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On Yedinci Kitap (*)

İnsancıl konağa mutlaka ulaşacağız,

İdeallerimizi gerçekleştireceğiz

(*) Hikmet Kıvılcımlı’nın Bedence Aramızdan Ayrılışının 38’inci

Yıldönümü’nde (2009 Yılı’nda) Yapılan Anma Konuşmasıdır.





Sevgi ve Saygıdeğer Yoldaşlarım,

Geçen, Mezarbaşında, Topkapı’da, birden farkına vardım arkadaş-
larım söyleyince, aradan 38 yıl geçmiş; Usta’mızı kaybedişimizden bu
yana. Düşündüm, ortalama bir insan ömrünün yarısı... Uzun bir süre...
İnsan bu kadar uzun sürenin geçtiğini algılamıyor, yaşamıyor, hisset-
miyor. Sanki çok kısa bir süre geçmiş gibi geliyor. Hani zamanı algıla-
yış da sübjektiftir ya… İnsan, çok sevdiği bir işi yaparken zaman hızla
akar geçer ve o kadar zaman geçtiğini algılayamaz insan. Ya da sev-
dikleriyle, dostlarıyla bir aradadır, yine zamanın nasıl geçtiğini anlaya-
maz. Ya da bir kitabı okurken… Çok faydalandığı, hoşlandığı bir kita-
bı okurken… Ama sevmediği bir ortamda, can sıkıcı bir ortamda bulu-
nunca da dakikalar bile bir türlü geçmek bilmez. İşte öyle bir durum ol-
du.

Tabiî yoldaşlarımızın da söz ettiği gibi, hayatını insanlığın kurtuluş
davasına adayan gerçek devrimciler, fiziken bu dünyadan ayrıldıktan
sonra yok olmazlar, kaybolmazlar. Onlar için yeni bir hayat başlar ar-
tık. Sadece dönüşürler. Bedenleri ortada fizik olarak görülmez, ama
idealleri, düşünceleri, duyguları onunla birlikte insanlık davası için
mücadele edenlerin yüreklerinde ve bilinçlerinde yaşamaya devam
eder. Yani Usta’mız da bu anlamda her an bizim yanımızda. Bizim yü-
reğimizde, bizim bilincimizde bizimle birlikte yaşıyor, savaşıyor…

(Alkışlar…)

Usta’mızla son görüşmemiz

Usta’mızla son görüşmemizi anımsıyorum. Sanki bugün gibi canlı
belleğimde… 12 Mart Faşist Darbesi’nin ilk sinyali olan ünlü Muhtıra
ilan edilmiş, Parababaları ve ABD’nin emrindeki Kontrgerilla, devrim-
cilere vurmak için gerekli hazırlıkları yapıyor, genel saldırıyı başlat-
mak için. O günler… Birlikte mücadele ettiğimiz yoldaşlar, “Hadi Us-
ta’ya gidelim, bazı soracaklarımız var”, dediler. “Gidelim”, dedim ben
de. Kalktık Beyazıt’tan, Göztepe’deki Usta’mızın muayenehanesine
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gittik. Ve ben ilk kez muayenehanesini gördüm Usta’mızın. Ondan ön-
ce evinde görüşüyorduk, gazetede görüşüyorduk, eylemlerde görüşü-
yorduk, konferanslarda görüşüyorduk.

Oturduk, güncel olaylardan, faşistlerin devrimcilere yönelik, tabiî
MHP’li faşistlerin (hep diyoruz ya Kontrgerilla’nın özel örgütüdür
MHP diye), devrimcilere yönelik silahlı saldırılarından söz ettik.

Biraz önce de yine anımsamıştım, bu vesileyle tekrar anımsadım.
İşte o günlerden kısa süre önce de bizim denetimimizde, elimizde olan
Balıkesir Öğrenci Yurdu’nu faşistler basmışlardı silahlı bir ekip ha-
linde. Ben de oradaydım o baskın sırasında. Yanı başımızda Niyazi Te-
kin Yoldaş’ımız katledildi. Akşam oturuyorduk. On gibi, dokuz-on gi-
bi, aşağıda, kantinde, aniden silahlı faşist bir ekip içeriye daldı. Kurşun
yağmuru altında kaldık. O yoldaşımızı da, Malatyalı bir yoldaşımızdı,
Kürt Milliyetinden bir yoldaşımızdı bu vesileyle anmış olalım. O da şe-
hitlerimizdendir, arkadaşlar.

(Alkışlar…)

Devrimci düşünceler ne yazık ki, İşçi Sınıfı saflarına, köylülüğün
saflarına, esnaflarımızın saflarına hâlâ daha yeterli ölçüde yayılmadı. O
günlerde de öyleydi. Orhan Aksungur’un ve onunla birlikte gelen Ah-
met Kaçmaz, Yalçın Yusufoğlu, Oya Baydar ekibi de bizimle çalışıyor-
du ve yeni gelmişti. Birkaç ay olmuştu saflarımıza katılalı. İşin maddi
yükünü bu ekip almıştı. Yani mali işleri onlar devralmıştı, onlar yürü-
tüyordu. Oradan kaynaklanan bazı hotzotçu davranışları oluyordu. On-
ları şikâyet etti genç yoldaşlarımız Usta’mıza. Usta’mız tek tek sordu
şikâyetlerini herkesin. Dinlerdi, bir sorun var mı, bir sıkıntı var mı yol-
daşlar arasında, ona özellikle dikkat ederdi. Herkese sordu. Bana da
sordu. Ben, yoldaşlarım da bilir, o günlerden beri birlikte olduğumuz
yoldaşlar da bilir, yakınmayı sevmem. Görevimi yaparım, sorumlulu-
ğumun gereğini yerine getirmeye çalışırım bütün gücümle. Yanlış ya-
pan olursa anında tepki gösteririm ve bir daha o yanlışı bana karşı tek-
rarlatmam. O bakımdan benim bir şikâyetim yoktu. “Görevlerimizi
yapmaya çalışıyoruz Hoca’m”, dedim ben. “Biliyorum”, dedi, gülerek.
Böyle bir görüşmemiz oldu.

Ondan sonra da, kısa süre sonra, 24 Nisan mıydı Mustafa?
Mustafa Şahbaz Yoldaş: 26 Nisan.
Nurullah Ankut Yoldaş: 26 Nisan. Evet. “Balyoz Harekâtı” de-

nen, devrimcilere genel taarruzu başladı 12 Mart Faşizminin. Ondan
sonra illegalite dönemi başladı devrimciler için. Usta’mız da İstan-
bul’dan ayrılmak zorunda kaldı. Zaten ağır kanser ameliyatından henüz
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çıkmıştı. Birkaç ay olmuştu Cerrahpaşa’dan çıkalı, genel anestezi al-
tında geçirdiği ağır ameliyattan. Bu ameliyattan kısa süre sonra da te-
davi olmak amacıyla yurtdışına çıktı, hep bildiğimiz gibi.

Yani böyle önemli anlar insanın belleğine öyle yazılıyor ki… Benim
öyle, herhalde sizlerin de öyledir. İnsan böyle özel anlarda mekânla bir-
likte olayı algılar ve belleğine yazar. Yani benim duvarın dibinde, en
uçta oturduğum, Usta’mın tam masasının başında karşıda oturduğu,
yoldaşlarımızın yine bir kısmının Usta’mızın yanında, bir kısmının be-
nim sol tarafımda oturdukları, bütün canlılığıyla belleğimde duruyor…

Ve 11 Ekim, 12 Ekim diyelim, arkadaşlar, 1971 12 Ekim’i… Genç
yoldaşlarla bir akşamüzeri yine evde oturuyoruz. Yine saat dokuz-on
arası. Hürriyet gazetesi geldi o anda eve. Gazeteyi açtık bir baktık, ga-
zetenin, yine bugünkü gibi bütün canlılığıyla aklımda, belleğimde; ilk
sayfanın sağ orta bölgesinde, “Hikmet Kıvılcımlı Belgrad’da Öldü”,
başlığı gözüme çarptı. Altta Usta’nın bir fotoğrafını basmışlar… İnsa-
na elbisesi çok dar geliyor öyle anlarda. Bir sıcak basar, bir ağırlık, bir
sıkıntı oluşur; acı yüreğine böyle bir iğne batmış gibi göğsüne sapla-
nır… Öyle bir durum oldu. Oysa bekliyorduk. Ve biliyorduk, Usta’mı-
zın bedence bu dünyada daha uzun süre kalamayacağını.

Cerrahpaşa’da yatarken, Usta’mız ameliyat olmuştu yine ve Cer-
rahpaşa Hastanesi’nin sokağa bakan bloklardan birinde yatıyordu, zi-
yaretine gittik tabiî,  görüştük.

Mahir’in, Yusuf’un, Sinan Kazım Özüdoğru’nun üçü vardı (Ma-
hir’le Sinan Kazım Kızıldere’de katledildiler biliyorsunuz), İstan-
bul’dan da sanıyorum bir Mahirci arkadaş vardı. Dört kişi Sosyalist
Gazetesi’ne gelmişlerdi. Onlar da Usta’mızı ziyaret etmek istediler. Ay-
nı yerde ziyaret etmişlerdi.

Ve Usta’mızın “Devrim Zorlaması Demokratik Zortlama” adlı
kitabının kapağı için eskizlerini yapmıştı bir yoldaşımız, (bugün genç
yoldaşlarımız kitap kapaklarımızı birkaç, eskiz diyorlar grafikerler, böy-
le hazırlayıp bize sunuyorlar, biz onlardan birini öneriyoruz, arkadaşla-
rımızla mutabık kalarak, kesin karara varıyoruz. O gün de öyleydi), bir-
kaç değişik kapak hazırlamıştı, Usta’mıza götürdüm. Usta’mız seçim
yaptı bunlardan hastanede. Ve yine… “Toplum Biçimlerinin Gelişi-
mi”, onun kapağını götürdük, orada gösterdik Usta’mıza, onun seçimi-
ni yaptı. Sanıyorum “Devrim Zorlaması” değil, “Toplum Biçimlerinin
Gelişimi” olacak, yanlış anımsadım. O daha önce çıkmıştı çünkü. Onu
evine götürmüştük, Usta’mız evinde seçim yapmıştı. “Toplum Biçimle-
rinin Gelişimi”nin kapağını götürdük. O vesileyle de görüşmüştük.
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Tabiî bu arada, devrimci öğrenciler vardı Cerrahpaşa Hastanesi’nde
ve Cerrahpaşa o zamanlar öğretim üyeleriyle ve öğrencileriyle ilerici-
lerin, devrimcilerin etkin olduğu tıp fakültesiydi, İstanbul Tıp Fakülte-
si’nin aksine. Son sınıftaki bir devrimci tıp öğrencisi arkadaşa sormuş-
tum Usta’mızın durumunu. “Kanser”, demişti. Prostat kanseri. “Ne du-
rumda?”, demiştim. “Bayağı ilerlemiş”, demişti. “Ortalama nedir du-
rum, bilmek istersek”, demiştim. “En fazla iki sene izin verir bu hasta-
lık”, demişti. “Gerçek mi? Hocalarla da görüştünüz mü bunu? Onların
kanaati de böyle mi?”, diye sordum. “Evet, hocaların kanaati de böyle.
Biz de hocalarımızla görüştük”, demişti.

Kısa süre sonra da Patoloji Raporu geldi. Yine hastanedeki… Do-
çentti, Mustafa Arkadaş değil mi?

Mustafa Şahbaz Yoldaş: Evet. Doçentti.
Nurullah Ankut Yoldaş: Doçentti. Nermi…
Nurullah Ankut Yoldaş: Nermi Bey’di. Soyadını hatırlamıyorum.

Bir hekim, doçent arkadaşımız vardı. İPSD Üyesi. Patoloji raporunu o
getirdi Laleli’ye, Sosyalist Bürosu’na. Bana verdi. Yine, “Nedir rapo-
run içeriği?”, dedim. “Prostat kanseri”, dedi o arkadaşımız da. Tabiî in-
san… Bazı şeyler bilinir. Biliyorsunuz ama yine de emin olmak için
sormak gereği duyuyor insan. “Usta’mız da okuyunca anlar mı duru-
mu?”, dedim. “Tabiî anlar”, dedi… Yani o an da gözümün önünde. Ga-
zete Bürosunun salonunun dış kısmı, koridorda, giriş-antre deniyor ya,
oradan salona yakın bölümünde oranın. O, salondan çıktı, ben de yö-
nüm salona dönük, o arada uzattı bana. “Usta’ya vermemiz gerekiyor”,
dedi, bir zarf içinde. O an da gözümün önünde…

Tabiî düşünceler gelip geçiyor insanın kafasından. E, Usta’mız he-
kim tabiî. Raporu alınca, ne olacağını, sonucun nasıl, ne zaman, nere-
ye gideceğini biliyor, bilecek. O da insana ayrı bir acı verir. Ama giz-
lemek de, vermemek de olmazdı. Çünkü Usta’mız kendisi için yaşamı-
yordu. Büyük sosyal, devrimci görevleri, sorumlulukları vardı. İşlerini
ona göre planlaması gerekir. Yeniden öncelik sıralaması yapması gere-
kir, diye düşünerek, raporun verilmesinin doğru olacağı kanaatine var-
dım. Orhan Aksungur, o akşam Usta’ya bir mesele için, başka bir me-
sele için gideceğini söyledi. “Bu da ameliyat sonucu rapormuş, bunu da
Usta’mıza götür ver”, dedim. “Tamam, ben buradan çıkıp gideceğim”,
dedi.

“Yol Anıları”nı okuyunca, Usta’mızın, orada aynen şöyle bir cüm-
lesi geçer: “Uzun dedektiflikler sonucunda patoloji raporunu ele
geçirdim”, der Usta’mız. Ben bunu ilk başta düşününce, Allah Allah
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dedim, raporu gelir gelmez, hastaneden çıkar çıkmaz o akşam kendisi-
ne gönderdik. Usta’mız neden böyle bir şey yaptı, yazdı, diye düşün-
düm. Böyle konularda yoldaşlarımın da bildiği gibi safımdır biraz.
Ama sonradan anladım ki, Aksungur vermemiş raporu kendisine. Yok-
sa Usta’mız niye böyle bir şey yazsın? Tamam, veririm dedi, ama ra-
poru vermemiş. Usta’mız belki kendisinden, zorlayarak ısrarla, belki
başka kanaldan, yeniden hastaneden raporu almış. O sonuca vardım,
arkadaşlar.

Bunlar hep canlılığını o günkü gibi koruyan anılar olduğu için siz-
lerle paylaşmak istedim. Tabiî yoldaşlarımız da gerektiği şekilde anlat-
tılar, İl Başkanı Arkadaşımız ve Usta’mızı anlatan Genç Yoldaşımız…
Çok gururlandım gerçekten. Yoldaşlarım, genç yoldaşımıza görevin
dün verildiğini söylediler. O daha da onurlandırdı beni, yüreğimi bü-
yüttü. Bir gün içinde arkadaşımız, genç arkadaşımız, bu metni hazırla-
mış ve geldi bize eksiksiz bir şekilde sundu ve Usta’mızı bize tanıttı.
Yani arkadaşlarımızın böylesine yetenekli, yeterli, gelişkin devrimciler
olması çok sevindirdi beni, hepimiz sevindik sanırım.

Biz Hikmet Kıvılcımlı’ya Usta’mız deyince, sadece yüzeysel anılar
olarak Usta’mızı benimsemeyiz. Usta’mızı benimsemek demek; her
şeyden önce O’nun ideallerini, O’nun davasını benimsemek demektir.
Eğer bunları benimsememişsek, onu gerektiği şekilde anlamamışsak,
zaten Kıvılcımlı’yı biz anlamamışız demektir. Çünkü O, ömrünün her
saniyesini davasına harcamış bir insan. Böylesine davasına bağlı, önem
veriyor, her şeyin önünde tutuyor… E, eğer biz böylesine önem verdi-
ği davasını onun anladığı gibi anlayamazsak Usta’yı anlayamamışız
demektir. Anlayamayız da, arkadaşlar.

İşte Usta’mızı bedence kaybettikten sonra biz de (aşağı yukarı genç
arkadaşlarımızdan birkaç yaş daha büyüktük) bayrağın ele alınması, ta-
şınması ve davanın sürdürülmesi gerektiği kanısına vardık ve yoldaşla-
rımızla bir araya gelerek, bir örgütlenme yaparak, davayı Usta’mıza la-
yık şekilde sürdürme kararı aldık. İşte birlikte karar aldığımız yoldaş-
larımızdan gerçek devrimci olanlar burada, şu anda aramızdalar. Ama
bizimle öylesine, gençlik heyecanıyla o gün bir arada olanlar, döküldü-
ler.

İşte Tacettin Arkadaş da söz etti, Mezarbaşında her sene iki grup
olarak anıyorduk Usta’mızı. Bu sene 3 grup oldu.

Birisi her zaman olduğu gibi Usta’mızın gerçek devamcısı olan biz-
ler.

Bunu kabul etmek için, teslim etmek için devrimci olmaya bile ge-
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rek yok. Sadece namuslu olmak yeter. Aydın namusuna sahip olmak
yeter, bizim bu hakkımızı teslim etmek için.

Burjuva dünya görüşüne sahip Halit Kakınç, biliyorsunuz Us-
ta’mız hakkında bir yazı dizisi hazırladı. Ve bizzat bana da sözlü olarak
söyledi, kendisi de o dizide anlatıyor. Kıvılcımlı’nın en sadık izleyici-
leri Kurtuluş Partililer, diyor; sizsiniz, dedi bana da. İşte burjuva ahlâ-
kı gereği bunu gören, söyleyen bir insan… Hiç devrimcilik iddiasında
bulunmuyor. Bilgi Üniversitesi’nde Mütevelli Heyeti’nde şu anda. Öğ-
retim üyesi, Akşam Gazetesi yazarı.

Ama yoldaşlar, işte o iki gruptaki insanlar, bu burjuva aydının sahip
olduğu aydın namusuna bile sahip değiller.

Eskiden SODAP adıyla bilinen grup olurdu, biz olurduk.
SODAP; kaçkınlardan derleşik yani 12 Mart sonrası önderi yurtdı-

şına kaçmış…
Bir dinleyici: 12 Eylül.
Nurullah Ankut Yoldaş: 12 Eylül, 12 Eylül sonrası.
Ne zaman döndü?..
Dinleyiciler: Dönmedi. Dönmedi. Meçhul.
Nurullah Ankut Yoldaş: Meçhul arkadaşlar, meçhul…
Usta’mızın en karşı olduğu şeylerden birisi savaş mevzisinin terk

edilmesidir. Savaş mevzisi terk edilmez, hangi şart altında olursa olsun.
Savaştığın alanı, vatanı terk ettin mi, o davada hak sahibi olamazsın. O
iddianı kaybedersin.

Ve Usta’mızın Ordu Meselesi, Ermeni Meselesi, Mustafa Ke-
mal’e bakış, Vatanseverlik, Laiklik gibi konulardaki anlayışını inkâr
etmiş bir grup. Dolayısıyla Usta’mızı, bizce anlamamış bir grup.

