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Ayrım I
HKP Genel Başkanı
Nurullah Ankut Yoldaş’ın
Taksim Gezi İsyanı’na İlişkin
2 Haziran 2013 Tarihli Değerlendirmesi

Yoldaşlar,
Bu eylemi önce kitlesel kapsamı ve etkisi açısından değerlendirdiğimizde buna hiç tartışmasız ikinci bir 27 Mayıs Eylemi
diyebiliriz. Enteresandır, bu da 28 Mayıs’ta başladı. Demek ki bu
isyanı, bu şanlı direnişi de 28 Mayıs Direnişi diye adlandırabiliriz.
27 Mayıs 1960 Politik Devrimi’nden bu yana bu eylem, kapsam bakımından 15-16 Haziran Şanlı İşçi Direnişi’yle, 1970’te
olan o büyük direnişle birlikte en büyük ikinci eylemdir. Sadece
dün, cumartesi günü, Taksim eylem alanımıza 1 milyonu aşkın
insanın gelip gittiğini, eyleme katıldığını açıkça, netçe söyleyebiliriz. Bu eylemin çapı o kadar geniş ki, neredeyse tüm Türkiye’yi kapsadı diyebiliriz; Kürt illeri hariç olmak üzere. İçişleri
Bakanının açıklamasına göre, 67 ilde ve 90 ayrı bölgede bu isyan hareketi konulmuş durumda. Yani toplam olarak milyonlarca insan, bu isyanda yer almıştır.
Hep şunu söylüyorum ya; gerçek bir proletarya partisi olsaydı, kitlelerle yakın, sıkı bağlar kurmuş bir parti olsa Tayyipgiller’in iktidarına son vermek bir yılı bile bulmaz, diye; işte o tespitimiz bir kez daha gerçekleşmiş oldu. Yani kanıtlanmış oldu.
Kendiliğinden bir eylemde bile, spontane bir eylemde bile milyonlar Tayyipgiller’e baş kaldırabiliyor, isyan edebiliyorsa gerçek
bir proletarya partisinin genelkurmaylığındaki bir eylemde örgütlü kitleler bunun kat be kat fazlasını yapar. Bu apaçık bir şey…
13

Demek ki bütün yenilgimiz, bütün kaybımız hep dağınıklığımızdan kaynaklanıyor. Bunu da ilk tespit eden hareket biziz. Usta’mız 1969 yılından bu yana “Devrimci Derleniş” parolasını
ortaya koydu ve biz de hep bunu savunduk.
Ne zamana kadar?
2005’e kadar açıkça savunduk. Biliyorduk çünkü dağınıklığın kayıp demek olduğunu, felaket demek olduğunu. Ama biz toleranslı davrandıkça, biz derlenelim, birleşelim dedikçe Sevrci
Sol gittikçe savruldu gitti. Gittikçe dağıldı ve gittikçe Amerikan
saflarına savruldu gitti. Bunun üzerine 2005’de legal partimizi
kurduk.
Tayyip, bugün öğle sonu bir toplantıda yaptığı açıklamada
BDP ve MHP’nin bu isyana katılmadığını netçe ortaya koydu.
Diyor ki; BDP ve MHP bu eyleme katılmadı. Bu eyleme katılanlar çapulculardır. Kendi ruh dünyası açısından kullandığı dil
değişmediği için halkımıza hakaret etmeyi aynen sürdürüyor, devam ettiriyor. Bu hakaretlerin, bu zalimliklerin, bu cinayetlerin,
bu alçaklıkların hesabı görülecek, hiçbiri yanlarına kalmayacak,
hesabı sorulacak. O zaman bakalım “büyük ulu Hünkâr” dedikleri Vahdettin gibi kaçacak İngiliz, Amerikan, Alman, Fransız
zırhlısı bulabilecekler mi?
Tabiî bu büyük isyanda, son derece haklı ve meşru isyanda,
çok yaralılarımız oldu ve ne yazık ki bir yoldaşımızın durumu
umut vermeyecek oranda ağır. Tedavisini sürdürmekte olan doktorların açıklamasına göre, yoldaşımızın kafasında yaygın kanama var. Gaz bombası mı yoksa plastik mermi mi yol açtı bu kanamaya onu henüz tespit edemedik, diyorlar. Ve kanama yaygın
olduğu için de herhangi bir müdahalede bulunamıyoruz, diyorlar.
Bekliyoruz o bakımdan, diyorlar, doktorlar. Ne yazık ki…
Yine bu eylemde de tıpkı 1 Mayıs’ta olduğu gibi bugün yani
Pazar günü, Ankara’da en ön safta çarpışan bir yoldaşımızın da
gaz bombasının yüzünde patlamasından dolayı yüzünde ağır tahribat var. 3 parçalı kırık var. Şu anda da hastanede ameliyatta
yoldaşımız.
14

Ve yine Ankara’da bir saat kadar önce yoldaşlarımız yine ön
safta çarpışırken, Partimizin beşinci katta olan binasına polis
yerden üç gaz bombası atıyor. Gaz bombası Parti Genel Merkezimizin içinde patlıyor. Yani Tayyipgiller’in Hareketimize, Partimize karşı saldırganlığı gittikçe artıyor.

AKP’nin aldığı en büyük hezimet…
Demek ki kapsam açısından, etki açısından ve kitleleri etkileme açısından bu denli önemli, büyük bir eylem, arkadaşlar. Ve bu
eylem, 11 yıldır iktidarda olan AKP Hükümeti’nin, Tayyipgiller
Hükümeti’nin aldığı ilk büyük önemli hezimettir. İlk kez bu eylemde açık bir şekilde, netçe hezimete uğradı Tayyipgiller ve
onun baş sözcüsü Tayyip.
Ne dedi?
Valla ne yaparlarsa yapsınlar biz burada, Gezi Parkı’nda, istediğimiz planı uygulayabiliriz ve yapacağız da, dedi. Hatta ileri giderek, halkla alay ederek, sırıtarak… Zaten genel üslubu da
böyle biliyorsunuz. Ortalama bir hafta sonra tüm bu söylediklerini yalayıp yutmak zorunda kaldı. Ve halkın bu büyük direnişi,
Tayyipgiller’in en tepedeki kadrosunu çatırdattı, birbirine düşürdü. Ve dikkat edersek ilk çatlak sesi Bülent Arınç verdi. Ve bütünüyle yanlış buldu polisin halka uyguladığı zulmü ve projeyi
de. Biz halka ne istediğini sormalıydık, anlaşarak bir şey yapacaksak onu yapmalıydık, dedi. Yani olayın sorumluluğunu bütünüyle Tayyip’in üzerine yıktı. Ardından konuşan Abdullah Gül
benzer bir açıklama yaptı. Polisin uyguladığı zalimane, hayâsızca şiddeti uygun bulmadığını ortaya koydu. Tabiî Tayyip’in esas
destekçilerinden öte yapımcıları olan ABD ve AB Emperyalistleri de Tayyip’e bu kadar fütursuzca, hayâsızca zulüm uygulamayı durdurmasını söylediler. Ve bunun üzerine Tayyip de bu işten vazgeçmek ve hezimeti kabul etmek zorunda kaldı. Mecbur
kaldı buna. Demek ki eylemin çapı bu denli büyük... Ve tarihimizde unutulmayacak bir eylem bu. Bunun altını öncelikle çizerek belirtmemiz gerekir.
15

Bir ikinci önemli nokta; bu eylemi kim ortaya koymuştur,
kimler ortaya koymuştur? Bunun planını, projesini hazırlığını
kimler yapmıştır?
Bu soruyu sorduğumuz zaman, ne yazık ki biz devrimcilerin
bu projede yer almadığını itiraf etmek zorunda kalırız. Tıpkı 1516 Haziran Büyük İşçi Direnişi gibi, bu 28 Mayıs Şanlı Direnişimiz de kendiliğinden, halkın artık yeter, diyerek isyanını ortaya koyduğu bir eylemdir. Ve biz devrimciler bu konuda da halkımızın peşine takılmak durumunda kaldık.
Bu nereden kaynaklandı, yoldaşlar?
Bunu ortaya koyup uzun uzun düşünmemiz gerekir. Çok
önemli bir eksiklik.
Oysa devrimcilerin görevi ne?
Halka önderlik etmek. Devrimin genelkurmayı olmak devrimcilerin görevi ama ne yazık ki, halkın peşine takıldık biz.
Burada hemen şunu belirtmeliyiz, bizim Sevrci Soytarı Sahte
Sol dediğimiz, artık geldikleri aşama bakımından Amerikan Solu, Pentagon ya da CIA Solu dediğimiz Solun programı ve ivedilikleriyle halkın problemleri ve öncelikleri tümüyle birbirinden
ayrıdır. Onu görüyoruz. Ve halka önderlik edememeleri ve halkın gerisinde kalmaları buralardan kaynaklanmıştır.

Taksim İsyanı’nın nedenleri nelerdir?
Peki, halkımız hangi tepkilerle yani bir üçüncü nokta olarak
bunun da altını çizerek başlarsak, hangi sebeplerle bu eyleme katılmıştır? Yani bu eylemi ortaya koyan, yaratan sebepler nelerdir?
Ona baktığımız zaman burada sebepleri iki başlık altında toplayabiliriz.
Bir: Ortaçağcı gidişe başkaldırmak... Ortaçağcılığa başkaldırı yani Türkiye’nin bir din devletine dönüştürülmesine isyandır.
Yani Siyasal İslam’ın projelerine başkaldırıdır bu.
16

Baktığımız zaman burada ne görüyoruz, arkadaşlar?
Bu projeyle yani Amerika’nın Türkiye’yi Siyasal İslam devletine dönüştürme projesiyle kadınların yeniden başörtüsüne, kara çarşafa büründürülerek üretimden ve sosyal hayattan kopartılarak eve hapsedilmesi amaçlandı. Onun mücadelesi yapıldı.
Dikkat edersek yıllarca hatta on yıllarca türban eylemleri adı altında bunun mücadelesini yaptılar, Tayyipgiller ve her türden Ortaçağcılar. Usta’mız da der ya; gericilik ne zaman hainane, namussuzca bir saldırıya geçmek istese bunu kadının namusu üzerinden ortaya koyar ve kadını kullanarak bu alçakça amacını gerçekleştirmek ister, diye. İşte burada da aynı durumu görüyoruz.
Başörtüsü zulmü dediler, kadınlarımıza uygulanan zulüm dediler yıllarca kitleleri kandırdılar.
Ne yazık ki Sevrci Soytarı Sol da buna destek verdi, değil mi?
Tayyip’le, Abdurrahman Dilipak’la beraber ve onların benzerleri olan on yılların satılmış, hain, kaşar Ortaçağcılarıyla beraber, Dev-Sol’dan ve onun Grup Yorum’undan EMEP’e kadar;
bugün ulusalcı oynayan eski CIA Solu’nun, İşçi Partisi’nin Genel Başkanı Doğu Perinçek’e kadar solculuk iddiasındaki gruplar Beyazıt Meydanı’nda o kandırılmış zavallı kızcağızlarla beraber ve tabiî tüm Ortaçağcılarla beraber türban eylemi yaptılar.
Utanç verici bir alçalmaydı bu devrimciler açısından.
Türban, kara çarşaf kadının özgürlüğü değil esaretinin simgesi, boyunduruklanışının simgesidir. Kadını bir cinsel obje olarak gören anlayışın simgesidir. Biz bunu ortaya koyduk.
ABD’nin “Yeşil Kuşak Projesi”nin Türkiye’de hayata geçirilişinden bu yana bu savaş sürüyor ve bizim çizgimiz hep aynıdır
dikkat edersek. Bizim dışımızdaki bütün sol savrulup gitti.
Kürt hareketine de bakarsak, işte en son İmralı’da Abdullah
Öcalan’ın yaptığı açıklama ortada.
Ne diyor?
“AKP’ye altın tepsi içerisinde iktidarı biz sunduk”, diyor.
Ve bütün ömrünü gericiliğe, Ortaçağcılığa, Şeriata adamış; bu
yolda bir ömür süren Altan Tan’a da; bugüne kadar sizin on yıl17

lardan beri hayalini kurduğunuz bir şeyi gerçekleştirdik, diyor.
Zaten dikkat edersek, daha önce de Abdullah Öcalan; Fethullah’a, Hizbullah’a defalarca ittifak önermişti. O bakımdan bizim
dışımızdaki Kürt ve Türk siyasal hareketlerinin tamamı Tayyipgiller’le yan yana olmuştur.

4+4+4, Alkol Yasası ve “Ayyaş” söylemi
bardağı taşıran son damlaydı
Oradan bir başka noktaya gelirsek, yine geçen sene 4+4+4’le
eğitimi dincileştirdiler artık, değil mi?
Yani bütün okulları bir anlamda İmam Hatiplere ve Kur’an
Kurslarına çevirdiler. Tarikat okullarına çevirdiler. Bunu da gerçekleştirdiler. Tanık olduğumuz gibi şimdi tüm ilköğretim okullarını adım adım İmam Hatipleştiriyorlar. Ve bu konuda da büyük yol aldılar. Ve artık türban, kara çarşaf, sarık, cüppe sadece
eğitim öğretim alanıyla sınırlı olmaktan çıktı, tüm devlet kurumlarında özgür hale geldi. Demek ki çok yoğun bir şekilde Ortaçağcılığa doğru gidiş var.
Tayyip’in çıkardığı son alkol yasası...
Ne diyor orada da?
“İki ayyaşın çıkardığı kanun geçerli oluyor da dinimin emrettiği kanun sizin için neden reddedilmesi gereken bir şey oluyor?”
Tabiî burada bütün kinini ve iç dünyasını ortaya koyuyor.
Yani referansı ne oluyor burada?
Din dogmaları...
Bildiğimiz gibi Kur’an’da 3 kademeli bir gidişle alkol sonunda haram kılınmıştır. Hani birincisinde, Bakara Suresi’nde:
“Faydası da vardır zararı da vardır ama zararı daha fazladır”, deniyor.
Hz. Ömer bununla tatmin olmuyor haklı olarak. Kesinlik yok
çünkü. Bu konuya ilişkin daha sonra gelen Nisa Suresi’nin
43’üncü ayetinde: “Alkollüyken, sarhoşken namaza yaklaşmayın”, diyor. “Çünkü o zaman ne dediğinizi bilmez duruma
18

gelirsiniz, diliniz dolaşır”, diyor
Hz. Ömer bununla da yetinmiyor. Bunda da kesinlik yok, diyor. Daha kesin, daha net bir talepte bulunuyor. Yani bir buyruk
verilmesini istiyor ve bunun üzerine de Maide Suresi’nin 90’ıncı Ayetinde: “Alkol size haram kılınmıştır”, deniyor.
Zaten giyim konusundaki ayetler de Hz. Ömer’in talebi üzerine ortaya konulmuş ayetlerdir. Yoksa örtünmeyle ilgili ilk ayet,
İslamiyet’in ilanından 10 yıl sonra geliyor. Diğeri de yani ayetin
bir bölümü de 13 yıl sonra geliyor. Yani giyim konusu böyle bir
önem taşısa, İslamiyet ilk ortaya konurken bununla birlikte getirilmesi gerekirdi. Demek ki burada da Ömer’in açık, net talepleri var.
Bildiğimiz gibi kadın 10 bin yıl önce Orta Barbarlık konağında, daha sınıflı topluma geçilmeden alta düşürüldü, O zamanki Arap Toplumu İlkel Komünal Düzenden Sınıflı Topluma
geçtiği için, kadının aşağılanması daha da katmerleşmiş oluyor.
Ömer de kadının aşağılanmasını kapsayan bu töreyi benimsiyor.
O yüzden bu konuda ısrarlı taleplerde bulunuyor. Bunun üzerine
o ayeti ortaya koyuyor Hz. Muhammed.
Tayyip şimdi bu dini referans alarak, açıkça hukuk kurallarını yani devleti şekillendiren kuralların tümünü din dogmalarıyla
özdeşleştirmeyi amaçlıyor. Yani iç dünyası bu. Tamamı dogmalara dayanan ve onları kanun haline getirmeyi amaçlayan bir toplum düzeni kurmak istiyor, onun peşinde. Onu da bu şekilde itiraf etmiş oluyor. Demek ki insanların bu tepkisi buradan kaynaklanıyor.
Bir diğer önemli tepki sebebi de Mustafa Kemal’e, Laikliğe,
Ulusal Kurtuluşa Tayyipgiller’in on yıllardır yaptığı saldırıdır. O
saldırının halkımızda yarattığı tepki, öfkedir. Bir diğer önemli
sebep de budur, arkadaşlar.
Biraz önce alkolle ilgili yasaya ilişkin cümlesinde de söylediğimiz gibi “iki ayyaş” diye nitelendirdiği kişiler Mustafa Kemal
ve İsmet İnönü’dür. Çünkü alkolün satışını ve kullanılmasını serbest bırakan yasa 1926’da çıkarılmıştır. O zaman Mustafa Kemal
19

Cumhurbaşkanı, İsmet İnönü Başbakandır. Tamamen ikisine saldırıyor Tayyip. İkisine zaten büyük kin güdüyor bildiğimiz gibi.
Daha önce, 10 küsur yıl kadar önce, iktidara gelmeden önce
TV’lerde yayımlanan bir kasetinde yaptığı bir saldırıda da hatırlarsak, Mustafa Kemal’e “ölmüş inek” diye saldırıyordu. Hindistan’da, diyor, inekler yola yatınca trafik akışı duruyormuş.
Demiryollarının üzerindeki trenlerin hareketi duruyormuş, diyor.
Bizim ilerlememizi engelleyen inekler ölü yahu, diyor. Bizimkiler canlı da değil, ölmüş bizimkiler, diyor. Buna rağmen Türkiye’nin ilerlemesini engelliyorlar, diyor. Kastettiği burada da
açıkça Mustafa Kemal’dir. İlerlemeden kastettiği ise Türkiye’nin
tarihsel akışta ileriye götürülmesi değil; tersine geriye-Ortaçağa
götürülmesidir…
Tayyip’in internet sitelerinde yer alan bu konuya ilişkin saldırısı aynen şöyledir:
“Rize’deki bir miting sırasında halka sesleniyor:
“Trenimizi kimse durduramaz… Tren dedim, aklıma
geldi…
“Hindistan’ı ziyaret eden Afrikalı bir devlet başkanının
bindiği tren aniden durmuş… Sormuşlar, neden? “Efendim, yolumuzun üstünde bir inek yatıyor... İnekler bizde
kutsaldır. Onları rahatsız edemeyiz, hayvan ne zaman kalkarsa o zaman yolumuza devam edeceğiz.”
“Ne mutlu onlara ki, inek canlı… Bizim yolumuzu kapatan inek ise ölü, kimse adını da ağza alamıyor… İneği yolumuzdan evvelallah sizlerin yardımıyla, artık nasıl olursa,
nasıl denk gelirse kaldıracağız.”

Neden düşman Mustafa Kemal’e?
Mustafa Kemal tam bağımsızlıkçı, antiemperyalist, laik bir
devlet kurduğu için ve Çanakkale Savaşlarında ve Birinci Kurtuluş Savaşı’mızda emperyalistleri hezimete uğrattığı ve dünyanın
ilk zaferle sonuçlanan Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı verdiği için. Hilafeti ve Saltanatı yani din devletini yıkarak onu, kısmen de olsa,
tam laik diyemeyiz, laik bir devlete dönüştürdüğü için. Bunun
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için düşmanlar. Çünkü bunlar hep söylediğimiz gibi, ilk sömürgen sınıf, asalak sınıf olan Tefeci-Bezirgân Sermayenin siyasi
plandaki temsilcileridirler. Tabiî şimdi Finans-Kapitalist aşamasına ulaşmışlardır. Finans-Kapitalistleşmişlerdir. Yani Parababası
olmuştur hepsi ama kökenleri itibari ile Tefeci-Bezirgân Sermayenin içinden gelmişlerdir. Onun kültürünü, onun dünya görüşünü, onun geleneklerini benimsemekte ve onu savunmaktadırlar.
Demek ki halkımızın tepkisini oluşturan önemli sebeplerden ikisi bunlardır.

