurtuluş Savaşını, bugün İkinci Kurtuluş Savaşı’yla devam ettiriyor.

Venezuela Halkı, Hugo Chavez önderliğinde ABD, AB Emperyalizmine karşı mücadele verirken, Simon Bolivar’ın tüm Latin Amerika’yı
kaplayan Özgürlük ve Eşitlik mücadelesini devam ettiriyor.

On yıllarca, ülkenin bütün zenginlikleri bir avuç yerli-yabancı Parababasının cebine girerken, bugün başta petrol olmak üzere, ülkenin bütün zenginlikleri, kaynakları halkın çıkarına kullanılıyor. Ve ülkede bağımsız sanayinin, tarımın, ekonominin inşası çalışmaları hızla devam
ediyor.
Küba Devrimi’nin önderi Fidel Castro şöyle diyor:

143

“Venezuela’da, tüm umutlarını uluslararası ekonomik krizin
ülkeye indireceği darbeye bağlayan Bolivarcı Devrim’in düşmanları, Chavez’in sosyalizm mücadelesinin her türlü engelin üstesinden gelme becerisi olduğunu anlayacaklardır. Chavez, zaferle ve
büyük sosyal ilerlemelerle devam etmeye, ülkenin sanayileşmesini
aynı hızla sürdürmeye ve Venezuela’nın üçüncü dünyaya eskimeyecek sosyal adaletini ve sanayisini oturtmuş bir ülke haline getirtmeye söz verdi.”

Fidel’in belirttiği ve Chavez tarafından verilen bu söz, bu mücadele,
Latin Amerika’da hızla yayılıyor. Ardı ardına halkçı iktidarlar yönetimleri alıyorlar. Ve bir dönem Amerika’nın, ABD Emperyalizminin arka
bahçesi olan Latin Amerika, bugün dünya halklarının umudu oluyor.
İşte biz bugün, bu umudu paylaşmak için buradayız.

Bizler biliyoruz ki, Latin Amerika’da emperyalizme karşı verilen
mücadele, bizim halkımızın da mücadelesidir. Halkımızın gerçek kurtuluşunun sağlanacağı İkinci Kurtuluş Savaşı’nın mücadelesidir.

Tam bağımsız bir ülkenin, tüm kaynakları halkın çıkarı için kullanılan sanayileşmiş bir ülkenin ve başta İşçi Sınıfımız gelmek üzere köylü, şehirli bütün değerleri yaratan emekçi halkın iktidarının mücadelesidir.

Şimdi sizleri, bu mücadelede, başta Bilimsel Sosyalizmin Kurucuları olan Marks-Engels, Lenin ve Türkiye Devrimi’nin Önderi Hikmet
Kıvılcımlı olmak üzere, bu kutsal insanlık davasında halklarının kurtuluşu için mücadele verirken yaşamlarını yitirmiş olan tüm Devrim Şehitleri için saygı duruşuna davet ediyorum.
(Enternasyonal Marşı…)

Anıları mücadelemize örnek olacaktır.
(Alkışlar…)

Yol ver ölüm
çök yıkıl ey mezar
bak devrim dev gibi dimdik
insan ateştir yanarken yakar
bomba patlarsa açılır gedik.
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Değerli dostlar,

Şimdi size programı aktarayım. İlk olarak sinevizyon gösterimiyle
başlayacak etkinliğimiz, ardından Sayın Büyükelçimizin, Sayın Genel
Başkan’ımızın Konferans etkinliğiyle, sunumuyla devam edecek ve
sonlanacaktır.
Şimdi Ankaralı Yoldaşlarımızın hazırladığı sinevizyon gösterimini
seyredeceğiz.
(Sinevizyon gösterimi…)

Arkadaşlarımızın hazırlamış olduğu bu etkileyici sunum nedeniyle
kendilerine teşekkür ediyoruz.
(Alkışlar…)

Değerli dostlar,

ABD Emperyalizmine karşı yiğitçe mücadele eden Venezuela Halkının Temsilcisi, Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Büyükelçisi Sayın
Raúl Betancourt’u kürsüye davet ediyorum.
(Alkışlar… Slogan: Viva Chavez Viva Venezuela… Alkışlar…)

Türkiye Devrimi’nin Önderi Hikmet Kıvılcımlı’yla mücadele etmenin onurunu yaşamış ve bu büyük onuru bizlere aktaran Partimizin Genel Başkanı Sayın Nurullah Ankut.
(Alkışlar… Slogan: Davamız Halkın Kurtuluş Davasıdır…)
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Venezuela Büyükelçisi
Raúl José Betancourt Seeland Yoldaş’ın
Konuşması

Chavez doğru önderlikle zafer kazanılacağını
kanıtladı

Yine sizlerle böyle bir öğleden sonra, Türkiye’nin çok güzel bir şehri olan Bursa’da bu dakikaları paylaşıyor olmaktan ne kadar keyif duyduğumu anlatmaya çalışsam, sanıyorum kelimeler kifayetsiz kalacak.

O yüzden Başkanına ve Devrimine sahip çıkmayı bilmiş Venezuela
Halkı, cesur Venezuela Hükümeti ve cesur Venezuela Devlet Başkanımız Hugo Chavez Frias’ı temsilen, hepinizi bu güzel günde teker teker
ve bütünüyle selamlamaktan onur duyuyorum. Hoş geldiniz.
(Alkışlar…)

Öncelikli olarak Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanına, Genel
Başkan Yardımcılarına, Ankara İl Örgütü, İzmir, İstanbul ve Bursa İl
Örgütü Başkanlarımıza, her zaman Küba ve Venezuela gibi devrimci
savaşı destekleyen ve bu savaş içinde yoğrulan ülkelerle dostluk ve dayanışmalarını esirgemediklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum kendilerine.
(Alkışlar…)

Bugün biz Venezuelalılar, Venezuela kesin bağımsızlığının 5 Temmuz 1811 yılı itibariyle 198’inci yıldönümünü kutlamaktayız.

Bizim bağımsızlık akdimiz, bildiğiniz gibi 5 Temmuz günü, Venezuela’yla beraber kurtarılan Bolivya, Peru ve Nikaragua ülkelerini de
içine alarak imzalanmıştır ve altına da imzasını Simon Bolivar atmıştır. Elbette ki, Latin Amerika ve Venezuela bağımsızlığının mimarı, babası Fransisco de Miranda’yla birlikte.

Bu fırsattan istifade, sizlerden de gecikmemizden dolayı özür dilemek istiyoruz. Sait Kıran Yoldaş’ım biraz endişeliydi, bizi sürekli ola149

rak arıyordu: geliyor musunuz, gelmiyor musunuz? diye… Ama bugün
vesilesiyle, Ankara’da hem Simon Bolivar Parkı’nda (ki burada Simon
Bolivar’ın bir heykeli ve Francisco de Miranda’nın bir büstü var, onun
önünde) bir çelenk koyma törenimiz vardı. Bu vesileyle biraz geç kaldık, kusurumuza bakmayınız.
(Alkışlar…)

Elbette ki bizim kesin bağımsızlık akdimiz 5 Temmuz 1811’de imzalandı. Yalnız, İspanyol zincirlerini kırmak ancak 24 Haziran 1824 yılında yapılan Carababo Savaşı’yla mümkün olabildi. Ve o tarihten itibaren kesin bağımsızlığa net bir geçiş oldu.

24 Haziran 1824 yılında Carababo Ovası’nda meydana gelen bu savaşta, Generaller Generali Simon Bolivar, elbette ki İspanyol eşdengisi generalle bir saat süren bir savaş yaptı ve bu bir saat bile yeterli oldu. Çünkü gerçekten topraklarını özgürleştirmek özlemiyle yanıp tutuşan Venezuelalılar, bir saate varmadan İspanyol Ordusunu darmaduman etmeyi başardılar.

Ben Ankara’daki dostlarımla da yaptığım konuşmalar esnasında
fark ettim ki, ne yazık ki, Venezuela, Türkiye’de hâlâ yeteri kadar tanınmıyor. Ve aynı şekilde Türkiye de Venezuela’da tanınmıyor. Bir kez
daha bu konuyla ilgili olarak, Türkiye’nin Caracas Büyükelçisiyle de
birçok kere sohbetlerim söz konusu oldu.
Az önce Ankara İl Örgütünden arkadaşlarımız, oldukça bütün bir
belgesel sundular bize, gayet güzeldi. Ve orada tarihî öğelerden bahsedilmekteydi. Ben de konuşmamın girizgâhını bu şekilde uygun gördüm.

Venezuela, buradaki arkadaşlarımızın tümünün bildiği gibi, Güney
Amerika’nın kuzey köşesine yerleşmiş bir ülke. Yaklaşık 26 milyon
nüfusu var ve nüfusunun yarısından çoğu da 40 yaşının altında. Guayana, Brezilya, Kolombiya ve Karayib Denizi’ne sınırı olan bir Latin
Amerika ülkesi.

Venezuela, bildiğiniz gibi doğal kaynakları açısından da oldukça
zengin bir ülke. OPEC üyesi aynı zamanda. ALBA ve PETROKARİBE adıyla kurulan bu alternatifler sayesinde de petrol ve doğal kaynaklarını imkânı olmayan ülkelerle paylaşma yoluna giderek, onların
ihtiyaçlarını karşılamak için büyük fırsatlar elde etmiş bir ülke.
Başkan Chavez’in iktidara gelmesinden önce Venezuela’daki 40
yıllık demokrasi sürecinin, ki bu 40 yıllık demokrasi sürecinin tırnak
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içinde ve altını çizerek söylemek lazım, çünkü sözde demokrasi, genelde 5 yıllık alternatif iktidarların sırayla yönetime geldikleri bir demokrasiden geçme süreci de diyebiliriz.

Buna istinaden geçenlerde Türk işadamlarıyla yaptığım bir ticari
görüşme esnasında bana Venezuela’nın petrolüyle değil de, Başkanıyla Türkiye’de daha çok tanındığını söylediler.

Yani hem o devletin bir görevlisi olarak Yiğit ve Devrimci Başkanının bu topraklarda tanınıyor olmasından gurur duydum, ama bir yandan
da Venezuela’nın ve kıtanın en önemli geçim kaynaklarından ve endüstri kaynaklarından biri olan petrolüyle tanınmamasından dolayı da
bir burukluk yaşadım tabiî.
Şimdi Bolivarcı Devrim’in temel taşına inmek istiyorum. Bolivarcı
Devrim’in temel taşı dediğimiz zaman ülkenin hiçbir şekilde boyunduruk altında bulunmaksızın kendi özgürlüğünü kendi elinde tutması gelmektedir. Ki bunları da Simon Rodriguez ve Ezequiel Zamora’nın öğretilerine borçluyuz.

1982 yılında ordudaki bir grup subay bir araya geliyorlar ve “Üçlü
Ağaç”, az önce de belgeselde de geçti, üç isimden “Üç Köklü Ağaç”
kurmaya karar veriyorlar. Bunun aracılığıyla Orduyu bir şekilde reforme etmeyi sağlamaya çalışıyorlar, ki bu daha sonra, yıllar sonra, meyvesini bugünkü orduyla verecektir.

Elbette ki bu subay mensuplarının içerisinde, hepimizin bildiği Hugo Chavez Frias ve Cardenas gibi birçok önemli subay da bulunmaktaydı.

1989 yılına geldiğimizde, ki o dönemde Carlos Andrés Pérez Hükümeti ikinci kere görev başındaydı ve bildiğiniz gibi aşırı neoliberal politikalar yürütmekteydi, yaşam pahalılığı, insanların zaruri ihtiyaçlarını
dahi gideremeyecek durumda oldukları bir noktaya gelmeleri, Venezuela Caracaso Olayları adıyla bilinen büyük bir sosyal patlama yaşanmasına neden oldu.

O dönemde de bildiğiniz gibi Chavez orduda önemli bir rol üstlenmişti ve kendisini Miroflores Başkanlık Sarayı’nda yaptığı açıklamayla kameraların karşısında gördük.

Ordunun bir mensubu olarak Başkan Hugo Chavez Frias, o dönemde yaşanmakta olan ve ordunun kendi sivil halkı üzerinde kurmuş
olduğu ve yaratmış olduğu öfke ve şiddetten dolayı son derece rahatsız
bir tutum içerisindeydi.
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Sizlerin de az önce belgeselde detaylı olarak izlediği üzere, bizim
meşhur Caracas Olaylarımızda binlerce Venezuelalının hayatlarını kaybetmesi üzerine, bir grup arkadaşıyla birlikte birkaç sene sonra Başkan
Chavez bir darbe girişiminde bulunacaktır.

Bir grup halkçı subayla birlikte Maracay’da MBR 200 adlı bir gizli
örgüt kuran Başkan Chavez, elbette ki bu haksızlıklara daha fazla dayanamayarak başrolü üstlenmeye başlayacaktır.
Elbette ki Başkan Chavez’in, o dönemdeki asker Chavez’in girişmiş
olduğu darbe girişimi, ne yazık ki başarısızlıkla sonuçlanacaktır ve daha sonra kameraların karşısına çıkarak Chavez, yapmış olduğu darbe
girişiminin, silahlı hareketin tüm sorumluluğunu üstlenecek ve teslim
olacaktır.

“Elbette ki şimdilik”, diye bir sözcük kullanıyor Başkan Chavez
dikkat ettiyseniz. Yani “Bu girişimlerimiz şu an için başarıya ulaşamadı. Ama gelecekte de yine bir şekilde karşılaşacağız” diyor fark
ettiyseniz, bilmiyorum, kendisi bir dakikalık bir görüntü veriyor ekranlarda ve tüm silahlı çatışmaya giren arkadaşlarını, asker arkadaşlarını,
teslim olmaya ikna etmeye çalışıyor. Ama o dönemden bu döneme hâlâ teslim olmayan, Carlos Andrés Pérez Hükümeti tarafından hâlâ tutuklanma emri devam eden askeri subaylar da bulunmakta.

O bir dakikalık görüntü esnasında Chavez’in sarf etmiş olduğu sözcükler, onu bir askeri darbenin başarısızlığından bir devlet başkanlığına götürecek yolda büyük bir ödül olarak sundu bunu ona.

Kendisi, “şu an için darbemiz başarıya ulaşamamıştır” derken, “şu
an için” sözüyle aslında Venezuela Halkının gönlüne bir umut düşürmüştür.

Başkan Chavez, bildiğiniz gibi bu darbe girişiminin arkasından iki
sene hapiste kaldı ve daha sonra devlet başkanı tarafından serbest bırakıldı. Ve o dönemde, hiçbir şekilde seçimlerle görev başına gelmek gibi bir ümide dahi kapılamayan sol partiler, Başkan Chavez’in kurmuş
olduğu hareketi aslında bir çıkış yolu olarak gördüler ve kendisini desteklediler.
Bu sebeptendir ki, Başkan Chavez “Beşinci Cumhuriyet Hareketi” adlı, isimli partiyi kurar.

Ve 6 Aralık 1998 günü yapılan başkanlık seçimlerine bu partiden
aday olarak girer ve oyların yüzde 57’sinden fazlasını kazanarak başkan seçilir.
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Elbette ki, her alışılagelmiş seçim kanallarıyla seçimlere girmeyip
de bu seçimleri kazanamayan insanlar gibi değil de, hiç bilinmedik yollardan birdenbire karşılarına Chavez gibi biri çıkınca, elbette ki sol tandanslı olan fraksiyonlar birazcık ne yapacaklarını şaşırmaya başladılar
ve Caracas’ta huzursuzluk çıkarmaya başladılar.

Chavez Venezuela’da
Parababaları düzenini altüst etti

Kendisi zaten seçim kampanyalarında da, göreve gelir gelmez anayasayı değiştireceği konusunda vaatler vermekteydi. Zaten seçildikten
sonra, yemin töreni esnasında, “Bu zavallı anayasanın üzerine yemin
etmek zorundayım” şeklinde bir söylemde bulunmuştur.
Daha sonra bir kamuoyu yoklaması yapılmıştır. Venezuela Halkına,
anayasanın değişip değişmemesi konusundaki fikri sorulmuştur. Çoğunluk “Evet” demiştir ve bir anayasa değişikliği gerçekleştirilmiştir.

Chavez’den önceki demokratik sürece bakarsanız, insanların devlet
başkanı olabilmeleri için ya arkalarında çok sağlam dayılarının olması
gerekiyordu ya da çok sağlam Parababası olması gerekiyordu.
Elbette ki bu geleneksel yolların dışından gelen bir başkandan duyulan, sağ tarafta duyulan rahatsızlık, daha sonrasında yetmiş iki saat
sürecek ülkedeki bir grevin de habercisiydi.

Eğer ülke, bu süreç içerisinde hiçbir üretim yapmaksızın dondurulursa, Başkan Chavez’in ister istemez istifasının isteneceği biliniyordu.

Aynı zamanda petrol üreticisi ülkeler birliğinde Venezuela’nın sözcüsü olarak bulunan Cesar Gonzales, yedi ay boyunca da zaten bu sürecin dinginleştirilmesi için geniş ve çetrefilli pazarlıklarda bulundu.

2001 yılının sonunda gerçekleştirilen eylemin, daha doğrusu iş bırakma eyleminin hemen ardından da, hepimizin tanıdığı, bildiği gibi,
muhalefet şehrin bir noktasından bir başka noktasına doğru bir yürüyüş
planlamıştı.

Miraflores Başkanlık Sarayı’nın hemen çevresinde ve civarında
Başkan Chavez sempatizanı halk bulunmaktaydı.

Başkan Chavez, Venezuela Halkına, devlet radyo ve televizyon kanalı vasıtasıyla ulaşabilmekteydi.

Daha sonra yerleştirilmiş olan keskin nişancıların atışları esnasında,
ne yazık ki hayatını kaybeden insanların haberleri gelmeye başladı.
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Tüm bu olayların sonucu olarak da zaten 11 Nisan 2002 darbesi karşımıza çıktı.

Bütün bu olayların sonucunda meydana gelen darbeye istinaden
Başkan Chavez, görevinden 48 saat süreyle uzaklaştırıldı.

Ben o dönemde de Venezuela Dışişleri Bakanlığı Protokol İşleri Genel Müdürlüğünde görev almaktaydım.

Benim bulunduğum ortamda ve diğer devlet dairelerinden aldığım
bilgilere istinaden sizlere şunu söyleyebilirim ki, çok sayıda orta ve üst
düzeyde görevli o gün Başkanları için hayatlarını feda etmeye hazırlardı. Tek istedikleri, Başkanlarının teslim olmamasıydı.

Zaten sağ tandanslı gruplar tarafından desteklenen ordunun sözde
subayları, üst düzeyleri, Başkanlık Sarayı’na geldiler ve Başkan Chavez’e teslim olması konusunda baskı yapmaya başladılar.

Venezuela Halkı, kırk sekiz saatten fazla bir süre hiç evine gitmedi
ve hiç uyumadı. Tek istedikleri, Başkanlarının bir an önce Başkanlık
Sarayı’ndaki ofisine geri gelmesiydi. Sokaklarda her türden gösterileri
yaptılar.

Hepinizin bildiği gibi, “Kısa Pedro” olarak tanınan o dönemin sözde başkanı Pedro Carmona, yıllar süren bir çabayı bir iki saat içerisinde silme gibi bir şeye yeltendi.

Ülkenin adını, “Venezuela Bolivarcı Cumhuriyeti”nden tekrar
“Venezuela Cumhuriyeti”ne değiştirdi ve “Tam Yetki Yasaları”nı ortadan kaldırdı.

Elbette ki bu Geçici Hükümet, oldukça saçma hatalara da imza attı.
Bu hataların en başında, Başkanlık Şeref Muhafızlarını değiştirmemesi gelmekteydi. Ki daha sonra hepimizin bildiği üzere, Başkanlık Sarayı tekrar ele geçirildi bu muhafızlar tarafından. Aynı muhafızlar giderek Orchila Adası’ndan Başkanlarını geri getirdiler.
Kuyruk renkleri Amerika Birleşik Devletleri’nin armasını taşıyan
bir uçak, Başkan Chavez’i ülkeden uzaklaştırmaya ve Allah bilir nereye götürmeye hazır bir şekilde de beklemekteydi.

Aynı zamanda bu sahte generallere, sahte üst düzey subaylara bir şekilde sufleler veren ve Venezuela karasularına girmelerine ramak kalmış birçok gemide de üst düzey, Kuzey Amerikalı subaylar bulunmaktaydı.
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(Ben Sait Yoldaşıma ve Ankaralı yoldaşlarıma öğretmiştim, bakıyorum biraz kendimizden geçer gibi olduk, biraz uyanalım ve ne diyorduk: Chavez gitmedi… Uh! Ah! Chavez "o Se Va!..

(Gülüşmeler… Alkışlar… Slogan: Uh! Ah! Chavez "o Se Va!..
Alkışlar… Slogan: Viva Chavez Viva Venezuela… Al-kışlar… Slogan: Yaşasın Halkların Kardeşliği… Alkışlar…)

Aslında ben sözlerimi birden bıçakla kesmiş gibi oldum ama kesmeyi de yeğledim. Çünkü bu son on yılda yaşadığımız devrim süreciyle ilgili Venezuela konularından bahsetmek, bitmeyen bir hikâyeye dönecek, o yüzden bu kadarı kâfi…

2009 yılının 9 Şubatı’nda hepinizin bildiği gibi Bolivarcı Devrim
onuncu yaşını tamamladı.

Elbette ki Başkan Chavez Hükümetinin bu kadar yükselmesindeki
en başta gelen nedenlerden bir tanesi de, gerçekleştirmiş olduğu Sosyal
Misyonlar.
Bolivarcı Hükümet, öyle güzel sosyal misyonları vücuda getirdi ki,
muhalefet bile, biz bu seçimleri bir şekilde kazanırsak, bu misyonlara
bir şekilde sahip çıkacağız, vaatlerini sürdürmeye başladılar.
Tüm bu sosyal misyonlar sayesinde ne mi sağlandı?

Ülkede yaşayan vatandaşlara hak ettiklerini bir nebze de olsa geri
verme sağlandı. Ki, eski Venezuela düşünürlerinden bir tanesi demiş ki:
Venezuela halkına ne verilmeli? En azından hak ettiği mutluluk verilmeli.
Bu misyonlara baktığımız zaman bunlardan bir tanesi,

Ağaç Misyonu; ki bunun temelinde orman alanlarının korunması
ve düzgün şekilde değerlendirilmesi bulunmakta.
Bir diğeri Bilim Misyonu; Bilimsel gelişme, teknolojik alfabe ve
daha sonrasında bu konuları kapsayan mastır programlarını içermekte.

Kültür Misyonu; birbirleriyle girift halde bulunan kültürlerin hangilerinin yapısının korunmasını içermekte.

Diğer bir misyon Guaıcaıpuro; bu yerli halklara tanınan öncelikleri içeren bir misyon.

Kimlik Misyonu; ırkı, dili, dini ne olursa olsun o topraklar üstünde
yaşayan, sınıfı ne olursa olsun her Venezuela vatandaşına bir kimlik
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belgesi vermeyi amaçlayan misyon.
Aynı şekilde bir diğer misyon,

Mahalle Anneleri Misyonu; ki bugüne kadar yüz elli binden fazla
ev hanımı bu misyona katılmış durumda ve kendilerine de bir asgari
ücretlinin aldığının yüzde seksenine yakın bir ücret ödenmekte.

Mucize Misyonu, her şekilde, her tarzda göz ameliyatının ve daha
sonrasında verilecek olan protez ve ekipmanların ücretsiz, bedelsiz olarak vatandaşlara sunulmasını içermektedir.

Miranda Misyonu; Silahlı Kuvvetlerin yeniden organize edilmesi
ve halkın yararına sunulmasını içermekte.

Siyahi Hipolit Misyonu; o da diğerleri gibi yerli vatandaşlara gösterilen ihtimam.
Diğer misyon ise, madenciler için kurulmuş olan bir misyon.

Özgün adı Vuelvan Caras olan misyon; kooperatiflerin kurulması
ve bunların finanse edilmesi temeline dayanmakta.
Samora Misyonu; toprakların tapulandırılması ve çiftçilere verilmesini içermekte.

Merkal Misyonu ise; tüm halka açık yemekhanelerin ve pazarların
kurulması demek.

Robinson Misyonu; ki hepimiz de bunu çok iyi biliyoruz artık, 28
Ekim 2005 yılında, UNESCO Venezuela’yı okuryazar bir ülke olarak
ilan etti ve çok tarihi bir gündür bu Venezuela için.

Venezuela Küba’dan sonra kıtada bu amaca örnek olan ikinci ülkedir.

İkinci Robinson Misyonu ise; bugüne kadar hiçbir şekilde ilkokulu bile, ilköğretimi bile bitirme, değil ilkokula gitme, bir okula bile gitme imkanı bulmamış insanların yaş ayrımı gözetmeksizin bu imkandan
yararlanmalarını sağlayan misyon.
Sucre Misyonu ise; her vatandaşa üniversite yolunu açan misyondur.

Mahalle İçi Misyonu ise; tamamen ücretsiz bir şekilde sağlık hizmeti sunan bir misyon. Yapılacak her türlü tanı, her türlü tahlil ve daha
sonrasında gerçekleştirilecek tedavi süreci tamamıyla ücretsiz.
Milli hükümetimiz tarafından geliştirilmiş olan misyonların, sosyal
görevlerin başlıcaları bunlar.
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Bolivarcı iktidarın halka ve ülkeye kazandırdıkları

Müsaadeniz olursa bu 10 yıllık Devrimci Bolivar Hükümet esnasında elde edilen başarılardan da kısaca söz etmek isterim:

- Elbette ki Venezuelalıların dünya kamuoyu önünde kendilerine
olan güvenlerini yeniden kazandırmak.
- Ülkenin kayıtsız şartsız egemenliğinin vatandaşlara verilmesi.

- Petrol endüstrisinin ülkeye geri kazandırılması.

- Venezuela’nın dünyada hak ettiği noktaya getirilmesi.

- Az önce bahsettiğimiz sosyal misyonların yanı sıra bütün tanı merkezlerinin, rehabilitasyon merkezlerinin, yüksek teknoloji merkezlerinin ve halk kliniklerinin kurulmuş olması.

- Cojedes eyaletinde sadece spor eğitimine dayalı bir üniversitenin
açılması.

- Venezuela’nın Asya, Afrika ve Avrupa’yla olan ilişkilerinin genişletilmesi.

- Ekipmanları Arjantin, Almanya, Uruguay ve diğer ülkelerden toparlanan hastanenin teşkilatlandırılması.
- Venezuela havayolları Conviasa’nın yaratılması.
- Tarım için toprakların kurtarılması.

- Bu kurtarılan toprakların asıl sahiplerine, köylülere geri verilmesi.

- IMF’den kesin kurtuluş.

- Petrokimya endüstrisinin geliştirilmesi.

- Uluslararası devlet rezervlerinin arttırılması.
- MERCOSUR’a üyelik.

- Milli topraklar üzerinde bulunan her eyalette Bolivarcı üniversitelerin açılması.

- 1998’de yüzde 80 olan kritik fakirliğin 2007 yılında yüzde 30’a
kadar düşürülmüş olması.
- Evlerinde elektrik ve içilebilir su hizmeti götürülen kişilerin sayısındaki artış.

- Daha önce sokaklarda yaşayan insanların yardımına yetişen, yerli-
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lerin yardımına yetişen Siyahi Hipolit Misyonu.

- Asgari ücretteki artış. Ki zaten şöyle diyebiliriz, asgari ücret, hemen hemen Latin Amerika’da ödenen en yüksek asgari ücret.
- Evsiz barksız olan insanlara ekstra bir ihtimam gösterilmesi.

- Emeklilerin ve yaşlı ve yetim aylığı alanların bu gelirlerine ek bir
katkı.
- Petrosur’un kurulması.

- Petrocaribe’nin kurulması.

- Telesur televizyon kanalının açılması.

- Bolivarcı Haber Ajansı’nın kurulması.

- Petrol üretiminde ve petrol satışında en uygun fiyatın belirlenmeye çalışılması.

- Milli Silahlı Kuvvetler’in Kuzey Amerika ekolünden tamamen bağımsızlaştırılması.

- Aynı şekilde, Venezuela karargâhlarında bulunan Amerikalı askeri
subayların tamamıyla ilişkisinin kesilmesi.
- Aynı şekilde bu karargâhlarda bulunan teknik personelin de tamamen temizlenmesi.
- Milli Kadın Enstitüsü’nün kurulması.

- Aynı şekilde çocuk ölümlerinin minimuma indirilmesi.

- Ülkenin kültür seviyesinin ve eğitim seviyesine bir katkı daha sağlamak amacıyla 50 milyondan fazla ücretsiz kitap basımı ve dağıtımı.

- Aynı şekilde 10 binden fazla eğitim merkezinin yeniden yapılandırılması.
- Gecekonduların eve çevrilme projeleri.

- İlk Yerli Halk Kliniği’nin açılması.

- Güney Bankası’nın kurulması.

Honduras’ta karşıdevrim

Konuşmamı sonlandırmak üzere şimdi sizlere Venezuela’nın resmi
duruşunu belli eden bir basın bildirisi okuyacağım Kardeş Cumhuriyet
Honduras’ta 11 Ağustos’ta yapılan darbeye ilişkin olarak.
Honduras Halkı tarafından bağımsız seçimlerde tamamen halkın

158

hür iradesiyle seçilmiş olan Başkan Manuel Zelaya’ya yapılmış olan
askeri darbe girişiminin üzerinden yaklaşık bir hafta geçti ki, biliyoruz
ki Honduras, Orta Amerika’da hem Venezuela’nın, hem de diğer tüm
Latin Amerikalıların dostu olan bir ülke.
Küba ve Venezuela gibi Honduras da ALBA alternatifinde aktif olarak yer alan ülkelerden bir tanesi.
Başkan Manuel Zelaya neden görevinden oldu?

Çünkü halkıyla paylaşmak istediği, halkının görüşünü almak istediği çok ufacık bir şey vardı. Bunu sadece olayları manipule etmek için
veya olayları rayından çıkarmak için yapmayacaktı. Sadece onlara soracaktı. Ama sonuçta ne oldu?

Evine geldiler, bir gece öncesinde onu tekme tokat tabiri caizse
evinden çıkardılar. Çok vahşi yöntemlerle ülke dışına sürdüler.

Amerika Devletleri Örgütü’nün, bu darbenin sona erdirilmesi ve
Başkan Zelaya’nın tekrar görevine iade edilmesiyle ilgili olarak tanıdığı 72 saatlik süre doldu ve ne yazık ki şu anda geçici olarak görevde
bulunan hükümet verdiği sözü tutmadı.
(Slogan: Kahrolsun ABD Emperyalizmi…)

Elbette ki, Honduras bildiğiniz gibi bu Amerika Devletleri Örgütü’nden bir nevi aslında dışlanmış gibi duruyordu ama daha sonra yapılan görüşmelerde ve son yapılan toplantıda, bunun böyle olmadığı ortaya kondu.
Venezuela’dan yayımlanan basın bildirisi şöyle der:

“Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’ndan bildirilir

“Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Hükümeti, anayasal Başkan
Manuel Zelaya Rosales ve Honduras Halkına karşı, Honduras oligarşisi tarafından gerçekleştirilen darbeyi kınar.

“Başkan Manuel Zelaya Rosales kaçırılmıştır. İkametgâhından
zorla çıkarıltılmıştır. Birkaç saat süreyle resmi iletişim yolları kesilmiştir ve daha sonra darbeci ve amaçlarından saptırılmış askerler tarafından ülkeden sürülmüştür.

“Aynı şekilde bu darbeci askerler, Dışişleri Bakanı Patrica Rolas’ı da kaçırmışlardır. Bu tutuklama esnasında görevlerini yapmakta olan Küba, "ikaragua ve Venezuela büyükelçileri de zarar
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görmüştür. Bu, kendilerine olan saygılarını yitirmiş olan askerler,
uluslararası ve milli kamuoyu önünde gerçekleştirmekte oldukları,
işlemekte oldukları suçun bilincinde değillerdir ve yasalar önündeki sorumluluklarını tamamen unutmuşlardır.

“Bu sebeple Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Hükümeti, uluslararası kamuoyunu derhal, Honduras’ta yaşanan bu durumu kınamaya, yasal Başkan Manuel Zelaya Rosales Hükümeti’nin bir an
önce görevinin başına tekrar iadesi ve bu darbenin bir an önce ortadan kaldırılması için gereken önlemleri almaya davet eder.
Caracas, 28 Haziran 2009”

(Alkışlar… Sloganlar: Viva Küba Viva Venezuela… Viva Honduras Viva Zelaya…)

Hepinizin bildiği gibi, ne yazık ki bu devrimci savaş, kolay verilen
bir savaş değil. Çünkü karşımızda sadece bizden hoşlanmayanları değil, tüm uluslararası kamuoyunu da yeri geldiğinde karşımıza alabiliyoruz. O yüzden daha yapacağımız çok şey var diye düşünüyoruz. Ayrıca Venezuela için her şeyden önce bir medya kampanyası var. Onun
için çok daha fazla çalışmalıyız, diyoruz.
(Alkışlar…)

Mesela ne oldu?

Biz bu darbe esnasında, kesinlikle üç gün hiçbir şeyden haberdar
olamadık.
Neden?

Çünkü Parababaları bir şekilde özel televizyon kanallarının, gazetelerin, radyoların, her şeyin sahibiydiler.
Ne oldu?

Bizim haber alma özgürlüğümüzü elimizden almış oldular.

Düşünebiliyor musunuz, 72 saat boyunca hiçbir şeyden haber alamıyorsunuz. Bu, insanın haber alma özgürlüğünün elinden alınması,
iletişim özgürlüğünün elinden alınması, insanı ne kadar zavallı ve aciz
bir duruma düşürüyor. Ülkenizde bir şeyler oluyor, siz ülkenizde neler
olduğunu bilmiyorsunuz. Ben bu vatandaşlar arasında şanslı olanlardandım. Çünkü ben devlet memuruyum. Bakanlıkta çalışıyorum. Bir
şekilde uluslararası yolları kullanarak neler olduğunu biliyoruz. Ama
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Allahtan halkımız hiçbir şekilde yılmadı, sokaklara çıktı, sonrasında
Başkanımızı geri almayı başardık.

O kadar utanç verici bir şey ki, bir televizyon kanalını açıyorsunuz,
bir haber dinlemek istiyorsunuz, karşınıza saçma sapan aşk filmleri çıkıyor, çocuklar için konulmuş çizgi filmler çıkıyor ve siz ülkede neler
olup bittiğini haber almaya çalışıyorsunuz. Bu geçmişte Venezuela’da
oldu, şu anda Honduras’ta da durum aynı şekilde. Allahtan biz, Telesur
diye Venezuela’da bir kanal kurduk ve tüm Latin Amerika tarafından
desteklenen bir proje haline dönüştü ki, bugün Honduras’ta neler olup
bittiğine dair esaslı ve gerçek bilgileri alabiliyoruz. Ve bu arada birçok
Venezuela vatandaşı uluslararası kamuoyunu bilgilendirmek için tutuklanmayı bile göze almış şekilde çalışıyor.

Çok teşekkür ediyorum, sağlığınıza, dostluğunuza ve iyi niyetinize.
Her zaman olduğu gibi beni sıkılmadan dinlediniz. Her zaman söylediğim gibi; Venezuela’ya sonuna kadar güvenebilirsiniz, Büyükelçiliğimize sonuna kadar güvenebilirsiniz ve bu hizmetkârınıza sonuna kadar
güvenebilirsiniz.
Çok teşekkürler.

(Alkışlar… Slogan: Viva Chavez Viva Venezuela…)

Her zaman Ankaralı Yoldaşlar bize sürpriz yaparlar. Bugün de bir
sürprizleri var. Gerçi sürpriz yanı kalmadı ama bizim de sizlere bir
sürprizimiz var. Sürpriz hazırladık. Sizlere bir dostluk belgesi ve plaket
hazırladık Venezuela’ya göstermiş olduğunuz dayanışmadan ötürü…

(Sayın Büyükelçi, Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah
Ankut’a ve diğer yetkililere birer dostluk belgesi ve Parti adına da bir
plaket sunar.)
(Alkışlar… Slogan: Kahrolsun Emperyalizm Yaşasın Halkların
Kardeşliği…)
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Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı
Nurullah Ankut Yoldaş’ın
Konuşması

Teslimiyet yok!
Yılmadan savaşmak ve
bağımsızlığı kazanmak gerekir!
Sevgi ve saygı değer arkadaşlarım,

Venezuela’daki Bolivarcı Devrim’in ve onun Yiğit Önderinin, Chavez’in Yoldaşı; bizzat o devrim içinde yer almış, o devrimi yaşamış, o
devrimi yapanlardan biri olan Raúl Yoldaş, Bolivarcı Devrim sürecini
ayrıntılarıyla bize anlattı.

Kısaca birkaç başlık altında maddeleştirmek istersem bu devrimin
özelliklerini; önce bu devrimin Antiemperyalist bir Devrim olduğunu görürüz, yoldaşlar.
Antiemperyalizm demek, 150 yıldan beri, yani 1850’den beri, AB
ve ABD Emperyalizmine karşı olmak demektir.

Emperyalizm, doğası gereği
sömürücüdür, talancıdır

Emperyalizm bildiğimiz gibi, insanların, yani o politikayı güden
devlet yöneticilerinin iyi ya da kötü niyetlerinden kaynaklanan bir şey
değildir. Yani istenirse vazgeçilebilecek, geri durulabilecek bir politika
değildir emperyalizm. Emperyalizm, sermayenin ulaşmış olduğu yoğunlaşma derecesinden dolayı, kaçınılmaz bir şekilde önce ülke içinde
yüz, altmış, elli, hatta daha da az tekelci büyük şirketin ekonomiyi tümüyle ele geçirmesidir. Ve ülke içinde o denli büyük bir sermaye birikimine sahip olur ki bu şirketler, ondan sonra artık o büyüklükteki sermayeleriyle ülke sınırları içine sığamaz olurlar. Dünyanın başka bölgelerine yayılmak, oralara gitmek, oralardaki yeraltı, yerüstü kaynaklarını
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yani o ülkelerin tüm doğal kaynaklarını, pazarlarını ele geçirmek isterler. Bu, sermayenin ulaşmış olduğu yoğunlaşma derecesinin doğasından
kaynaklanır. Bu, asla vazgeçilemez, geri durulamaz bir durumdur.

Yani şöyle bir örnekle somutlaştırabiliriz bunu: Yoldaşlarım bilir,
sık sık da anlatırım; babam besiciydi; aile ekonomisi tipinde üretim yapardık. Zaten köy kökenli de olduğumuz için hayvanlarla iç içeydik
hep, çocukluğumuzdan beri. Konya’nın bir kenar mahallesindeki evimizde ve onun yanı başındaki ahırımızda; boğamız, ineklerimiz, koyunlarımız, keçilerimiz, tavuklarımız, hindilerimiz, ördeklerimiz, köpeğimiz, kedimiz, zaman zaman benim güvercinlerim, bir kez de devemiz oldu. Yani hayvanlarla iç içe büyüyünce onları seviyorsunuz. Yaşamın vazgeçilmez bir parçası olarak görüyorsunuz. Bu nedenle şimdi
de evde kedilerim var. Sabahları balkona çıkar, balkonun duvarının
üzerine oturur, sokağı, karşı evleri, karşı çatıları gözlerler.

Kedi balkon duvarının üzerine çıktığı anda, kendine özgü, yani avı
gördüğü anda, ona ulaşma, onu ele geçirme içgüdüsünden kaynaklanan
bir tuhaf, değişik miyavlama sesi çıkarır kuyruğunu titreterek. Tabiî aynı anda da karşı damda serçeler vardır (sesi onlara çıkarır zaten kedi)
saçağın altına yuva yapmışlar ve yavruları vardır. Oradaki anne ve baba serçeler, çatının kenarında, oluğun üzerinde, cik cik cik diye hem
sıçrar, hem durmadan tehlike sinyali gönderir türdeşlerine, yavrularına.
Yani biri için avlanmaktır amaç. O karşıdaki serçe avdan başka hiçbir şey değildir kediye göre. Neslini sürdürebilmesi için içgüdüleri o
serçeleri ele geçirmeyi ve yemeyi emreder. Ona yönlendirir, kediyi. Bu,
kedi için öğrenmekle elde edilen bir şey değildir. Hiç kuş avlamamış
hayatında bizimkiler, ama doğasından kaynaklandığı için, içgüdüleri
öyle emrettiği için hayvan avlanma pozisyonuna geçer ve o sesi çıkarır.

Karşıdaki serçe ise kediyi gördüğü anda, onun kendisi için hayatını
her an yok edebilecek bir düşman olduğunu hemen anlar. Bir saldırgandır kedi. Ona karşı yavrularını ve türdeşlerini uyarır serçe. Yani biri av derdindedir, öbürü can derdindedir.
İşte tıpkı böyle, her ikisinin durumu da doğalarından gelir, oradan
kaynaklanır. Doğanın kanunudur, gelişimin yasasıdır bu.

İşte sosyal olaylar da, tıpkı doğa kanuları gibi, o kesinlikte kanunluluklara sahiptir. Zaten Tarihsel Materyalizmin bir adı da Bilimsel
Sosyalizmdir. Yani Tarih; bir kör dövüşü, kaza ve kaderin cirit attığı bir
alan değildir. Tarihsel Materyalizm, tıpkı doğa olaylarında doğa ka166

nunlarının geçerli oluşu gibi, sosyal olaylarda da belirli sosyal kanunların geçerli olduğunu, sebep-sonuç ilişkileri içinde, her tarihsel olayın
birbirinden zorunlulukla çıkageldiğini, bir olaylar bütünü, insanlığın
başından geçenler bütünü olduğunu ortaya koyar.

Dikkat edersek, biz de genelde yazılarımızda, hep Tarihin değişik
kesimlerindeki olayları inceleriz, onlardan örnek veririz ve onları yorumlarız bilimin ışığında. Yani Tarihsel Materyalizme göre bu belirli
kanunluluklardan zorunlulukla çıkagelir olaylar, tarihsel olaylar. Hiçbir
doğaüstü güç onlara karışamaz, onları yönlendiremez, onlara etkide
bulunamaz. Tarihsel Materyalizm budur. İşçi Sınıfı Sosyalizmi budur.
Bilimsel Sosyalizm budur.

Biz o tarihsel süreci bilince; onun bundan sonra hangi seyri izleyeceğini ve ne gibi sonuçlara yol açacağını da görürüz. O bakımdan bilimin görevi, önceden görmektir. Yani bize yol göstermektir, yolumuza
ışık tutmaktır bilimin görevi. İşte o yüzden Marks der ki: “Filozoflar
bugüne kadar doğayı ve toplumu yorumlamakla uğraştılar.” Yani
dünyayı yorumlamakla uğraştılar. “Oysa önemli olan dünyayı değiştirmektir.” Yani bu dünyayı, insanların kardeşçe, eşitçe; bir anadan
doğmuş kardeşler gibi eşit, özgür ve mutlu bir şekilde yaşayabilecekleri bir dünya haline getirmektir.
Tabiî bu arada, bizim hep söylediğimiz gibi; bitkiler, hayvanlar ve
insanlar, canlılar âlemini oluşturan bir bütündür. Birimiz olmayınca
öbürümüz de olmaz. Bitkiler olmazsa, doğa olmazsa, hayvanlar olmaz.
Hayvanlar olmasa, bitkiler olmasa, insanlar olmaz. Yani birbirimize
böylesine entegreyiz, kaynaşığız.

Bilinçli varlık biz olduğumuza göre de hem canlılar âlemini korumak, mutlu etmek hem de bize vatan görevi gören yeryüzünü en iyi şekilde korumak ve onu en olumlu şekilde geliştirmek, dönüştürmek bizlerin görevidir.

İşte biz Bilimsel Sosyalizmden bunu anlıyoruz. Marks da bunu istiyor ve bütün devrimciler de bunu istiyor.

O bakımdan, biz her ekonomik, sosyal, siyasi olguyu bu amacımız
açısından değerlendiririz. Ona uygunluk ve karşıtlık oluşturması açısından değerlendiririz.

Emperyalizm olgusuna da bu bakış açısıyla, bu metodumuzla bakıyoruz ve onu değerlendiriyoruz. Emperyalizm, kapitalizmin en yüksek
aşamasıdır, büyük devrimci ustaların dediği gibi. Yani insanın insanı
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sömürmesi üzerine kurulmuş olan kapitalist sistemin tarih içinde varabildiği en son aşamasıdır. Bu bakımdan onun sömürücülüğü, zulmü, talanı, acımasızlığı, kan dökücülüğü, hem içlem hem kapsam açısından
son derecede artmıştır. Yani zulmü, vahşeti hem çok şiddetlidir hem de
tüm dünyayı ve insanlığı etkisi altına alır; mazlum insanlar ve milletler
için dünyayı bir cehenneme çevirir. Hayatı dar eder, alın teriyle geçim
sağlayan, ezilen ve sömürülen kitlelere ve mazlum milletlere. Başka
türlü söylersek; hem zulmü artar hem de zulmünün yayıldığı alan…
Tüm yeryüzünü kaplar bu zulüm. O yok edilmedikçe, onun saldırganlığı, talanı, hâkimiyeti, zulmü, kan dökücülüğü, işgalleri, doğada yaptığı tahribat ortadan kalkmaz, sürer gider…

Zaten burada (vaktimiz yok anlatmaya hepsini ama) bizzat emperyalizmin bugünkü en modern sözcülerinden vereceğim iki örnek de bunu anlatmaya yeter. George Friedman’ın kitabı “Gelecek Yüzyıl 21.
Yüzyıl İçin Öngörüler”. Bu yüzyılımıza projeksiyonda bulunuyor.
“Stratfor” diye bir strateji araştırma, belirleme kuruluşunun kurucusu
ve CEO’su. Pentagon’un Danışmanı ve ABD’de “Gölge CIA” diye biliniyor bu kuruluş, işte onun şefinin kitabı.