Bu sene bir üçüncüsü eklendi, yoldaşlar. Bunlar iki öbekti:
Bir öbeği, bizden dökülenlerden, döküntülerden oluşuyordu. Bunla-

rın hepsini tanıyoruz. Tek tek hepsinin birbirinden acıklı dökülüş öy-
küleri var. Ama onları böyle toplantılarda anmak bile tenezzül mesele-
sidir bizim için, onlara değer vermek olur. Ama ortak özellikleri onla-
rın; siyasi ahlâk, siyasi namus yoksunu oluşları. Bir kısmı da bunlara
ilaveten cinsel anlamda da ahlâk yoksunu, genel anlamda da ahlâk yok-
sunudur. Bunlardan derleşik...

Bir kısmı da; Sevrci Soytarı Sahte Sol dediğimiz, Usta’mızı hiç be-
nimsememiş, sadece mücadele etmiş bir devrimci olarak Usta’mızı gö-
ren gruplardan oluşmakta.
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Vedat Türkali’nin çağrısıyla bir araya geliyorlar. Vedat Türkali, ben
Usta’mızın saflarına katıldığımda, saflarımızda yoktu. Daha önceden
dökülmüş, terk etmiş… Usta’mızı hangi düzeyde, nasıl benimsedi, bil-
miyorum. Usta’mız da hiç söz etmedi. Döküntülerden söz etmeyi o da
sevmezdi.

1968’den 1971’e kadar üç yıl içinde, Vedat Türkali’yi bir kez gör-
düm. Zaten ilk ve son görüşüm de odur. Sosyalist Gazetesi’ne, Çatal-
çeşme Sokağa geldi. On dakika kadar oturdu, çantasından: “Türk Si-
nemasında Umut” başlığıyla, Yılmaz Güney’in Umut filmini değer-
lendiren bir yazısı çıktı. Sosyalist’te yayımlandı biliyorsunuz. Ve o ya-
zıyı verdi, kalkıp gitti. Orhan Müstecaplı tanıştırdı o arada da benimle.
Ben onun üzerine Vedat Türkali olduğunu öğrendim. Bir daha da hiç
görünmedi.

Yani ne eylemlerimizde, ne konferanslarımızda, ne mitinglerimizde,
ne de toplantılarımızda, Sosyalist’in toplantılarında, İPSD’nin toplantı-
larında, kongrelerinde göründü.

Şimdi bu insan çağrı yapıyor ve soruyor: “Bu arkadaşlar niye gel-
medi?”, diye bizden söz ediyor.

Yahu sen kimsin ki, biz senin ayağına gideceğiz, senin çağrına ce-
vap vereceğiz. Hikmet Kıvılcımlı’yı Türkiye’de biz savunuyoruz. Us-
ta’mızı kaybettikten sonra bayrağı biz aldık. O’nun özüne, yiğitliğine
uygun bir şekilde biz savunduk ve ideolojik olarak da yalnızca biz an-
ladık, biz devam ettirdik.

O bakımdan, Hikmet Kıvılcımlı’yı anmak isteyenler, eğer siyasi na-
musa sahip iseler, bizim saflarımıza gelirler, bizimle birlikte anarlar.

Sen kavga kaçkınısın, ne haddine bizi ayağına çağıracaksın yahut
toplantına çağıracaksın. Ama siyasi namusa sahip olmadıkları için, sa-
dece yaşlı oldukları için kendilerinde böyle bir hak olduğu kanısına va-
rıyorlar.

Devrimcilikte böyle bir anlayış yok, arkadaşlar!

O bakımdan Usta’mızı, pratikte biz savunduğumuz gibi, işte sin-
evizyon gösteriminde de arkadaşlar önemli bir bölümünü aktardılar
mücadelelerimizin. İdeolojik planda da biz savunuyoruz. Çünkü gerçek
anlamda yalnızca biz anlıyoruz Usta’mızı. Onun tezlerinin derinliğini,
yoğunluğunu sadece biz kavrıyoruz.

Şimdi 20’nci Yüzyılın başlangıcında Marks-Engels’i dünyada bir
tek kişi anladı, diyor Usta’mız: Lenin. Onun dışında hiç kimse gerek-
tiği şekilde anlamadı, diyor. Sadece diyalektik olarak Lenin, Marks-En-
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gels Ustaları yaratıcı bir şekilde devraldı ve Onların teorik hazineleri-
ne yeni hazineler ekledi ve dünyanın ilk İşçi Sınıfı Devrimini, Büyük
Ekim Devrimi’ni gerçekleştiren harekete önderlik etti, onu yönetti.

Ve Lenin, 20’nci Yüzyılın ruhunu kavradı ve anıt eserinde, “Em-
peryalizm: Kapitalizmin En Yüksek Aşaması” adlı eserinde onu tah-
lil etti, onu bizim önümüze koydu. Eğer o eseri okumazsak, 20’nci
Yüzyılı ve bugünü anlayamayız. Marks-Engels’i ne kadar okursak oku-
yalım anlayamayız. Eğer Lenin, dogmatik bir şekilde Marks-Engels’i
devralsaydı ne emperyalizmin ruhunu okuyabilirdi ne Büyük Ekim
Devrimi’ne yol göstericilik edebilirdi ne de Ekim Devrimi gerçekleşe-
bilirdi. O zaman Avrupa’nın gelişmiş kapitalist ülkelerinde, İşçi Sınıfı
devrim yapacak diye bekler dururdu o da İkinci Enternasyonal’in dö-
nekleri gibi… Ama 20’nci Yüzyılla beraber, emperyalizm çağıyla be-
raber Lenin, devrimin merkezinin Batı Avrupa’dan Doğu’ya; ezilen ve
sömürülen yarısömürge, sömürge ülkelere kaydığını gördü. Artık dev-
rimci rüzgârlar buralarda esmeye başlamıştı.

Ve Lenin diyor ki o anıt eserinde:
“Dünyanın nüfusça yüzde on beşini oluşturan büyük kapitalist

emperyalist ülkeler, dünyanın nüfusça yüzde seksen beşini oluştu-
ran geri ülkeleri ezip sömürüyorlar, sömürgeleştiriyorlar. Doğal
zenginliklerini talan ediyorlar. O bakımdan, dünyadaki en temel
çelişki, bu emperyalist ülkeler ve onların işbirlikçileriyle geri ülke
halkları arasındaki çelişkidir.”

Şimdi biz bu çelişkiyi kavrayıp oradan hareket ederek devrimci yö-
neliş göstermezsek, devrimci bir eylem yapamayız. O bakımdan, hayat
devamlı değişiyor. Hani diyalektiğin özü de bu ya... Durup dinlenme-
den akıyor her şey. Doğa olayları da öyle, toplum olayları da öyle... Ve
o akış zıtlıklar şeklinde, her şey zıddına dönüşerek akıyor. O akışı gö-
rüp, kavrayıp tahlil edemezsek sorunları göremeyiz, çelişkileri göre-
meyiz; devrimci bir eylemde bulunamayız. İşte Lenin bunu başardı.

Ve Usta’mız devraldı Marks-Engels-Lenin’in teorik hazinelerini.
Yine diyalektik, yaratıcı bir şekilde devraldı. Genç arkadaşlarımızın ve
İl Başkanı Arkadaşımızın da anlattığı gibi, o hazineye pek çok yeni si-
lahlar, zenginlikler getirdi.

Mao, Marks-Engels-Lenin’i dogmatik bir şekilde ele alıp aynen on-
ları tekrarlamak isteseydi Çin’de devrim yapamazdı, Devrim olmazdı.
O da diyalektik bir şekilde bu teoriyi devraldı ve yaratıcı olarak geliş-
tirdi, dünyanın nüfusça en büyük ülkesinde Çin Devrimi’ni geliştirdi,
gerçekleştirdi, zafere ulaştırdı.
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Tabiî biz, Mao’nun 1963’e kadar izlediği hattı çok doğru buluyoruz.
Ancak 1963’ten sonra bizce Mao, yani yaşın da getirdiği bir olumsuz-
lukla sağlıklı düşünme yetisini kaybetti. O bakımdan “Sovyet Sosyal
Emperyalizmi” gibi zırva tezler ortaya attı. Ama 1963’e kadar izledi-
ği çok doğru bir hattır.

Fidel diyor ki, “Hazır kalıpları uygulasaydık bu ülkede devrim
olmazdı”.
Dikkat edersek Küba Devrimi, bütün bu devrimlerden çok daha

farklı bir hat izledi. İşte Fidel de bu Ustaları ve devrimleri yine yaratı-
cı bir şekilde devralıp onu geliştirdi.

Che, dünyanın en saygıdeğer devrimcilerinden biridir, Kahraman
Gerilla’dır, muhakkak ki bizim için de. Ama önemli bir hatası oldu.
Küba Devrimi’ni aynen tekrarlamak istedi Bolivya’da. Ve başarılı ola-
madı. 53 kişilik gerilla grubuna 11 aylık yiğit, fedakârca, pek çok çile-
yi, zorluğu göze alarak yapılan savaş sonunda, halktan bir tek kişi ka-
tılmadı, arkadaşlar.

Demek ki, gerçekleşmiş olan devrimleri dogmatik olarak ele alıp
onları aynen tekrarlamaya çalışmak, bizi başarıya götürmüyor. Çünkü
hayat bir akış halinde. Sürekli değişiyor her şey. İşte ülkemizde o yeni
durumun şartlarını diyalektik olarak kavrayıp, tahlil edip, çözümleyip
ona uygun devrimci tezler ve devrimci savaş biçimleri, taktikleri geliş-
tirmemiz gerekiyor. Tabiî başta devrimci savaş stratejimizi belirleme-
miz gerekiyor.

Devrimcilikte hiçbir şey hazır kalıpları uygulamakla sonuç getir-
mez. Hiçbir zaman…

Şu anda Latin Amerika’da devrim kavgasını yürüten, bildiğimiz gi-
bi, iki büyük önder var. İki yiğit önder var: Hugo Chavez Venezue-
la’da, Bolivya’da Evo Morales Yoldaşlar.

Şimdi bu yoldaşlar, dikkat edersek, daha farklı yöntemlerle müca-
deleyi sürdürüyorlar. Onlar da belli bir aşamaya geldiler. Henüz sosya-
list bir devrimi zafere ulaştırma aşamasına gelmediler. Ama Demokra-
tik Halk Devrimini sürdürüyorlar. Demokratik Halk Devrimi, sonunda
Sosyalist Devrime gider eğer çok önemli bir terslik olmazsa bu ülke-
lerde de. Öyle görünüyor.

Demek ki, diyalektik düşünce, kavrayış bu kadar önemli. O bakım-
dan Usta’ya sadık kalmak, Ustaların koyduğu tezleri papağanca, sü-
rekli, aynen tekrarlamak demek değil. Ana tezleri baz alarak, hayatın
değişen yeni durumlarına uygun olarak onları geliştirmek, zenginleştir-
mektir. Usta’ya sadık kalmak, ana tezleri alıp yaratıcı bir şekilde haya-
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tın yeni şartlarına cevap verecek şekilde geliştirmek, zenginleştirmek-
tir. İşte biz bunu yaptık, yoldaşlar.

Usta’mızı kaybettikten sonra dünyada çok büyük değişiklikler oldu
dikkat edersek. Sosyalist Kamp yıkıldı. Sosyalist Kamp’ın çöküşü dün-
yanın dengesini altüst etti. Emperyalizmin ezilen ve sömürülen dünya
halklarına yaklaşımı, saldırganlığı çok daha azgınlaştı. Tabiî Türkiye’ye
bakışı da değişti. O bakımdan bu yeni değişen şartları ele alıp değer-
lendirmek gerekir, devrimci bir teori, hat oluşturabilmek için. İşte biz
bunu yaptık, yoldaşlar. Ve sadece biz bunu yapabildik, başarabildik. Us-
ta’mızın teorisini alıp geliştirdik, zenginleştirdik. O bakımdan şu anda
Türkiye’de yalnızca biz gerçek devrimci bir hat izliyoruz. Ve önümüze
çıkan her sorunu, Ustalarımızın teorisini devralarak geliştirdiğimiz tez-
lerimizin ışığında apaydınlık görebiliyoruz, çözümleyebiliyoruz.

Kürt Açılımı AB-D planıdır

Şimdi bana ulaşan bilgilere göre arkadaşlarımızın bu toplantıda
benden bazı konularda beklentileri var. Şimdi onlara gelelim.

Bildiğimiz gibi ekonomik meseleler yani altyapıya ilişkin meseleler
üstyapıyı doğrudan belirledikleri için öncelik taşırlar devrimci anlayış-
ta. Bu nedenle siyasetin ekonominin ardından, ona bağımlı olarak ele
alınması gerekir. Çünkü politika, ekonominin yoğunlaşmış bir ifadesi
demektir. Önce ekonomiyi baz alır, tahlil eder onun üzerinde siyaseti
şekillendiririz, tahlil ederiz. Ama siyasi olaylar ekonomik olayların
önüne geçti, arkadaşlar. O bakımdan, zamanımız da sınırlı, siyasi olay-
lara öncelik vermek durumundayız biz de.

Ne kadar süremiz?
Tacettin Çolak Yoldaş: Kırk beş dakika doldu Hoca’m… 
Nurullah Ankut Yoldaş: Doldu. Evet. Evet.
Şimdi yoldaşlar, bildiğimiz gibi, şu anda mevcut AB-D uşağı Para-

babaları iktidarının temsilcisi Tayyipgiller, art arda açılımlar yapıyor-
lar. Bunların tabiî en önem taşıyanı, Kürt Açılımı, Demokratik Açı-
lım ya da Milli Birlik Projesi adını verdikleri olaydır. Bu meseleyi ele
alalım.

Öncelikle Kürt Meselesi nedir? önce buna bakalım.
Çoğu arkadaşımızın, yoldaşımızın netçe bildiği gibi, Türkler

1071’le, Malazgirt Savaşı’yla Anadolu’ya kitleler halinde gelmeye baş-
ladılar. Yani biz Türklerin, ortalama 1000 yılı bulmayan bir yaşamımız
var Anadolu topraklarında.
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Ondan önce neredeydik?
Orta Asya’daydık. Fakat dünyanın tüm belli başlı gerçek Tarihçile-

rinin kaydettiği gibi, Kürtler, İsa’dan önce 600 yıllarında Urfa kapıları-
na kadar gelmişlerdi. Tabiî tamamı değil, bugünkü kadar yoğun olarak
değil. Ama İsa’dan önce 1100 yıllarında İran Yaylası’nda yoğun olarak
bulunuyorlardı. Tabiî azınlık olarak yer yer bazı kabileler Urfa kapıla-
rına kadar gelmişlerdi. Bizans hâkimiyeti altında yaşıyorlardı. Demek
ki, bu topraklarda Kürtlerin 2600 yıllık bir geçmişi var. İki bin altı yüz
yıldır bu topraklardalar. Yani böylesine farklı yerlerden geliyoruz. Biz
Orta Kuzey Asya’dan geliyoruz. Ama Kürtler Güney Asya’dan yani
Hindistan’ın batısını, kuzey batısını kapsayan bölgelerden göç edip ge-
liyorlar İran Yaylası’na ve oradan da bugünkü Kürt illerine kadar. Yani
Asya’da da yaşadığımız topraklar farklı. Biz daha kuzeydeyiz, Kürtler
daha güneyde.

O bakımdan, konuştuğumuz dillerin gramer yapıları da farklıdır.
Gramer yapısı bir dilin omurgasıdır, iskeletidir. Diğer sözcükler,
ekler, deyimler hep o omurganın üzerine oturur; aynı, bedende olduğu
gibi. Taşıyıcı sistem dilde, gramer yapısıdır. Gramer yapılarımız da
farklı. Onlar Hint-Avrupa Dil Grubu dediğimiz dillerin gramer yapı-
sına sahipler; biz Ural-Altay Dil Grubu denen dillerin gramer yapısı-
na sahibiz. Dilci arkadaşlarımız bu farklılıkları çok iyi bilirler. Burada
daha fazla girmeyelim bunlara. Yani dillerimiz de tümüyle farklı.

Kürtlerle biz ne zaman birlikte yaşamaya başladık?
Özellikle 1071’le beraber.
1071’de Malazgirt Meydan Savaşı’nda (tarihçiler farklı rakamlar

verirler ama genel olarak üzerinde uzlaştıkları rakamlara göre) Alpars-
lan’ın ordusu 60 bin civarındaydı. Ve bunun 10 binini Kürtler oluştu-
ruyordu, bazı İslam Tarihçilerinin o zamanki kayıtlarına göre. Demek
ki, bu vatanın ortak vatan yapılmasında yan yana, omuz omuza savaş-
mışız. O zamandan sonra da işte ortalama 1000 yıldır, yani 1000 yıla
yakın zamandır yan yana, beraberce yaşıyoruz.

Safaviler’e karşı, İranlılara karşı birlikte savaşmışız, Çanakkale’de
emperyalistlere karşı birlikte savaşmışız, Yemen’de birlikte savaşmışız,
Birinci Kurtuluş Savaşı’mızda, Yoldaşlarımızın anlattığı gibi, birlikte
savaşmışız, yan yana savaşmışız. Osmanlı’yı oluşturan bütün Müslü-
man halklar tek tek çekip giderken, Kürtler gitmemişler, emperyalistle-
rin bütün provokasyonlarına, uğraşmalarına rağmen, ajanlarına rağmen,
ajan çalışmalarına rağmen terk etmemişler Türkleri. Her iki halk da bir-
birlerine sırtlarını dönmemişler. Ve birlikte emperyalistleri bu ülkeden
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kovmuşuz. Bugünkü Türkiye sınırlarını ortak mücadelemizle belirlemi-
şiz. Yani böylesine bir kader birliğimiz var Kürt Halkıyla.

Nüfusça ortalama Türkiye nüfusunun beşte birine denk düşer Kürt
Halkının sayısı, nüfusu diyelim. Yani on beş-yirmi milyon arasında nü-
fusu vardır Türkiye’deki Kürt Halkının. Tam sayım yapmak da müm-
kün değil. Sadece Kürt illerinin nüfusu belirlemez bunu. Bildiğimiz gi-
bi Batı illerinde de; başta İstanbul, Mersin gibi iller olmak üzere, hatta
İzmir gibi iller olmak üzere, yoğun bir Kürt nüfus yaşamaktadır.

Bir ulus, tıpkı dünyanın diğer ulusları gibi Kürt Ulusu da.

Bugüne kadar denmiş ki, işte biz beraber yaşıyoruz bu topraklar üs-
tünde ve bu cumhuriyete vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes
Türk’tür. Hayır, arkadaşlar, bu yanlış. Tarihi, dili, kültürü tümüyle fark-
lı…

O zaman, eğer eşit kardeşimizse hakkaniyetli davranmak gerekir. O
da bir ulus. O zaman ulusal haklarını tanımak zorundayız. Öyle görmek
zorundayız her şeyden önce. Bunu göremezsek, o zaman bizim eşitlik,
kardeşlik laflarımız kuru lafta kalır. Onu önce görüp kabul etmek, tes-
lim etmek durumundayız. Yani olayı netçe görmemiz gerekiyor önce.

Onu görünce, yapmamız gereken de; madem bin yıldır kardeşçe ya-
şamışız, bundan sonra da pekâlâ yaşayabiliriz, yaşamalıyız.