Halkımız BOP yani Yeni Sevr sürecine
tepkisini koydu
Bir başka önemli sebep, bir üçüncü önemli sebep de; Türkiye’nin Yeni Sevr’e adım adım götürülüşüne, ABD’nin Büyük
Ortadoğu Projesi’ne karşı halkımızın duyduğu tepkidir. Yani bunun bir parçası olarak Irak’ta emperyalistlerle beraber Irak’ın
bombalanmasını, milyonlarca insanın katledilmesini, işgal edilmesini ve on binlerce Müslüman kadının ırzına geçilmesini savunan Tayyip’e karşı halkın duyduğu tepkidir. Dostum dediği,
elinden ödül aldığı Muammer Kaddafi’nin alçakça katledilmesinde suç ortağı olmasına halkımızın duyduğu tepkidir. Ve en son
olarak Suriye’de; “Bizim Beşşar Esad’la ilişkimiz kardeşten de
öte, daha yakınız” demesinden kısa bir süre sonra, bir yıl kadar
sonra efendisi Obama’dan aldığı bir emir üzerine bir anda Beşşar Esad’ı başdüşman ilan etmesinden dolayı halkımızın ona
duyduğu tepkidir.
Yani bunlar Tefeci-Bezirgân Sermayenin temsilcileri oldukları için bunlarda tutarlılık, dürüstlük, namus, onur, insanî değerler
zerrece bulunmaz. Yani çıkarları gerektirdiği anda gözlerini kırpmadan, duraksamadan satar geçer bunlar. O yüzden bunların ruhiyatlarına baktığımız zaman vicdan bulamayız. Herhangi bir insanî değer bulamayız. Acıma duygusu bulamayız bunlarda. Bunlar insana düşman, hayvana düşman, doğaya düşman. Bunların
tek tapındıkları Tanrı, Para Tanrısı başka Tanrıları, değerleri yok.
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Sokak hayvanlarını topluyorlar bunların belediyeleri; götürüp
Beykoz ormanlarına, Belgrat Ormanı’na atıyorlar. Orada o çaresiz zavallı hayvancıklar açlıktan, susuzluktan ölüyor. Ve bu canavarlıklarını gizlemek için de kışın kar altında oralarda can çekişen hayvanlara, sözüm ona ara sıra göstermelik, görüntüye
kaydetmek amacıyla yiyecek götürüyorlar, yiyecek atıyorlar.
Onu da sitelerine koyup, bak biz doğal alanlarına bıraktığımız
hayvanlara nasıl yiyecek veriyoruz, onları besliyoruz, diye halkımızı kandırıyorlar. Yoksa evcil hayvanların doğal hayatı, yaşam alanı orman olur mu? Kediler, aşağı yukarı 4000 yıl önce,
köpekler 10 bin yıl önce evcilleştirildi. Yani köpekler, insanlığın
Orta Barbarlık aşamasına, Çoban Toplum aşamasına geçmesiyle
birlikte evcilleştirildi. Kediler, Mısır’da, Mısır Medeniyetiyle
birlikte Nil Havzası’nın tarıma açılmasıyla birlikte evcilleştirildi. Oralardaki tarım alanlarını farelerden korumak için yaban
hayvan olan kediler evcilleştirildi. Ve artık evcil hayvan oldular.
Doğal yaşam alanları biz insanların yaşadığı yerlerdir. O bakımdan bunlar insana acımadığı için hayvana hiç acımazlar.
Yine memleketim Konya’da yumurta tavuğu, civcivi üreten
üretimhanelerde civcivler yumurtadan çıktığı anda erkekleri hemen dişilerden ayırıyorlarmış ve onları kafesler içerisinde kamyonlara doldurarak götürüp kıra atıyorlarmış. Acımasızlığı, zalimliği görüyor musunuz? Çünkü et tavuğu olmadığı için bu civcivler en fazla 1.5-2 kilo kadar ağırlığa ulaşırlar. Hâlbuki et tavukları 50-60 günde 3-4 kilo ağırlığa ulaşır. O yüzden daha kârlı olanı üretir çiftlik sahipleri. Ne diye bunlarla uğraşalım, diye
onları daha ilk günden ölüme terk ediyorlar. Bunu da yapan Ortaçağcı, Tayyipgiller’in taraftarı olan insanlar; o çiftliklerin sahipleri…

Tayyip, İnsanî bir duygu taşımaz, o yüzden
doğaya, insana, hayvana düşmandır
Gezi Parkı’na gelirsek…
İnsana ve hayvana acımayan ağaca acır mı hiç? Ağaca hiç
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acımaz. Bunlar için ağacın bir önemi yok.
Ne yaptılar?
HES’lerle Karadeniz’in tüm doğal yapısını bozdular, imha ettiler. Maden alanlarıyla Ege’nin ve Akdeniz’in doğal yapısını
imha ettiler. Ormanlarını imha ettiler, akarsularını imha ettiler.
Şimdi de Gezi Parkı’nı imha ederek, oradaki yeşil alanı ve İstanbul Halkının belirli günlerde sıcaktan bunaldığı anlarda serinleyebildiği ender alanlardan biri olan bu alanı ortadan kaldırmak
istiyorlar. Ve aynı zamanda da bizim 1 Mayıs Alanı’mızı bu maskeyle, bu yalanla, bu demagojiyle elimizden almak istiyorlar. O
bakımdan bunlarda duygu yok, his yok, arkadaşlar. Yaptıkları zalimliklerin, gaddarlıkların, ihanetlerin nedeni bu kişiliklerinden
de kaynaklanıyor.
İnsanlarımızın nasıl aşağıladığını biliyorsunuz değil mi?
İşçiyi azarlıyor, köylüyü azarlıyor; anasına varıncaya kadar
dil uzatıyor. Memurlarımızı azarlıyor, doktorları azarlıyor, eczacıları azarlıyor, işine gelmeyen yargı mensuplarını azarlıyor.
İşte en son 6’ncı İdare Mahkemesinin yargıçlarını azarladı.
Niye?
Kendi isteğine aykırı karar verdiği için. Küstah, saldırgan,
hakaretamiz tüm açıklamaları, konuşmaları, tüm tavırları dikkat
ederseniz… Şimdi insanların vicdanlarını da aşağılıyor. Acıma
duygularını, sevgilerini de aşağılıyor.
Demokrat, laik, Mustafa Kemalci yazarlara ne diyor?
Özellikle Bekir Çoşkun’u kastederek; “bunlar köpekleriyle
yatarlar”, diyor değil mi arkadaşlar, aşağılamak için.
Oysa biz doğayı, hayvanları ve insanları içtenlikle seven ve
bir bütün olarak kabul eden bir anlayışa sahip olduğumuz için
hiç kimseyi hayvan sıfatıyla niteleyerek aşağılamayız.
Şimdi burada bir olay anlatmak istiyorum. İnternet sitelerine
girerseniz “Köpek Haçiko” diye ararsanız; (bazı arkadaşlarımız
biliyordur belki) dokunaklı bir hikâyeyle karşılaşırsınız. Bir Ja23

pon profesörün 1923 doğumlu (Haçiko Japoncada “Sekiz Tane”
anlamına geliyor) bir köpeği var. Profesör her gün metroya kadar köpeğiyle birlikte geliyor; profesör metroya biniyor, köpek
evine dönüyor. Profesörün üniversiteden dönüş saatinde yine
metro istasyonuna geliyor ve metrodan inenleri dikkatle takip
ederek sahibi metrodan iner inmez koşarak onunla birlikte sarmaş dolaş evine dönüyor. Ama bir gün profesör bir konferansta
kürsüde mikrofon başında kalp krizi geçirerek ölüyor. Haçiko
akşamüzeri istasyona geliyor ama sahibi dönmüyor. Saat 10’a
kadar bekliyor, dönmeyince, kimse kalmayınca evine dönüyor.
Ve ertesi gün yine profesörün eve dönüş saatinde geliyor yine
bekliyor 10’a kadar ve ondan sonra dönüyor. Ve Haçiko’nun sahibini bu bekleyişleri tam 10 yıl, ömrünün sonuna kadar sürüyor.
1935’te karlı bir kış günü Haçiko yine istasyonun önünde lapa
lapa kar yağarken hayata gözlerini yumuyor.
İlkel Komünal Toplumdan doğrudan Kapitalizme geçen Japonlar, böyle yüksek, yüce değerlere önem verdikleri için Haçiko’nun o istasyon önünde, son nefesini verdiği yere bakırdan bir
heykelini dikiyorlar. Ve o günden sonra istasyonun o çıkış kapısına Haçiko Kapısı adı veriliyor. Genç kızlar ve delikanlıların
sevgilileriyle randevulaşmayı en çok tercih ettikleri yerlerden biriymiş burası.
Hayvandaki sevgiye, sadakate bakar mısınız, arkadaşlar?..
Yine geçen senelerdeydi. Ya geçen sene ya evvelki sene,
Muş’ta bir çoban köpeği, Kangal türü bir çoban köpeğinin bir
davranışı vardı. Koyun sürüsü yoldan geçerken kamyon çarpıyor
ve bir kuzuyu öldürüyor. Köpeğin korumakla sorumlu olduğu
sürüden bir kuzuyu öldürüyor. Ve köpek başında bekliyor. 4 gün
bekliyor kuzunun başında. Çünkü benim sorumluluğum altındaydı; onu bırakıp gidemem, diyor. Çünkü benim sorumluluğumdaki bir hayvan, burada yattı onu bırakıp gidemem, diyor.
Onun korunması bana ait bir görevdi. Onu bırakamam. 4 gün
bekliyor... Sonunda haber veriyorlar sürünün çobanına, çoban
gelip kuzunun cesediyle beraber köpeği götürüyor.
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Yine 10 gün ya da 15 gün kadar önceydi; Şişli’de sokakta yaşayan bir insanımız, iki köpekle beraber yaşıyor. Ana cadde üzerinde yüzükoyun yatmış uyuyor. İnsanlar hareketsiz yattığını görünce herhalde cansız, başına bir şey geldi ya da baygın diye düşünüyorlar. Ve sağlık ekiplerine haber veriyorlar. Ambulansla
sağlık görevlileri geliyor, köpeğin biri hemen fırlayarak sahibine, dostuna zarar verir endişesi taşıyarak sağlık görevlilerini yanına sokmuyor. Ve köpeğin uzun havlamaları üzerine adam uyanıyor; bir sağlık sorunu yokmuş, kalkıp birlikte gidiyorlar başka
bir yere.
Şimdi bütün bunlara bakıyoruz bir de Tayyipgiller’e bakıyoruz. Dostum dediği Kaddafi’yi, Obama’nın bir emriyle satıyor.
Beşşar Esad’ı, Obama’nın bir emriyle satıyor.
Yine birkaç gün önce, 3’üncü Köprünün inşaatını başlattı değil mi? “Boğaz’a 3’üncü altın gerdanlık yapıyoruz”, dedi değil
mi?
Oysa 1995’te belediye başkanıyken aynı köprü için bakın ne
diyor:
“3’üncü Köprü İstanbul için cinayettir. Kuzey bölgemizde kalan yeşil alanların bölgelerin imara açılarak katledilmesinden başka bir şey değildir. İnşallah bu cinayet bitmeden hükümet değişir.”

İfade bu kadar açık ve net. Oysa bugün tam 180 derece karşısında bu anlayışının.
İşte bütün bunları değerlendirdiğimiz zaman şöyle diyebiliriz
herhalde; keşke bunların yerine bizi Haçiko gibi, Muş’taki o
kangal köpeğimiz gibi ya da Şişli’deki o garibanın sokak köpekleri gibi bir köpek yönetseydi bu ihanetleri yapmazdı, bu zulümleri yapmazdı, bu döneklikleri yapmazdı, bu zalimlikleri yapmazdı. Ama bunlarda içtenlik yok, hiçbir insanî değer yok…
Direniş’in 4’üncü gününde televizyonlarda izlenen bir konuşmasında sırıtıyordu değil mi yine meydan okuyarak? Sırıtıyor,
arkadaşlar… Oysa insanlar günlerdir gaz yiyorlar, cop yiyorlar,
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gaz bombaları patlıyor yüzlerinde, başlarında, bedenlerinde. Biber gazı karıştırılmış sularla bedenleri kavruluyor. Ama buna
rağmen o sırıtıyor; işte acıma hissi yok... Duygu olmadığı için
vicdan teşekkül etmemiş bunlarda. Var olanı da satmışlardır, çıkarları için satmışlardır. Hani daha önce açıklamıştık ya bunlar
dördüncü canlı türü... Bunlar insan doğmuş ama iradî olarak insanlığı terk etmiş yaratıklardır.
İşte halkımızın tüm bunlara; bu zalimliklere, bu ihanetlere, bu
dönekliklere, bu zulümlere duyduğu tepkinin ifadesidir isyan,
başkaldırı.
Bir de Kuvayimilliye yadigarı tüm kamu kurumlarını sattı değil mi? Bir bir sattı. Elde hiçbir şey bırakmadı. Şimdi işte en son
geçen hafta Galata ve çevresini de sattı. Yani artık ormanları satacaklar, şehirleri satacaklar, yolları, köprüleri bildiğimiz gibi
satacaklar. Bunlar için her şey satılık. Satılık olmayan hiçbir şey
yok. Çünkü bunların sloganı; satalım, vuralım ve küp dolduralım. Ve ihanet edelim iktidarda kalabilmek için, bunları yapabilmek için. Bunların başka bir dünyası, düşüncesi yok.
Tabiî bu arada da işte halkımızı, gerçek İslam olmayan yani
Hz. Muhammed’in ve Dört Halife’nin İslamıyla ilgisi olmayan
Muaviye’nin ve Yezid’in diniyle kandırıyorlar. Yani sahte İslamla kandırıyorlar. Yoksa hep söylediğimiz gibi Hz. Muhammed’in
amacı ne?
Cenneti bu dünyada kurmak. İnsanları, hayvanları, doğayı bir
uyum içinde yaşatmak. Hurma fidanları dikiyor ve koruyor o
bahçeyi ve hâlâ Hacca gidenler, o hurma bahçesinden devşirilmiş hurmaları getiriyorlar “Peygamber Hurması” diye. Hacılar
getiriyor, arkadaşlar, duymuşsunuzdur siz de.
Hani ünlü bir hadisinde ne diyor?
“Kıyametin yarın olacağını bilseniz eğer elinizde bir fidan
varsa onu dikiniz, bilseniz bile onu dikiniz. Bilseniz bile onu
dikmekten geri durmayın”, diyor.
O denli doğaya, yeşile önem veren bir lider, bir devrimci ön26

der. İslamiyet bizim için Tarihsel bir devrimdir. Ama bunlar işte
katliamcı. Başka bir şey yok bunlarda…
Yukarıda demiştik ki bu isyana yol açan sebepleri iki başlık
altında inceleyebiliriz. Birincisi, yukarıda değindiğimiz gibi, Ortaçağcı gidişe başkaldırıydı.

PKK, BDP, “Süreç”in zarar görmemesi için
eyleme katılmadı
Şimdi ikincisine geldik. Bu da Türkiye’nin Yeni Sevr’e götürülüşüne başkaldırıdır.
“İmralı çözüm süreci” denilen Kürt Sorunu’nun Amerikancı
çözümüne karşı başta halkımızın duyduğu bir tepkidir bu İsyan.
Çünkü bizim de dediğimiz gibi, halk sağduyusuyla bu
sürecin, BOP sürecinin bir parçası olduğunu biliyor. Açıkça BOP
amacına yönelik olduğunu ve BOP haritasına doğru Türkiye’nin
götürüldüğünü hissediyor ve ona duyduğu bir tepkidir.
Burada Kürt Meselesi’nin üzerinde biraz daha durursak,
bildiğimiz gibi Kürt Meselesi’nin bir Amerikancı bir de
Devrimci çözümü var.
Devrimci çözüm, bildiğimiz gibi bizim 1933’den bu yana
savunduğumuz Kürt-Türk Halk Cumhuriyetidir. Edirne’den
Çin sınırına kadar Kürt-Türk Halk Cumhuriyeti, diyoruz biz bu
çözüme. Devrimci, Sosyalist bir Cumhuriyet bizim savunduğumuz.
Ama şimdiki süreç ne?
Tayyipgiller’in, ABD’nin, AB’nin, TÜSİAD’ın ve Ortaçağcıların el birliğiyle yürüttükleri süreç ve BOP sürecinin bir parçası
olan, Amerikancı çözümü amaçlayan süreçtir. Ve bu süreç,
halklara düşmanlıktan başka hiçbir şey getirmez yani mutluluk
da getirmez, özgürlük de getirmez, barış da getirmez. Ve bu
süreç, yeni bir İsrail yaratma sürecidir. O bakımdan Kürt
Sorunu’nun Devrimci çözümüyle Amerikancı çözümü yer ile
gök kadar birbirinden farklıdır, birbirinin zıttıdır.
27

Devrimci çözüm, AB ve ABD Emperyalistlerine karşı
bölgemizde sağlam, yenilmez, aşılmaz, sarsılmaz bir kale
oluşturmayı amaçlayan, devrimci bir kale oluşturmayı
amaçlayan çözümdür. Ve tüm Ortadoğu Halklarına, Asya
Halklarına destek, moral ve güç vermeyi amaçlayan bir
çözümdür. Ve emperyalistleri ülkemizden, Ortadoğu’dan ve tüm
Asya’dan atmayı amaçlayan bir çözümdür. Yani Sosyalist bir
Ortadoğu ve Asya kurmayı amaçlayan bir çözümdür devrimci
çözüm.
Ama şu anki süreç; ABD’nin, AB’nin, Tayyipgiller’in ve
PKK’nin, BDP’nin, Soros’un, TÜSİAD’ın ve her türden
gericinin birlikte yürüttüğü bir süreçtir. Tamamiyle Ortadoğu’da
AB-D’nin yeni bir petrol bekçisini, yeni bir ileri karakolunu
oluşturmayı amaçlayan bir süreçtir. Yani bu denli Devrimci Çözümün karşıtı, zıttı olan bir süreçtir bu. İşte halkımız, bu
Amerikancı çözüme karşı bir tepki ortaya koymuştur burada dikkat edersek.
Demek ki bu şekilde sıralayabiliriz bu İsyanı, bu Başkaldırıyı
yaratan nedenleri, bu şekilde maddelendirebiliriz.
Şimdi eylemin kendisine gelirsek… Eylemin çapı çok büyük.
İşte İstanbul’da, Taksim’de dün yapılan eyleme bakarsak; 1
milyon insanın alana gelip gittiğini ortaya koyabilir,
söyleyebiliriz açıkça. Böylesine büyük bir eylem, böylesine
güçlü bir eylem…
Ve bu eylemin bir diğer özelliği de Türk Halkının
isyancılarından oluşan bir eylem bu. Ezici çoğunluğuyla
tamamen Türk isyancıların oluşturduğu bir eylem. Ne yazık ki
1990’dan bu yana Amerikan çizgisine girmiş olan PKK ve BDP,
bu eyleme ilgi göstermedi. O nedenle de Kürt Halkından
insanlarımızın büyük çoğunluğu bu eyleme katılmadı. Alanda
da gördük bu gerçeği.
En son dün, BDP göstermelik olarak kaç kişiyle geldi
bayraklarıyla akşama doğru yani zafer kazanıldıktan sonra?
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20-30 kişi aşağı yukarı. Geldiler ve bir süre kalıp görünmez
oldular. Kaldı ki zaferin kazanılmasında hiçbir payları olmadı,
katılmadılar çünkü. Ve dün Diyarbakır’da bin kişi destek
yürüyüşü yapıyor. Sadece bin kişi… Diyarbakır gibi büyük bir
merkezde... O da 3 saat kadar sürüyor, polisin; artık eyleminizi
yaptınız, gösterinizi yaptınız, tepkinizi ortaya koydunuz, hiçbir
olaya yer vermediniz şu ana kadar, bundan sonra da dağılın, uyarısına uyarak sessizce dağılıyor. Yani bir mücadele yok, bir
çatışma yok...
Şimdi tabiî eylemin bu niteliğini, bu çapını PKK, BDP,
Amerika da biliyor aslında. Onlar Tayyipgiller’in böyle bir
hezimete uğramasını istemiyorlar. Çünkü Tayyipgiller şu andaki
en büyük müttefikleri. Kendilerine en yakın olan parti Tayyipgiller’in partisi ve ortaklar artık şu anda. Zaten Tayyip’in bu
süreç açıkça ilan edildikten sonra giderek pervasızlaşması,
azgınlaşması da bu güvenden kaynaklanıyor. Nasıl olsa BDP’nin
muhalefetini de ortadan kaldırdım, onunla da ittifak kurdum;
artık daha güçlü hale geldim, her istediğimi gönlümce
yapabilirim, uygulayabilirim, Türkiye de benim artık çiftliğim
gözüyle bakmaya başladı. Bu anlayışına vardı.
İşte tüm bunları bildiği için BDP ve PKK, Tayyipgiller’in bu
hezimetinden rahatsız. Ortaklarının zayıf düşmesi, güç
kaybetmesi onların işine gelmiyor. Ortakları güçlü olsun ki,
onunla her anlaşmayı yapabilsinler ve o da hayata geçirilsin.
Şimdi bu bir de şunu gösteriyor, arkadaşlar; BDP’nin de
PKK’nin de eyleminin, ideolojisinin muhtevasına baktığımız
zaman, demokrasinin bulunmadığını, demokratlığın bulunmadığını görüyoruz. Bu eylem halkın bir Başkaldırısı, İsyanı. İnsan nasıl tepkisiz kalabilir buna? Ama o duyarlılık olmadığı için
istemiyor BDP bu isyanın başarısını.
Şimdi bu bir de şunu ortaya koyuyor; PKK, Türk Solu’nu hep
aşağılardı dikkat edersek: Bunlar bir şey yapamaz, bir etkileri yok,
bir güçleri yok, bir eylem, güçlü bir eylem, koyamazlar, diye.
Bir de onu ortadan kaldırdı, onu yıktı bu eylem, bu İsyan.
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Demek ki Türk Halkı, milyonlar olarak ortaya eylemler koydu
mu en Amerikancı, en hain iktidarı dize getirerebiliyor. Ve
kendiliğinden bir eylemiyle...