Emperyalizmin saldırganlığını ve bu yüzyılda daha çok savaşlar
olacağını, dünyanın paylaşılması, hâkimiyeti için daha çok mücadeleler olacağını, burada çok açık anlatır.

Başhaydut AB-D’nin sömürücü politikaları

Yine yoldaşlar, “Irak’ta Savaş” adlı bir kitaptan, Scott Ritter isimli, Birleşmiş Milletler eski Silah Deneticisi ile yapılmış bir röportajdan
söz edeceğim.

Emperyalizmin ağababaları, en önde gelen saldırgan devletleri,
İkinci Dünya Savaşı’na kadar Avrupa Emperyalistleri, yani İngiliz,
Fransız, Alman, İtalyan Emperyalistleriydi. İkinci Dünya Savaşı’ndan
sonra önderlik, liderlik ABD’ye geçti hepimizin bildiği gibi. Bunu ayrıntılıca hem Usta’mız kitaplarında, yazılarında anlatır hem de biz yazılarımızda, konuşmalarımızda, uzun uzun bu konuya değindik, sebeplerinden söz ettik.
“1948 yılında (Yani İkinci Dünya Savaşı’ndan hemen üç yıl sonra.
– N. Ankut), İkinci Dünya Savaşı’nın bitişini izleyen yıllarda yeni
yeni güçlenen Amerika, soğuk bir pragmatizmle, kendi çıkarlarının nerede yattığını düşünmeye başladı.
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“Ortadoğu’da Amerikan Politikası

“Bu politika bugüne kadar varlığını sürdürmüş ve bölgenin yakın tarihinde çok büyük bir rol oynamıştır. Ünlü ABD Dışişleri Bakanlığı Görevlisi George Kennan tarafından 1948’de şöyle özetlenmişti: ABD dünyadaki servetin yaklaşık yüzde ellisine, ama dünya
nüfusunun sadece yüzde altı nokta üçüne sahip. (Bugün yüzde dördüne sahip, arkadaşlar. – N. Ankut) Bu durumda kendimizi kıskançlık ve hırs nesnesi olmaktan kurtaramayız. Önümüzdeki dönemde
gerçek görevimiz, ulusal güvenliğimizi, kalıcı bir zarar verdirmeksizin, eşitsizlik konumumuzu sürdürmemize olanak sağlayacak bir
ilişkiler modeli geliştirmektir. Bunun için duygusallığı, hayalciliği
büsbütün bırakmamız gerekecektir. Dikkatimizin her yerde, doğrudan ulusal hedeflerimiz üzerinde yoğunlaşması gerekecektir. Özgecilik ve dünyaya faydalı olma lüksünü taşıyabileceğimizi düşünerek kendimizi kandırmayalım. İnsan hakları, hayat standartları
ve demokrasinin geliştirilmesi gibi belirsiz ve gerçek dışı hedeflerden söz etmeyi de bırakalım. Doğrudan kuvvet kavramları ile uğraşacağımız günler çok uzak değil. İdealist sloganlar bize ne kadar
az ayak bağı olursa, o kadar iyidir.”
Gördüğümüz gibi çok net şekilde, ABD’nin bu dışişleri bakanlığı
görevlisi, İkinci Dünya Savaşı sonrası ABD’nin emperyalist politikasını çiziyor ve o günden bu yana ABD’nin izlediği politikayı, yani yaptığı savaşları, CIA kanalıyla organize ettiği faşist darbeleri, işgalleri,
katliamları göz önüne getirirsek; burada söylenenlerin birebir gerçekleştirildiğini ve uygulandığını görürüz.

ABD, kurulduğu günden bu yana, yani 04 Temmuz 1774’ten bu yana geçen zamanın yüzde onunu savaş içinde geçirmiştir. Geçen Yirminci Yüzyılı göz önüne alırsak, yüzde 15’ini savaş içinde geçirmiştir.
Yani 15 yıl savaşmıştır.
21’inci Yüzyıla baktığımız zaman ne görürüz, yoldaşlar?

2003’te, İkinci Körfez Savaşı’nı başlattı. Bugüne kadar, 6 yıldır sürekli savaş içinde. Kaldı ki, ondan önce de Irak’ı, belirli periyotlarla
bombalıyordu bildiğimiz gibi ve işgali vardı, küçük çapta da olsa
Irak’ın kuzey bölgesinde yani belirli ajan örgütlenmesi biçiminde örgütlenmesi vardı.
Demek ki, bu yüzyıla daha adımını atarken savaşla başlıyor ve bu
savaşlar sürüp gidecek…

169

İşte Irak’tan sonra hemen Afganistan’a ve Pakistan’a yöneldi.

Gördüğümüz gibi, aynı Irak’ta yaptığı katliamlar, şu anda bu iki
mazlum ülkede sürüp gitmekte… Ayrıca da dikkat edersek, Ortadoğu’da da yine ABD, Filistin’de, Ortadoğu’daki ileri karakolu İsrail’i
kullanarak masum Arap Halkının insanlarını katletmektedir. Ve İsrail,
Birleşmiş Milletler’in birçok kararına rağmen işgal altında tuttuğu Filistin topraklarından çıkmadığı gibi tersine oralarda habire yeni yerleşim alanları açmakta ve işgalini ilhaka dönüştürmektedir.

Latin Amerika’nın devrimcileri
emperyalistlere açıktan meydan okudu

Demek ki, AB-D Emperyalistlerinin ve onların kuklası Siyonist İsrail’in saldırganlığına, işgallerine ve yağmacılığına karşı sürekli mücadele etmek, savaşmak gerekir. Başka yolu yok. Ya teslimiyet, ya savaşmak ve özgürlüğü, bağımsızlığı kazanmak gerekir. Tabiî dünyanın dört bir tarafında…

İşte Chavez Yoldaş bunu yaptı. Onun da örnek aldığı Kübalı yoldaşlar: Fidel, Che, Raúl, Camilo, 59’dan bu yana, o hain başhaydudun
yanı başında, 90 mil açığında, kararlılıkla direniyorlar ve ona kafa tutuyorlar, onunla savaşıyorlar, arkadaşlar.
Chavez Yoldaş oradan ilham aldı: “Kübalılar 40 yıldan bu yana direndilerse ve bunu başarabildilerse biz niye başarmayalım?”, dedi.

Ve 1982’de, ilkin askeri planda, yani subay arkadaşlarıyla birlikte,
bu emperyalistlere karşı mücadele etmek üzere örgütlenmeye girişti.
Hem izlediğimiz sinevizyonda gördük, hem Yoldaş’ımız da, Raúl da
anlattı: Chavez Yoldaş’ın önderliğinde örgütlenen bu devrimciler,
1992’de ABD’ye ve yerli uşaklarına karşı isyanı başlattılar, ama başarısız oldular. Ve Chavez yiğitçe, yenilginin sorumluluğunun tümünü
üzerine aldı: “Yeni savaşlar organize edeceğiz”, dedi. Ve 1998’de iktidara geldi. 2002’de faşist bir darbe tertipledi ABD. Ama 48 saat içinde AB-D kuklası darbeciler, hem halkın direnişi hem de ordu içindeki
halk çocuklarının direnişiyle yani ortaklaşa, el ele vererek yaptıkları
karşı saldırı ile iktidardan defolup gitmek zorunda kaldılar.

Demek ki, asla tereddüt etmeyen, geri adım atmayan, kararsızlığa
düşmeyen, umutsuzluğa düşmeyen yiğit, cesur, atak, gözü kara, her şeyi göze almış ve halka karşı da çok mütevazı (çünkü kendisi de bir halk
çocuğudur) bir devrimci önderdir Chavez.
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(Alkışlar…)

Yine kısa bir bölüm okumak istiyorum, vaktimiz çünkü çok sınırlı,
saat 20:00’da burayı boşaltmak durumundaymışız.

Cüneyt Akalın’ın: “Bolivar’dan Chavez’e Latin Amerika” adlı
bir kitabından, Chavez Yoldaş’ın 20 Eylül 2006’da, Birleşmiş Milletler Toplantısı’nda yaptığı bir konuşmadan satırlar aktarıyorum:
“(…) Şeytan şu anda evde. (Bu sözleri ABD’de söylüyor. Şeytan
diye kastettiği, Bush, yoldaşlar. – N. Ankut) Şeytan, şeytanın tâ kendisi şu anda evde. Ve şeytan dün buraya geldi. (Yani Birleşmiş Milletler kürsüsünü kastediyor. – N. Ankut.) Dün şeytan buraya geldi.
Tam olarak buraya geldi. (Bu sırada istavroz çıkarıyor…) ve bugün hâlâ sülfür kokusunu alabiliyorum.
“Dün bayanlar baylar, bu kürsüden, ABD Başkanı, şeytan diyerek bahsettiğim beyefendi, bu kürsüden dünyanın sahibiymişçesine konuştu. Gerçekten. Dünyanın sahibiymişçesine.

“Bence bir psikiyatr çağırmalı ve ABD Başkanı tarafından dün
yapılan konuşmayı analiz ettirmeliyiz. Emperyalizmin sözcüsü olarak, emperyalist düşüncelerini paylaşmak, şu anda hüküm süren
egemen modelin sürekliliğini korumak, kendi çıkarına kullanmak
ve dünya halklarını sömürmek üzere buraya geldi.” (agy, s. 158)
Ne kadar yiğitçe sözler bunlar değil mi, arkadaşlar?

Diplomasinin o sümsük, o ibiş üslubuna beş paralık değer vermiyor.
Hani CHP’li zübükler der ya; sayın başbakan, bilmem sayın vesaire diye… Yani Türkçedeki bu sayın kavramının da anlamını altüst ederler,
içeriğini boşaltırlar. Chavez o üsluba asla girmiyor. Emperyalistlere
hak ettiği şekilde hitap ediyor.
(Alkışlar…)

Biz devrimciler
diplomasinin dilini kullanmayız

Onların, emperyalistlerin hakkı bu!

İşte Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı da bu üslubu kullanırdı ve onun
öğrencisi ve yoldaşları olarak bizler de bu üslubu kullanıyoruz.

Bizler diplomat değiliz. Diplomasi bilmeyiz ve asla o dile, o tavra
tenezzül etmeyiz.
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Bizler devrimciyiz; yüreğimizden ne geçiyorsa, aklımızdan ne geçiyorsa, onu hiç gizlemeden, yumuşatmadan, aynen söyleriz. Bu bakımdan da, biz bu devrimci yoldaşlarla aramızda çok büyük bir sıcaklık, bir
bağ olduğunu görüyoruz.

“(…) ABD yönetimi barış istemiyor. Sömürü, yağma, hegemonya sistemini savaşla sürdürmek istiyor. Barış istiyor… Fakat
Irak’ta neler oluyor? Lübnan’da neler oldu? Ya Filistin’de? "e
oluyor? Son 100 yıl boyunca Latin Amerika’da ve dünyada neler
oldu? Ve şimdi Venezuela’yı tehdit ediyor. Venezuela’ya ve İran’a
yeni tehditler...” (agy, s.159-160)
Bunları söyledikten sonra, Birleşmiş Milletler’i de eleştiriyor Chavez Yoldaş, çok haklı olarak. Biz kurulduğu yıldan beri hep diyoruz ki,
Birleşmiş Milletler bir emperyalist örgüttür. Çünkü onun yöneticisi emperyalist devletlerdir. Dünya halklarının ve mazlum dünya devletlerinin orada sözü geçmiyor. Onlar ikinci sınıf ülke konumunda orada. O
yüzden, o yapı ortadan kalkmalı.
“Bu odada bulunan kimsenin bu sistemi savunduğunu sanmıyorum. Kabul edelim, dürüst olalım, BM sistemi, II. Dünya Savaşı’nın ardından doğdu, çöktü. Artık işe yaramaz.

“Ah evet, bizi senede bir buraya getirmesi, birbirimizi görmemizi, konuşmalar yapmamızı ve bu tür uzun belgeler hazırlamamızı, dün Abel’in veya Mollaların Cumhurbaşkanı gibi iyi konuşmalar dinlememizi sağlaması açısından güzel. Evet bunun için iyi.

“Ve burada birçok konuşma yapılıyor. Sri Lanka Devlet Başkanı’ndan örneğin ve Şili Devlet Başkanı’ndan konuşmalar dinliyoruz. Ancak bizler, genel kurul, sadece bir tartışma organına dönüştük. Gücümüz yok, dünyadaki berbat duruma etki edebilecek
güce sahip değiliz. Ve bu Venezuela’nın bir kez daha burada, bugün, 20 Eylül günü, BM’yi yeniden kurma önerisini getirme nedenidir.” (agy, s. 161)
Ve Birleşmiş Milletler’i yeniden düzenlemek için dört öneride bulunuyor.

“İlki genişlemeydi ve Molla önceki gün tam burada bununla ilgili bir konuşma yaptı. Hem daimi ve hem de daimi olmayan üyelere sahip Güvenlik Konseyi, gelişmekte olan ülkeler ve LDC’ye
daimi üyelik imkânı sağlamalıdır. Bu ilk aşama.
“İkincisi, dünyadaki çatışmalara yönelmek ve bunları çözmek
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için etkili yöntemler, net kararlardır.

“Üçüncü nokta, acil olarak hepimizin istediği şekilde demokratik olmayan BM Güvenlik Konseyi’nde alınan kararlara yönelik
veto kullanma mekanizmasını kaldırmak.

“Size yakın bir örnek vermeme izin verin. ABD’nin sahip olduğu bu ahlâk dışı veto yetkisi, İsrail’in cezadan muaf olarak, Lübnan’ı yok etmesine izin verdi. Konseyin önlemesiyle, bunun karşısında sadece izleyici durumunda kaldık.

“Dördüncüsü, her zaman söylediğim gibi BM genel sekreterinin
yetkilerini ve rolünü güçlendirmeliyiz.”
Ayrıca şu çok önemli öneride de bulunuyor:

“Ve belki BM’nin yerini de değiştiririz, Belki BM’yi bir başka
yere, belki bir güney şehrine taşıyabiliriz. Bunun için Venezuela’yı
önermiştik.”
Ve biz, on yıllardan beri aynı şeyi söylüyoruz. Zamanında Sovyetler’in çok büyük bir hatasıydı bu, diyoruz. O alçak başhaydudun ülkesinde olduğu sürece, onu (BM’yi) kullanıyor.
Bitirirken:

“Şahsi doktorumun uçakta kalması gerektiğini biliyorsunuz.
Güvenlik Şefi kilitli bir uçakta beklemek zorunda. Bu beyefendilerin ikisine de BM toplantısına katılma izni verilmedi. Bu bir diğer
istismar ve Şeytan’ın bir diğer güç istismarı… Hâlâ sülfür kokusunu duyabiliyorum, ancak Tanrı bizimle ve hepinizi kucaklıyorum.
Tanrı hepimizi korusun. İyi günler dilerim...” diye bitiriyor. (agy, s.
165)

Yani Chavez Yoldaş’ın doktoruna ve güvenlik şefine bile uçaktan
inme izni vermiyor, ABD alçağı.

Yani emperyalizme böylesine cepheden, uluslararası planda saldıran bir önder, yiğit bir önder Chavez.

Bunu, dikkat edersek, Küba yapıyor ve Bolivya’nın, yine Yiğit Halk
Önderi Morales yapıyor, arkadaşlar. Ve bir de, Kore Demokratik Halk
Cumhuriyeti’nin Yiğit Önderleri yapıyor.
Ne yazık ki, dünyada böylesine meydan okuyan başka ülke lideri de
yok…
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Chavez, petrol gelirini halka aktarıyor

Ekonomik planda da emperyalizmin vurduğu prangaları, ayak bağlarını parçalayıp attı ülkesi Venezuela’dan Chavez Yoldaş. Ve izlediniz,
dünyada üçüncü en büyük petrol üreticisidir Venezuela. 40 milyar dolarlık bir petrol gelirine sahip. Şu anda dolar bazında hesaplansa ne kadar olur bilmiyorum, ama petrolün 146 dolara çıktığı döneme bakarak,
onu baz alarak hesaplarsak, sanıyorum 100 milyar doların üzerine çıkar, Venezuela’nın petrol geliri. Yani böylesine büyük bir güce sahip…

Ve düşünebiliyor musunuz, yoldaşlar? Bolivarcı Devrim öncesinde,
böylesine büyük bir gelirin Venezuela Halkına hiçbir yararı yoktu. Petrolün, ülke halkı açısından geliri gideri-üretim maliyeti birbirine denkti.
Peki nereye gidiyordu bu kadar büyük gelir?

Önce işin kaymağı tabiî ki büyük AB-D şirketlerinin kasasına gidiyordu. Geriye kalan az bir bölüm de içeride, Venezuela’daki hain, işbirlikçi Parababalarına gidiyordu. Ama işte Chavez Yoldaş, bunu onların elinden aldı ve bu geliri halka verdi.

Halka hizmet götüren Misyonları yarattı Bolivarcı Devrim. Raúl
Yoldaş ayrıntılıca anlattı tüm bu Misyonların halka neler verdiğini. İşte Chavez Yoldaş bu Misyonların finansmanına aktardı bu geliri. Dikkat edersek, 2002 karşıdevriminden üç gün önce (11 Nisan’da oldu bu
karşıdevrim) 8 Nisan’da Venezuela’nın petrol şirketinin, PDVSA’nın 7
yöneticisini, emperyalist işbirlikçisini, görevden aldı Chavez Yoldaş.
Onların yerine hemen yurtsever, Bolivarcı Devrim’in temsilcilerini atadı. Chavez’in bu son girişimi o kadar canlarını acıttı ki emperyalistlerin, birkaç günden öte sabretme tahammülü gösteremediler. Hemen bir
faşist darbe örgütlemeye gittiler CIA’yla birlikte tabiî, ABD’yle birlikte. Ama Venezuela Halkının direnişini hesap edemediler.
(Slogan: Viva Chavez Viva Venezuela…)

Ve Venezuela topraklarının büyük bölümü, birkaç Parababasının tekelindeydi. Halk o topraklarda köle gibi çalışmak durumundaydı. Toprak Devrimi’ni gerçekleştirdi ve bu toprakları o Parababalarının elinden alarak, yoksul üretmen köylülere paylaştırdı.

Bunun nasıl verildiğini, bizim TV ekranlarından bile Mustafa Yoldaş, rast gelmiş izlemiş. Bana da anlattı yoksul köylülerin nasıl toprak
paylaştıklarını ve Bolivarcı Devrim’in önderlerinin nasıl bu işi yönet174

tiklerini. Hatta öyle enteresan durumlar olmuş ki… Küba’daki Devrim
sonrasında bir toprak ağası, Parababası, servetini kaçırıp Venezuela’ya
geliyor ve orada toprak alıyor, toprak ağalığını orada kuruyor. Ama Bolivarcı Devrim, orada da gelip onun topraklarına el koyuyor ve o toprakları halka dağıtıyor. Küba’dan buraya geldik, burada da topraklarımız elimizden alındı, bize de halkın payına düşen kadar bir toprak dağıtıldı, ben bu topraklarla ne yapacağım? diye feryat ediyor.

Bolivarcı Devrim,
Demokratik Halk Devrimidir

Demokratik Devrim; özünde Antiemperyalist, Antifeodal ve
Antişovenist bir devrimdir.

Yani Bolivarcı Devrim, tipik bir Demokratik Halk Devrimi’dir;
Antiemperyalisttir ve Antifeodaldir.

Yani toprakta derebeyliği ortadan kaldırdığı için antifeodaldir ve
aynı zamanda laikliği de savunur.

Bir ilkesi de kiliseye mesafeli durmak. Yani kiliseyi, sadece insanların özel alanına ilişkin bir duruma, bir konuma getirmek; toplum düzeninde, sosyal düzende onun tüm uzantılarını ve etkilerini ortadan kaldırmak; bu anlamda laiktir Venezuela’daki Bolivarcı Devrim. 2002
karşıdevriminde, Parababalarıyla beraber, işveren sendikasıyla beraber
kilise temsilcisi de faşistlerin arasındadır ve o faşist darbeyi takdis eder,
kutsar, arkadaşlar.

Ve Antişovenisttir, yoldaşımız anlattı; tüm halkların kültürlerini
özgürce geliştirebilmeleri için her türlü imkân sağlanıyor. Yani bu görevi de yerine getiriyor. Venezuela ulusu değişik halklardan oluşuyor.
Zaten atlaslarda bile ülkelerle ilgili verilen bilgilere baktığınızda da görürsünüz bunu; etnik yapıyı, çeşitliliği, dağılımı. Burada da etnik yapıyı; halkın ne kadarının İspanyol kökenli, ne kadarının melez, ne kadarının yerli halklardan, Amerikan yerli halklarından oluştuğunu anlatır.
Her halkın özgürce dilini, kültürünü geliştirebilmesi için her türlü imkânı sağlıyor. Misyonlardan biri de bununla ilgileniyor. Misyon: Görev
demek, bildiğiniz gibi.
İşte, Demokratik Devrimin bu üç özelliğini de yerine getiriyor. Ama
aksayan bir tek yönü var bizce Bolivarcı Devrim’in: İçeride yerli Parababalarına, yani Finans-Kapitalistlere henüz dokunmadı Chavez Yoldaş ve Bolivarcı Devrim. Zaten 2002’deki karşıdevrim de oradan cesa175

ret alarak gerçekleştirilebildi. Süreç içinde onu da ortadan kaldıracağını söylüyor ama henüz böyle bir yönelişi yok.
Onun dışında, alternatif bir halk ekonomisi örgütlüyor. Ama bunlar,
belli gettolar içinde varlıklarını sürdürüyorlar.

Finans-Kapitalistler ise hem maddi varlıklarını hem de sömürülerini devam ettiriyorlar. Bir demokratik devrimin bunları da ortadan kaldırması gerekir. Bunlar ortadan kalkmadıkça, karşıdevrim tehlikesi son
bulmaz.

Bizim tezlerimizle benzerliği var Bolivarcı Devrim’in. Biz de diyoruz ki, 150 yıldan beri dünyayı kana ve ateşe boğan ve şu anda da nüfusça dünyanın yüzde 15’ini oluşturmalarına rağmen, dünyadaki mal
ve hizmet üretiminin yüzde 80’ine el koyan bu ülkelerin, emperyalist
devletlerin tecrit edilmesi gerekir. Mazlum ülkelerden ayrılması gerekir. Bunlara G7 deniyor, bildiğimiz gibi.
Yani kimlerden oluşuyor, bu G7’ler?

Avrupa’ya baktığımız zaman; İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya,
Amerika’da; ABD, Kanada ve bir de Japonya’dan oluşuyor.

Bu büyük 7 haydut emperyalist devletten ayrı olarak bir Mazlum
Milletler Birliği kurulması gerekir. Yoksa, Chavez Yoldaş’ın önerdiği,
bugünkü Birleşmiş Milletler’in demokratik bir yapıya dönüştürülmesi,
bizce o haydutlar orada olduğu sürece, pek mümkün değil…

Tarihimizde de bunun savunucuları var. Ekim Devrimi çağının, Doğu’nun büyük devrimcileri Molla "ur Vahidov, Sultan Galiyev, Turar Hıskılov bu tezi savunmuşlardır: “Bir Mazlumlar Enternasyonali kurulmalı” demişlerdir.

Onlar, devrimin merkezinin artık Doğu’ya kaydığını söylemişlerdir.
Çünkü Batı’da, yani gelişkin kapitalist ülkelerde, emperyalist devlet
yöneticileriyle Parababaları, mazlum dünya halklarını sömürerek elde
ettikleri çapulun bir bölümünü, kendi halklarına, İşçi Sınıflarına vermektedirler. Ve bu da, İşçi Sınıflarının devrimci heyecanını, ateşini köreltmektedir. O yüzden, devrimin merkezi Doğu’ya kaymıştır, tespitinde bulunurlar ve bir Mazlumlar Enternasyonali’nin kurulmasını, burada devrim ateşinin körüklenerek geliştirilmesini ve yayılmasını; oradan Batı’ya doğru geliştirilmesini savunurlar. Lenin’in, Çarlık Rusyası’nda bir devrimin koşullarının varlığını ve gelişkinliğini göstermesi
ve onun üzerinden Ekim Devrimi’ne önderlik ederek, o devrimin gerçekleştirilmesi tezinin, biraz daha geliştirilmişidir, bu tez.
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Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı’da da bu tespit vardır. Ve biz de bugün
aynı şeyi diyoruz. Dikkat edersek, Chavez Yoldaş da benzer şekilde,
bizim bu düşüncemizi dile getirmiş oluyor.

ALBA, Latin Amerika Halklarının
birliğinin aracıdır

Bolivarcı Devrim’in bir diğer özelliği, yoldaşlar; ALBA’yı kurması. ALBA: Latin Amerika’da Bolivarcı Alternatif teriminin baş harflerinden oluşuyor. Yani Latin Amerika’nın entegrasyonunu savunuyor,
birliğini savunuyor.
Bu Bolivar’ın tespiti bildiğimiz gibi. Simon Bolivar’ın hayalidir,
idealidir Latin Amerika’nın birliğinin gerçekleştirilmesi ve sömürgecilerin güneyden defedilmesi, özgür bir Latin Amerika Birliği’nin kurulması, bağımsız, özgür bir birliğin kurulması…
Bu Che’nin de hedefidir.

Che’nin, bu konudaki konuşmasından daha önce aktarımlar yaptık,
arkadaşlarımız biliyor, yayınlarımızda da var bunlar. Fidel de “Che’li
Anılar” adlı kitabında, Che’nin hedefinin bu olduğunu söyler:

Zaten bizim devrimimize katılırken de bizden söz aldı. Küba
Devrimi’nin başarısından sonra bana izin vereceksiniz, ben Latin
Amerika Devrimi’nin gerçekleşmesine mütevazı katkılar sunmak
için oraya gideceğim dedi. Biz de olur diyerek sözleştik, der. Ve devrim sürecimiz içinde de, bize sık sık bu sözümüzü hatırlattı, biz de
her seferinde sözümüzü unutmadığımızı bildirdik, der. (Bak. Fidel
Castro, Che’li Anılar, agorakitaplığı, s. 127 ve 156).
Demek ki, Chavez ve Bolivarcı Devrim; Bolivar’ın ve Che’nin bu
idealini de önüne koymuş ve benimsemiş ve Che’nin bu idealini gerçekleştirmek için mücadeleye başlamıştır.

2004’te Fidel’le birlikte kurarlar ALBA’yı. Daha sonra Morales katılır buna. Raúl Yoldaş da söz etti, Honduras katılır daha sonra da. Ve
şu anda 6 Latin Amerika ülkesi bu birliğe dâhil olmuş durumdadır ve
giderek bunun tüm Latin Amerika’yı kapsayacağına inanıyoruz biz.
Ve Chavez’in başka sloganları da vardır: “Yaşasın Birleşik Asya,
Yaşasın Birleşik Afrika”, der Chavez Yoldaş.

Yani sadece Latin Amerika’nın birliğini savunmakla kalmaz; Asya
Halklarının da birliğini savunur ve Afrika Halklarının da birliğini sa-
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vunur.

İşte bu azgın emperyalistleri, mazlum dünya halklarının ve ülkelerinin başına bela olmaktan çıkarmak, bu mazlum halkları onlardan kurtarmak için, bu birliklerin sağlanması gerekir. Boşuna onlar dünya
halklarını böyle parça parça bölmüyorlar. Küçük parçalara bölüyorlar
ki, istedikleri gibi gütsünler, istedikleri gibi sömürsünler, yönlendirsinler. Ona karşı Chavez, Che ve geçen yüzyılda Bolivar, birlik olma tezini öne çıkarmıştır.

Zaten tüm Latin Amerika, bugün aynı dili konuşur genelde. Sadece
Brezilya, Portekizce konuşur. Kaldı ki, Portekizceyle İspanyolca arasında da büyük farklar yoktur. Latin kökenli değişik dillerdir, ama kolayca birbirleriyle anlaşıp kaynaşabilirler; köken bakımından aynı kelimeler ve gramer yapısı üzerinden inşa edilmişlerdir bu diller. Aynı zamanda da gelinen noktada İspanyol, Portekiz kökenliler, yerli halklarla
da kaynaşmışlardır bildiğimiz gibi. Yani 500 yıldan bu yana aşağı yukarı, aynı kültür içinde, aynı tarih içinde yoğrulmuşlardır. Yani tüm Latin Amerika Halklarının bir tek ulus olmaları gerekir.
Siyah Afrika’nın da bir tek ulus olması gerekir.

Ortadoğu’da 22 parçaya bölünmüş Arap Ulusu’nun da, tek bir ulus
olması gerekir… Osmanlı’nın çöküşünden sonra bildiğimiz gibi, İngiliz Emperyalistleri, Fransız ve ABD Emperyalistleriyle el ele vererek,
tek bir ulusu 22 parçaya bölmüşlerdir.
Neden?

Kolayca sömürebilmek için.

Kürt Ulusu da 4 parçaya bölünmüştür. Bu Ulusun da bir parça olarak birleşmesi gerekir.

Ve altı parçaya bölünmüş Türk Ulusu’nun da tek bir ulus olarak birleşmesi gerekir.

İşte bu birlikler sağlandıktan sonra, emperyalistler artık bu halklara,
bu ülkelere hükmedemezler. Kaldı ki ayrıca bu birliklerin arasında da
ortak dayanışma öneriliyor. Bu da gerçekleştirilmesi gereken antiemperyalist devrimci bir görevdir.

Bolivar önerir, arkadaşlar, tâ 19’uncu Yüzyılda, 19’uncu Yüzyılın
ilk çeyreğinde: “Bir gün tüm mazlum devletlerin temsilcileriyle bir
araya gelip, dünya meselelerini tartışacağız, o günler gelecek”, der.
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Chavez’in önderi olduğu devrim yerel değildir

Bu alçak emperyalistler, bu haydutlar, o zaman insanlığın başına bela olmaktan çıkarılır. İşte Chavez Yoldaş, böylesine geniş ufuklu bakmaktadır dünyaya. Sadece ülke sınırları içinde, dar bir bakış açısına sahip değildir.

Ve bu ABD haydudunu ve diğer emperyalist devletleri, kendi ülkelerinin sınırları içine hapsettiğimiz anda, kendi İşçi Sınıfları ve halkları onların işini bitirir, onların hakkından gelir. Ama bütün mesele, onları kendi sınırları içine hapsedebilmektir. İşte bunun yolu da buradan geçiyor. Bu tezin hayata geçirilmesinden geçiyor. Ve Chavez Yoldaş da
bu tezi önüne koymuş, ideal edinmiş, savunmaktadır.

O sebepten lokal bir devrim değildir Bolivarcı Venezuela Devrimi.
Tüm dünyayı bakış açısı içine alan bir devrimdir. Ve tüm dünya halklarının kurtuluşunu hedefleyen bir bakış açısına sahip bir devrimdir.
Böylesine bir hedefe, böylesine geniş bir ufka sahiptir. O yüzden biz bu
devrime ve bu lidere çok önem veriyoruz.
(Alkışlar…)

Chavez Yoldaş, yine Birleşmiş Milletler konuşmasında:

“Eğer dünya halklarına sorulsaydı, onlara da bir mikrofon tutulsaydı, onların büyük çoğunluğu: ‘Yankee Evine Dön’ diye bağıracaktır.”, der. (agy, s. 160)
Ve artık dünya halklarının uyanmaya başladığını söyler:

“Yeni bir çağ doğuyor”, der.

Yani umutsuz değildir, umutludur Chavez. Dünya halklarının kurtuluşuna kesinlikle inanmaktadır. Biz de inanmaktayız.
Ve 2006’da biz:

“Artık dünyanın Sosyalist Kamp’ın yıkılışından sonraki bayır
aşağı gidişi durmuştur”, dedik arkadaşlar, o tespitte bulunduk.

“Latin Amerika’dan esen sol rüzgârlar, halkların uyanışının habercisidir”, dedik.

İşte Chavez Yoldaş da aynı şeyi söylüyor. Yani tespitlerimiz birebir
benziyor. Çünkü düşmanımız aynı ve dostlarımız aynı, hedefimiz aynı… Öyle olunca, ister istemez düşüncelerimiz de birbirine benziyor,
yaklaşıyor. Benzer tezler öne sürüyoruz, savunuyoruz.
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Aşağı yukarı, zamanımızın el verdiği sınırlar içinde bu tespitlerde
bulunabiliriz Venezuela’daki Bolivarcı Devrim hakkında. Tabiî özet
olarak...

Parababalarının ekonomik sömürüsüG

Türkiye’de de çok önemli gelişmeler olmaktadır, bildiğiniz gibi.
Yoğun bir mücadele sürmektedir Türkiye’de de. Halka karşı hem ekonomik planda hem siyasi planda, çok yoğun saldırılar sürmektedir.
Ekonomik planda neler olmuştur?

İşte bugün, birkaç saat önce protesto ettiğimiz, İşçi Sınıfımızı köleleştiren yasalar çıkarıyor Parababaları, gece yarıları… Ve işverenlerin
İşçi Sınıfımızı istedikleri gibi kullanabilecekleri ve hiçbir sorumluluk
taşımayacakları yasalar çıkarmak istiyorlar. İşyerinde bir işçi ölse bile,
işveren hiçbir şekilde sorumlu olmayacakmış bundan böyle. Böylesine
halk düşmanı yasalar çıkarmak istiyorlar…
Asgari ücret tespit ediliyor, dikkat edersek. Ne kadar artış oldu?
Bir dinleyici: 19 lira.

"urullah Ankut Yoldaş: 19 lira.

Dinleyici devamla: İşçi emeklilerininki on lira. Bağ-Kur emeklilerine 5 lira.

"urullah Ankut Yoldaş: İşçi emeklilerininki on lira. Bağ-Kur
emeklilerine 5 lira. İşçi emeklileri ve Bağ-Kur emeklileri için aylık bir
kilo et parası bile değildir bu miktar.
Yani böylesine zalimane bir ücret belirleniyor devlet tarafından.

Ve ne yazık ki, İşçi Sınıfımız da sarı sendikalar elinde tutsak…

Gerçek anlamda sendika deyince, "akliyat-İş var bana göre, bize
göre. Başka İşçi Sınıfının hak ve çıkarlarını savunan bir sendika yok,
mücadelesini yapan bir sendika yok. Mücadelesiyle zaten Nakliyat-İş
ne olduğunu dosta düşmana gösteriyor.

15-16 Haziran etkinliğimizde, Kartal’da yaptığımız etkinlikte söz
ettik; 2008 ve 2009 1 Mayısları’nın Taksim’de, 1 Mayıs Alanı’nda yapılmasını, tamamen Partimiz ve Partimizin ideolojik etkisindeki Nakliyat-İş gerçekleştirmiştir; onun mücadelesiyle gerçekleştirdik, arkadaşlar. Bunu kanıtlayabiliriz her yerde, her zaman…
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Yaptığımız bir sürü Grev ve Direniş ayrı. Onlarca… İşte sadece İzmir’de 6 bin işçi İzelman’da örgütledik. Yani on binlerce işçi örgütledik 12 Eylül’den bu yana…
Eğer diğer sendikalar Nakliyat-İş gibi olsa, Parababaları bu zalimane işlere imkân mı bulur, cesaret mi edebilir bunları yapmaya?

Ama HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ zaten patron sendikası. Onların adı işçi
sendikası… DİSK de savruldu gitti onların safına; mücadeleci bir sendika olmaktan çoktan çıktı.

Bazı etkinlikler oluyor İstanbul’da, arkadaşlarımız görüyor,
DİSK’in tüm sendikaları, Nakliyat-İş’in o etkinliğe getirdiği işçinin
dörtte birini bile getiremiyorlar, düşünebiliyor musunuz?

Çünkü üyeler üzerinde, artık mücadele etmedikleri için, bir saygınlıkları da kalmadı. Güven de vermiyorlar işçiye... Çünkü Nakliyat-İş,
sadece kendi işkolundaki işçilere değil, Tekstil işkolundaki Meha, Metal işkolundaki Sinter vb. mücadele eden tüm işçilere de önderlik ediyor, onların da mücadelelerinin başarıyla sonuçlandırılmasını sağlıyor;
zafere götürüyor mücadelelerini. Çünkü İşçi Sınıfımız tek bir ailedir.
Durumları ve çıkarları birdir.

Ve krizden bu yana, Türkiye’de 3 milyon insanımız daha işsiz kaldı
son bir yıl içinde; işsizler ordusuna katıldı…
Ve daha dün İstanbul Belediyesinden 1200 işçi atıldı. 1200 işçi, bir
çırpıda…

Haber bültenlerine yansıdı, televizyonlardan izleyen arkadaşlar olmuştur. Bir direnişçi işçi ağlıyordu. Yiğit, kara yağız bir işçi. Hüngür
hüngür ağlıyordu: “Çocuğum hastaydı. 15 bin lira kredi çektim,
ödeyemedim; 45 bin lira oldu. Şimdi de işsiz kaldım. Ben ne yapacağım?”, diyordu…
İzleyip de insanın gözünün nemlenmemesi mümkün değil bu tür haberleri.

İstanbul Belediyesi önünde eylem yapıyorlardı ama hiçbir belediye
yetkilisi karşılarına çıkmadı. Ve haber kanalının televizyon muhabiri
de: “Ancak kameralara konuştular, dertlerini anlattılar. Onlar yetkililere anlatmak istiyordu ama onlara ulaşamadılar” dedi.

Yine Tayyipgiller’in devlet başkanı, Gül’ü İzmir’e geliyor. Ve iki
üniversite bitirmiş bir kız kardeşimiz, bir kız arkadaşımız, protesto ediyor. Yağdanlıklar, zavallılar da alkışlıyor Gül’ü. Bu insanlar neye al181

kışlıyor, anlayamıyorum, diyor, kız arkadaş. Mastır yaptım, iki üniversite bitirdim, hiçbir iş bulamadım. Üstelik de bazı okulları dereceyle bitirdim, diyor.

Yani üniversite bitirmiş insanlarımızın, gençlerimizin bile üçte birinden fazlası şu anda işsiz…

“2001 Krizi’nde Merkez Bankasının başında olan eski başkanlardan Süreyya Serdengeçti:
“İşsizlik içimi yakıyor. Trajedi yaşanıyor”, diyor.

Yani bir sermaye temsilcisi bile (birazcık insanlık kalmış, yüreğinde birazcık insancıl duygular kalmış o bile) böyle diyor artık…

Finans-Kapital krizde vurgunlarıyla
kârına kâr katmıştır

Bir de “Kredi Kartları” Yasası çıkardılar değil mi, yoldaşlar?
Güya faizlerini düşürdüler, yeni sözleşme yapanların, müracaat edecek olan mağdurların borçlarını uzun taksitler halinde ödemelerine imkân sağladılar. Ekonomi profesörü Esfender Korkmaz açıklıyor. Bu
kredi kartı mağdurları üzerinde bayağı kafa yormuş, namuslu bir aydın,
bilim adamı. Birçok önerilerde bulundu, kredi kartı mağduru insanlarımız için. Bildiğimiz gibi, sıradan bir olay değil. Şu anda 42 milyon kredi kartı var Türkiye’de. Ve kredi kartı faizlerinin katlanarak çığ gibi artması nedeniyle batık duruma düşmüş 1.2 milyon insan var. İcra takibine uğramış insanımız var.

Bildiğimiz gibi, Tayyip diyor ki: “"amuslu saymam bunları ben.
Kredi kartı mağduru kabul etmem.”

Çünkü kendisi dolar milyarderi. İETT’de üçüncü sınıf bir futbolcu
idi siyasete atılmadan önce, sonra Erbakan’ın partisine girdi, Gençlik
Kolları Başkanı oldu, Beyoğlu İlçe Başkanı, İstanbul İl Başkanı, İstanbul Belediye Başkanı oldu, sonra AKP’yi kurdu Başbakan oldu, şimdi
dolar milyarderi… Oğlunun gemileri var… Altın şirketleri var. Ne kuyumculuk?

Bir Dinleyici: Atasay.
"urullah Ankut Yoldaş: Atasay Kuyumculuk. Damadının bir sürü
şirketi var. İşte atv-Sabah grubu dâhil olmak üzere... 750 milyon doları iki devlet bankasından çekti, bunlara verdi, bunlar da medya şirketi
(atv-Sabah’ı) aldılar o parayla.
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Böyle olunca da:
“Kredi kartında batıkların uğradığı yani bankalara geri dönmeyecek sermayenin oranı yüzde 8.72’ye çıktı. (diyor Esfender
Korkmaz. – N. Ankut) İşte bunu bankaların yeniden alabilmesi için
bu yasayı çıkardılar. Halka yönelik hiçbir şey yok burada.”
Yani nasıl bir Türkiye’de yaşadığımızı ekonomik planda görmek
için, tüm bu anlattıklarımıza bakmamız lazım.

Öbür tarafta, Özelleştirme adı altında, Türkiye’nin bütün kamu şirketleri, Kuvayimilliye yadigârı kurumları hep satıldı. Limanları, mahalleleri satılıyor… İletişim şirketleri satıldı. Şimdi telefonla “alo” dedik mi, hep emperyalistlerin cebine gidiyor para… Yaşanan ekonomik
felaketin bir diğer yönü de bu.
Halkımız böylesine sefalet içindeyken, Finans-Kapitalistler, bankalar geçen yılı kârlarını yüzde on artırarak kapatmışlar. Yani ne kadar çelişik bir durum…

Finans-Kapitalistler, Parababaları vurgunlarından hiçbir şey kaybetmemişler, tersine kârlarını artırmışlar.

Ve ekonomi: “Sanayi, son üç ayda yüzde 13. 8 küçüldü”, diyor
devletin resmi açıklamaları. “Araştırma kurumu VERSO’nun sahibi Erhan Göksel, yüzde 29 aslında küçülme”, diyor.
Yani Türkiye ekonomisi böylesine eriyor, küçülüyor.
Neden?

Çünkü emperyalistlerin denetiminde… Bağımsız bir ekonomi değil.
Kriz çıktığı anda da söylemiştik biz: ABD kısa sürede bu krizi önce
Avrupa’ya, sonra da mazlum ülkelere gönderecek, kendisi bundan kurtulacak, demiştik. Ve işin asıl ezici, ağır yükünü biz çekeceğiz, bizim
ekonomiler ve bizim halklar harap olacak, demiştik. Ve şimdi bu gerçekleşiyor. ABD’deki küçülme yüzde 2.5. Çünkü karşılıksız dolar basarak kendi ekonomisini kurtarıyor.

“Ergenekon Davası”nda yargılananlar
gerçek Kontrgerillacılar değildir

Siyasi plana baktığımız zaman Türkiye’yi, insanlarımızı günlerce
meşgul eden, önemli bir olay var: “Ergenekon Davası”.

Biz daha bu dava ilk başladığında dedik ki, bu dava bir CIA operasyonudur. Bir ABD operasyonudur ve özellikle Türkiye Ordusu ve
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aydınlar içindeki Mustafa Kemalci geleneğe sahip antiemperyalist,
yurtsever, laik güçleri korkutma, sindirme ve tasfiye etme operasyonudur, demiştik.
Bugün gelinen noktada, adım adım bizim bu tespitimiz ve olayın bu
içyüzü açığa çıkmış oldu.

Ne yazık ki, bizler halksever ve yurtsever güçler olarak yeterince
örgütlü olmadığımız için, emperyalistler ve onların yerli işbirlikçileri,
Türkiye’de gönüllerince at oynatabilmektedirler.
Amaç nedir bu davalarla, nereye varmak istiyor bunlar?

Amaç: dünyayı bin devletli bir hale getirmek, yani küçük şehir devletleri halinde bölüp parçalamak dünyayı. O zaman istedikleri gibi yönetecekler, hâkimiyet kuracaklar, sömürecekler... Oraya götürmek istiyorlar insanlığı.