Ama nasıl?

Bugüne kadar olduğu gibi mi?

Hayır.

Gerçek anlamda eşitlik ve kardeşlik temelinde.

Bu da nedir, arkadaşlar?

O zaman nasıl bir Türk Ulusu varsa bir de Kürt Ulusu var bu top-
raklarda. İki ayrı ulustan meydana geliyor ülkemiz, ortak vatanımız. O
zaman yapacağımız şu olmalı: İki ayrı ulus, kardeşçe, yan yana, fede-
ratif bir yapı içinde birlikte yaşamalı. İşte gerçek eşit kardeşler ancak
böyle yaşayabilirler, böyle yaşamalılar. Gerçek kardeşlik ve eşitlik an-
cak o zaman gerçekleşmiş olur. Onu yapmadığımız sürece eşitlik, kar-
deşlik olmaz. Biz lafta ne kadar tekrarlarsak tekrarlayalım içtenlikten,
gerçeklikten yoksun olur.

Şimdi Usta’mız buradan hareketle 1933’te Elazığ Zindanı’nda bu
sorunu ele almış ve çözmüş arkadaşlar. Ve adını koymuş: “Anadolu ve
Kürdistan Halk Cumhuriyeti” demiş. 

(Alkışlar…)
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Bugünkü yani pamuk ipliğiyle bir arada yaşayan, birbirine bağlı
olan Türkiye’deki bu iğreti birliktelikten bizim önerdiğimiz birliktelik,
bir milyon defa en az, hatta milyonlarca defa daha güçlü bir bağ oluş-
turur. Ve öyle bir kardeşlik yaratır ki, hiçbir emperyalist güç o kaleyi
fethedemez, etkileyemez. Çünkü gerçek anlamda eşitlik ve kardeşlik
sağlanmış olur. O zaman da bu iki halk zora dayanan bir birliktelik ya-
şamaz. Gönül bağıyla birbirine bağlanır. Gönül bağıyla bağlı olunca da
insanları olduğu gibi, halkları da hiçbir güç birbirinden ayıramaz.

Usta’mız, böylece Kürt Meselesi’ni teorik planda 1933’te çözümle-
miştir. Değişen dünyamızın yeni şartlarında biz bu teoriyi baz alarak
şartlara, dünyamızın yeni durumuna cevap verecek şekilde geliştirdik,
zenginleştirdik.

Şimdi Türkler deyince de sadece Anadolu’da yaşayan Türklerden
ibaret değil Türk Ulusu. Asya’da da şu anda 5 Türk Cumhuriyeti var.
Bunlardan Azerbaycan ve Türkistan’la neredeyse birebir aynı dili ko-
nuşuyoruz; lehçe farkı bile yok aramızda neredeyse, yani çok net anla-
şıyoruz. Öbürleri Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan’la lehçe farkı
var. Ama kısa sürede o dillerle de anlaşmak mümkün. Çünkü gramer
yapısı aynı. Onlar da Türk Cumhuriyeti. Öyle olunca, onların da birli-
ğini sağlamamız gerekir.

Ve biz, ulusları birleştirmenin devrimci bir ilke olduğunu biliyoruz.
Çünkü Lenin’in “Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı” teorisi bize
bunu öğretir.

Che’nin de amacı hep tekrarladığımız gibi, başlangıçta sadece Bo-
livya’da savaşı başlattı ama nihai amacı tüm Latin Amerika Halklarının
birlikteliğini gerçekleştirmekti. Ortak bir ülke haline getirmekti, çünkü
sömürgeciler o tek halkı parça parça ayrı devletlere bölmüşlerdi. Fidel
de bunu tekrarlar. Che’nin yazılarında da vardır. Fidel’in “Che’li Anı-
lar” adlı kitabı yayımlandı. Standımızda da şu anda olacak, arkadaşlar.
Orada da Fidel, Che’nin bu amacını netçe koyar.

Kürt Ulusu dört parçaya bölünmüş durumda. En büyük parçası Tür-
kiye’de. Sonra Irak’ta, İran’da ve Suriye’de, arkadaşlar. Bu dört parça-
nın da birlikteliğini gerçekleştirmek gerekir. Biz onu da önümüze ko-
yup gerçekleştirmek durumundayız. Bakmak zorundayız devrimciler
olarak, öyle anlamak zorundayız.

Bildiğimiz gibi Arap Ulusu da Ortadoğu’da 22 parçaya bölünmüştür.
Emperyalizm bu kadar bölünmüşlük olmasaydı bugün Filistin’de

yaptıklarını yapabilir miydi Arap Ulusuna? Irak’ta yaptıklarını yapabi-
lir miydi?
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Yapamazdı.
Bu ulusun doğal zenginliği petrolü böylesine kolayca sömürebilir

miydi, kukla satılmış krallar, şeyhler, emirler aracılığıyla?
Yapamazdı.
İşte böyle küçük parçalara doğradığı için gönlünce soyup sömüre-

biliyor Arap Ulusunu da. Biz bu 22 parçaya bölünmüş Arap Ulusu’nun
da birlikteliğini savunuyoruz.

Ve bu arada, Türk Ulusu’nun birlikteliğini savunuyoruz. Ve böylece
biz bugün diyoruz ki, “Türk-Kürt Halk Cumhuriyeti”, Edirne’den
Çin sınırına kadar uzanan bu cumhuriyettir, Kürt Sorunu’nun devrimci
çözümünün varacağı, varması gereken yer budur, diyoruz.

(Alkışlar…)

Bu, yine yoldaşlarımızın çok iyi bildiği gibi, Mustafa Kemal’in de
idealiydi: Türk Ulusu’nun birlikteliğini gerçekleştirmek. Ama o zaman
Sovyetler’le dosttuk, o yüzden Mustafa Kemal bu teoriyi açıkça ortaya
koymamıştı. Cumhuriyet’in Onuncu Yıl Kutlamaları kapsamında, 29
Ekim 1933’te Ankara’da Ziraat Bankası Genel Merkezi’nin müdür
odasında, bir grup idealistin sorusu üzerine yaptığı konuşmada: “Bu-
gün Sovyetler Birliği ile dostuz ve buna ihtiyacımız var, bu dostluğa”,
diyor. “Asya’daki Türk kardeşlerimiz de bu cumhuriyetin sınırları ara-
sındadır, içindedir. O yüzden biz bugün onlarla birliği açıkça savuna-
mayız. Çünkü Sovyetler Birliği ile dostluğumuz bozulur, diyor. Ama
ileride hayatın neler getireceği hiç bilinmez”, diyor. “Bak Avusturya-
Macaristan İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu, eski daha böyle
pek çok imparatorluk tarihe karıştı. Bir gün Sovyetler Birliği de yıkıla-
bilir”, diyor. “O zaman o Türk cumhuriyetleriyle birleşmek bizim mil-
li idealimiz olmalıdır. Ve ona bugünden biz hazırlık yapmalıyız”, diyor.
“Ve Türk Tarih Kurumu’nu ve Türk Dil Kurumu’nu kurduk. Ortak
tarihimizi yeniden, çünkü aradan zaman geçmiş; Asya’daki Türk Cum-
huriyetleriyle ayrılığın üzerinden zaman geçmiş,  ortak Tarihimiz kül-
lenmiş, geçmişte kalmış, onu yeniden canlandırmalıyız ve ortak dili-
mizi yeniden akıcı bir şekilde geliştirip zenginleştirmeliyiz”, diyor. Ve
bu amaçla kuruyor bu iki kurumu da Mustafa Kemal.

Yani bu, “Kılıç Ali’nin Anıları”nda da; Mustafa Kemal üzerinde
araştırmalar yapan başka yazarların, araştırıcıların kitaplarında da açık-
ça Mustafa Kemal’in ulusumuzun önüne böyle bir hedef koyduğu gö-
rülür. Biz böylece, Mustafa Kemal’in bu idealini de gerçekleştirmiş
olacağız. Çünkü devrimci hat izlemek, meselelere böyle genel, kap-
samlı bir şekilde bakmayı gerektirir.
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Şimdi bazıları, bizim bu idealimizi, gazetemizin son sayısında da
belirttiğimiz gibi, afakî bir hayal, iyi niyet olarak görebilirler. Ama yi-
ne orada da dediğimiz gibi, Che diyor ki: “insanların özgürlüğü on-
ların hayallerinin büyüklüğü kadardır”.

Evet, bu bizim hayalimiz. Ama gerçeklere uyan, doğal coğrafyaya
dayanan, devrimci prensipler üzerine oturan ve ileride mutlaka gerçek-
leşecek olan bir hayalimizdir. 

Böylece Amerikan Emperyalizmini, Avrupa Birliği Emperyalizmini
ve bugün artık saldırgan bir emperyalist devlete dönüşmüş olan Rus
Emperyalizmini de Orta Asya’dan kovabiliriz, sözünü ettiğimiz Türk-
Kürt Halk Cumhuriyetini oluşturduğumuz zaman. Onların, o halklar
üzerinde zulüm uygulamasını, onları sömürmesini, o pazarları ele ge-
çirmesini, askeri üslerle o ülkeleri doldurmasını engelleriz ve onları ko-
varız o coğrafyadan. Böylece de emperyalizmin saldırganlığı biraz da-
ha denetim altına alınmış olur.

Ve giderek de onu devrimciler Tarihe gömecekler. Çünkü o, yani
emperyalizm, çağın kanseri, insanlık düşmanıdır. Hep söylediğimiz gi-
bi, onlar dünyanın hiçbir bölgesine bugüne kadar barış getirmemişler-
dir. Getiremezler de. Onlar nereye gitmişlerse, ölüm meleği Azrail de
onların yanı başında oralara gitmiştir.

İşte geçen hafta, geçtiğimiz hafta ABD Dışişleri Bakanı nereye gitti?
Pakistan’a... Dışişleri Bakanı oraya vardıktan birkaç saat sonra bü-

yük bir katliam yaşandı. 155 insan hayatını kaybetti.
Irak’a geliyorlar. Yine aynı şekilde işte. Cehenneme çevirdiler

Irak’ı.
Filistin’i, eski Yugoslavya’yı. Kore’yi, Afrika ülkelerini, halklarını,

Latin Amerika’yı, bizim ülkemizi tabiî…
O bakımdan onlar insanlık düşmanıdır. Onları yok etmek gerekir.

Emperyalist varlıklarını ortadan kaldırmak gerekir. Tabiî o ülkelerin
halklarına bir düşmanlığımız yok. Onların emperyalist devletlerine ve
o devletlerin hizmetinde olduğu Finans-Kapitalist Parababalarına düş-
manız biz.

Bunlar, emperyalistler, bu bölgelere, dünyanın mazlum ülkelerine
ben burayı sömüreceğim diye gelmezler. Niyetlerini hiçbir zaman açık
edemezler.

Nasıl geliyorlar?
Demokrasinin, insan haklarının, özgürlüğün savunucusu, koruyucu-

su pozunda geliyorlar. Böyle gelebilmeleri için de o bölgelerdeki çö-
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zülmemiş sorunları istismar etmeleri, sömürmeleri gerekiyor.

İşte Kürt Meselesi de bunlardan birisidir. Türkiye’de çözülmemiş
bir sorundur ve Türkiye’nin on yıllardan bu yana en önemli siyasi so-
runudur. İşte bu meseleyi ellerine alıyorlar. Ve artık Kürt Meselesi sa-
dece, şu an gelinen noktada, Türklerin ve Kürtlerin meselesi olmaktan
bir anlamıyla çıkmıştır. Emperyalistler ellerine almışlardır bu mesele-
yi, arkadaşlar.

Bunlar zayıf olanın, mazlum olanın safında görünürler, oralarda yer
edinebilmek için. Haklı olanı savunacak ki, kendisi de bir hak sahibi ol-
ma durumuna gelsin. Yani haklı bir tezi savunuyor görünür duruma ge-
lebilsin. İşte bunu yapmak için hep haklı olanın safında görünmeye ça-
lışırlar. Yoksa gerçeklikte o haklı olanı savunmalarıyla bir ilgileri yok-
tur. Ama amaçları, sadece oraya gelebilmek ve orada askeri üsler kura-
bilmek, o pazarları ele geçirebilmek ve o halkı boyunduruklayabilmek-
tir. Niyetleri budur…

Şimdi Türkiye’ye dayattıkları bugünkü Kürt Açılımı da işte böyle-
sine bir niyetin ürünüdür. Son sayımızda da kanıtlarıyla ortaya koydu-
ğumuz gibi, bu Açılım’ın arkasında tamamen ABD Emperyalistleri ve
AB Emperyalistleri vardır. Türkiye’yi, mevcut Parababaları iktidarını
bunlar zorlamıştır, bu Açılım’ı yaptırmaya.

Son sayımızda aktardığımız kanıt, belgelere ilave olarak, burada tek
bir, zamanımızın sınırları ölçüsünde yeni, bir paragraflık bir belge ak-
tarmak istiyorum.

Abdullah Gül 2003 Nisanı’nda ABD Irak’ı işgal ettiği anlarda Dış-
işleri Bakanıydı. 2 Nisan’da, 2 Nisan 2003’te ABD Dışişleri Bakanı
Colin Powel Türkiye’ye geliyor. Bağdat’ın düşmesinden yani Irak’ın
işgalinin tamamlanmasından bir hafta önce. Ve Dışişleri Bakanı Ab-
dullah Gül’le bir görüşme yapıyor. Ve orada 9 maddelik bir anlaşma ya-
pıyorlar Abdullah Gül’le, gizli anlaşma. Bu anlaşma Dışişleri Bakanlı-
ğının arşivlerinde yok. Meclise gelip onaylanmamış. Cumhurbaşkanı
Ahmet Necdet Sezer, o zamanın cumhurbaşkanı, imzalamamış bu an-
laşmayı. Yani hâlâ gizli kalmış bir anlaşma bu. Aralarında illegal bir
anlaşma yapıyorlar.

Peki, biz bu anlaşmanın varlığını nereden biliyoruz?

Abdullah Gül’ün itirafından, arkadaşlar.

24 Mayıs 2003 tarihli Vatan Gazetesinde Sedat Sertoğlu’yla konu-
şuyor Abdullah Gül, Dışişleri Bakanı olarak. Ve o konuşmanın başlığı
gazetedeki, gazetenin manşeti; “Ortadoğu’daki Tüm Rejimler Deği-
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şecek”. İnternette, internet sitelerinde merak eden arkadaşlar, Vatan’ın
o günkü sayısının o sayfasında, ilk sayfasında görebilirler.

Alt başlık: “Irak’ta Yaşananlar Bölgeye Örnek Olsun”.
Yani öyle bir mesaj veriliyor ki, ABD’ye kafa tutan Ortadoğu ülke-

lerinin sonu işte Irak’ın sonu gibi, Saddam yönetiminin sonu gibi olur.
O zaman yapılması gereken, herkes ABD’nin hizmetine girsin yani bu
denmek isteniyor.

Gül şöyle der itirafında:
“Ben bu gezileri yapmadan önce şimdi senin oturduğun koltuk-

ta (ki fotoğraf da var. Abdullah Gül ve Sedat Sertoğlu karşılıklı oturu-
yorlar koltuklarda. – N. Ankut) (eliyle koltuğa vurdu) (yani Sedat Ser-
toğlu’nun oturduğu koltuğa vuruyor. – N. Ankut) ABD Dışişleri Ba-
kanı Powel oturuyordu. Onunla iki sayfalık, dokuz maddelik bir
plan üzerinde anlaştık. Ama ben her yaptığımı kalkıp açıklaya-
mam ki. Gizli olan bir sürü gelişme var.”

Şimdi bir dışişleri bakanının böyle gizli bir anlaşma yapma hakkı
yok. Bu bir defa kendi göreviyle çelişir. Resmi tutumuyla, göreviyle
çelişir. Ne yapmışsa bakanlığın arşivine, kayıtlarına girmek durumun-
da. Ama açıkça, “gizli anlaşma yaptık”, diyor. Tayyipgiller hükümeti
adına yapıyor tabiî. Tayyip’in de tabiî bilgisi var, onayı var. Yoksa tek
başına o anlaşmayı yapamaz.

Ve bir süre sonra da, çoğu arkadaşımızın bildiği gibi, bu 9 maddelik
anlaşma basında yer almaya başladı. Basının yazdığına göre, yine ar-
kadaşlarımız internet sitelerine girerlerse onlarca sitede bunları, bu
maddeleri görürler.

Birincisi; Irak’ta o güne kadar bulunan Türk askerlerinin tümünün
Türkiye sınırları içine çekilmesi.

İkincisi; Irak’a hiçbir şekilde askeri operasyon, ABD’den izin ve
onay almaksızın, olur almaksızın yapılmaması. Hatta Türkiye sınırları
içinde dahi ağır silahlarla bir operasyon yapılmaması. Yapılması halin-
de ABD’nin Türkiye’yi soykırımcılıkla suçlaması ve Türkiye’ye silah
ambargosu uygulaması ve diğer askeri tedbirleri alması hakkını saklı
tutması şeklinde. Yani aşağı yukarı bu kapsamda uzar gider…

Ve PKK’nin siyasi mücadele etme imkânlarının sağlanması.
Yine; üç lideri dışında PKK’nin, kalan tüm kadrolarına bir genel af

çıkartılması şeklinde bu anlaşma, arkadaşlar.
Mecliste de bazı CHP milletvekilleri soru önergesiyle sordular Ab-

dullah Gül’e ama Abdullah Gül yarım ağızla böyle bir anlaşma
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ABD’yle yapılmadı, ABD’ye böyle bir söz verilmedi şeklinde cevaplar
verdi. Ama bu gizli anlaşmayı da bugüne kadar açıklamadı, neler oldu-
ğunu bu maddelerin…

Şimdi yaşananlara baktığımız zaman 2003’ten bu yana, bu anlaşma
kapsamına uyduğunu görürüz Türkiye’nin yani Tayyipgiller’in bu an-
laşmaya uygun davrandıklarını görürüz.

PKK hareketi, 1991’de Ekim Devrimi, Sosyalist Kamp yıkılmadan
önce “Ekim Devrimi bizim de devrimimizdir”, diye Özgür Halk
Dergisi’nin kapağına spot çıkarıyordu. Ama Sosyalist Kamp yıkıldık-
tan sonra, kerte kerte ABD’ye yanaştılar. Bunu yayınlarında, önderleri-
nin konuşmalarında açıkça görürüz.

İşte burada gazete küpürlerinde de var, zamanımız yok tabiî oku-
maya. Son röportajda Murat Karayılan da açıkça söylüyor: “Avrupa
Birliği Kürt sorununu çözer”, diyor.

Yine Murat Karayılan’ın açıkça ABD’ye teklifi var: “Beş bin si-
lahlı gerillamızı emrine verebiliriz, komutuna verebiliriz. Kökten-
dinci gruplara karşı senin komutun altında savaşabiliriz”, diye tek-
lifi var. Bunları, orijinal belgelerinden bulup yayımladık. Zaten bilini-
yor bunlar…

Obama’yı kutlaması var, yine biliyorsunuz, arkadaşlar.
Amerika’nın meseleye daha çok dâhil olmasını isteyen talepleri var,

Avrupa Birliği’nin ve Amerika’nın, gerek Karayılan’ın gerek Zübeyir
Aydar’ın Avrupa’da…

Yine Ahmet Türk’ün Obama’yla görüşmesi sonrasında yaptığı açık-
lamada: “ABD gibi bir ülkenin Kürt Sorununda daha aktif rol al-
masını isteriz”, diyen açıklamaları var.