Korkak ve aptal diyenlere Türk Halkından
tokat gibi cevap…
Şimdi orada şu aklımıza geliyor; Türk Halkını aşağılayan
bazı yazarçizerler de vardı, biliyorsunuz. Bir kısmı rahmetli
oldu, bir kısmı hâlâ onun sözlerini yazıyorlar, televizyon
ekranlarından tekrarlayıp duruyorlar. İşte en az yüzde 60’ımız
geri zekalıymış. Hatta daha fazlasını biçti adam; asgarisi yüzde
60’mış. Hatta aslına bakılırsa yüzde 90’a kadar çıkarmış bu oran
da... Bir de Türk Halkı korkaktır, diyorlardı... Böylesine kendini
ilerici, demokrat sanan korkakların da karaçalmaları vardı, bir
anlamda namussuzlukları vardı. Halkımızı aşağılamaları vardı.
Şimdi bunun da nasıl bir düzenbazlık olduğu, gerçeklikle
uzaktan yakından bir ilgisinin olmadığı bir anda ortaya çıkıverdi.
Eylemlerde hepimiz yaşadık, gördük, bütün o zulme karşı
insanların yüzlerinde hiçbir korku hissetmedik.
Var mı insanların yüzlerinde korkuya tanık olduğunuz bir an?
Hayır. Gaz bombaları, plastik mermiler kafalarında,
yüzlerinde, bedenlerinde patlıyor, bacaklarında, ayaklarında
patlıyor ama hiç kimse korku duymuyor; korkunun zerresi yok.
Herkes bir coşku içerisinde, bir mutluluk içerisinde. O mücadelenin, o gücün verdiği bir heyecan içinde. Bir şevk içinde insanlar eylemlerini sürdürdüler. Ve çok güzel bir dayanışma içinde
eylemlerini ortaya koydular. Neredeyse Komün günlerini yaşadık,
değil mi arkadaşlar? Herkes her şeyini ortaya koydu. Ağır gaz
yiyen insanlara hemen herkes elinden gelen yardımı sundu. Ve
namuslu ilerici, devrimci doktorlarımız gönüllü olarak gelip
belirli kuruluşları klinik haline getirdiler ve yaralılarımıza orada
tıbbî hizmet verdiler. Hatta Cuma gecesi 02:00’a doğru beni bir
doktor, genç bir doktor zorla TMMOB’ye götürdü. Ben reddettim
yani gözlerimden yaş akıyor, nefes almakta zorlanıyorum, alerjen
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bir bünyeye sahip olduğum için gaz çok kötü etkiliyor, nefes
borumu bayağı bir kilitliyor. İşaretimle ve ağzımdan çıkan
sözlerle, az da olsa çıkan sözlerle, reddettim defalarca. Olmaz
Hoca, dedi, ben doktorum ve senin daha fazla gaz yememen
gerekiyor; şu anda seni buraya sokacağız, dedi. Onun üzerine
girdim. Ali Başkan da geldi. Yani böylesine sevgiyle yaklaştı
bana. Her arkadaşa, katılımcıya aynı sevgiyle yaklaşıldı. Demek
ki burada örnek bir dayanışma, kardeşlik, yoldaşlık ortaya kondu.
Eylemin bu yönü de çok önemli bizim için.

İsyanın sınıfsal analizi…
Şimdi olayın bir başka noktasına gelirsek; katılımcıların
sosyal durumlarına, konumlarına, sınıfsal konumlarına,
durumlarına bakarsak şunu görürüz: Ne yazık ki İşçi Sınıfımız
bu eylemde çok az yer aldı, değil mi arkadaşlar? Ortak
gözlemimiz bu.
Zaten İşçi Sınıfımız yer alsaydı, Tayyipgiller’in uyguladığı
ekonomik soygun ve zulüm, işsizleştirme de buna dahil,
pahalılılık da buna dahil ortaya konurdu. Ama o sloganlar az
atıldı dikkat edersek. Yani ekonomik içerikli sloganlar az atıldı.
Ekonomik zulümden en çok etkilenen İşçi Sınıfımız, Yoksul
Köylülüğümüzdür. Onlar eylemde bulunmadıkları için
ekonomik talepler öncelikli değildi. Öncelikli olan hep siyasi
taleplerdi bu eylemde.
Bu şunu gösteriyor, ne yazık ki İşçi Sınıfımız, 1950’den bu
yana ABD’nin projelendirdiği ve uygulamaya koyduğu “Yeşil
Kuşak Projesi” çerçevesinde, toplumun en az eğitimli bölümünü
oluşturan İşçi Sınıfımız, Ortaçağcı ideolojinin karanlığından en
çok etkilendi. İşte bu yüzden Tayyipgiller’e en çok oy veren
sosyal kesimi oluşturdu, Yoksul Köylülüğümüzle birlikte.
İşte geçen yıllarda, Ankara Tekel Direnişi’nde de böyle oldu
değil mi? Hepsi ne diyordu?
Elim kırılsaydı da Tayyip’e oy vermeseydim, diyordu değil
mi?
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Biri de ne diyordu?
Oğlumun adını Tayyip Erdoğan koymuştum, diyordu. Zaten
yapılan istatistikî araştırmalarda da halkın eğitim düzeyi
azaldıkça, düştükçe o kesimden Tayyipgiller’in aldığı oy oranı
aynı oranda artıyor. Kadınlarımızın eğitimsizlik oranı erkeklere
göre daha yüksek, değil mi? Kadının ikinci sınıf kategori
sayılmasından dolayı... O bakımdan Tayyipgiller’in kadınlardan
aldığı oy oranı, erkeklere göre 6 puan daha yüksek. İşte aynı
anlayış çerçevesinde İşçi Sınıfımız da Tayyipgiller’in bu
zulmüne karşı daha az duyarlı, daha az etkili eyleme katılan
diğer sınıf ve tabakalara oranla. Eylemin bir diğer yönü de bu...
Tabiî bu durum bir de şunu gösterir; biz devrimcilerin İşçi
Sınıfıyla bağlarının olmadığını. Bizim bağlar kurmamız
gerekirken tersine bizim dağınıksızlığımızdan, örgütsüzlüğümüzden dolayı Tayyipgiller’in İşçi Sınıfını, Köylülüğümüzü
avladıklarını, kandırdıklarını ve Ortaçağın karanlık ideolojisiyle
doktrine ettiklerini gösterir. Dediğim gibi bir diğer sosyal
gerçekliğimiz de budur.
Zaten biz de bunu daha önce tespit ettiğimiz için hedef
kitlemiz olarak, İkinci Kongre konuşmamızda da açıkça
belirttiğimiz gibi, eylemin bu katılımcılarını işaret etmiştik. Yani
şu an bizim ideolojimize en duyarlı olan halk kesimi bu
insanlarımızdır. Onlar üzerinde yoğunluklu olarak çalışmalıyız.
Tabiî İşçi Sınıfı çalışması asla ihmal edilmemeli çünkü
Devrimin Öz Gücü, her zaman için İşçi Sınıfı olacaktır. Şu anki
öncelikli kazanacağımız güç yani daha kolay kazanacağımız
güç; eylemin, bu İsyanın katılımcıları olarak saydığımız
insanlardır, demiştik. Bir de o öngörümüz, o tespitimiz
gerçekleşmiş oldu bir anlamda yahut da kanıtlanmış oldu bu
eylemle birlikte.
Daha önce de söyledim ama bir kez daha altını çizeyim; bu
İsyan, Sevrci Sol’un artık halktan tümüyle koptuğunu gösteriyor.
Çünkü Sevrci Sol’un programının hiçbir maddesi halkımızın
burada ortaya koyduğu taleplerden oluşmaz.
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Halkımız ne diyor?
Tam bağımsızlık, diyor, laiklik diyor, yurtseverlik diyor,
Mustafa Kemal, diyor. Ama Sevrciler bunların hepsine düşman.
O bakımdan onlar halktan bütünüyle kopmuşlardır. Böyle olunca
artık tamamen Amerika’nın “Project Democracy” çerçevesi
içerisine savrulup gitmişlerdir. Savundukları bütün tezler o
çerçeve içerisinde; ABD’nin, CIA’nın, Pentagon’un projelendirdiği, maddelendirdiği tezler.
Tabiî bu eylem bir de bizim Sevrci Sol’un, Yeni CIA
Solu’nun Denizler’le, Mahirler’le tümden koptuğunu da bir kez
daha ortaya koymuştur.
Hep söylediğimiz gibi Denizler neyi savunuyorlardı?
Laikliği, Mustafa Kemal’i, Ulusal Kurtuluşu, Tam Bağımsızlığı; Soykırım yalanına karşı çıkıyorlardı, Kıbrıs Meselesi’nde
tamamen bizim savunduğumuz tezi savunuyorlardı.
İşte o açıdan da bir kez daha görüldü ki, Sevrciler artık
Denizler’in ve Mahirler’in programıyla tümden ilişkilerini
kesmişler. Yani Amerika’nın “Project Democracy” programıdır
onların programı. Böylelikle halkla, ilericilikle devrimcilikle,
Denizler’le, Mahirler’le, Mustafa Suphiler’le, Onbeşler’le hiçbir
alakaları kalmamıştır; hepsine ihanet etmişlerdir.
Gerçek devrimci hareket olarak bir tek biz varız, bir kez daha
bu ortaya çıkmıştır. Çünkü bizim taleplerimiz tümüyle halkın bu
talepleriyle örtüşmektedir.
Bir tek şu itiraz yapılabilir: Denilebilir ki; halkımız, buraya
katılan insanlar, Kürt Sorunu’nun sizin savunduğunuz devrimci
çözümünü şu anda benimsemiyorlar.
Evet bu doğru. Benimsemiyorlar ama biz gerçekten
güçlendiğimiz, halkla o bağları kurduğumuz anda, Kürt
Sorunu’nun Devrimci çözümünü de bu halka çok kolay anlatırız.
Hep söylediğimiz gibi, çok kolay anlatırız... Hiç zorlanmayız bu
konuda da. Ama şu anda yeterli bağlarımız olmadığı için, zaten
eylemin yönlendiricisi yahut başlatıcısı, programlayıcısı,
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planlayıcısı da biz olmadığımız için halkın durumu, isyancı
halkımızın durumu bu. Ama biz yarın güçlendiğimiz, halkla sıkı
bağlar kurduğumuz anda, Kürt Sorunu’nun Devrimci çözümünü
de kolaylıkla bu halkımıza kabul ettireceğiz, bundan da zerre
kuşku duymuyoruz.
Yabancı haber ajanslarında bir değerlendirme vardı bu
öğleden sonra. Deniyor ki, halkta AKP iktidarına karşı bir tepki
ve öfke var. Ama bunu yönlendirecek bir siyasi parti yok. Yani
bizim tespitimizi, Batı’daki objektif, gerçekçi burjuva
yazarçizerleri görüyorlar. Türkiye de gerçek bir siyasi parti,
örgüt yok, diyorlar.
Biz, ne yazık ki abluka altındayız. Hem Parababalarının hem
de Sevrcilerin ablukası altındayız. Biliyorsunuz, Sevrci Soytarı
Sahte Sol’un 17 grubu bizimle ilişkilerini askıya aldılar. Sadece
teorik olarak onları eleştirdik; devrimci bir görevimizi yerine getirdik diye; buna duydukları tepkiden dolayı, düşmanlıktan
dolayı bize saldırılarda bulundular, fiili saldırılar da yaptılar
defalarca. Ama yine de bu ablukayı yırtıyoruz ve giderek
yırtacağız. Halkımızla daha geniş, daha kitlesel bağlar
kuracağız. Bundan da eminiz.
İşte isyanın en önünde, en ön safta panzerlerin, tomaların,
biber gazı bombalarının en yakın oldukları yerlerde bizim
arkadaşlarımız ve bizim bayraklarımız vardı. Bunu yaşadık ve
işte burjuva basında, kıyıda köşede bile olsa, yer almaktayız. O
cesarette, o kararlılıkta ve o bilinçteyiz. Giderek o ihanet
halkasını çıkarıp atacağız, bu ablukayı yaracağız ve hak
ettiğimiz yolu alacağız. Buna da inancımız tam, arkadaşlar.

İsyan, Teorimizi bir kez daha doğruladı
Dikkat edersek biz on yıllardan bu yana hep eğitimin ve
laikliğin ısrarla üzerinde duruyoruz. “Demokratik ve Laik
Eğitim”, diyoruz değil mi?
Yani eğitimin de iki ayağı vardır; Demokratik ve Laik olacak.
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Bu iki ayak birbirinden kopmaz. Bir üçüncü ayak da Anadilin
özgürlüğüdür. Şimdi laiklik olmadan demokrasi olmaz,
demokratiklik olmaz. Laik olmayan bir eğitim asla demokratik
olamaz. Çünkü din dogmalarına dayanan, doğayı ve toplumu din
dogmalarıyla açıklayan bir eğitimin, bilimsel olmasına,
demokratik olmasına imkan var mı?
İmkân yok. Demek ki, demokratikliğin olmazsa olmazı
laikliktir. Ama bunu bizim dışımızda (gerçek devrimci olmadıkları için) devrimciler kavramadı. Laiklikten bize ne? O
Kemalistlerin işi, dediler. Ortaçağcılarla beraber on yıllarca
omuz omuza eylemler yaptılar. Ama bu isyancı insanlarımız
laikliği savunuyorlar, Ortaçağcı gidişe dur, diyorlar.
Geçen CHP’lilerin İskele meydanlarında dağıttığı mitinge
davet, ne diyelim, bildirileri vardı. Günlerdir dağıtıyorlar
Kadıköy’de yapmayı düşündükleri mitinge davet için.
Nitekim o mitingi iptal ederek ne yaptılar dün?
Beşiktaş’a yönlendiler, ki bence akıllı bir davranıştı, bunu
görebildiler, en son gün de olsa bunu görebildiler.
Burada taleplerini maddelendiriyor, Laiklik yok. 19 madde
sıralamış, laiklik diye bir madde yok. Çünkü laiklik derdi değil.
Kılıçdaroğlu ne dedi?
Laiklik tehlikede değil, dedi değil mi?
Cemaatler faydalı, dedi. Tarikatlar faydalı, dedi.
Fethullah’la görüşme yapmak için ekipler gönderiyor değil
mi?
Çarşaf açılımları yapıyorlar. O da bir Amerikan projesi; şu
anki CHP yönetimi. Onu da, o yönetimi de iktidara getiren Amerika. O yüzden Ortaçağa karşı bir tepkisinin olmaması, laiklik
diye bir derdinin olmaması gayet doğal, arkadaşlar.
Bu eylem, bizim on yıllardır savunduğumuz tezlerin ne kadar
doğru, haklı ve meşru olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Eylemin sebepleri, niteliği ve sonuçları itibari ile aşağı yukarı
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söyleyeceklerimiz bunlardır. O zaman bundan sonra yapmamız
gereken, bu dersler ışığında mücadelemize bütün gücümüzle
sarılmak, devam etmektir.
Eninde sonunda zafer bizim ve yoldaşlarımızın olacak!
Bundan en ufak şüphemiz yok.
Hep söylediğimiz sözlerle bitirelim, arkadaşlar:
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz, Kazanacağız!..
02.06.2013
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Ayrım II
HKP Genel Başkanı
Nurullah Ankut Yoldaş’ın
Taksim Gezi İsyanı’na İlişkin
8 Haziran 2013 Tarihli Değerlendirmesi

Saygıdeğer yoldaşlar,
28 Mayıs Başkaldırı’mız sadece ülkemiz içinde değil, tüm
dünyada yankılar uyandırdı. Direnişin başlamasını takip eden bir
hafta süresince dünyada atılan tweetlerin % 85’ini yalnızca bizim bu Direnişi’miz oluşturdu. Yani bu denli dünyada yankılar
uyandıran bir eylem oldu ve hâlâ da zaferle ilerlemekte, sürmekte...
75 ilimizde gerçekleşti bu Direniş ve bu illerimizin 300 büyük meydanında 600’ün üzerinde ana caddesinde ve binlerce, on
binlerce mahallesinde, sokağında gerçekleşti bu Direnişi’miz.
Bu bakımdan Direniş’e katılanların sayısına bakarsak milyonları hatta 10 milyonu bile aştı diyebiliriz rahatlıkla. Tayyipgiller
iktidarına karşı; onların yaptığı zalimane, acımasız, insanlık dışı
zulme karşı, ihanetlere karşı halkımızın biriken tepkisi nihayet
28 Mayıs’ta patladı, yoldaşlar. Ve kitleler, artık yeter, diyerek isyanlarını caddelere, meydanlara döktü. Ve bugüne dek ABD’nin
en uşak iktidarı olan, ona en kölece bağlı olan iktidar çatırdadı.
Bu İsyan sonrasında çatırdadı. İşte apaçık bir şekilde Abdullah
Gül, Bülent Arınç ve bakanların ağırlıklı kesimi ayrı bir safta yer
aldı ve Tayyip neredeyse yalnız denilebilecek bir durumda bir
başka, öbür safta yer aldı. Tabiî ABD için uşakların, hizmetkârların değeri, sadece onların kullanım değerlerini sürdürebildikleri sürece vardır.
Nedir bu değeri ifade eden şey?
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Onların halkı kandırma, uyutma, aldatma gücünü ellerinde
bulundurdukları süredir. Onu başaramadıkları anda onların miadı dolmuş sayılır ve hurdalığa, çöplüğe atılır onlar. Hiç yüzlerine bakılmaz. İşte Tayyip de o duruma gelmek üzere, yoldaşlar.
Böylesine büyük her sosyal olay, o ülkedeki tüm siyasal güçleri sınavdan geçirir. Onların güvenilirliklerini, kalitelerini, kalibrelerini testten geçirir.