Türkiye’yi de bu bağlamda Yeni Sevr’e götürmek istiyorlar. Yani
Sevr haritasını yeniden Türkiye’nin önüne koyup uygulatmak istiyorlar. “Ergenekon Davası” da bunun araçlarından, bu amaca yönelik saldırılardan biri.
Şimdi, bu davayı savunan bir kesim hainler var, onlar ne yaptıklarını biliyorlar, bilinçliler.
Bir kesim de gafil var, onlar şaşkın, bilinçsiz…

Şimdi onlar, eski Kontrgerilla’yla bugün “Ergenekon Davası”nda
hedefe konanların, suçlu ilan edilenlerin aynı güçler olduklarını sanıyorlar. İşte en büyük yanılgıları burada başlıyor…

Eski Kontrgerilla bildiğimiz gibi, Türkiye’nin NATO’ya girişinden,
1952’de NATO’ya girişinden 8 ay sonra kurulmuştur Türkiye’de. Ve
bütün NATO ülkelerinde vardır. Bunun bir adı Süper "ATO’dur, İtalya’da Gladio’dur, bizde Kontrgerilla’dır.

Ordu içinde örgütlenmiştir, MİT içinde örgütlenmiştir, polis içinde
örgütlenmiştir, siyasiler içinde, burjuva partileri içinde örgütlenmiştir,
medyada örgütlenmiştir ve Parababaları içinde örgütlenmiştir, Kontrgerilla. Burjuva partilerinin tümünün içinde örgütlenmiştir. Hatta öyle
ki, CHP’nin en sosyal demokrat bilinen Dışişleri Bakanı Turan Güneş’in bile biz Kontrgerilla’nın bir savunucusu, üyesi olduğunu öğreniyoruz sonradan. Ve eski başbakanların tümünün bağı vardır. Eski Genelkurmay Başkanlarının, Dışişleri Bakanlarının, Milli Savunma Bakanlarının hepsinin Kontrgerilla’yla bağlantısı vardır.
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Kontrgerilla’nın ülkemizdeki katliamları

Peki, nedir bu Kontrgerilla?

Kontrgerilla, adı üstünde bir Süper NATO’dur.

"ATO’nun amacı nedir?

Sosyalist Kamp’la ve dünyanın diğer ülkelerindeki sosyalist, antiemperyalist, yurtsever hareketlerle mücadele etmektir.

Saldırgan bir savaş örgütüdür NATO. İşte Kontrgerilla dediğimiz
Süper NATO da onun gizli bir örgütlenmesidir, NATO ülkelerinin içinde. CIA yönetir Kontrgerilla’yı.

İşte Kontrgerilla; 27 Mayıs Politik Devrimi’nin getirdiği sınırlı özgürlükler ortamında gelişen sosyalist güçlerin ve kültürün ortadan kaldırılması için, 27 Mayıs Anayasası’nın da ortadan kaldırılması için (ki
halka örgütlenme özgürlüğü getirilmiştir, düşünce özgürlüğü getirilmiştir, İşçi Sınıfımıza toplusözleşme yapabilme, istediği sendikaya üye
olabilme özgürlüğü getirilmiştir bu anayasayla işte bunları ortadan kaldırmak için) iki faşist darbe yaptı: 12 Mart ve 12 Eylül Faşist Darbelerini yaptı. Ve bunlara zemin hazırlayabilmek için de, 5000 masum insanımızı katletti.
Yani Kontrgerilla, ABD tarafından kurulmuş CIA yönetimindeki bir
karşıdevrim örgütüdür, antikomünist bir örgüttür.
Peki, Sosyalist Kamp yıkıldıktan sonra ne oldu?

Sosyalist Kamp yıkıldıktan sonra, tüm dünyada ve Türkiye’de büyük bir değişim, dönüşüm oldu. Artık ABD, Türkiye’nin önüne Yeni
Sevr’i koymak istedi. Çünkü Sosyalist Kamp yıkıldıktan sonra sosyalizm yakın tehlike olmaktan çıkmıştı ne yazık ki. İnsanlarımız devrime
olan inançlarını, umutlarını yitirdiler. Ki, büyük ölçüde küçükburjuva
devrimcileri bu geriye savrulmayı yaşadı. Öyle olunca, tabiî, devrimci
hareketler çok etkisizleşti, çok küçüldü ve sosyalizm yakın tehlike olmaktan çıktı. O zaman, artık emperyalizm, ABD ve AB Emperyalistleri, dünyayı babamızın çiftliği gibi yönetiriz, anlayışına vardılar. İşte bu
sebeple bizim önümüze de Yeni Sevr’i koydular. Ordu’daki Mustafa
Kemalci geleneği, antiemperyalist geleneği, yurtsever, laik geleneği ortadan kaldırmak için, ordu içindeki bu güçlere de, üniversitelerdeki bu
düşünceyi savunan güçlere de savaş açtılar. O amaca ulaşmak için de
Ordu içindeki, aydınlar içindeki antiemperyalist, yurtsever, laik, Mustafa Kemalci güçlerin ortadan kaldırılması, tasfiye edilmesi gerektiği185

ne hükmettiler.

Demek ki bugünkü “Ergenekon Davası” da yine bir CIA operasyonudur.

Kontrgerilla’yla, bu davanın hedef aldığı mağdurların inançları ve
amaçları tümüyle birbirine zıttır.

Artık Ordu içindeki bazı yurtsever generaller, Mustafa Kemalci geleneğe sahip generaller ve Ordu Gençliği, ABD’nin düşman olduğunu,
NATO’nun Türkiye’nin zararına işleyen bir örgüt olduğunu ve AB’nin
girilmemesi gereken bir örgüt olduğunu görmeye başladı. Onun üzerine “NATO’dan çıkalım, Avrasya Birliği gibi mazlum ülkelerden oluşan
bir birliğe gidelim” düşüncesine vardılar.
İşte bu, ABD için çok büyük tehlikeydi. Bunu ortadan kaldırmak istediler, bu davayla.

İşte bunu göremedik mi, bu ayrımı göremedik mi, olayları anlayamayız.

O bakımdan, Kontrgerilla olduğu gibi duruyor Türkiye’de. Onun
üzerine giden yok. İlk ortaya çıktığında Demirel açıkça savundu,
Kontrgerilla’yı.
Demirel’e bugün bir şey soran var mı?

Onun bakanlarına bir şey diyen var mı?

Yok, arkadaşlar!

Ve o örgütün, Kontrgerilla’nın sivil parti biçiminde örgütlenmesi
MHP’ydi. Faşist sivil çeteler oluşturdu bu partiyi. Ve Kontrgerilla’nın
sivil ayağını oluşturdu ve katliamlar yaptı.
Bunun üzerine giden var mı?
Yok, arkadaşlar!

O katliamlar, bazen polisle işbirliği halinde yapıldı. 16 Mart Katliamı, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü önünde gerçekleştirildi Kontrgerilla’ca. O davanın suçlularının üzerine giden var mı?
Yok!

77 1 Mayıs Katliamı, bizzat Kontrgerilla’nın yaptığı bir eylem.
Onun üzerine giden var mı?
Yok!
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Sivas, Çorum olaylarının üzerine giden var mı? Maraş olaylarının,
katliamlarının üzerine giden var mı?
Yok!

Bunların hepsi Kontrgerilla’nın eylemi...

Bir sürü namuslu aydın öldürüldü. Savcı öldürüldü… O katillerin
üzerine giden var mı?
Yok!

İşte o yüzden Kontrgerilla ayrı şey, bugün “Ergenekon Davası” denen ABD saldırısıyla hedef alınan yurtsever, antiemperyalist, Mustafa
Kemalci laik güçler apayrı şeylerdir. Tamamen farklı inanışlara, amaçlara sahip insanlardır.

Ha tabiî, insanların kafasını bulandırmak için Veli Küçük gibi, Sami Hoştan gibi, İbrahim Şahin gibi eski Kontrgerilla’nın bazı kişileri de
bu davaya dâhil edilmiştir. ABD, bazı eski piyonlarını da yeri geldiği
zaman harcar. Ama burada asıl amaç, bu dediğim yurtsever, laik, antiemperyalist güçleri tasfiye etmektir. Sindirmektir, ortadan kaldırmaktır.

Taraf Gazetesi kadrosunun profiliG

İşte bu son ortaya çıkan, “Taraf” adlı gazetede (ki tamamen ABD
tarafından yönetilen bir gazetedir) ortaya çıkan sözde belgenin de gösterdiği apaçık gerçek budur.
Taraf’a baktığımız zaman şunu görürüz… Kurucuları şunlardır:

Yasemin Çongar: Artık bunun sol kesimde CIA’nın sesi olduğunu,
ABD’nin sesi olduğunu bilmeyen, hemen hemen kalmamıştır.

Ahmet Altan: Bunlar, Altan ailesi, aile boyu döneklerden oluşmaktadır. Babaları Türkiye’nin en kaşar, en kıdemli döneğidir. 12 Mart’ta
darbecilerin saldırıları karşısında direnememiş, çökmüş, teslim olmuştur. 12 Eylül faşist darbecilerine ise açıktan alkış tutmuştur. Özal’la birlikte de artık AB-D uşağı Parababaları iktidarlarıyla her türlü işbirliğine de girmiştir. Orta yaştaki arkadaşlar bilir, bizler işkenceden geçerken, yüz binlerce namuslu aydın, devrimci işkenceden geçerken, buna
TRT’de yer verilmiştir. “Politikanın İçinden” diye programlar yapıyordu o zaman Çetin Altan. Ve oğulları Mehmet ve Ahmet Altan da
dönekler kadrosundadır artık.
Ve Taraf Gazetesi’nen diğer yazarçizerler de aynı kategoridendir.
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Yani AB-D hizmetkârı hainlerdendir.

Bu en son belgeyi çıkaran Mehmet Baransu, Fethullah’ın “Işık
Evleri”nde yetişmiş, “Aksiyon” Dergisi’nde çalışmış, oradan ABD’ye
götürülerek, üç buçuk yıl ABD’de eğitimden geçirilmiş ve Türkiye’ye
gönderilerek, askere saldırmak üzere Taraf’ta görevlendirilmiştir. CIA,
Fethullah ve Tayyipgiller üçlüsünün ürettiği sözde belgeleri çuvalla
teslim alıp Beşiktaş-Silivri savcılarına teslim etmekle de bu görevini
kusursuz bir biçimde yapmıştır.
Taraf’ın diğer yazarçizerleri de hep aynı soydandır. Hepsini tek tek
ele almak şu anda gerekmiyor.

Taraf nasıl finanse ediliyor?

Bu gazetenin finansörleri ise:

Başta “Alkım Yayınları”dır. Bu yayınevi Ankara’da küçük bir yayıneviyken, Fethullah’ın Albaraka Türk’ü tarafından fonlanarak, İstanbul’da büyük bir yayınevi haline getirilmiştir. Tabiî CIA’nın verdiği
emir gereğince… Şu an Kadıköy’de büyük, üç katlı bir binada faaliyet
yürütmektedir. Ve büyük bütçeli işler yapan bir yayınevi haline getirilmiştir. Bu yayınevinin sahibi, Taraf’ın da sahibi olan Başar Aslan’dır.
Başar Aslan’a soruyor gazeteci:

“"e kadar para batırdınız bu gazeteyle? 20 milyon dolar batırdığınız söyleniyor doğru mu?”, diyor.
“Kesin bir rakam hesap etmedim ama batırdım”, diyor.

Yani bu kadar parayı, bu gazeteye verebiliyor.

Hangi gerçek bir işadamı böyle bir iş yapar çıkarı olmasa?..

İşveren kârını düşünür.

Ondan sonra gelen finansörü: Mehmet Betil’dir. Yine Robert Kolej’den ABD’ye götürülmüş, Crysler’de çalışmış, stajdan geçirilmiş ve
Türkiye’ye gönderilmiş, “Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası”nda yıllarca ABD’ye hizmet etmiş ve sonra Parababalığına soyunmuş, işverenliğe soyunmuş, “Karma Bilgisayarı” kurmuş bir kişidir Mehmet
Betil. Bilgisayarla uğraşan arkadaşlar bilir. “1 buçuk milyar dolarlık
bir ciroya ulaştım”, diyor bu firmada. Ve sonra enteresandır, bir Venezuelalı Parababasına satmış bu şirketi, bu karanlık adam. Venezuela’da alan kimdir? bilmiyoruz. Bir buçuk milyar dolarlık ciroya sahip
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bir şirket, bilgisayar donanımı üreten yahut üreten demeyelim tabiî, nerede üretecek, alıp satan, bunun ticaretiyle uğraşan bir şirket. Ondan
sonra yine Türkiye’de Arena ve Armada Bilgisayar şirketlerini kuruyor aynı kişi. Yine bilgisayar toplayan arkadaşlarımız bu şirketleri de
bilirler, bilgisayar dergilerinde geçer adları. Bunlar da büyük şirketlerdir. Yani milyar dolarlarla uğraşan iş adamları…
Geçen Kasım’dan bu yana, “Taraf”ı, bu kişi finanse ettiğini söylüyor.
“"e kadar para aktırdınız?”, diye soruluyor röportajda:
“Hesaplamadım. Gerektiği kadar aktardım”, diyor.

Gerektiği kadar, yeteri kadar, yettiği kadar aktarmış…

Şimdi sıradan, gerçek anlamda bir işveren yapar mı bu işleri?

Hayır. Bunu yapmakla, çok daha büyük, başka yerden kazancı var
ki, bunu yapıyor, arkadaşlar.
Yani baktığımız zaman; Fethullahçı kadrolarla dönekler ordusunun
belli kadroları ve CIA’nın dolar milyarderi haline getirdiği Parababaları, yine CIA’nın organizatörlüğünde bu gazetede birleşmiş durumdalar.
Ve ne yazık ki, o kadar etkililer ki, bir fotokopiyi, günlerce tartıştırabiliyorlar ve o fotokopi üzerinden, Ordu’daki Mustafa Kemalci güçlere karşı saldırıda bulunabiliyorlar.

Bizzat dinci görüşlere sahip, Şeriatçı görüşlere sahip Sami Selçuk
bile diyor ki:
“Gölge boksu yapılıyor.” (Fikret Bila, Milliyet, 23.06.2009)

Aslında böyle ortaya atılan sözde bir belge, kriminoloji laboratuvarının belge bölümünde incelemeye bile alınmaz. Buna gerek görülmez.
Bir fotokopinin incelemesi yapılamaz. Ciddiye alınmaz, diyor, Sami
Selçuk.

Gerçekten de öyle. Bir fotokopi ile işe girebilir miyiz, sıradan bir
atölyeye iş başvurusunda bulunsak?
Giremeyiz!

Nüfus kâğıdımızı yenileyemeyiz, hastanede bir işlem yaptıramayız.
Adamlar en azından, git muhtarlıktan ikametgâh, nüfuz cüzdanı, belge
getir, derler. İşe girerken yine savcılıktan sabıka kaydı getir, derler.
Yoksa fotokopi getir, demez kimse. Çünkü hele şu gün itibarıyla ulaşı189

lan elektronik teknolojik aşamada, sıradan ilköğretim çocuklarının bile
yapabileceği işlerdendir, böyle fotokopiler üretmek.
Ama o kadar güçlü hale geldiler ki, böylesine etkili olabiliyorlar.

Ve “Taraf”a ilan verenlere baktığımız zaman görüyoruz ki, ilanları
verenler Fethullahçı şirketler ve devlet şirketleri. Yani Halkbank, Vakıfbank, bakanlıklar, İstanbul Belediyesi ve Fethullah’ın şirketleri. Taraf’ın diğer bir grup finansörü de bunlar, arkadaşlar.

Taraf’ın ortaya çıkarılmasında ve misyonunu yerine getirmesinde
Ortaçağcı güçlerle, Finans-Kapitalin emrine giren döneklerin kaynaşarak, bu işi götürdüklerini apaçık görüyoruz.

Ordu fosilleri ve Ordu Gençliği’nin farkı

Ve işin bir diğer yönü de Usta der ki: “Ordunun Devrimci Geleneğini temsil eden, Ordu Gençliğidir. Ordu Fosilleri dediğimiz generaller devrim yapamaz.”
Bu kesin gerçekliktir.

Birinci Kuvayimilliye’ye baktığımız zaman, Mustafa Kemal, 19
Mayıs 1919’da kaç yaşındadır, arkadaşlar?
Dinleyiciler: 38.

"urullah Ankut Yoldaş: 38 yaşında. Gençtir.

Diğer kadrolar da aşağı yukarı öyledir. Yaşlı kadrolar katılamıyor
zaten. Çanakkale’de Osmanlı kuvvetleri komutanı olan Esat Paşa,
emekliliğini istiyor, Kuvayimilliye’ye dâhil değil. Fevzi Çakmak,
Mustafa Kemal’den yaşlıdır. Kırkını aşmıştır. Mustafa Kemal’i tutuklamaya geliyor İstanbul Hükümeti adına. Kazım Karabekir ikna ediyor. Ondan sonra dâhil oluyor, Kuvayimilliye’ye.

Yani gönüllüce bu işe katılanlar, hep Ordu Gençliği’ni temsil ediyor.

27 Mayıs’ı yapanlara baktığımız zaman, daha genç kadrolar olduğunu görürüz. Ama Ordu’yu tutabilmek için, bir namuslu generali de,
Orgeneral Cemal Gürsel’i de başlarında göstermek istiyorlar. Yoksa
işin asıl Vurucu Gücü onlar. Sonradan gidip buluyorlar Cemal Gürsel’i.
O da iyi niyetli, babacan, insancıl bir kişi. Kürt Halkımızın bir temsilcisi. Erzurumlu. Ve ne diyor biliyorsunuz: “Türkiye’ye bir sosyalist
parti gerekli”, diyor.
Düşünün, bu kadar hoşgörülü, demokrat…
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Peki, 12 Mart’a ve 12 Eylül’e baktığımız zaman ne görürüz?

Tamamen Ordu Fosilleri’nin, emir komuta zinciri içinde, hiyerarşi
içinde faşist darbeler yaptıklarını görürüz.
Kime dayanarak?

Amerika’ya dayanarak. CIA’nın planladığı darbeler bunlar.
Demek ki, generaller devrim yapamaz!

Ya ne yapar?

Faşist darbe yapar. O da çok büyük bir güce güvenerek, bir emperyalist güce sırtlarını dayayarak.
O emperyalist güce sırtlarını dayayamadıkları anda, bir çocuk kadar
çaresizdirler. İşte bundan önceki genelkurmay başkanlarından Yaşar
Büyükanıt’a baktığımız zaman buna birebir tanık oluyoruz.
Diyor ki: “27 "isan Muhtırası’nı ben kaleme aldım.”

Orada Mustafa Kemalci gelenek ve laiklik açıkça savunulur ve “biz
tarafız”, der.

Ama 4 Mayıs’ta, yani ondan bir hafta sonra, Dolmabahçe’de diz çöker Tayyip’in önünde. Ve ondan sonra dilini yutar. Sinan Aygün’leşir…
Ağzından tek laf çıkmaz ondan sonra. İşi bitmiştir artık, ruhu gitmiştir.
Hani ömrünü askerliğe harcamış bir insan, Tayyip gibi birinin önünde
diz çöküyor, arkadaşlar…
Tayyip ki, yürek yok. Çok iyi biliyorum, psikoloji eğitimi gördüm
fakültede. Kaldı ki yetişme tarzımızdan da biliyoruz. Biz de kenar mahallede yetiştik.

Yiğit insan, cesur insan, cesaret gösterisi yapmaya tenezzül etmez,
öyle bir şeye ihtiyaç duymaz.
Buna baktığımız zaman, yürüyüşü, rüzgâra tutulmuş trafik levhaları gibi… Öne arkaya yaylanmalar… Yani bir hava vermek istiyor... Bu
bir makyaj, bir kamuflaj…

Bütün makyajlar; bir eksikliğin, bir zaafın, bir çirkinliğin kapatılma,
gizlenme duygusundan, ihtiyacından kaynaklanır.

O yüzden, yüreksizdir Tayyip. Gerçek tehlike içeren bir kavgada asla olamaz. Anında işi biter. Aman diler. Ama onun karşısında bile diz
çöküyor, Büyükanıt…
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Neden?

Ordu Fosili… Fosilleşmiş artık…

Ama öbürü kenar mahallede yetişmiş. Yüreksiz olmasına rağmen,
belli kişilere, kendisini yutturmayı bilir, kandırmayı bilir. Böyle bir hava, böyle bir numarayla kündeye getiriyor…

Şimdiki Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Ordu’nun bir bütün
olduğunu gösterebilmek için Ankara’daki bütün general ve amiralleri
toplayarak, basın toplantısı yaptı, değil mi, arkadaşlar. 36 general ve
amiral mi katılmıştı? 36… Ben izledim, dedim ki; keşke yapmasaydı…
O anda, o işin bittiğini anladım.
Daha önce hasbelkader ağzından bir laf çıkmıştı.

Sormuştu Hürriyet muhabiri: “Peki belgenin sahte olduğu kanıtlanırsa, bu irtica ile mücadele eylem planı denen kâğıdın, ne yaparsınız?”, diye.

“O zaman ne yapacağımızı bütün Türkiye hep beraber göreceğiz.”, demişti.

Burada bir cesaret, bir kararlılık iletiliyordu bu cümleden. Ama orada toplantıyı izleyen bir gazeteci soruyor, zeki insan oraya gelen gazeteciler, çok zeki olmayanlar zaten Parababalarının o alanda işine yaramaz:

“Böyle demiştiniz, şimdi de Askeri Savcılık bunun sahte olduğunun, hiçbir ciddiyetinin, belge değerinin olmadığını ortaya koydu. Siz de kâğıt parçası diyorsunuz. "e yapacaksınız?”, dedi.
Ne dedi bu soytarı, arkadaşlar:

“İşte ne yaptığımızı gördünüz. Böyle şeyler yapacağız. Bundan
da başka anlamlar çıkmasın. Hukuk çerçevesi içinde bunu savunacağız.” (17.06.2009)
Şimdi burada işi bitirdi!..

Sınıflar mücadelesi ve onun başka bir alana yansıması olan siyasi
mücadele, hep güçlere ve onu etkin şekilde kullanma iradesine, yürekliliğine sahip olmaya dayanır. Sen elindeki gücü kullanmasını bilmezsen, kullanmaya cesaret edemezsen, yüreğin yetmezse, bunlar gibi sırtını emperyalistlere dayamış, Tefeci-Bezirgân Sermayenin hinoğluhin,
cin güçleri karşısında, siyasi ve medya güçleri karşısında duramazsın;
kevgire çevirirler seni…
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Nitekim öyle oldu. Ertesi gün Taraf’ın manşetini hatırlayacak bazı
arkadaşlarımız.
Neydi?..

Bir Dinleyici: “Geçti o günler cancağızım…”

"urullah Ankut Yoldaş: “Geçti o günler cancağızım…”

Rasim Ozan Kütahyalı şerefsizi diyor ki: “Madara oldular”. Madara oldular…

Ahmet Altan döneği, haini de diyor ki: “Kıvranış”, yazısının başlığı bu. Kıvranıyorlar artık demek istiyor.

Düşünün… Bu ciğeri beş para etmez, sermaye uşağı, hain, satılmış
dönekler bile bunlarla dalga geçiyor, arkadaşlar. Türk Ordusu’nun görünürdeki, kâğıt üzerindeki komutanı ile dalga geçiyorlar. Tabiî bütün
o general ve amirallerle de dalgalarını geçmiş oluyorlar…

İşte Ordu Fosillerinin durumu bu!.. Ve bizim bu tespitimiz de doğrulanıyor bu olaylarla.

Biz zaten diyoruz ki: Başta İşçi Sınıfımız gelmek üzere; Yoksul
Köylülüğümüzü, Esnafımızı, Aydınımızı, Gençliğimizi yani halkı örgütlediğimiz zaman, bu devrimci gücün karşısında yerli-yabancı Parababalarının emrindeki halk düşmanı güçlerin hiçbir direnişi, etkinliği
söz konusu olamaz.

İşte Ordu Gençliği o zaman kendiliğinden gelir, devrimci saflara katılır. Türkiye’nin tarihindeki bütün devrimlerde böyle olmuştur, bundan
sonra da böyle olacaktır, diyoruz.
Bu da bu tezimizin doğruluğunu gösteriyor.

Ordu neden hedef tahtasına oturtuldu?

İşte Venezuela… Bolivarcı Devrim de benzer bir devrim. İşte Chavez ve Yoldaşları… İlk önce orduda kuruluyor devrimci örgüt. Ve 2002
faşist darbesine karşı çıkan da; yoksul halk güçleriyle Ordu Gençliği.
El ele vererek, o faşist darbeyi 48 saat içinde alaşağı ediyorlar.
Bir Dinleyici: “Yüzbaşılar Hareketi” diye kuruluyor.

"urullah Ankut Yoldaş: “Yüzbaşılar Hareketi” de deniyor ilk
kurulduğu zamanlarda. Tam adıysa “Bolivarcı Devrimci Hareket200 (MBR-200)”dür. Chavez ve yoldaşları kendilerini, hareketlerini,
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örgütlerini böyle adlandırıyorlar.

Bizim bu tezlerimiz, hayatın gerçekliği ile tam anlamıyla uyuşuyor
ve 68’deki diğer devrimci önderlerin, işte arkadaşlarımız sinevizyonda
da bazı görüşlerini yansıtmışlar: Denizler’in, Mahirler’in görüşleri ile
de tam anlamıyla uyuşuyor.

O arkadaşlar da Mustafa Kemal konusunda, Birinci Kurtuluş Savaşı’mızın Antiemperyalist niteliği konusunda ve Ordu Gençliği’nin İlerici, Devrimci Geleneği konusunda, 27 Mayıs Politik Devrimi’nin, bir
devrim olduğu konusunda tereddütsüzdürler. Aynen bizim gibi düşünürler. Çünkü Usta’mızın görüşlerini benimsemişlerdir bütün bu konularda.
Biz, tıpkı Chavez ve Yoldaşları gibi, hep umutluyuz.

Ordu’daki bu Devrimci Geleneğe karşı yapılmış saldırılar, elbette
bizim amacımızı etkilemez.
Bunlar, ellerinde şu anda güçler var; saldırıyorlar, saldıracaklar. Namuslu aydınlara da saldırıyorlar...

Erol Manisalı, burada… “Avrupa’yla Derin Bağlar” adlı kitabında, bir tarihte ABD İstanbul Konsolosu’nun kendisini ziyaret etmek istediğini, aradığını söyler. Ve üniversitedeki odasında görüşürler:
“Şaşırmıştım. Benimle neden görüşmek istedi? "e konuşacak
benimle? "asıl bir ilişkisi olabilir, bağı olabilir, bir ortak noktamız
olabilir? diye şaşırmıştım”
“Geldi, konuştuk”, diyor. Şuradan, buradan derken…

ABD Konsolosu diyor ki: “Türk Ordusu demokrasinin önündeki en büyük engeldir.”
ABD’nin İstanbul Başkonsolosu söylüyor bunu, arkadaşlar.

“Meğer bunu söylemek, bunu savunmakmış benimle görüşmekteki amacı.”, diyor, E. Manisalı.
Ayrıntılıca anlatır, ama zamanımız doldu...

Yine burada değişik ABD temsilcilerinin görüşlerini getirmiştim
ama zaman yok, arkadaşlar… Mesela:

“ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Avrupa ve Avrasya’dan sorumlu
üst düzey yetkilisi, Matthew Bryza:

“ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice’ın, Bulgaristan’daki
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"ATO Bakanlar Toplantısı’na katılmadan önce, Atina ve Ankara’ya gerçekleştireceği ziyaretlere ilişkin Washington’daki yabancı
basına bir brifing verdi.

“Brüksel’in, Türk Ordusu’nun siyasetteki rolüne ilişkin endişeler bulunduğu yönündeki bir soruya karşılık Bryza, Türk Ordusu’nun, Türk kurumları içinde en popüler kurumlardan biri olduğuna dikkat çekti ve Atatürk’ün Avrupa’da tüm zamanların en büyük askerlerinden biri olduğunu söyledi. (Tabiî, başta böyle söylüyor. Asıl önemli olan bundan sonra söyledikleridir. Zaten söylemek istediğinin özü de oradadır. – N. Ankut). Ardından bu çerçevede Türk
Ordusu’nun rolünü karmaşık olarak niteleyen Bryza, ‘AB, Türk
Ordusu’nun siyasetteki rolünü azaltan bazı siyasi reformlar öne
sürdü. Biz elbette Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğini sağlayacak biçimde reformları ilerletmesine tam destek veriyoruz. Türkiye nüfusunun çoğunluğu Müslüman. Laik bir demokrasi olarak eşsiz
bir ülke. Türkiye’nin demokratik ve siyasi kurumları kendi özel
seyrinde gelişmeli. Bu, Türk tarzı demokrasiyi eleştirmek anlamına gelmiyor. Türkiye bir demokrasi, ancak AB üyesi olmak için
kriterlere uymalı’, dedi.
“Bryza bunun yolunun da ordunun siyasetteki rolünün azaltılmasının yanı sıra, gereken diğer reformların gerçekleştirilmesi gerektiğini savundu.” (Gazeteler)
Tabiî burada malum diğer konulara geliyor: Kıbrıs Meselesi’ne geliyor…

Yani arkadaşlar, daha böyle onlarca ABD belgesi gösterebiliriz, bulabiliriz.

Peki, neden Sosyalist Kamp’ın varlığında orduyu güçlü tutmak istiyorlardı da şimdi tam tersine orduyu ezmek, tamamen bir jandarma gücü, polis gücü haline dönüştürmek istiyorlar?

Sosyalist Kamp’ın varlığında, devrimci siyaset güçlü bir şekilde geliştiği için, onu ancak faşist darbelerle ezdirebilmek için, orduyu güçlü
tutmak istiyorlardı, saygın bir kurum halinde tutmak istiyorlardı. Çünkü faşist darbeler yaptırmak istiyorlardı Ordu’ya. Ama Sosyalist Kamp
yıkıldıktan sonra, devrimci hareketler yakın tehlike olmaktan çıkınca,
şimdi Türkiye’yi Yeni Sevr’e götürmek için, Ordu’nun Mustafa Kemalci geleneğinden dolayı bir direnç noktası, karşılarında bir engel
oluşturabileceğini gördükleri için onu tümüyle saygınlığından, güveni195

lirliğinden arındırıp, bir suç örgütü, bir çete olarak göstermek istiyorlar.

Nitekim “Taraf” da Ordu’nun bu antiemperyalist, Mustafa Kemalci
tavır koyan ve bu nedenle de “Ergenekon Davası” adlı CIA operasyonuna hedef olan kesimine: “Ergenekon Terör Örgütü (ETÖ)”, diyor.

Yine Fethullah: “Daha istenilen noktaya gelinmedi”, diyor. Birebir, aynen…
Ne zaman gelinecek?

“Daha üzerlerindeki zırhları yırtılmadı”, diyor.

Yine Fettullahçı yazarlar: “1923 hareketiyle Mustafa Kemal, hâkimiyeti milletten aldı, şimdi millet onu geri almak istiyor”, diyorlar.
Yani her bakımdan bu netçe görülüyor.

Ama biz güçlenip İşçi Sınıfı içinde, halk içinde, köylülük içinde, aydınlar içinde gelişip ordulaştığımız anda, Ordu Gençliği de gelip bizimle saf tutar ve Vurucu Güç olarak devrimde yerini alır. Türkiye’nin
tarihindeki tüm devrimlerde olduğu gibi… O zaman karşımızda hiçbir
gerici güç duramaz.
Ve bu olacak. Mutlaka olacak!

Tarih, bazen böyle bayır aşağı gidişler gösterir. Hiçbir şey dümdüz
bir hat olarak ilerlemez. Bildiğimiz gibi, geometride bile uzayda doğru
çizgi yoktur. Bu ancak bir tasarım olarak var, bizim mantığımızda var.
O bakımdan bazen geriye gidişler, geriye sayışlar olabilir. Ama Tarihin
genel gidişi hep ileriyedir.

İnsanlık eninde sonunda, 6 bin yıl önce Mezopotamya’da yitirdiği
Sosyalizmi bulacak ve kendi bilinciyle özgür iradesi ile yeniden modern haliyle kuracaktır tüm dünya çapında.
Ve insanlık bir gün tek bir aile, sosyalist bir aile olacaktır.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

(Uzun Alkışlar… Slogan: Halkız Haklıyız Kazanacağız…)
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Ayrım IV

11 Nisan 2010 Konya Konferansı
Venezuela: Yiğit Halk, Yiğit Başkan
AB-D Emperyalist Haydutlarına
Meydan Okuyor

Kurtuluş Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve
Konya İl Başkanı Orhan Özer Yoldaş’ın
Açış Konuşması

Programın sunumu

Orhan Özer Yoldaş:
Değerli Arkadaşlar,

İlk konuşmayı Venezuela Büyükelçisi Raúl Yoldaş yapacak. Daha
sonra Küba Büyükelçiliği Temsilcisi Luis Yoldaş konuşacak. Bu konuşmaların arkasından, bir on, on beş dakikalık aradan sonra, Partimizin Genel Başkanı, çoğu arkadaşlar bilir, aynı zamanda Konyalı Yoldaşımız, Arkadaşımız, Hoca’mız, Nurullah Hoca sizlere hitap edecek.
Programı biz bu şekilde düşündük. Şimdi sözü Venezuela Büyükelçisi
Raúl Yoldaş’a veriyorum.
(Alkışlar…)
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Venezuela Büyükelçisi
Raúl José Betancourt Seeland Yoldaş’ın
Konuşması

Chavez sayesinde
ulusal ve kişisel saygınlığımızı
yeniden kazandık

Her birinizi öncelikli olarak Bolivarcı Hükümet ve Bolivarcı Halk
adına en içten dileklerimle, antiemperyalist ve devrimci selamlarımla
ve saygılarımla selamlamayı bir borç biliyorum.
(Alkışlar…)

Aynı şekilde sizleri, Devlet Başkanım Hugo Chavez Frias adına, ki
kendisini büyük bir şerefle ülkenizde Büyükelçi sıfatıyla temsil ediyorum, selamlamayı da bir borç bilirim.
(Alkışlar…)

Bugün sizlerle bu tarihi şehirde bulunmaktan ve yine bizlerle birlikte bu kürsüyü paylaşacak olan Küba Büyükelçiliği İkinci Kâtibi Luis Ernesto Morejòn Rodrìguez, eşi, kızları, aynı şekilde eşim ve tercümanım Berna adına gerçekten çok memnun olduğumuzu belirtmek isterim.
(Alkışlar…)

Gerçekten bugün sizlerle bu havayı teneffüs etmemize imkan tanıyan Halkın Kurtuluş Partisi’ne, ki kendisi bizim dost ve kardeş partimizdir, bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Başkanları şahsında,
Konya İl Başkanı başta olmak üzere, kendilerinin şahsında, diğer tüm
Ankara, İzmir, İstanbul, Bursa ve diğer tüm il örgütü başkanlarına bir
kere daha şükranlarımı sunuyorum.
(Alkışlar…)

Bugün, Nisan 2002’de yapılan, Başkan Chavez’e karşı girişilen em-
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peryalist darbenin sekizinci yıldönümünü anımsıyoruz. Ve bu sekizinci
yıldönümünü anımsamamızın en önemli sebebi, Venezuela tarihinde
ilk kez gerçekleştirilen sivil-askeri birlikteliktir.

Bugün sizlere bahsedeceğimiz 11 Nisan Darbesi’nin kesin başlangıç
süresi, 11 Nisan sabaha karşı başlayıp 12 Nisan sabahına kadar süren
süreçte gerçekleşiyor. Ki bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri tarafından bir şekilde dolduruşa getirilen ve gereksiz yere desteklenip kendilerini bir şey sanan bir takım subaylar, Başkan Chavez’e: “Başkanlık
Sarayı’nı boşalt. Yoksa çevresindeki sivillerle beraber bombalarız” diye tehdit ettikleri döneme denk gelmekte.
O tarihte Başkan Chavez, halkına bir zeval gelmemesi için, devrimine halel gelmemesi için, daha fazla kan akmasını engellemek için
teslim olmaya karar veriyor.
Sizlerin de bildiği gibi Venezuela’nın anayasal Başkanı Hugo Chavez Frias’ın göreve geldiği tarih 02 Şubat 1998’dir.

Başkanlık seçimlerini yüzde 57’den fazla bir oy yüzdesiyle kazanarak göreve geliyor.

1998 Aralık seçimlerinde ve 02 Şubat’ta göreve geldiği tarihte, seçim kampanyası boyunca vermiş olduğu sözü tutarak, anayasal bir reforma girişti.

Başkan Chavez’in demokratik olarak seçildiği seçimlere gelinmeden önce, Venezuela’daki yönetim, geleneksel bir şekilde beşer yıllık
süreyle Demokratik Hareket ve COPEI adlı hareketle yürütülmekteydi.

Başkan Chavez, 1992 yılında, daha o zaman askerken, bir darbe girişiminde bulunur; kendisine bağlı-üye Bolivarcı subaylarla beraber.
Çünkü o dönemde yaptığı gözlemlere istinaden Carlos Andrés Pérez
Hükümetinin, buna bir nevi neoliberal bir diktatörlük de diyebiliriz,
yürüttüğü politikaları ve bu politikaların IMF ayaklı olmasının yarattığı toplumdaki hoşnutsuzluğu ve huzursuzluğu da gözlemleyerek bir
darbe girişiminde bulundu. Fakat ne yazık ki bu darbe girişimi başarıya ulaşamadı.
4 Şubat 1992 tarihinde askeri yenilgi olarak değerlendirebileceğimiz bu durum, Chavez’in kendisini tutuklayanlardan televizyon kanalı
vasıtasıyla halka ve askeri ayaklanmada bulunan arkadaşlarına yönelmeyi istediği an politik bir başarıya dönüştü. Chavez, televizyon kanalına yaptığı bu konuşmasıyla arkadaşlarına ve tüm halka sakinleşmelerini ve silahlarını bırakmaları gerektiğini tebliğ etti.
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Televizyon kanalında, silahlı kuvvetlerden kendisine eşlik eden arkadaşlarına yönelik o bir dakikalık kısa sürede şu cümleyi kurdu: “Arkadaşlar, lütfen silahlarınızı bırakınız. Erişmeyi amaçladığımız üstün amaçlara ne yazık ki şu an için erişemiyoruz”. O, “şu an için”
cümlesiyle geleceğe dair umutları açık bırakmayı bildi.

Başkan Chavez, bu açıklamayı yapmasının yaklaşık iki üç dakika
sonrasında tutuklanarak cezaevine götürüldü. Ve kendisine olan talebin
her gün arttığını fark eden yetkililer, kendisine olan ilgiyi ve ulaşılmasını kesmek amacıyla Venezuela’nın birçok şehrinde kendisini birçok
tutukevine ve ceza infaz kurumuna naklettiler. Daha sonra kendisi sivil
hayata tekrar döndüğünde artık politik yaşamına giriş yapmaya başladı.
Başkan Chavez, tabiî ki bu siyasi hayata başladığında birçok sol
parti tarafından desteklendi ve diğer partiler hiçbir zaman Başkan Chavez’in bu şahsına münhasır ağırbaşlılığını kendilerine yediremediler.
Çünkü Başkan Chavez öncesinde Venezuela devlet başkanlığı yapan isimlerin hepsi Amerika Birleşik Devletleri Devlet Başkanına doğrudan bağlı olarak ülkeyi yöneten başkanlardı.

Yani kendilerine kısaca “Pentagon’un kuklaları” ismini de koyabiliriz.

Başkan Chavez sayesinde, bizler milli ve kişisel bütünlüğümüzü,
saygınlığımızı yeniden kazandık diyebilirim.

Başkan Chavez, Venezuela tarihinde ilk defa İşçi Sınıfıyla, maddi
kaynakları az olan insanlarla, parası olmayan, sokakta yaşayan insanlarla ilgilenen ilk ve tek Başkan.

Başkan Chavez döneminin öncesinde İşçi ve Köylü Sınıfı, yani ülkenin üretken olan kesimi tamamıyla kendi kaderine terk edilmiş durumdaydı. Başkan Chavez’in yönetime geldiği andan itibaren, daha önce zengin Parababalarının elinde bulunan ve artık üretim kapasitesini
tamamıyla yitirmiş ve rant mekanizması haline dönüşmüş bulunan şirketler, işçiler tarafından bizzat ele geçirilerek, işçilerin yönetimine verildi.

Bugün Venezuela’daki topraklar gerçekten o toprağın hakkını verenler, o toprakta bizzat üretim yapanların yani köylü ve çiftçilerin topraklarıdır.
Venezuela demokratik tarihi boyunca Başkan Chavez, halkını en
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fazla anlamayı bilen, en fazla onlarla birlikte vakit geçirmeyi seven, en
karizmatik devlet başkanıdır.

Daha önce de sizlere söylediğim gibi, konuşmama başlamadan önce, ki bugün konuşmamızı biz fazlasıyla 2002 yılında yapılan darbeye
ayıracağız; buna dair ufak bir girizgâh yapmak istedim.
(Viva Küba Viva Venezuela…)

O zaman 2002 Nisan Darbesine sebebiyet veren tarihî gelişmelere
şöyle bir göz atalım.

Bu tarihî sürecin başında yer alan en önemli konu: Tam Yetki Yasaları. Tam Yetki Yasaları, Venezuela’yla Amerika Birleşik Devletleri’ni ilk kez karşı karşıya getiren, ülkeyi Genel Greve götüren nokta.

Millet Meclisi, Devlet Başkanının aralarında Toprak Reformu’nu
içeren Tarım Yasası’nın, Hidrokarbon Yasası’nın ve Balıkçılık Yasası’nın da bulunduğu birçok yasayı hayata geçirmesine olanak tanıyacak
olan Tam Yetki Yasası’nı onayladı.
Bunların da içinde bulunduğu 49 yasa, Tam Yetki Yasası’na istinaden geçirilince, muhalefeti, Fedecámaras ve Venezuela İşçi Konfederasyonu başta olmak üzere, bu yasalara karşı savaşmak için bir araya
getirdi.

Adım adım karşıdevrime giden süreç

Peki bu noktaya gelene kadar ve bu noktadan sonra, yani 2002 yılı
boyunca Venezuela’da neler yaşandı?

23 Ocak. Marcos Pérez Jiménez’in diktatörlüğünün devrilişinin
44’üncü yıldönümünde muhalefet ve Bolivarcı gruplar ilk kez karşı
karşıya geldi.
24 Ocak. Başkan Chavez, Bolivarcı Hareketin bütünlüğüne karşı
hareketler ortaya koyduğu vesilesiyle İçişleri Bakanı Luis Miquilena’yı
görevden aldı.

04 Şubat. Komutan Hugo Chavez tarafından yönetilen 1992 sivil
askeri darbe girişiminin 10’uncu yıldönümü kutlandı ve bu darbe bundan sonrası için Milli Kutlama Günü ilan edildi. Bu tarihte, yüz binden fazla olan Bolivarcı yandaş törene katıldı.

Hava Kuvvetlerinde görev yapan Albay Pedro Luis Auto, Silahlı
Kuvvetlerin yüzde yetmişi adına konuşarak Başkan Chavez’in görev208

den alınmasını ve yapılacak olan seçimlerin, düzenlenecek olan seçimlerin bir an önce düzenlenmesi gerektiğini ilan etti.

Elbette ki bu ayaklanma çağrısı yapan, bir nevi ayaklanma çağrısı
yapan, öneri ordu ve Yüksek Askeri Mahkeme tarafından redde uğradı.
Burada görev yapan General Rivera isimli bir kişi, orduyu gönüllü olarak geri çekilmeye davet etti. Bu geri çekilmeye davet edişindeki amaç
ise Venezuela Petrolleri Şirketi PDVSA’daki olası bir krizi önlemekti.

05 Mart. Fedecámaras, İşçi Konfederasyonu, Antonio Peres Katolik Üniversitesi ve Kilise Konseyi, Başkan Chavez’i görevden almak
için birleştiler.

01 "isan tarihinde Başkan Chavez, Venezuela Petrolleri Şirketi
PDVSA’nın üst düzey yöneticilerinin görevine son verildiğini açıkladı.
Bunun ardından sokaklardaki gösteriler hız kazandı.

9-10 "isan. Venezuela İşçi Konfederasyonu ve Fedecámaras 24 saatlik bir Genel Grev ilan ettiler. Ve daha sonra da bunu bir sonraki güne uzatma kararı aldılar.

Bu grevin ikinci kısmında yani ikinci gününde, o İşçi Konfederasyonu ve Fedecámaras‘ın halkı daha fazla galeyana getirmesi ve Başkan
Chavez’i görevinden alacakları yönündeki açıklamalarıyla grev süresiz
bir hale geldi. Aynı şekilde kendilerine karşı yapılan bu yasadışı grev
hakkında hükümet uyarıldı.
11 "isan. Ve sonunda muhalefet, 11 Nisan faşist darbesini gerçekleştirmek üzere girişimlere resmen başladı.

Muhalefet, 11 Nisan tarihinde, Venezuela Petrolleri PDVSA’nın
merkezine yönelmek amacıyla bir yürüyüş çağrısında bulundu. Ama o
yürüyüş nedensiz bir şekilde Başkanlık Sarayı Miraflores’in önünde
son buldu. Miraflores Başkanlık Sarayı, o andan itibaren Chavez yanlısı kişiler tarafından kuşatılmış durumdaydı.
(Sloganlar… Uh! Ah! Chavez "o Se Va!.. Alkışlar…)

İki tarafın da yapmış olduğu gösteriler hiçbir şekilde karşılıklı bir
temasa neden olmadı. Fakat bu elbette ki kan dökülmesine de engel olmadı.