Yani bugün baktığımız zaman zaten yine açıkça önderlerinin açık-
lamalarında: “Bizim bugüne kadar Amerika’yı hedef alan hiçbir ey-
lemimiz olmamıştır. Kürtler Amerika’yı Türklerin aksine sever-
ler”, şeklinde açıklamaları var.

Bunları aktardık. Zaten de biliniyor. İnternet sitelerinde de orijinal
kaynakları görülür bunların, arkadaşlar.

Öyle olunca, şimdi PKK açıkça, bugün Amerikancı bir hareket ko-
numuna düşmüştür. Avrupa Birliği’ni, özelleştirmeyi açıkça, netçe sa-
vunmaktalar artık.

Hatta en son gelinen noktada, işte buradaki gazete kupürlerinde de
var, Abdullah Öcalan’ın, “Fethullah Hoca’yı da takip ediyorum, iz-
liyorum, olumlu buluyorum. Ortak işler yapabiliriz”, anlamında
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açıklaması var, bildiğimiz gibi. Çok merak eden arkadaşlar onu da ba-
sında var, yer almış durumda, okuyabilirler.

Yani PKK gelinen noktada Antiemperyalist olmadığı gibi, Antifeo-
dal da değil. Yani laikliği de savunmuyor.

Fethullah Gülen, bildiğimiz gibi ABD’nin kucağında din tüccarlığı
yapan bir ABD uşağıdır. Zamanında MHP’yle de işbirliği yapan bir ki-
şi bildiğimiz gibi. Türkeş’le de çok sıcak ilişkileri olan bir kişi Fethul-
lah Gülen. Şimdi yani bizzat önderinin ağzıyla Fethullah’ı öven duru-
ma kadar gelmiş durumda, düşmüş durumda. Hâlbuki bugün devrimci-
liğin, hep söylediğimiz gibi, üç ana kıstası, kriteri, ölçütü var:

Birincisi, Lenin’in de işaret ettiği gibi; Antiemperyalist olacağız.

Antiemperyalist olmayan hiçbir hareket ilerici, özgürlükçü ve de-
mokrat olamaz. Hukuktan, insan haklarından, insanlıktan yana olamaz.
Çünkü bunlar insanlığın başbelasıdır, başdüşmanıdır. Biz devrimciler
her şeyden önce her meseleye bütün içinde bakarız. Bütünü ele alarak
o meselenin o bütün içindeki yeriyle, bütünün tümünün değerlerini ve
çıkarlarını göz önünde tutarak, uyumlandırarak bakarız. Hani Diyalek-
tiğe göre her şey birbirine bağlıdır. Diyalektiğin en önemli kuralların-
dan biri. Nasıl her şey akıyor, değişiyorsa birinci kuralı, bir diğer kura-
lı da her şey birbirine bağlıdır. Bütünden kopardığımız anda o parçanın
gerçek niteliğini, gerçek sorununu kavrayamayız.

İnsan organizmasında da böyle. Aramızda hekim yoldaşlarımız var.
Organizmanın tüm işleyişini, yapısını bilmeden biz gözümüzü, kulağı-
mızı, kalbimizi, ciğerimizi tek başına ele alıp anlayıp kavrayabilir mi-
yiz? Onun sorunlarını, hastalıklarını öğrenebilir miyiz?

Öğrenemeyiz. O bütünün tümünü bilmeliyiz ki, o bütünle ilişki-çe-
lişkileri içinde o parçanın sorununu da görebilelim. İşte bundan dolayı
hekimlikte önce genel tıp eğitimi alınır. O bitirilir, hani pratisyen he-
kimlik denir buna, onun üzerine de herhangi bir organın, sistemin özel
hastalıklarını ele alan, onu konu edinen ihtisas yapılır. İç hastalıkları,
kulak, göz, mide-bağırsak, sinir sistemi gibi…

İşte bu sosyal olaylarda da böyledir. Biz Kürt Sorunu’nu gerçek an-
lamda, devrimci bir yaklaşımla ele alıp, görüp kavrayabilmek için tüm
dünya sistemini, emperyalist sistemi ve o sistem içindeki geri kalmış
ülke halklarının onlarla çelişkilerini göz önünde tutarak bu meseleye
bakmamız ve öyle çözümlememiz gerekir. Ancak o zaman devrimci
olabiliriz.

Antiemperyalist olmadık mı, [Marks, Engels, Lenin ve Kıvılcımlı
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Usta’ların fotoğraflarını göstererek – y. n.] bizim bu devrimci önder-
lerden ve devrimcilikten söz etme hakkımız ortadan kalkar.

Çünkü emperyalistler dünya halklarına kan kusturan insanlardır 150
seneden bu yana. Bunlara karşı olunmadan, bunların sömürü, talan, iş-
gal ve katliamlarına karşı olunmadan asla devrimci olunamaz.

Latin Amerika’da onlarca Faşist Diktatörlük tertiplemişler. Ve yüz-
binlerce insanı katletmişler. Latin Amerika’nın geriliğinin, yoksulluğu-
nun sebebi olmuşlar. O ülkeyi yağmalamışlar. Afrika Halklarını yağ-
malamışlar. Asya’yı yağmalamışlar. Bizim ülkemizi yağmalamışlar ve
yağmalamaktalar. Ve çıkardıkları, aralarında dünyayı paylaşmak için
çıkardıkları iki emperyalist savaşta 60 milyon insanın hayatına, canına
kıymışlar. O bakımdan bunlara karşı olunmadan gerçek anlamda de-
mokrat da devrimci de olunmaz.

Artı; Antifeodal olacağız. Yani tüm Ortaçağ kalıntılarına ve o ka-
lıntıların dünya görüşü olan din devletine, teokratik devlete yani Orta-
çağcı Şeriatçılara karşı olacağız. Yoksa ilerici olunmaz. Eğer buna kar-
şı olmazsak, laikliği savunmazsak Ortaçağa bir tepkimiz olmaz bizim.
Laik olunmadan demokrat olunmaz.

Bugün İran’da, Afganistan’da, Suudi Arabistan’da yani Şeriatla yö-
netilen ülkelerde demokrasiden söz edilebilir mi?

Edilemez, arkadaşlar.
İnsanlara zorla dini dogmalara uygun şekilde yaşamayı dayatıyor-

sunuz. İnsanın nerede özgürlüğü?
İnsanlara özgürlük tanımadınız mı nasıl demokrat olursunuz siz?
Laiklik ne?

Bu konuyu da uzun uzun inceledik, şimdi vaktimiz yok. Laiklik kı-
saca şu demektir: Din meselesi herkesin kendi özel meselesidir, özel
alanının konusudur. İnanır inanmaz… Günde kırk vakit namaz kılar,
hiç kılmaz… Oruç tutar, 12 ay tutar,  hiç tutmaz… O, insanların tama-
men kendi özgür seçimiyle bileceği iştir. İnanır, inanmaz, insanların
kendi iradesine bırakılmalıdır bunlar. Ancak o zaman bunlara özgürlük
tanımış oluruz biz. Hayır, biz şu din kurallarına uygun yaşayacaksınız
dersek, devlet bunu, yönetim bunu derse, orada özgürlük olmaz. De-
mokrasi de olmaz bizim bu emrettiğimiz, savunduğumuz sistem, dü-
zen. O bakımdan demokrat olmak için de laikliği savunmak zorunda-
yız. Demek ki, Antifeodal olacağız.

Bir üçüncü ilkemiz daha var, arkadaşlar; Antişovenist olacağız. Ya-
ni herhangi bir ulusun, diğer ulus üzerindeki hak gaspına karşı olaca-
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ğız. Bunu Türkiye’ye uygularsak, Kürt Ulusu’nun ulusal haklarını tü-
müyle tanıyacağız.

Ve biz bu üç ilkeyi kararlılıkla savunuyoruz, devrimci mücadelemi-
zin üç ana kriteridir bunlar.

Yoldaşlarımız, bir buçuk saatimizin dolduğunu ve en fazla yarım sa-
at zamanımızın kaldığını bildiriyorlar. Ona uymak durumundayız, ar-
kadaşlar.

ABD’nin Tayyipgiller’e dayattığı bu Açılım’a PKK de kucak açıyor.

Neden?

Çünkü Tayyipgiller nasıl artık Amerikancı bir iktidar haline gelmiş-
lerse PKK de Amerikancı burjuva bir hareket haline gelmiştir.

O zaman biz bu tür açılımlara karşıyız. Çünkü Amerika’nın emret-
tiği, onun denetiminde, onun yönetiminde ve onun çıkarlarına hizmet
eden bir anlayışa biz karşı olmak durumundayız.

Geçen yine basında vardı. Güney Kürdistan’ın yani Irak’taki şu an-
ki Kürt yönetiminin en yüksek dağına Kürdistan bayrağıyla ABD bay-
rağı yan yana çekiliyor dikilen gönderlere. Yani iki bayrak yan yana
dalgalanıyor şu anda…

Şimdi bunun neresi özgürlük hareketi?

Ve Güney Kürdistan’ın tüm petrolleri, ABD şirketleri tarafından iş-
letiliyor ve sömürülüyor şu anda. O bakımdan biz buna karşıyız.

Bu hareket nereye götürüyor?

Kerte kerte, Kürt Halkının mevcut sömürge statüsünden kaynakla-
nan, durumundan kaynaklanan sahip olduğu devrimci potansiyelin yok
olmasına götürüyor. Ve o potansiyel yok olduğu gibi halk, dünyanın
büyük emperyalist haydudunun yörüngesine savruluyor. Böylesine ge-
ri bir duruma itiliyor. O bakımdan devrimciler olarak buna karşı çık-
mamız gerekir, eleştirmemiz gerekir.

Burada şöyle bir soru sorulabilir, akla gelebilir: İyi de burada, şu an-
da gündemde açıkça savunulan şeyler, işte Kürt Halkının kültürel hak-
larının tanınması; bunlara da mı karşıyız biz?

Hayır, arkadaşlar. Bunlar bizim, dediğimiz gibi Usta’mızın bu me-
seleyi 1933’te çözdüğünden bu yana, her an savunduğumuz şeyler.
Anadilin özgürlüğü, anadilde eğitim, bu halkın kültürünü geliştirmesi,
zenginleştirmesi… Bunlar elbette savunulacak şeyler ve bizim hep sa-
vunduğumuz şeyler. Bunları biz hep savunuruz. Bunlara karşı çıkmak
mümkün mü? Kaldı ki biz bunlarla yetinmiyoruz, bildiğiniz gibi. Yani
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gerçek çözümü söylüyoruz hep.

O zaman bu Açılıma niye karşı çıkıyorsunuz? denebilir. Bir çelişki
var tutumunuzda, diye bir soru akla gelebilir burada. Şimdi bunu yine,
Usta’mızdan bir paragraf aktararak açalım:

(Sloganlar: Kahrolsun ABD Emperyalizmi… Yaşasın Halkların
Kardeşliği…)

Kürt Açılımı: İlerici mi, gerici mi?

Usta’mızın “Devrim Nedir?” adlı eserinden okuyacağız. Bildiği-
miz gibi, gerçek anlamda Leninci devrim öğretisini de Usta’mız didak-
tik bir biçimde burada, birçok güçlü teorik silah olarak bizlere bırakmış
bulunmaktadır.

Şimdi Kürt Halkına bu türden kültürel haklar tanınması, verilmesi
diyelim, bir reformdur, arkadaşlar. Bir devrim değil, reform. Şimdi Us-
ta’mız burada devrimle reformun ilişkisini inceliyor. Arkadaşlarımızın
dikkatlerini rica edeyim, kısa bir paragraf:

“(…) Gerçek devrimcilere göre her sosyal hareket gibi reform
da devrim açısından incelenir ve ölçülür. Çünkü reform, devrime
tabidir.

“Reform, devrimciler tarafından ve devrim için yapılırsa tarihi
bir değer ve ileri bir adım kazanır. Reform devrime karşı olursa,
devrimi önlemek için yapılırsa, gericiliğin domuzudur. Bu gerçek
şöyle düsturlaştırılır [kurallaştırılır] (Usta’mız Lenin’den bir aktar-
ma yapıyor burada. Lenin’in “Köylü Reformu ve Proleter Köylü
Devrimi” adlı 1911’de yazdığı bir makaleden aktarma yapıyor.):

“Devrimciler: her türlü reformları yaratan kuvvetin şefleridirler.
Reformlar; devrimci mücadelenin ikinci derecede ürünleridirler.” di-
yor Lenin. (Hikmet Kıvılcımlı, Devrim Nedir?, Derleniş Yayınları,
Dördüncü Baskı, Ekim 2008, s. 51)

Demek ki reformlar, gerçek anlamda ilerici olabilmek için devrim-
ci mücadelenin yan ürünleri yani ikincil ürünleri olmak durumundadır-
lar, diyor Lenin Usta. Ve bizzat devrimciler tarafından yapılmalıdırlar,
diyor reformlar.

Şimdi bu reformu kim yapıyor, yaptırıyor?

ABD.

O zaman bunlar ilerici değil.

Tamam, biz bunlara asla karşı olmayız. Yani pratikte. Ama teorik
bazda bu açılım ABD’nin açılımıdır, gerici bir açılımdır. Devrime hiz-
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met etmez, Karşıdevrime hizmet eder. Ve sonunda Kürt Halkının biraz
daha ABD saflarına savrulmasına sebep olur. İşte o yüzden biz bu tür
açılımlara karşıyız.

Ve devam ediyor Usta’mız:

“Bu formüle göre; bir reformun ileriye yahut geriye doğru ha-
reket olup olmadığını anlamak için elimizde tutacağımız mihenk
taşı, devrimdir.”

Demek ki, biz hep devrimi baz almalıyız, diyor Usta. Yani bir re-
form devrime mi hizmet ediyor, yoksa devrime zarar mı veriyor?

Şimdi bu açılım gerçek anlamda devrime mi hizmet ediyor Uluslar-
arası Proletarya Hareketinin, İşçi Sınıfı Hareketinin, devrimci hareke-
tin çıkarlarını baz alarak baktığımızda?

Hayır! Emperyalizme hizmet ediyor, arkadaşlar.

“Reformun gerçek değerini, devrimle olan ilişkisi ortaya çıka-
rır. Bir reform devrime yarıyorsa, yani devrimci elemanları geliş-
tiriyorsa, devrimi yaratacak zıtlıkların temelini geliştiriyorsa, dev-
rimci elemanların bilincini uyandırıyor, gözlerini açıyorsa o re-
form devrimci, ilerici bir harekettir.

“Gerçi hiçbir reform devrim değildir, ama devrime zemin ha-
zırlaması bakımından, o zeminin yok olduğu yerler için zorunlu
bir evrimdir. Tersine, devrim şartlarına erişmiş bir yerde devrim
olacağı zamanda sırf o devrimi körletmek için reform yapılıyorsa,
o reform tersine işler. Reform, devrimi yaratacak zıtlıkları soysuz-
laştırıyorsa, devrimci elemanların bilincini bulandırıyorsa, geniş
kitlelerin görüş ufuklarını daraltmaya yarıyorsa: o reform mürte-
ci (karşıdevrimci), geri bir harekettir.” (H. Kıvılcımlı, age, s. 51)

Yani Usta’mız gördüğümüz gibi, çok net bir şekilde reformun nasıl
ilerici, nasıl gerici olacağını ve mihenk taşının ne olduğunu -hep dev-
rim olduğunu- kesin bir dille, tekrar tekrar vurguluyor.

İşte gerçekten Kıvılcımlı’nın devamcılarıysak, O’nun teorik hazine-
sini ve pratik savaşını devralıp onu geliştiriyorsak, ABD güdümündeki
bu tür reformlara, açılımlara, hareketlere karşı olacağız.

O zaman biz, devrimci bir Kürt hareketinin gelişmesini ve o hare-
ketle dayanışarak birlikte Demokratik Halk Devrimini yapmayı planlı-
yoruz. Yani Amerikancı bir Kürt hareketi değil; devrimci, komünist bir
Kürt hareketiyle ittifak ederek Demokratik Halk Devrimini gerçekleş-
tirmeyi ve Kürt hareketinin o devrimin zaferi üzerine inşa edilen De-
mokratik Halk İktidarının oluşturacağı zemin üzerinde çözmeyi öneri-
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yoruz ve planlıyoruz. Bu bakımlardan meseleye böyle bakmak duru-
mundayız.

Yani hep söylediğimiz gibi, başta da söylediğimiz gibi; Usta’yı be-
nimsiyor, savunuyor olmak lafla olmaz, onun tüm ana tezlerini baz ala-
cağız, hayatın önümüze çıkardığı bu yeni durumlarda dayanak noktası
olarak o teoriyi ele alıp görüşler, tezler geliştireceğiz. Yönelişler belir-
leyeceğiz. İşte bunu yapınca, bu tür açılımlara karşı olmak durumun-
dayız.

Zamanımız daralıyor. O yüzden bu konuyu burada noktalamak isti-
yorum, arkadaşlar.

Ermeni Açılımı:
Halkların birbirine kırdırılması planıdır

Şimdi ABD bir açılım daha dayatıyor buna paralel olarak. O da he-
pimizin bildiği gibi Ermeni Açılımı, değil mi arkadaşlar?

Ermeni Sorunu, daha önce de, stanttaki kitabımızda da çok açık ka-
nıtlarıyla ortaya koyduğumuz gibi, emperyalistler tarafından yaratıl-
mıştır.

Ama o sorunu kim çözmüştür?
Birinci Kurtuluş Savaşı’mızın, Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mı-

zın önderleriyle Ekim Devrimi’nin önderleri Lenin, Stalin, Mikoyan
gibi önderler çözmüştür. Ve iki halkın arasındaki düşmanlık artık son
bulmuş ve kardeşçe, yan yana komşuluk ilişkileri oluşturulmuştur. O
kitabımızda da aktardığımız bölümlerde görüldüğü gibi, bu mesele çö-
zülmüş, bitmiş bir meseledir. Ama bugün yeniden Türkiye’nin önüne
konuluyor. Ermeni Sorunu yaratılıyor. Yani zamanında, bundan 88 yıl
önce, ortalama 90 yıl önce çözülmüş olan, noktalanmış olan bir mese-
le yeniden icat edilerek önümüze konuluyor ve halklar; Ermeni Hal-
kıyla Türk ve Kürt Halkı yeniden birbirine düşman edilmek isteniyor.

Şimdi bunu niye dayatıyor ABD Emperyalistleri Türkiye’ye?
Sürekli tekrarladıkları bir iddiaları var bugünkü Burjuva Ermenis-

tan’ın, geçmişte de Burjuva Taşnak Ermenileri aynı şeyi iddia ediyor-
lardı: Türkiye’nin 6 vilayeti yani Diyarbakır’dan Erzurum ve Trab-
zon’a uzanan bir hattın doğusunda kalan bölgeleri içeren 6 vilayet Ba-
tı Ermenistan’dır, diyorlar. Bugünkü önderler de, Ermeni önderleri de
aynı şeyi tekrarlıyor: Batı Ermenistan olarak o bölgeler ebediyen bizim
için kalacaktır, diyorlar.