İsyan, burjuva partilerini çatırdattı
Bu açıdan Türkiye’nin siyasal güçlerine baktığımız zaman ne
görürüz?
Meclisteki burjuva partilerine baktığımız zaman, bunların tümünün sınıfta kaldığını ve kaybedenler cephesinde olduğunu görürüz, yoldaşlar. İşte iktidarda olan AKP yıpranmış ve çatırdamış, sallanmaya başlamıştır.
Ve onun en Amerikancı iki müttefiki; MHP ve BDP; onlar da
komik, gülünç, acınası durumlara düşmüşlerdir.
İşte iktidarın, Tayyip kaçtıktan sonraki Başbakan Yardımcılığını sürdüren Bülent Arınç:
“BDP ve MHP’yi takdir ediyoruz ve teşekkür ediyoruz.
Muhalefet partilerimizin aklıselimi öne çıkararak ve yatıştırıcı tavır sergilemelerini arzu ediyoruz ve bunun gerçekleştiğini görmekten de mutluyuz. MHP’nin olayın başından bu
yana tutumunu takdir ediyor ve kendilerine teşekkür ediyoruz. BDP’nin olayın ilk anından itibaren takındığı tavrı takdir ediyor ve kendilerine teşekkür ediyoruz.”

dedi.
Demek ki açık, net bir şekilde bu partiler Amerika’nın emri
üzerine halkın ve İsyan’ın, Direniş’in karşısında yer almışlardır.
MHP bildiğimiz gibi Kontrgerilla’nın, Süper NATO’nun özel
örgütü, partisidir. Onun Amerika’nın emri üzerine İsyan karşıtı,
halk karşıtı bir tavır alması son derece doğal. Zaten bunun için
yapılmıştır, üretilmiştir bu parti.
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Burjuva Kürt Hareketinin temsilcisi olan BDP de ne yazık ki
onunla aynı safta yer almıştır. Gerekçelerini görüyor musunuz
arkadaşlar, ne kadar hazin ve gülünç... Bahçeli 7 Haziran 2013
tarihli Hürriyet’te diyor ki bu İsyan için:
“PKK provası”.
O yüzden burada yer almayız anlamında devam ediyor.
Aynı gazetenin aynı sütununda, hemen alt tarafta DTK Eşbaşkanı Ahmet Türk de bu İsyan’a neden katılmadıklarını şöyle
anlatıyor:
“Çözüm sürecine karşı bir oyun seziyorum. Birileri bir
taşla iki kuş vurmaya çalıştı. Hem burada kendilerini öne çıkarmaya çalışan hem de çözüm sürecinin işlememesi konusunda bazı oyunların olduğunu hissediyorum.”

Hangisine inanacağız?
Her ikisi de komik ve zırva. ABD öyle emretti MHP böyle
davrandı. BDP ise bu aşamada ABD ve Tayyip’le yürüttüğümüz
süreç böyle gerektirir diyerek isyana karşı bir tutum aldı, işin
gerçeği bu, yoldaşlar.
Özgür Gündem’de köşe yazıları yazan Cahit Mervan,
BDP’nin yarı resmi haber ajansı diyebileceğimiz ANF’de yayımlanan bir yazısında, 4 Haziran 2013’te; “‘Hükümet istifa’
Kürtlerin talebi değildir.”, diyerek bunu zaten açıkça dile getirdi. Daha önce de söylediğimiz gibi, Amerikancı Kürt Hareketi şu anda AKP ile ittifak halinde ve ortak durumundadır. O yüzden AKP’nin hırpalanması, sarsılması onların işine gelmez. Ortakları güçlü olacak ki, onunla yaptıkları her mutabakat hayata
geçsin. Onların arzusu bu, yoldaşlar. O bakımdan açıkça isyana
ihanet etmişlerdir bu partiler.
Saygı duyduğum bir ekonomist var: Mustafa Sönmez. Yorumlarına katıldığım, ekonomik yorumlarına katıldığım bir ekonomist. Bugüne dek bu Amerikancı İmralı Sürecini hararetle
destekliyordu. Ekonomist olduğu için siyasi olayları kavramakta
yetersiz kalıyor ama bu olay onun bile gözünü açtı. İşte 4 Hazi41

ran tarihli Yurt Gazetesi’ndeki yazısında Nazım’ın şu dizesi başlığı oluyor: “Ateşi ve İhaneti Gördük”. Burada bir; medyanın
ihanetini koyuyor işliyor, iki; Kürt siyasetinin yani BDP’nin Direniş, İsyan konusundaki ihanetini ortaya koyuyor.
Demirtaş’ın şu açıklamasını aktarıyor:
“Gezi Parkı’nda yaşananların barış müzakerelerinin
karşıtlığına çevrilmesine izin vermeyeceğiz. Çünkü biz onlarla hareket etmiyoruz. Tabanımız kesinlikle ırkçı ve faşistlerle aynı etkinlikler içinde olmaz. Bizim tabanımız ne yapacağını bilir.”

Bu sözler üzerine Mustafa Sönmez diyor ki:
“Kürt siyaseti büyük bir hayal kırıklığı yaratırcasına bu
direniş de nereden çıktı demeye getirmektedir.”

Tabiî ne güzel AKP’yle Tayyipgiller’le, Amerika’yla, Soros’la, TÜSİAD’la, tüm Ortaçağcılarla, ne güzel biz Yeni Sevr’e
doğru Türkiye’yi götürüyorduk, Amerikancı süreci izliyorduk.
Bu Direniş bizim işimizi aksattı, demeye getiriyor, Demirtaş.
CHP’nin tutumuna gelirsek: İzlediğimiz gibi, o ortaya oynadı. Birkaç milletvekili Direniş’e geldi Genel Başkanı ise göstermelik olarak uğrayıp gitti. Geçen cumartesi yani tam bir hafta
önce Kadıköy’de yapacakları mitingi erteleyerek kitlelerini Beşiktaş’a gönderdiler ama sonradan öğrendik ki, gençlik kollarının isyanı üzerine o kararı almışlar. Gençlik kolları ortaklaşa bir
karar alarak biz Kadıköy Mitingi’ne gitmiyoruz. Bizim şu anki
yerimiz Taksim’dir; görevimiz Direniş’e, İsyan’a destek vermektir, demişler. Yönetim bu isyan karşısında çaresiz kalarak
kitlesini oraya yönlendirmiş. Ondan sonra da birkaç kuru söylemi dışında Kılıçdaroğlu’nun aktif bir desteğini göremedik.
Burjuva partisi AKP, iktidardaki parti AKP ise çatırdadı.
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Siyasi durum artık Gezi Parkı öncesi ve
sonrası diye tahlil edilecektir
Demek ki bu büyük, yiğit, şanlı Direniş, Başkaldırı tüm burjuva partilerini yerden yere vurdu.
Gelinen duruma baktığımızda, yoldaşlar, bundan sonra Türkiye’de artık hiçbir şey siyasi planda eskisi gibi olmayacak. Çünkü kitleler yüz binler, milyonlar halinde ortaya çıkıverdiği anda,
hiçbir gücün karşılarında duramayacağını gördüler ve sonsuz,
müthiş bir özgüven kazandılar. Bu özgüven, bu İsyan’ın, Direniş’in halkımıza kazandırdığı en büyük getiridir, değerdir. Ve bu
asla kaybedilmez, yitirilmez. O bakımdan bundan sonra bu tür
başkaldırılarla karşılaşacağız sık sık. Bu nedenden ABD uşağı
satılmışların, hainlerin, Parababalarının, TÜSİAD’cıların, onların siyasi plandaki her türden temsilcilerinin ve Ortaçağcıların
işleri Türkiye’de artık zor. Artık her namussuz, her Amerikan
uşağı, halkın bu Direniş’ini hesaba katmak durumunda kalacak.
Yoldaşlar,
Bildiğimiz gibi her yüce dava, her kutsal dava taraftarlarından büyük fedakârlıklar ister. Şehit olmayı, acılar çekmeyi, sakat
kalmayı, zindanlarda yatmayı ister. Ama o yüce davanın taraftarları, davalarına o denli bağlanmışlardır ki, bunlar hiç umurlarında olmaz. İşte bu kutsal İsyan’ımızda da şehitlerimiz oldu. Şu
anki şehit sayımız üç. Ne yazık ki dört de ölümcül yaralımız var.
Bu yoldaşlarımız hakkında da ümitvar olamıyoruz. 6-7’nin üzerinde gözünü kaybeden, gaz bombalarının çarpması, vurması sonucu gözlerini kaybeden yoldaşımız var. Kolu kırılan kadınlı erkekli yoldaşlarımız var. Yaralanan gencecik kızcağızlarımız, delikanlılarımız var. İsyancılarımıza yardım için gelen ama polis
tarafından acımasızca dövülen kadın doktorlarımız var. Ama
bunlara rağmen halkımızda en ufak bir yılgınlık, bir korku, bir
bezginlik yok. Şu kesin ki, yüzlerce şehit bile versek halkımızın
gözünü korkutmak mümkün değil artık. Tersine daha da öfkesi
artacak, kini artacak ve İsyan’ın çapı daha da büyüyecektir. Tay43

yipgiller de bunu kavradı; geri adım atışlarının, yüz geri oluşlarının sebebi budur.
Gerçek anlamda devrimci olmayan siyasetler yani burjuva,
küçükburjuva siyasetleri insanı acımasızlaştırır, gaddarlaştırır,
vicdansızlaştırır. Yani bir anlamda insanlığından çıkarır. Şu yönüyle ki, insan sadece siyasi odağına kilitlendi mi, onun dışındaki tüm değerler gözünde silinir, önemsizleşir. Varlığını ve değerini kaybeder, görünmez olur. O yüzden insan, siyasi amacının
dışında hiçbir şeye değer vermez olur. İşte bu ahlâkî ve insanî
erozyona, tahribata bütün burjuva partileri uğramıştır. Bu eylem
bir de bunu ortaya çıkardı. Tayyipgiller’in, her türden sözcüsünün isyana ve isyancılara karşı tutumu, polisin tutumu ve isyancılar karşısında MHP’nin ve BDP’nin aldığı tutum, onların gerçekten de siyasi mücadelenin esiri olduklarını ve o yüzden insanî, ahlâkî, vicdanî değerlerini kaybettiklerini ortaya çıkardı.

İnsana, doğaya, hayvana değer vermeyen
her sistem çökmeye mahkûmdur
Her mücadele böyledir. İşte o yüzden insanın, insanlığını korumak için olağanüstü çaba göstermesi gerekir her an. Bunu dünyada başarabilmiş siyasetler hep gerçek anlamda Marksist-Leninist siyasetlerdir, yoldaşlar.
Kim başarmıştır?
Che, Fidel ve onların Küba’sı başarmıştır. O yüzden halkla
hep iç içe olmuşlardır. Halkın asla dışına çıkmamışlardır. Asla
hiçbir ayrıcalık talep etmemişlerdir. Ve halkla mahallelerinde bir
komşu gibi içli dışlı yaşamışlardır. Sadece davranış planında değil, ekonomik planda da yani yaşam standartları, maddi gelir düzeyleri de ortalama Küba Halkıyla aynı olmuştur. O yüzden hep
insan kalmışlardır. Tersine bu mücadele onların insanî, ahlâkî,
vicdanî yönlerini daha da güçlendirmiş ve zenginleştirmiştir. Zaten Marksizmin-Leninizmin amacı da budur. Yani insanı hayvanlık konağından kurtarıp gerçek bir insancıl düzene kavuşturmak, insancıl bir toplumu yaratmak, insancıl bir dünyayı kur44

mak. İşte bu amacımızı hiç gözden uzak tutmadığımız için ve her
şeyin insan, hayvan, bitki, doğa ve bu dünyamız için olduğunu
bilmemizden dolayı bütün mücadelelerde, bütün kavgalarda hep
insanlığımızı, vicdanımızı, acıma duygumuzu, empati yetimizi
korumuşuzdur, yoldaşlar biz de.
Hz. Muhammed ne diyordu:
“Yeryüzünde ayağı ile debelenen, kanadıyla uçan bütün
yaratıklar, tıpkı sizin gibi bir ümmettirler. Yani sizinle eşittirler ve yarın Rablerinin huzurunda toplanacaklardır.”

Eşitliyor yani hayvanları, doğayı, toplumu. Eşitliyordu ve hiç
haksızlık yapmayacaksınız, diyordu. Marksizm de aynı şeyi söylüyor.
Ve biz Halkın Kurtuluş Partisi de Programımızda buna genişçe yer verdik, yoldaşlar.
Sosyalist Kamp neden çöktü, dedik?
Acımasızlıktan, sevgisizlikten, gaddarlıktan, nobranlıktan
çöktü, dedik. Öyleyse bu dersi çıkarıp, Marks’ın, Engels’in, Lenin’in, Kıvılcımlı’nın, Hz. Muhammed’in ve büyük devrimci
önderlerin öğütlerini hiç aklımızdan çıkarmamamız gerekir. Her
şey gerçek anlamda insanî bir toplum kurmak içindir. Ama şu anda yaşadığımız dünya hayvancıl konaktan kurtulmuş değil. Ve
biz insanlar da o konağın içerisindeyiz. İşte bu konaktan insanı
çıkartmak istiyoruz. Bunu her an aklımızda tuttuğumuz için bu
mücadele de bizi hep geliştirdi, güçlendirdi, insanî yönümüzü
yüceltti, işledi, zenginleştirdi.
İsyan’ımıza gelirsek, yoldaşlar:
Başta da söylediğim gibi, biz zaten şu anda kazanmış durumdayız. Tayyipgiller açıkça yaptıklarından yüz geri ettiler. Bakmayın Tayyip’in öyle söylenmesine, hâlâ yükseklerden uçmasına. O da artık pişman oldu yaptığına. Ama bunlar tabiî zalimlikten asla geri durmazlar.
Doğaya yönelik çok daha büyük bir katliamı öngören bir ya45

sayı Meclise getirmişlerdi ve bu isyan günlerinde Mecliste görüşülecekti, karara bağlanılacaktı. Bu da Türkiye’nin bütün SİT
alanlarının ve ormanlarının yapılaşmaya, yağmalamaya açılmasına karar verecek olan, izin verecek olan bir yasaydı. Ama isyanın gücünden korkarak onu şu anda geriye çektiler. Ama daha
başka katliamları da var. İşte 3’üncü Boğaz Köprüsü, diyorlar. 2
milyon ağacı katledecekler orada. Yani Beykoz ve Belgrat Ormanlarının, yeşil alanının kökünü kazıyacaklar. Yani İstanbul’u
oksijensiz bırakacaklar. Çılgın proje Kanal İstanbul, diyor Tayyip. İstanbul’a bir on milyon daha nüfusun çekilmesi demek bu.
Yeni bir İstanbul’un daha eklenmesi demek. Oraların da taşlaşması demek. Yapılması gereken bunun tam tersi. İstanbul’un soğutulması, küçültülmesi, köylerin, kasabaların şehir düzeyine
getirilerek, insanların orada da şehirdeki tüm imkanlara kavuşarak yaşamalarının sağlanması; insanî toplum ve yerleşim bunu
emreder.
Gezi Parkı’ndaki 606 ağacı kurtardık ama bunların daha milyonlarca ağaç katliamı yapmak önlerindeki hedeflerinden. Onları da kurtarmamız gerekir ve o bakımdan mücadeleyi bu dirençle, bu isyandan aldığımız heyecanla, moralle, güçle; daha atak,
daha enerjik bir şekilde aralıksız sürdürmemiz gerekir.
Unutmayalım ki:
Örgütlü Halk Yenilmez!
Sonunda kazanan mutlaka biz olacağız!
08.06.2013
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Ayrım III
HKP Genel Başkanı
Nurullah Ankut Yoldaş’ın
Taksim Gezi İsyanı’na İlişkin
24 Haziran 2013 Tarihli Değerlendirmesi

Yoldaşlar,
Nasıl bir düşmanla karşı karşıya olduğumuz, bu son yiğitçe
yürüttüğümüz Şanlı Gezi Parkı Direnişi’mizle bir kez daha netçe görülmüştür. Tabiî gerçeği görmek isteyen herkes tarafından...
Gezi Parkı’nın son dağıtılması-boşaltılması ve polis tarafından
işgaliyle sonuçlanan saldırı, Tayyipgiller’in ve onların şefi Tayyip’in, devrimcilere karşı nasıl azgın, engellenemez bir kin ve
nefretle dolu olduğunu açığa çıkarmıştır. Çünkü Taksim Dayanışması, zaten bir gün sonra yani pazar günü Direnişi sonlandıracağını ve Parkı boşaltacağını, çünkü Park’ın park olarak kalmasının kazanılmış olduğunu açıklamıştı. Ama Tayyip bir gün
önce o anlaşmayı platform sözcüleriyle, Taksim Dayanışması
Platformu sözcüleriyle yapmış olmasına rağmen, bir gün sonra
bunu hazmedemedi. Ve saldırarak Direnişçileri ezmeyi, gazlamayı, coplatmayı ve dağıtmayı uygun buldu.
Bunlar sınıf yapıları gereği böyle davranırlar. Başka türlü
davranmak onların elinden gelmez; çünkü bunlar ilk yetiştikleri
andan itibaren devrimcilere karşı böyle bir kin ve nefretle doldurulmuşlardır ve doktrine edilmişlerdir. Bunlar, hep söylediğimiz gibi, altı bin yıldır bu topraklarda, Mezopotamya’da, egemen olan asalak, zalim, insan düşmanı, vurguncu, sömürgen Tefeci-Bezirgân Sermayenin siyasi plandaki temsilcileridir. Tabiî
şu anda önemli kesimi Finans-Kapitalistleşmiştir artık. Artık hayâsızca vurgunlarla, soygunlarla Finans-Kapital aşamasına ulaşmışlardır.
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Tayyipgiller azgın bir öfkeyle halkımıza karşı
Haçlı Seferleri açmışlardır
Tayyipgiller’i böyle davranmaya iten, sınıf yapılarından kaynaklanan doğalarıdır, karakteristikleridir. Tarihsel gelişimleri
içerisinde, o gelişim süreci içerisinde Önder’imiz Kıvılcımlı Usta yarım yüzyıldan önce eserlerinde bu özelliklerini açığa çıkarmıştır. Ve en son biz, bunların yapılarını “Tayyipgiller Kökeni
ve Sınıf Yapısı” adlı eserlerimizde açıkça ortaya koyduk. Buradan konuyla ilgili bir paragraf aktarmak istersek, yoldaşlar…
Önder’imiz, Usta’mız Kıvılcımlı 1969 yılında yayınlanan bir
makalesinde bakın bunları nasıl tanımlıyor:
“Türkiye’de “kozmopolit” olma bakımından Finans-Kapitale tıpatıp uygun ve çarkla dişli gibi içiçe gelen tek bilinçli ve kasıtlı sosyal sınıf Tefeci-Bezirgân Sınıfıdır. Çünkü bu
sınıf oldu olasıya modern “MİLLET” karakterini bilmemiş
ve tanımamıştır. İlk Mekke ve Medine kentlerinden beri Antika Toplumun kutsal “ÜMMET” düzeyini yaşamaktadır.
Ümmetçiliği aşamadığı için, kendiliğinden “VATANSIZ” ve
“MİLLETSİZ” olan Tefeci-Bezirgan Sınıfı, ister istemez
1300 yıllık Hilafet ve Saltanat düşkünlüğüne bağlıdır. Saltanatı kendi toprağının devletçiliğinde bulamadığı gün, Finans-Kapitalin uluslararası yapısına giren yerli şubesini başına taç etmekte sakınca bulmaz. O zaman gözünü kırpmaksızın bütün kasaba eşraf ve agavatını Türkiye devrimci
güçlerine karşı, Saint-Barthélemy Katliamlarına taş çıkartan, kana susamış eğilimiyle Haçlılar Seferi açmış durumda
buluruz.” (Hikmet Kıvılcımlı, Türkiye’de Sınıflar ve Politika,
Derleniş Yayınları, s. 19-20)

Evet yoldaşlar, işte Tayyipgiller, 25 gündür devrimcilere, demokratlara kana susamış azgın bir öfkeyle Haçlılar Seferi açmış
durumdadır.
Ve o azgınlıklarını belirten değişik söylemleri olmuştur Tayyip’in daha önceden.
Ne demişti?
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“Kindar ve dindar yeni nesil yetiştireceğiz.”, demişti. Kininin davasını sürdürecek bir nesil istiyorum, demişti.
Kini kime karşı?
Biz devrimcilere ve Birinci Kuvayimilliyecilere, Birinci Milli Kurtuluşun Lideri Mustafa Kemal’e, laik düzeni savunanlara
ve Birinci Milli Kurtuluş’un değerlerini yani yurtseverliği, tam
bağımsızlığı, antiemperyalistliği savunanlara. Kini bunlaradır.
İşte o yüzden, 25 gündür de genç, yaşlı, çoluk çocuk, kuş, sokak hayvanı var demeden, durup dinlenmeden biber gazıyla gazlatıyor parkları, sokakları, caddeleri, alanları, evleri, otelleri,
hastaneleri, camileri. Kimyasal yakıcılar karıştırılmış tazyikli sularla dağlatıyor canlıların bedenlerini. Ve eğitim sürecinde (aynı
kendisi gibi) biz devrimcilere ve demokratlara, laiklere karşı kin
ve nefretle doldurdukları polisleri coplarla, TOMA’larla, zırhlı
araçlarla, Akreplerle donattıkları bu polisleri saldırtıyor, biz namuslu yurtsever, aydın, demokrat, devrimci güçlere karşı.
15 Haziran’daki o son saldırıda, bebek arabalarındaki bebekler vardı saldırıya uğrayan kurbanlar arasında. 3-4 yaşında küçücük çocuklar vardı annelerinin ve babalarının yanında. Ve bir
kısmı hatırlarsınız; o saldırı sonrası anne babalarını kaybettiler o
saldırının azgınlığı, acımasızlığının yarattığı kargaşa hatta cehennem ortamında. Ve Tayyip, Tayyipgiller zerrece üzüntü duymadılar bundan. Çünkü bunlar tarihteki Muaviye’nin, Yezid’in
devamcısıdır.