Gerek iç, gerek dış basında yayımlandığının tam aksine, bu olaylar
sırasında Milli Polis Kuvvetleri’nin keskin nişancıları tarafından vurulanların çoğu, genelde Chavez yanlısı kişilerdi.
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Ve elbette ki, muhalefetin dediğinin aksine Chavez yanlıları tarafından ölüm saçılması söz konusu değildi.

Tüm bu olaylar olurken, Başkan Chavez Başkanlık Sarayı’nda bulunmakta ve halka Milli Kanal aracılığıyla seslenmekteydi.

Özel televizyon kanalları ekranlarını ikiye bölmüşler bir tarafa Başkan Chavez’in resmini koymuşlardı, diğer tarafta ise Caracas sokaklarında meydana gelen halk ayaklanmaları ve dükkânlara yapılan yağmaları koymuşlardı.

Öğlen saat bir buçuğu gösterdiğinde ölüm ve yaralanma haberleri
gelmeye başladı.

Akşama doğru televizyon kanallarından, daha sonra önceden kaydedildiği anlaşılacak olan ve generaller tarafından kaydedilen Başkan
Chavez’in yasal hükümetini ve görevini tanımadıklarını açıklayan bir
mesaj yayımlandı.

Tüm bu olaylar sonucunda 12 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce
insan yaralandı.

Bu ölümlerin bazılarından, Milli Polis Gücünden 9 polis ve bizde
jandarma diye geçen sivil kolluk kuvvetlerinden de 2 üst düzey rütbeli
kişi sorumlu tutuldu.

General Efraín Vásquez Velasco, ki kendisi Milli Silahlı Kuvvetlerin araştırma kademesinde görev yapan üst düzey bir komutandır ve aynı şekilde Lucas Giriscon, askeri üst kademelerin Başkan Chavez’in istifasını istediğini ve Başkan Chavez’in bunu kabul ettiğini beyan eden
bir açıklama yaptılar. Daha sonrasında anlaşıldı ki, böyle bir açıklama
bulunmamaktaydı.
Başkan Chavez üzerine paraşütçü albay, ki kendisi paraşüt subayıydı biliyorsunuz, üniformasını giyip Başkanlık Sarayı’nda oturuyordu
ve darbeci subaylarla birebir pazarlık içindeydi. Darbeci subaylar kendisine derhal teslim olmadığı takdirde Chavez yanlıları tarafından çevrelenmiş olan Başkanlık Sarayı’na saldıracaklarını söylüyor.
Chavez tutuklandı ve Turiamo Üssü’ne götürüldü.

Fedecámaras başkanı ve muhalefetin son dönemlerde televizyonlarda en fazla görmeye alışkın olduğu yüzü Pedro Carmona Estanga, askerlerin her şekilde desteğine sahip olduğunu ve onların da içinde bulunacağı bir askeri hükümet kuracağını açıklıyordu.
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Ama daha sonrasında Pedro Carmona kendi kendine yemin etti ve
kendini Devlet Başkanı ilan etti.

Carmona, göreve geldiği andan itibaren 1999 yılından beri anayasal
kurallar icabı oluşturulmuş birçok kurumu ortadan kaldırdı.
Venezuela Bolivarcı Cumhuriyeti ibaresinden Bolivarcı ibaresini çıkardı.
(Sloganlar… Kahrolsun ABD-AB Emperyalizmi… Alkışlar…)
Tüm sivil yetki organlarını ortadan kaldırdı.

Millet Meclisi’ni, Yüksek Adalet Divanı’nı ve Cumhuriyet Başsavcılarını görevden aldı.

Ve bir yılı aşmayacak bir süre içerisinde tekrar seçimlere gidileceğini ilan etti.

Geçiş dönemi boyunca daha önceden yetki sahibi olan ve seçimle
göreve gelen tüm milletvekillerinden tutun da valilere, belediye başkanlarına kadar tüm kamu görevlilerini görevden aldı.

Ve halkın yararına olaraktan bu Yetki Yasası’na istinaden çıkarılan,
biraz önce söz ettiğim yasaları feshetti.

Tüm bu olayların sonrasında Başkan Chavez’in kızlarından bir tanesi, Maria Gabriela, babasıyla yaptığı bir telefon konuşmasını tüm
kamuoyuna açıkladı ve kendisinden istenen istifayı hiçbir şekilde kabul
etmemekte olduğu bilgisini verdi. Zaten bu bilginin ardından da Küba
Başkomutanı Fidel Castro sözü ele aldı ve aynı şeyleri tekrarlayıp tavsiyelerde bulundu.

Chavez’i yakalayıp Forte Tiuna’daki karargâha götüren askerler daha sonra onu oradan aldılar ve Amerika Birleşik Devletleri’ne bağlı
olarak çalışan bir deniz üssüne götürdüler. Burada görev yapan Venezuelalı sıradan askerlerden bir tanesi, Başkan Chavez’in tutuklu halde
olduğunu gördüğü zaman, hemen kendisinin yanına gidip Başkana:
“Başkanım herhangi bir şeye ihtiyacınız olursa ben buradayım, bana
sonuna kadar güvenebilirsiniz”, dedi. Ve Başkan kendisinden gizli saklı bir kâğıt ile bir kalem istedi. O kâğıda “Venezuela halkı tarafından
bana verilen anayasal görevime hiçbir şekilde ihanet etmedim, istifa etmiyorum.” ibaresini düşerek kâğıdı buruşturarak çöp tenekesine
attı. Daha sonra bu kâğıt çöp tenekesinden çıkartılarak bu asker tarafından faks yoluyla başta Küba olmak üzere, uluslararası haber kanalları aracılığıyla tüm dünyaya yayıldı. Küba’nın bu şekilde yapmış ol211

duğu yardımı hiçbir şekilde unutamayız.

Elbette bu olaylar sırasında bundan fayda çıkartacak olan iki ülkenin hükümeti yani Amerika Birleşik Devletleri ve İspanya
Hükümeti, Kosta Rica’da düzenlenen Rio Grubu Ülkeler Toplantısı’nda birbirlerini karşılıklı olarak kutlamaktaydı. Diğer bu gruba katılan ülkeler ise Venezuela’da yapılan askeri darbeyi lanetlemekte ve kınamaktaydı.

Bunu müteakiben 47 saat boyunca, Venezuela Halkı hiçbir şekilde
durmadan sokaklarda Başkanının özgürlüğü için direnmeye devam etti.

Chavez yanlıları, her dakika geçtiğinde sokaklardaki gösterilerin
şiddetini daha fazla artırmakta ve otoyolları kapatmaya varana dek, artık şiddet içeren girişimlerde bulunmaya başlamaktaydı. Herkes bir an
önce Başkan Chavez’in anayasal mevkiinin yeniden iadesini istemekte
ve Diktatör Carmona’nın oradan, Başkanlık Sarayı’ndan çıkartılmasını
dilemekteydi. Çünkü herkes, Carmona’yı başkan olarak seçmediğinin
altını çizmekteydi.
O anda kendi kendini başkan ilan eden Pedro Carmona, ki zaten daha önce de bunu size söylemiştik, kaldığı kısa saatlerden dolayı kendisine Venezuela’da “Kısa Pedro”, “Kısa Carmona” da deniyor, bu
kaldığı az da olsa süre içerisinde, tüm devlet kademesindeki yetkilileri
görevlerinden azletti.

13 Nisan gecesi, Chavez yanlıları devlet kanalını yeniden ele geçirdiler. Ve yayına başladılar.

Aynı saatlerde Maracay’da çok büyük bir askeri ayaklanma başlatılmış ve bu askeri ayaklanmanın adı, “Milli Saygınlığı Kurtarma
Operasyonu” olarak belirlenmişti.

Darbeciler tarafından terk edilen Miraflores Sarayı, Chavez yanlıları tarafından ele geçirildi.

14 "isan sabaha karşı Başkan Chavez artık özgürdü. Bir helikopterle Karayipler’de bulunan Orchila Adası’ndan, ki Orchila Adası ana
karaya 100 km uzakta, bir helikopterle iniş yaptı. Doğrudan Başkanlık
Sarayı Miraflores’e geldi. Geldiğinde kendisini yüz binlerce insan bekliyordu.
Aynı gece sabaha karşı sivil kıyafetiyle görevini tekrar devraldı
ve “Hiç kimseye karşı ne bir öfke, ne de bir nefret besliyorum” di212

yerek halkı sakinleşmeye ve sükûna davet etti. Ve şunu söyledi: “"e
mutlu ki bu topraklar, darbecilerin av malzemesi olmayacaktır”.
(Sloganlar… Viva Chavez Viva Venezuela... Alkışlar…)

Başkan Chavez, 47 saatlik bir süre boyunca alıkonulduğunda neler
yaşadığını, başına neler geldiğini anlattı. Ulusal ve uluslararası basın
organlarının katıldığı bir konferans düzenledi.
21 Mayıs. Başkanlık Sarayı Miraflores’de “Ulusal Diyalog Komisyonu” kuruldu.

16 Ağustos. Caracas’ın en gözde mahallelerinden biri olan El Palio’da, Venezuelalılar bir araya gelerek, Yüksek Adalet Divanı tarafından alınan bir kararı protesto etti. Yüksek Adalet Divanı’nın aldığı karar uyarınca, sanki bir darbe olmamış sadece geçici bir görev boşluğu
yaşanmıştı.
31 Ağustos. Başkan Chavez, Güney Afrika’da düzenlenen “II.
Dünya Daimi Gelişim Zirvesi”ne katıldı.

15 Eylül tarihinde ise Başkan Chavez, 0-6 yaş arası çocukların gelişiminde büyük rol oynayacak olan, Simon, biz “Büyük Simon” diye
çevirebiliriz bunu, isimli eğitim planının açılışını yaptı.
12 Ekim günü, Başkan Chavez tarafından “Yerli Direniş
Günü” ilan edildi. Ki daha öncesinde bu güne “Irk Günü”, ya
da “Amerika’nın Keşfi Günü” diye hitap ediliyordu.

Bolivarcı Hükümet, darbecilerin elinde olan Pilin Leon isimli petrol
tankerini, içindeki 44 milyon litre benzinle ele geçirdi.

31 Aralık. BBC World tarafından yapılan, dünya çapında yapılan
anket uyarınca, “2002 Yılının En Gözde Şahsiyeti” Hugo Chavez
Frias’tı.
(Alkışlar…)

Artık bu nefret öylesine büyümüştü ki, tüm 47 saat boyunca darbe
süresince Venezuela’dan doğru Küba’ya yönlendirilen bütün petrol
tankerlerinin önü kesilmişti.

(Sloganlar… Kahrolsun Emperyalizm Yaşasın Chavez Yaşasın
Venezuela… Alkışlar…)
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Sosyal misyonlar ve amaçları

Konuşmamın geri kalan kısmının bir bölümüne, ülkede uygulamakta olduğumuz SOSYAL MİSYO"LARDA" bahsederek devam etmek istiyorum ama bu misyonların sayısı son görüştüğümüzden bu yana 20’den 30’a çıktı, o yüzden bugün burada size bunların hepsini teker teker anlatmayacağım. Sadece sosyal misyonların, Venezuela’nın
milli topraklarının tümünde eğitim ve sağlık başta olmak üzere, halkın
yaşam seviyesini yükseltmeye yarayacak olan konularda gereksiz bürokratik işlemleri ortadan kaldıran ve halka doğrudan hizmet ulaştıran
misyonlar olduğunu söylemek istiyorum, bunlardan biraz bahsetmek
istiyorum.
Şöyle diyebiliriz; bunlar Bolivarcı Devrim’in bel kemiği olan hususlar ve gerçekten Venezuela Halkı da sosyal misyonlarına, görevlerine sonuna kadar sahip çıkıyor.

Hatta öylesine başarıya ulaştı ki bizim bu sosyal görevlerimiz, muhalefet dedi ki; olduğu gibi, Başkanı devirip de eğer göreve gelirsek,
biz aynı misyonları uygulayacağız, sadece isimleri değiştireceğiz diye
duyurdu. Yani biz, daha vatansever, milliyetçi isimleri görevden alıp,
daha alışageldiğimiz Yankee İmparatorluğuna hizmet edecek isimler
koyarız diye düşünüyor olsa gerek.

13 "isan Görevi: sizlerin de tahmin edeceği gibi, 11 Nisan’da görevinden alınan ve 13 Nisan’da görevine tekrar dönen Anayasal Devlet
Başkanı Chavez’in geçirmiş olduğu sürece atfen yaratılan bir sosyal
misyondur.

Mahalle İçi I Görevi: Bu Mahalle İçi I görevinin asıl amacı, dışlanmış olan nüfusa, yerinde ve bütünleyici sağlık hizmetleri götürmek
ve bu sağlık hizmetleriyle hayat kalitelerini artırırken, onlara klinikler
vasıtasıyla da doğrudan hizmet sağlamak.

Mahalle İçi II Görevi: Bu da biraz önce bahsettiğimiz gibi, I’in devamında yer alan bir görev. Sağlık hizmetlerini tamamlayıcı unsurları
teşkil ediyor. Yüksek teknolojiyle tanı merkezleri, entegre rehabilitasyon salonları vasıtasıyla halka sağlık hizmeti vermek.
(Sloganlar… El Pueblo Unido Jamas Sera Vencido… Alkışlar…)

Mahalle İçi III Misyonu ise; bu ikisinin devamı olarak ülkede bulunan hastane ağının modernizasyonunu öngörmekte.
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Che Guevara Misyonu ise; varolan sosyoekonomik kapital sermaye sistemini daha sosyalist ve komünal bir sisteme taşımak amacıyla
insanoğlunun üretkenliğinin teknik, ideolojik ve siyasi olan değerlerini
alıp bunları entegre hale getirip bütünleştirmeyi amaçlıyor.
Guaicaipuro Misyonunun amacı ise: ülke topraklarının, Venezuela
Bolivar Cumhuriyeti topraklarında bulunan yerli halkların ve toplulukların Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Anayasasında kendilerine taahhüt
edilen haklar çerçevesinde korunması ve kollanması.

Jose Gregorio Hernandez Misyonu ise herhangi bir şekilde fiziksel veya zihinsel bir engeli bulunan vatandaşa doğrudan hemşireler ve
doktorlar vasıtasıyla evine götürülen rehabilitasyon hizmetleridir.

Milagro Misyonu yani Mucize Misyonu: Venezuela ve Küba arasında imzalanan birçok anlaşmanın meyvesi olarak ortaya çıkan Mucize Misyonu, görme sorunu yaşayan ve yıllardır gözleriyle ilgili problemlerine derman bulamamış insanlara yöneltilen bir misyon. Bu insanlar, ücretsiz ameliyat olabiliyorlar ve ücretsiz gözlük teslimatı kendilerine hükümet tarafından yapılıyor. İnisiyatif, Fidel Castro ve Hugo
Chavez’in doğrudan bir kararı.

Siyahi Hipolit Misyonu: Sokakta yaşayan evsiz ve açlık sınırında
yaşayan insanlara doğrudan hizmet götürmeyi amaçlıyor ve böylece
barınma sorunun ortadan kaldırmak için yaratılmış bir görev.

Çocuk İsa Misyonu: Bunun da amacı anne ve çocuk sağlığını, hem
doğum öncesinde hem doğum sonrasında maksimum düzeyde tutabilmek.

Pier Misyonu: Pier misyonunun amacı ise ülkede bulunan küçük
ölçekli madencileri, ki bunların çoğu zaman bu madenleri işlemek için
gerekli teknoloji ve ekipmanlara ulaşma imkânları olmuyor, onlara bu
destekleri vererek üretkenlik ve ülke ekonomisine katkılarını sağlamaları.

Ribas Misyonu: Daha önce ekonomik nedenlerle lise eğitimini tamamlayamayan her yaştan Venezuelalının lise eğitimini tamamlamasına olanak sağlayan bir eğitim programı.

Robinson I Misyonu: Venezuela tarihi boyunca gerçekleştirilen
mucizevî misyonlardan biri olarak yorumlanabilir. Çünkü ülkede bulunan 5,5 milyondan fazla okuma yazma bilmeyen Venezuelalı bu misyon sayesinde okuryazar hale gelmişlerdir. Bu misyonun yerine getirilmesinde en büyük yardımı, yine Kübalı bir pedagog tarafından gelişti215

rilen “Evet Yapabilirim” programı sunmuştur. Bu program vasıtasıyla Venezuelalılar okuryazar hale getirilmişlerdir. Öyle ki, UNESCO, 28
Ekim 2005 tarihinde Venezuela’yı Küba’dan sonra tümden ikinci okuryazar ülke olarak ilan etmiştir.
(Alkışlar…)

Robinson II Misyonu ise daha öncesinde hiçbir şekilde ilköğretim
eğitimi dahi alamamış insanlara bu kapıyı aralamakta ve aynı şekilde
bir diğerinin devamı olarak, “Evet devam edebiliyorum” misyonunu
desteklemektedir.

Gülücük Misyonu: İlk defa protez diş bir devlet politikası olarak
benimsenmekte ve dişlerinde ve ağızlarında problem olan insanların
daha güzel bir gülüşe sahip olması için bu hizmet ayaklarına kadar götürülmektedir.

Sucre Misyonu ise daha önce lise eğitimine kadar gelmiş veya lise
eğitimini daha öncesinde bırakmış kişilere üniversiteye giriş garantisi
tanıyarak eğitim imkânı sağlamak ve yüksek eğitim sisteminin alt sistemi olarak çok fazla önem verilmektedir.

Bu misyonların sonuncusu olarak da Samora Misyonunu söylemek
istiyorum. Bu ise vasat toprakların bir şekilde değerlendirilerek, çiftçilere ve köylülere verilmesini içeriyor. Böylece köylü ve çiftçi birlikteliği sağlanmış oluyor.

Devrimin kazanımları

Son olarak da birkaç kazanımdan bahsedeceğim:
- Venezuelalıların özgüveninin yerine getirilmesi.
- Ülkenin mutlak egemenliğinin tesisi.
- Petrol endüstrisinin kurtarılması.
- Venezuela’nın dünyada gereken yeri alması.
- Cojedes Eyaleti’ndeki Spor Üniversitesi.
- Venezuela’nın Asya, Afrika ve Avrupa’yla olan ilişkilerinin geliştirilmesi.
- Ekipmanları Arjantin, Almanya, Uruguay ve diğer devletlerden
gelen hastanelerin açılması.
- Venezuela Milli Havayolları Combiesa’nın kurulması.
- Tarım için alanların kurtarılması.
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- Bu alanların köylülere verilmesi.
- Uluslararası Para Fonu’ndan ülkenin bağımsızlığını ilan etmesi.
- Petrokimyanın açılımı.
- Uluslararası rezervlerin artırılması.
- MERCOSUR’a üyelik.
- Tüm Venezuela eyaletlerinde Bolivarcı Kültür Merkezleri’nin kurulması.
- Fakirlik sınırının aşağı çekilmiş olması.
- İçilebilir su ve elektrik hizmetinin insanlara götürülmesi.
- Birçok sokak çocuğuna ihtimam.
- Asgari ücretin yükseltilmesi. Latin Amerika’da şu an en yüksek asgari ücret Venezuela’da ödeniyor.
- Evsiz binlerce insana yardım.
- Emekli maaşlarının artışı.
- PETROSUR’un yaratılması.
- PETROCARİBE’in kurulması.
- Televizyon kanalı TELESUR’un açılması.
- Bolivarcı Haber Ajansı’nın kurulması.
- On binden fazla eğitim yuvasının tekrar hayata geçirilmesi.
- 58.236 ilkokul açılması.
- Kuzey Amerika’nın ALCA’sına karşı olarak Amerikalılar İçin Bolivarcı Alternatifler anlamına gelen ALBA’nın yaratılması.
- Venezuela petrolü için en adil fiyatların uygulanması.

- Enflasyonun azaltılması.

- Venezuela Milli Silahlı Kuvvetleri’nin Amerikan ekolünden arındırılması.

- Caracas’ta bulunan Forte Tiuna Karargâhı’ndan Amerika Birleşik
Devletleri Askeri Misyonu’nun çıkartılması.

- Milli Silahlı Kuvvetler karargâhlarında ajanlık görevi yapan Amerika Birleşik Devletleri teknik personelinin uzaklaştırılması.
- Milli Kadın Enstitüsü İnamujer’in kurulması.

- Her türden bilgi almamızın önündeki engelleri ortadan kaldıran ve
Çin tarafından 2008 yılında Venezuela’ya teslim edilen Simon Bolivar
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uydusunun fırlatılması.

- Venezuela devlet kanalı VTV’nin modernizasyonu.

- 1998 yılından itibaren çocuk ölümlerinin yüzde 20 azaltılması.

- Halkımızın kültür seviyesini yükseltmek amacıyla devlet tarafından 50 milyondan fazla ücretsiz kitap basılması.
- Toplu işten çıkarmaları önlemek amacıyla iş güvencesi verilmesi.

- Venezuela tarafından sunulan Amerika Antlaşması’nın Amerikan
Devletleri Örgütü’nde kabul edilmesi.
- İlk yerli halk kliniğinin oluşması.

- Zihinsel engelli kişilere ekstra ihtimam gösterilmesi ve bunun için
özel programlar düzenlenmesi. Venezuela tarihinde bunu bir sosyal politika haline getiren ilk hükümet, Başkan Chavez Hükümetidir.
- Güney Bankası’nın kurulması.

Böylece kazanımlardan da biraz bahsetmiş olduk. Biraz bahsetmiş
olduk diyorum, çünkü bunlar o kadar çok ki… Ama sizi burada sabaha
kadar da tutmak istemiyorum o yüzden kâfi…
(Alkışlar…)

Burada sizin huzurunuzda, bilginiz de vardır zannediyorum, Venezuela’nın kardeş Cumhuriyeti Küba’ya karşı tüm dünyada yürütülen
haksız bir kampanya var. Bu kampanyayı buradan sizlerle birlikte kınamak istiyorum. Çünkü bu ülkenin yaptığı tek şey, yarım yüzyıldır,
50 senedir, bir devrime sahip çıkmak ve kendisine dünyanın jandarması tarafından konulan bir ekonomik ablukaya karşı direniyor olmak. Bu
yüzden Küba’ya karşı yürütülen bu kampanyayı lanetliyorum.
(Alkışlar… Sloganlar… Viva Küba Viva Venezuela…)

Demin söylediğim bilgiyi tamamlamak için şöyle bir açıklama yapacağım müsaadenizle.
Bu medyatik kampanya Küba’ya karşı nasıl başladı?

Adi suçlardan yargılanan bir kişinin açlık grevine başlaması ve bu
açlık grevinin 80 küsurüncü gününde hayatını kaybetmesinden kaynaklandı.

Bu konularda gerçekten yetkin olmayan, özellikle Miami ve
ABD’nin para sahibi kesimlerinde yaşayan insanların dikkatlerini bir
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şekilde bu konuya çekmeye çalıştı. Gerçekten de bunu başardı. Ama oldukça da haksız bir dikkat çekme oldu. Çünkü bu insanlar yeniden bir
kez daha Küba’ya saldırmaya fırsat bulmuş oldular.
(Sloganlar… Gün Gelecek Devran Dönecek ABD Halklara Hesap Verecek…)

Son olarak sizlerin huzurunda ve sizlerle birlikte, Venezuela’ya
karşı Dünya’da yürütülen bir kampanyaya karşı da bir kınama göndermek istiyorum. Çünkü Venezuela, her şekilde Kolombiya’da açılan yedi askeri üs ya da Küba Başkomutanı Fidel Castro’nun da dediği gibi,
[Latin] Amerika’nın kalbindeki bir bıçak yarası konumununa karşı mücadelesini sürdürmeye devam ediyor. Ve bunu sadece Kolombiya sınır
komşusu olduğundan dolayı Venezuela’ya karşı bir tehdit oluşturduğundan değil, ilerici ülkelere karşı, tüm [Latin] Amerika kıtasına karşı
olduğu için reddettiğimizin altını kuvvetle çizmek istiyorum.
(Alkışlar…)

Viva Türkiye!
Viva Sosyalist Küba!
Viva Sosyalist Venezuela!
Yaşasın Türkiye!

Yaşasın Sosyalist Küba!
Yaşasın Sosyalist Venezuela!
Orhan Özer Yoldaş: Şimdi söz sırası Küba Büyükelçiliği Birinci
Sekreteri Sayın Luis Yoldaş’ta.
(Alkışlar… Viva Küba Viva Sosyalismo…)
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Küba Büyükelçiliği Birinci Kâtibi
Luis Ernesto Morejòn Rodrìguez Yoldaş’ın
Konuşması

Duraksamak, bozgun demektir
Yarım yüzyılı aşkın süredir verdiğimiz mücadele
hız kesmeden devam edecektir

Venezuela Büyükelçisinin vermiş olduğu bu detaylı konferanstan
sonra, aslına bakarsanız bir şeyler söylüyor olmak, oldukça zor bir ödevi yerine getirmek benim için.

Ama merak etmeyiniz, sadece Küba diplomasisinin genç bir diplomatı olarak değil, aynı zamanda Küba Komünist Partisi’nin genç bir
militanı olarak bu görevi sonuna kadar yerine getireceğim.
(Alkışlar…)

Sayın Parti Genel Başkanı’mız, buradaki diğer Parti yetkilileri,
Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Büyükelçisi Sayın Raúl José Betancourt Seeland ve diğer arkadaşlarım,

Bugün, Küba’nın ulusal kahramanı Jose Marti’nin, tam da Caracas’a seyahati süresince, “Amerika Birleşik Devletleri’nin, Amerika’mızı kendi egemenliklerinin isteğine hizmet eden bir orduya veya bir sürüye dönüştürmeye çalıştığından emin olduğunda ve Latin Amerika halkları, Amerika Birleşik Devletleri’nden ne kadar
uzak dururlarsa o kadar özgür ve müreffeh olurlar” diyerek açıkladığı bu meydan okumayı özetleyen bir olayın 8’inci yıldönümünü anmaktayız.

Latin Amerika Devrimi’nin ve bağımsızlığının en derin beşiği Venezuela’dır. 19’uncu Yüzyılın başlarından itibaren, Kübalı ilk savaşçılara da ilham veren eylemler ve dayanışma projeleri tüm kıtaya buradan yayılmıştır.

Tarihi sebeplerden ötürü, Bolivar ve Sucre’nin, Küba’yı, sömürge
kuvvetlerini topraklarımızdan atacak özgürlükçü bir orduya kavuştur223

ma hayalini gerçekleştiremedikleri bir gerçektir. Buna karşın biz Kübalılar, haklı olarak, kendimizi Bolivar’ın Kılıcı’nın evlatları, başkaldırışının mirasçıları ve halklarımızın ortak kaderi, birlik ve kimlik düşüncesinin takipçileri olarak görüyoruz.

Bugün, Latin Amerika’nın bir kez daha uyanışa geçmesi, bizleri
mutlu etmektedir. Ve büyük bir gururla, birden çok Chavez’in olduğu
Latin Amerika’da; Bolivar, Che ve Fidel’le beraber, ilk kez halkların,
gerçek halkların ve neredeyse bu zamana kadar hiç seslerini çıkaramamış büyük kitlelerin harekete geçtiklerini söylemeliyim.
Bu sebepten ötürü de; ALBA gibi bir entegrasyon modelinin mevcut olması bizleri memnun etmektedir. Halklarımızı refaha ulaştıracak
veya fakirlik sorununu çözümleyecek rekabet değildir; işbirliği, dayanışma ve kimliklerimize derin saygıyı da beraberinde bütünleştirmektedir.
Daha yürüyecek çok yolumuz var. Ama bunun için mücadele verenleri ve bunun için yapmaya devam edenleri, tıpkı bugünkü gibi daima hatırlamamız gerekmektedir.
Sevgili dostlar;

Bu etkinlik; riyakârca bir insan haklarının bayraktarlığını yapan
Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’daki emperyal güç odaklarının,
Küba’nın itibarını zedelemek üzere düzenledikleri muazzam bir kampanyayla aynı zamana denk düşmektedir.
Küba; adi suçlardan mahkûm olan birinin, bir düşünce suçlusuna,
ayrıca içerideki ve dışarıdaki eylemi, devrim karşıtları tarafından teşvik edilen birinin ölümünü de bir şehit karikatürüne dönüştüren egemen basın kuruluşlarının rezil saldırısıyla karşı karşıyadır.

Hayatını kurtarmak üzere ellerinden gelen her şeyi yapan devrimin
yetiştirdiği Kübalı doktorlara asla bunun suçu yüklenemeyecektir. Önleyebilecekken ölümüne sebebiyet verenler, onu intihara özendiren ve
ölümünden fayda sağlayanlar onlardır. Bugün mutlu olanlar, sinsice
gülmekte ve Küba Halkına saldırmak üzere o kişinin isminden yararlanmaktadır, aynı zamanda da kabul edilemez bir şantaj eyleminde tavrını sürdürmesi için diğer bir kişiyi de kışkırtmaktadırlar.

Bir önceki olayda olduğu gibi, onun da hayatını kurtarmak için
mümkün olan her şey yapılmaktadır, ama eğer bu kendi kendini yok etme tutumu değiştirilmezse, bizim de arzu etmediğimiz malum sonun
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sorumlusu, ona arka çıkanlarla beraber kendisi olacaktır.

Bugün büyük Batı basını, sadece Küba’ya saldırmakla kalmayıp,
yalana ve riyakârlığa karşı seslerini yükselten veya sadece olayları daha objektif bir şekilde değerlendiren yeryüzündeki tüm siyasi önderlere, aydınlara, sanatçılara ve diğer insanlara karşı yeni bir medyatik terör modeli sergilemiş bulunmaktadır.
Dayanışmacı ve soylu bir halka saldırmak üzere, intihara itilen bir
insanoğlunun ölümünün arkasına sığınmak, özellikle de asla ilkelerine
ihanet etmeyecek bir devrimin karşısında sağlam duramayan bu kişilerin büyük bir hayâsızlığı ve korkaklığıdır.

Ebu Garip’de işlenen insanlık dışı suçlar, Irak’taki savunmasız halktan binlerce kişinin ölümü, yasadışı Guantanamo Üssü’ndeki işkenceler, CIA’nın gizli seferleri, kendi sokaklarında ve hapishanelerinde işlenen sayısız insan hakları ihlali karşısında gözlerini kapayan Amerika
Birleşik Devletleri ve Avrupa’dan yayılan bu utanmaz açıklamaları reddediyoruz.

Bu arada, bu kadar methedilen basın özgürlüğünün bayraktarlarının,
Küba’ya uygulanan ekonomik ve ticari ablukanın ve halkımız üzerindeki tüm insanlık dışı etkilerinin hâlâ yürürlükte olduğu ve daha da
ağırlaştığını; Amerika Birleşik Devletleri’nin mevcut yönetiminin,
Devrimin yıkımı için verdiği desteği en asgari düzeyde dahi olsa kesmediğini; Amerikan Hükümetinin ve İspanyol aşırı sağcılarının arka
çıktığı Avrupa Birliği’nin haksız, ayrımcı ve müdahaleci ortak tavrını,
ülkemizde siyasi değişimin veya diğer bir deyişle Devrimin yıkılmasını talep etmeye devam eden direnişini unutmuş görünüyorlar.

Yarım yüzyılı aşkın bir süredir devam eden mücadelemiz, halkımıza, duraksamanın bozgunun eşanlamlısı olduğunu öğretmiştir. Hiçbir
ülkenin veya ne kadar güçlü olursa olsunlar ülkeler grubunun şantajlarına asla müsaade etmeyeceğiz.
(Alkışlar…)

Kendimizi savunmayı bileceğiz. Öncelikli olarak gerçekle ve ilkelerle, ama eğer gerekli olursa tıpkı 49 yıl önce, tam da bu Nisan ayında yaptığımız gibi, kıtamızdaki askeri macerasının ilk bozgunu olarak
yeryüzünün en güçlü ülkesinin burnunun dibinde Domuzlar Körfezi’nde paralı asker ordusunu yok etmekten vazgeçmeyiz.

İşte bu sebepten ötürü, Başkumandanın, Küba Devrimi’nin sosyalist
karakterini açıkladığı 16 Nisan 1961’deki gibi, halkları ve halklar için
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Devrimimizi savunmaya devam etmek üzere silahlarımızı hazırlıyoruz.
Teşekkürler…

(Alkışlar… Sloganlar: Viva Küba Viva Sosyalismo… Alkışlar…)

Orhan Özer Yoldaş: Evet arkadaşlar, Küba Temsilcisi Yoldaş’ımızın bu inanç dolu, kavga dolu mesajlarını biz de saygıyla selamlıyor,
enternasyonal dayanışma gereği aynı saflarda mücadeleye hep birlikte
devam edeceğimizi söylüyorum.

(Bir 15 dakika ara veriyorum. Zamanımız kısa. Daha sonra Genel
Başkan’ımız konuşacak…)
Orhan Özer Yoldaş:

Ortaçağcı İrticaya karşı İkinci Kurtuluş Savaşı’mızı zafere ulaştıracak, zafere ulaştırma iddiasında olan Halkın Kurtuluş Partisi’nin Genel
Başkanı Nurullah Hoca’mızı, Nurullah Ankut’u çağırıyorum.

(Alkışlar… Yaşasın Halkın Kurtuluş Partisi… Halkız Haklıyız
Kazanacağız… Yaşasın Bağımsız Laik Demokratik Türkiye…)
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Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı
Nurullah Ankut Yoldaş’ın
Konuşması

Hiçbir düşman yenilmez değil;
hele halkların düşmanı olursaG

Sevgi ve saygı değer arkadaşlarım ve Konyalı hemşerilerim,

Bazı arkadaşlarımızın bildiği gibi ben de Konyalıyım. Çocukluk ve
gençlik yıllarımı burada yaşadım. İlk ve Orta öğrenimimi burada yaptım. Ve siyasi görevlerim öyle emrettiği için bu Tarihî, güzel şehrimizden ayrılmak durumunda kaldım.
***

Belki bazılarınızın aklına şöyle bir soru gelmiş olabilir:

Dünyanın öbür ucundaki ülkelerde olan hareketlerden, yaşadığımız
Türkiye’ye ne yarar var? Ne ilgisi var buralarda olanların bizimle? Halkın Kurtuluş Partisi neden böyle bir konuda etkinlik yapıyor? Acaba
Türkiye’de şu anda çok canlı biçimde yaşanan yakıcı siyasi ve ekonomik olayları konu alan bir etkinlik düzenleseydi, daha iyi olmaz mıydı?
Saygı değer arkadaşlar;

Venezuelalı ve Kübalı Yoldaşlarımızın da anlattıklarını dikkatle değerlendirirsek, aslında o anlatılanların bizim hikâyemiz de olduğunu
görürüz.

Geçen haftaki gazetelerin birinden kısa bir paragraf okumak istiyorum. Biliyorsunuz, İsrail Dışişleri Bakanı Lieberman, Türkiye Başbakanı Tayyip Erdoğan’ı, Chavez’e benzetti. Bunu konu alan, bunu hicveden bir haber, Cumhuriyet Gazetesi’nden. Vedat Özdemiroğlu’nun
bu gazetede bir köşesi var; “Paşa gönül kriterleri” diye. Mizah unsuru taşıyan olayları konu ettiği, alaya aldığı, çarpıcı bir ifade ile göz önüne serdiği, eleştirdiği bir köşe. O köşesinde de “Yalan Ajans” yani ol229

ması imkânsız, olması mümkün olmayan olayları olabilecekmiş gibi,
olmuş gibi varsayarak, o konu üzerinde çelişik ifadeleri, görüşleri,
uyuşmazlıkları alaycı bir dille eleştiren, mizahi bir dille konu eden bir
köşesi var. Okuyorum arkadaşlar:
“Chavez’den şok istifa

“Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez istifasını açıkladığı
toplantıda, ‘ne ABD baskısı ne de iç sorunlar yüzünden istifa ediyorum. İstifamın sebebi İsrail Dışişleri Bakanı Lieberman’ın Tayyip
Erdoğan’ı bana benzetmesidir. (Alkışlar…) Ben bunu hak edecek ne
yaptım? (Gülüşmeler…) Dünyaya küstüm yemin ederim’ dedi.”
İnsanların zekâsı ve aklı, konuşmalarından, satırlarından akar, parlar. Burada da bu köşe yazarı genç delikanlının zekâsını görüyoruz.
Gerçekten de dünyada böyle kıyaslanamayacak belki de en uç örneklerden biri, Chavez’le Tayyip Erdoğandır.

Chavez Yoldaş’ın mücadelesini dinledik yoldaşlarımızın, Türkiye’deki resmi temsilcilerinin ve Venezuela’daki dava arkadaşlarının
ağzından, canlı bir şekilde.

Bir halk çocuğu Chavez. Annesi de babası da eğitim emekçisi. Ve
bizim gibi yoksul. ABD’nin yarısömürgesi durumundaki Venezuela’da
geleceğini kurtarmak için en güvenli yollardan birine, askeri okula başvuruyor ve orayı üstün derece ile bitiriyor. Ve subay olarak orduya katılıyor. Bu arada, dünya ve ülke tarihi ile ilgili araştırmalar yapıyor.
Halk çocuğu olduğu için halkının ve kıtasının içinde bulunduğu durumu, bunun sebeplerini ve çözüm yollarını çok merak ediyor. Bakıyor
ki, bu konuda örnek alınacak mücadele yürütmüş büyük devrimci önderler var. Onlardan biri Simon Bolivar. 1783’te doğar Bolivar. O zaman, Latin Amerika’nın tümü İspanyol sömürgesi, açık sömürge… Ve
o sömürgecilere karşı mücadeleye adar kendini.
Ve sömürgeciler, tıpkı ABD’nin, İngiltere’nin, geçen yüzyılın başında yaptıkları gibi -hani bir tek Arap Ulusunu 22 parçaya bölüyorlar
ya- Latin Amerika’yı da parça parça bölmüşler.
Niye?

Kolay lokmalar halinde, kolayca yutabilmek için. İşte günümüzde
de aynı siyah Afrika’yı onlarca parçaya bölüyorlar Latin Amerika’yı da
birçok parçaya bölmüşlerdi. Bunu görüyor, arkadaşlar Bolivar.
Simon Bolivar, o zaman, bir yandan İspanyol sömürgecileri ülkeden
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kovmak için mücadele ederken, bir yandan da aynı dili konuşan, aynı
tarihe sahip, aynı ruhi şekillenmeye sahip, aynı ekonomik çıkar birliğine sahip tüm kıta halklarının, tek bir ulus ve tek bir bayrak altında birleşmesi gerektiğini ve bunun en çıkar yol olduğunu görüyor ve onun
mücadelesini veriyor. Ne yazık ki mücadelesi tümüyle başarıya ulaşmıyor, ama kısmen başarıya ulaşıyor. Venezuela ve Bolivya’nın da aralarında bulunduğu beş Latin Amerika ülkesini özgürleştiriyor; İspanyol
sömürgecilerinden kurtarıyor. Zaten Bolivya da Bolivar sayesinde kurtuluşa ulaştığı için, adı o saygının bir belirtisi olarak Bolivya olarak benimseniyor. Ama halkların kendi aralarında düştükleri anlaşmazlıklar,
yaptıkları küçük hesaplar, halkların önderlerinin o zamanki küçük hesapları yüzünden, tümüyle kıta özgürleştirilemiyor. Ancak 5 ülke özgürleştirilebiliyor. O yüzden tüm Latin Amerika’da Bolivar’ın adı “Libertador”: “Özgürleştirici”dir. Demek ki, onun yarım bıraktığı mücadeleyi sonuna kadar götürmenin, zafere ulaştırmanın en önemli siyasi devrimci görevlerden biri hatta en önde geleni olduğunu görüyor
Chavez.

Yine 1967 9 Ekimi’nde, CIA ajanlarının yönettiği faşist Barrientos’un askerleri tarafından Bolivya’da katledilen, tuzağa, pusuya düşürülerek katledilen Che’yi örnek almak gerektiğini görüyor. Che de bildiğimiz gibi, Bolivar’ın yarım bıraktığı mücadeleyi ele almak ve
onu Sosyalist Devrimle taçlandırmak için mücadele etmişti. Ve bu mücadelede karşısındaki düşmanın, yalnızca Latin Amerika’nın değil, tüm
Dünya Halklarının karşısındaki en büyük haydudun, en büyük zalimin,
kanlı zalimin ABD Emperyalizmi olduğunu görmüştü. Sinevizyonda
da bizzat kendi sözlerini arkadaşlarımız aktardı bize:
“İnsan soyunun en büyük düşmanı ABD Emperyalizmine karşı
mücadele bayrağıdır, insanlığa mücadele çağrısıdır bizim mücadelemiz, Bolivya’da yürüttüğümüz mücadele”, diyor.

Gerçekten de ABD Emperyalizmi, 1945’ten bu yana, insan soyunun
dünyadaki en büyük düşmanıdır, arkadaşlar.

Bugün, günümüze bakıverdiğimizde bile aynı gerçeği görürüz. İşte
geçen haftaki haber bültenlerine bir görüntü düştü, internet sitelerinde
de var, aynı görüntülü haber. 2007’de ABD Askerlerinin Irak’ta katlettiği, 2 Batılı gazetecinin de aralarında bulunduğu, 10 sivilin görüntüsü.
Apaçi helikopterinden ateş ederek, ısrarla ateş ederek, yerdeki 10 masum sivili tarayarak katlediyorlar. İşte birkaç güne bir Afganistan’da
yaptığı katliamları görüyoruz. Onlarca, yüzlerce sivili katlediyor ABD
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Emperyalistleri. Yine Pakistan’da yaptığı katliamları görüyoruz haber
bültenlerinde, gazete sayfalarında.

2003’te Irak’a girdi, ABD. O günden bu yana, 4 milyonu aşkın
Müslüman Irak Halkını katletti. 2 milyonunu göçe zorladı, yerlerinden
etti. Ve ülkeyi harap etti, altyapısını tümüyle çökertti. Şu anda zengin
petrol yataklarına el koymuş durumda. Ve defolup gidecek biliyorsunuz bir yıl içinde. Ülkeyi cehenneme çevirdikten ve ülkeyi parça parça
böldükten, halkları birbirine düşman ettikten sonra defolup gidecek.

Ne yazık ki, bizim şu anda Çankaya’da, Cumhurbaşkanlığı makamında oturan Abdullah Gül de, ABD’nin bu katliamlarını alkışladı:

“Amerika, 50 yıldan bu yana demokrasi için dünyada evlatlarını şehit veren ülkelerin en önde gelenidir. Onlarla aynı idealleri
paylaşıyoruz. ABD, 30 yıl daha Irak’ta komşumuzdur” diye açıklamalar yaptı biliyorsunuz.

Yani bunlar, Tayyipgiller, en aşağılık siyaseti yaparak, insanlarımızın temiz din duygularını, siyasi araç olarak kullanarak, o duyguları en
hayâsız biçimde sömürerek iktidara geliyorlar, o makamlara geliyorlar,
ondan sonra da dünyanın başhaydut devleti, Müslüman ve Müslüman
olmayan masum halkları katlederken, onlara yardımcı oluyorlar, hizmetkârlık ediyorlar.

İsrail, masum Filistin Halkını, 1-2 yılda bir, hatta birkaç ayda bir,
Gazze’ye, Batı Şeria’ya veya Lübnan’a girerek geniş bir biçimde katlediyor. Bunu hep izliyoruz. O İsrail uçakları, ne yazık ki Konya’mızda, Karapınar’da atış ve vuruş eğitimlerini yapıyorlar. Yine geçen aylarda, hem hükümet hem genelkurmay bunu doğruladı. Yani hedefleri
nasıl vuracaklar; onun egzersizini, eğitimini burada yapıyorlar. Ondan
sonra da bizim başbakan kalkıyor, kalpazanca “one minute” kandırmacalarıyla güya bu katliama karşı çıkmış görünüyor. Oysa Yiğit Chavez, geçen yıl yapılan katliam karşısında büyükelçisini çekti ve İsrail’le
ilişkileri kesti, arkadaşlar.
Bir tek Müslüman ülke bunu yapabildi mi?
Yapamadı.

O zaman Müslüman geçinen, din sömürüsü yapan tüm ABD uşakları, gerçek anlamda Chavez kadar bile Hz. Muhammed’e ve 4 Halife’ye layık değiller.
(Alkışlar…)
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2003’te 1 Mart Tezkeresi’ni eğer hükümet Meclisten geçirebilseydi,
70 bin Amerikan askeri bizim Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesine yerleşecekti. Kıl payı yani başa baş gelen bir denklikle o tezkere
Meclisten geçmedi. Hükümetin sunduğu bir tezkereydi. Altında, Tayyip Erdoğan’ın Başbakan olarak, Abdullah Gül’ün Dışişleri Bakanı
olarak imzasının bulunduğu bir tezkereydi. Ve o askerlerin Türkiye’den
ne zaman çıkacağı sorulunca Tayyip Erdoğan; “ben de bilmiyorum”, diyordu. Tezkere geçmedi ama İncirlik Üssü’nden havalanan
Amerikan bombardıman uçakları, Amerikan helikopterleri ve Amerikan askerleri Irak Halkını vurmaya devam etti. Ve şu anda da devam
ediyor, arkadaşlar.
Yiğit Chavez ve Fidel Yoldaşların ne denli cesur olduğunu biliyoruz, gördük. Onlar ne denli cesursa, ne yazık ki bizimkiler de o denli
korkak. Hain korkak olur, der bir atasözümüz.

Biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs’ta yani KKTC’de “Annan Planı” onaylandı, halk oylamasına sunuldu ve kabul edildi. Rumların, daha fazlasına Türkiye’yi razı ederiz anlayışı gereği orada, Güney’de kabul görmemiş oldu. Eğer orada da kabul görseydi, Türk Ordusu Kıbrıs’tan çıkacaktı, Kıbrıs kademe kademe önce Ada Rumlarına, sonra Yunanistan’a ve ardından da Avrupa Birliği’ne ve Amerika’ya teslim edilecekti. Onların, Akdeniz’in ortasındaki batmayan uçak gemisi ve askeri üssü olacaktı. İsrail’e ve tüm Arap ülkelerine çok yakın mesafede bulunduğu için Kıbrıs, ABD oradaki askeri gücüyle istediği ülkeyi anında
vurabilecekti.
O planın hazırlıkları yapılırken bir açıklaması oldu Tayyip Erdoğan’ın, bazı arkadaşlar hatırlayabilirler:

“Bu planın kabul edilmesi, adanın tümden Türklerin kontrolünden çıkması, Zürih ve Londra Antlaşmalarının Türkiye tarafından feshedilmesi anlamına gelir ve Türkiye’nin Kıbrıs’la bütün
bağlarını koparır” dediler, namuslu Yurtseverler Tayyip’e.
Erdoğan’ın cevabı şu oldu:

“Eğer biz bunu şimdi kabul etmezsek, bir gün birileri gelir, ‘hadi çıkın’ der, siz de kuzu kuzu çıkarsınız.”

Düşünebiliyor musunuz, yürek sefaletini görebiliyor musunuz, arkadaşlar?

Yani birileri “hadi” dediği zaman, “çıkın” dediği zaman, “kuzu kuzu çıkarız”, diyor. Bu denli yüreksiz, korkak...
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Tayyipgiller’in “Açılımları” Halkların Kardeşliğine
değil düşmanlığına hizmet ediyor

Geçenlerde, Bush’un yerine gelen ve bence ondan daha aşağılık, daha şerefsiz bir kişi olan Obama Türkiye’ye geldi. Bush, hiç değilse ne
ise oydu, açıktı. Ama bu ikiyüzlü. Riyakâr. Hem Bush’un politikalarını aynen sürdürüyor, hem de savaşa karşıymış, Dünya Halklarına düşman değilmiş gibi bir görünüm vermeye çalışıyor. O bakımdan, bence
Bush’tan daha kalitesiz biri. İşte yaptıkları meydanda geldikten sonra.
Ve hem bizim hükümetle görüşmesinde, hem de Mecliste yaptığı konuşmada, Türkiye’ye dört ödev verdi:
Birincisi; Ermeni Açılımı,

İkincisi; Kürt Açılımı,

Üçüncüsü; Kıbrıs Açılımı,

Dördüncüsü; Ruhban Okulu ve Patrikhane Açılımları.

“Bunları gerçekleştireceksin”, dedi. Ve ardı ardına bizimkiler bunları, bu görevleri yerine getirmeye soyundular.

Ermeni Açılımı başlattılar önce. Şimdi bu konuda çok konuştuk ve
yazdık. O bakımdan bizim arkadaşlarımız görüşlerimizi bilir. Ve kitap
olarak da yayımladı arkadaşlarımız, stantta da şu anda bulunmakta. O
yüzden Ermeni Meselesi’nin tarihsel kökenine şu anda zaman darlığı
yüzünden girmeyeceğim, arkadaşlar.

Ama 1071’den bu yana Türk ve Kürt Halklarıyla kardeşçe yaşayan
Ermeniler, 150 sene önce İngiliz, Fransız, Alman, Amerikan Emperyalistleri ve Rus Çarlığı tarafından kışkırtılarak, Türkiye’ye karşı onların
başlattığı savaşın bir piyonu oldular. Haksız isyanlar başlattılar. Haksız
taleplerde bulundular. Ve Birinci Dünya Savaşı’yla birlikte topladıkları 190 küsur bin kişilik gönüllü Ermeni Ordusu’yla, Osmanlı’yı yıkıp
Türkiye’yi tümden yok etmek isteyen emperyalist devletlerin safında
bize karşı savaştılar. Bunun belgeleri, kanıtları çok açık, arkadaşlar. O
yüzden karşılıklı bir savaş yaşanan ve bu savaşı başlatan, bu düşmanlığı sokan da, yine insanlığın başhaydutu ABD ve Avrupa Birliği Emperyalistleri ve bir de Çarlık Rusyası. Hani o zaman bizim düşmanımızı da Mustafa Kemal çok veciz şekilde tanımlıyordu.
Diyordu ki: “Varlığımıza kasteden düşmanlar, Amerika da içinde olmak üzere, tüm Batı âlemidir.”
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Demek ki bizim varlığımıza kasteden düşmanlar, sadece bizim değil, tüm dünya halklarının varlığına kastediyorlar. İşte Venezuelalı Yoldaşımız da, Kübalı Yoldaşımız da aynı düşmana karşı vermiş oldukları
ve şu anda da vermekte oldukları mücadeleyi anlattılar bize. O bakımdan biz görüyoruz ki, düşman aynı. Tüm mazlum milletlerin düşmanı
aynı, arkadaşlar.
İşte onların kışkırtmasıyla Ermeni milleti, ulusal kimliğini Türk
düşmanlığı üzerine inşa etti. Yunanistan da aynı şekilde Türk düşmanlığı üzerine inşa etti. Yani bu iki milletin ulusal kimliklerinin bir parçası, Türk düşmanlığıdır, arkadaşlar. O yüzden böyle basit açılımlarla bu
meseleler çözülmez. Bu meselenin çözülmesi için, önce bu alçak emperyalistlerin aradan çıkarılması gerekir. Ancak ondan sora biz bu iki
milletle sorunlarımızı çözebiliriz. Oysa bunların çıkarı, halkların birbirine düşmanlığının artması ve sürmesi yönünde…
Sonuç ne oldu, arkadaşlar?

Bizim başta Azerbaycan olmak üzere, Asya’daki Türk Cumhuriyetleri kardeşlerimizle aramızın açılması oldu.

Çünkü şu anda Azerbaycan topraklarının beşte biri Ermeni işgali altındadır ve 1 milyon Azerbaycan insanı yerlerinden, yurtlarından edilmiştir.

Şimdi bu işgal sonlandırılmadan Ermenistan’la herhangi bir anlaşma yapmamız, haklı olarak bu kardeşlerimizi üzer, kırar, bizden uzaklaştırır; ki böyle de oldu. Bunun siyasi sonucu bu.

Ama bir de ekonomik sonucu var. Biz bildiğimiz gibi büyük miktarda Azerbaycan’dan doğalgaz alıyoruz.

Ve Azerbaycan doğalgazın bin metre küpünü 300 dolara satıyor
Rusya’ya, bize 127 dolara satıyor.
Niye?

Kardeş ülke, kardeşimiz diye.

Aliyev açıkladı: “Bundan sonra artık uluslararası genel geçer fiyatı uygulamak zorundayız Türkiye’ye karşı da”, dedi.

Yani 127 dolara aldığımız 1000 m3 doğalgaz artık 300 dolara alınacak.
Bu fatura kime kesilecek?
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Tabiî ki halka kesilecek, yoksul halkımıza kesilecek. Yani, bir de
böyle sonuç doğurdu.

Şimdi ne yazık ki, hep sırıtkan bir yüz ifadesiyle ortalıkta dolaşan
(O da hemşerimiz, Taşkentli. Değil mi?..) Dışişleri Bakanı, “komşularımızla sıfır sorun” sloganı ile yola çıktı ama hiçbir sorunu çözemediği gibi, Azerbaycan ve Orta Asya’daki kardeşlerimizle de dostluğumuzu bozdu; arada yeni sorunların oluşmasına, ortaya çıkmasına yol açtı.
Araya kırgınlıkların, kızgınlıların girmesine yol açtı.
Bunlar ABD’ye odaklı oldukları için, yani yetiştikleri, bugüne kadar
görüp bildikleri ortam o ortam olduğu için, bizim halklarımızın gerçek
çıkarlarını bilemezler, kavrayamazlar, göremezler… Ayrıca görmüş olsalar bile o doğrultuda davranacak cesaret de yok bunlarda.

Şimdi de bizimkiler devamlı söz veriyorlar ki, yıl sonuna kadar Kıbrıs’ta görüşmeleri olumlu bir sonuca ulaştıracağız, meseleyi çözeceğiz,
diye.
Bu nasıl olabilir?

Bu ancak ABD’nin istediği şekilde olabilir. Başka türlü olamaz.

Parti’mizin politikası ne bu konuda, arkadaşlar?

Çok açık ve net. Sade. Diyoruz ki; şu anda 700 bin Rum var Kıbrıs’ta, 200 bin de Türk var. 9 bin kilometre kare de Kıbrıs’ın toprağı
var. Bu nüfusa orantılı şekilde bölünür, Türklerin payına düşen Türkiye’nin bir vilayeti olur, Rumların payına düşen de Yunanistan’ın bir vilayeti olur. Çünkü Türk ve Rum Halklarından ayrı, bu iki milletten ayrı bir üçüncü millet yok orada. O zaman bir Kıbrıs Halkı, Kıbrıs Milleti diye bir millet de yok.
Şimdi ABD ve Avrupa Birliği Emperyalistleri bütün dünyayı bölerken, bu iki ayrı milletten halkı ve iki ayrı ulusun parçası olan insanları
ısrarla niye birleştirmek istiyorlar Kıbrıs’ta?
Türkiye’yi aradan çıkarmak için. Bu çok açık...

O bakımdan, bu mesele de, eğer ABD’nin, Obama’nın verdiği görev şeklinde algılanır ve sonucuna götürülürse, o görevler yerine getirilirse, Kıbrıs’la Türkiye’nin bütün bağları kopar. Bir ilgisi kalmaz. Yani Kıbrıs bütünüyle elden çıkar gider!
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Gelelim Kürt Açılımı’na.

Şimdi bir de Kürt Açılımı başlattı biliyorsunuz Tayyipgiler. O da
hüsranla sonuçlandı... Tam tersine, yine, 1071’den beri kardeşçe bir
arada yaşayan bu iki halkın arasına, daha fazla, ne diyelim; kavga, gürültü, uyuşmazlık, kırgınlık, dargınlık girdi.

Artık futbol maçları bile kavgalı ortamlar yaratmaya başladı. İllerde, ilçelerde, kasabalarda Türk-Kürt kavgaları görülmeye başlandı.
Çünkü ABD’nin istediği, bu iki Halkın tümüyle birbirinden kopması.
Onun çıkarı orada. O Türkiye’yi Yugoslavyalaştırmak istiyor, Iraklaştırmak istiyor. Zaten haritası da yayımlandı, işte BOP Haritası diye.
Tayyip de Eşbaşkanı, biliyorsunuz. Orada, o planda tam 24 Ortadoğu
ülkesinin sınırları yeniden belirleniyor, çiziliyor ABD tarafından.
Ne ölçü alınıyor?

Amerikan çıkarları.

Türkiye de üçe bölünüyor orada; Ermenistan, Kürdistan ve Türkiye
olarak. Açık.

Oysa bu iki halk, 1000 yıldır, hatta 1000 yılı aşkın bir süredir birlikte yaşıyor. Hep kardeşçe yaşamışlar. Hep söyledik. Arap Tarihçileri
var o zaman. Biz daha Çoban Toplum biçiminde yaşadığımız için bizde okuryazarlık yok, o zamanlar tarihçi filan yok bizde bu nedenle.
Arap Tarihçiler bu olayların tarihini kayda geçirirler. Alparslan’ın 60
bin civarında olduğu tahmin edilen ordusunda, 10 bin de Müslüman
Kürt savaşçı var. Demek ki, bu vatanın ortak vatan yapılmasında yan
yana savaşmışız Bizans’a karşı, arkadaşlar.

İran’a karşı Osmanlı’nın yaptığı savaşlarda yine yan yana savaşmışız.
Çanakkale’de yine savaşmışız yan yana.

Birinci Milli Kurtuluş Savaşı’nda, Mustafa Kemal’in önderliğinde
verdiğimiz Kurtuluş Savaşı’nda yine yan yana savaşmışız.

Osmanlı’nın sınırları ve çatısı altında yaşayan Hıristiyan ve Müslüman başka bütün halklar Osmanlı’yı tek tek terk edip giderken, emperyalistlerin bütün oyunlarına rağmen, Kürt Halkı ihanet etmemiş, terk
etmemiş Osmanlı’yı. Sıkı sıkıya yapışmışız, sarılmışız birbirimize. Yani kardeşliğimizi sürdürmüşüz. O zaman, hakkaniyetli bir, gerçek anlamda hakkaniyetli bir çözüm ortaya koyarsak, bu iki halk, kardeşçe yine binlerce yıl beraberce yaşar.
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O zaman nedir hakkaniyetli, kardeşçe bir çözüm?

Bunu da açıkça koymuşuzdur. Hiç lafı dolandırmayız. Yani en cahil
insanımızın bile kolayca anlayacağı şekilde formüle ederiz tezlerimizi.
Biz diyoruz ki: Türk-Kürt Halk Cumhuriyeti istiyoruz. Bunun gerçek çözümü bu.
(Alkışlar…)

Ama bugün olduğu gibi sadece lafta kalan kardeşlik değil, sözde
eşitlik değil, gerçek anlamda eşitlik. Her alanda gerçek anlamda eşitlik… Bu temele dayanan bir birliktelik, bir cumhuriyet istiyoruz. Ve bu
cumhuriyet tabiî ki sadece bugünkü Türkiye sınırları içinde olmayacak.
Niye?

Çünkü bizim, daha 5 parçaya bölünmüş Orta Asya’da aynı tarihi,
aynı dili, aynı ruhî şekillenmeyi birlikte yaşadığımız, sürdürdüğümüz
kardeşlerimiz var. Onlarla da birleşmemiz gerekir, arkadaşlar.
Nasıl Bolivar, Che ve Chavez Yoldaşlar, Fidel Yoldaşlar tüm Latin
Amerika Halklarının, ülkelerinin tek bir çatı ve bayrak altında birleşmesini istiyorsa biz de bütün Kürtlerin ve Türklerin tek bir çatı altında
birleşmesini istiyoruz.
(Sloganlar… Yaşasın Halkların Kardeşliği… Alkışlar…)

Edirne’den Doğu Türkistan’a kadar uzanacak, Doğu Türkistan’ı da
kapsayacak şekilde, Çin sınırına dek uzanacak gerçek anlamda devrimci, sosyalist Türk-Kürt Halk Cumhuriyeti olacaktır bu birliktelik.

İşte o zaman, ABD’nin bölgemiz üzerindeki bütün oyunları sona
erecek, ABD Emperyalistleri defolup gidecekler ülkemizden. Tabiî sadece ülkemizden değil, tüm Ortadoğu’dan ve Asya’dan! İşte aynı haydutları bugün Kübalı ve Venezuelalı Yoldaşlar Latin Amerika’dan kovmak istiyorlar. Ve biraz önce, dikkat edersek, Chavez Yoldaş ne diyordu?
“ABD Emperyalistlerine uzak olan, özgürlüğe yakın olur.”

Emperyalistler yüzyıllardır
dünya halklarına kan kusturuyorlar

Çünkü 15’inci Yüzyıl’dan itibaren bu sömürgeciler nereye ayak basmışlarsa, ölüm cellâdı da bunların yanı başında oraya ayak basmıştır.
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Bunlar, Amerika’da sayısı 20-30 milyonu aşan Amerikan yerlisinin
kökünü kurutmuşlardır.
Avustralya’da yine aynı şekilde katliam yapmışlardır.
Afrika’da benzer katliamlar yapmışlardır.

Hindistan’da 4 milyon masum insanı katletmişlerdir İngiliz Emperyalistleri.
Ve işte yine katliamlara devam ediyorlar…

Demek ki, emperyalistler, diyelim ki, olmaz ya, başlarına çok iyi niyetli bir veya birkaç devlet adamı geçmiş olsa bile bu politikalarını değiştiremezler. Çünkü emperyalizm, insanların iyi ya da kötü niyetlerinden kaynaklanan bir durum değil. Emperyalizm, tekelci kapitalizmdir, arkadaşlar. Yani bir ülke sınırları içinde sermaye o denli birikir, yoğunlaşır ki, artık ülke sınırları içine sığamaz olur. Ve dünyanın tüm pazarlarını ve tüm doğal kaynaklarını ele geçirmek ister. Onun için ülkede siyasi iktidarları belirler, kendi çıkarına, hizmetine uygun partileri
iktidara getirir, devletleri o çıkarların bir aracı haline dönüştürür. O
şekle sokar, o görevi başaracak, yapacak biçime, o işlevi yapacak yapıya dönüştürür.
Öyle olunca emperyalizmden hiçbir şekilde geri dönülemez, vazgeçilemez.

O, ne zaman yok olacaktır? Yani emperyalizm ne zaman yok olacaktır?

Ancak o emperyalist tekeller yeryüzünden yok olduğu zaman, o politika da doğal olarak maddi, ekonomik temeli ortadan kalktığı için, ortadan kalkacaktır.

İşte onu başarabilmek için de Venezuelalı ve Kübalı Yoldaşlar sadece kendi ülkeleri için mücadele etmiyorlar. Tüm Latin Amerika’dan,
400 milyon nüfusa sahip bu devasa kıtadan, bu haydutları kovdukları
zaman, bu emperyalistin en önemli kollarından birini kesmiş olacaklar.

Eğer biz de Edirne’den Çin sınırına kadar bu alçağın kolunu kesersek, buradaki hegemonyasını, zulmünü, sömürüsünü, vurgununu sona
erdirmiş olacağız.

Yine Afrika’dan bunu uzaklaştırırsak, o da siyah kıtanın tümüyle tek
ülke, tek bayrak altında birleşmesiyle mümkün olacaktır, o zaman oradan da çıktı mı kendi ülkesinin yani bir anlamda bu haydut, bu canavar
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kendi ininin içine girmeye mecbur kalacak. Ondan sonra da Amerikan
İşçi Sınıfı ve Amerikan Halkı onların işini bitirecektir. O tekelleri ortadan kaldıracaktır. Ancak o zaman insancıl devletler; yeni, halkçı devletler ortaya çıkacaktır Amerika’da ve Avrupa’da, arkadaşlar.
(Sloganlar… Kahrolsun Emperyalizm Yaşasın Sosyalizm… Alkışlar…)

Tabiî bunlar da ancak bu ülkelerde gerçekleşecek birer sosyalist
devrimle mümkün olacaktır. Emperyalistlerin çıkar aracı olan bugünkü
devletler yıkılacak, yerlerine İşçi Sınıfının elinde olan yeni demokratik,
sosyalist devletler kurularak mümkün olabilir. Ancak o zaman bu ülkeler dünya halklarına ve kendi halklarına zarar vermeyen, tersine onlara
gerçekten hizmet eden insancıl devletler kurabilirler.

Venezuela Devrimi, emekçi halka
refah ve mutluluk getirdi

Şimdi yoldaşlar, arkadaşlarımız bir de mücadelelerinin ekonomik
boyutunu anlattılar. Birkaç cümleyle de onu özetlersek…

Venezuela, petrol rezervleri açısından dünyanın en zengin 5 ülkesinden biridir. Bu denli zengin doğal kaynağa sahip bir ülke. Ama 1998
öncesinde yani Chavez’in devrimle iktidara gelmesinden önceki dönemde, bu büyük rezervin kullanılmasıyla ortaya çıkan, ki o zamanki
petrol fiyatları baz alınarak hesaplandığında, 40 milyar dolarlık bir servet, tümüyle ABD ve İngiliz petrol şirketlerinin kasasına akıyordu. Venezuela’nın kukla Amerikan uşağı temsilcileri, yöneticileri, yetkilileri
diyordu ki o zaman; petrol gelirleri, petrolün çıkarım giderlerini, o maliyeti ancak karşılayabiliyor. O yüzden devletin kasasına bir şey bırakmıyor. Oysa o büyük servet, emperyalistlerin kasasına akıyordu, bu
uşaklar da ihanetlerinin bedeli olarak, çok küçük bir kısmını kendi küplerine aktarabiliyorlardı. İşte Chavez Yoldaş, Bolivarcı Devrimle iktidara gelince, ilkin bu doğal kaynağı kamulaştırdı. Bir anda 40 milyar
dolarlık bir servet ortaya çıkıverdi. O zaman petrolün varili 40-50 dolar civarındaydı, şu anda sanıyorum 83 mü?
Bir Dinleyici: O civarda.

"urullah Ankut Yoldaş: O civarda. Yani şimdiki fiyatlara göre aynı miktarda petrol çıkarıldığını varsayarak hesaplarsak, neredeyse iki
misline yakın yani 70-80 milyar dolarlık bir gelir, arkadaşlar.
İşte Chavez Yoldaş, ilkin bunu, ülkede en yoksul, en çok acı çeken,
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en çaresiz, en mutsuz insanların durumunun en kısa sürede iyileştirilmesine harcadı. İşte Raúl Yoldaş’ımızın adlarını saydığı Misyonlar, o
gelirin nasıl aktarıldığını ve bundan böyle de nasıl aktaracağını belirleyen halk örgütleridir. Yoldaşımız bunları bize ayrıntılıca anlattı, önümüze koydu. Misyon: Görev demektir, arkadaşlar, yani devrimin, önüne koyduğu görevleri, gerçekleştirmekle kendini sorumlu tuttuğu görevleri ifade eder. İşte 30’a çıktı dedi şu anda Misyonların sayısı; onları da zamanımızın elverdiği sınırlar içinde çok özet bir şekilde bize aktardı, arkadaşlar.

Ve bu halkçı davranış karşısında onu ortadan kaldırmak, yok etmek
için emperyalistlerin nasıl bir mücadele yaptıklarını anlattı Raúl Yoldaş.
İkinci olarak da,

Chavez Yoldaş’ın önderliğinde gerçekleşen Bolivarcı Devrimin
Köylülere ne verdiğini, onlara neler kazandırdığını anlattı Raúl Yoldaş
bize.

Devrim öncesinde, Venezuela’nın geniş toprakları, bir avuç ABD
tarım tekelinin ve yerli tarım tekellerinin, zengin toprak sahiplerinin,
büyük çiftlik sahiplerinin elindedir. Yani ülke toprakları bu ABD’li ve
yerli tarım tekellerinin işgali altındadır. Köylüler yoksul, topraksız
köylü durumunda. O zaman toprağı aldı, üretmen köylülere paylaştırdı. Bununla da yetinmedi, boş arazileri de kullanılır hale getirerek yine
köylülere dağıttı, arkadaşlar. Sadece toprak dağıtmakla üretim yapılmaz. Gerekli eğitimi, ziraat mühendisini ve ekipmanı da verdi.

Köylü ne ister?
Bir: toprak ister,
İki: ekipman ister,
Üç: hayvan ister.
Dört: ziraat mühendisleri, tekniker ister, veteriner hekim ister, kredi
ister, teşvik ister.

Yani tarımla hayvancılık iç içedir. Bunların hepsini verdi köylüye,
Bolivarcı Devrim. O zaman, köylü çektiği korkunç acılardan bir anda,
büyük ölçüde kurtuldu. Mutlu bir yaşam sürmeye başladı.
İşçi Sınıfı işe, aşa kavuştu.

Eğitimsiz insanların, nasıl kısa sürede okuma yazma bilir hale getirildiğini anlattı bize Yoldaş’ımız Raúl.
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Şu anda Küba’dan sonra, Latin Amerika’da okuma yazma bilmez
oranı sıfır olan ikinci ülkedir Venezuela. Bildiğimiz gibi Küba bu başarıyı on yıllar önce yakalamıştı. Şimdi de Venezuela aynı duruma geldi. Bizde durum hâlâ vahim değil mi?.. Vahim… Özellikle kadınlarımızda okuma yazma bilmeyenlerin oranı hayli yüksek. Bu rakamlar
gün gün değişmekle birlikte, yine de iç açıcı değil. Tüzük-Programımızda da ayrıntılıca işlendi bu konular Partili arkadaşlarımızın bildiği
gibi.
Demek ki, bizdeki burjuva iktidarlarının on yıllardır yapamadığını,
kısacık bir zaman dilimi içinde, bir iki yıl içinde gerçekleştirdi Venezuelalı yoldaşlarımız.
Başka ne yaptı?

Sağlık konusunda çok büyük iyileştirmeler yaptı bu Devrim.

Geçen haftanın en önemli eylemlerinden biri de neydi?

İçimizde sağlık emekçisi olan arkadaşlar varsa bilirler; devlet hastaneleri de özelleştiği anda (elde kalan hastaneleri de özelleştiriyor bildiğiniz gibi, Tayyipgiller İktidarı), halkımız o hastanelere bile cebinde
sosyal güvenlik kurumunun kartı olmasına rağmen girip parasız tedavi
olamayacak. Sağlık giderleri de büyük giderler bildiğiniz gibi.
İşte sağlık emekçileri buna karşı halk oylaması yaptı değil mi, arkadaşlar?

Emekçiler ve halkımız, hastanelerin özelleştirilmesini istemiyoruz,
diye Türkiye’de oylama yaptılar. Demek ki, Türkiye’de sağlık büyük
ölçüde özelleştirildi, elde kalanlar da elden çıkarılmaya çalışılıyor.

Chavez, bunun tam tersini yapıyor gördüğünüz gibi. Kübalı Yoldaşların da, büyük doktor yardımıyla, desteğiyle birlikte Venezuela Halkına parasız sağlık hizmeti sunuyor Devrim.

Sağlık bir bütün tabiî. Misyonlardan biri de neydi? dikkatinizi çekmiştir:
Güler Yüz Misyonu, yoldaşlar.

Ne kadar önemli ağzımız da. Tümüyle dişleri sağlam olan bir arkadaşımız var mı aramızda?

Hepimizin bir ya da birkaç hatta yarıya yakın dişleri, benim tanıdığım kadarıyla, kullanılmaz halde, arkadaşlar
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E, ağız sağlığı da, genel sağlığın çok önemli bir parçası, sadece
maddi bir sorun değil, ağız ve diş sağlığı...

Yani diş hastalıkları, diş eti hastalıkları bir sürü başka hastalıklara
yol açtığı gibi, çiğnemeyi zorlaştırır, yaşam kalitesini düşürür. Ayrıca
istenmeyen kokuların ağızda oluşmasına yol açar, sosyal ilişkileri de
bozar. Sosyal ortamı da çok olumsuz yönde etkiler. İletişimi de etkiler
insanlar arasında, olumsuz yönde. Bu denli önemli bir şey. Ama bizimkilerin hiç umurlarında olmuyor halkın sağlığı ve dişleri, ağzı.
İşte böylesine insancıl, halkçı görevler yapıyor bu Yoldaşlarımız.

Bizimkiler ne yapıyor?

Elde olanlarını da çıkarıyor elden. Ha bire satıyorlar değil mi?..
Kuvayimilliye yadigârı kamu kuruluşlarını bir bir sattılar.

Et Balık Kurumu vardı biliyorsunuz. Konya’da da çok güçlü, etkin bir tesisi vardı. Babam bizi, köyden gelince, besicilikle geçindirdi.
Yakın yoldaşlarım bilir, hayvancılık yaparak yani aile ekonomisi biçiminde, aşağı yukarı 30-40 civarında hayvan besleyerek, ailemizin geçimini sağladı. Büyüttü, yetiştirdi, yaşattı. Yani o bakımdan yakından
bilirim bunu. Saman Pazarı’ndaki hayvan pazarına, babamla beraber
ilkokul yıllarından beri hayvanlarımızı götürür, orada satardık. Babama
yardım ederdim hayvanların pazara götürülmesinde ve orada satılmasında. Et Balık Kurumuna götürülmesinde de yardım ederdim babama.
O bakımdan nasıl hayvan alındığını, nasıl işlemler yapıldığını yakından
bilirim.
Şimdi ne oldu oralar, arkadaşlar?

Gitti! Yok, ortada. Ve etin kilosu, büyük şehirlerde 30-40 liraya çıktı. Halkımızın ulaşamayacağı rakamlara çıktı. Ve acıdır, bunun sonucunda hayvancılık da öldü Türkiye’de. Türkiye’deki canlı hayvan sayısı, sığır ve koyun sayısı, 30 yıl öncekinin bile şu anda gerisinde. Bundan otuz yıl önce Türkiye’de on altı milyon büyükbaş canlı hayvan vardı. Şu anda bu rakam on milyon beş yüz bindir. Mahvettiler yani Türkiye’de tarımı ve hayvancılığı…

Sümerbank vardı değil mi, bir de. O da yok oldu... O da gitti. Onun
da adı kaldı. Fabrikaları çürümüş vaziyette. Bir kısmının makinelerini
söküp hurdacılara verdiler. Arazilerini yandaş müteahhitlere peşkeş
çektiler, işçilerini sokağa attılar.
Başka?..
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Tekel vardı değil mi, arkadaşlar?
Geçen haftalarda…
Bir Dinleyici: SEK.
"urullah Ankut Yoldaş: SEK.
Başka Bir Dinleyici: TARİŞ.
"urullah Ankut Yoldaş: TARİŞ, SEKA… Evet, evet…

Yani arkadaşlar, öncelikle tarımda. Yani öncelikle tarıma baktığımız
zaman…

Şimdi, TEKEL, arkadaşlar, ne kadar önemli. Yani özelleştirilmeden
önce, yarım milyona yakın, 468 bin aile yaprak tütün üretiyordu Türkiye’de.
Yani bu nüfusça neye tekabül eder?

Ortalama köylü nüfusumuz, hane başına beş kişiden aşağı düşmez.
Ana-baba ve çocuklar olmak üzere. Yani iki buçuk milyon nüfus demektir en azından, arkadaşlar. Yani iki buçuk milyon insan, sadece tütünden geçim sağlıyordu. Karın doyuruyordu, ekmek yiyordu. Şimdi
bu satıldı.
Bir Dinleyici: Fabrikada çalışanlar hariç.

"urullah Ankut Yoldaş: Fabrikada çalışanlar hariç. Fabrikada 15
bin civarında insan çalışıyordu. Onlar da işsiz kalmış oldular. Sokağa
atılıyor. Aldıkları maaşın üçte biri fiyatına, geçici olarak o da, yani yılsonuna kadar bir yerlerde çalıştırırız sizi, ondan sonra sokağa atarız, diyorlar. Onun direnişini yaptık Tekel İşçileri arkadaşlarla birlikte. Yani
onu da öldürdüler…

Tekel sadece tütün işlemiyor. Dışarıdan da yaprak tütün alıp onu da
işleyip satıyordu, arkadaşlar. Böylece 400 milyon dolar civarında döviz
giriyordu her yıl Türkiye’ye. O da yok oldu.
Kime sattılar?..

British American Tobacco tütün firmasına sattılar. Şimdi tiryaki arkadaşların ceplerindeki Tekel yazılı sigaralara verdikleri para hep onların kasasına gidiyor. Türkiye’ye hiçbir şey kalmıyor. Tekelin 56 tütün
işleme fabrikasını 1 milyar 720 milyon dolara bu firmaya sattılar. Bu
İngiliz-Amerikan ortaklığı firmaya sattılar. Ve tekel adını da birlikte
sattılar. Şimdi Tekel markasıyla üretilen bütün sigaralar bunların malıdır aslında. Ve işin acı tarafı: Türkiye’de sigara içenlerin oranı, Ameri244

ka’ya ve Avrupa’ya kıyasla yahut onların tersine artıyor azalmıyor. Yani ABD’de, Avrupa’da tiryakilerin sayısı günbegün azalıyor, bizdeyse
artıyor. Bu konuda da yeterli eğitim alınmadığı için verilmediği için, sigara içme oranımız gittikçe artıyor, sigara içme yaşımız gittikçe düşüyor. Yani tiryakilerimizin her yıl verdikleri milyarlarca dolar da bu şirketlerin kasasına akıp gidecek…

Demek ki sadece işçilerimize iş sağlamıyordu Tekel, köylülerimize
de geçim sağlayacak bir gelir getiriyordu. O da yok oldu, arkadaşlar,
Alkollü içkiler bölümünü yine, 292 milyon dolara Mey İçki’ye sattılar. O da, birkaç yıl sonra, bir Amerikan şirketine sattı. 900 milyon dolara sattı. Düşünebiliyor musunuz, arkadaşlar?.. 292’ye al, 900 milyon
dolara sat. Vurgunu görebiliyor musunuz?..
Başka nereyi sattı Tayyipgiller?

Paşabahçe’yi, Paşabahçe Alkollü İçkiler Fabrikası’nı sattı. Rıhtımı
ve limanı da var buranın.
Yani böylesine değerli kamu malları haraç mezat vurgunculara yeyim edildi, peşkeş çekildi.

Bir dinleyici: Burjuva medyası da bundan hiç söz etmiyor. Bu anlattıklarınızı hiç anlatmıyor.
"urullah Ankut Yoldaş: İşine gelmiyor.

Dinleyici devamla: Burjuva basını ve burjuva medyası…

"urullah Ankut Yoldaş: Bunlar da bu vurgundan pay alıyorlar, bu
ihanetten. Ondan söz etmiyorlar.

Günümüzde Medya, Sinema ve Futbol
Parababalarının halkı uyutma araçlarıdır

Niye pay alıyorlar?

Şimdi aslında halkın çıkarını savunan bir medya, bir basın kalmadı.
Hepsi Parababalarının medyası. Turhan Selçuk’un deyimi ile, Gözlüklü Samiler Medyası. Parababalarının hain, satılmış medyası diyoruz
biz bunlara.

Şimdi onların köşe başlarını tutmuş, ki çoğu döneklerden oluşuyor,
alçak yazarçizerleri, her ay on binlerce dolar maaş alıyorlar. Milyon dolarlık transfer ücreti alıyorlar. Şimdi öyle olunca, bu düzen onlar için
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cennet. Ve bu yapılanlar onlar için çok olumlu. O yüzden yazmazlar
bunları. Eski basın kalmadı, arkadaşlar, yok.

Şimdi… Cüneyt Arcayürek anlatmıştı altı yedi sene kadar önce.
Bildiğimiz gibi çok meşhur bir burjuva yazarı. Hiç de solcu filan değil.
İşte yaşıtım, diyor, Çetin Altan. Aile boyu dönekliğin Türkiye’deki
temsilcisi olan ailenin, en kaşar döneği. O zamanlar, çok eskiden, dönek değildi, bizim öğrenciliğimiz yıllarında Sosyalist yazardı kendileri. Hatta geçen, Sahaflar’da buldum, “Onlar Uyanırken” diye bir de
kitabı var. Aldım, ibretlik olsun diye kitaplığıma koydum. Acı acı, gülerek bakıyorum o zamanki yazılarına. Tabiî namuslu şeyler o zamankiler.

Diyor ki Cüneyt Arcayürek: “O zaman Gedikpaşa’dan bir ayakkabı alacak bile cebimizde nakit paramız olmazdı. Ayakkabı almaya beraber giderdik. Ben ona, o bana kefil olurdu. Veresiye, senet
yaparak ayakkabı alırdık. Birkaç taksitte öderdik.”
Şimdi o zamanki yazarçizerler, kiminle paylaşıyorlar hayatı?..

Halkla.

O zaman halkın çektiği acıları, sıkıntıları duyuyorlar yüreklerinde,
yaşadıkları için duyuyorlar. O zaman ister istemez, halka daha yakın
oluyorlar. Halkın problemleri onları yakıyor. Ama şimdi on binlerce
dolar maaş alan bir insan için, Türkiye’de pahalılık diye, yokluk diye
bir şey söz konusu olabilir mi, arkadaşlar?

Olamaz Türkiye cennet onlar için. O yüzden, biz onlara Pezevenkler Medyası, diyoruz. Hainler Medyası, Parababalarının Satılmışlar
Medyası, diyoruz. İkoncanlar Medyası, diyoruz.
(Alkışlar…)

Dertler o kadar çok ki… Ama zamanımız çok az, arkadaşlar…

Gençliğimizde, filmlerini ilgiyle seyrettiğimiz Cüneyt Arkın’ın geçenlerde bir söyleşisi yayımlandı:“Çalışmakla geçen bir ömrün muhasebesi, arkadaşlar. Yani geriye dönüp baktığımda değmezmiş.
Günde 11, 12, 15 saat çalışırdık. Ama değmezmiş”, diyor.
Şimdi burada, zaman yok okumaya:

“Şimdiki sinemayı nasıl buluyorsunuz?” diye soruyorlar. “Şimdi
çok güzel artistler var, yönetmenler var. Yetenekliler. Ama bunların
yaptıkları işlerde halkın sorunları yok. Şimdi böyle mi olmalı ya246

hu? Yani ben illa ders kitabı gibi filmler çevrilsin istemiyorum.
Ama hiç değilse 10 film çeviriyorsan, 2’sinde halkın sorunlarını anlat yahu. Yani biz fedakârlığı, dostluğu, sevgiyi, alçakgönüllülüğü
aşılamaya çalışırdık. Onları yüceltirdik filmlerimizde. Ama şimdi
hiç ilgisi yok bu değerlerle, yaptıkları filmlerin, dizilerin”, diyor.
Yine bir örnek veriyor:

“Orhan Günşiray, bizim dönemimizin artistlerinden, (Yine aynı
satırları, burada diyor ki:)bugünün parasıyla 1 milyon dolara denk
gelen bir parayı, sinemadan kazanırdı ve sette set işçilerine hepsini dağıtır, sessiz sedasız ama, kimseye reklamını yapmadan, dağıtır, çıkar giderdi. Böyle biriydi. Böyle insanlar vardı. Ama şimdikilerde bu lüks tutkunluğu ne yahu? "eredeyse çocuklarının oyuncak arabalarına bile özel şoför tutacaklar.”
Yani her şey sunileşti. Çığırından çıktı Türkiye’de. Niye? Niye böyle oldu Sinema?

“Mesela Beyaz Şov’da, bilmem neyde, hiç halkın sorunları yok.
Türkiye bu mu yahu? Sanatçı böyle mi olur yahu? Bu mu sanatçının görevi?”, diyor.
İsyan ediyor, arkadaşlar.
Ama niye?

Onlar da, dikkat edersek vergi şampiyonları arasında, arkadaşlar.
Türkiye’nin, açıklandı ya geçen hafta, ilk yüze giren, en çok vergi ödeyen yüz kişisi, onların arasındalar… Şimdi onlar için de bu ülke ve bu
düzen, bu iktidar cenneti sağlıyor.

Niye anlatsınlar halkın derdini? Niye başlarını yahut devasa gelirlerini, düzenlerini, cennetlerini tehlikeye atsınlar?

Demek ki Parababaları her şeyi çığırından çıkardı, insanlıktan uzaklaştırdı. Canavarlaştırdı!

Yine, Galatasaray Futbol Kulübü’nün Kurucusu Ali Sami
Yen’in eşi konuşmuştu, ömrünün son yıllarında, 10 sene kadar önce.
İsmini unuttum şimdi bu saygıdeğer kadının. Diyor ki:

“Rahmetli (Eşini kastediyor. - Nurullah Ankut), Galatasaray’ı kurarken, bugünkü futbolu hiç aklından geçirmedi. O zamanlar her
şey spor için, spor aşkına yapılırdı. Hiç para düşünülmezdi. Ama
şimdi her şey paraya döndü. Spor, futbol kalmadı”, diyor.
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Dikkat edersek, artık futbol kulübü diye bildiklerimizin hepsi ayrı
büyük bir şirket. Bütçelerine baktığımız zaman, yüz milyon dolarlar
konuşuluyor, değil mi? Topçu ve teknik adam ücretlerine baktığınız zaman, yine milyon dolarlar, milyon avrolar konuşuyor. Ve futbol kulüpleri de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu gibi değil mi, arkadaşlar?
Dünyanın her ulusundan sözde sporcu var. Bu spor değil yahu? Yani
spor bu değil… Bunun sporla hiç ilgisi yok.
Spor ne?

İşte Küba’da yapılan, spor. Tüm halk spor yapıyor. Ve nüfusuna
oranla Küba, her seferinde istisnasız, olimpiyatlarda dünya şampiyonu,
arkadaşlar. Birinci geliyor. Yani nüfusu ve kazandığı madalyalar kıyaslandığı zaman, hep birinci çıkıyor. Ve on bir milyonluk bir ülke, Küba.
"asıl başarıyor?

Halkına spor yaptırarak, sağlıklı bir yaşamı vaat ederek, onun imkânlarını sağlayarak, onun eğitimini vererek. Sebebi o, arkadaşlar…

Yoksa bizimki spor değil. Hiç ilgisi yok bizimkinin. Yani afyonkeşlik bizimki… Halkın sağlığıyla hiç ilgisi yok. Tersine, halkı uyutma
amaçlı.

Bir de halkı kardeşleştirmiyor, halkı ayrıştırıyor. 15-20 yaşındaki
gençler karşı takımdan diye, düşman olarak algılıyor birbirini. Döner
bıçaklarıyla vesairelerle birbirlerine saldırıyorlar. Bunun sporla ne ilgisi var?
O bakımdan, demek ki bu ülkelerde yapılanların tam tersi yapılıyor
Türkiye’de.
Çünkü ABD öyle istiyor. Emperyalistlerin taşeronu bizimkiler. Bu
bakımdan “yalan ajans”ın yazarı genç, çok doğru söylüyor. Dünyada
birbirine benzetilemeyecek belki de en uç noktadaki kişiler Chavez ve
Tayyip Erdoğan’dır.
Geçen hafta, arkadaşlar, bir de Süt Üreticilerinin direnişi vardı değil mi?
Bir Dinleyici: Devam ediyor hâlâ da.

"urullah Ankut Yoldaş: Devam ediyor hâlâ da…

Geçen, bir Platform Sözcüsü’nün konuşmasını izledim öğle ajansında. “Direnişi bırakmak yani sonlandırmak durumundayız”, dedi. “Çünkü sen sütü, bir fabrikada bir madeni eşya üretir gibi üret248

miyorsun ki… Üretimi durdurdum artık ben süt vermiyorum, diyemezsin. Canlı hayvan söz konusu bizim işte. Her gün beslenmesi
gerekir. Yani bir yemi var ve onun karşılığında da ürettiği sütün işlenmesi ve para olarak en azından o giderleri karşılaması gerekir.”
Niye?

Şimdi üretmen insanlarımız, üretmen köylümüz ne kadar dayanacak
buna?

İşte süt fabrikatörleri de bunu bildikleri için, Platform Sözcüsü anlatıyor: “2002’de Tayyip Erdoğan iktidara geldiğinde, ham sütün
litre fiyatı 40 kuruştu bugünün parasıyla.”

Şimdi her şey 2002’den bu yana kaç kat arttı, arkadaşlar dikkat
edersek?

“Ama 2005-2006 yıllarına kadar sütün fiyatı 40-45-50 kuruş
arasında kaldı. Ancak 2006’dan sonra 70’e tırmanabildi. En son
geçen Ocak ayında, üreticilerle biz oturduk, 85 kuruşa fiyat belirledik. Litre fiyatı belirledik. Bir buçuk ay kadar bu fiyattan aldı süt
fabrikaları, ondan sonra dedi ki, ben bu fiyattan süt almıyorum. 68
kuruştan alırım, dedi tek taraflı olarak. Biz, olmaz, bu üretim maliyeti bile değil, dedik”, diyor.
Bir Dinleyici: 72 kuruş Hocam üretim maliyeti.

"urullah Ankut Yoldaş: Evet Abdullah, o zaman 72 kuruştan alırım, dedi diyor. Olmaz. Bu ancak üretim maliyeti arkadaşımızın da
söylediği gibi… Şu anda 72-72,5 kuruş üretim maliyeti.

O zaman nasıl geçinecek bu insanlar?.. Bu süt üreticileri, onların
bakmakla yükümlü olduğu çoluk çocuğu?

Bu işi yaptı diyelim süt üreticisi, yani sütü 72 kuruşa verdi diyelim, tamam gelir gidere, inekte, sütte denk düştü diyelim ama bir de
kendi geçimi var. Çocuklarının geçimi var.

“Olmaz, dedik. O zaman almıyorum, dedi fabrikalar” diyor, arkadaşlar.

Şimdi ne yazık ki, 2002’den bu yana da süt üretimi artmadı Türkiye’de, diyor. Ama marketlerde biz baktığımız zaman, kutu sütlerin fiyatı iki liraya çıktı. Demek ki, süt fabrikatörü alıyor 60-70 kuruşa sütü,
işliyor, onu iki liraya markete sattırıyor, komisyonunu veriyor markete
yüzde 10-15 kuruş ya da biraz daha fazla neyse, gerisini cebine koyu249

yor… Düşünün, yani üreticinin durumu bu…
Bunun çözümü ne?