Biz de diyoruz ki, bu bölgeler Kürt illeridir, Trabzon hariç.
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ABD ve diğer emperyalistler Ermenilerin bu tezine destek veriyor.
Hani diyoruz ya hep mazlum görünenin; ya gerçekten mazlum olanın
ya da mazlum görünenin yanında olurlar diye. Yani Ermeniler toprak-
larını kaybetmiş oluyorlar, ABD Emperyalistleri de onları desteklemiş
oluyor. Oysa Osmanlı’dan bu yana Ermeniler bu topraklarda hiçbir za-
man, nüfusça çoğunluk oluşturamadılar. Bu toprakların genelini ele al-
dığımız zaman nüfusun yüzde 14.3’ünü oluşturdular. 6 vilayeti ele al-
dığımız zaman, nüfusun aşağı yukarı yüzde 18’ini oluşturdular. Yani
böylesine azınlık oldukları bir ülkede, ayrı, bağımsız bir devlet kurma
hakkı talep edince, bu hak meşru bir hak, meşru bir talep olmaz. O yüz-
den biz buna hep karşı çıktık.

ABD Emperyalistleri için diyoruz ya; belli bölgelerde halkların kar-
deşçe yaşamaları onları rahatsız eder. Çünkü o bölgede kullanacakları,
sömürecekleri bir olay, bir problem olmaz. O yüzden halklar arasında
düşmanlık olsun, problemler olsun isterler. O bakımdan şimdi Ermeni
Açılımı’nı dayatıyorlar Türkiye’ye.

Tabiî ki Ermenistan şu anda hem bugünkü emperyalist Rusya’yla
hem de ABD’yle ilişkilerini iyi götürüyor, paralel bir şekilde götürüyor.
Yani günlük çıkarlarını gözeterek politika uyguluyor. Her ikisinden de
faydalanayım, her ikisinin de desteğini alayım anlayışında. Bu Açılım’ı
zorlayarak ABD Emperyalistleri, Ermenistan’ı Rusya’dan koparıp ken-
di hatlarına çekmek istiyorlar kesince. Tıpkı Gürcistan’ı, Ukrayna’yı
çektikleri gibi… Baltık Cumhuriyetlerini, Polonya’yı çektikleri gibi.
Ermenistan’ı da çekmek istiyorlar kendi saflarına. O yüzden Ermeni
Açılımı’nı dayatıyorlar Türkiye’ye.

Bir ikincisi, biz başka bir tez daha ortaya koyuyoruz, diyoruz ki;
emperyalistler Türkiye’ye Yeni Sevr’i dayatıyorlar. İşte Ordu dergile-
rinde bu harita yayımlandı: Yeni Sevr haritası. Ermeni önderleri de bu-
nu söylüyorlar. Yani CIA ideologları ve Parababaları da dünyada büyük
ülkeler olmasın istiyorlar artık. “Amerikan Yüzyılı” diyorlar 21’inci
Yüzyıla. Ve bu yüzyılda kendi önlerinde direnç noktası olabilecek bü-
yük ülkeler, devletler olmasın istiyorlar. Yani ülkeleri minik devletçik-
lere bölmek istiyorlar. Başka bir ifadeyle, kendilerine ait şehir devlet-
lerine bölmek istiyorlar. Tıpkı Yugoslavya’yı, Kore’yi, Arap Ulusu’nu,
Latin Amerika’yı, Afrika Halklarını böldükleri gibi… Küçük parçalara
böldüler mi kolayca talan edip, yağmalayıp sömürebiliyorlar. O yüzden
Türkiye’ye de Yeni Sevr’i dayatıyorlar.

İşte Ermeni Açılımı’yla da hem Ermenistan’ı kesince saflarına çek-
mek hem Türkiye’yi Yeni Sevr’e doğru biraz daha yaklaştırmak hem
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de, yine bir sürü belgede aktardığımız gibi, en büyük korkularından bi-
rini biraz daha engellemek yani korkularından birini daha, onlar için
korku oluşturan bir durumu daha ortadan kaldırmak istiyorlar. Bu da
Anadolu Türkleriyle Asya Türklerinin arasına bugünkü Ermenistan’ın
egemenliğindeki toprakları daha genişleterek yani ona yeni topraklar
ekleyerek bir set oluşturmaktır. Böylece Anadolu Türkleriyle Asya
Türklerinin birliğini engellemek. Bu birliğin sağlanmasını engelle-
mek… Bir korkuları da bu, yani bu birliğin sağlanması. Bunu engelle-
mek istiyorlar.

İşte bu sonuç şimdiden ortaya çıktı. Azerbeycan’la Türkiye’nin ara-
sı, zor onarılacak bir şekilde açıldı mı, arkadaşlar?

Açıldı. İki halk da birbirine kırıldı.
Sen, Azerbaycan bayraklarını WC’yi gösteren bir okun yapıştırılmış

olduğu çöp kutusuna atıyorsun. Şimdi buna kim razı olabilir?.. Böyle-
sine bir davranışa… Bu alçaklık yani... Bırakalım kardeş bir Türk cum-
huriyeti bayrağı olmasını, biz devrimciler olarak hiçbir ülkenin bayra-
ğının böyle çöp kutusuna atılmasını doğru bulmayız.

Bunu yaptırdı Tayyipgiller’e ve Tayyip’in İçişleri Bakanının verdi-
ği direktif doğrultusunda davranan Bursa valisine, onun emrindeki em-
niyet müdürüne ve polislere.

Onun üzerine, Azerbaycan’daki  Türk Şehitliği’ndeki Türk bayrak-
larını da Azerbaycan yönetimi, haklı bir tepki olarak indiriyor.

Yani Halklar arasına da böylesine bir kırgınlık sokmuş oldu. Yani
nasıl kazançlar elde ediyor emperyalistler?..

Buna biz izin vermeyeceğiz. Çünkü öyle bir şeyin olması yani em-
peryalistlerin niyetlerinin gerçekleşmesi, bugün Anadolu’da yaşayan
Türk, Kürt Halklarının ve Ermeni Halkının birbiriyle boğazlaşmasına
götürür. Yani bu üç halk için bir cehennem yaratır. Çünkü emperyalist-
ler diyecek ki, buralar tarihi Batı Ermenistan’dır. Bunlardan bir bölü-
münü Ermenistan’a vermek gerekir. Kürt Halkı bunu kabul etmez. Kürt
illerinde yaşayan Kürt Halkı böyle bir şeyi asla kabul etmez. O zaman
bir savaş durumu ortaya çıkacak.

Trabzon’u talep ediyor. Yine bir savaş durumu ortaya çıkacak yani
halklar birbirini boğazlamaya başlayacak. Tıpkı emperyalist savaşlarda
olduğu gibi… Yani emperyalistlerin çıkarı için, mazlum halk çocukla-
rı birbirini katletmeye başlayacak. Yani böylesine bir cehennem hedef-
lemekte emperyalistler. Sonunda da kendileri, büyük arabulucu, adalet
sağlayıcı, hukuk savunucu olarak gelecekler; kendi planlarını, kendi
projelerini, kendi haritalarını uygulayacaklar.
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Bush’un Dışişleri Bakanı da açıkça dedi, “Yeni bir Ortadoğu’nun
vakti geldi”, diye. İşte burada okuduğumuz, aktarma yaptığımız Vatan
Gazetesi’nde de görüldüğü gibi, pek çok ülkenin sınırları değişecek,
deniyor. Açıkça söylüyorlar bunları.

Şimdi böylesine ulusların, halkların bir düşmanı ABD Emperyalist-
leri. Sen Atlantik ötesinden geliyorsun, ne hakkın var buradaki sorun-
lara müdahale etmeye, haritalar yapmaya, ülkelerin sınırlarını bozup
yeniden çizmeye?

Ama dünyanın hâkimi, ağababası olarak görüyor kendisini. İşte bu-
na karşı çıkmazsak ne devrimci olabiliriz ne ilerici olabiliriz ne de de-
mokrat olabiliriz. Bizim başdüşmanımız bu. Che’nin de, Fidel’in de,
Lenin’in de, Kıvılcımlı’nın da…

(Sloganlar… Kahrolsun ABD, AB Emperyalizmi… Yaşasın
Halkların Kardeşliği… Alkışlar…)

Tayyip ve Tayyip’in bakanları (bu arada yoldaşlarımız da zamanı-
mızın dolduğunu bildirdiler. Son birkaç dakika daha rica edip, sözleri-
mi bitirmek durumundayım); “Dağlık Karabağ Sorunu çözülmeden Er-
menistan’la sınırlar açılmaz”, diyorlar değil mi yaptıkları protokolde,
imzaladıkları protokolde?

Kimin vesayeti altında imzaladılar o protokolü?
Amerikan Dışişleri Bakanı Hilary Clinton’ın değil mi?
Bizzat o yönetti her iki tarafı da. Zaten yine son sayımızda yer alan

Ermeni Açılımı’nı işleyen yazımızda da ayrıntılıca bu mesele konuyor,
arkadaşlar.

Fakat o protokolde Azerbaycan topraklarıyla, sorunuyla, Karabağ’la
ilgili hiçbir ibare yok. Şimdi bir yazılı metne imza attığınız zaman o
metinde ne yazılıysa onlara bağlı olmak durumundasınız. Orada yer al-
mayan bir taahhütte bulunamazsınız, talepte bulunamazsınız. O proto-
kolde Karabağ Sorunu diye bir sorun yok. Sadece 2 ay içinde sınırın
açılması var.

Dün internet sitelerine düştü, Ermenistan Dışişleri Bakanı Nalbant-
yan’ın Batılı basına bir açıklaması olmuş. Ben dün internetten notları-
ma aktarmıştım, bugün de sabah haberlerini izlerken medyada yer aldı,
televizyonlarda yer aldı, Nalbantyan’ın bu açıklaması. Aynen şu açık-
lamada bulunuyor:

“Azerbaycan’a Karabağ Sorunu çözülmeden Ermenistan’a sı-
nırları açmayacağı sözü veren Türk hükümetinin ne yapacağı me-
rak ediliyor.”
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Bu, bir internet sitesinin haberi, arkadaşlar.

Tırnak içinde: “Ermeni Dışişleri Bakanı Edward Nalbantyan,
Reuters haber ajansına verdiği röportajda, (yine tırnaklamış burayı.
Bu, Nalbantyan’ın sözleri – N. Ankut): “Türkiye ile Ermenistan ara-
sında müzakereler sonuçlanmış ve diplomatik ilişkilerin kurulması
ile sınırların açılması için protokoller imzalanmıştır. Bu protokolleri
onaylayıp uygulamayacaksak neden imzaladık? Bütün uluslararası
kamuoyu bunların bir an önce uygulanmasını ve protokollerdeki ifa-
delere saygı gösterilmesini istiyor”, dedi. Dağlık Karabağ sorunu-
nun Türk-Ermeni ilişkilerinden tamamen bağımsız bir sorun oldu-
ğunu söyledi.

“Nalbantyan (Tırnaklıyor yine. Nalbantyan’ın sözleri. – N. An-
kut): “Eğer bir taraf protokollerin onaylanması ve uygulanmasını er-
teleyecek, bu konuda sorunlar çıkaracaksa, ortaya çıkacak olan
olumsuz sonuçların sorumluluğunu da o taraf üstlenir. Dağlık Kara-
bağ Sorununun Türk-Ermeni ilişkilerinden bağımsız olduğu, sadece
Ermenistan’ın değil, uluslararası toplumun da görüşüdür” ifadesini
kullandı.” (haber24 internet sitesi, 31.10.2009)

Ermenistan’ın tutumu bu, arkadaşlar. Yani bizim emperyalist uşağı
Tayyipgiller’e ABD emir verdi; kerte kerte uygulatıyor. E, Tayyip baş-
ta, tamam Karabağ Sorunu çözülecek, biz sınır kapısını öyle açacağız
filan dedi ama imzaladığı protokolde bunlar yok. Nitekim, Ermenis-
tan’ın Dışişleri Bakanı  da açıkça bunu söylüyor.

Demek ki, Ermeni Açılımı da bu amaçlara yönelik ABD emriyle
Türkiye’deki kuklalarına yaptırttıkları bir açılımdır.

Bunun dışında yine şu günlerde basında önemli bir haber yer al-
makta: Yıl sonuna kadar Kıbrıs görüşmelerinin sonuçlanması ve çözü-
me varılması isteniyor. Burada da açıkça amaçlanan Kıbrıs’ın Yunanis-
tan’a devri. Rumlara, sonra da Yunanistan’a devri amaçlanıyor.

Bir Dinleyici: Alevi Çalıştayı da yolda.

Nurullah Ankut Yoldaş: Evet. Başka… Tabiî mezhep bağlamında
da Türkiye’deki yapıyı çözmeyi, dağıtmayı, eritmeyi istiyor emperya-
listler. Yeni Sevr’i uygulayabilmek için yani Türkler arasında da mez-
hebe dayanan bir ayrışma yaratmak istiyorlar.

Tabiî Tayipgiller’in derdi Alevi insanlarımızın haklarını tanımak fa-
lan değildir. İstanbul Belediye Başkanlığı döneminde Karacaahmat
Cemevi’ne; “Orası cümbüş evi”, diyerek yıkmak için dozerleri daya-
yan ve Alevi, demokrat, laik insanlarımızın kitlesel tepkisi üzerine ge-
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ri adım atmak ve bu zalimliğinden vazgeçmek zorunda kalan Tayyip’in
kendisidir.1

Bu sebepten onların “Alevi Çalıştayları”, o inanca sahip insanları-
mızı kandırmaya, aldatmaya yöneliktir tümüyle. Onlar için Alevi inan-
cı, İslam içinde olan bir mezhep değildir. Sapkın mezheptir onlara gö-
re Alevilik. Ve onların bu kanaati hiç değişmez. Fikrisabittir.

Bize göre yapılması gereken devletin din işlerini örgütlemekten, yö-
netmekten elini çekmesi ve maddi manevi her türlü bağını kesmesidir.
Ve de her türlü din ve meshepten eşit uzaklıkta durmasıdır. 

Başka işte diğer, Ege Açılımı var. Fener Rum Patrikhanesi’nin
Ekümeniklik hakkının Türkiye’ye tanıttırılması için yapılan baskılar
ve açılım var…

Bir Dinleyici: Ruhban Okulu var.

Nurullah Ankut Yoldaş: Ruhban Okulu’nun açtırılması için yapı-
lan açılım var.

Yani bunlar hep söylediğimiz gibi, Türkiye’yi çözmeyi, parçalama-
yı ve dağıtmayı amaçlayan açılımlar.

Ve emperyalistler bu amaçlarına ulaşmadan asla Türkiye’yi Avrupa
Birliği’ne almayacaklardır. Ancak parçalanmış, dağılmış, küçülmüş,
hiçbir gücü kalmamış parçalar halinde Avrupa Birliği’ne almak iste-
mektedirler. Bu bakımdan biz diyoruz ki, o pankartımız da burada var
mı?

Bir Dinleyici: AB Yolu Sevr’e Çıkar.

Tacettin Çolak Yoldaş: Var.

Nurullah Ankut Yoldaş: “AB Yolu Sevr’e Çıkar. Savunanlar Ya
Gafildir Ya Hain”, diyoruz. O konudaki görüşümüzü de böylece özet-
liyor o pankart.

(Alkışlar…)
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1 Sivas-Madımak canilerinin zaman aşımına uğratılarak salıverilmesi
sonrasında; “Milletimiz için, ülkemiz için hayırlı olsun. Yıllar yılı içer-
de olan vatandaş, içlerinde kaçak olanlar vardı”, diyerek kutsayan yi-
ne Tayyip’in kendisidir. Beşşar Esad’ı ve hatta Kemal Kılıçdaroğlu’nu
Alevi inancından dolayı defalarca aşağılayan yine Tayyip ve Tayyip-
giller’in diğer bileşenleridir. (y.n.)



Ekonomik Sorunlar

Şimdi ekonomide de çok önemli gelişmeler var. IMF, Dünya Ban-
kası Türkiye’de toplantılar yaptı. 186 ülkenin merkez bankası başkan-
ları Türkiye’ye geldiler, kararlar aldılar; biz protesto eylemleri yaptık,
müdahale eden polislerle çatıştık. Ama zamanımız olmadığı için gire-
miyoruz bunlara.

Bir iki cümleyle o toplantıların amacını da özetlersek…

Bunlar ABD’nin emrinde İkinci Dünya Savaşı sonrasında ekonomik
olarak dünyayı yağmalamak için kurulan örgütlerdir: IMF, Dünya Ban-
kası, Dünya Ticaret Örgütü. Bir üçlü bunlar, yani sacayağı. Üçü de
ABD’nin denetiminde. Patronu ABD. Böylece ülkeleri ekonomik ola-
rak da kuşatıyor, ekonomilerini tümüyle yönetim bazında elinde tutu-
yor emperyalistler.

Ama bu toplantılardan çıkan kararlarda, buradaki kupürlerde net
ifadeleri var IMF Başkanı’nın ve Dünya Bankası Başkanı’nın; daha us-
turuplu gitmeliyiz, diyorlar. IMF Başkanı aynen şöyle diyor: Savaş çı-
kabilir, halklar isyan edebilir, eskisi gibi gidersek… Yani biraz daha us-
turuplu gidelim. Yani zulüm yapalım ama acıları bu kadar dayanılmaz,
ağır olmasın. Aldıkları kararların özeti bu, arkadaşlar.

Ve burada bir şey daha dikkatimi çekti. Onu da aktarmış olayım.
IMF Başkanı: “Ben sosyalistim” diyor, Dominique Straus Khan.
“Sosyalistim ve bu düşüncelerimi de hâlâ koruyorum”, diyor. Yani
bir şeyi (hep söylediğimiz gibi), lafzen, dille söylemenin hiçbir kıyme-
ti yok, arkadaşlar.

Bizim Sevrci Sahte Solcuların sosyalistliğini çağrıştırdı bana. İşte
lafla Dünya Bankası Başkanı da yani halklara ekonomik zulüm uygu-
lamakla ABD Emperyalistleri tarafından görevlendirilmiş, dünyanın en
önde gelen emperyalist finans kuruluşunun başına getirilmiş insan da,
emperyalist uşağı, hizmetkârı da ben sosyalistim, diyor ama bunun hiç-
bir kıymeti yok bizim için. Hatta ben sosyalist değilim diyen, bundan
biraz daha namuslu olur. O hiç değilse neyse, Mevlana’nın dediği gibi
öyle görünür. Ama bu o kadar alçaklaşıyor ki, yani namussuzluğunda
bir kere daha namussuzluk yapıyor öyle demekle.