Saldırı sonrası yaşanan trajedi
Tayyipgiller’in umurunda olmamıştır
Hatırlayacağımız gibi, üç isyancı yoldaşımız (Abdullah Cömert, Mehmet Ayvalıtaş ve Ethem Sarısülük) şehit düştüler bu
mücadelede. Bir de Ankara Kızılay’daki bir dersane çalışanı işçi
kardeşimiz günlerce üst üste aşırı miktarda gaza maruz kalmasından dolayı kalbi durarak hayatını kaybetti. Kızılay gibi bir
yerde olmasına rağmen yere düşüp bayıldıktan sonra polisin ab51

lukasından dolayı ancak 25 dakika sonra ambülans gelebildi bulunduğu yere. Belki hemen hastaneye taşınabilseydi, yaşıyor olacaktı şu an. Bu şehit kardeşimizin de adı İrfan Tuna’dır.
Bir de polis hayatını kaybetmiştir, yüksekten beton zemine
düşmesi sonucunda. Ailesi; “Biz oğlumuzu Gezi Direnişi’ne şehit verdik.” diye açıklamada bulunmuştur. Anlaşılmaktadır ki, bu
halk çocuğu genç de Parababalarının yarattığı işsizlik ve geçim
derdi yüzünden o mesleğe girmiş ve o görevde istemeden de olsa bulunmuştur. Bu sebepten o genç de (Mustafa Sarı da) şehitlerimizdendir.
Yine hatırlanacağı gibi, “TTB, Gezi Parkı’nda başlayan
olaylarda biber gazı, plastik mermi ve darp sonucu 4 kişinin
öldüğünü, 4 kişinin hayati tehlikesinin sürdüğünü, 60’ı ağır
7832 kişinin de yaralandığını bildirdi.” (Gazeteler)
Demek istediğimiz, ne yazık ki daha başka şehitlerimiz de
olacak gibi görünüyor, yoldaşlar.
11 yoldaşımız da gaz bombalarının yüzlerinde patlaması sonucu birer gözlerini kaybetti. Yani daha bir hayli engelli yoldaşlarımız da olacak gibi görünüyor.
Bunlar İsyanımızın insan kayıplarıdır. Binlerce kuş ve kedi,
köpek gibi sokak hayvanı da biber gazının boğması sonucu hayatlarını yitirmişlerdir.
Ve binlerce, hatta on binlerce gencimizin, yaşlımızın bu saldırılar karşısında ruh sağlığı bozulmuştur.
Dikkat edersek yoldaşlar, Tayyip ve şürekasının yaşanan bu
trajedi hiç umurunda olmamıştır. Onlar zerrece duygulanmamış,
üzülmemişlerdir. Hep söylüyoruz ya onlarda insani bir şey aramayacaksınız çünkü yoktur, diye…
Tayyip, bakanları, valileri neyin derdindeler? Neyin sözünü
ediyorlar durmadan?
Maddi kayıpların değil mi?..
Ne diyor şef Tayyip: Bu çapulcular şu kadar polis arabasını,
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bilmem şu kadar şunu bunu yaktı, kırdı, döktü, diyor. Sokakları
yazılarıyla kirletti, diyor, değil mi?
Evet yoldaşlar, bunlar bu işte…
Kendi ihanetleri ve satılmışlıkları yüzünden Hatay Reyhanlı’da 53 insanımız, bunların besleyip kolladığı çakalların, canilerin bombalı saldırıları sonucunda hayatını yitirdiğinde de Tayyipgiller’in kılı kıpırdamamıştı.
Uludere-Roboski’de geçim derdindeki 34 insanımız, sefer
başı 50 TL için kaçak dönüşü, ABD’nin bile bile, kasıtlı olarak
verdiği yanlış istihbarat sonucunda, son vurun emrini Tayyip’in
ve onun tombalak paşası Özel ve Güzel Paşa’nın verdiği katliam
neticesinde hayatını yitirdiğinde de bunların hiç umurunda olmamıştı.
Evet bunlar böyle…
Yaptıkları tüm bu işler de çok açık bir şekilde tekrar tekrar
göstermektedir ki, bunlarda onur, gurur, halklarımıza karşı herhangi bir sorumluluk duygusu yoktur.
Hayvanların bile onuru, gururu, sorumluluk duygusu vardır.
Onları kaybetmemek için hayatlarını verirler.
Çok sevdiğim Sosyalist yazar Jack London “Vahşetin Çağrısı”nda kızak köpeklerinin gururu olduğundan söz eder. Hastalanan, sakatlanan, yorgun ve bitap düşen yaşlı köpeklerin kızaktaki yerinden çıkarılıp kızağı tek başına yan taraftan, yük taşımaksızın takip etmesi istendiğinde, bunu asla kabul etmediklerini ve ısrarla kızaktaki yerlerine gelip durduklarını anlatır. Ayakta duramayıp düşünceye ve diğer köpeklerin kendisini koşumlarından asılarak sürümek zorunda kalacakları hale gelinceye kadar kızaktaki yerlerini koruduklarını anlatır.
Tabiî ondan sonra da kızak sahibinin o köpeği kızaktan birkaç yüz metre ileriye omzunda taşıdıktan sonra ensesinden bir
kurşun sıkarak acılarına son vermek için uyuttuğunu anlatır. Ve
diğer köpeklerin de gözleriyle görmemiş olsalar da duydukları
bu silah sesinin ne anlama geldiğini bildiklerini anlatır.
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İşte bunlarda yani Tayyipgiller’de bu hayvancıklarda bulunan
onur, gurur ve sadakatin-bağlılığın zerresi bile bulunmaz, yoldaşlar.
Çok kan içtiler, çok can yaktılar, halklarımıza çok acılar çektirdiler. Artık insanca yaşabilmeleri ve ölebilmeleri olası değil
bunların. Yaptıkları ihanetin ve caniliğin hesabını verecekler.
Vurgunlarının ve soygunlarının hesabını verecekler. Muhakkak
verecekler…

Taksim Direnişi’nin kahramanları temiz ve
sevgi dolu yürekten başka silahları
olmayanlardır
İslamiyet’in iki yönü vardır bildiğimiz gibi, bir; vicdan yönü,
iki; afyon yönü. Muaviye ve Yezid’de vicdan yönü yoktur, sadece afyon yönü vardır. Vurgun, sömürü, insanları Allah ile aldatarak kandırmak ve dolandırmak vardır. Yoksa Hz. Muhammed’in
ve Dört Halife’nin savunduğu insancıl yön yani Cenneti bu dünyada kurmayı amaçlayan yön bunlarda yoktur. Bunlar dikkat ettiğimiz gibi, Hz. Muhammed’in damadı ve en yakın yoldaşı Hz.
Ali’yi seçim dalavereleriyle kandırarak Halifelikten uzaklaştırmışlardır. Onun soyunu Kerbela’da acımadan katletmişlerdir.
Ne adına?
Din adına.
Oysa Hz. Muhammed’in “Konuşan Kur’an” dediği Hz.
Ali’nin soyudur bunlar. Ve Hz. Muhammed’in hayatta en çok
sevdiği insan olan Hz. Hüseyin ve yoldaşlarıdır orada katliama
uğrayanlar. Ama bunlar öylesine düzenbaz, alçak, madrabaz, yalancı, vicdansız, namussuz, insani değerlerden uzak ki, o 72 masum insanı “dini savunuyoruz” maskesi altında canavarca katletmişlerdir.
İşte Tayyipgiller de aynen bunların ruhiyatını ve kişiliğini taşımaktadırlar. O yüzden Tayyip ne diyor, bugünkü Polis Akademisi mezunları töreninin yapıldığı yerdeki konuşmasında?
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“Polisimiz Taksim’de bir kahramanlık destanı yazmıştır.”
diyor.
Buna sanırız oradaki polisler de dâhil olmak üzere hiç kimse
inanmaz. Çünkü Taksim Gezi Parkı Direnişi’nin yiğit kişileri
kimlerdi yoldaşlar?
Göğüslerindeki temiz inançtan, sevgi dolu yürekten başka
hiçbir silahları olmayan tertemiz insanlardı.
Sen onlara karşı zırhlı TOMA’larla, zırhlı Akreplerle, insanın
soluğunu kesici ve gözlerini kör edici biber gazıyla, tazyikli sularla, coplarla saldır; bu insanları ez, ondan sonra da bunun adı
kahramanlık olsun. Gülerler buna be, yüzüne tükürürler namuslu insanlar!..
Ama bunlar böyle işte. Gerçekleri ters yüz etmekte bunların
üzerine yoktur.
İnternet sitelerini gezerseniz; Tayyip’in yalanlarını içeren videolarla karşılaşırsınız. Eski yalanlarını içeren videolar, bir de
son Gezi Parkı Direnişi sürecinde söylediği yalanları içeren videolar... İnsan bunları izleyince bu ne yahu, diyor. Yani bu ne?..
İnsan mı, hayvan mı, bitki mi, nedir bu yaratık? Nedir bu canlı,
diye soruyor kendi kendine. İnsan bu kadar yalanı, bu kadar kısa süre içinde ve bu kadar rahatlıkla nasıl söyleyebiliyor, diye
neredeyse insan olduğundan utanası geliyor. Hani ünlü Alman
düşünürü Nietzsche der ya “Böyle Buyurdu Zerdüşt”ünde
böyle insanlar için: “Keşke hiç dünyaya gelmeselerdi” diye.
İşte Tayyipgiller de bu kategoriye giren canlı türünden.

Tayyipgiller’in doğaya saldırıları
devam ediyor
Tayyip, yine o Polis Akademisi mezunları töreninde yaptığı
konuşmada, bir saldırılarının daha haberini verdi. Fatih Sultan
Mehmet’in kurduğu Tersane-i Amire denen ve o yıllardan beri
sürekli çalışan ve gemiler üreten tersaneyi de kapatarak Haliç’in
o bölgesini tümüyle satışa çıkaracaklarını duyurdu. “Haliç Gold”
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adını verdiklerini açıkladı bu projeye. Ve ihalesini de 2 Temmuz’da yapacağız bunun, dedi. Ve oraya neler yapılacağını da
söyledi. Çok yıldızlı oteller, alışveriş merkezleri, camiler
yapacağız oraya, diyor. Yani bunlar ihanetlerini yaparken dikkat
edersek bir de yanına camiyi, Kur’an kursunu, din derslerini,
kadının başörtüsünü sıkıştırırlar. Böylece insanları daha kolay
kandırabileceklerini bilirler çünkü. Cahil, günlük geçiminin
derdindeki insanları da ne yazık ki bu yalanlarıyla, böyle
düzenbazlıklarıyla kolayca kandırabilmektedirler.
Bunların vurgunu, bildiğimiz gibi, Beykoz taraflarında
acımasızca sürmekte. Her gün onlarca, belki yüzlerce ağaç orada katledilmekte 3’üncü Köprüyü yapıyoruz bahanesiyle. Ve
giderek, daha önce de söylediğimiz gibi, Beykoz’un ve
karşısındaki, karşı yakadaki (Avrupa Yakası’ndaki) Belgrat
Ormanları’nın tümüyle kökünün kazınmasıyla sonuçlanacak
onların bu saldırısı. Ona karşı da mücadele etmek gerekir
aslında. Yani İstanbul’un akciğerlerini ortadan kaldıracaklar, oksijensiz bırakacaklar İstanbul’u.
Ve aynı saldırı şu anda tüm Türkiye’de, bunlardan bir örnek
olarak Ankara’da Atatürk Orman Çiftliği’nde sürmekte. Oranın
da bir bölümünü Amerika Büyükelçiliğine verdiler. Amerika
Büyükelçiliği mevcut yerinde güvende değilmiş, güvenli bir bölgeye taşınması gerekiyormuş. Efendisi Obama öyle emir verdi,
o da derhal, emrin olur, dedi ve Orman Çiftliği’nin bir bölümünü
Amerikalıların emrine verdi. Bir bölümüne ise Başbakanlık
binası yapılacak, biliyorsunuz. Yani kerte kerte Ankara’nın o
güzelim yeşil alanını da ortadan kaldıracaklar.
Şu anda internet ortamında Kızıl Hacker’ların ortaya
çıkardıkları bir ihanetin daha sesli videosu dolaşmakta. Ethem
Sancak diye bir vurguncu var. Türkiye’nin sayılı
Parababalarından. Star TV ve TV 24’ün de eski sahibi.
O, bir röportajında da diyor ki:
“Sadece başbakanı yani Tayyip’i ve hükümetini savun-
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mak için o televizyonları aldım ve onlar görevlerini yaptılar
ve ondan sonra da sattım. Şimdi başka yerlerde paramı
değerlendiriyorum.”

Yani bu da medyanın nasıl tamamen (bu sadece bir örnek,
diğerleri de aynı) Parababaları tarafından Tayyipgiller’in emrine
sunulduğunu gösteriyor. Yani görevi halkımıza haber vermek,
halkımızı bilgilendirmek falan değil. Halkımızı kandırmak,
yalanlarla dolanlarla halkımızı kandırarak, aldatarak
Tayyipgiller’in peşine takılmasını sağlamak. Medya kapitalizmin tekelci aşamaya geçmesiyle birlikte haber aracı olmaktan
falan çoktan çıktı. Parababalarının emrindeki bir uyutma ve aldatma, kandırma aracına dönüştü.
Yukarıda sözünü ettiğimiz videosuna gelirsek: Orada Ethem
Sancak, kendisi gibi bir yığın satılmışın yer aldığı bir toplantıda,
toplantının esas oğlanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker’e; “Tarımı modernleştiremezsek bir köylü toplumu
olmaktan kurtulamayız. Mümkün değil. (…) Bu tarımın
köylünün elinden alınması gerekiyor. Sayın bakanımla zaten
o noktada bir araya geldik. Ve o günden bugüne ben bu
bakana aşık oldum.” diyor. Demek ki aşkının sebebi, tarımın
köylünün elinden alınmasıymış. Tarımın modernleşmesi için
tarımın köylünün elinden alınması zorunluymuş.
Tarımı köylünün elinden alınca köylü ne olacak?
Tabiî Parababalarının tarım tekellerinin ırgatı. Tabiî o da
köylünün çok az bir kısmını oluşturacak.
Geriye kalanı?..
Ne olursa olsun, nereye giderse gitsin, ister ölsün, ister kalsın
onların umurunda değil…
Bu hain, konuşmasının ilerleyen bölümünde Mehdi Eker’in
başında bulunduğu bakanlığın yüz yıllardan bu yana kamuya,
dolayısıyla da köylüye ait olan, daha doğrusu kullanımı köylüye
ait olan meraların, köylünün elinden alındığına dair bir kanunun
sessizce çıkarıldığından söz ediyor. Görelim:
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“Çok şükür Tarım Bakanımız geçen ay çok büyük bir
devrim gerçekleştirdi. Bence sessiz bir devrim. Ve merayı
çitlenebilir hale getiren kanunu çıkarttılar. Bunu nasıl başardılar bilmiyorum ama anayasal bir sorundu. Ama yaptılar bunu sonuçta. Şimdi ben çok umutluyum. Bu kanun çıktıktan sonra petrolden de daha önemli zenginliğimiz olan
meralarımızı el birliğiyle işleriz. Bunları servete dönüştürürüz. Sayın Bakan’a bir tarım gönüllüsü olarak şükran borçluyum.”