Üreticilerin örgütlenmesi ve süt işleyecek ve pazarlayacak organizasyonu kurması, yani süt fabrikaları kurması ve onun, tüketiciye ulaşacak ağını kurması. Böylece aracıları aradan çıkarması… O zaman
kendisi hakkaniyetli gelirini elde edebilecek. Başka çözümü yok.
Ama hangi üreticimizin bu imkânı var?

Hiç birinin yok, hiç birinin yok... Ne yazık ki, tam da böyle bir felaketle karşı karşıya süt üreticilerimiz, diğer küçük üreticiler gibi...

İşte Kübalı Yoldaşlarımız, bunu da devrimci iktidarın bir sorumluluğu olarak devraldıkları için, 7 yaşına kadar tüm çocuklar günde 1 litre bedava süt alma ve içme hakkına sahipler Küba’da. Sağlıklı beslenmeleri için iktidar bunu her Kübalı çocuğa sunuyor.
Bir Dinleyici: O kadar ablukaya rağmen!

"urullah Ankut Yoldaş: Ablukaya rağmen tabiî. Elli yıldır uygulanan ablukaya rağmen...

Şimdi, her şey özelleşiyor bizde, arkadaşlar. Cebimizde telefonlar,
alo dedik mi hep yabancı tekellerin kasasına paralar akıyor. Bir şey yok
bize. Binali Yıldırım daha geçen hafta açıklıyor ki:“İletişimde yabancı sermayenin olması bir sakınca yaratmaz”, diyor.
İyi de, gelirin Türkiye’de kalması sakınca yaratır mı?..
Bunlara göre yaratıyor.

Niye?

Efendileri olan yabancı Parababalarının çıkarına uygun düşmüyor
da ondan.
Yani böyle bir ülkede yaşıyoruz ne yazık ki…

Demek ki yapılanlar, Venezuela ve Küba’da yapılanların, halkçı uygulamaların tam tersi Türkiye’de. İşte bu yüzden bizdeki iktidarlar
maalesef ABD Emperyalizminin işbirlikçileri, hizmetkârları. İktidara
da onlar getiriyor zaten bunları.
Arkadaşlar, şimdi şu söz söylenebilir mi yahu?

“Beni kanalizasyon deliğinden aşağı süpürmeyin, kullanın.”
Bunu söyleyen insanın yüzüne bakılır mı hiç?
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Bunu Tayyip söylüyor. Cüneyt Zapsu’yu, Şaban Dişli’yi gönderiyor
Amerika’ya, Amerikan Emperyalizminin temsilcileri önünde, böyle,
onlar aracılığıyla diz çöküyor, yalvarıyor, arkadaşlar. Ve ne yazık ki,
Türkiye’de, Başbakan diye, bu adam geçiniyor kürsülerde, meydanlarda konuşuyor. Konuşuyor… Böylesine acıklı, felaketli günler yaşıyoruz.
Şimdi bunu ne sayede yapabiliyor?

Tayyipgiller’in Gerçek İslamiyetle

hiçbir ilgisi yoktur

En halkçı Halife Hz. Ali çocukluğumdan itibaren cenklerini neredeyse ezberleyecek derecede tekrarlayarak zevkle okuduğum halifedir.
Onun yiğitliği, fedakârlığı, alçakgönüllülüğü, kendini adamışlığı hep
hayran bırakmıştır beni.
Diyor ki: “Her zeki insan, akıllı değildir, akıllı olmaz. Her bakan
görmez, her duyan kulak işitmez.”

Gerçekten ne kadar özlü bir söz… Halkımız zeki. Zeki insanlarımız… Ama ne yazık ki, bunların, bu siyasilerin bu durumunu göremiyor ihanetlerini, satılmışlıklarını, uşaklıklarını ve küp dolduruculuklarını, vurgunculuklarını. Göremiyor… Kanıyor bunlara.
Niye?

Aklı uyuşturuluyor, bu yüzden göremiyor. Zeki olmasına rağmen,
aklını kullanamıyor.
Niye kullanamıyor?

Aklı bloke edilmiş vaziyette. Baskılanmış durumda.

Neyle?

Din sömürüsüyle, arkadaşlar.

Bunların en büyük marifeti bu biliyorsunuz. Başka bir marifetleri
yok. Başka bir yetenekleri yok. Oysa bunların gerçek İslamiyetle de
hiçbir ilgileri yok. Bizim eskiden beri bir tezimiz var. Her konuda olduğu gibi, İslamiyet konusunda da diyoruz ki; en iyi biz biliriz, İslamın
ruhunu en iyi biz anlarız, Hz. Muhammed’in kalp atışlarını en iyi biz
hissederiz!
Niye?

251

İslamın ekonomi görüşünün, felsefesinin, anlayışının özü ne, arkadaşlar?
İnfak.

İnfak ne?

İnsanın sahip olduğu malı, mülkü, geliri, serveti başkalarına, ihtiyacı olanlara dağıtması.
Peki bunun ölçütü ne, arkadaşlar?

Ölçütü şu: çok açık koyuyor Hz Muhammet, Bakara Suresi Ayet
219’da. Diyor ki:
“Sana neyi infak edeceğini soruyorlar. Söyle. Kendini ve bakmakla yükümlü olanları geçindirecek kadarını alıkoy, gerisini dağıt.”
(Alkışlar…)

Yani şahsının ve geçimini sağlamakla sorumlu olduğun insanların
ihtiyacına, geçimine yetecek kadarını alıkoyacaksın, gerisini tümden
halka dağıtacaksın.
Bir Dinleyici: Amerika’daki hoca biliyor mu bu anlattıklarınızı?..

"urullah Ankut Yoldaş: Amerika’daki hoca bunları bilse de hiç
ağzına almaz. İşine gelmez çünkü. O da ABD Emperyalizminin kucağında dincilik oynar, din alır satar, arkadaşlar. Ve dikkat edersek, 2003
Irak saldırısında, ABD Emperyalizminin Irak’a saldırısında ve 1991 yılındaki Birinci Körfez Savaşı’ndaki saldırısında, onayladı ABD ve
müttefiklerinin saldırısını, katliamını; destekledi o caniliği.

Birinci Körfez Savaşı’nda, İzmir’de vaaz verdi cemaatine ait olan,
cemaatinin elinde olan diyelim bir camide; “Şu anda Saddam’a karşı Amerika’yı desteklemek İslama uygundur”, diye. İkincisinde de
desteğini aynen sürdürdü.

Şimdi sadece Bakara Suresinde 13 kez tekrarlıyor Hz. Muhammed: “Mallarınızı infak edin. Allahın size verdiklerini infak edin”,
diye.

Bir Surede 13 kez tekrarlıyor. Kur’an’ın tamamında 20 küsur kez
tekrarlanır infak. Elinde Türkçe Kur’an çevirisi olan arkadaşlar, arkadaki indeksten bakarlarsa “infak” kavramına, o ayetlerin sırasını görürler.
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Şimdi niye durup dinlenmeden tekrarlıyor Hz. Muhammed?

Çünkü ekonomi anlayışını bu temel üzerine oturtuyor. Yani eşitlikçi, kardeş bir toplum kurmak istiyor, arkadaşlar.

Yine Tevbe Suresi 34’üncü Ayette: “Söyle, Allahın onlara verdiklerini ihtiyacı olan halkın kullarına vermeyip dağıtmayıp da altın
ve gümüş olarak biriktirenlere biz ne acı bir azap hazırlıyoruz cehennemde.”, diyor.
Böylesine uyarıyor ümmetini.

Bir Dinleyici: O zaman Erbakan ayvayı yedi.

"urullah Ankut Yoldaş: Erbakan’ı dediniz değil mi, arkadaşlar?
Evet, ne diyordu mal beyanında?

148 kg altınım var, diyordu. Utanıp arlanmadan söylüyordu bunu.
148 kg altın… Altın küpü olmuş bu insan. Kendi ağırlığının bir buçuk
katı neredeyse. Bilmem 600 bin dolarlık dövizim var. Şu kadar arsam,
arazim, apartmanım, dükkânım var, diyordu aynı mal bildiriminde, arkadaşlar.
Evet şimdi Tayyip… Tayyip de aynı.
Rahmi Koç ne dedi, arkadaşlar?

1 milyar dolarlık serveti var, dedi.

Eski İstanbul Ticaret Odası Başkanı Mehmet Yıldırım:
1 milyar dolarlık serveti var, dedi.

Tayyip bunlara karşı bir itirazda bulunmadı o zamanlar. Sadece küsüştüler bir dönem, Rahmi Koç’la, küsüştüler böyle dediği için… Sonra Moskova’da Rahmi Koç, Holdinginin bir alışveriş mağazasını açtı,
alışveriş mağazasını. Onun açılışına gitti Tayyip, orada barıştılar. Çünkü çıkarları uzun süre küs kalmayı gerektirmez, çelişir. İzin vermez.
Bir Dinleyici: Kaldırmaz.

"urullah Ankut Yoldaş: Kaldırmaz.

Şimdi bu, İstanbul Belediyesinin spor kulübünde, İETT Spor Kulübü’nde ikinci kalite bir futbolcuydu, arkadaşlar. Ve oradan Erbakan’ın
çömezliğine geliyor, oradan İstanbul İl Başkanlığına geliyor, Erbakan’ın Partisinin, oradan da İstanbul Belediye Başkanlığına geliyor,
oradan ABD’nin gözüne çarpıyor bu din tüccarı vurguncu. ABD alıp
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yetiştiriyor, arkadaşlar.

Bir Dinleyici: İl başkanlığı döneminde.

"urullah Ankut Yoldaş: İl başkanlığı döneminde, arkadaşlar, Ama
bazı iddialara göre daha eskiden, ama il başkanlığından itibaren artık,
Cüneyt Zapsu’nun Boğaz’daki villasında, İstanbul Belediyesindeki
Tayyip’in makam odasında görüşmeler yapıyorlar. Hazırlıyor Tayyip’i,
ABD Emperyalizminin bu konularda uzman görevlileri, arkadaşlar.
Bir Dinleyici: Ergün Poyraz, Kanlı Pazar’a kadar uzandırıyor.
"urullah Ankut Yoldaş: Uzandırıyor Ergün Poyraz.

Ruşen Çakır da, bildiğimiz gibi hiç de solcu molcu olmayan bir yazar, değerli arkadaşlar. O çevrelerle de içli dışlı biliyorsunuz. Onun
da “Tayyip Erdoğan” diye bir kitabı var. Bu ilişkileri o da anlatıyor.
Amerika’yla ve İsrail’le, MOSSAD’la ilişkilerini anlatıyor. Tâ o zamanlardan başlayan ilişkilerini. Şimdi oradan yükselip geliyor. Kendisi geçen ay açıkladı servetini. Trilyonları var, değil mi, kendi açıkladığı miktarda bile? Şimdi İstanbul’da sırf, Üsküdar Kısıklı’da beş adet
villası var. Birbirine komşu süper Boğaz manzaralı, havuzlu beş villası. Bu villaların her birine yedi milyon Türk Lirası fiyat biçiyor emlakçılar. Sırf onlara biçiliyor bu fiyat.. Başka nakiti de bir sürü var Tayyip’in.
Oğullarına baktığımız zaman, altın şirketleri, gemi şirketleri var, değil mi?

Damadına, işte devletin kasasından, Halk Bankası’ndan, Vakıf
Bank’tan 750 milyon dolar aldı, verdi. Değil mi?.. Bizim malımız, arkadaşlar. Verdi damadına. Onun şirketi de televizyon aldı. Gazete aldı
patronluğunu yaptığı şirket. Hiç para harcamadan yani… Vurup ödeyecekler.
Bir Dinleyici: Kıyak Emeklilik yaptı kendine.

"urullah Ankut Yoldaş: Evet, Evet…

Şimdi Hz. Muhammed, sadece Kur’an’da müminlere bunları emretmekle kalmıyor, kendisi de özel yaşamında titizlikle uyguluyor, bu
kuralları, arkadaşlar. Böyle yaşıyor. Yani ümmetinin en yoksul insanları gibi yaşıyor, onların düzeyinde bir hayat biçiyor, sürdürüyor. Hatta,
hep anlatırım, Hz. Ayşe isyan ediyor böyle yaşamaya. Olmaz, diyor.
Onun başını çektiği dört eşi, yeter artık, artık sınırlarımız genişledi,
devletimizin kasasına büyük paralar doldu, e, bizim de gelirimiz biraz
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artsın, diyor. Kabul etmiyor Hz. Muhammed. Ahsab Suresi başlı başına bunu işler:

“Ya Allah’ın dediğini ve onun Resulünü kabul edeceksiniz, ondan yana olacaksınız ya da dünya hayatını tercih edeceksiniz.”

Asla esnemiyor. Ve babalarının evlerine gönderiyor eşlerini. Bir ay
düşünün, karar verin, diyor ve sonunda mecburen kabul edip evlerine
geri dönüyorlar. Esnemiyor asla Hz. Muhammed.
Öldüğünde yine yoksul. Hep anlatırım. Hiçbir serveti olmadığı gibi,
zırhı da bir Yahudi bezirgânda doksan kg arpa karşılığında rehin, arkadaşlar. Rehin… İşte hırkası var, ıbrığı var, hasır yatağı var ve hurma liflerinden doldurulmuş bir yastığı var. Başka bir şeysi yok.
Dört Halife de böyle yaşıyor…

Ama Emeviler’den itibaren iş tersine dönüyor. Yani gerçek İslamiyet ortadan kalkıyor. Muaviye ve Yezid’le beraber, gerçek İslamiyet ortadan kalkıyor. Zaten Yezid’in Kerbela’da yaptığı bile yani bunu kanıtlamaya yeter, Hz. Muhammed soyundan gelen 23 kişi de aralarında olmak üzere, 73 Müslümanı katlediyor orada, Yezid’in ordusu. Fırat’ın
kenarında günlerce susuz bıraktıktan sonra… Katletmekle kalmıyor,
cesetlerini atlara, askerlerinin, taraftarlarının atlarına, kâğıt gibi ezilinceye kadar çiğnetiyor. Hz. Hüseyin’in, başını kesip götürüp Yezid’e
gösteriyorlar. Hz Hüseyin ki, Hz. Muhammed’in dünyada en sevdiğim,
canım dediği insan.
Şimdi bunların Müslümanlığı olur mu?

Olmaz!

Hz. Muhammed’le ilgisi olur mu bunların?

Asla ilgisi olmaz!

Nitekim sarhoşken, bir av eğlencesinde, bir eşeğin üzerine kurulan
tahttan başının üzerine düşerek ölüyor Yezid. Ölümü de böyle…
İşte bizimkiler onların devamcısı, arkadaşlar. Onların devamcısı…
Hz. Muhammed’in ve Dört Halife’nin değil. Muaviye’nin ve onun oğu
Yezid’in…

Bizim bu anlayışımız, ki İslamiyetin en doğru, biricik gerçek yorumudur, kavrayışıdır, bazı araştırmacı İslam yazarları tarafından da kabul görmeye, öne sürülmeye, dillendirilmeye başlandı, arkadaşlar.
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Geçenlerde bir kitap çıktı. Eren Erdem adlı bir yazarın, “Gayya
Karanlığından Kur’an Aydınlığına”. Bizim bu tezimizi işliyor. Hatta bu kitabını tanıtan bir de yazısı var internette;“Abdestli Kapitalistler Dinden Çıktı” başlığını taşıyan.

Yine namuslu araştırmacı Yılmaz Yunlak’ın,
“Benzerleriyle
Değiştirilenlerin Öyküsü” diye kitabı var. Aynen bizim bu tezimizi işler. Ki, gerçek İslamiyetin biricik doğru kavranışı budur.

Demek ki, Hz Muhammed’in gönlünde yatan da bizim savunduğumuz, gerçek anlamda eşitlikçi bir adalete dayanan toplum. O yüzden
Hz. Muhammed’in en meşru, en doğru devamcısı, mirasçısı da biziz arkadaşlar.
(Alkışlar…)

Din derebeyleri tarafından Halkımız için İslamiyet
“seccadeye tapınmaya” indirgendi

Orhan Özer Yoldaş: Sayın Hocam, sizi dinlemeye doyum olmuyor. Sabaha kadar dinleriz, ancak süremiz az, salon izin vermiyor. 10
dakikamız kaldı Hocam… Üzülerek söylüyorum.

"urullah Ankut Yoldaş: Demek ki, arkadaşlar, Hz. Ali’nin o vecizesinde ne kadar haklı olduğunu görüyoruz şimdi.

Yani masum, İslamiyete içtenlikle inanan halkımız için, temiz din
duygularına sahip olan halkımız için İslamiyet neye indirgendi bugün,
arkadaşlar?
Öbür dünya korkusuna.

Ve o korkudan kurtulmak için ya da o korkunun bir sonucu olarak,
onun itmesi ile de neye indirgendi?

Anlamını bilmediği Kur’an ayetlerini bol bol dinlemeye, tekrarlamaya ve seccadeye, Hayyam’ın deyimiyle, deyişiyle, “seccadeye tapmaya”, arkadaşlar. Saf halkımız için İslamiyet buna indirgendi. Müslümanlık denince halkımız bunu anlıyor. Yani ne kadar ben Kur’an dinlersem, ne kadar tekrarlarsam, okursam, ne kadar çok namaz kılarsam
o kadar iyi Müslüman olurum. Öbür dünyada da cehenneme gitmekten
kurtulurum, cennete giderim anlayışına indirgendi. Onun dışında İslamiyet kalmadı… İslamiyetten başka bir şey anlamıyor halkımız artık.
Halbuki Hz. Muhammed’in namazla da, oruçla da, hacla da, cehen-
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nem korkusuyla da, cennet ödülüyle de varmak istediği yer, bu dünyada gerçek anlamda insancıl bir toplum düzeni kurabilmektir… Hepsinden muradı; o eşitlikçi, kardeşler toplumunu yaratmak, arkadaşlar. Yaratmak… Başka hiçbir şey yok. Murat etmiyor da zaten Hz. Muhammed, amaçlamıyor. İşte o gerçek amaç unutuldu halkımız için. Çünkü
halkımıza gerçek İslamı öğretmediler, anlatmadılar. Arkadaşımızın
söylediği gibi, hiçbir hoca, hiçbir üniversite profesörü, hiçbir şeyh bunları anlatmaz, arkadaşlar. Anlatamaz... İşlerine gelmez. Çünkü onlar, o
şeyhler, tarikat şeyhleri, din derebeyi. Onlar da uyutucu, kandırıcı, düzenbaz. Anlatmaz. Onların şu anki en büyüğü de, arkadaşımızın dediği
gibi, ABD’nin kucağında dincilik oynayan İblis. Yani yine Hz. Muhammed’in deyimiyle, “insanları Allahla aldatan o büyük aldatıcı,
iblis”.
Peki siyasiler için din neye indirgendi?

O aracı kullanarak, küp doldurma, vurgun yapma ve koltuk kapma
yarışına… Çok kârlı bir siyaset onlarınki… Dünyada bundan kârlı bir
siyaset, iş olmaz bunlar için. İşte saf insanlarımızı, böyle zeki olmasına rağmen, kandırabiliyorlar, arkadaşlar. Kandırabiliyorlar… O alçak
din bezirgânları…
(Sloganlar… Gün Gelecek Devran Dönecek Tayyipgiller Halka
Hesap Verecek… Alkışlar…)

AB-D’nin hedefi Yeni Sevr’in önündeki
bütün engelleri kaldırmaktır

Şimdi arkadaşlar, geçtiğimiz haftaların en önemli siyasi olaylarından biri de nedir? dersek, herhalde tüm arkadaşlarımız ve hemşerilerimiz diyecek ki, “Ergenekon Davası” adlı operasyon. Değil mi?

Şimdi ABD Emperyalistleri, siyasi amaçlarına, çıkarlarına ulaşabilmek ve o BOP projeleriyle, haritasını yayımladıkları Yeni Sevr’e varabilmek ve onu Türkiye’ye dayatabilmek, kabul ettirebilmek için bu
operasyonu düzenlediler.

Biz baştan itibaren bu adı koyduk: Bir CIA operasyonu dedik, bu
davaya.
Bu davada kimler hedef alınıyor?

Antiemperyalistler, Mustafa Kemalciler, laikler, yurtseverler ve
Amerika’ya, NATO’ya karşı olanlar hedef alınıyor. Yoksa gerçek dar257

beyi yapanlar değil.

12 Mart ve 12 Eylül Faşizmini yapanların hiç adı geçiyor mu bu davada, arkadaşlar?
Yok!

Bir Dinleyici: Onlar resim yapıyor.

"urullah Ankut Yoldaş: Onlar resim yapıyor. Başka işler yapıyor.
Onlara kimse dokunmuyor. Tam tersine, onlar Çankaya’da A. Gül tarafından ağırlanıyor.
Kenan Evren orada ağırlandı, değil mi?

Bu operasyon, NATO’ya ve ABD’ye tavırlı olanlara karşı sürdürülüyor.
İşte geçen haftanın gazetelerinden birinin başlığı:

“Kenan Evren’in basın danışmanı Ali Baransel (arkadaşlar, Fikret Otyam’ın da damadı): ABD’siz, "ATO’suz askeri darbe olmaz”.

Demek ki Türkiye’de ve bütün dünyada… İşte Venezuela ve Chavez’in Temsilcisi Raúl Yoldaş da anlattı: 2002 darbesini kim destekliyor?
ABD.

Ve Chavez Yoldaş’ı o karşıdevrimle tutsak aldıkları zaman nereye
götürüyorlar?
ABD’nin elindeki bir askeri deniz üssüne götürüyorlar. Ve ABD tanıyor o darbeyi ve darbeyle iktidara gelen alçakları.
Avrupa Birliği tanıyor.

Ve kim karşı çıkıyor o alçaklara?

Kübalı Yoldaşlar, Fidel karşı çıkıyor.

Demek ki 2002’ye kadar Venezuela’daki faşist darbe girişimi de dâhil olmak üzere darbeleri sadece ABD yapar bütün dünyada. Bundan
sonra da yapabilirse yine ABD yapar.
İşte bizde 12 Mart ve 12 Eylül Faşist Darbelerini kim yaptı?

ABD…

Yunanistan’da adına “Albaylar Cuntası” denen 67 darbesini yaptı.
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İlk darbeyi İran’da yaptı, arkadaşlar ABD. Azeri Türkü Musaddık’ı
devirdi ve o namuslu, halkçı, yurtsever aydını, halk önderini katletti…
Musaddık, 1951’de iktidara geldi. İran’da, Toprak Reformu ve Chavez’in diğer yaptıklarını yaptı. Petrolü millileştirdi. ABD, 1953’te bir
darbeyle hem iktidardan alaşağı etti, hem de hapse attı Musaddık’ı. Yerine Şah’ı, Amerikan uşağı Şah Rıza Pehlevi’yi getirdi.
1954’te yine Latin Amerika’da, Guetamala’da, Arbenz’i -aynı Chavez’in yaptıklarını yapan Arbenz’i- alaşağı etti iktidardan, faşist bir
darbeyle.

Che de o zaman Guetamala’da. Ve ondan sonra Latin Amerika’da
onlarca faşist darbe yaptı ABD adlı haydut devlet.

Şimdi bu darbeci alçak kalkıyor, kendi kuklalarına, uşaklarına, kendine karşı olanları darbeci diye, bu davayla tutuklatıyor. Bu konuda da
yüzlerce sayfa yazdık. Kanıtlarıyla her şeyi ortaya koyduk.
Tetikçisi kim bunun? Bu bir CIA operasyonu olan Dava’nın?

Taraf Gazetesi.
Neden mi?

CIA’nın sesi, sözde bir yayın organı. İşte Yasemin Çongar’ın eşinin
CIA ajanı olduğunu, bu son sayımızda, kendi CV’si ile İngilizce orijinal biyografisiyle ortaya koyduk. Beraberce CIA’ya nasıl hizmetler
yaptıklarını yayımladık.
Demek ki, bu davada da net tutum alan sadece biziz, siyasi hareket
olarak. Kararlı, açık, yiğitçe tavır koyan biziz, arkadaşlar.

Namuslu, yurtsever, NATO karşıtı paşalar tutuklandığı zaman, bizzat orada, Beşiktaş’ta, o özel mahkemenin önünde -ki biz bunun mahkeme sıfatının olduğunu kabul etmiyoruz, o da bir CIA üssü bizim için,
arkadaşlar, yurtseverleri, laikleri, antiemperyalistleri, ABD’nin,
CIA’nın emriyle hukuk kılıfı altında yargılayıp zindana atan bir CIA
üssüdür- orada açıklamalar yaptık.
Yine Suç Duyurusunda bulunduk evvelki gün. Dünkü gazetelerde
çıktı, suç duyurumuz.

Demek ki bu konuda tavrımız da net, açık, her konuda olduğu gibi.
Hiçbir şeyi gizli, dolaylı, lafı döndürerek, pısırıkça, ürkekçe, utangaca
söylemeyiz. Her şeyimiz, her konudaki tutumumuz, tavrımız açık, net,
kesindir, arkadaşlar.
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Şimdi zamanımız da sanıyorum bitti.

Orhan Özer Yoldaş: Hocam süremiz bitti. Ne olur! Salonu boşaltmak durumundayız artık, salon sahibiyle yaptığımız sözleşme gereği.

Son duruşmada emperyalistler yenilecek
halklar kazanacaktır

"urullah Ankut Yoldaş: Tamam.
Chavez Yoldaş diyor ki:

“Düşmanı yenilmez kabul ederseniz düşman yenilmez olur.”

Oysa biz düşmanı, aynı düşmanı, Birinci Milli Kurtuluş’ta yendik,
Mustafa Kemal’in önderliğindeki Antiemperyalist Birinci Kurtuluş Savaşı’mızda!
Vietnam Halkı yendi!

Küba Halkı yendi!

Domuzlar Körfezi Çıkartması’nı anlattı Kübalı Yoldaş’ımız. Ve elli
yıllık ablukaya karşı, 90 mil açığında namusluca, yiğitçe meydan okuyor Küba Halkı bu alçak emperyalist düşmana. Yani ABD’ye.
Chavez Yoldaş meydan okuyor, arkadaşlar.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nden Yoldaşlar meydan okuyor.

Hiçbir düşman yenilmez değildir. Hele halkların düşmanı olursa…
Biz de eninde sonunda bir kere daha yeneceğiz bu başhaydutu!
(Alkışlar…)

Bu kanlı zalimler er geç yenilecek ve insanlık içine çıkamayacak!
Tarihte lanetle, tiksintiyle anılacaklar. Gelecek kuşaklar da iğrenerek
söz edecek bu şerefsizlerden, alçaklardan! Ve dünya halkları mutlaka
kazanacaklar! Ve Fidel Yoldaş’ın dediği gibi: Eninde sonunda insanlık tek bir sosyalist aile olacak!
Halkız Haklıyız Yeneceğiz!
Venceremos!
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(Sloganlar: Halkız Haklıyız Kazanacağız… Kahrolsun Emper-

yalizm Yaşasın Sosyalizm… "e ABD "e AB Tam Bağımsız Türkiye… Alkışlar… Yaşasın Halkın Kurtuluş Partisi… Alkışlar…)
Orhan Özer Yoldaş: Değerli arkadaşlar,

Özellikle hepimizi aydınlatan ve coşturan Genel Başkan’ımız Sayın
Nurullah Hoca’mıza bu konuşmasından dolayı teşekkür ediyoruz.
Konferansımız burada sona ermiştir. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum, iyi akşamlar diliyorum.
(Alkışlar…)
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Ayrım V
5 Şubat 2012 İskenderun Konferansı
4 Şubat 1992:
Bolivarcı Devrimin ilk adımı
Venezuela Halkının AB-D Emperyalistlerine
Başkaldırı Günü

Kurtuluş Partisi Genel Sekreter Yardımcısı ve
Ankara İl Başkanı Sait Kıran Yoldaş’ın
Açış Konuşması

Bizi bir araya getiren emperyalizme karşı
verdiğimiz ortak mücadeledir

Sait Kıran Yoldaş: ABD Emperyalizminin Latin Amerika’daki kâbusu, Yiğit Başkan, halkçı önder, Bolivarcı Devrimin neferi ve günümüzdeki önderi Hugo Chavez Yoldaş’ın Türkiye’deki temsilcisi, Raúl José Betancourt Seeland Yoldaş, hoş geldiniz.
(Alkışlar…)

Henüz 17 yaşında iken İngiliz, Fransız Emperyalizminin (halkımızın o zamanki deyimiyle emperyalist yedi düvelin), ülkemize yönelik
işgaline karşı Yörük Ali Efe Çetesi’nde emperyalizme karşı elde silah
mücadele etmiş, gerçek Komünist Partisi’nin en genç kurucusu olmuş, Köyceğiz Kuvayimilliye Komutanı olan Hikmet Kıvılcımlı’nın
yanı başında mücadele etmiş, omuz omuza yerli yabancı Parababalarına karşı savaşım sürdürmüş, Usta’mızın son nefesine kadar yanında bir
sıra neferi olarak mücadele etmiş Halkın Kurtuluş Partisi’nin, Parti’mizin Genel Başkanı "urullah Ankut Yoldaş, hoş geldiniz.
(Alkışlar…)

Özellikle Fransız Emperyalizminin işgalini yaşamış bu topraklarda,
Adanalı, Mersinli, Antepli, Antakyalı, İskenderunlu, Samandağlı Yoldaşlar, değerli halkımız, hoş geldiniz.

(Yeni Sevr’e Karşı Yaşasın İkinci Kurtuluş Savaşı’mız… Alkışlar…)

Emperyalizme karşı başarılı bir mücadele yürütmüş ve 5 Temmuz’da Fransız işgalcilerini bu topraklardan kovmuş İskenderun Halkının bulunduğu bu yerde, yine Latin Amerika’da ABD Emperyalizmi267

ne karşı mücadele başlatmış bir önderin, Hugo Chavez Frias’ın, gerek
Venezuela Halkının önünde, gerekse dünya halklarının önünde Bolivarcı Devrimci Önder kimliğiyle ortaya çıktığı ilk tarih olan 4 Şubat
1992 eylemini anmak-kutlamak için toplandık bugün.

Raúl José Betancourt Seeland Yoldaş’ımız, Hugo Chavez Yoldaş’ın
bu mücadelesini anlatacak.

Yine Genel Başkan’ımız, Halkın Kurtuluş Partisi olarak bugüne kadar, Küba, Venezuela ve Latin Amerika’daki halkçı, devrimci ülkelerle, mücadelelerle yaptığımız dayanışmanın ve etkinliklerimizin günümüz Türkiyesi bakımından öneminden söz edecek. Bu toplantının ana
amacı o.

Ne mutlu bize ki, emperyalizme karşı başarılı mücadele etmiş bu
topraklarda yine emperyalizme karşı başarılı bir mücadele yürüten Latin Amerika’daki devrimcilerle birlikte bu topraklarda böyle bir etkinliği hep birlikte, sizlerin katılımıyla kutluyoruz.
(Viva Chavez Viva Venezuela… Alkışlar…)

Şan olsun Venezuela Halkına ve şan olsun İkinci Kurtuluş Savaşı’nı
yürüten ülkemizdeki Türkiye Halklarına, hepiniz hoş geldiniz.
(Yaşasın Halkların Kardeşliği… Alkışlar…)

Arkadaşlar, kısaca programımızdan söz etmek istiyorum.

Önce İskenderun İlçe Başkanı’mız, Ali Görülmez Yoldaş bir açılış
konuşması yapacak.

Daha sonra Venezuela büyükelçisi Raúl José Betancourt Seeland
Yoldaş size seslenecek.
Devamında Partimizin Genel Başkanı Nurullah Ankut Yoldaş size
seslenecek.
Son olarak bir müzik dinletisi var.

Şimdi sözü İskenderun topraklarında Halkın Kurtuluş Partisi bayrağını dalgalandıran İlçe Başkanı’mız Ali Görülmez Yoldaş’a bırakıyorum.
(Alkışlar… Kahrolsun Emperyalizm… Yaşasın Halkların Kardeşliği… Alkışlar…)
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Halkın Kurtuluş Partisi İskenderun
İlçe Başkanı Ali Görülmez Yoldaş’ın
Konuşması

Toplumsal Devrimlerin görkemi Venezuela’da
kendini gösterdi

Sayın misafirler, değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz.

(Alkışlar…)

Hepinizi en devrimci duygularımla selamlıyorum. Sizleri Güney
Amerika’dan esen rüzgârın gücüyle selamlıyorum.
Değerli konuklar,

İnsan soyunun evrensel değerlerinin temsilcileri, toplumsal devrimin bilinçli aktörleri, sizlere bir kere daha hoş geldiniz diyorum.

Güney Amerika’dan esen devrimci rüzgârın bizi etkilemesi doğal
olarak kaçınılmazdır. Bu kaçınılmazlığın üzerimizde bıraktığı etkiyi
hangimiz yadsıyabiliriz?..

Bir toplumsal devrimin kendi sınırlarının dışına taşması onun yazgısıdır. Ki, onun evrenselliğinde bu kaçınılmaz bir akıştır. O zaman
Anadolu’nun topraklarını sonuna değin onun akışının seline bırakalım.
21’inci Yüzyıl Sosyalizmini Venezuela’da kurma savaşımı veren
Hugo Chavez Yoldaş’ı bu uğraşında dostça selamlıyorum.
(Alkışlar…)

Günümüz dünyasının geçirdiği kırılmalar ve yanılsamalar içinde
Venezuela’da bir devrim yaratabilmek, bu ülke halkının olağanüstü becerisidir. Bunu hiçbir zaman unutmadan aklımızın bir köşesine yazalım. Toplumsal devrimlerin olağanüstü gücü ve görkemi Venezuela
Devrimi’nde kendini göstermiştir. Bu somut gerçeğe sahip çıkılması
gereklidir.
İnsan soyunun tarihsel evrimi içerisinde yaşadığı toplumsal hesap-
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laşmaları onun gerçek tarihinin önünü açmıştır, toplumsal devrim budur.

İnsanoğlunun soysuzluğa karşı yürüttüğü olağanüstü savaş ve bu savaşın sonuçları ortadadır.

Yılmadan yürütülecek bu savaşım bizim tarihsel olarak gerçekleştirmeye çalıştığımız sınıfsız topluma ulaşmamızın önünü açacaktır.

Yaşasın Venezuela!
Yaşasın Dünya Devrimi!
Yaşasın Sosyalizm!
(Alkışlar…)
Sait Kıran Yoldaş: İlçe Başkanı’mıza teşekkür ediyoruz.
(Alkışlar…)
Şimdi genç yoldaşlarımızın hazırladığı bir sinevizyon gösterimi
olacak. Devamında konuşmacılarımızın konuşması başlayacak.
(Sinevizyon gösterimi…)

Arkadaşlarımıza bu güzel sinevizyon sunumları için teşekkür ediyoruz.
Değerli yoldaşlar,

Konuşmacılara söz vermeden önce, kısa bir anmada bulunmak istiyorum.

İskenderun İlçemizin Kurucu Başkanı, İskenderun Halkının yiğit
evladı, sosyalizmle tanıştığı günden bedence aramızdan ayrıldığı güne
kadar Hikmet Kıvılcımlı’nın düşünce oğlu, sıra neferi olarak mücadeleden bir an bile kopmamış, bir an bile ikircimliğe düşmemiş, Sosyalist
Kamp’ın yıkılışından sonra koca koca siyasetler sosyalizmden vazgeçerken, devrimci kararlıklarını kaybederken, bir an bile Partisine, Önderlerine güvenini yitirmemiş, son nefesine kadar da bir devrimci olarak yaşamış, İskenderun toprağının oğlu, Yaşayan Taş Mehmet Köroğlu Yoldaş’ı da huzurlarınızda saygıyla anmak istiyoruz.
(Alkışlar… Köroğlu Yoldaş Ölümsüzdür… Alkışlar…)
Şimdi Venezuela Büyükelçisi Raúl José Betancourt Seeland Yoldaş’ı ve Parti Genel Başkanımız Nurullah Ankut Yoldaş’ı konuşmalarını yapmak üzere huzurlarınıza çağırıyoruz.
(Alkışlar… Viva Chavez Viva Venezuela… Alkışlar… Kahrolsun ABD AB Emperyalizmi…)
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Venezuela Büyükelçisi
Raúl José Betancourt Seeland Yoldaş’ın
Konuşması

Hugo Chavez Yoldaş, Venezuela Halkı için
çalışmaktadır, savaşmaktadır!

Herkese iyi günler dilerim.
(Alkışlar…)

Konuşmama başlamadan önce, Halkın Kurtuluş Partisi’ni bu güzel
belgeselden ötürü tebrik etmek istiyorum.

İzlemiş olduğumuz belgesel maalesef benden rol çalmış bulunuyor.
İzlediğiniz sinevizyon hem Venezuela tarafından, hem dünya bakış açısı tarafından bir sürü şey söyledi, bir sürü şey anlattı, dolayısıyla sözlerimi daha kısa tutmam gerekecek.

Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Başkanı Komutan Hugo Rafael
Chávez Frías, Bolivarcı Hükümet ve içinde bulunduğumuz sosyopolitik süreci başarıyla savunan cesur Venezuela Halkı adına her birinize
teker teker Bolivarcı, devrimci, antikolonyalist, antiemperyalist selamlarımı sunarım.
(Alkışlar…)

Ve Venezuela Büyükelçiliği ve Venezuela Halkıyla her türlü dayanışmayı sergileyen Halkın Kurtuluş Partisi’ne buradan sonsuz şükranlarımı sunuyorum.
(Alkışlar…)

Burada sevgili Kardeşim Nurullah Ankut Beyefendiyi görmekten
son derece mutluyum. (Lütfen Türkçe telaffuzumu da bağışlayınız.)

Aynı zamanda Halkın Kurtuluş Partisi Ankara İl Başkanı sevgili
kardeşim Sait Kıran’a ve Halkın Kurtuluş Partisi İskenderun İlçe Başkanı sayın Ali Görülmez kardeşime de çok çok teşekkür ediyorum.
275

Aynı zamanda şu an bizlerle burada bulunan bütün Partililere, İstanbul’dan, Adana’dan buraya gelen ve bizlerle bu önemli günü paylaşan herkesi selamlıyorum.

Şimdi de Venezuela’daki önemli tarihlerden bahsetmek istiyorum
sizlere.

1 Şubat 1817 tarihinde General Ezequiel Zamora doğmuştur.
195’inci doğum yıldönümünü kutluyoruz bu yıl. Kendisi, asker, politikacı ve köylülerin lehine geliştirilen tarım reformunu başlatmış radikal
bir liderdi.

Kendisinin politik düşüncesinin temeli, 1846 yılındaki halk hareketine de çıkış noktası sağlamış; özgür topraklar ve özgür insanlar, halk
oylaması, zenginliklerin eşit dağıtılması girişimleri oligarşiye dehşet
vermiştir.

2 Şubat 1999’da, bu yıl 13’üncü yıldönümünü kutladık, Venezuela’nın Bolivarcı Devrimi’nin ve Hugo Chavez Frias’ın, Komutan
Hugo Chavez Frias’ın, Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Milli Silahlı Kuvvetler Başkanı olarak seçilişinin 13’üncü yıldönümünü…

Cumhurbaşkanı Hugo Chavez Frias, 06 Aralık 1998 seçiminde oyların yüzde 57’sini alarak başa gelmiştir.

Bolivarcı Devrim, Kurtarıcı Simon Bolivar’ın fikirleri, Bolivar’ın
hocası Simón Rodríguez’in Latin Amerika’nın kendine özgü politik
sisteminin kurulması yönündeki doktrinleri ve General Ezequiel Zamora’nın az önce de söylediğimiz gibi, köylülerin çalışmakta oldukları topraklara sahip olmalarını savunan fikirlerini temel almaktadır.

1998 yılında Cumhurbaşkanı Hugo Chavez Frias başa gelerek, uzun
bir müddettir sürekli hale gelen iktidar değişimini bir şekilde kırmıştır.

Devrimin gelişimi

Sözlerimi birazcık tarih açısından geriye giderek sürdürmek istiyorum, bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Böylelikle az önceki belgeseli de daha iyi anlayabilirsiniz.
Sizin de bildiğiniz gibi, Hugo Chavez Frias asker kökenli bir liderdir.
Harp Akademisi’nden mezun 3 asker, 1982 yılında bir yemin et-
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mişlerdir.

Bu yemin, Venezuela Ordusu’nu değiştirmek ve aynı zamanda halk
adına savaşmak adına (için) edilmiştir.
Ve 27 Şubat 1989 tarihinde, maalesef Venezuela’da Caracazo (Caracas Patlaması-Ayaklanması) olarak bilinen bir olay yaşanmıştır.

O zamanların teğmen Chavez’i, Miraflores Sarayı’nda görev yapmaktaydı.

Kendisi diğer askerlerle birlikte şöyle bir gözlemde bulundu: Venezuela Ordusu askerleri nasıl olur da 2000 kişiden fazla insanın ölümüyle sonuçlanan bir katliam gerçekleştirir?
1989 yılında, sizin de bildiğiniz gibi zamanın Cumhurbaşkanı
Carlos Andrés Pérez, son derece neoliberal politikalar ve önlemler almıştır. Bu sebeple Venezuela Halkı ayaklanmıştır.

Bu da 3 yıl sonra gerçekleşecek olan Asker-Sivil Ayaklanması’nı
beraberinde getirmiştir.
Dün, zamanın Cumhurbaşkanı Carlos Andrés Pérez’e karşı gerçekleştirilen Sivil-Asker Ayaklanması’nın 20’nci Yıldönümüydü.

O günden itibaren de ülke yeni bir yola girmiştir. Eşitlik yoluna,
sosyalizm yoluna ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nden ayrı
bir yola baş koymuştur.
Şöyle diyebiliriz, 04 Şubat tarihi, kesinkes Venezuela tarihinde bir
değişim noktası, değişim günü olmuştur.

4 Şubat’ta gerçekleştirilen, maalesef başarıyla sonuçlanamamış askeri yenilgi, diğer taraftan politik bir zafere dönüşmüştür. Az önce de
izlediniz, Komutan Hugo Chavez Frias bir konuşma yaptı. Ben de, bu
konuşmayı son derece önem arz ettiği için bir kez daha aktarmak istiyorum.

Aslında bu darbe girişimi 03 Şubat tarihinde başlamış ve 04 Şubat’ta da devam etmiştir.

O zaman yarbay olarak görev yapan Hugo Chavez Frias, Aragua Paraşüt Birliği’nin komutanıydı.

Chavez’in misyonu, askeri olarak Caracas kentini kontrol altına almaktı.
Bir görev dağılımı yapılmıştı. Chavez Caracas’ı kontrol altına ala-
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cakken, diğer arkadaşları çeşitli eyaletleri kontrol altına alma görevini
üstlenmişlerdi.

Chavez, Caracas kentini kontrol altına alamayacağını anladığı noktada, daha fazla kan dökülmesini engellemek amacıyla silah bırakma
kararı aldı.
Ve Chavez kendisini yakalayanlardan, halkın önünde, kameraların
önünde konuşmak istiyorum, dediğinde ve bu isteği kabul gördüğünde
esasen askeri yenilgisini büyük bir politik zafere dönüştürmüştür.

Tabiî kendisini yakalayanlar asla böyle bir şey beklemiyorlardı. Diğer taraftan Chavez, asker kıyafetini giyebilmek için çok ısrar etti. Askeri üniformasını giydi ve konuşmasında da diğer askerlerin silah bırakmasını isteyeceğini söyledi.

Şimdi ben aslında okuyacaktım ama siz zaten belgeselde izlediniz,
okumasam daha iyi. Tekrar tekrar aynı şeyleri de söylemek istemiyorum tabiî ki.
O gün Chavez’in kendisi ve diğer arkadaşları tutuklanmıştı. 1994
yılına kadar hapiste yattılar. Bu da demek oluyor ki, 2 yıl kadar bir süre hapiste kaldılar.
Ve 1994 yılında, zamanın Cumhurbaşkanı Rafael Caldera tarafından serbest bırakılması emredildi.

Komutan Hugo Chavez Frias, hapis bulunduğu bu 2 yıllık süre zarfında, halk arasında her geçen gün daha popüler hale geldi, daha çok
destek alır hale geldi.

O gün televizyonda yapmış olduğu konuşmayla Venezuela Halkının
yüreğine güzel bir geleceğin olabileceğini, güzel bir geleceğin kendilerini beklediği umudunu, umut tohumlarını serpti. Demişti ki;
“Maalesef şimdilik amaçlarımıza ulaşamıyoruz ama ilerde daha yeni fırsatlar doğacaktır.”

Bu umut tohumlarını ektikten sonra, biliyorsunuz daha sonrasında
olaylar kendiliğinden gelişmiştir, daha demokratik bir yola baş koyulmuştur.