(Alkışlar…)

O bakımdan, bir şeyi lâfzen söylemek ayrı bir şey, onu gerçekten ru-
hunu, içeriğini kavrayarak benimsemek apayrı bir şey. İkisi birbirinden
çok ayrı şeyler.
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Tabiî arkadaşlar, bu böyle sürüp gitmeyecek. Halklar bu zulme uya-
nacaklar. Bu zalimlikleri, bu alçaklıkları görecekler. Bizim buna inan-
cımız hiçbir zaman sarsılmadı. Bunu adımız gibi biliyoruz biz. İnsan-
lık bu zalimlerin sonunu getirecek. Ve İnsanlık, hiçbir sınırın olmadığı,
hiçbir ekonomik sömürünün olmadığı, bir anneden, bir anne babadan
doğmuş kardeşler gibi eşit yaşadığı bir insancıl düzene mutlaka vara-
cak bir gün. Böyle yaşamak mümkün değil, böyle gitmez bu işler…

İşte yine kupürlerde var: “İnsanlarımız şu kriz döneminde, son
bir yılda, çocuklarının nafakasından kestiler”, diyor büyük ölçüde.

“3 milyon insanımız daha işsiz kaldı.”

Aileleriyle birlikte on küsur milyon insan demektir bu. Yani işsizler
ülkesinde bir de artı böyle işsizlik oluştu. Yüz bin işletme battı. Küçük
ve orta ölçekli işletme battı.

Yine kupürlerde var: “35 yaş altı nüfusta işsizlik oranı yüzde 32”
diyor. Yani 20 ile 35 yahut 18’le diyelim 35 yaş arası nüfusumuzun, ça-
lışabilecek konumda olan 3 kişisinden biri işsiz. Hâlbuki biz daha da
yüksektir bu rakam diyoruz hep. Aşağı yukarı yarısı, çalışma yaşında-
ki insanlarımızın yarısı işsiz Türkiye’de.

“Elektriğe son bir yıl içinde yüzde 50 zam yapıldı”, diyor bir baş-
ka küpür. Son bir yıl içinde, yapılan son zamla birlikte.

Tayyipgiller diyor ki, enflasyon yüzde 5,5 olacak bu yıl sonuna ka-
dar. O yüzden memura da önümüzdeki yıl yüzde 2,5 artı yüzde 2,5, top-
lam yüzde 5 vereceğim.

Sırf elektriğe yapılan zam yüzde 50. Son iki yılda yüzde 70 zam ya-
pılmış. Doğalgaza aynı oranda zam yapıldı. Enerjiye yapılan zam aynı
oranda yansır ekonominin her alanına.

Yani böylesine bir sömürü ağı içinde yaşıyoruz.

“Dünyada benzinin en pahalı olduğu ülke Türkiye.

“Benzinden en çok vergi alınan üç ülkeden biri Türkiye. 1 litre
benzinden 70 euro cent vergi alınıyor.”

Yani avro 2 Lira dersek, 140 kuruş vergi alınıyor 1 litre benzin-
den… Böylesine hayâsızca, insafsızca bir zulüm ve sömürü var Türki-
ye’de.

(Burada Kentsel Dönüşüm maskesi altında yapılan büyük vurgun
işleniyor. Fakat teknik bir hatadan dolayı o bölüm kaydedilememiştir. -
y.n.)

(...) Gelip, kolay gelsin, yapın evlerinizi, diyorlar. Rüşvetlerini de
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alıp gidiyorlar bizzat Tayyip’in adamları. Şimdi de gelip adamlar… Va-
tandaş diyor ki; “Ben bütün varımı yoğumu sattım. 50 bin liraya bu evi
yaptım. Şimdi de gelip yıktılar. Şimdi ben ne yapacağım?” Yani insan-
lara yapın deniyor. Tapulu arsaları... Biz dokunmayacağız, deniyor, rüş-
vet alınıyor. Adam bütün elindeki varlığını borçlanarak ev yapıyor, ge-
lip yıkıyorsun şimdi…  Böylesine düzenbaz bunlar arkadaşlar, düzen-
baz…

Bir Dinleyici: Madrabaz.

Nurullah Ankut Yoldaş: Şimdi bir tek örnek vereyim. Yani başta
başbakan, işte yedi tane yüz kızartıcı suçtan yargılanmakta. Hukukun
işlediği, gerçekten biraz işlediği bir ülkede olsa bu adam 30-40 yıl; dü-
zenbazlıktan, zimmetçilikten, yüz kızartıcı iş, kalpazanlıktan, ihaleye
fesat karıştırmaktan ceza alır. Ama Türkiye’de başbakan, kimse bunu
sorgulamıyor…

Tek bir örnek şurada...

(Sloganlar: Gün Gelecek Devran Dönecek Tayyipgiller Halka
Hesap Verecek…)

Bildiğiniz gibi, bir üçüncü köprü yapılmak isteniyor İstanbul’a,
şimdi. Gerçek anlamda bilim adamlarının tümü; mimarlar, mühendis-
ler diyorlar ki, bu felaket. Bizim öğrencilik yıllarımızdı ilk köprünün
yapıldığı, gündeme geldiği günler. Biz hep karşı çıktık. “Köprü ve
Bekçisi” diye yağlı boyalarla yazılar yazdık. Bekçisi ABD, arkadaşlar,
köprünün. ABD yaptırdı bunu.

Ama alternatif çözümümüz neydi?

Tüp geçitti, tüneldi. Gerçek çözüm bu. Hem raylı sistem, hem oto-
yol olabilecek bir tüp geçitti bizim önerimiz. Köprü çözüm değil, di-
yorduk. Nitekim birincisi olmadı, ikincisi olmadı, üçüncüsü geliyor.
Üçüncüsü de çözüm olmayacak. İşte bütün üniversitelerin namuslu mi-
marları, bilim adamları, mühendisleri karşı çıkıyor. İnşaat mühendisle-
ri karşı çıkıyor.

Bir aktarma:

“İnşaat Mühendisleri Odası, İMO Başkanı: Recep Tayyip Er-
doğan’ın 27 Nisan 1995’te, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan-
lığı döneminde (tırnaklıyor, bu Tayyip’in sözleri. – N. Ankut) “Üçün-
cü Köprü bir cinayettir. Böyle bir teşebbüs İstanbul’un çağdaş ken-
tleşmesi ve şehiriçi ulaşım sistemi için ölümcül sonuçlar doğurur.”
sözlerini anımsattı.”
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Şimdi bakın 1995’te böyle diyor, şimdi en büyük savunucusu o.
Karşı çıkanları da pıfkırarak, hakaretamiz sözlerle eleştiriyor sözüm
ona. İşte, arkadaşlar, kendi sözleri…

Ama bunlar böyle yani. Kişilikleri bu, bu insanların. Her davranış-
ları böyle; yalan, dümen, vurgun... İETT’de üçüncü sınıf bir futbolcuy-
ken, bugün dolar milyarderi. Yaptığı bir iş, ticaret yahut üretim de yok
bunun. Siyaset yapıyor o günden beri.

Bir Dinleyici: (Söyledikleri anlaşılamıyor... y.n.)

Nurullah Ankut Yoldaş: Evet, evet arkadaşlar. Çocukları da öyle.
Gemileri var. Altın şirketleri var. Şimdi artık damatlarının bile medya-
sı var, değil mi? Televizyonları, gazeteleri var. Yani bunlar böyle. Hiç-
bir şeylerine güvenilmez, çok aşağılık bir politika yapıyorlar. Yani din
alıp satıyorlar. Böylesine kandırıyorlar halkımızı. Bunlarda bir inanç,
samimiyet, içtenlik, insanlık aranamaz. Hz. Muhammed, Dört Halife
nasıl yaşadı hep aktardık, hep biliyoruz. Ne ilgisi var bunların onlarla
şimdi?

Bunlar onlara benzemez, tersine Nemrud’a, Firavun’a benzer bun-
lar, yaşayışları o.

O bakımdan, bunların her şeyleri sahtekârlık, sahte. Ama ne yazık
ki, bilinçsiz olursa insanı kandırmak, bilinçsiz insanı yönetmek, kul-
lanmak hayvandan daha kolay olur. Hele de belli duygularını-dini has-
sasiyetlerini sömürürseniz, okşarsanız, kolayca kandırırsınız insanları.

Ama bir hayvanı bir kere döverseniz yahut yanlış bir yere götürür-
seniz, hayvanı bir daha oradan geçiremezsiniz. Bir suya zorla soka-
mazsınız hayvanı. Bir uçurumdan atamazsınız. Ama insanları kandırır-
sın, atarsın, arkadaşlar. İnsanı kandırmak çok kolay. “Sınıf körlüğü”,
diyor Usta’mız buna.

O bakımdan önyargılarımız, dogmalarımız olmayacak. Hep diya-
lektik mantık ve metotla çalışan aklımıza güveneceğiz. Onunla yargı-
layacağız, özgürce düşüneceğiz. Tümüyle kavrayacağız meseleleri. Bi-
zi yanılmaz bilgiye götürecek olan bu metot ve mantıkla yapacağımız
gözlem ve oradan hareketle yapacağmız sentezdir. Tüme varımdır.

(Alkışlar…)

Her şeyi sorgulayacağız. Düşünce sorularla başlar. Soru sormakla,
şüphe etmekle başlar. Her şeyi araştıracağız. Aslına, ilk köklerine gide-
ceğiz her şeyin. Ve düşünmekten, soru sormaktan, karşı çıkmaktan as-
la geri durmayacağız. O bakımdan yoldaşlarıma hep söylüyorum; aklı-
nıza ne gelirse, ne takılırsa sorun, söyleyin. Her toplantıda söyleyin.
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Bana söyleyin, diğer en kıdemli yoldaşlara söyleyin. Tartışın sonuna
kadar. Ve ikna olmadığınız hiçbir şeyi sessiz kalarak kabul etmiş olma-
yın. Savunmayın. Tabiî, devrimcilikte bir karara varıncaya kadar savu-
nursunuz düşüncenizi, tezinizi, önerinizi azınlıkta kalırsanız, çoğunluk
kararına uyarsınız. O ayrı bir şey. Ama düşüncenizi organınız bir karar
oluşturuncaya kadar tartışın, diyoruz biz. Öyle olmazsa o zaman emir
kulu olur insan, emir kulu haline gelir. Devrimci olmaz, bu devrimcilik
değil.

Devrimci her şeyden önce bilinçli insandır. Meseleyi gören, anında
kavrayan, tahlil eden, çözümleyen ve sonuca giden insandır. Çözüm or-
taya koyan insandır devrimci. Bunu yapabilmek için de hepimizin kişi-
liğinin tüm yönleriyle gelişkin olması gerekir; başta düşünce sistemi-
mizin. Çünkü bizi yöneten düşüncemizdir. Ve onu uygulayacak, savu-
nacak cesarete de hep sahip olalım. Cesur, atak olalım. İşte Ustalarımız
hep böyleydi. Bunu öneriyoruz yoldaşlarımıza.

Tabiî insan sonunda kurtuluşu bulacak. Mutlaka bulacak. Hayvan-
dan farkımız bu. Yük hayvanlarına istenildiği kadar eziyet edilse hay-
van çaresizdir, katlanır. Kurtulamaz ki… Hayvandır. Soru soramaz.
Hayvanın insandan en büyük farkı bu. Soru soramaz. İçgüdüleriyle
davranır. İrdeleyemez olayı, çözüm getiremez. Onun aklı o kadarına
erer, hayvandır.

Ama bizim bilincimiz var. Doğanın, Hz. Muhammed’in deyimiyle
en üstün, en şerefli yaratığıyız. Ve aklımızı kullanmazsak, Hz. Mu-
hammed’in yine Kur’an’da ayet olarak söylediği gibi, “iki ayaklı ya-
ratıkların en zavallısı durumuna düşeriz”. Diyalektik metotla aklı-
mızı hep kullanacağız. Çünkü güvenebileceğimiz tek pusula o.

İdeolojimizi de aklımızla ve diyalektik maddecilik dediğimiz man-
tık ve metodumuzla kavrayacağız. Yoldaşlarıma onu da diyorum, yani
Usta’mızın bu dağ gibi kitabında takıldığınız tek nokta bile olsa gelin,
sorun, tartışalım, açalım, konuşalım... Bizim yazıp söylediklerimizde
aklınıza takılan ne varsa hiç çekinmeden sorun.

Bizce, devrimcilik bu ve arkadaşların, yoldaşların bu kaliteye ulaş-
malarını istiyoruz. Bizden sonra ancak o kalitedeki arkadaşlar davamı-
zı başarıyla sürdürebilirler.

Biz gerimizde emir kulları bırakırsak, onlar en fazla ne yaparlar?

En fazla bizim söylediklerimizi papağanca tekrarlarlar. O da dev-
rimcilik değil. Çünkü hayat durmadan akıyor, değişiyor. Yeni problem-
ler, yeni biçimler altında önümüze geliyor. Hep aynı biçim altında da
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değil. Onların özünü görebilmemiz için gelişkin bir kişilik, diyalektik
bir düşünce tarzı, sorgulayan, araştıran bir mantığa sahip olmamız ve
özgüvene sahip olmamız gerekir, arkadaşlar.

Emperyalizm, tabiî sadece toplumları böylesine mahv-ü perişan et-
miyor, insanlığa kan ağlatmıyor. Doğayı da mahvediyor. İklimler de-
ğişti dikkat edersek. Dünyanın ısısı değişti, düzeni, dengesi değişti, do-
ğal düzeni… Ama emperyalizm vurgun düzenidir. O, doğayı düşünmez
ki, büyük şirketler sadece kârlarını düşünürler. Onun dışında hiçbir şey
düşünmezler. Doğaları öyle gerektirir. Düşündüğü anda büyük olamaz,
alta düşerler. Ben doğayı düşüneyim dediği anda otomatikman geriler.
Şirketler onu düşünemez. Doğaları öyle davranmayı gerektirir. Kâr, da-
ha çok kazanmak... Onların biricik enerjisi, yakıtı bu... İtici gücü bu...

Yine burada çağrışım oldu; Antika Çağ’ın önemli bir düşünürü olan
Konfüçyüs diyor ki:

“Balık tutarken ağ kullanmayın, kuşları uykudayken avlama-
yın.”

Doğayı ve hayvanları nasıl düşünüyor, koruyor... Oysa o İsa’dan
Önce 500 yıllarında yani bundan 2500 yıl önce yaşamış bir düşünür.
Yani nasıl doğacı, çevreci...

Ama emperyalist düzende doğa mahvediliyor. Doğal yaşamları or-
tadan kalktığı için hayvan türleri yok oluyor. Kuş türleri yok oluyor,
balık türleri yok oluyor. Yani emperyalizm böylesine zararlı. Usta çok
güzel bir deyişle; “sosyal kanser”, diyor emperyalizme. Bunu kazıyıp
atması gerekir insanlığın.

O zaman arkadaşlar demek ki, başdüşmanımız Amerikan, AB Em-
peryalistleri ve onların yerli ortaklarıdır: Türkiye’deki Parababaları ve
onların emrindeki siyasilerdir. Hep bu düşmana göre tavırlarımızı be-
lirleyeceğiz. Hep onları hedef alacağız. Bütün eylemlerimiz onları he-
def alacak. Kötülükleri de meydanda işte. Öbürleri canavar, bunlar
uşak, onların hizmetinde.

Bunlara karşı mücadelemizi zaferle sonuçlandırabilmek için de he-
pimizin kişiliğinin son derece gelişkin olması; doğru düşünebilecek,
doğru kararlar alabilecek ve onu yiğitçe, atakça ortaya koyup uygula-
yabilecek, pratiğe geçirebilecek insanlar, kadrolar olmamız gerekir.
Usta’mız hep öyle yapmış. Biz de böyle yapmalıyız.

Ve Hz. Muhammed de böyle yapmış. O da çağının devrimcisi. Di-
yor ki:
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“Asla sırtınızı düşmana dönmeyin.”

Uhud Savaşı sonrasında bildiğimiz gibi yaralanıyor. İki dişi kırılı-
yor. Dudağı yarılıyor. Yani hasbelkader hayatta kalabiliyor. Ve çok bit-
kin bir vaziyette dönüyor kente. Ama hemen ertesi sabah, Küffar ordu-
sunun peşine düşüyor. 

Niye?

Çünkü o cesareti, o moral gücünü ortaya koyabilmek ve taraftarla-
rına o gücü hissettirebilmek için. 

En halkçı halife Hz. Ali diyor ki:

“Düşmanı gördüğünüz zaman gözlerinizi kısarak bakın ona.”

Yani meydan okuyan bakışlarınızla bakın ona, diyor. Ve hep öyle
davrandığı için biliyorsunuz arkadaşlar:

“Ne zaman ki düşmanları Hz. Ali’yle karşılaştılar, Hazan rüz-
gârlarının önüne düşmüş sonbahar yaprakları gibi titrerlerdi. Bi-
lirlerdi ki, biraz sonra başları gövdelerinden düşecek ve Arabistan
sıcağının kavurduğu kızgın kumların üzerinde tekerlenip gide-
cek.”

Yani öylesine düşmanları üzerinde bir hâkimiyet kurar, bir moral
güç ortaya koyardı. Ama o denli de insancıl, arkadaşlar.

Yine böyle bir savaşta düşmanını alta düşürüyor ve Zülfikar’ı tam
çekip indireceği anda yüzüne tükürüyor Hz. Ali’nin. O anda bırakıp
kalkıyor, canını bağışlıyor. Şaşırıyor düşman, diyor ki; “Bu nasıl iştir?
Beni öldürecektin yüzüne tükürdüm, sana karşı son bir hasmane tutum
koyabilmek için, benim canımı bağışladın.” Hz Ali diyor ki; “Ben seni
dinim için, inandığım davam için, ona zarar verdiğin, ona düşman ol-
duğun için öldürecektim. Ama şimdi sen benim yüzüme tükürdün. Aca-
ba ben kişi olarak buna düşmanlaştım da o yüzden mi bunu katledece-
ğim, diye endişeye kapıldım ve seni öldürmekten vazgeçtim. Ben ken-
dim için sana hiçbir düşmanlık beslemem. Kimseye de parmağımı oy-
natmam. Benim davam, dinimi yaymak”, diyor.

Yani böylesine davasına bağlı, böylesine insancıl. İşte bu yüzden
hep örnek alıyoruz bu halk önderlerini… 

Tabiî burada düşmana karşı böylesine sert tavır koyarken, uzlaşmaz,
katı tutum sergilerken, yoldaşlarımıza ve halka karşı da tam tersi bir an-
layışla; çok sevecen, çok duyarlı, çok hoşgörülü olmak durumundayız,
arkadaşlar. Yani burada da diyalektik bir tutum benimsemeliyiz. Yol-
daşlarımızı kardeşçe, ama gerçek anlamda yürekten gelen bir kardeş-
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likle sevmeliyiz. Hepimiz hatalar, yanlışlıklar, unutkanlıklar, alışkan-
lıklar karmaşasıyız. Bakınız benim de birkaç kez dilim sürçtü… Başka
hatalar da her an yapabiliriz. Herkes yapabilir. İşte Che gibi büyük bir
devrimci önderin bile yanlış yaptığını söyledim, Küba Devrimi’ni ay-
nen kalıp olarak tekrarlamak istediği için… Yani o bakımdan yanlışlık,
hata insanlara mahsus. Hoşgörüyle karşılayacağız. Zaaflarımız da ola-
bilir. Hangi birimiz tümüyle zaaflarımızdan arınmışız?.. Mümkün değil
bu.  Usta’mızın da çok benimsediği Marks’ın ünlü bir sözü var: “Mü-
kemmel insan ölmüş insandır.” Ölmüş insanın hata yapma olanağı
yoktur. Ama yaşayan her insan, her an yanlış da yapar, eksiklikler de
yapar, zaaflar da taşır. Bu bakımdan birbirimizi böyle göreceğiz, arka-
daşlar.