Bu alçak vurguncu, kıyıları ve ormanları, meraları
yağmalayanların kendileri gibi bezirgan, burjuva partilerin yönetici ve yandaşlarından oluşan kişiler olduğunu bilmezden
geliyor. Onların kullanımının köylüye, halka ait olmakla birlikte, korunmasının devletin silahlı güçlerinin, yasalarının,
mahkemelerinin, idari amirlerinin sorumluluğunda olduğunu
yine görmezden, bilmezden geliyor.
Bu meraların tamamını ben ve benim gibi Parababaları alsın
mülkiyetine geçirsin, biz orada modern tarım yapalım. Devlet de
köylünün buna başkaldırısına izin vermesin, diyor.
Düşünebiliyor musunuz alçaktaki vicdansızlığın boyutunu?
Köylümüz artık bırakalım sürüsünü birkaç koyun keçi ya da
ineğini bile köyün yanıbaşındaki merada otlatamayacak. Böylece
de hayvansız, dolayısıyla hayvancıl besinden yoksun kalacak.
Kendileriyse milyarlar vuracaklar. Milyar dolarlarına yeni milyar
dolarlar ekleyecekler. İşte bu ihanetin ve halk düşmanlığının
yasasını çıkarmışlar. Bakalım ne zaman uygulamaya yeltenecekler bu yasayı…
Köylümüz tabiî ki buna boyun eğmeyecek. İsyan edecek.
Bunlar, Kuvayımilliye yadigarı kamu mallarını sattılar. 2B
dediler ormanların bir bölümünü satıyorlar. Limanları,
havaalanlarını, köprüleri, yolları, şehirlerimizin semtlerini
satıyorlar. Kentsel dönüşüm adını koydular, tüm
şehirlerimizdeki halkımızın ellerinden evlerini alıyorlar.
Anlaşılıyor ki, gözleri doymak bilmiyor bir türlü. Şimdi de
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köylümüzün meralarına göz dikmişler. Onları vuracaklar.
Hep diyoruz ya bunlar Firavun soyu, Nemrut soyu diye.
Dünyayı yutsalar bunların gözü yine doymaz. O nedenle de
bunların sonu Firavunların sonu gibi olacak. Firavunların lanetiyle lanetlenmiştir bunlar. Hiç tereddütümüz olmasın bundan…
Enteresandır yoldaşlar, Bu Ethem Sancak da eski PDA
döneğidir. Doğu Perinçek’in yakınında yıllarca bulunmuş
kişilerdendir. TİKP’in de uzun yıllar finansörlüğünü yapmıştır.
Bu konuda Gün Zileli anılarının “Havariler” adlı kitabında
ayrıntılıca bilgi verir.
Yine enteresandır yoldaşlar, böylesi en hayasız dönekler
büyük çoğunluğu itibariyle PDA-Doğu Perinçek avenesinden
çıkmaktadır. Bu, Cengiz Çandar, Gülay Göktürk, Şahin Alpay,
Halil Berktay, Hadi Uluengin, Bilderberg’in bu yılki
seçilmişlerinden Nuri Çolakoğlu ve de Taksim Gezi
Direnişçilerini “darbeciler” diye suçlayan satılmış eski Taraf
Gazetesi, şimdi ise T24 yazarlarından olan Alper Görmüş, yine
CIA’nın sesi Taraf Gazetesi’nin bir dönem Genel Yayın
Yönetmenliğini de yapmış olan Oral Çalışlar vb. vb…
Tayyipgiller’in ve benzerlerinin sahibi Amerikan Emperyalistleridir. Tayyipgiller durup dururken ortaya çıkmadılar.
1950’den bu yana ABD’nin “Yeşil Kuşak Projesi” çerçevesinde
yaptığı uygulamalarının ürünü bunlar, çalışmaların ürünü. Ve
ABD bunları boşuna bu hale getirmedi, kaşımadı. Bunlar
vatansız ve milletsiz oldukları için bunların tapındıkları,
inandıkları tek tanrı Para Tanrısı olduğu için bunlar her türlü
ihaneti gözlerini kırpmadan yaparlar. Her türlü işkenceye tereddüt etmeden girişirler. Ve halka karşı en acımasız zulümleri, katliamları duraksamadan uygularlar. İşte AB-D Emperyalistlerine
böyle iktidarlar, böyle liderler gereklidir. Ve bunlarla çalışmayı
çok severler. Yoksa Yurtsever, Antiemperyalist bir lideri tercih
ederler mi?
Nefret ederler onlardan. Onların iktidardan uzak düşürülmesi
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için ve iktidara getirilmemesi için her türlü çalışmayı yapar, önlemi alırlar.
Yoldaşlarımız hatırlarlar, namuslu Sosyalist aydın Henri Alleg “Büyük Geri Sıçrama” adlı eserinde anlatır: Sovyetler’in
ve Sosyalist Kamp’ın yıkılmasının son günlerinde, CIA ajanları
rapor veriyorlar merkeze. Boris Yeltsin için diyorlar ki; yalancı,
vurguncu, hırsız ve ayyaş. CIA ve Pentagon değerlendiriyor bu
raporu ve böylesi bizim için çok uygun, diyorlar. Asıl böyle
adamlar çok gönüllü olarak, bize hiçbir sorun çıkarmadan hizmet edebilirler. Onların ahlâksızlıkları bizim için iyidir, diyorlar.
Yeltsin örneğinde de açıkça görüldüğü gibi, bizim gibi ülkelerde
de aynı ölçütü kullanır ABD. Dolayısıyla bizim gibi ülkelerdeki
bütün iktidarlar da aynı kategoriye girer. Amerika böylelerini iktidar yapar ve halkların başına bela eder.
Yine hatırlarsınız; bundan iki ay kadar önce Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup Başkanı Avusturyalı parlamenter
Hannes Swoboda Tayyip’i savunmuştu değil mi? Kılıçdaroğlu
onlara yaltaklanmak için Tayyip ile Beşşar Esad’ı aynı kefeye
koymuştu ve bunun üzerine de Kılıçdaroğlu’yla görüşmeyi kabul etmemişti Swoboda. Nasıl kıyaslarsın Tayyip’i Beşşar
Esad’la, bizim için Tayyip Erdoğan çok değerlidir, demişti. Onlar da bilirler aslında Tayyipgiller’in bu kalitede, daha doğrusu
bu sefalet içerisinde olduklarını ama onlara böylesi yarar. O
bakımdan bunları iktidara getirirler.
Şimdi ABD Dışişleri Bakanlığı, hatta Beyaz Saray Sözcüsü
ve Avrupa Birliği’nin bazı yetkilileri, Tayyip’in bu son
Direniş’imiz karşısında yaptığı insanlık dışı acımasız saldırı ve
zulmünü lafta onaylamaz göründüler. Ama içtenlikli bir
açıklama değil. O sadece kendi halklarını uyutmak için
yaptıkları bir şey; yoksa içtenlikle Tayyip’in bu uygulamalarına
karşı çıkıyor değil onlar. Zaten Tayyip’in bu kişiliğini adları gibi
biliyorlar. Kendi halklarını kandırmak için böyle konuşuyorlar.
Çünkü böylesine bir zulmün savunulur tarafı olamaz.
Yoldaşlar, bütün saldırılara ve zalimliklere rağmen
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Direniş’imiz, gerilemiş olmakla birlikte hâlâ sürüyor. Daha önce
de söylediğimiz gibi, Tayyipgiller’in iktidarını ilk kez hezimete
uğrattık ve onları yüz geri ettik, Taksim Gezi Parkı alanını
kazandık. Oraya, artık şöyle ya da böyle bir bahane bularak,
saldırmaya cesaret edemeyecekler. Orası park olarak kalacak.

Direniş’imiz
dünya halklarına ilham verdi, umut oldu
Bizim bu Şanlı Direniş’imiz sadece ülke içerisinde değil,
bütün dünyada gerekli yansıyı buldu. Çok önemli yansımaları
oldu.
Brezilya’da direniyor insanlar zamlara karşı ve ne diyorlar?
“Burası Türkiye”, diyorlar, “Burası Taksim”, diyorlar ve
bazı direnişçiler sırtlarında Türk Bayrağı taşıyorlar. Ayrıca da
dünyanın dört bir tarafında Direniş’imize destek eylemleri
yapılıyor, yine aynı sloganlar atılıyor. Demek ki bu İsyan’ımız
çok büyük, dünya çapında bir eylemdir ve Devrim Tarihimizde
önemli bir basamak olarak altın harflerle yazılacak ve yerini
alacaktır. Ve bundan hep hız alacağız biz. Zaten halkımız gücünü
gördü bir defa. Sonsuz bir özgüven kazandı ve bu özgüveni
hiçbir saldırı artık bozamaz, sarsamaz. Halkımız, daha önce de
söylediğimiz gibi, bu isyanları hep yapacaktır yeni zulüm
saldırıları karşısında. Önümüzdeki süreçlerde, önümüzdeki günlerde, aylarda, yıllarda böylesi isyanlarla karşılaşacağız.
Burada yoldaşlar, Yeni Sahte TKP’nin (ben ihanet olarak
değerlendiriyorum bunu) ihanetini de konu etmemiz gerekir.
Ne diyor bunlar geçen gün yaptıkları bir açıklamada?
Tayyip’in Gezi Parkı için plebisit önerisine; hodri meydan,
biz varız, diyorlar. Biz şaşırdık böyle bir açıklamayı görünce ve
dedik ki, bu, Yeni Sahte TKP’nin yıllardır 1 Mayıs’larda yaptığı
ihanetlerin bir devamı ve yenisidir.
Hatırlanacağı gibi, Taksim 1 Mayıs Alanı’nın kazanılması
için verilen savaşta yer almadığı gibi, tersine her yıl bunun ben61

zeri bir ihanette bulunuyor Sahte TKP. 1 Mayıs’tan aylar önce
açıklamalar yaparak başka alanlarda, başka yerlerde de 1
Mayıs’ın kutlanılabileceğini söylüyor. Çağlayan’a miting
başvurusu yaptılar bazı yıllar. Nitekim bu yıl da Kadıköy’e gitti.
Daha önceden, Taksim’in 1 Mayıs için ne denli hayati öneme
sahip olduğunu açıklamıştık. 1 Mayıs’ın Anavatanı olduğunu
açıklamıştık, o yüzden buna girmeyeceğiz. Şimdi bu da Sahte
TKP’nin yeni bir Gezi Parkı ve Taksim ihanetidir. Biz Gezi
Parkı’nın statüsünü asla tartışmayız; Gezi Parkı ebediyen Gezi
Parkı olarak kalacaktır. Bunu tartışmaya açmayız biz, bunun
oylaması olamaz!
Burada ihanetin diğer bir boyutu daha var: Tayyipgiller’le bir
seçim yarışına girmeyi kabul etmek, bugüne kadarki oynanan
seçim oyununun meşru bir olay olduğunu kabul etmek anlamına
gelir. Oysa biz hep diyoruz ki, Türkiye’de demokrasi falan yoktur. 4-5 yılda bir halkın seçim sandıklarına doğru ürkütülmesi,
götürülmesi sadece bir düzenbazlıktan, bir kandırmacadan, bir
alçakça hileden, oyundan ibarettir. Yoksa bütün medya, biraz
önce söz ettiğim gibi, bunların elinde. TÜSİAD’ından,
MÜSİAD’ına, TİSK’ine, her türden sivil toplum örgütü denen
örümcek ağlarına varıncaya kadar bunların elinde, bunların
hizmetinde. Böyle bir sözüm ona yarışta bunları yenmek
mümkün mü? Buna imkân var mı? Böyle bir şey mümkün
değil…
Kaldı ki adamların elinde işte net, kesin ortaya çıkmış bir
gerçek olarak 6 milyon sanal seçmen var. Bu 6 milyon sanal seçmeni istedikleri sandığa yönlendirip orada oy kullandırabilirler,
kullandırma gücüne sahipler. Sonra oy makinesi, Amerika’dan
aldıkları oy sayım makinesi bunların elinde. İstedikleri gibi
onların tuşlarına basarak kullanırlar ve istedikleri sonucu elde
ederler. Yani gerçek durum böyle iken böyle bir öneride bulunmak, sadece ihanet anlamını taşır.
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İnsanları, hayvanları, bitkileri, doğayı
bir bütün olarak korumak gerekir
Yoldaşlar,
Burada bir de şu gerçeğin altını çizmemiz gerekir; Gezi Parkı
Direnişi’miz insanlarımızın, halkımızın ne denli doğaya, çevreye
duyarlı olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu Direniş’in tek sebebi
sadece Gezi Parkı değil. Tayyipgiller’in 11 yıldır yaptıkları
ihanet ve zulmün patlamasıydı bizim bu İsyan’ımız ve
Direniş’imiz. Ancak bardağı taşıran son damla, Gezi Parkı’na
yaptıkları saldırı ve oradaki katliam planını uygulamaya
başlamaları oldu.
Ama biz hep şunu söyledik, şunu savunduk: İnsanlar, hayvanlar, bitkiler ve doğa bir bütün, onun tümünü korumalıyız.
Bunun tümüne sahip çıkmalıyız. Ayrılmaz bir bütün bu.
Parababaları hepsine birden saldırıyorlar. İşte AB-D Emperyalistleri ve onların işbirlikçileri sadece insanı aç, yoksulluklar
içinde bırakmakla kalmıyorlar. Doğayı da mahvediyorlar, yeşili
de mahvediyorlar. Yani geleceğimize, insanlığın geleceğine de
saldırıyor bunlar. Ve bunu da Partimizin Programında işledik,
hatırlarsanız, yoldaşlar.
Pek hoşlanmam ama burada izninizle kendimden söz edeyim.
Hayvanı ve yeşili koruduğum için şu an yargılanıyorum,
yoldaşlar. Ve yarın duruşmam var. Oturduğum çevre tamamen
Tayyipgiller’e oy veren, onlara meftun gerici bir gruptan ibaret,
onlardan oluşmakta. Ve onlar tıpkı Tayyipgiller gibi sokak
hayvanlarına düşman, ağaçlara düşman. İşte ben o çaresiz
hayvanları savunduğum için, mahallemizde azıcık olan ağaçların
kesilmesine karşı çıktığım için 3 yıldır yargılanmaktayım.
Bir davada yargılandım ve geçen 25 Mayıs’ta beraat ettim.
Ama mahallemizdeki bu gerici güruhun yeni saldırılarına karşı,
yeniden karşı çıktım ve beni yeniden dava etiller ve yeniden
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yargılandım. Ve ilk yargılandığımda 10 sayfalık bir savunma
yaptım. Orada insanın, hayvanın, yeşilin bir bütün olduğunu ortaya koydum. İnsan sevgisinin, hayvan sevgisinin, doğa
sevgisinin tarihsel, sosyal, insani yönlerini ortaya koydum. Ama
bu savunmamızı medyaya göndermemize rağmen sadece Yurt
Gazetesi’nde yer aldı. Davamıza hiç kimse ilgi göstermedi.
Bir de şu gerçeği ortaya koymalıyız; bize karşı uygulanan
abluka acımasız bir şekilde sürmekte. Biz de bu ablukaya karşı
bütün gücümüzle mücadele etmeliyiz; devrimci hattımızda ilerlemeliyiz. Ve Usta’mızdan aldığımız bayrağı ona layık bir
şekilde, halkımıza layık bir şekilde zafere ulaştırıncaya kadar
taşımalı ve bu uğurda bütün gücümüzde savaşmalıyız.
Sonunda mutlaka biz kazanacağız ve Tarih yalnızca bizim
doğru devrimci hattı şaşmaz bir kararlılıkla ve netlikle
izlediğimizi kabul edecek yoldaşlar, bundan adımız gibi eminiz.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz, Kazanacağız!..
24.06.2013
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Ayrım IV
HKP Genel Başkanı
Nurullah Ankut Yoldaş’ın
Mısır’da gerçekleşen Politik Devrime
İlişkin 4 Temmuz 2013 Tarihli
Değerlendirmesi

Sevgi ve Saygıdeğer Yoldaşlar,
Sözlerime Mısır Halkının günlerden beri onlarca şehit, yüzlerce yaralı vererek yiğitçe sürdürdüğü ve zaferle taçlandırdığı
Politik Devrimini selamlayarak başlamak istiyorum.
Bu isyan sürecinde edinebildiğimiz bilgilere göre 30 insan hayatını kaybetmiştir. Tabiî bunların tamamı isyancı şehitlerimiz değildir. Bir kısmı da Muhammed Mursi’yi destekleyen Ortaçağcı
Müslüman Kardeşler’in militan, silahlı taraftarlarıdır. Ama ne kadarının halktan şehitlerimiz, ne kadarının Mursi’nin Ortaçağcıları
olduğunu netçe şu anda bilemiyoruz.

Mısır Politik Devrimi, Ortaçağcı “Müslüman
Kardeşler” iktidarına son vermiştir
Gerçekten de bu isyan sonunda İngiliz Sömürgecilerin Arap
Ulusu’nu Osmanlı Sultanlarının temsil ettiği Hilafetten koparmak,
böylece de kendi sömürü alanlarına katmak için 1700’lerden başlayarak geliştirdikleri, İslamın en insan düşmanı mezheplerinden
olan Ortaçağcı Vahabilik ve onun daha eskilerden kurulmuş bir
yandaşı olan Selefilik ve 1928’de yine Ortaçağcı şeyhler tarafından kurulan ve örgütlendirilen Müslüman Kardeşler örgütlerinin
üçü birden, 1945 sonrası emperyalizm kenefinin jandarmalığını
ABD’nin İngiltere’den devralmasıyla, ABD’nin geliştirdiği “Yeşil
Kuşak Projesi” kapsamı içinde yer aldılar. Bunlar, ABD’nin ve
AB Emperyalistlerinin her türden desteğiyle Çin sınırından Fas’a
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kadar uzanan Müslüman coğrafyasındaki tüm ülkeleri kapsayan
Ortaçağcı dinci çalışmaların ve örgütlenmelerin bir ürünü olarak,
Mısır’da Müslüman Kardeşler önderliğindeki ittifakla iktidara
geldiler. Dikkat edersek, Suriye’de de antiemperyalist Beşşar
Esad’a karşı aynı güçler emperyalistlerin her türden desteği altında savaşmaktadırlar 2 yıldır. İşte bu Ortaçağcı ittifakın iktidarını Mısır’daki 3 Temmuz Devrimi ya da başladığı tarihi esas
alırsak 30 Haziran Devrimi alaşağı etti.
Ve bu iktidar, bizim Antiemperyalist Millî Kurtuluş Savaşı’mız
sonrasında devrilen ikinci Ortaçağcı, Şeriatçı, dinci iktidardır.
Nasıl Birinci Kuvayımilliyeciler bir din devleti olan, Hilafet ve
Saltanat üzerine oturan Osmanlı’yı yıkarak Laik bir Cumhuriyet
kurdularsa burada da ilk kez AB ve ABD Emperyalistlerinin besleyip büyüttükleri, örgütledikleri, her türlü imkânlarla destekleyerek iktidara getirdikleri bir Ortaçağcı, AB-D işbirlikçisi, halk
düşmanı, hain iktidar tepetaklak oldu.
Bu olay, tüm Ortadoğu, Müslüman ülkeleri ve Türkiye için de
ileri bir adımdır. Yani tarihsel süreç içinde tüm Müslüman Halkların bir üst basamağa sıçramasıdır bu olay. Çünkü Lenin de
Üçüncü Enternasyonal konuşmalarında der ya; Ortaçağcılık, dincilik, şeyhlerin, mollaların hâkimiyeti, Şeriatçılık, emperyalizmden bile daha geridir, diye. Gerçekten de bu Antika gericiliktir.
Yani Tefeci-Bezirgân Sermayenin ideolojisi olan gericiliktir bu.
Emperyalizm ise Modern gericiliktir, Finans-Kapital gericiliğidir. Ve geri ülkelerde, Usta’mızın tanımıyla tencere kapak gibi,
ya da çarkla dişli gibi bu iki gerici güç iç içe geçiyor, ittifak ediyor ve halklarımıza düşmanlığı, zalimane uygulamaları birlikte
yapıyorlar. Tabiî sömürüden aslan payını modern yabancı Parababaları (ABD-AB Emperyalistleri) alıyor, komisyonu da yerli
Parababalarına ve Ortaçağcı uşaklara kalıyor.
İlk kez “Yeşil Kuşak Projesi” ürünü Ortaçağcı, Amerikancı bir
iktidar, Halk İsyanıyla devrilmiş oldu. Yani bu “Yeşil Kuşak Projesi” denilen, Sosyalizme geçmeyi engelleyen ve Sosyalizm
önünde bir set oluşturmayı, aşılmaz bir set oluşturmayı amaçlayan
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bu kuşak ve onun ürünü olan iktidar çatırdamış ve devrilmiş oldu.
CIA’nın eski Ortadoğu Masası Şefi Graham Fuller diyor ya
bir röportajında: İslamiyet gerçekten de Komünizme karşı çok
güçlü bir set oluşturuyor. O yüzden bunu Suudi Arabistan ve biz
tüm müttefiklerimizle beraber Komünizme karşı bir silah olarak
kullandık. Ama “Yeşil Kuşak Projesi”nin projelendiricisi; ABD
ve onun casus örgütü olan CIA’nın Ortadoğu Masası Şefi olarak,
benim, diyor.
Bu Ortaçağcılığı ve Ortaçağcı dinciliği İslam ülkelerinde bu
denli etkin kılıp iktidarlara getiren hep AB-D Emperyalistleridir.
Bu Yezid ve Muaviye dinciliğini...
Hatırlayınız yoldaşlar, Lenin de der ya; Emperyalistler sömürmek, yağmalamak için bir ülkeye girdikleri zaman, oradaki
en gerici sınıf, zümre ve tabakalarla ittifak kurarlar, diye…