O zaman 5’inci Cumhuriyet Hareketi’ni kurdu kendisi. Ki 5’inci
Cumhuriyet Hareketi çerçevesi içerisinde vaktin sosyalist, sol partileri
bir araya gelmişti.
Maalesef o güne kadar Venezuela’da sol partiler hiçbir zaman cum-
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hurbaşkanlığı seçimlerinde kayda değer bir varlık gösterememişti.

Yani Venezuela, bir takım devletlere, Amerika’ya öylesine bağımlıydı ki, hiç kimsenin aklına gelmezdi ilerici bir devlet adamının ortaya çıkıp yönetimi ele geçirebileceği…

Venezuela Halkı Chavez’in kendileri için verdiği
mücadeleyi çok iyi kavramıştır

Bu 13 yıllık süre zarfında Venezuela’da olup bitenler hakkında sizlere bilgiler vermek istiyorum.

Cumhurbaşkanı Chavez’den önce, sizi temin ederim ki hiçbir cumhurbaşkanı Venezuela Halkının yararına endişelere kapılmamıştır. Chavez’le birlikte Venezuela Halkı eğitim, sağlık hizmetlerine kavuşmuştur.

Size yüzde yüz şunu garanti ederim ki, Venezuela Halkı Cumhurbaşkanını çok seviyor, çünkü kendisinin ne kadar uğraştığını, halk yararına ne kadar uğraştığını, ne kadar mücadele verdiğini halk samimi
bir şekilde anlamaktadır. Bu sebeple halk cumhurbaşkanına sahip çıkmaktadır.

Cumhurbaşkanı Chavez, ülkede 30 civarında Sosyal Misyon örgütlemiştir. Bunlar teknoloji alanında, sağlık alanında, eğitim alanında
30’dan fazladır.

2005 yılında Venezuela, Küba’nın ardından “okuma yazma oranı
en yüksek olan 2’nci Ülke” olarak ilan edilmiştir UNESCO tarafından. Bu da Küba’dan alınan “Evet yapabilirim” modeliyle gerçekleştirilmiştir.

Mucize misyonu çerçevesinde binlerce Venezuelalı, binlerce Kübalı göz doktoru sayesinde göz muayenesi yaptırabilmiştir.
Venezuela’nın 23 eyaletinde Bolivarcı üniversiteler kurulmuştur.

Herhangi bir ekonomik bağımsızlığı olmadığı için, ekonomik geliri
olmadığı için liseden sonra okuyamayan gençler, lise mezunu gençler,
bu Bolivarcı üniversiteler sayesinde ücretsiz eğitim hakkına kavuşmuştur. Ve bu eğitim hakları da teminat, güvence altına alınmıştır.

Vakti zamanında kimi sebeplerden üniversite ya da lise eğitimini tamamlayamamış, artık yaşı geçkin hayli büyük kimselere lise eğitimlerini, üniversite öğretimlerini tamamlamaları için fırsat verilmiştir.
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Bizler, biz Venezuelalılar, Cumhurbaşkanı Hugo Chavez’le birlikte,
ülke olarak saygınlığımızı tekrar kazandık.
Vatanla ilgili her türlü hissiyatımız daha çok kuvvetlendi. O zamanlar doğru düzgün Venezuela Marşı çalınmazdı, Simon Bolivar’dan bahsedilmez, adı anılmazdı. Bunların hepsi geride kaldı…

Tabiî bütün bunların yanında hem ulusal, hem de uluslararası basın
kuruluşlarında hem Chavez’e, hem de Venezuela’nın Bolivarcı Hükümetine karşı inanılmaz baskılar gerçekleşti.

Venezuela oligarşisi Hugo Chavez Frias’ın sıradan bir insan olmasını, fakir bir aileden gelmesini bir türlü affedemedi.

Venezuela’daki Parababaları her zaman Chavez’den çok korktular
çünkü artık eskisi kadar çalamayacaklardı. Yani daha az kazanacaklardı, istedikleri kadar yolsuzluk yapamayacaklardı, bu yol tamamen kapanmıştı kendileri için.
Biz Bolivarcı Devrimciler şöyle deriz her zaman; Chavez olduğu
müddetçe bu ülkede halk hükmeder. Öyle ki, Venezuela oligarşisi tarafından terk edilen bir sürü işyeri, fabrikalar tekrar kurulmuştur. Tekrar aktif hale getirilmiştir. Hatta öyle ki, bu fabrikalarda çalışan işçiler
o fabrikanın sahibi konumuna gelmişlerdir.
(Alkışlar… Viva Chavez Viva Venezuela… Alkışlar…)

Kısacası Cumhurbaşkanı Hugo Chavez, kimsenin asla yapmadığı
bir sürü şey yapmıştır Venezuela Halkı için.

Halka daha iyi bir yaşam sunan misyonlar

Ve aynı şekilde her geçen gün de halk için çalışmaktadır, savaşmaktadır.

Şimdi bizim Halkın Kurtuluş Partisi’yle birlikte gerçekleştirdiğimiz
etkinliklere katılan kimi arkadaşlar eminim ki bilirler; Venezuela’da
hâlihazırda sürdürülmekte olan sosyal misyonları. Ben bunlardan kimi
yeni olanlardan bahsetmek istiyorum.
Bunlardan bir tanesi Büyük Sevgi Misyonu’dur.

Bu en yüksek dereceli sosyal mutluluğu hedefleyen misyon şunu
hedef almaktadır: Venezuela’da çalıştığı halde sosyal güvencesi olmayan kişilerin maaş alabilmesi yönünde çalışmalar yapmaktadır.
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Bir diğer misyon Venezuela Çocukları Misyonu.

Bu misyonla amaçlanan şey, hamile hanımların, daha doğrusu fakirlikle boğuşan hamile hanımların, 430 Bolivarlık bir maaşa bağlanması. Ki bu da yaklaşık 100 dolar civarında, 100 doların biraz üstünde
bir paraya tekabül ediyor.
Ve bir diğer misyon da Öğrenme ve Çalışma Misyonu.

Bu misyonla da Venezuela’daki işsizlik oranının düşürülmesi hedeflenmektedir.

Bir başka misyon da şu an Venezuela’da son derece aktif olarak yürütülen Büyük Konut Misyonu’dur.

Büyük Konut Misyonu’yla Venezuela’da 2 milyondan fazla konut
inşa edilmektedir.

Aynı zamanda şu an Güvenlik Misyonu üzerinde de çalışılmaktadır. Adı üzerinde halkın güvenliğini sağlamayı amaçlayan bir misyondur.

Şimdi sizlerin, az önce izlediğimiz belgeseli daha iyi anlamanız
için, Venezuela Halkının Cumhurbaşkanını ne kadar çok sevdiğini, ona
ne kadar çok sahip çıktığını anlamanız için bir şeyler anlatmak istiyorum.

Chavez karşısında muhalefet çaresizdir

Biliyorsunuz ki, 2002 yılı Nisan ayında kendisine karşı bir askeri
darbe girişimi gerçekleştirildi.

Şimdi bu öyle bir darbe girişimiydi ki, 50 saatten az sürdü. Bu 50
saat içerisinde Cumhurbaşkanı Chavez görevden alındı, başka bir adaya götürüldü. Ve orada darbeci askerler tarafından tutuldu. Ve yine bu
50 saat içerisinde ülkeye geri döndü.

Yani darbe girişimi 11 Nisan’da gerçekleştirildi ve 13 Nisan’da
Cumhurbaşkanı artık ülkesine geri dönmüştü.

Bu askeri darbe girişimi daha çok ekonomik sebeplere dayanıyordu.
Bilhassa köylülere sağlanan kazanımları geri almak için yapılmış yani
Tarım Reformuna karşı çıkmış bir darbe girişimiydi.

Şöyle bir durum da vardı o zaman, ülkenin deniz kıyısında görevli
askerleri, o zaman orada, yine aynı yerde demir atmış olan Amerika
Birleşik Devletleri’nin gemisine belirli aralıklarla giderek, oradaki
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Amerikan askerleriyle bir fikir alışverişinde bulunuyorlar, toplanıyorlardı.

Bu 50 saatlik süre çerçevesinde Venezuela Halkı hiç uyumadı. Bütün Venezuela Halkı sokaktaydı. Ve Venezuela Halkının istediği, çok
sevdikleri, oy verdikleri Cumhurbaşkanının, ülkenin Anayasal Cumhurbaşkanının göreve iadesiydi.

Cumhurbaşkanı Chavez görevden alındıktan sonra, özellikle gizli
bir yerde tutuldu. Kesinlikle herhangi bir şekilde iletişime geçmesi,
herhangi bir kimseyle iletişime geçmesi engellendi. Ardından Orchila
adasına götürüldü. Burada Venezuela’nın askeri bir gemisi bulunmaktaydı. Ve oradan da planlanan şey, bizim bildiğimiz kadarıyla ve gerçeklik budur zaten, bir Amerika uçağıyla, Amerika Birleşik Devletleri’ne ait bir uçakla, belirsiz bir rotaya kendisi sürülecekti.
(Uh! Ah! Chavez "o Se Va!.. Alkışlar…)
Chavez Gitmeyecek, diyoruz.

Venezuela Halkı Chavez’i kaçıranlara karşı o kadar büyük bir baskı kurdu ki, artık o kişilerin de Chavez’i ülkeye iade etmekten başka bir
şansı kalmadı. Çünkü aksi takdirde Venezuela’da bir sivil savaş yaşanacaktı, binlerce ölüm yaşanacaktı.
Ben o tarihte, diplomat olmama karşın, ülke dışında değil Venezuela’da görevliydim, Dışişleri Bakanlığında bulunuyordum bütün bu
olaylar yaşandığı zaman, ve gerçekten bir halkın Cumhurbaşkanını bu
şekilde müdafaa etmesi, ona bu şekilde sahip çıkması inanılmaz derecede hayranlık uyandıran bir olaydı.

Sözlerimi daha fazla uzatmak istemiyorum. Biliyorum ki sevgili
kardeşim Başkan’ın da söylemek istediği şeyler var.

Son olarak şunu ifade etmek istiyorum; Cumhurbaşkanı Chavez’in
politika sahnesine çıkışının, politika sahnesine adım atışının beraberinde getirdiği en önemli noktalardan bir tanesi, yenilenmiş Bolivarcı anayasadır. Bu anayasayı, istediğiniz takdirde, adres bırakırsanız ya da büyükelçiliğimize gelirseniz sizlere hediye etmekten büyük mutluluk duyarız.

Bizim anayasamız şu an dünyada bulunan en eksiksiz anayasalarından bir tanesidir. Yerli halklarının hakları güvence altına alınmış, tüm
Venezuelalıların, yalnızca Venezuelalıların değil, ülke içerisinde yaşayan yabancıların hakları, tüm demokratik haklar bu anayasayla birlikte
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güvence altına alınmıştır.

Şimdi ben birkaç dakika içerisinde sözlerimi bitireceğim, sonradan
çok uzatırsam beni bir daha davet etmezsiniz diye korkuyorum. Kısa
keseceğim.

Bitirmeden önce de Cumhurbaşkanımızın sağlığından sizleri haberdar etmek isterim.

Cumhurbaşkanı Chavez’in sağlık durumuna ilişkin Venezuela’da
yine inanılmaz bir basın kampanyası sürdürülüyor muhalefet tarafından.

Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanımız çok önemli bir rahatsızlık atlattı. İki tane ameliyat geçirdi. Hem Venezuela’da hem Küba’da kemoterapi aldı, biliyorsunuz bir kanser durumu mevcuttu. Fakat şu an tamamen sağlığına kavuşmuş durumda.

Bunun bir kanıtı olarak da şöyle bir olay yaşandı geçenlerde. Cumhurbaşkanı Chavez tam 9 saat 27 dakika süren bir konuşma yaptı ayakta ve bu 9 saat tamamlandığında bile hâlâ Mecliste bulunan vekillere
söz vermeye çalışıyordu. Artık bitirmek dahi istemiyordu o kadar saat
geçmesine rağmen…

Cumhurbaşkanın Mecliste gerçekleştirdiği bu konuşmayı ben, bizim ülkemizin televizyon kanalı Telesur’dan izledim. İzlediğim kadarıyla, yalnızca iki sefer su içti. Sorduklarında da bu konuşmasının ardından, bıraksalardı bende bir 5 saat daha konuşacak konu vardı, diye
bir yorum yapmış.
Venezuela’da bir dahaki cumhurbaşkanı seçimi tarihi, 07 Ekim
2012 olarak belirlendi.

Artık bu muhalefet o kadar endişeli ki, Chavez karşısında herhangi
bir varlık gösteremeyeceğinden, durup durup bir şeyler uyduruyorlar.

Hepinize çok teşekkür ederim burada bizlerle olduğunuz için, Venezuela’yı sevdiğiniz için. Venezuela da sizi seviyor.
Halkın Kurtuluş Partisi’ne çok teşekkür ediyorum.

Bugün burada bulunan bizleri yalnız bırakmayan tüm dinleyicilere
tekrar tekrar teşekkürler…
(Alkışlar… Viva Chavez… Viva Venezuela… Alkışlar…)

Sait Kıran Yoldaş: Biz de Raúl Yoldaş’a, Bolivarcı Devrim süre283

cinin ruhunu ve düşüncelerini bizimle paylaştığı için teşekkür ediyoruz.
(El Pueblo Unido Jamás Será Vencido… Alkışlar… Kahrolsun
ABD AB Emperyalizmi… Alkışlar…)

Şimdi Genel Başkanımız Nurullah Ankut Yoldaş sizlere seslenecek.
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Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı
Nurullah Ankut Yoldaş’ın
Konuşması

Dünya Halklarının
düşmanı da kaderi de ortaktır

Sevgi ve saygıdeğer arkadaşlarım,

Dünyanın en onurlu, en yiğit dört ülkesinden biri olan Venezuela’nın yiğit halkçı başkanı Chavez’in aramızda bulunan temsilcisiyle
birlikte olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum, onur duyuyorum, gurur
duyuyorum, yoldaşlar.
(Alkışlar…)

Bazı İskenderunlu arkadaşlarımızın aklına şöyle bir şey gelmiş olabilir; dünyanın öbür ucundaki bir ülkede olup biten olaylar bizi ne derecede yakından ilgilendiriyor? Acaba ülkemizde ve bölgemizdeki
olayları tartışsaydık daha yararlı olmaz mıydı? gibi sorular akıllarına
gelmiş olabilir, doğallıkla…

Ama geçen 11 Ekim’de, Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı’yı Anma Konuşmamızda da söylediğim gibi, eğer Hugo Chavez Yoldaş, Büyükelçi
Yoldaş’ımızın konuşmasının sonunda sözünü ettiği gibi, eğer ağır bir
kanser ameliyatı geçirmemiş olsaydı ve yine Fidel Yoldaş ağır bir hastalıkla mücadele ediyor olmasaydı; inanın yoldaşlar, insan soyunun tarihteki en büyük düşmanı, dünyanın en önde gelen haydut devleti ABD
ve onun yardakçısı Avrupa Birliği Emperyalistleri, ne Libya’ya saldırabileceklerdi ne Suriye’ye.

Ve bugün, Chavez Yoldaş’ımızın tanımladığı şekilde, yiğit, halkçı
bir şehit olan Muammer Kaddafi, sağ olarak ülkesinin başında olacaktı. Ülkesinin halkı tarafından seçilmiş meşru devlet başkanı olarak yaşamını sürdürüyor olacaktı.
Yani yoldaşlar, dünya artık öylesine küçüldü ki, dünyanın öbür

287

ucunda, insanlığın başdüşmanı ABD’ye meydan okuyan, onunla mücadeleye giren bir ülkenin varlığı, bölgemizdeki ve ülkemizdeki olayları
doğrudan etkileyebiliyor.

Sinevizyon gösteriminde de izledik, tanık olduk; Chavez Yoldaş,
Kaddafi’yle kucaklaşıyor. Beşşar Esad’la da kucaklaşıyor. Kaddafi’yi
sonuna kadar savundu, Beşşar Esad’ı da savunmaya devam ediyor.

Ama aynı şekilde, bu iki önderle kucaklaşan, Kaddafi’nin elinden
“İnsan Hakları Ödülü” alan ve Beşşar Esad’la kucaklaşarak ülkemizde
ağırlayan, Boğaziçi’nde gezdiren; “Kardeşim Esad’la kardeşten daha
yakınız biz” diyen, Türkiye’nin Ortaçağcı, işbirlikçi, hain başbakanı
Tayyip Erdoğan, her ikisini de, ABD’li efendilerinin bir emri üzerine,
duraksamadan sattı geçti. Aradaki farkı, varın siz düşünün artık, arkadaşlar…
Devrimcilik, halkçılık her şeyden önce sağlam bir insan karakterine
sahip olmayı gerektirir. Yani bir şövalye ahlâkına sahip olmayı gerektirir. Bir Alperen ahlâkına sahip olmayı gerektirir. Kısaca tanımlarsak
bunu; ezilenlerin, sömürülenlerin sonuna kadar bütün gücünle yanında
olacaksın. Tutunamayanların, aşağılanların, insan sayılmayanların, yerlerde sürünenlerin haklarını savunacaksın, onların yanında olacaksın.
Bir kadını asla aldatmayacaksın ve onlara sonsuz saygı göstereceksin.

Zalimlere karşı da; durum ve şartlar ne olursa olsun boyun eğmeyeceksin, karşı duracaksın.

Bütün bunlar insan sevgisiyle, doğa sevgisiyle dolu olmayı gerektirir. İşte bu ahlâka sahip olmayanlar, “kardeşim” dediklerini de satarlar,
“Hocam” diye elini öptükleri Molla Necmettin Erbakan’ı da satarlar.
Kaddafi’yi de, Beşşar Esad’ı da, Türkiye Halklarını da satarlar.
Her şeyden önce insan malzemesi arasındaki farktır bu.
Peki, bu kalite nasıl oluşur?

Chavez Yoldaş’ın
devrimci önder oluş süreci

Chavez Yoldaş, bir eğitim emekçisi anne babanın çocuğu olarak
dünyaya geliyor.
Eğitim emekçileri deyince, yoldaşlar, şu anda bir sefalet ücreti alıp
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onunla yaşamını sürdürmeye çabalıyor çalışanlarımız ve ne acıdır ki
300 bini aşkın da o öğrenimi yapmış, o diplomayı almaya hak kazanmış olan gencimiz, işsizlik cehennemine atılmış durumda, acılar içinde... Kaçınılmazca, insan haksızlığa uğrarsa, hakkı yenirse, hakkını
alamazsa ve işsizliğe mahkûm edilirse, 20-30 yaşına gelmiş olmasına
rağmen anne babasının vereceği cep harçlığına bakar durumda bırakılırsa, psikolojisi bozulur. İntihar edenler oluyor, yoldaşlar. Genç yaşta
stresten kansere yakalanıp hayatını kaybedenler oluyor.
İşte o zamanlar Venezuela’da da, tıpkı bizim gibi, ancak bir yoksulluk ücreti sağlıyor eğitim emekçiliği.

Hugo Chavez Yoldaş o denli onurlu yetiştiriliyor ki anne babası tarafından, ailesine yük olmamak, en azından kendi harçlığını çıkarabilmek için, öğrencilik yıllarında ayakkabı boyacılığından sokak satıcılığına kadar çeşitli işler yapıyor. İşte o yaşam süreci içerisinde acı çekenlerin, sokaklarda sürünenlerin hayatlarını, durumlarını yakından
gözlüyor. Ve onların acıları yüreğinde öylesine yer ediyor ki, tüm yaşamının ahlâkî değerler sisteminin belirlenmesini birincil derecede etkiliyor bunlar. İşte o yüzden onlara karşı sevgiyle dopdolu, Chavez
Yoldaş.

Ailesi hiç değilse işsizlikten kurtulmasını sağlayacak bir meslek
olarak askeri okula gönderiyor, 1975’te orayı bitiriyor. Ve hep acılarla
dolu olduğu için halkın durumu onu birincil derecede ilgilendiriyor, etkiliyor. Ve ülkesinin, kıtanın tarihini inceliyor, dünya tarihini inceliyor,
belli sonuçlar çıkarıyor. Bakıyor ki, kendi ülkesinin geçmişinde, tüm
Latin Amerika’yı tek bir çatı altında, tek bir ülkenin bayrağı altında birleştirmek için mücadele etmiş bir önder var: Simon Bolivar. Onun hayatını yakından inceliyor ve onun ideallerini benimsiyor. Marks’ı okuyor. Lenin’i, Mao’yu okuyor. Yani çağının büyük devrimcilerini okuyor, onlardan etkileniyor, yoldaşlar. Ve 1982 yılında, 3 asker arkadaşıyla birlikte “Bolivarcı Devrimci Hareket 200” adlı örgütünü, illegal
olarak kuruyor ve ondan sonra çalışmaya başlıyor.

Sinevizyonda da izledik, 30 sene önce, Venezuela’nın sadece petrolden yılda 40 milyar dolar geliri var. Kaldı ki o zaman petrol fiyatları 40 doların altında. Şimdiki fiyatlarla karşılaştırırsak; 100 milyar dolar civarında yıllık bir petrol geliri var. Ama yerli yabancı Parababaları, başta ABD ve İngiliz petrol şirketleri olmak üzere, ülkedeki işbirlikçi hainlerle birlikte o denli pervasızca sömürüyorlar ki bu geliri, halkın eline hiçbir şey geçmiyor bu on milyarlarca dolardan. Ancak mas-
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raflarını karşılayabiliyor petrol gelirimiz, diyorlar. Ve IMF’nin acı reçeteleri sonucunda fiyatlar alabildiğine azgınlaşıyor, halk tıpkı ülkemizde olduğu gibi yoksullaşıyor, işsizleşiyor.

İşte o zaman, 04 Şubat 1992’de, aslında 03 Şubat’ta başladı, dedi
Büyükelçi Yoldaş’ımız, artık harekete geçip halkı kurtarmanın zamanının geldiğine karar veriyorlar: Chavez Yoldaş başkent Caracas’ta olmak üzere, diğer yoldaşları ülkenin değişik önemli, belirleyici illerinde
olmak üzere, askeri harekâta başlıyorlar. Ve ordu içerisinde öyle örgütleniyorlar, çalışmalarını sürdürüyorlar ki, 10 bin civarında subay bu harekete katılıyor. Ama devrim deneyimleri yok; isyan nasıl güdülür, nasıl başlanır, en etkili şekilde nereye vurulur, en kısa yoldan, en garantili, başarıya ulaştıracak yol hangisidir? Bu konuda deneyimleri olmadığı için, ne yazık ki, yaptıkları basit hatalardan dolayı yeniliyorlar.
Onun üzerine Chavez Yoldaş yine yiğitçe kendini öne atıyor, tüm
sorumluluk bana aittir, diyor. Bu harekâta tümüyle ben karar verdim,
ben planladım, ben yönettim, ben ortaya koydum eylemi, diyor. Her
türlü sorumluluğunu üstlenmeye hazırım, diyor, halkın karşısına çıkıp.
Halk, bir iç savaşa girmesin, kanı dökülmesin masum insanlarımızın
kaygısıyla kendini feda ediyor.

Chavez Yoldaş’ın
Halkla buluşması ve Devrim

Yoldaş’ımızın anlattığı gibi 2 yıl hapis yatıp çıkıyor. Ondan sonra
bakıyor ki iş tek askeri ayakla başarıya ulaşmayacak, o zaman siyasi legal bir parti kurup hareketin sivil bir kanadının, ayağının da oluşturulması gerektiğine karar veriyorlar ve onu hayata geçiriyorlar, bildiğimiz
gibi.

İşte 1998’de, bildiğimiz gibi Yoldaş’ımız anlattı, oyların yüzde 57
küsurunu alarak Başkan seçiliyor Chavez Yoldaş. Ve Yoldaşı’mızın
özetlediği gibi, kısaca özetlediği gibi, halkçı programı (ki o program
özet olarak, bizim sosyalist literatürümüze göre Demokratik Halk Devriminin Programıdır), onu uyguluyor.

Ama bu, yerli yabancı Parababalarının tüm vurgun, sömürü musluklarının önemli oranda kesilmesine yol açıyor. Ve, bu beladan nasıl
kurtuluruz, diye hemen planlar yapıyorlar, işte 2002 askeri darbesini
yapıyorlar. Ama halk 50 saat sonra karşıdevrimi püskürtüyor. Çünkü
Chavez Yoldaş’ın ve Hareketin verdiklerini öylesine benimsiyor ki
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Halk... (Halka maddi olarak bir şey verirseniz, halk çok çabuk anlar, arkadaşlar. Hemen kavrar meseleyi.) Öyle olduğu için ölümü göze alarak
100 binlerce kişi sokağa dökülerek Başkanlarına sahip çıkıyor; ABD’nin ve yerli hainlerin, satılmış generallerin elinden Başkanlarını kurtarıyorlar. Geri alıyorlar.

İşte bugüne kadar da Chavez Yoldaş ve Bolivarcı Devrimci Hareket,
Venezuela’da halkçı uygulamalarını sürdürüyor. Bu Demokratik Halk
Devriminin Programının uygulanmasıdır, arkadaşlar.

Bunu, Chavez Yoldaş’ın da önemli ölçüde kabul ettiğini Fidel, Küba’nın yiğit önderi Fidel şöyle tanımlıyor, bizzat Chavez’e: “Sizin Bolivarcılık dediğinize biz Küba’da sosyalizm diyoruz”, diyor.

(Yoldaşlar, 3 günden bu yana ateşli bir grip geçirmekteyim. O yüzden 3 gecedir de burun tıkanıklığı, boğaz kuruluğuyla birkaç saat ancak uyuyabildim. O yüzden sesim de kısıldı. Ama benim için önemli
değil. Yani düzgün bir sesle size hitap edemediğim için beni bağışlayın.)
(Alkışlar…)

İnsan böyle önderleri, böyle yiğit, insanlığın en yüce konağına
ulaşmış insanları dinleyince, onları tanıyınca, insan olduğundan dolayı
büyük mutluluk duyuyor.
Yani canlıların en şereflisi de insandır, en şerefsizi de ne yazık ki…
İnsan görünümündeki ama insan olmayan yaratıklardır. O yüzden bizdeki yöneticiler gibiler, şu anki yöneticiler gibiler, insan soyuna da ihanet etmiş, insanlığın yüz karasıdırlar.
Bu önderlerse böyle önderlerse insanlığın yüz akıdır. Hiç diplomasi
soytarılığına filan yüz vermiyor, prim vermiyor Chavez Yoldaş.

Chavez, ABD Emperyalizmine
meydan okuyor

Şimdi size daha iyi anlatabilmek için 2006’da Birleşmiş Milletler’de yaptığı konuşmadan bir iki paragrafı okumak istiyorum, arkadaşlar, Cüneyt Akalın’ın “Bolivar’dan Chavez’e Latin
Amerika” adlı eserinden.

Bush bir gün önce çıkıyor, yalan ve demagojiden ibaret, dünya halklarını kandırmaya yönelik, kendi alçak emperyalist politikalarını karamelalarla, çikolatalarla süslemeye yönelik, gizlemeye yönelik bir ko291

nuşma yapıyor. Ondan bir gün sonra da Chavez Yoldaş kürsüye çıkıyor,
Birleşmiş Milletler kürsüsüne, o alçağın ülkesinde, başhaydutun başkentinde:

“"asıl böyle silik olabiliyorsun? Bu nasıl bir utanmadan yalan
söyleme kapasitesidir? Beyrut’taki bombalar milimetrik kesinlikte
miydi? Bu emperyalist faşist, suikastçı, soykırımcı imparatorluk ve
İsrail, Filistin ve Lübnan Halkına ateş açıyor. Olan bu.”

Ne güzel hitap ediyor değil mi, arkadaşlar? Şeytan, diyor ona, şeytan… Ne yakışan bir sıfat… Oradan da isterseniz birkaç cümlecik okuyayım:

“Dün, bayanlar baylar, bu kürsüden ABD Başkanı, şeytan diyerek bahsettiğim beyefendi, bu kürsüden, dünyanın sahibiymişçesine konuştu. Gerçekten dünyanın sahibiymişçesine… Şeytan şu anda evde. Şeytan, şeytanın tâ kendisi ve şu anda bu şeytan dün buraya geldi. Dün şeytan buraya geldi, Tam olarak buraya geldi.
(Kürsüyü işaret ediyor. Bu sırada istavroz çıkarıyor. Ve inceden, aşağılayıcı alayını da geçiyor. – Nurullah Ankut.) Ve bugün hâlâ sülfürün
kokusunu alabiliyorum.”

İşte böylesine alayla, hakaretlerle yerin dibine sokuyor o utanmazı.
O utanmaz ki, komşumuz Irak’ta yalan ve demagojiler üzerine inşa ettiği bir saldırı, işgal ve savaşla 5 milyon civarında masum insanın hayatını kaybetmesine yol açtı. Ve bizim işbirlikçi hainler de bu işgal ve
katliamda ona hizmetkârlık yaptı, arkadaşlar. Aradaki farkı düşünün…
(Sloganlar… Gün Gelecek Devran dönecek ABD Halklara Hesap Verecek… Alkışlar…)

İşte o haydut devletin başkanına kendi ülkesinde böylesine seslenen
bir insan, onurlu, değerli bir insan, tüm dünya halklarının haklarını da
savunmuş, çıkarlarını, onurlarını da savunmuş olmuyor mu, arkadaşlar?

Kuşkusuz oluyor. İşte bunun için biz, şu anda yoldaşlarımızı burada
ağırlıyor olmaktan büyük şeref duyuyoruz.

Sadece işi onları mahkûm etme düzeyinde bırakmıyor, çözüm yolları da getiriyor, arkadaşlar. Bakın diyor ki:

“Birleşmiş Milletler sistemi 2. Dünya Savaşı’nın ardından doğdu. Çöktü artık, işe yaramaz.”
Acilen bunu değiştirmemiz gerekir. Yeni bir Birleşmiş Milletler
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oluşturmamız gerekir. Çünkü bu gerçek anlamda milletlerin eşitliği,
hakları ve ortak çıkarları üzerine kurulmuş bir örgüt değil. O zaman bu
ayrıcalıklı devletlerin veto hakkını ortadan kaldırmamız gerekiyor. İşte
bu alçak hayduda verilmiş veto hakkı yüzünden, İsrail saldırganlığını
sürdürüyor, Filistin ve Lübnan Halkını yok etmesi yanına kâr kalıyor,
diyor. O zaman yeni bir Birleşmiş Milletler, mazlum halkların çıkarlarını savunan bir birleşmiş milletleri örgütlemeliyiz ve bunun yeri bu
haydudun ülkesi olmamalıdır. Güneyde olabilir. Biz Venezuela’yı öneriyoruz, bir öneri olarak sadece. Başka bir mazlum ülkenin şehri de olabilir, diyor.
Yoldaşlarımız bilirler, bu öneriyi biz 30-40 yıldan bu yana yapmaktayız. Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı da, Birleşmiş Milletler, gerçek anlamda mazlum ülkelerin örgütü değil. Emperyalistlerin çıkarına hizmet
eden onların bir örgütü, diye niteler, değerlendirir.

İşte Chavez Yoldaş’la o bakımdan aynı şeyleri söylüyoruz, düşünüyoruz, yoldaşlar.

Şimdi Chavez Yoldaş’ın siyasi yönünden de yani mücadelesinin,
kavgasının, savaşının siyasi içeriğinden de biraz bilgi vermek istiyorum. Yine 1996’da El Salvador’da verdiği bir mülakattan bir iki paragraf aktarmak istiyorum. Kendi ağzından siyasi programını anlatıyor:
“Bolivarcı Hareket, bir grup askerin, düşmanın komünizm değil emperyalizm olduğu sonucuna ulaşması üzerine kışlada 15 yıl
önce doğdu.”

Bakın çok önemli bir şey söylüyor. O güne kadar, tıpkı bizde olduğu gibi, Latin Amerika’da ve Venezuela’da da askerler, düşman olarak
sadece komünizm öcüsüyle korkutulmuşlar.
Kim tarafından?

ABD Emperyalistleri tarafından…

İşte biz 16 yıl önce yani 1981’de, bunun bir kandırmaca olduğunu
anladık, diyor arkadaşlar. Düşman, ülkemizin düşmanı komünizm değil, kuzeyli haydut emperyalizmdir, diyor.

Diyalektiğe göre her şey birbirine bağlıdır. Olayları tek başına soyutlayarak ele alıp değerlendirdiğimiz zaman, doğru bir yargıya varamayız. Yani hekimlikte de, aramızda hekim yoldaşlarımız var, bir hastalığın gerçek anlamda doğru teşhisini ortaya koyabilmek için vücudun
tüm sistemini öz geçmişi, soy geçmişiyle birlikte; genetik kodlarıyla
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birlikte gözden geçirmemiz gerekir.

İşte dünyanın herhangi bir yerindeki bir olayı kavramamız için de
tüm dünya olaylarını, çünkü hep etki-tepki, sebep-sonuç ilişkileriyle bu
olaylar birbirine bağlıdır, gözden geçirmemiz gerekir.

“Ergenekon Davası”nın ne olduğunu, gerçek
amacını ilk ve doğru şekilde biz ortaya koyduk

Ülkemizde 2007’den bu yana “Ergenekon Davası” adlı bir dava
sürdürülmekte, yoldaşlar. Biz buna, bu davaya bir CIA operasyonudur,
diyoruz. Bu dava kapsamında olanlar da yani bu davada saldırıların hedefi olanlar da: başta askerler, bilim insanları, medyadaki namuslu,
yurtsever, Mustafa Kemalci laik yazarçizerler, sanatçılardır.

Geçende ziyarette bulundu Silivri’de bazı yurtsever askerlere bizim
yoldaşlarımız. Hurşit Tolon’la konuştular, eski Ege Ordu Komutanı Orgeneral Hurşit Tolon’la.

Diyor ki; bizi NATO’da öylesine kandırmışlardı ki, işte kuzeydeki
emperyalist canavar Türkiye’yi işgal için fırsat kolluyor, eninde sonunda saldıracak. Ona karşı, başta Amerika olmak üzere, tüm NATO ülkelerinin koruyucu şemsiyesi altında mevzilenmemiz gerekir. Buna inandırılmıştık, diyor. Hatta kuzeyden bir canavarın başını uzatmış Karadeniz’den Türkiye’ye iştahla baktığını gösteren kitap hâlâ evimde, NATO
yayını, saklıyorum, diyor. Ama Sosyalist Kamp yıkıldıktan sonra bizde
de, dünyada da, Türkiye’de de bir değişiklik oldu. Baktık ki Sovyetler
düşman filan değilmiş, böyle bir niyetleri filan yokmuş. Bizim gerçek
düşmanımız Amerika’ymış, bizi parçalayıp yeniden Sevr’e götürmek
istiyormuş. Biz onun üzerine; NATO’dan çıkalım, Batı’dan uzaklaşalım, yönümüzü Doğu’nun mazlum dünyasına dönelim diye düşünmeye
başladık. İşte onun üzerine bu dava patlak verdi, saldırılar arka arkaya
geldi, diyor.

Yani Chavez Yoldaş’ın, El Salvador’daki mülakatta anlattığıyla
Hurşit Tolon Paşa’nın anlattığı nasıl birbiriyle örtüşüyor, yoldaşlar...

Bunu Odatv davasından tutuklanan Barış Terkoğlu çok açık bir şekilde, yine Silivri ziyaretlerinde arkadaşlarımıza söylüyor: “Bu davanın
gerçek siyasi hedefini, niyetini, sebebini en önce ve en net şekilde siz
tespit ettiniz”, diyor. İşte 2008’deki bildirilerimiz, yayınlarımız kitap
olarak da, büyük boy yayımlandı, standımızda da şu anda bulunuyor.
Barış Terkoğlu bu konuda hakkımızı teslim ediyor. Onun üzerine Yol294

daşlarımız da diyor ki: İyi ama Odatv’de bizim hiçbir açıklamamıza,
hiçbir bildirimize, tek satırla da olsa, yer vermediniz. Bizim adımız hiç
geçmedi Odatv’de. Cevap: Öyle mi yahu, filan… Farkında değildik.
Gönderiyor muydunuz?.. Evet bütün açıklamalarımızı gönderiyorduk
denince. Onun üzerine itiraf: Evet öyle oldu, sizin yazılarınızı koymadık, diyor.

Yani ben hep söylerim ya yoldaşlar, biz rahmetli şairimiz Cemal
Süreya’nın deyimiyle,“Kalın Abdal”ız. Biz tıpkı Chavez Yoldaş gibi
dolaysız, açık, net, kesin konuşuruz. Ve bizim tezlerimiz en cahil yurttaşımıza varıncaya dek herkesin duraksamadan kavrayacağı açıklıkta
ve netliktedir. Ama ne yazık ki, işte küçükburjuva ortamımızda herkese kalın geliyoruz. Yani “Kalın Abdal”ız Cemal Süreya’nın deyimiyle.
O yüzden bize Cumhuriyet Gazetesi de abluka uygular, Odatv de
abluka uygular, Gerçek Gündem Gazetesi de abluka uygular. Bütün sol
geçinen yayın organları da abluka uygular. Finans-Kapital medyası zaten abluka uygular…

İşte bu davaya ilişkin hemen dünkü gazetelerdeydi değil mi, yeni bir
Wikileaks Belgesi yayımlandı. Bu belgede 2008’de Birinci Ergenekon
İddianamesi’nin açıklanmasından 4 ay sonra, Emniyet Genel Müdürlüğü Amerikan Büyükelçiliğinde bir brifing veriyor dava hakkında. Çoğu arkadaşımız okumuştur zaten. Burada gazetelerde de var, getirdim
ama zamanımız yok gazeteden izlemeye. Sizleri yormak istemiyorum.

Diyor ki burada; ordu içerisinde hedef alınanlar, Batı’ya ve ABD’ye
karşı olan güçlerdir. Çok açık. Yani çok netçe ifade ediyor. O yüzden
bizi desteklemeye devam edin, diyor. Ve yine bir şey söylüyor: Bugüne kadar hiçbir büyükelçilikte bu kadar ayrıntılı bir brifing vermedik,
diyor.
Yani bu ne biçim ülke, ne biçim emniyet?

Ama işte demokrasi, örgüt, devlet kurumlarının hepsi palavra, hepsi kandırmaca…
Bir, dünyanın başhaydut devleti var, ABD Emperyalistleri ve onun
yardakçısı AB;
Bir de onların işbirlikçisi, hain iktidarlar var. Kendi halklarını satan,
onlara ihanet eden işbirlikçi iktidarlar var.

Ve bir de onların karşısında; Fidel gibi, Chavez gibi, Morales gibi
ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin geçenlerde kaybettiğimiz
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önderi ve yeni önderi gibi yiğitçe direnenler, meydan okuyanlar var.
Dünya iki kampa bölünmüş durumda. Tarafsızlık, Lenin’in işaret ettiği
gibi, bugün de fiyaskoyla sonuçlanmaktadır. Ya başhaydutun yanında
olacaksın ya mazlum halkların yanında olacaksın. İşte Chavez ve Yoldaşları, Küba, Bolivya ve Kore o hayduda karşı yiğitçe, hem kendi ülkeleri, halkları adına, hem de dünya halkları adına direniyorlar, mücadele ediyorlar, meydan okuyorlar.

Bu davayla ilgili birkaç şey daha söylersek, “Ergenekon Davası”
saldırısı hakkında…

Ne yazık ki bizim dışımızdaki sol gruplar anlamadı. Onlar
ABD’nin, CIA’nın, AB’nin ve Türkiye’deki işbirlikçilerin; Tayyipgiller’in, Fethullahçıların, TÜSİAD’ın, MÜSİAD’ın ve onların emrindeki MİT’in, emniyetin safında yer aldı. Gidip Silivri’ye, dava açıldığında, kutlamalar yaptılar, darbeciler yargılansın, dediler. Daha 11
Ekim’de, Topkapı’da Usta’mızın anmasında, Topkapı Mezarlığı’nda,
SODAP denen Sevrci Soytarı grup, “Darbeciler halka hesap verecek”
diye bize karşı slogan attılar, arkadaşlar. Yani kimin yanında olduğunu,
ne yaptığını artık bildiği yok, anladığı yok, kavradığı yok...
Ve bunlar-emperyalistler, o denli alçaklaşmışlar ki, kendilerinin safına çekemedikleri insanların en mahrem dünyalarına alçakça giriyorlar. Sesler kaydediyorlar, görüntüler alıyorlar ve bunu şantaj malzemesi olarak kullanıyorlar utanmadan. Chavez Yoldaş’ın deyimiyle, “bu ne
silik bir ahlâksızlıktır, namussuzluktur. Ne utanmazca bir hayâsızlık
kapasitesidir bu”!

Bir genelkurmay başkanının kızının cinsel hayatını dahi kayıt yapıp
görüntüleyerek, onun aleyhinde tehdit aracı olarak kullanıyorlar. Bir de
sıkılmadan yalanlıyorlar. Başbakanlık da, Emniyet de yalanlıyor değil
mi? Biz böyle bir şey söylemedik, diyorlar.
E, söylemedin de, adam ABD’de Büyükelçiliği Siyasi Müsteşarı,
bunu 2008’de nereden duydu da ülkesine rapor verdi? Kim inanır buna?

Ama ne yazık ki insanlarımızın içi boşaltıldı. İnsanlarımız düşünemez hale geldi. Kendilerini ve durumlarını kavrayamaz hale getirildi.
Bu da CIA’nın bir oyunu, arkadaşlar. On yıllardan bu yana, 60 yıldan
bu yana sürdürdüğü bir oyun. Ve ondan önce İngiltere’nin bir 50 yıl süresince sürdürdüğü bir oyun.
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Emperyalistler medyayı kullanarak
halkları nasıl yönlendiriyor?

Vaktimiz yok ne yazık ki, yanımda yine çok önemli bu konuda, bir
kitap getirdim. Salık veririm: “CIA’dan Medyaya Kitlelerin Kontrolü”, Jim Keith yazıyor. Kendisi de sanırım ABD’li.

O kadar somut, açık, net belgeler ortaya koyuyor ki, Amerika’da artık üniversitelerden araştırma şirketlerine, televizyonlardan dergilere,
haber ajanslarına yani Time’dan Reuters’e, Washington Post’a, aklınıza ne gelirse gelsin, hepsinin CIA tarafından kontrol edildiğini belgeliyor. Hollywood’daki film senaryoları bile CIA’nın denetiminden geçiyormuş. CIA, Oscar ödülleri veriyor, Oscar ödüllü sanatçıları var
CIA’nın. Ve 1977’de, Amerika’da yayımlanan 1700 gazeteden yüzde
98’i, 15 büyük holdingin yani Parababasının tekelinde, diyor. Yani
medyayı kontrol etmenin en etkili araçlarından biri: onu holdinglerin
tekeline almak, mülkiyetine almak, diyor. Düşünün, 1700 gazeteden
yüzde 98’i… Yani bağımsız gazete bırakmıyor. Düşünce özgürlüğü vesaire hepsi masal... Yani insanların zihin kontrolünü yapıyor. Yani sadece kendinin işine gelen düşünceleri kitlelerin düşünmesini sağlıyor.
Onlara izin veriyor. İnsanlar kendi özgür düşünceleri sandıkları şeyleri
savunuyorlar ama onların hepsi ABD’nin, Parababalarının çıkarlarının
temsilcilerinin ortaya koyduğu düşünceler. Onun dışında hiçbir şeye
izin vermiyorlar.

Bir de tabiî vakıflar var. Onurlu, araştırmacı yazar Mustafa Yıldırım’ın dediği gibi “Sivil Örümcekler”, var. Bunların vakıfları Rockefeller Vakfı, Carnegie Vakfı, Adenauer Vakfı, daha başka pek çok vakıf var.

Mesela “Ulusal Demokrasi Vakfı”, var arkadaşlar. Ulusal Demokrasi Vakfı’nın başkanının açıklaması aklıma geldi. Diyor ki; bizim şu
anda yaptıklarımızı 25 yıl önce örtülü operasyonlar şeklinde CIA yapmaktaydı. Yani bu vakıflar zaten tamamen CIA’nın kontrolünde. Hepsi isimleriyle beraber, nasıl örgütlendi, yöneticileri kim, CIA’da kimin
emrinde çalışıyorlar, tek tek, somut belgeleriyle ortaya koyuyor. Zaten
o yüzden de daha 50 yaşında bu değerli araştırmacı yazar, tiyatro sahnesinden düşerek, burada anlatıldığına göre, dirseğini kırıyor. Ama İngilizce internet sitelerinde de dendiğine göre dizini kırıyor ve ameliyat
sırasında akciğerde kan pıhtılaşması sonucu öldüğü açıklanıyor. Eğer
kendisi ölümünden sonra da yaşıyor olsaydı; CIA’nın nasıl bir operasyonla kendisini öldürdüğünü, nasıl bir operasyonla ortadan kaldırdığı297

nı herhalde araştırır, aydınlatırdı…

Diyor ki, zihinleri nasıl kontrol eder?

Birincisi, doğru bilgileri gizler. Onları tümüyle görmezlikten gelir,
üstünü örter, diyor. Hani bizde de 25 bin kişilik kamu emekçileri eylem
yapıyor, medyada hiç yer almıyor ya... Yani böylesine önemli bir hareket, eylem bile tümüyle görmezlikten geliniyor.