İşte bu bakımlardan, devrimcilik bir güzelsanat bizim için. Yani
dümdüz bir hat değil. Dümdüz bir yol değil. Her an inişli çıkışlı, renk-
leri, biçimleri değişebilen bir kavganın içindeyiz. O yüzden bunları her
an ayırt etmek, gözlemek, değerlendirmek gelişkin bir kişilik gerekti-
rir. Ve bir güzelsanat ustası olmayı gerektirir. Ustalarımız da devrimci-
lik için: “devrimcilik güzelsanatı”, diyorlar, bildiğimiz gibi. Yani bu-
na da hep dikkat edeceğiz, özen göstereceğiz, öz Türkçesiyle söylersek.

Şimdi burada Konfüçyüs’ten yine son bir örnek vermek istiyorum.
Biraz mesleğimiz de, üniversitede eğitimini yaptığımız meslek de bu
alanda olduğu için, bu tür konulara ilgi duyuyoruz, arkadaşlar. Gerekli
de tabiî. “Konfüçyüs’ün Öğretileri” adlı kitaptan aktaracağım. Aile,
birey ve toplum yaşamı, siyasi ve dini adetler hakkında özdeyişleri, gö-
rüşleri var Konfüçyüs’ün. Bir anlamda da öğretisinin ana hatlarıdır
bunlar:

“Üstad dedi ki, işlerin yapılmasında temel madde (Yani işin iç-
eriği, yapacağımız eylemin içeriği, eylemimizin, başka türlü dersek,
muhtevası, özü yani. Baştan alalım, “İşlerin yapılmasında temel mad-
de” – N. Ankut) inceliğe hâkim olursa (yani inceliğe tümüyle egemen
olursa. Yani inceliğe hiç yer vermezse, tümüyle onun alanını kapsarsa,
kuşatırsa... Temel madde inceliğe hâkim olursa – N. Ankut) o işte gü-
zellik olmaz. (Çünkü güzelliğe alan bırakmaz yani. Tümüyle öz, içe-
rik, temel madde hâkim olur alanın tamamına. O işte güzellik olmaz.
Şimdi… – N. Ankut) İncelik temel maddeye galebe çalarsa o işte de-
rinlik olmaz. (Ama sırf güzelliği ön plana alır, sadece onu düşünür,
işin özünü gözden kaçırırsak o işte derinlik olmaz. İşte başta dedim ya
arkadaşlar, yani Usta’mızı sadece yüzeysel anılarla anlarsak, sahiple-
nirsek, onun Teorisinin derinliğini, gücünü, kapsamını, zenginliğini gö-
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remeyiz. O işte derinlik olmaz. – N. Ankut) Fakat incelikle temel
madde birbirine eşit ise (yani ikisinin uyumlu bir sentezi, birlikteliği
olur ise, ahenkli bir uyum ortaya koyabilirsek ikisinden oluşan – N. An-
kut) o zaman büyük ve üstün insana sahip olunur.”

Eğer bunu başarabilirsek diyor, büyük ve üstün insan olmuş olabili-
riz.

Yani devrimcilik de hep böyledir. Bu Ustalar da hep böyle yapmış-
lardır. Yoksa, bazen yoldaşlarıma diyorum, anımsarlar; bazen böyle gü-
zelliği ön planda tutmadan tek tük davranışlar yapmış oluyoruz, diyo-
rum ki o yoldaşa: “Baltacı devrimcilik yapmışız burada”.

Şimdi baltacılık da bir iştir ama orada pek güzellik aranmaz. Çeker-
siniz 5 kilogramlık baltayı kütüğün üzerine habire indirirsiniz. Ama
devrimcilik baltacılık değil. Bir güzelsanattır devrimcilik.

Olayları tüm yönleriyle; sebep-sonuç ilişki ve çelişkileriyle görüp,
kavrayıp, çözümleyip yöneleceğimiz gidiş yönünü belirlemenin yanısı-
ra bir diğer yanı da devrimciliğin; hep güzelliği, estetiği, inceliği de göz
önünde bulundurmamızı gerektirir. Konuşmalarımızda, eleştirimizde,
davranışımızda, yazılarımızda, mücadelemizde hep bunu gözetmemiz
gerekir. Ustalar da hep öyle olmuşlardır. Buna da değişik örnekler ver-
dik gerektikçe, yeri geldikçe...

Zamanımızı hayli aştık, yoldaşlar.

Emperyalistler, bir kanser illeti gibi dünyayı ve uşaklarıyla ülkemi-
zi sardılar. Ama gidecekler. İnsanlık eninde sonunda bunları yok ede-
cek ve dünyada gerçek kardeşlik, insan kardeşliği oluşacak ki, ona Us-
ta’mız, “İnsancıl Konak”, diyor. Bugün İnsanlık, hayvanlık konağının
en son aşamasında, en üst noktasında yaşıyor. Yani gerçekten birbirini
sömürüyor, savaşlarla birbirini katlediyor, kırıyor. Zulmediyor birbiri-
ne, boyunduruk altına alıyor birbirini. Bu, hayvanlar alanında geçerli
olan bir şeydir. Hayvanlar dünyasında… Ama insancıl düzende, irade-
mizle biz bu kardeşliği oluşturmalıyız ki, bunun adı Sosyalizmdir, ar-
kadaşlar.

(Alkışlar…)

O konağa mutlaka geçecek insanlık, ama işte acılar çekiliyor. Ne
yapalım ki, tarihin yolu böyle işte, acılar çekiliyor…

Ama şunu da hep bilelim ki, Che’nin de söylediği gibi:

“İnsanlığın varabileceği en yüce konak, zirve devrimciliktir,
gerçek devrimciliktir” 
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Biz, İnsanlığın varabileceği en yüce konaktayız. Zirvede yaşıyoruz
biz. Çünkü her şeyimizi İnsanlık davasına adamışız biz.

(Alkışlar…)

Ve mutlaka sonunda ideallerimiz gerçekleşecek!
Bu kadar uzun süre dikkatlice dinleme zahmetine katlandığınız için,

hepinize devrimci yüreğimin en sıcak selam ve sevgilerini iletirim.
Halkız, haklıyız, yeneceğiz!

(Alkışlar… Sloganlar… Halkız Haklıyız Kazanacağız…)
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On Sekizinci Kitap

Kıvılcımlı’nın

biz öğrencilerinden tek isteği:

Devrim Yapın!

İnsanı İnsancıl bir düzene kavuşturun!(*)

(*) Hikmet Kıvılcımlı’nın Bedence Aramızdan Ayrılışının 39’uncu

Yıldönümü’nde (2010 Yılı’nda) Yapılan Anma Konuşmasıdır.





Sevgi ve Saygıdeğer Yoldaşlarım,

Bundan kırk yıl önce, Usta’mız Kıvılcımlı, Sosyalist’lerde (Sosya-
list Gazetesi’nde) yayımlanan bir makalesinde, “Mustafa Kemal’in
Samsun’a çıktığı günlerdeki kadar kara günlerde yaşıyoruz”, de-
mişti. O günlerle bugünleri kıyaslarsak, bugün yaşadığımız günlerin
çok daha kara günler olduğunu görürüz.

Hep söylediğimiz gibi, Sosyalist Kamp’ın yıkılmasından sonra za-
ten dünyanın dengesi değişti. Bir anda insanlık hızla bayır aşağı yuvar-
lanmaya başladı. Ve bu yuvarlanış, elbette Türkiye’yi de çok etkiledi.
Kaldı ki Türkiye, henüz 12 Eylül Faşizminin yasaklı ortamından, zu-
lümlerinden yakasını kurtarabilmiş değildi. Bu iki olumsuzluk üst üste
binince, Türkiye’deki ilerici, devrimci hareket bir anda yerinde sayma-
ya ve hatta o da bayır aşağıya yuvarlanmaya başladı. Küçükburjuva sol
ortamdaki devrimci arkadaşlar inançlarını kaybettiler. Ve hareketten
koptular. Şimdi, konuşmacı arkadaşlarımızın daha önce belirttiği gibi,
medyanın tüm köşebaşları bu dönekler ordusunun yazarçizerleri tara-
fından tutulmuş durumda.

Türkiye’de 1945’lerden bu yana, özellikle kırk yedilerden bu yana
gelişen bir karşıdevrim var. Ve elliyle birlikte siyasi iktidarı da tümüy-
le eline geçiren bir karşıdevrim var. Ve bu karşıdevrim, ABD Emper-
yalistleriyle ittifak ederek Türkiye’de iktidarını sürdürüyor ve o gün-
lerde, aynı ittifakın bir sonucu olarak iktidara geliyor.

Lenin Usta’nın anıt eseri “Emperyalizm”de belirttiği gibi, emper-
yalistler bir ülkeye girdikleri zaman, o ülkedeki en gerici güçlerle, ha-
reketlerle ittifak ederler. Ve o ülkenin ekonomice gelişmesine asla izin
vermezler. O ülkenin kapitalizmce bile olsa, sağlıklı bir gelişim, üretim
sürecine girmesine izin vermezler. Onların amacı; sömürü ve talandır.
Bu bakımdan, Ortaçağcı, irticacı hareketle hemen sarmaş dolaş oldu,
emperyalistler. Zaten Ortaçağcılığın maddi kökleri, Usta’mızın önem-
le, “Türkiye’de Sınıflar ve Politika”, “Genel Olarak Sosyal Sınıflar
ve Partiler” adlı kitaplarında da altını çizerek gösterdiği gibi, tüm Do-
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ğu toplumlarındaki bu geri kalmışlığın sebebi, Tefeci-Bezirgân Serma-
yenin buralarda olağanüstü güçlü, örgütlü olmasından kaynaklanıyor.
İşte bunun siyasi plandaki ideolojisi de Siyasal İslam, Dincilik, bunun-
la ittifaka girdi, emperyalizm.

Hızla, imam hatip okulları ülkenin her tarafında açılmaya başlandı.
Bugünlerde her halde sayıları 600 civarında, değil mi, arkadaşlar?

Senede 55-60 bin genci mezun etmekte, bu okullar.

Nasıl mezun etmekte?

Ortaçağcı ideolojiyle doktrine ederek mezun etmekte.

Halkımıza İslamiyet’in Yezidce yorumu aşılanıyor

Onun dışında, sayıları 6 bin civarında olan resmi Kur’an kursu var
ki, bundan çok daha fazla da gayrıresmi tarikatların, cemaatlerin
Kur’an kursları var. Her yıl ortalama yüz bin civarında genç de bura-
larda Ortaçağcı ideolojiyle şartlandırılarak, okutulmakta ve mezun
edilmekte. Sadece bu kadar değil. Geçende basında yer almıştı. Gazi-
antep ilimizde, 600 dinci öğrenci evi varmış. Sadece bir ilde bu… Ya-
ni üniversite gençliği bile Ortaçağcı ideolojinin etkisinde. Bir öğrenci,
üniversiteyi kazanıp bir ile geldiği anda, garajda Ortaçağcıların mili-
tanları onu karşılamakta. Ve hemen o evlere, o yurtlara götürmekte, ar-
kadaşlar.

Bunlar tabiî emperyalizmle iç içe çalışıyorlar. İşte onların en güçlü-
lerinden ve en yaygınlarından olan şu anda, Fethullahçılık, onun ce-
maati… Onun önderi, Amerika’daki, bizim hep yazılarımızda; “emper-
yalizmin kucağında dincilik oynayan, insanları Allahla aldatan İb-
lis” olarak tanımladığımız Fethullah Gülen, 05.12.2001’deki bir yazı-
sında, bakın ne diyor bu ittifak konusunda:

“Bu arada şunu da vurgulamakta yarar var: Bu son hareketin
mimarları (Yani 12 Eylül Faşist Darbecilerini kastediyor. – Nurullah
Ankut) bazı müspet icraatta da bulundular. Toplumu, dirilmesi için
bir kere daha silkelediler. Sovyet imparatorluğu yıkılma sath-ı
mâiline girdiği bir dönemde maceracı gençlerin Türkiye’yi Sovyet-
ler’in peyki haline getirme oyununu bozdu ve ülkemizin içinden çı-
kılmaz bir bataklığa sürüklenmesini bilerek veya bilmeyerek önle-
diler... (Yani 12 Eylül faşist darbecilerini de böylesine övüyor, arka-
daşlar. – N. Ankut) bazı kıymetli vatan evlatlarına millete hizmet et-
me yollarını açtılar... imam-hatiplerin açılmasına göz yumdu ve
mekteplere ahlak, din dersi koymak suretiyle bir tarihi yanılgıyı
düzelttiler…”
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Yani böylesine, CIA’nın tertiplediği 12 Eylül Faşizmini açıktan sa-
vunuyor.

Namuslu araştırmacılar da var tabiî ülkemizde. Onlardan biri
de Mustafa Yıldırım. “Ortağın Çocukları” adlı bir kitabı yayımlan-
dı. Onun arka sayfasına çıkarmış yine Fethullah’ın bir sözünü:

“Kainat kitabı, fiziğin, kimyanın, matematiğin, astrofiziğin
kaynağı sayılacak; bu besteyi senfonizmayla seslendirme meselesi-
ne inanmış bir insanın, Batıyla entegrasyon karşısında Ameri-
ka’yla entegrasyon karşısında olması düşünülemez.”

Kitabın içinde de bu konuşmayı daha ayrıntılı şekilde veriyor. Yani
ABD Emperyalistleriyle entegrasyon, birleşme, kaynaşma; bunu savu-
nuyor. Ve bunu yapıyor zaten. İşte böylesine gerici güçlerin at koştur-
dukları bir ülkede yaşıyoruz.

Şimdi böyle olunca, Türkiye’de bugünkü bataklığa halklarımızın
gelip saplanması son derece kaçınılmaz bir sonuçtur. Ali Başkan Ar-
kadaşımız anlattı işte, direnişçi arkadaşlar son referandumda Tayyip’le
beraber oy kullandılar, “Evet”çiler. Bu yılın başlarındaki Tekel Dire-
nişçisi, Ankara’da, burada işçi kardeşlerimizi gördük, direnişçileri gör-
dük, çocuğunun adını Tayyip koymak bile kesmiyor, Recep Tayyip ko-
yuyor. Yani onların da ezici çoğunluğu Tayyipçi. Yani İşçi Sınıfımız
bile bu Ortaçağcı güçler tarafından kuşatılmış ve şartlandırılmış, uyu-
tulmuş durumda. Böyle bir Türkiye’de yaşıyoruz.

O bakımdan, bazı ilerici namuslu aydınlarımız bile bu son referan-
dum olayını, demokrasinin bir sonucu gibi değerlendirebiliyor. Geçen
günlerde mesela Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker; namuslu bir yargıç:
“Halkımız böyle oy verdi, böyle takdir etti, saygılı olacağız”, di-
yor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya’nın yi-
ne referandum sonrası böyle bir açıklaması var. Ki bunlar yiğit, na-
muslu yargı insanları, arkadaşlar. En büyük yanılgı burada
başlıyor. Yahu bir demokrasi falan yok! Halkımızın özgür iradesiyle
bir oy vermişliği yok!..

Oltadaki yeme hamle yapan bir balığın özgür iradesinden söz edile-
bilir mi? Bir av hayvanının, kurulmuş bir tuzağa doğru, oradaki yeme
doğru ilerlemesini, biz özgür iradesiyle, mantığıyla yaptığı bir hareket
olarak değerlendirebilir miyiz?

Hayır!

İşte halkımızın bunlara oy vermesi de aynı davranış,
arkadaşlar. Aklını kullanmıyor. Öbür dünya için yaşıyor insanlar. Bu
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dünyadan umudunu kesmiş saf, dindar insanımız, samimi dindar insa-
nımız. Bu dünya böyle geldi, acılar içinde, sıkıntılar içinde geçireceğiz,
bari öbür tarafı kurtaralım telaşındalar. O bakımdan siz Tayyipgiller’in
vurgunlarını, soygunlarını, ihanetlerini ne kadar anlatırsanız anlatın,
hiç umurlarında değil. Sayısı 100 bine çıkan imamların hepsi Ortaçağ-
cı ideolojinin militan savunucuları... Yine Kur’an kursu mezunları,
imam hatip mezunları aynı şekilde…

Yine bu Pensilvanya’daki İblis ne dedi?

“Keşke mezardaki yatanları da çıkarıp oy kullandırabilsek.”

Şimdi diyorlar ki bu alçaklar, “şeyhi olmayanın önderi şeytandır”.
Yani aslında İslamiyette böyle bir şey yok. Ruhban sınıfı, din adamı sı-
nıfı yok, İslamiyetin özünde. Ama tıpkı Papalık gibi, tarikat şeyhine ay-
kırı bir davranışınız olduğu anda, dinden çıkarsınız. Böyle sayılıyorsu-
nuz, bir tarikata bağlanmışsanız. Bu bakımdan özgür iradeyle düşün-
me, davranma, oy verme diye bir şey söz konusu değil. Ve yüz binler-
ce şartlandırılmış insan, karıncalar gibi çalışıyor. Ankara, İstanbul gibi
büyük şehirlerimizi bile, yani çok önemli bir kısmını, nüfusça yüzde
75’ini oluşturan bir kısmını kuşatmış durumdalar. Ev kadınlarını bile
avlıyorlar. Her hafta periyodik toplantılar yapıyorlar. Ve toplantıdaki
kadın hocalar bir tarikatın üyesi. Gelip yasak savma babından Kur’an’ı
Kerim okuyorlar ve arkasından dincilik propagandası, Ortaçağcı ideo-
lojinin propagandasını yapıyorlar.

Yine onlarca ulusal televizyon, belki 100 civarında yerel televizyon,
binlerce radyo, durup dinlenmeden aynı ideolojinin propagandasını ya-
pıyor.

Şimdi kafa kalır mı bu insanlarda, arkadaşlar?

Kalmaz! Bu bakımdan bir demokrasi falan söz konusu değil.

Okullarda din dersi okutuluyor. Aslında din kültürü mü bu okutu-
lan?

Hayır! Hiç ilgisi yok. Orada okutulan, Sünni İslamın Emevi, Yezid-
ce yorumu, arkadaşlar, gerçeği de değil. Bu okutuluyor okullarda. O
zaman dini de öğrenemiyor, gerçek dini de öğrenemiyor gençleri-
miz. Her şeyin gerçeği ve sahtesi olduğu gibi, İslamiyetin de bir özü-
ne uygun olanı, bir de içi boşaltılmış olanı var.
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Hz. Muhammed ve Dört Halife
İlkel Sosyalist Toplumun savunucusudurlar

Özüne uygun olanı hep anlatıyoruz, yazıyoruz biz; Hz. Muham-
med’in ve Dört Halife’nin ortaya koyduğu ve yaşamlarıyla örnek ol-
dukları İslamiyeti.