Mısır’ın Mustafa Kemal’i Cemal Abdülnasır,
Tayyip’i Mursi’dir
Dikkat edersek nasıl bizim Gezi İsyanı’nda en çok Mustafa
Kemal posterli bayraklar taşınmış, yer almış, görülmüşse; Mısır’daki İsyancı Halkın elinde de Cemal Abdülnasır’ın portresi
dolaştırılmıştır, görülmüştür, taşınmıştır.
Nasıl bugün tekerlenen Muhammed Mursi yani Müslüman
Kardeşler’in devlet başkanı bizdeki Tayyipgiller’in ve onun şefi
Tayyip’in eşdeğeri ise Cemal Abdülnasır da bizim Mustafa Kemal’in benzeri ve eşdeğeridir. Tıpkı Mustafa Kemal gibi antiemperyalisttir, yurtseverdir, laiktir, tam bağımsızlıkçıdır Cemal
Abdülnasır da. Ve tıpkı Mustafa Kemal gibi Sovyetler Birliği’ne
dosttur, Sosyalist Kamp’a dosttur. Onunla ittifak halindedir. İşte
Mısırlı isyancı kardeşlerimiz kişiliği bu olan Cemal Abdülnasır’ın
portrelerini taşımışlardır ve onun devriminden güç almışlardır.
Abdülnasır ve antiemperyalist yoldaşları, hatırlarsak, 1952’de
ABD ve İngiliz uşağı Kral Faruk’u “Hür Subaylar Hareketi”
diye adlandırdıkları bir hareketin öncülüğünde devirerek iktidara
gelmişlerdir.
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Cemal Abdülnasır antisiyonistti bildiğimiz gibi ve emperyalizmin 22 parçaya böldüğü Arap Ulusu’nun birliğini sağlamak
için hayatını adamıştı, ortaya koymuştu. Emperyalizm de Nasır’ı
devirmek için türlü oyunlar tertipledi ama başarılı olamadı. Abdülnasır 1956’da Süveyş Kanalı’nı millileştirdi. AB ve ABD Emperyalistleri buna karşı çıktılar ama başarılı olamadılar, yenildiler.
Ve 1967’de Siyonist İsrail’i, o devleti Ortadoğu’dan defetmek için
savaşa girişti bildiğimiz gibi Nasır. Ne yazık ki, Sovyetler Birliği’nin yöneticilerinin hödüklüğü, öngörüsüzlüğü, zavallılığı yüzünden hezimete uğradı Mısır, Abdülnasır ve Arap ülkeleri İsrail
karşısında. Yani bu olay tâ o zamandan aslında Sosyalist Kamp’ın
ve Sovyetler’in adım adım çürüyerek, çöküşe gittiğinin bir habercisiydi.
Filistinlilerin de gerçek dostuydu Cemal Abdülnasır. 1970’te
İngiliz beslemesi Ürdün Kralı Hüseyin, Filistinli gerillaları Ürdün’den kovmak ve onların Ürdün sınırından İsrail’e saldırılar
düzenlemesini önlemek için büyük bir katliama uğrattı. Gerillalar
kuş gibi avlandılar. Hiçbir varlık gösteremediler, oyuna geldiler
Ürdün Kralı karşısında. Ve onun verdiği acıya Cemal Abdülnasır’ın kalbi tahammül edemedi, dayanamadı, bir kalp kriziyle hayata veda etti.
İşte o yiğit insanın gerçekleştirdiği Politik Devrimin bir ikincisidir 3 Temmuz’da Mısır Halkının gerçekleştirdiği Devrim.
1952’de Hür Subaylar’ın ve Nasır’ın gerçekleştirdiği Devrim, askerlerin tepeden hareket ederek gerçekleştirdiği, yaptığı bir Devrimdi. Ama bugünkü Devrime bakarsak, bu devrim bir Halk
Devrimidir. Gerçekten de İsyana katılan kitlelerin sayısı 15 ila 20
milyon arasında tahmin edilmektedir. Ve Mısır’ın tüm kentlerini
(sadece başkenti değil) kapsamaktadır İsyan. O yüzden ABD’nin
en güvendiği, en dinci, en Ortaçağcı iktidar bile bu İsyanın gücüne dayanamamıştır. İsyancılar, Müslüman Kardeşler’in üslerini, yuvalarını, merkezlerini ele geçirmişler ve tahrip etmişlerdir.
Belli hükümet kurumlarını ele geçirmişlerdir. Ve Mursi’nin sarayını kuşatmışlardır, ablukaya almışlardır. Ve bu İsyanın gücü kar70

şısında Mursi’nin Hükümeti çatırdamıştır, Mursi’nin bakanlarından 7 tanesi Mursi’yi terk etmiş, istifa etmiştir. Ve içişleri bakanı,
bir milyon iki yüz bin kişilik polis gücünü İsyancıların karşısından çekmiştir. Mısır polisi, İsyancılara karşı herhangi bir tavır
koymayacak, demiştir. Yani bu, İsyanın yanında yer almak anlamına gelir. Ve en son ordu, beş yüz bin kişilik ordu yani polisin
yarısından bile az bir sayıya sahip olan ordu, nihayet yönetime el
koyarak Mursi’ye son darbeyi vurmuştur. Yani bu Devrim, tamamen halkın aşağıdan gelen başkaldırısıyla gerçekleşen bir Devrimdir. Kaldı ki, bu son İsyan halkın ilk başkaldırısı değildir
dikkat edersek. İki yıl önce gerçekleşen ve “Arap Baharı” denilen halk isyanlarıyla Amerikancı Hüsnü Mübarek iktidarı alaşağı edilmişti.

Mısır Halkı zulme karşı direnmeyi öğrenmiş
özgüven kazanmıştır
ABD uşağı Hüsnü Mübarek kaç yıl iktidarda kalmıştı?
30 yıl iktidarda kalmıştır.
Onu iktidardan tepetaklak etti Arap Baharı eylemleriyle Mısır
Halkı.
Hüsnü Mübarek bizdeki Demirel’e denk düşer. Aynı Demirel gibi Amerikan uşağı, satılmış, hain, halk düşmanı bir kişiydi.
Mursi ise biraz önce söylediğim gibi Tayyip’e denk düşer. Tıpkı
Tayyip benzeri… Zaten dosttular hatırlayacağınız gibi. Beşşar
Esad’a karşı birlikte toplantılar düzenlediler ve tüm Ortaçağcıları
birlikte örgütlediler. Ve Beşşar Esad’a birlikte saldırttılar. Her bakımdan Tayyip’in bir kopyasıydı Mursi.
Amerika nerede bir halkın meşru hareketi, isyanı varsa hemen
onun yanında görünür, ona dost görünür, böylece sonunda o hareketi rayından çıkarır, kendi istediği mecraya akıtır. Eğer isyanın
yönetimi gerçekten devrimci, bilinçli, kararlı bir önderliğe sahip
değilse ne yazık ki o isyanı kullanır ve kendi amaçları doğrultusunda yönlendirir. İşte böyle yapmıştır ve Müslüman Kardeşler’i
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iktidara getirmiştir Mısır’da da. Ama halk bir yıl içinde aldatıldığını gördü. Hüsnü Mübarek’i devirmenin yetmediğini yaşayarak
anladı, derinden kavradı.
Mursi de tıpkı Tayyip gibi geçen Kasımda anayasayı değiştirdi. Anayasayı din dogmaları üzerine oturtmaya başladı ve kadını aşağılayan, ezen bir yığın yasa çıkardı, hatırlarsak. Yani tıpkı
Tayyip gibi…
Halk, o zaman da yani 15 Aralık’tan itibaren Anayasanın din
dogmaları üzerine oturtulmasına ve özellikle kadının aşağılanmasına ve de Mursi’nin kendisini olağanüstü yetkilerle donatmasına tepki duyarak sokaklara dökülmüş, başkaldırmış; yine
Tahrir’de çadırlar kurmuştu. İki ay civarında süren bu başkaldırıyı
Mursi söndürmeyi başarmıştı…
Ruhiyatları hep aynıdır bu Ortaçağcıların… Başka türlü olamaz zaten, başka türlü davranamaz bunlar. Çünkü bunlar, İslam’ın
gerçek özünü kavrayamazlar.
Hz. Muhammed neyi amaçlar?
Cenneti bu dünyada kurmak; bu dünyada insanıyla, hayvanıyla, bitkisi, dağı, ovası, ormanı, ırmağıyla, gölü, denizi, okyanusuyla uyum içinde bir cennet yaratmak. İnsanların ve canlıların,
doğanın mutluca yaşamasını sağlamak. Ortaçağcılar bunu kavrayamadıkları için dinin öbür yönüne; afyon yönüne saplanıp kalıyorlar, dogmalarına saplanıp kalıyorlar. Ve o zaman da ister
istemez Ortaçağdan dışarıya çıkamazlar. 1400 yıl öncesinden buralara gelemezler. Şu anı yaşıyorlar ama kafaları, ruhiyatları, kültürleri, anlayışları, sahip oldukları değerler ve ahlâk sistemi 1400
yıl öncesinin düzeniyle aynı.
Ahzap Suresi’nde kadınlara ne denir?
“Evlerinizde oturun”.
Bu buyrukla mealen şu denmektedir:
“Kadının mekânı yatak odasıyla mutfağın arasıdır.” Kadına biçilen mekân burasıdır. Mecbur olmadıkça kadın sokağa çıkmayacaktır, evinde oturacaktır. Üç, beş, daha fazla çocuk yapıp onları
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büyütecektir. Sokağa çıktığı anda da cilbab giyecektir yani kara
çarşaf. Kadın, gözlerinden başka hiçbir yeri görünmeyecek şekilde bedenini örten çarşaf giyecektir. Aynen böyle tanımlanır
kadın ve onun dünyası.
Kur’an’ın bu yaklaşımını anlamak için Hz. Muhammed’in kadını insan sayılmadığı yani hiçbir hakka sahip olmadığı yerden
alıp oraya getirdiğini koymak gerekir, görmek gerekir. Hz. Muhammed tamam bunları söylemiş, bunları yapmış ama bunları da
istemeden yapmış. Gönlünden geçen bu dogmalar değil aslında.
Daha önce de söylediğimiz gibi Hz. Ömer’in ve diğer sahabelerin zorlamasıyla, ısrarıyla ortaya konan ayetlerdir bunlar. Ve kadına getirilen statüdür. Tayyipgiller, Mursigiller Ortaçağın
skolâstik kafasıyla, mantığıyla düşündükleri için bunların gönlündeki kadınların yeri de Ortaçağdaki statüdür. Ve ona yönelik
düzenlemeler yapmıştır Mursi. Dikkat edersek Tayyip de aynı
adımları atıyor. Tayyipgiller iktidara geldikten sonra kadına yönelik şiddet olağanüstü artmış ve kadına yönelik cinayetlerin sayısı 14 kat artmıştır. Bu onların düzeninde kaçınılmaz bir
sonuçtur. O düzenin doğasından kaynaklanır bu felaket. Erkeğe
gık deme hakkı yok kadının. E, öyle olunca da erkek, kadın hakkını aradığı anda, istediği anda, ben de insanım dediği anda cinayete kadar her türlü şiddeti uygulama hakkını kendinde görüyor.
Dinin kendisine o hakkı verdiğini sanıyor.
İşte buradan kaynaklanan bir tepki olarak Mısır isyancıları arasında kadınların yoğunluklu olarak yer aldıklarını ve hep ön safta
olduklarını görüyoruz. Çünkü kadınlar kendilerine hazırlanan bu
zulüm düzenine başkaldırıda ön safta yerlerini almışlardır. Hani
Usta’mız da Parti Programı’mızda der ya; “yarımız olan kadını
ön safta görmek” diye. İşte yarımız olan kadın Mısır İsyanı’nda
ön safta yerini almıştır. Bizim Devrimimizde de yerini alacağından hiç kuşkumuz yoktur.
İşte darmadağınık edilen, alaşağı edilen, paramparça edilen bu
Ortaçağcı düzendir Mısır’da. Mısır’ın ABD yapımı, ABD işbirlikçisi, hain, halk düşmanı Tayyip’i devrildi, tekerlendi. Sıra Tür73

kiye’de. Türkiye’nin de ABD yapımı, hain, işbirlikçi, halk düşmanı Ortaçağcı Mursi’sinin tekerlenmesi gerekir. Demek ki sıra
biz Türkiyeli devrimcilerde ve Türkiye Halklarında, yoldaşlar.
Orada nasıl tekerlendiyse burada da o şekilde bunların tekerlenmesi gerekir. Yani insanlarımızın Ortaçağın karanlıklarına götürülmekten kurtulması gerekir.

Meclisteki burjuva partilerin Amerikancılığı
Mısır Olaylarında da kanıtlanmıştır
Hep söylüyoruz ya; Meclisteki dört partinin dördü de ortak
paydalarında Amerikancıdırlar, diye. Karakteristikleri bu. Farklı
farklı oynamaktadırlar. Tayyipgiller dinci oynar, CHP Cumhuriyetçi oynar, MHP Türk milliyetçisi oynar, BDP Kürt milliyetçisi
oynar ama hepsinin ortak paydası Amerikancı oynamaktır. Bunlar halkımıza, işçimize, memurumuza yıllık yüzde 5-6 oranında
zam yaparken, kendi maaşlarını yüzde 40-50-60 artırmaktan hiç
sıkılmazlar. Hiç tartışma yapmadan beş dakikada bu konuda anlaşırlar ve göğüslerini gere gere, hiç utanıp sıkılmadan bunu savunurlar ekranlardan. Çünkü utanma yok bunlarda, utanmayı,
arlanmayı yitirmişler…
Hep söylediğimiz gibi burjuva partilerinde tersine bir seleksiyon var ahlâkî değerler yönünden. Yani yukarıya doğru çıkıldıkça
o değerler azalır, tükenir, biter. Bir de bu konuda anlaşıyorlar.
Hemen bugün sabah dördü de anlaşarak Mısır’daki İsyanın zaferini, Meclisin İnsan Hakları Komisyonu denen komisyonunda aldıkları bir kararla kınıyorlar. “Mısır’daki askeri darbeyi
kınıyoruz”, diyorlar dördü de. Çünkü Amerika’nın isteği, talebi
bu…
Obama da dikkat edersek yaptığı açıklamada eldivenli konuştu. Tabiî Obama, Tayyipgiller gibi değil, çok usturuplu konuşuyor. Onlar eldivenli oynarlar, çıplak elle oynamazlar. Hep
alengirli konuşurlar. Obama, çok endişe duyduğunu söylüyor
Mursi’nin devrilmesinden, çok kaygılı olduğunu söylüyor ve tutuklamalara, Mursi ve yandaşlarının tutuklanmalarına derhal son
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verilmesini istiyor. İngiltere de benzer bir açıklama yapıyor. Tabiî
üzgündürler güvendikleri iktidarın devrilmesinden dolayı. Hele
hele bir Halk İsyanı sonucunda devrilmesinden dolayı… Ama
yeni gelenle de tabiî hemen davranışa geçip işleri aynen sürdürme
peşindeler. O bakımdan bizim yerli uşaklar gibi sivri bir dil kullanmıyorlar.

Bir hareketin niteliğini anlamak için
şaşmaz ölçüt nedir?
Hep söyledim yoldaşlar: Bir hareketin devrim mi, darbe mi,
ilerici mi, gerici mi olduğunu anlamak için elimizde şaşmaz bir
ölçüt var:
Bu hareket halka ne verdi? Halk düşmanlarına ne kazandırdı?
Biz böyle bakarız. Eğer halka olumluluklar getirmişse, kırıntılar halinde bile olsa özgürlük, demokrasi, kazanım, mutluluk getirmişse bu ilerici bir harekettir. Aynı zamanda da tarihsel süreçte
ileri bir aşamayı temsil eder. Toplumu ileriye götürür. Gelişim yolunu açar toplumun…
Ama halka değil de halk düşmanlarına, ezen sınıflara yani Parababalarına ve onların ağababası AB-D Emperyalistlerine serbestlik, onların gönüllerince zulüm yapmalarını, talan
uygulamalarını sağlayan yasalar, bir ortam, bir zemin yaratmışsa
o gerici bir harekettir. O darbedir. Gerici, karşıdevrimci bir harekettir. Böyle bir hareket de tarihsel süreçte toplumu geriye götürür. Aynı zamanda da toplumun gelişme yollarının önüne set
çeker.
Yoksa hareketin önderliği sivil mi, asker mi, ölçüt bu olmaz.
Asker de insandır, sivil de insandır. Bizim gibi ülkelerde asker de
halk çocuklarından oluşur, sivil de halk çocuklarından oluşur.
Ha, Fransa’da burjuvalardan oluşur subaylar. İngiltere’de soylulardan oluşur. Ama bizim gibi ülkelerde hep halk çocuklarından oluşur. Hasbelkader onlar askeri okullara gitmişlerdir, asker
olmuşlardır. Biz sivil okullara, üniversitelere gittik, sivil öğrenim
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gördük. O bakımdan onlara siyaseti yasaklamak burjuvazinin
oyununa gelmek olur. Siyaset yapmak herkesin hakkıdır.
Hani ne diyordu İlkçağın ünlü düşünürü Aristoteles? İnsanı
nasıl tanımlıyordu?
“Zoon Politicon”… Yani “Politik Hayvandır” diyordu. Böylece de insanı hayvandan ayıran en önemli özelliği onun politikayla ilgilenmesi, politika yapabilmesidir, demiş oluyordu.
Kıvılcımlı Usta da Aristoteles’in bu sözüne göndermede bulunarak; “İnsandan politikliği kaldırırsanız, geriye hayvanlık
kalır” diyordu.
Bu 3 Temmuz Devrimi, toplumu Ortaçağın karanlıklarına götürüp oraya hapsetmeyi en önemli amacı sayan bir Ortaçağcı iktidarı devirerek hem halka olumluluk getirmiştir hem de toplumu
tarihsel süreçte ileriye taşımıştır… Bu birinci önemli noktadır.
İkinci önemli nokta da şudur: Biz hep diyoruz ki burjuva demokrasisi bitti. Dünyanın hiçbir yerinde burjuva demokrasisi diye
bir şey kalmadı. Sadece Sosyalist Ülkelerde Halk Demokrasisi
var. Proletarya Demokrasisi var. Burjuva Demokrasisi 19’uncu
Yüzyılda bitti. 20’nci Yüzyılla beraber, yani burjuvazinin FinansKapital aşamasına, Parababaları aşamasına geçmesiyle birlikte
artık tekellerin, Finans-Kapitalin dünya çapında hâkimiyeti, diktatörlüğü, zulmü var. Devletlerin tamamı artık Parababalarının
emrindeki bir yürütme komitesinden ibarettir. Onların çıkarlarını
savunan, çıkarlarını koruyan bir örgütten ibarettir devletler. Yoksa
demokrasinin zerresi kalmamıştır, bitmiştir.
Peki, seçimler ne?
Bir kandırmaca, bir oyun, bir hile, bir dolap, alçakça oynanan
bir dolap, bir düzenbazlıktır seçimler. Seçimlerden Parababaları
kimi isterlerse onu çıkarırlar. O yüzden Usta’mız “demokrasicilik oyunu” der buna. Bu namussuzca oynanan bir oyun, bir kandırmaca bu!.. Parababalarının istemediği hiç kimse sandıktan
çıkamaz. 1950’den bu yana ABD’nin istemediği hiçbir siyasi parti
sandıktan çıkamaz. Çünkü medya başta olmak üzere, devletin
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bütün kurumları artık Parababalarının elindedir. Adli mekanizmadan tutun da eğitime, polis gücüne, idarî güce yani valilik, kaymakamlık vb. varıncaya kadar hepsi Parababalarının özel memuru
durumundadır. Böylece Parababaları dişlerinden tırnaklarına
kadar toplumun her kesiminde örgütlüdürler. Kitleleri onlar yönlendirir, onlar doktrine eder. O bakımdan onlar kimi isterlerse onu
sandıktan rahatlıkla çıkarırlar. Kaldı ki binbir türlü seçim hilesi
de bulurlar. O hileleri de yapmakta özgürdürler onlar. Seçim mahkemesi görevini de yapan ilçe, il seçim kurulları, Yüksek Seçim
Kurulu da ellerindedir… Yani Tayyip’in nasıl milletvekili ve
sonra da Başbakan olduğunu hepimiz biliyoruz. Aslında mevcut
yasa ve anayasaya göre Tayyip’in muhtar bile olamaması, seçilememesi gerekir ama her şey kitabına uyduruldu; anayasa değiştirildi, yasalar değiştirildi, Tayyip buralara kadar geldi ve milletin
başına, halklarımızın başına 11 yıldır bela oldu.
Tabiî konu konuyu açıyor. Bu konuda CHP’nin ve Baykal’ın
ihanetini de görmek lazım. Bunların hepsi Amerikancı dedik ya,
yoldaşlar… Amerika’nın emri üzerine Tayyip’in seçilmesi için
CHP de, Baykal da ittifak etti Tayyipgiller’le; birlikte o yasal değişiklikleri yaptılar. Tayyip’i oraya getirdiler. Yani her kritik durumda bunlar hep birleşirler. Bunların muhalefetleri, karşıtlıkları;
Usta’mızın deyimiyle “kayıkçı kavgası”dır. Göstermelik olarak
Mecliste ağız kavgası yaparlar. Yoksa ABD’nin çıkarlarından ve
hizmetinden asla dışarı çıkmazlar. ABD’ye karşı asla kusur etmezler, bir dediğini ikilemezler ABD’nin.
Aslında bunlar dört parti değil kırk dört parti olsa Mecliste tek
partidir işin esası. Çünkü ha tek parti aynı işi yapıyor, ha dört
parti, ha kırk dört parti… Bir fark yok ki… Sonunda ABD’nin bir
dediği iki edilmiyor. Onun çıkarları her şeyin önünde ve üstünde
tutuluyor. Demek istediğimiz, demokrasi yok ki askerin bir eylem
koymasıyla ortadan kaldırılmış olsun. Olmayan bir şey nasıl yok
edilebilir, ortadan kaldırılır? Bu kandırmacadır yani.
Bir ilerici harekette asker yer aldı diye ona karşı çıkmak tamamen Parababalarının bu dolmalarını yutmak olur, cehalet olur,
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gafillik olur, bilinçsizlik olur. O bakımdan bir hareketi değerlendirirken halka ne verdi, halktan ne aldı, Parababalarına ne verdi,
Parababalarından ne aldı? Ölçütümüz sadece budur. O zaman hiç
şaşmayız, biz buna bakarız.
Bu hareket Mısır Halkına kazanımlar getirmiş midir? Mısır
kadınlarına kazanımlar getirmiş midir?
Getirmiştir.
Ortaçağcılığa son vermiş midir?
Ortaçağcı iktidara son vermiştir.
Amerikan uşağı iktidara son vermiş midir?
Son vermiştir.
Ha, tabiî biraz önce de söylediğimiz gibi, Mısır’da iktidara
muhakkak ki bundan sonra yine bir Amerikancı güçler cephesi
gelecektir. Amerika eninde sonunda işi toparlayacak ve kendi
mecrasına akıtacaktır. Kendine hizmet edecek bir iktidarı iş başına
getirecektir. Çünkü Sovyetler’in ve Sosyalist Kamp’ın çürümesi,
yıkılmasıyla sol yanımız çok büyük bir yara aldı. Halkların sol
yanı aldı aslında o büyük yarayı. Ve onu kapatabilmemiz, onarabilmemiz daha uzun yıllar alır. Mısır’daki bu Halk İsyanına baktığımız zaman gerçek anlamda devrimci, bilinçli bir örgütlülük,
bir önderlik yok. Tıpkı bizim Gezi Eylemlerimizde olduğu gibi
halkın “yeter artık bu zulüm!”, diyerek İsyanını meydanlara,
sokaklara dökmesi var. Ve sadece Mursi ve Müslüman Kardeşler
karşıtlığı üzerine bir İsyan ortaya koyması var. Yoksa İsyancıların bir programı yok. Ama Ortaçağcılığa karşılar kesince, orada
netler. Onun dışında ilerici, devrimci bir program ortaya koyabilmiş değiller. Zaten homojen de değiller.
Ha, şunu da belirtmeden geçmeyelim: Amerika, Obama, ABD Mısır Büyükelçisi Anne W. Patterson karşıtı dövizler, pankartlar da taşınmaktadır İsyancılar tarafından. Fakat bunları taşıyanlar
sadece İsyancıların küçük bir bölümünü oluşturan Sosyalistlerdir. Dedik ya homojenlik yok, diye…
Burada bir de işin şu yönünü biraz açmamız gerekir:
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Mısır Ordusu da tüm kapitalist dünyanın orduları gibi ABD
tezgâhından geçmiştir. Malum ya ABD 1945 sonrası kapitalizminin dünya jandarmasıdır. Bu bakımdan NATO ülkeleri ordularının
subaylarını ve NATO ülkesi olmayan kapitalist ülkelerin ordularının subaylarını komuta düzeyinde ABD’ye götürür peyderpey;
kurstu, stajdı, eğitimdi bahaneleriyle orada Amerikancılaştırmaya
çalışır. Kendi emperyalist doktrinini o ülkelerin ordularının komutanlarına benimsetmeye çalışır. Böylece de onları Amerikan
hayranı veya dostu etmeye çalışır. Bunda da önemli oranda başarılı olur.
Başta Mısır Genelkurmay Başkanı Abdülfettah El Sisi olmak
üzere Mısır Ordusu’nun komuta kesimi de bu tür eğitimlerden
geçmiştir kuşkusuz. Özellikle 1970 sonrasında Enver Sedat’ın
Mısır Halkına ihaneti ve Amerikan uşaklığını gönüllü kabullenmesiyle birlikte ABD Emperyalistleri de Mısır Ordusu’ndan Nasırcılığın ve onun antiemperyalist geleneğinin silinmesi için
muhakkak ki çok çalışmışlardır. Bunlar olmuştur.
Genelkurmay Başkanı El Sisi de medyanın yazıp söylediğine
göre ABD Savunma Bakanıyla geçen haftalarda iki kez görüşmüştür. Bunlar da olmuştur. Hep söylediğimiz gibi, ABD nerede bir
bunalım veya bir halk hareketi, bir isyan varsa hemen olaya dahil
olmak ister. Olayı çarpıtmak, çelmelemek, bozmak, doğal rayından çıkarmak; kendi rayına, yörüngesine çekmek ister. O da onun
emperyalist doğası gereğidir. Gidenle olduğu gibi, gelenle de ilişkilerini, kendi çıkarı zarar görmeyecek şekilde sürdürmek ister.
Fakat burada dikkat etmemiz gereken, Mısır Ordusu, durup
dururken apansız bir hareket koyarak mevcut iktidarı alaşağı etmiyor.
Burada halkın iki yılın birikimi, deneyi ve kazanımı üzerine
inşa ettiği ve on milyonların meydanlara, sokaklara aktığı bir
İsyan var. İsyancıların sayısı en az 15 milyondur, deniyor. Bazı
gözlemcilerse bu sayı için 20, bazılarıysa da daha net bir rakam
ortaya koyarak 22 milyon, diyor. Geçmişi göz önüne alarak artık
hiç kimse bu İsyanın gelip geçici bir başkaldırı olduğunu söyle79