İkincisi, kendisi yalan haber üretir. Yani dezenformasyon deniyor. O
yalan haberlerle insanları kandırır, diyor.

Üçüncüsü, çok önemsiz olayları çok önemliymiş gibi öne geçirir,
diyor. Manşetlere taşır onları. Yani böylece de halkın durumuyla ilgili
çok önemli olayları gizlemiş olur. Onların üzerine örtü çekmiş olur, diyor.
Bir diğeri, eğlence sektörüne büyük ölçüde destek verir, diyor.

Bir diğeri, magazinleştirir hayatı… Yani cinsellik ve şiddet içerikli
yazılı ve görsel malzemeyi bol miktarda kitlelerin kafasına püskürtür,
diyor.

Bir diğer yolu, spor, diyor arkadaşlar, spor… Çünkü Amerika, dünyanın yarısını yok etsin, mesela bizdeki topçuların hiç umurunda olmaz
değil mi? Onlar, biz şurada şunu yaptık, işte şu oyun taktiğiyle oynadık
vesaire… Yani onların dünyası bu ne yazık ki… O topçular on milyonlarca dolar, avro alıyor, onun için o topun peşinde koşuyor ama bir de
onların mecnunları var; hafta süresince başka hiçbir şey tartışıp konuşmuyorlar. Otobüslerde rastlıyorsunuz, tramvaylarda, spor gazeteleri
okunuyor.

Yani bu da tamamen CIA’nın hem kendi halkına hem dünya halklarına oynadığı bir oyun, bir uyutma yöntemi, arkadaşlar. Hiç rastlantısal
değil.
Bir diğeri, dini yayınları bol miktarda destekler, diyor. Çünkü din de
nihayetinde, insanların özgürce düşünmesini engeller. Dogmalarla insanların düşüncelerine kilit vurur. Dondurur, set çeker. Ve bu dünyanın
acılarına karşı sömürünün, sefaletin, haksızlığın verdiği acılara karşı
uyuşturucu etkisi yapar. O yüzden işte bizde özellikle 1950 sonrasında,
50’den itibaren diyelim, 60 yıldan beri desteklenen, örgütlenen sistemli bir biçimde geliştirilen “Yeşil Kuşak Projesi” bu amaca yöneliktir.
(Sloganlar… Kahrolsun MİT-CIA-Kontrgerilla… Alkışlar…)
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Venezuelalı devrimcilerle ideallerimiz ortak

Sizleri de fazla yormak istemiyorum. Ne kadar zaman oldu Sait Yoldaş?

Sait Kıran Yoldaş: Bir saat.
Nurullah Ankut Yoldaş: Bir saat. Evet…
Chavez Yoldaş’ın programından söz açılmıştı, oradan çağrışımla
bunları konuştuk, arkadaşlar.
“Kışlada 15 yıl önce doğdu. Yıllar boyunca bir elimiz kışlada,
öteki elimiz sokakta milliyetçi, yurtsever bir hareketi tedricen geliştirmek için dikkatlice çalıştık. Bolivarcı bir devrim konsepti geliştirdik. Buna göre bizim karşımızda Bolivar’ınkinden farklı bir
imparatorluk bulunuyordu. Bununla birlikte Bolivar, Kuzey Amerika’nın özgürlük adına bizim başımıza bela olacağını öngörmüştü.”
Demek ki arkadaşlar, 180 yıl önce Bolivar, ABD haydutlarının Latin Amerika’nın başına bela olacağını öngörüyor. Böylesine de geniş
bir öngörüye sahip, bilince sahip bir önder Bolivar. Ve amacı bildiğimiz gibi, tüm Latin Amerika’nın birleştirilmesi. Chavez Yoldaş da aynı amacı güdüyor.

“Anakara ölçeğinde yeni bir bağımsızlık hareketinin çağrısını
yaparak, bağımsızlık ve egemenlik sorunlarını ortaya koyuyoruz.
Yeni model, ana kara ölçeğinde bir bağımsızlık hareketidir. 45’ten
beri Venezuela’da faaliyet gösteren mevcut siyasal model ölümcül
yaralar almıştır. Burjuva neoliberal sistem parçalanmadan ayakta
kalabilecek bir alternatif olamaz. Bizim demokrasi modelimizde
halk, sivil toplum, siyasal hatta askeri kararların alımına katılan
başlıca güçtür. Egemenlik sorununda yarım çözümler olmaz. Halkın
temsilcilerini görevden alma, göreve getirme, yaptırım uygulama
hakkını elinde tuttuğu dolaysız bir demokrasi olmak zorundadır.”

Yani yoldaşlar, halk temsilcilerini istediği zaman yani 4 yıl, 5 yıl
beklemeden, kendi çıkarlarını savunmadıklarını anladıkları anda görevden alabilmeli, yerine yenisini gönderebilmeli, diyor.

Bizim Vatan Partisi Programı’nda da Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı,
1954’te, aynı kuralı koyuyor ve bizim Kurtuluş Partisi Programı’mızda
da aynı madde var, arkadaşlar.
Bunun olması için de tabiî her bir milletvekilinin, bir ilin ya da bir
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ilçenin belli nüfus alanını temsil eder şekilde seçilmesi lazım. Sadece o
bölgenin, birkaç beldenin ya da bir ilçenin halkının oylarıyla oraya
gönderilmiş olması gerekir. Ve o milletvekili o bölgenin halkını savunacak. O bölge halkı beğenmediği anda hemen geri çağıracak, yerine
yenisini gönderecek.

Böyle bir şey olmayınca, bizim düzenbazlar halkı kolayca kandırabiliyor. Halk zaten kimi seçtiğini bilmeden seçiyor. Hiç birini tanımıyor ki… Seçiyor onlar orada vurgunculuk yapıyor, uşaklık yapıyor. Hainlik yapıyor. Halkın da bunlar karşısında çaresiz, eli kolu bağlı beklemekten başka yapacağı bir şey kalmıyor ne yazık ki şu örgütsüz ortamımızda.

Bu demokrasiyle falan ilgili bir şey değil. Ama öyle bir şey olsa, o
milletvekili halka her an hesap vermek zorunda olacak. Ve halk çıkarlarını, sorunlarını madde madde önüne koyacak; bunları takip edip çözümünü sağlayacaksın, diyecek. Ve hesap sorabilecek her an. Çağırıp
hesap soracak. Seçmenlerinin sorunlarını gündeme getiremiyor, yöneticilerden hesap soramıyorsa; niye soramıyorsun? diye eleştirecek, geri gönderecek, sormasını sağlayacak. Yani seçilen temsilci her an, her
durumda hesap verir durumda olacak. Bu olmadan temsilî demokrasi
olmaz. İşte Chavez Yoldaş dünyanın öbür ucunda, biz bu ucunda, aynı
halkçı demokrasinin vazgeçilmez kuralını on yıllardan bu yana savunuyoruz.

Chavez Yoldaş şunu da söylüyor: bu Birleşmiş Milletler bu haydudun ülkesinde olduğu sürece, bunu istediği an alçakça istismar edebilir,
diyor. İşte şu anda bile benim özel doktorum ve güvenlik şefim uçakta
mahsur, diyor. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar?.. Chavez’e düşman
olduğu için böyle zavallıca, adice yöntemlere başvuruyor. Yoldaş’ımızın doktorunun ve güvenlik şefinin ülkesine ayak basmasına izin vermiyor. E, buna ne hakkın var?.. Birleşmiş Milletler toplantısına katılmak üzere geldi. Senin böyle bir yetkin yok. Ama istismar ediyor soysuz… Bu utanmazca, adice bir şey. İğrenççe bir şey. Ama onların hayatı bu…

Hani Mevlana’nın da dizesinde dediği gibi, “Bok böceği gül bahçesinin kokusundan ne anlar?”

O, orada yaşamaya alışmış. Bu emperyalist haydutlar da böyle.
Böyle davranmakla bir iş yaptıklarını sanıyorlar.
Yani alçağı, evinde böylesine kafasını kaldıramaz hale getiriyor.
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Böylesine bir insana insan hayran olmaz mı, arkadaşlar?
Elbette hayran olur.

O yüzden, onun ülkemizdeki temsilcisini her yerde, ülkemizin her
ilçesinde, her beldesinde ağırlamak isteriz. Bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz… Çünkü biz aynıyız. Malzememiz, kumaşımız aynı bizim. İdeallerimiz, vicdanımız, yüreğimiz aynı tempoda atıyor bizim…

Emperyalistler ve onların emir eri Tayyipgiller
Suriye’ye neden düşmandır?

Ülkemizin şu anki en acil, en önemli sorunlarından biri de Suriye,
arkadaşlar, işte hemen ne kadar uzağımızda, mülteci kampları, Suriye
mülteci kampları, yoldaşlar?..
Dinleyiciler: 75 kilometre.

"urullah Ankut Yoldaş: 75 km uzağımızda.

Bunun adı, bizim hainler tarafından masumlaştırılıyor. Suriye’de
Beşşar Esad diktatörlüğünün zulmünden kaçan masum, mazlum mülteciler olarak sunuluyor bu insanlar. Ama bunların hepsi, ABD’nin bu sivil örümcekleri tarafından derlenmiştir: Kişi olarak hepsi tek tek değil
elbette ama bunların yöneticileri, temsilcileri, derlenmiştir. Bunlar,
halklarına ihanet etmiş ve ABD’ye satılmış, ondan medet uman yetkililerin elinde kandırılmış tutsak kişiler.

İşte onlardan birinin, Müslüman Kardeşler örgütü temsilcisi, Memnun El Hımsi, bir açıklama yapıyor. İşte burada, gazetede… Müslüman Kardeşler örgütünün o temsilcisi diyor ki:

“Suriye’yi alevi mezarlığına çevireceğiz. Bir tek Aleviyi canlı bırakmayacağız Suriye’de”, diyor. Net, açık. 4 gün kadar önce yapıyor
bu açıklamayı. Ne hükümetten, ne bölgenin idari temsilcilerinden bu
konuda hiçbir ses çıkmıyor.
Hani bunlar masumdu, mazlumdu?..

Bunlar Ortaçağcı ve hain, arkadaşlar. Cellâdın cellat ruha sahip
uşakları, hizmetkârları…

Ve bunun üzerine, ne yazık ki bugüne kadar genelde bazıları sürekli yalpalayan, Türkiye’deki Alevi örgütleri ortaklaşa bir açıklama yapıyorlar:
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“Hain sıfatının muhatabı AKP ve işbirlikçileridir”.

“Alevi derneklerinden Müslüman kardeşlerin Alevilere ölüm
çağrısına sert tepki: Müslüman kardeşler kardeşimiz değil.”

Burada tek tek, Türkiye’deki Alevi derneklerinin hepsinin imzaları
var açıklamanın altında. Arkadaşlar okumuşlardır, okuyabilirler bundan sonra da. Daha fazla burada sizi yormak istemiyorum.
Hükümetten, onun bölgesel idari temsilcilerine varıncaya kadar
hepsi aynı düşüncede bunların. Biz on yıllardan beri söylüyoruz: Türkiye’deki hiçbir Ortaçağcı Sünni dini ya da tarikat lideri, Alevi yoldaşlarımıza hak ettikleri özgürlüğü asla tanımaz. Gereken saygıyı göstermez. Bu onların Ortaçağcı inançlarıyla, düşünceleriyle çelişir. Bu bakımdan bunların içyüzünün bilinmesi lazım. Yani bizdeki Fethullah’la,
Tayyipgiller’le, Müslüman Kardeşler’in amacı, ruhu, dünyası aynı, arkadaşlar.
(Sloganlar… Şeriat Ortaçağdır…)

Yine biz on yıllardan beri pankartımızla, “Şeriat Ortaçağdır” diye, olayı netçe ortaya koyan pankartımızla, meydanlardayız, arkadaşlar. İşte bu amaçla koyuyoruz. Bunlar iktidara geldiklerinde, tümüyle
ülkemizi teslim aldıklarında, Kurtuluş Savaşı’nın, Mustafa Kemal’in,
laikliğin izini tozunu tümüyle sildiklerinde; atacakları slogan aynıdır.
Bunlar Türkiye’yi de Alevi mezarlığına çevireceğiz, diyeceklerdir. Ve
Türkiye’yi de bölgeyi de Ortaçağın din savaşlarına götüreceklerdir.
Yine bölgemizde, emperyalistlerin ataları sömürgeci Haçlılar tarafından, bölgemizde derken, ilçemizde, tarihi ilçemizde, yoğun savaşlar
yaşandı değil mi yoldaşlar?..
Yani Belek Bey gibi Türk, Selahattin Eyyübî gibi Kürt yiğit önderlerin mücadelesi, o işgalci, yağmacı alçakları buralardan kovdu.
(Sloganlar… Kahrolsun Emperyalizm Yaşasın İkinci Kurtuluş
Savaşı’mız… Alkışlar…)

Emperyalistler Suriye ve İran’ı
neden hedef aldı?

Yoldaşlar, bu konuya değinmişken, birkaç cümle ile ABD Emperyalistlerinin niye bu ülkeleri hedef aldığını yani Libya’yı, Suriye’yi ve
İran’ı neden hedef aldığını da ortaya koyalım.
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Libya önderi Kaddafi, 1996’ya kadar yiğit, aktif bir antiemperyalist
yurtseverdi. 96’da saldırıya uğradı, ondan sonra korktu geri çekildi.
Ama onlara karşı antiemperyalist niyetlerini hep yüreğinde taşıyordu.
Ve onlara karşı hep kin duyuyordu. Ve Arap Birliği’ni sağlamak için
mücadele ediyordu. Tıpkı Chavez Yoldaş’ın Latin Amerika Birliği’ni
sağlamak için mücadele ettiği gibi… On yıllarca süren mücadelesinde
başarısız oldu, Arap Birliği’ni sağlayamadı. Ondan sonra Afrika Birliği’ni sağlamaya yöneldi. Dikkat edersek, son yıllarda Afrika ülkelerinin yerel önderlerinin giysileriyle meydanlara çıkmaya başladı, kürsülere çıkmaya başladı. Afrika Ülkeleri Birliği’ni kurdu. Ve Afrika Ortak
Parası’nı önerdi, arkadaşlar.

Yani şimdi emperyalistler dünyayı hep, arkadaşlarımızın söylediği,
bizim de hep tekrarladığımız gibi, 1000 devletli bir dünya haline getirmek istiyorlar. Böylece küçük küçük lokmalara parçalayacaklar ki, kolayca, istedikleri gibi yutsunlar, istedikleri gibi yönetsinler. Bunun karşısında biz halkları, ülkeleri birleştirmek için mücadele etmeliyiz. İşte
Chavez Yoldaş bunun için mücadele ediyor, Kaddafi bunun için mücadele etti. Ve ülkesinin işgaline, kendisinin insanlık dışı bir şekilde linç
edilerek bazı çakallar tarafından öldürtülmesine neden olan suçu buydu.

Düşünün yoldaşlar, bir insan linç edilerek öldürülüyor ve cenazesi,
hani bazen balıkçılar denizden çıkarır, 500 kiloluk bilmem ne balığı diye balıkhanelerde teşhir ederler, cesedi öylesine teşhir edildi. Bunun
Müslüman inancına aykırı olduğunu ve bir insanın cenazesine hakaret
olduğunu dile getiren yine Chavez ve Fidel Yoldaşlar olmuştur. Müslüman geçinen hiçbir İslam ülkesinin satılmış, hain lideri, bunu dile getirmeye cesaret edememiştir. Tersine onlar emperyalizme uşaklığa devam etmişlerdir.

Suriye’ye gelirsek, BAAS Partisi, antiemperyalist bir niteliğe sahiptir. Beşşar Esad’ın babası Hafız Esad tarafından örgütlenen ve iktidara getirilen ve Beşşar Esad’ın da çizgisini takip ettiği hareket, antiemperyalist bir öze sahiptir. Bu, emperyalistlerin affedemediği önemli
birinci suç.

İkincisi, bu haydudun Irak saldırısı sırasında Beşşar Esad açıkça
Irak Halkının ve lideri Saddam’ın yanında yer almıştır, hatırlarız arkadaşlar. İşte bu da emperyalistler tarafından affedilmez bir suç olarak
görülmüştür. O yüzden bugün Beşşar Esad’ı da devirmek ve hareketini
yok etmek istiyorlar. Onlara da, o ülkelere de, tıpkı Türkiye’de olduğu
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gibi, kendilerine uşakça hizmetkârlık edecek kukla devlet başkanları
getirmek istiyorlar bu antiemperyalist liderlerin yerlerine.

İran’daki mollalar da, antiemperyalist iddialı, çeyrek de olsa diyelim, tam demeyelim ama antiemperyalist bir tutum ortaya koyuyorlar.
Zaten sözünü ettiğim Birleşmiş Milletler konuşmasında Chavez Yoldaş
da, Molla diye adlandırdığı Ahmedi Nejad’ın konuşmasını olumlu bulur ve ondan övgüyle söz eder. Böylece İran’da da eski Şah dönemi gibi kukla, onların her türlü emrine tereddütsüz itaat edecek hainler getirmek istiyorlar iktidara. Ve ülkenin zengin petrol kaynaklarını yağmalamak istiyorlar. İran’ın suçu da bu, arkadaşlar. O yüzden onunla uğraşıyorlar.

Bizim hain Tayyipgiller iktidarı İran’ı da sattı, değil mi arkadaşlar?
İran radarlarını, füzelerini kontrol edecek radarları, Malatya’ya Kürecik’e yerleştirdi ve çalışmaya başladı şu anda. Ve oradan elde edilecek
istihbarat, açıklandığına göre, ABD ve İsrail kaynaklarında açıklandığına göre, doğrudan ABD ve İsrail’e bildirilecek. Bizimkilerin haberi
yok. Türkiye’ye bildirilmeyecek, onlara hizmet edecek. Bizim alçaklar
görünüşte, sözde, söylemde İsrail’e karşı olurlar ama davranışta, gerçeklikte, fiiliyatta onunla en yakın işbirliğinde bulunmaktan, işbirliği
yapmaktan geri durmazlar. Çünkü efendileri Amerika öyle emrediyor.
Ve bunlar ABD projesi, Tayyipgiller’i de, böyle kukla hükümetleri de
işbaşına getiren hep ABD’dir.
Geçen bir Parababaları partisinin (Demokrat Parti’nin) lideri Namık
Kemal Zeybek açıkladı gazetelerde, bazı arkadaşlarımızın gözlerine
çarpmış olabilir:

Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesinin Kurucu Rektörü olarak çalışmaktaydım, diyor. ABD Büyükelçiliği Müsteşarı benden randevu istedi. Ben de sandım ki, üniversitelerin çalışmalarıyla ilgili, bizim akademik programımızla ilgili kültürel bilgiler almak istiyor, diye düşündüm. Gelin, dedik, geldiler. Bir ekiple geldiler. İşte fakülte hakkında
göstermelik birkaç soru sorup bilgi aldıktan sonra doğrudan konuya
girdi ve açıkça AKP dedi, diyor. Adalet ve Kalkınma Partisi adında
Türkiye’de bir parti kurulacak, o zaman daha AKP falan yok, diyor, siz
de bunda yer alır mısınız? dedi. Ben açıkça ABD’nin programladığı ve
hayata geçireceği bir partide yer alamazdım. Söylediği gerekçe bu. O
yüzden reddettim ve bir süre sonra kuruldu, diyor. Bugüne kadar gizledim bunu, ama bugün açıklamak durumundaydım, diyor, arkadaşlar.
Yani başka onlarca kaynakta bu zaten belgeleniyor, Tayyipgiller’in

304

ve onların iktidarının ABD yapımı olduğu. Ama bir kez de geçenlerde,
bir Parababaları partisinin lideri açıktan söylemiş oldu, kanıtıyla ortaya koymuş oldu.
Şimdi bunu iktidara getiren ABD ise istediği zaman götürecek olan
da ABD. Bunlar bunu biliyor, bu yüzden uşakça hizmette hiç tereddüt
göstermiyorlar, arkadaşlar.
(Sloganlar… Kahrolsun ABD İşbirlikçi AKP… Alkışlar…)

CIA medyayı nasıl kullanır?

Tabiî bunlar, bu gerçekler, bizim medyada başlıklara çıkmıyor, arkadaşlar. Nitekim benim okuduğum gazetede, tek sütunda bir haber
olarak iç sayfalarda geçti. Şimdi bizim medya da aynı AB-D medyası
gibi.
Zaten Jim Keith kitabında yine ortaya koyuyor. CIA’nın yurt dışında 50 tane radyosu, yüzlerce televizyonu, yayın organı, dergisi var, diyor bu araştırmacı yazar. İşte bizimkiler de bir şekilde angaje.

Yine Yılmaz Dikbaş diye, namuslu bir araştırmacı var. Değerli kitapları var, bu konularda somut belgeler ortaya koyan.
Sanıyorum “Gaflet, Dalalet, Hıyanet” adlı kitabında diyor ki: Türkiye’den 513 tane gazeteci ve televizyoncu yani medyacı, AB’ye götürülerek orada eğitimden geçirildi. Ve bunların tüm gidişgeliş ve konaklama masrafları AB tarafından karşılandığı gibi, günlük 25 avro da cep
harçlığı verildi bunlara. Ben bunu öğrenince, AB’nin bir sürü organının
sözcüsüne telefon açtım. Dedim ki, bunlar kimler? Hangi televizyonlardan, dergilerden, gazetelerden, kimler? Bilgi veremeyiz, dediler. Dedim ki, diyor, sizin görünürde savunduğunuz en önemli ilkelerinizden
biri şeffaflık değil mi? Siz yaptığınız bir şeyi neden gizliyorsunuz? Her
şeyin açık olması gerekir diyen sizler değil misiniz? Yönetimde şeffaflık olmalı diyen siz değil misiniz? dedim. O konuda çıt yok. Biz veremeyiz dediler, diyor. Ayrıntılıca anlatıyor kitabında. Bir sürü kurumuna başvuruyor, cevap yok. Türkiye’ye geliyor, bu medya örgütlerine telefon açıyor. Onlardan da cevap yok. Kendi çabasıyla bir 8-10 isme
ulaşıyor, o kadar…

Burada onlara neler öğretildi? Hangi programlar yüklendi bunlara?
Bir bilgisayar disketine yüklendiği gibi, beyinlerine neler yüklendi?
Böyle böyle çalışacaksınız, dendi. Nasıl anlaşmalara girildi? Belli de305

ğil… Tabiî bu sırf AB’nin götürdüğü. Bir de ABD’nin götürdükleri var.
Orada da Mary Hanım’ın hocaları var. Onların ağına düşenler var
orada. Yani Türkiye de aynı şekilde, ABD’nin kuklaları olan medya yöneticileri, yazarları çizerleri tarafından işgal altına alınmış durumda.
Medya bu denli önemli bir güç Türkiye’de de.
Mary Hanım’ın hocaları terimini açalım biraz:
“CIA’nın ajanlık teklifini reddettim

“Yıllar önce okul birincileri arasında düzenlenen “Armand
Hammer United World College” sınavını kazanarak ABD’ye giden, lise ve üniversiteyi burada bitiren Demet Tuncer, 10 aydan bu
yana “Çocuklar Duymasın” dizisinde Mary Hanım olarak ekranlara geliyor. Hiç beklemediği anda gelen teklifle oyunculuğa başladığını söyleyen Tuncer, öğrencilik yıllarında yaşadıklarını ve diziyle ilgili görüşlerini anlattı.

“ABD’deki Universal ew Meksico University’de okurken CIA
için ajanlık teklifi almanız nasıl oldu?

“Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Uluslararası Güvenlik dersi vardı. Bu dersi veren hocamız Dr. Peter A. Lupsha da CIA’da analist
olarak çalışıyordu. Uluslararası uyuşturucu trafiğini konu alan bir
kitabın hazırlığını yapıyordu. Ben de çalışmalarına katılıyordum.
Birkaç sayfa Türkçe metin getirdi çevirmem için. Uyuşturucu kaçakçılığında adı geçen Türklerle ilgili bilgiler vardı. Bana,
“CIA’nın çalışmak isteyeceği ideal kişisin. Çalışmak ister misin?”
dedi. “"eden ben CIA’nın çalışmak isteyeceği biriyim ki?” diye
sordum. “Hem Amerika kültürünü hem de Türk kültürünü biliyorsun” dedi. “Peki” dedim, “"asıl çalışabilirim?” Bana sadece
“Gizli görev” yanıtını verdi.

“Görevle ilgili ayrıntı verdi mi?
“Sürekli sorular sordum. “Ajanlar ne yaparlar, ne ederler” dedim. Karar vermem için yarım saat kalmıştı. “Bak Demet, seni
diplomat yapacaklar. Ve sadece bir şey isteyecekler” dedi. O bir şey
de herhalde vatanıma zarar verecek bir şeydir diye düşündüm.
“Yok” dedim, “Ben ne vatanımı satarım ne de ailemi.”

“Israr etti mi?
“Konu bir daha gündeme gelmedi. Ben mezun oluncaya kadar
onun derslerine katıldım.
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“Dr. Lupsha CIA’da hangi birimde çalışıyordu?

“Özel timde çalışıyordu. Sol kolunda bir ejderha dövmesi vardı. Bir gün, “Özel timde çalışanlar bu dövmeyi mi yaptırıyor?” dedim. Bunu şöyle açıkladı: “Eşim ve çocuklarım için yaptırdım. Ben
uyuşturucu operasyonlarına gidiyorum zaman zaman... Eğer kafamı keserlerse bari karım ve çocuklarım beni buradan tanısınlar diye yaptırdım.” Şok olmuştum.” (Seyhan Sevinç, Vatan, 05.05.2003)

Mary Hanım, Demet Tuncer namuslu çıkıyor. Satmıyor insanlığını.
Ama satmış olan en az onlarca alçak var şu anda medyada. Bunlardan
hemen herkesçe bilinen bir Yasemin Çongar var mesela… Daha bizim
tahmin ettiğimiz yığınla genç yaşlı, kadın erkek Yasemin Çongarlar
var. Bu alçaklar durup dinlenmeden CIA’nın ideolojisini ve görüşlerini savunurlar köşelerinde ve görsel medyanın ekranlarında. Masum gazetecilik, televizyonculuk yapıyormuş görünümü-maskesi altında. Tabiî bunları yayın organına alıp aylık on binlerce dolar veren, yine aynı
şerefsizlikte medya patronları var. Onlar da AB-D Emperyalistlerinin
Türkiye’deki yerli ortakları oldukları için CIA’nın görüşlerinin propagandası onların da halk düşmanı sınıf çıkarlarına uygun düşen, amaçları kapsamına giren bir şeydir. Yani medya patronlarıyla bu satılmış
yazarçizerler tencere-kapak gibi birbirleriyle uyuşurlar. Ve halkımız
üzerinde durup dinlenmeksizin psikolojik harekât uygularlar.
İşte o yüzden insanlar artık düşünemez, kendi varlıklarını ve durumlarını, geleceklerini sorgulayamaz, kavrayamaz, göremez hale getirildiler. Zaten amaç da bu... Zihin kontrol ediyor CIA burada.

Yani CIA’nın İngiltere’den devraldığı bir görev bu. Biliyorsunuz
1950 öncesinde dünyanın hâkim, başhaydut devleti İngiltere’ydi. İşte
onun da CIA rolünü oynayan Tavistock diye 1921’de kurulan bir örgütü var. Onun da amacı CIA’yla aynı. Tüm yerel devletleri parçalamak
ve dünyayı tek dünya hükümeti altında birleştirmek. Tabiî İngiliz Emperyalizminin hegemonyasında… Ve insanların zihin kontrolünü sağlamak. Yani neyi düşünüp neyi düşünmeyeceklerini kendileri belirleyecekler. Bunu sağlamak. İşte bu örgüt deneyimlerini, İkinci Emperyalist
Paylaşım Savaşı’ndan sonra ABD Emperyalizmi öne geçince, CIA’ya
aktarıyor. Kendisi de CIA’yla kol kola çalışan bir ABD örgütü oluyor.

Şimdi o amaçla bizdeki Ergenekon Operasyonunun da, Ermeni Meselesi’nin de böyle gündeme getirilmesi, Fransa’nın soykırım yasakları alması, hep aynı amaca yönelik; Türkiye’yi yeniden Sevr’e götürüp
parçalara ayırmak, yutmak. Sevr’i, Ulusal Kurtuluş Savaşı’mız saye307

sinde hayata geçiremediler, kâğıt üstünde kaldı. Ama çekmecelerine
koydular, Sosyalist Kamp’ın yıkılmasından sonra yeniden Türkiye’nin
gündemine getirdiler. Şimdi bunu uygulamak istiyorlar yani bütün bu
operasyonların amacı bu.
Mesela bu konularda son günlerin en güncel olaylarından biri ne?

Hrant Dink’in katili Kontrgerilla’dır

Hrant Dink cinayeti konusunda yeni açıklamalar oldu. Biz hemen o
cinayet sonrası çıkan yayın organımızda ilk şu açıklamayı yaptık: “Bu
cinayetlerin sebebi AB-D ve AB Emperyalistleridir”. Hatırlar yoldaşlarımız…

Dönemin Trabzon Valisi Hüseyin Yavuz Demir diyor ki, medyaya
yansıdı, şu 10 gün içinde: “Rahip Santaro cinayeti, McDonalds’ın
bombalanması olayı ve Hrant Dink’in öldürülmesi olayı (altını çiziyorum, arkadaşlar. – N. Ankut) Kontrgerilla’nın eylemidir”, diyor.

(Sloganlar… Yeni Sevr’e Karşı Yaşasın İkinci Kurtuluş Savaşı’mız… Alkışlar…)

Bildiğimiz gibi arkadaşlar, Kontrgerilla, CIA’nın kurup yönettiği bir
örgüt. Yani Türkiye’nin 1952’de NATO’ya girmesinden 6 ay sonra Türkiye’de kurdurttuğu bir örgüt. 12 Mart ve 12 Eylül Faşist Darbelerine
zemin hazırlamak için 8 bin masum insanı katlettiren bir örgüt. Bir CIA
örgütü Kontrgerilla. Ama Ergenekon Operasyonunda hedef alınanlar
tam tersine; ABD’ye ve Batı’ya karşı olan laik, yurtsever, Mustafa Kemalci asker, sivil insanlar. Onların hedef alındığı bir operasyon, bir saldırıdır Ergenekon Operasyonu.

Trabzon Valisi, Kontrgerilla operasyonu, diyor. Biz buna ilaveten
diyoruz ki, Malatya’daki Zirve Yayınevi Katliamı da Kontrgerilla
operasyonu. Cumhuriyet Gazetesi’ne atılan bombalar da Kontrgerilla
operasyonu ve Ergenekon Davası adlı saldırı da bir CIA operasyonu…
Ve ne yapılıyor biliyor musunuz?

Katliamdan yani 19 Ocak’ta katledildi Hrant Dink, bir hafta sonra
Trabzon Valisi görevden alınıyor. Ve Ankara’ya, merkeze, kızağa çekiliyor bugüne kadar da hiçbir aktif görev verilmiyor. Bugün o açıklamayı yapıyor, arkadaşlar.

O cinayette en ağır cezayı alan Yasin Hayal, bildiğimiz gibi. Yasin
Hayal azmettirici, planlayıcı olarak en ağır cezayı aldı; Ağırlaştırılmış
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Müebbet Hapis. Ogün Samast 20 yıl hapis cezası alıyor. Erhan Tuncel
beraat ediyor.
Yasin Hayal ilk tutuklanırken, bazı arkadaşlar hatırlayacaktır, hangi
sloganı attı?

“Yaşasın Büyük Birlik Partisi”, diye slogan attı. Büyük Birlik
Partili. Bugün o cinayetten dolayı Erhan Tuncel beraat etti, sadece
McDonalds bombalamasından dolayı ceza aldı 10 yıl 6 ay. Onu da, yatmışlığıyla, 5 yıl yattı; infaz kanununa göre cezasını yatmış sayıldı ve
tahliye edildi.

Yasin Hayal bakıyor ki, ulan okkanın altına biz gittik, bize emir verenler yırttı, diyor. Ve açıkça, bana emri Erhan Tuncel verdi, diyor. Gerçeği itiraf etti. Bu adam beraat etti, ben içerdeyim. Bana emri bu adam
verdi, diyor.

Erhan Tuncel’in avukatı da diyor ki, bu cinayet, “Ergenekon”un
yaptığı bir cinayettir. Yani “Ergenekon”un üzerine yıkmaya çalışıyor.
Şimdi medyanın bazı gafil ve hain yazarçizerleri de “Ergenekon” işi,
dediler. Mesela Mehveş Evin diye bir yazarçizer, Erhan Tuncel’in avukatı böyle dedi; hepimiz de zaten böyle diyoruz, “Ergenekon” işi diyoruz, diyor.

Düşünün arkadaşlar, sıradan gazeteciler, hatta bir eğitim meleği
olan Türkan Saylan bile darbeci diye “Ergenekon” operasyonu kapsamında gözaltına alınıp evi aranıp ömründen birkaç ay çalınırken, hiç
böyle bir cinayeti, Hrant Dink Cinayetini “Ergenekon” dedikleri insanların işlemiş olması durumunda bu açığa çıkarılmaz ve failler ortaya
konmaz, tutuklanmaz mıydı? Hiç ilgisi yok, arkadaşlar…
"edim Şener de aynı şeyi diyor. O kadar araştırma yaptı, isimler ortaya koydu, o da Ergenekon işi, diyor. Güya araştırmacı gazeteci…
Yani birazcık dürüstlüğü olan bir vali kadar olsun olayı göremiyorlar, kavrayamıyorlar.
Şimdi Kontrgerilla neden yaptırdı bu cinayeti?

Açık. Biz o zaman, anında gördük. Şimdi devletin en önemli yetkilisi, Trabzon’un en önemli idari amiri de aynı şeyi diyor. Kontrgerilla
laf olsun diye yahut kininden dolayı, duygusal nedenlerden dolayı cinayet işlemez.
Neden işledi bu cinayeti?
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İki nedenden dolayı:

Bir; “Ermeni Soykırımı” emperyalist yalanını yeniden Türkiye’nin
önüne, gümm diye koyabilmek için,

İki; cinayeti, Ergenekoncular diye nitelendirdiği laik, yurtsever,
Mustafa Kemalci, antiemperyalist kesimin üzerine yıkabilmek için bu
katliamı yaptı…

Kendilerinin sürekli, ABD elçisinin de, AB’nin tüm temsilcilerinin
de görüşüp tanıştığı, desteklediği Hrant Dink’i, kendi örgütlerine katlettirdiler, kendi amaçları için, siyasi emperyalist amaçları için. Ama
emperyalistler budur! Satarlar… İnsancıl hiçbir duygu yok onlarda…

Ne yazık ki, “Hrant’ın Arkadaşları” diye açıklama yapanlar da
hâlâ bunun bir Kontrgerilla operasyonu olduğunu söyleme cesaretini
gösteremiyorlar. Ailesi de o cesaretten yoksun. Sadece devlet içinde
bazı yetkililer açığa çıkarılsın, diyorlar, değil mi? Açıklamaları bu. Üst
düzeydeki yetkililer gizlendi...
Peki, Türkiye’deki yerli işbirlikçileri kim?
Başta Tayyipgiller...
Danıştay saldırısı da Kontrgerilla operasyonudur, arkadaşlar.
Başta Tayyipgiller suç ortakları,
İki: Fetullahçılar,
Üç: Satılmış medya...
Ve bu işte tetikçi olarak kimi kullanıyorlar?
Büyük Birlik Partisi’nin Türk-İslam sentezcisi piyonlarını kullanıyorlar.

Büyük Birlik Partisi’nin Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu bir açıklama
yapıyor, helikopteri düşürülmeden ve öldürülmeden birkaç ay önce.
Dediği aynen şu: “Bizim bahçeyi bellemişler, hem de haberimiz olmadan”.
12 Eylül öncesinde kendisi Kontrgerilla tarafından, CIA tarafından
kullanıldı ya…
Ondan sonra ne oldu?
Yıllarca hapis yattı.
O biliyor; Kontrgerilla kullanır ve harcar!
Burada da görüyor ki, Hrant Dink Cinayeti belli bir siyasi hedefe
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yönelik cinayet. Onun üzerine, sonunda kendisi de okkanın altına gideceği için olayın içyüzünü açıklamaya niyetleniyor. Bizce, kanaatimizce olay budur. Çünkü yakındığı cümleler aynen bu anlamı kapsar.
İşte onun üzerine hemen helikopteri düşürüldü ve yok edildi.
O zaman da düşündük, yahu helikopterin yeri nasıl tespit edilemez?
diye.

Amerika tâ 60’lı yılların başında bile bu helikopterin yerini anında
görebilecek teknolojik imkâna sahipti. 63’te (kıdemli yoldaşlarımız hatırlarlar) U2 casus uçağı düşürülmüştü Sovyetler’de, Amerika’nın. Türkiye’den kalkıyor Sovyetler’i casusluyor. Bu uçak çok yüksekten uçuyor ve Sovyetler’in tüm askeri, ekonomik bölgelerini kameraya kaydediyor. Sovyetler de bunu belirleyip düşürüyorlar. Onun üzerine olay
açığa çıktı.

İhsan Sabri Çağlayangil diye Türkiye’nin uzun yıllar dışişleri bakanlığını yapmış bir burjuva siyasetçisi var. Anıları var, yayımlandı.
Anlatıyor; bizim hiç haberimiz yok, diyor bu uçak ne yapar. Yani bize
denildi ki, bilimsel, meteorolojik araştırmalar yapar bu uçak. Gözlemler yapar. Onun için bu uçağı uçuruyoruz. Yani bölgeyi bilimsel, coğrafik açıdan araştırmak istiyoruz. Meteorolojik incelemelerde bulunuyoruz bölge hakkında. O bakımdan uçak da bu bölgede bize veriler toplayacak. Tüm dünyanın meteorolojisini inceleyeceğiz… Bize denilen
buydu. Ama Sovyetler casus uçağı dediler, diyor.

Bunun üzerine çağırdık Amerikalıları, diyor. Dedik ki, biz zor durumda kaldık, nedir bu yani?.. Amerikalı yetkililerin anlattığı aynen şu
oldu: Meteorolojik araştırmalarla falan bu uçaklarımızın bir ilgisi yok.
Bu uçaklarımız, 30 bin metreden gözlemler yapar ve yerdeki bir arabanın plakasını bile okur. Ve kayıt ederek elimize verir, diyorlar.
Biz onun üzerine; arkadaş bu Sovyetler’le başımızı belaya sokar bizim. O yüzden son verin, dedik. Son verdiler, diyor.

Yani demek istediğim, daha 1960’lı yılların başında bile ABD, gökten arabanın plakasını okuyabilecek teknolojik donanıma sahip. Bugün
uydu teknolojisi var, haydi haydi görür.

Bildiğimiz gibi, helikopter ancak iki gün sonra bulunabildi. O da
teknoloji gücüyle değil, köylülerin yerden kendi kıt imkânlarıyla yaptığı aramaların sonucunda… Yani şaşırmıştık, yahu bu nasıl olur? Hani telefon konuşmaları oldu ya bir basın çalışanının. Bakıyor ki canlı,
ölmemiş bu. Diğerleri de, Yazıcıoğlu da ölmemiş olabilir, o yüzden
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bekleyelim ki soğuktan donarak ölsün. Yani amaç, hâsıl olmuş olsun,
diyorlar.

Yani CIA böyle karmaşık işleri yapar, alçakça, acımadan yapar. Ve
hainleri de böyle piyon gibi kullanır…

Tabiî tüm bunları görebilmek bilimin işi. Şimdi biz baştan beri diyoruz, bilimin görevi önceden görmektir. Devrimci bilimin görevi bu.
Yol göstermek. Yolumuza ışık tutmak. İşte biz bunları anında, olduğu
anda, teorimizin gücüyle tahlil edip, hiçbir önyargıya kapılmadan, hiçbir duygusallığa düşmeden çözümledik. Çünkü diyalektik en önce bunu gerektirir. Her türlü önyargıdan uzak olacaksın. Sadece olayın aslı
ne? olduğu gibi onu görmeye, sebep-sonuç ilişkileri içinde kavramaya
çalışacaksın. Biz böyle bakınca, netçe görebiliyoruz. Ve ondan diyoruz,
Türkiye’de Marksist-Leninist bilimin tek temsilcisi, biricik devrimci
hareket biziz, yoldaşlar.
(Alkışlar…)

Biz bu açıklamayı yapınca Hrant Dink Cinayeti sonrasında, Sevrci
Soytarı Sahte Sol dediğimiz grup bize karşı birleşti ve bize sözde eleştiriler yönelttiler. Ama hiçbirinin ciddiyeti yok. Gerçekliği yok. Tutarlılığı yok. Bugün de işte bir kez daha, bir belgeyle daha, ortaya koymuş
olduk. Bütün bunlar Türkiye’yi, hep söylediğimiz gibi, Yeni Sevr’e götürmek için.

Burada kitaplar, belgeler getirdim. Mesela Yunanistan’ın daha önceki Dışişleri Bakanı diyor ki; Türkiye’yi parça parça AB’ye alabiliriz.
Mesela İstanbul’u tek başına AB’ye hemen alabiliriz, diyor arkadaşlar.
Avrupa Birliği Parlamentosu Başkanı da aynı şeyi söylüyor. Türkiye’yi
parçalara bölerek Akdeniz’i, Ege’yi, İstanbul’u pekâlâ AB’ye alabiliriz,
diyor.
Bu ne demek?

Türkiye’yi parçalayarak yutmak demek. Yani parça parça Sevr’e
götürmek demek Türkiye’yi… Bunu açıkça söylüyorlar artık.
Bu Sevrci Soytarılar, bize, “Sevr paranoyası görüyorlar”, diye suçlamalar yönelttiler, arkadaşlar.

Ama Ermenistan Devlet Başkanı Sarkisyan ne dedi gençlere hitap
ederken?
“Karabağ’ı biz aldık, Ağrı’yı size bırakıyoruz”, dedi, değil mi?
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Nedir bu?..

Tabiî onun dillendirdiği sadece Ağrı. Ama onun gerisi var. Ama şimdilik o kadarını dillendiriyor. O kadarına izin var. Ve tek başına dillendirmiyor bunu. ABD’nin direktifiyle, artık zamanı geldi, bunları söyleyebilirsin, dendiği için söylüyor. Ve Fransa, bu soykırım yalanını kabul
etmeyenlere hapis cezası ve ağır para cezası veren yasayı o yüzden
Meclisinden geçiriyor. ABD’yle anlaşmalı olarak geçiriyor. ABD burada iyi polisi oynuyor. Fransa’ya, bunu sen yap; kötü polis rolünü sen
ortaya koy, diyor.

Bizimkiler ne yaptı?
Bekliyorlar değil mi, arkadaşlar…
Neymiş?
Anayasa mahkemesi reddedecekmiş vesaire…
Murat Bardakçı bile, yani böyle şeylerden medet ummak mide bulandırıcı bir şey, diyor. İğrenç bir şey, diyor. Artık tarihçiler araştırsın
meseleyi, şudur budur, bunlar geçti artık. Adamlar bunların derdinde
değil. Bunları düşündüğü, dinlediği filan yok. 2015’te
Türkiye’den Tazminat ve Toprak talebine hazırlanıyorlar, diyor. Yani
Soykırım diye ilan ettikleri 1915’in 100’üncü yıldönümünde buna hazırlanıyorlar. Artık tüm Batılılar ve diaspora ve Ermenistan bunun hazırlığı içerisinde, diyor.
Yani bizim ortaya koyduğumuz gerçeği, bugün burjuva tarihçisi, hiç
solcu filan değil, antikomünist bir yazar biliyorsunuz Murat Bardakçı,
arkadaşlar, o bile ortaya koyuyor.
Demek ki Türkiye adım adım Sevr’e sürükleniyor artık.

Buna karşı biz de Chavez ve Venezuela Halkı gibi direneceğiz, arkadaşlar.

Ancak o zaman bu alçakları 1915’te Çanakkale’de ve Birinci Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi yenebiliriz.
Bunu muhakkak yapmalıyız.

İnsanî sorumluluğumuz ve devrimci ahlâkımız ve devrimci ilkelerimiz bize bunu emrediyor. Bunu gerçekleştireceğiz!

Ordu Gençliği’mizle, Devrimci Geleneğe sahip Ordu Gençliği’mizle, İşçi Sınıfımızla, yoksul köylülüğümüzle, namuslu esnafımızla ve
Kürt Kardeşlerimizle el ele vererek bunu gerçekleştireceğiz. Demokra313

tik Halk Devrimini zafere ulaştıracağız!
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
Venceremos!

(Alkışlar… Halkız Halklıyız Kazanacağız… Alkışlar… Yeni
Sevr’e Karşı Yaşasın İkinci Kurtuluş Savaşı’mız… Alkışlar.)

Sait Kıran Yoldaş: Biz de Genel Başkanımız Nurullah Ankut Yoldaş’a bu ufuk açıcı, coşkulu konuşmasından dolayı teşekkür ediyoruz.
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