miyor, hatta düşünmüyor. On milyonlar kararlı. Mursi ve İktidarı
gidecek, diyorlar. Bu gerçekleşmeden asla evimize dönmeyiz, diyorlar. Daha önce de söylediğimiz gibi, ordunun hareketinden
önce Mursi’nin 7 Bakanı (İçişleri Bakanı da buna dahildir) zaten
Mursi’yi terk etmiş ve isyancılara karşı en azından hayırhah yani
iyilik diler bir duruma gelmiştir. Polis isyancıların karşısından çekilmiştir. İsyancı halk bazı devlet kurumlarını ele geçirmiştir.
Müslüman Kardeşler’in karargâhını tahrip etmiştir. Ve Mursi’nin
Sarayını çepeçevre kuşatmıştır. Saraya da yürüyüp oraya da el
koyması ve devrimi zafere taşıması an meselesidir artık.
Böyle bir durumda Mısır Ordusu, şu ikilemle karşı karşıya kalmıştır:
Ya Mursi’nin yanında sonuna kadar yer alıp halka ateş edecek, kitle kıyımı-katliam yapacaktır ya da Mursi’ye; bu işin artık
senin açından sürdürülemezliği var, bu bakımdan bizim bu işi kan
dökülmesine yol açmadan noktalamamız gerekir. Zaten kısa süre
sonra Mısır Toplumundaki her siyasi kesimin yer alacağı yasal
bir zemin oluşturulacak ve en kısa sürede de seçimlere gidilecektir. Artık o seçimlerde halk kimi seçerse herkes ona rıza gösterecek. Biz bunu sağlamak üzere şu andan itibaren yönetime el
koyduk. Böylece de kan dökülmesinin önüne geçmiş olduk, diyecektir. Bizce El Sisi’nin ve komuta heyetinin dediği ve yaptığı
budur. Yani İsyana ve Devrime sürecin sonundaki noktayı koymuştur, Mısır Ordusu. İsyanın öznesi, temel taşıyıcı gücü ve esas
sahibi, Ortaçağcılığa, Amerikan İslamı’na, CIA İslamı’na, Muaviye ve Yezid İslamı’na yani Sahte İslam’a başkaldıran Mısır Halkıdır. Bu gerçeği asla gözden uzak tutmamamız gerekir. Böylece
de bu İsyan ve elde edilen bu sonuç, halkın iradesinin ve gücünün
eseridir. Bu sebeple de olay, politik bir devrimdir.

Mısır İsyanı’nın kazanımları
Yukarıda söylediğimiz gibi, sonunda ABD yine egemen olacaktır duruma, ne yazık ki… Ama bu devrimin halka getirdiği
büyük iki kazanım vardır ve bunlar kalıcıdır:
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Birinci Kazanım: Daha önce de söylediğimiz gibi Arap Baharı denilen o İsyanlarda da, onları değerlendirirken de söylediğimiz gibi, halk gücünü görmüştür. Artık yeter diyerek
meydanlara çıktığı anda hiçbir gücün karşısında duramayacağını
görmüştür. Zaten aldatılmış olmasına rağmen Arap Baharı’ndaki
o güç ve özgüvendi bu İsyanı zafere ulaştıran. Halk bu gücünü
görmüş ve o özgüveni kazanmıştır artık. Onu hiçbir şekilde kaybetmez. Bundan sonra yeniden aldatılacaktır ama yeniden sokağa
çıkacaktır. Yeniden aldatılacaktır, yeniden çıkacaktır. Defalarca
tekrarlanacaktır bu isyanlar ve iktidara gelen Amerikancı yönetimlerin ihanetleri. Tekerlenip tekerlenip yenisini getirmek zorunda kalacaktır ABD Emperyalistleri ama halk her seferinde
isyan ederek onlara başkaldıracak ve onları devirecektir. Ve bu isyanlar sürecinde, bu isyanlar zinciri sonrasında halk giderek bilinçlenecektir. Birinci kazanım budur, yoldaşlar.
İkinci Kazanım: ABD’nin Ortaçağcı güçlerle el ele vererek
yürüttüğü “Büyük Ortadoğu Projesi” (BOP) çatırdamıştır.
Henüz çökmüş olmasa bile parçalanmıştır artık. Yani AB-D’nin
bu Projesi de ağır hatta ölümcül de olabilecek bir yara almıştır.
Kimler savunmaktadır ABD Emperyalistlerinin bu halkların
düşmanı aşağılık projesini?
Başta bizdeki Tayyipgiller iktidarı ve Meclisteki diğer üç burjuva Amerikancı parti. Mısır’daki Mursi iktidarı ve Selefisiyle,
Vahabisiyle tüm Ortaçağcı güçler ve CIA’nın, Pentagon’un Sahte
İslamı’nı savunan Ortadoğu’daki tüm Ortaçağcılar.
Bu plana kim karşıdır en bilinçli şekilde?
Biz gerçek devrimciler… Ve Taksim’deki, Tahrir’deki Ortaçağcılığa başkaldıran isyancı yiğit insanlar… Bir de bildiğimiz
gibi Yurtsever, Laik, Antiemperyalist Suriye Halkı ve onun yiğit
önderi Beşşar Esad…
Mısır İsyanı’nın zaferiyle birlikte, bu projeyi savunan ABD işbirlikçisi Ortaçağcıların iktidardan tekerlenmesiyle birlikte, tüm
Ortadoğu’yu kuşatan BOP denen bu lanet halkası oradaki yani
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Mısır’daki halkasından çatlamıştır, kırılmıştır.
Bu iki kazanım sadece Mısır Halkının kazanımı değildir. Tüm
bölge halklarının ve İslam ülkelerinin, hatta giderek dünya halklarının kazanımıdır.
Taksim’de de bizim Şanlı Direniş’imizle Tayyipgiller iktidarı
ve BOP’un eşbaşkanı Tayyip, 11 yıldan bu yana ilk kez yenilmiş
ve hezimete uğramıştır. Onun da iktidarı en tepe noktada kendi
içlerinde çatlamıştır artık. Ve o çatlak kapanmaz gayrı… O nedenle Tayyipgiller iktidarı da darbelerimiz sonucunda sarsılmış
ve sallanmaya başlamıştır. Eğer kararlılıkla İsyan’ımızı hız kesmeden sürdürebilirsek zaferimiz muhakkaktır…
Mısır’daki Halk İsyanının bir kez daha kanıtladığı bir diğer
kanun ise: Halk on milyonlar halinde başkaldırıp sokakları, meydanları doldurduğu anda, bizim gibi ülkelerde halkın bir parçası
olan ordunun da bu başkaldırıya kayıtsız kalamayacağı; en azından
parçalanacağı ve bir bölümünün gelip isyanın saflarına katılacağıdır. Bu bizim gibi bütün ülkelerde olacaktır bundan sonra da…

Mısır İsyanı’nın ilham kaynakları
Şimdi buradan İsyanı hazırlayan sebeplere ya da İsyana güç
veren sebeplere gelirsek…
Tabiî ki bu, zulme başkaldırıdır. Ama bu İsyanda, ABD Emperyalistlerinin Afganistan’da yaptıkları zulme karşı halkın tepkisinin rolü vardır. Yine bugünün gazetelerinde okuduğumuz
haberlere göre ABD’nin insansız hava aracı Afganistan’da sivilleri vurarak 24 masum insanın ölümüne sebep olmuştur. Dikkat
edersek ABD Emperyalistlerinin ve Suudiler başta olmak üzere
Ortaçağcı uşaklarının oradaki Sosyalist İktidarı devirdiğinden bu
yana Afganistan kanamaktadır.
Bu isyanda, ABD’nin Irak’ı işgalinin ve Irak’ta beş milyon
Müslüman kanı içmesinin ve on binlerce Müslüman kadının ırzına geçmesinin ve halkların ona duyduğu kinin, nefretin rolü vardır.
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Bu isyanda, Libya Halkının 70 bin insanını yok yere kaybetmesinin, AB-D Emperyalistlerinin ve Tayyipgiller’in ihanetleri
ve saldırıları yüzünden kaybetmesinin, yurtsever, halksever, İslam
Sosyalizmini benimseyen Muammer Kaddafi’nin canice linç edilerek katledilmesine halkların duyduğu tepkinin rolü vardır.
Ve en son Suriye’de yüz bine yakın Müslüman’ın AB-D Emperyalistlerinin emri ve yönlendirmesiyle katledilmesinin ve o
katliama halkların duyduğu tepkinin rolü vardır. Ayrıca da yurtsever Suriye Halkının Beşşar Esad önderliğinde 2 yıldır AB-D
Emperyalistlerine ve Ortaçağcı hain canilere karşı korkusuzca,
yiğitçe verdiği mücadelenin önemli payı vardır…
Ve bu İsyanın hazırlayıcı motifleri, etkenleri arasında bizim
Gezi Parkı Direnişi’mizin önemli bir yeri vardır.
Bu İsyanda İsyanlarını zaferle sonuçlandıran Brezilya İsyancılarının rolü vardır. Hatırlarsak; Brezilya’da da zamlara, hayat
pahalılığına isyan eden Brezilya Halkı, tüm taleplerini devlet başkanına ve hükümete kabul ettirdi. Devlet başkanı “bu isyancılarımla gurur duyuyorum”, dedi. Bunun da rolü vardır.
Ve bu İsyanda, Kaddafi’yi şehit olarak niteleyen ölümsüz devrimci, yiğit yoldaşımız Hugo Chavez’in on yıllar boyu ABD Emperyalistlerine meydan okumasının ve ülkesinden onların
şirketlerini, tekellerini, ajanlarını kovmasının rolü vardır, yoldaşlar.
Dünya zaten her zamankinden daha fazla bir tek dünya. Bizim
düşünce metodumuz olan Diyalektiğin çok önemli bir kanununa
göre; her şey birbirine bağlıdır. Birbirini etkiler. Dünyanın öbür
ucundaki bir devrimci hareket, dünyanın tüm ülkelerindeki devrimci hareketlere güç verir, etkiler onları. O bakımdan bu İsyanın
etkileyicileri, motive edicileri arasında bu şanlı direnişleri, mücadeleleri görmemiz, saymamız gerekir.
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Biz de eninde sonunda Ortaçağcılığa ve
ağababası AB-D Emperyalistlerine karşı
zafer kazanacağız
Aslında biz de yiğitçe direndik ve hâlâ da direnmeye devam
ediyoruz. Tayyipgiller’i tepetaklak edebilirdik biz de. Ama ne
yazık ki Amerikancı Kürt Hareketi bizim Taksim Gezi İsyanı’mıza ihanet etti. Yer almadı bu İsyanda. Bloke etti Kürt Halkını
ve en son birkaç gün önce bu hareketin milletvekili Sırrı Sakık
“Biz seçimle gelmiş AKP iktidarının sokağın gücüyle devrilmesine izin vermeyiz, istemeyiz böyle bir şeyi”, diyor. Hiç utanıp sıkılmadan söyleyebiliyor. Diyoruz ya bunların Tayyipgiller’den ve
benzerlerinden bir farkı yok, diye. Hepsi Amerikancı bunların, işbirlikçi. Halk düşmanı bunlar. Yoksa devirebilirdik Tayyipgiller’i
biz de. Yine devirebiliriz, yoldaşlar.
Tayyipgiller talanlarına devam ediyorlar. İşte Haliç’te iki gün
önce ihale açtılar. Ferit Şahenk korkarak, Gezi İsyanı’mızdan korkarak, ihaleden çekildi. Ama Tayyipgiller’in yandaşı iki firma
yine ihaleye devam ediyorlar. O gün işi bağlayamadılar ama bağlamak peşindeler. Üçüncü köprü inşaatında günde yüzlerce belki
binlerce ağacı yine köklüyorlar, talan ediyorlar. Yalova’da ağaç
müzesini, Mustafa Kemal’in düzenlediği ve halka emanet ettiği
ağaç müzesini katlediyorlar. İzmir’de yine büyük bir yeşil alanı
katlediyorlar, peşkeş çekmişler yandaşlarına. Atatürk Orman Çiftliği’ni katlediyorlar Ankara’da. Daha önce de söyledik ve bugünün haberlerinde de var bunlar.
Artvin Arhavi’de yeni bir HES projesiyle o güzelim doğayı ve
yeşillikleri katlediyorlar. Köylüler günlerce gece gündüz nöbettelermiş. Fırtına ve yağmurun şiddetinden dolayı gece yarısında
evlerine gitmişler. Tayyipgiller hemen iş makinelerini sokmuşlar
ve katliama girişmişler. Köylüler, haber alır almaz yeniden gelmişler Direniş’e; jandarmayı çıkarmışlar köylülerin karşısına.
Yani bunlar dur durak bilmez. Halk düşmanlığı, vurgun, talan,
aşağılıklık, satılıklık yani ihanet, yalan, dümen, zalimlik bunla84

rın kişiliğini oluşturan özellikler artık. Bunların karakteristikleri
bunlar. Başka türlü davranmayı isteseler de beceremez bunlar.
Yani insanlıktan iradî olarak; bilerek, isteyerek çıkmışlar bunlar.
Vurgun, talan, ihanet, zulüm makinesine dönüşmüşler.
O bakımdan bunları devirebiliriz. Ve İsyan’ımıza ara vermeden devam etmemiz gerekir aslında. Aynı kararlılıkta sürdürürsek
inanın bunlar da dayanamaz, yoldaşlar. Bunları da deviririz. Sonunda bunlar tabiî ki gidici. Biliyorlar gidici olduklarını ve ihanetlerini. İşte bugün Tayyip tüm şürekâsıyla beraber; Davidson’la
beraber ve diğer Hüseyin Çelik, Egemen Bağış vb. yani en has
adamlarıyla beraber, en has Amerikan uşaklarıyla beraber Dolmabahçe’de üç saat süren bir toplantı yaptı. İzmir Urla’daki tatilini keserek hemen geldi. Paniğe kapıldı ve konu; Mısır İsyanı’nın
zafere ulaşması, zaferi. Üç saat sonunda hiçbir açıklama yapamadılar. Bu İsyan öylesine korkuttu, ürküttü ki onları, her zaman
ekranlarda zıvanadan çıkmış, kendini kaybetmiş gibi bet sesiyle,
hakaret içeren cümleleriyle, sözcükleriyle insanlara bağırıp çağıran Tayyip yok ortalıkta. Dilini yuttu.
Biliyorlar… Kendi sonlarının da yaklaşmakta olduğunu biliyorlar. Tayyip, Mursi olmak üzere olduğunu biliyor. Bundan kaçışı yok. Eninde sonunda olacak. Ama çok zulüm yaptı. Kaçarak
kurtulamayacak! Yaptığı ihanetlerin, döktüğü kanların, yaptığı
vurgunların hesabını verecek. Hem kendisi, hem tüm şürekâsı…
Bundan hiç kurtuluşları yok.
Hep dediğimiz gibi Tarihin yönü hep ileriye doğrudur. Belli
sürelerle bayır aşağı gitse de, düz bir hat izlese de genel doğrultu
ileriye doğrudur, yoldaşlar. Bunu durdurmanın mümkünatı yok. O
bakımdan sonunda mutlaka biz kazanacağız. Halklar kazanacak,
dünya halkları kazanacak.
Hep diyoruz ya:
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!..
04.07.2013
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