Nedir bunun özü?
İnfak.
Yani kendinin ve bakmakla yükümlü olduklarının geçimine yetecek

kadar malı olacak bir Müslümanın.
Gerisi?..
Gerisini dağıtacaksın. Yani mal küplemeyeceksin, biriktirmeyecek-

sin. Özü bu Hz. Muhammed’in ve Dört Halife’nin savunduğu İslami-
yetin. Hep anlattık, sadece Bakara Suresi’nde 13 kez tekrarlar Hz. Mu-
hammed bunu, 13 Ayette… Toplam 22 Ayette tekrarlar.

Bir de mal bağışlama ihtiyacı olanlara…
Yani kimlere dağıtacaksın?
Yetimlere, öksüzlere, yoksullara, acizlere, yolda kalmışlara. Ve bir

de diyor, ruhları İslamiyete ısındırılacak olanlara…
Vereceksin, dağıtacaksın…
Peki, bir de zekât kavramı var, arkadaşlar İslamiyet’in. Hep duyarız

değil mi? Bu da zekât olarak Kur’an’da 10 Ayette geçer.
İnfak, zekât ve sadaka şeklinde dile getirilen dağıtma ve yardımla il-

gili kavramlar, toplam 45-50 Ayette geçer.
Şimdi bize öğretilene göre biz ne biliriz? Zekât nedir?
Bir yıl içinde yapılan üretimden ya da ticari kazançtan elde edilen

gelirin ne kadarını?..
Dinleyiciler: Kırkta birini.
Nurullah Ankut Yoldaş: Kırkta birini dağıtacaksın.
Kimlere?
İşte biraz önce söylediklerime.
Hep böyle anlatılır değil mi?
Böyle. Ama Kur’an’ın hiçbir ayetinde böyle bir ölçü yok. Açın tef-

sirleri, zekât diye arkada indeks var bakın, hiçbirinde böyle bir ölçü
yok.

Ölçü nerede var?
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İnfak’ta var. Tek bir ölçü verir Hz. Muhammed: “Kendine ve bak-
makla yükümlü olduklarının geçimine yetecek miktarda malın ola-
cak. Elde ettiğin tüm mal, mülk, gelirin gerisini dağıtacaksın”. Öl-
çüt bu.

Şimdi bu ölçüyü koyan ve tekrar tekrar vurgulayan Kur’an, hem bu
ölçüyü koyup sonra da kalkıp kırkta birini verin yeter, gerisini birikti-
rin der mi? Buna imkân var mı?

Hayır demiyor!

Ama ne yapsın?

Öylesine gerçekçi ki, İslamın temel kitabında bunu söylemiyor, ama
Hadislerde var. Vermiyor insanlar. Uygulamıyor… Çünkü sınıflı toplu-
ma geçilmiş, köleci düzene geçilmiş. Vermiyor…

Ne yapsın?..

Hiç değilse kırkta birini versin, böylece hem bir aidiyet duygusu
oluşsun, İslamiyetin bir kuralını uygulamış olmaktan dolayı, hem de
bir gelir olsun diye kırkta bire kadar indirmiş bunu. Çaresizlikten…

Ayrıca şunu da özellikle belirtelim: Haşr Suresi’nde eğer bir belde
savaşılarak değil de savaşmadan teslim olmak şeklinde Hz.. Muham-
med’e ve İslam Ordularına kapılarını açarsa; tamam, artık bundan böy-
le ben size tabiyim, sizin tebaanız olmayı kabul ediyorum, derse; ora-
dan elde edilecek gelirin, Fey adı verilen ganimetin tamamının Müslü-
manların Ortak Malevine ait olduğunu belirtir:

“Onların mallarından Allah’ın, savaşılmaksızın peygamberine
kazandırdığı mallar için siz, at ya da deve koşturmuş değilsiniz.
Fakat Allah, peygamberlerini, dilediği kimselerin üzerine salıp on-
lara üstün kılar. Allah’ın her şeye hakkıyla gücü yeter.

“Allah’ın, (fethedilen) memleketlerin ahalisinden savaşılmaksı-
zın peygamberine kazandırdığı mallar; Allah’a, peygambere, onun
yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. O
mallar, içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir servet (ve
güç) haline gelmesin diye (Allah böyle hükmetmiştir). Peygamber
size ne verdiyse onu alın, neyi de size yasak ettiyse ondan vazgeçin.
Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz, Allah’ın azabı çetin-
dir.” (Kur’an, Diyanet Tercümesi, Haşr Suresi, Ayet: 6 ve 7)

Hz. Muhammed öldükten sonra dine karşı ilk başkaldırı hangi se-
bepten oluyor, arkadaşlar?

Zekâttan!

Bir kabile, büyük bir kabile, zekât vermemek üzere isyan ediyor ha-
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lifeye ve İslamiyete. Ben zekâtı kabul etmiyorum, vermeyeceğim, di-
yor. Başka hiçbir sebepten değil. Yani kırkta birini bile vermeye yanaş-
mıyor. Ve Hz. Ömer, bunlara karşı şiddet kullanmak zorunda kalıyor.

Diyor ki: “Hiç değilse peygamber zamanında bir devesini veri-
yordu sürüsü olan. Şimdi bırakalım deveyi, yularını bile vermi-
yor.”

Aynen dediği bu…

Ve Dört Halife ölünce de bu İslamiyet anlayışı bitiyor.

Yine Enfal Suresi’nde, daha önce de aktarmıştım, arkadaşlar, ya-
ni Bedir Savaşı sonrası, o Ebu Sufyan’ın önderliğindeki Mekkeli müş-
riklerin kervanının vurulması ve mülklerinin ele geçirilmesi, dağıtıl-
ması, o ganimetin dağıtılması konusuyla ilgili Suredir Enfal Suresi. Ya-
ni ganimetin, savaş ganimetinin dağıtılması anlamına gelir, Enfal kav-
ramı. Bu Surenin Birinci Ayetinde ganimetin tümünü, diyor, Beytül-
mali Müslümine, yani Müslümanların Ortak Malevine vereceksiniz.
Ama savaşçılar buna başkaldırıyor. Hz. Muhammed, 41’inci Ayet’te,
çaresiz, diyor ki: beşte birini Müslümanların Ortak Malevine verecek-
siniz. Aynı Surenin birinci ayetinde tümü denir, 41’inci ayetinde ise
beşte biri… Çaresizlikten… Baş kaldırılıyor. Hz. Muhammed, “Bu Al-
lahın emridir”, demesine rağmen Surede, kabul ettiremiyor. Ne yapsın?
Çaresizlikten, beşte biri Beytülmali Müslüminin olsun, geriye kalanı da
sizin olsun; aranızda paylaşın, diyor.

Demek ki, gerçekten Hz. Muhammed’in savunduğu ve Dört Hali-
fe’nin de aynen uyguladığı İslamiyet bu. Yani Arap toplumu sosya-
lizmden çıkmış, sınıflı topluma geçmiş ama o sosyalist gelenekler Hz.
Muhammed’in hâlâ bilincinde ve yüreğinde var. Elden geldiği kadar,
Köleci Toplumun acılarını dindirmek, ılımlandırmak ve İlkel Sosyalist
Komuna Geleneklerini toplumda yaşatmak istiyor. Ama buna da ancak
bu kadar gücü yetebiliyor.

Biz bunları anlattığımız zaman, Yezid’in Müslümanlık yorumunu
savunanlar diyorlar ki; yok, köleciliği de yasaklamıyor İslamiyet.

Evet yasaklamıyor.

Ama ne diyor?

Bir günah işlerseniz, kefareti olarak kölelerinizi azat edin, diyor.

Büyük sevaplardan sayıyor köle azat etmeyi.

Yani malının kırkta birini bile zorla veren bir insan, kölelerinden
vazgeçer mi?
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Geçmez. O yüzden yasaklayamıyor. Ama iyi davranın ve azat edin,
diyor.

İşte İslamiyet’in gerçek özü bu, arkadaşlar. Ve İslamiyetin bu yoru-
munu, ruhuna uygun bu yorumunu, sadece önderimiz Kıvılcımlı ve biz
anlıyoruz.

O bakımdan biz diyoruz ki, Hz. Muhammed’in ve Dört Halife’nin
de davasını savunuyoruz. Çünkü onların da yüreğinde; İlkel Komuna
gelenekleri, İlkel Sosyalizm anlayışı, ruhu, kuralları var. Dört Halife
döneminin sona ermesiyle birlikte (zaten üçü Tefeci-Bezirgânlar tara-
fından öldürülmüştür) artık öbür taraf ağır basıyor. Muaviye’nin ve oğ-
lu Yezid’in yorumu arkadaşlar... Yani içi boşaltılmış… Parababalarının
siyasi ideolojisi, dünya görüşü haline gelmiş olan İslamiyet…

Nedir bu?

Tamamen biçimcil bir İslamiyettir: Mal mülk biriktir, sayısız kölen
olsun, vurgun yap; ama namaz kıl ya da kılarmış gibi görün, hacca git,
oruç tut tamam; bundan ibaret… Tespih çek, zikir yap… Bu. Lâfzî on-
lar da, arkadaşlar. Ruhu yok. İşte bizde de, İkinci Dünya Savaşı sonra-
sı özellikle geliştirilen, önü açılan dinciliğin özü bu. Yezidî İslami-
yet… Yani içi boşaltılmış…

O bakımdan, biz Tayyipgiller’in vurgunlarını ne kadar anlatırsak
anlatalım, bu insanlara hiçbir şey söylemiş olamıyoruz ve etkileyemi-
yoruz… Tersine, onlar bizi solcu olarak bildikleri için, devrimci olarak
gördükleri için, bizi asla dinlemezler, inanmazlar.

Kime inanırlar?

Şeyhlerine inanırlar. İşte İsmailağa Tarikatı’nın önderi Mahmut Us-
taosmanoğlu’nun da ne dediğini referandumda, televizyon ekranların-
dan gördük.evet diyeceksiniz, diyor. Ergenekon’u da savunuyor. Onla-
ra da karşı olacaksınız, mücadele edeceksiniz, diyor. Ve devletten ma-
aşlı 100 bin cami imamının 99 bini belki aynı şeyi söylüyor. Onun dı-
şındaki tüm tarikat hocaları aynı şeyi diyor. Şimdi bunlara karşı müca-
dele etmek durumundayız ve ne yazık ki, işte İşçi Sınıfımızın bile du-
rumu bu, arkadaşlar. Yani böylesine karanlık, zor günlerde yaşıyoruz
arkadaşlar…

Daha önce de yazmıştık. Doksan beşli yıllarda Güngören Belediye-
sinde bir diş doktoru hanım (benim evim de orada olduğu için, yakın
belediye evime, ilgilendim olayla), Ortaçağcılarla birlikte davranıyor.
Ve bir ilkokul mezunu tesisatçıyla ilişki kuruyor. Tesisatçı evli ve bu tür
ilişkilerde hep olduğu gibi, klasik yalana başvuruyor; eşimle zaten an-
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laşamıyoruz boşanıp seninle evleneceğim… Onun üzerine, ilkokul me-
zunu tesisatçının Güngören Belediyesinde bir bölüm müdürü, şube mü-
dürü olarak işe alınmasını sağlıyor. Ama bir türlü tesisatçı eşinden ay-
rılmadığı için sonunda (ve genelde de hep bu acıklı durumlarla sınıflı
toplumda pek çok kez karşılaşıyoruz) anlaşmazlıklar ve kavgayla so-
nuçlanıyor ilişki. Onun üzerine tesisatçı, ismi belleğimde yazılı, Saba-
hattin Yayla, arkadaşlar, işi açık ediyor. Ben ilkokul mezunuyum, diyor.
Beni bu ilişkiden dolayı belediyeye aldılar, şimdi de ilişki bitince işim-
den attılar, diyor. Ve söylüyor (o zaman 70 bindi sayı), 70 bin imam, di-
yor ve bunca imam hatipten mezun olan, Kur’an kursundan mezun
olan insanlar bunlar için çalışıyor. Bunlara karşı nasıl baş edilir? diyor.
Ve gelecekte çok daha karanlık günlere gidecek ülke, dedi.

Yani bunu bir ilkokul mezunu tesisatçı görüyor.

Ne zaman?

Doksan beşte, arkadaşlar.

Yani oynanan oyunun bir kandırmaca olduğunu, demokrasi olmadı-
ğını, o tesisatçı bile açıkça görüyor.

Niye?

Şartlanmamış. Belli ki zeki… Şartları görüyor, değerlendiriyor…

Oysa işte en bilinçli olması gereken yargıçlarımız, yüksek mahke-
menin yargıçları, pek çok üniversite profesörü bile bu oynanan alçakça
demokrasicilik oyununu, demokrasi sanıyor.

Hayır, hiç ilgisi yok!

Oltadaki balık durumuna düşürülmüş, Ortaçağcı ideolojiyle burnu-
nun önünü göremez hale getirilmiş, tutsak alınmış insanlarımız, gidip
bunlara oy veriyor, arkadaşlar. Oynanan oyun bu. Bunu göremezsek
hiçbir şeyi göremeyiz…

Ortaçağcı İrticacılar
Ulusal Değerlere Düşmandırlar

Ve yine Usta’mız, biraz önce söylediğim, “Genel Olarak Sosyal
Sınıflar ve Partiler”, “Türkiye’de Sınıflar ve Politika” adlı kitapla-
rında, bu Ortaçağcı Şeriatçıları, dincileri, Tefeci-Bezirgân Sermayeyi
ve onların siyasi temsilcilerini anlatırken diyor ki: Bunlar Ortaçağda
kayıtsız şartsız egemendiler. Burjuva devrimlerine kadar Tefeci-Bezir-
gân Sermayenin egemenliği var dünyada. İktidarda olanlar onlar. Siya-
si ideolojileri din. Ki ümmet deniyor buna. Millet yok o zaman. Bu ta-
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rafta İslam ümmeti, Batı’da İsa ümmeti. Ümmet denir. Şimdi o günle-
rin özlemi içinde oldukları için, ulus kavramına ve ulusal değerlere
düşmandırlar, karşıdırlar, tanımazlar, diyor. İşte baktığımız zaman Tay-
yipgiller’e, hiçbir ulusal değerleri yok…

Hz. Muhammed bile Kur’an’da der ki: “Biz insanları kavim ka-
vim yarattık.”

Her insanın bir kavmi, bugün de bir milliyeti var. Benimsediği bir
milliyeti var. Bir milli kimliği var. Ama bunlarda böyle bir şey yok.

Tayyip’in, siz, milli kimliğinden söz ettiğini duydunuz mu?

Bizler; Kürdüz, Türküz, Lazız, Çerkeziz, Arabız. Kimliğimiz var ve
bununla her zaman övünürüz hepimiz, bizim kimliğimiz bu, ama duy-
madık.

Yani bunların, Türkiye Halklarına ve bu ülkeye karşı bir aidiyet
duyguları yok. Ve bu ülke, emperyalistlerin söylediği gibi, en az üç par-
çaya bölünse, bunlar eyvah demezler. Halklarımız birbirini boğazlasa,
bunların umurunda olmaz. Ve acıma da yok bunlarda. Dikkat ederseniz
üsluplarını işçiye, köylüye, yargıçlarımıza, bilim insanlarımıza, dok-
torlarımıza, eczacılarımıza tavrını, hitabına hatırlarsak, saygı ve sevgi
de yok bunlarda. İnsan sevgisinden yoksunlar. O bakımdan hiç umur-
larında olmaz, halklarımızın yaşayacağı felaketler.

Ve Batılı Emperyalistler de işte bunların arkasında. “Bağımsız yar-
gı” diye bir şey kalmıyor bu son Referandum sonrasında.

Tayyip ne diyordu daha önce?

“Yargı bize kan ağlattı”, diyor. Yani açıkça, bizim vurgunlarımızın,
ihanetlerimizin karşısında set oluşturdu, diyor. Geçen Ağustostan beri,
HSYK’nin hâkim ve savcı atamalarını bloke etmişlerdi. Ama şimdi bir
anda hepsinin önünü açtılar. Çünkü HSYK’nin yapısı değişti, Anayasa
Mahkemesinin yapısı değişti… Yani yargı da artık Tayyipgiller’in hu-
kuk bürosuna dönüştürüldü.

Şimdi Avrupa tık diyor mu buna?

Hayır. Alkışlıyor.

Onların derdi Türkiye’nin gelişmesi, Türkiye’de demokrasi olsun,
insanlar özgür olsun filan değil. Türkiye’ye ihanet edecek, halkını ve
ulusal değerlerini, vatanını satacak, kendilerine tabi hükümetler olsun,
onların bütün derdi, çabası bu…

İşte birkaç gazete kupürü gösterivereyim:destek”.

Tüm AB kurumlarının temsilcileri Referandumda evet denmesini
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savunuyor…
İşte Tayyip: “Yüksek yargının vesayeti sona erdi.” diyor.
Yargıdan kurtulmak istiyor, o yüzden onu vesayet sayıyor, hukuka

uygunluğu…
İşte yine CIA’nın Taraf’ı: “AB: doğru bir adım çok memnun ol-

duk. Rujiten: Türkiye halkını tebrik etti.”

Rujiten, Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye’ye bakan bir yetkilisi.
Ve 14 Eylül tarihli Milliyet’in bir başlığı: “Ordu kaybetti.”

Burada, dünyanın önde gelen, hepimizin adını bildiği yayın organ-
larının yorumlarını veriyor. Bana en ilginci, İspanya ABC adlı bir med-
ya kuruluşunun yorumu geldi. Aynen dediği şu:

“Erdoğan Atatürk’ün laik mirasının son kalıntılarını da orta-
dan kaldırmış oldu.”

Evet. Yani İspanya’daki bir yayın organı bile görüyor, arkadaşlar…
O bakımdan, Tayyipgiller’in çok daha pervasız uygulamalarıyla

karşılaşacağız bundan sonra. Ne yazık ki, Türkiye daha bayır aşağıya
gitmeye devam edecek.

Şimdi bunları da bilip ona göre mücadele etmemiz gerekir. Ama hep
yoldaşlarımızın da söylediği gibi, umutsuzluğa yer yok. Sonunda mut-
laka bu halk bizi anlayacak. Çünkü başka bir çıkış yolu yok, kurtuluş
yok. Yani Sevr günlerindeki gibi… Hani 10 Ağustos 1920 sonrası, halk
memnuniyetle karşılıyor Sevr’i, teslimiyeti. Sanıyor ki artık savaş bit-
ti… On yıl süren büyük savaşlarda kayıplar verilmiş, acılar çekilmiş,
bunlar sona erdi, diye mutlulukla, memnuniyetle karşılıyor insanlar,
halkımız.

Ama bakılıyor ki Fransızlar güneyden, Ermeniler doğudan, İtalyan-
lar yine güneyden, Yunanistan Ege’den işgale başlamış. Kan döküp, ır-
za geçerek ilerliyorlar. Bunun üzerine artık, “Ya Vatan Ya Ölüm”, “Ya
İstiklal Ya Ölüm”, diyor, Halklarımız. Kuvayimilliye hareketini, ilk
başta sivil direnişçiler, işte Ege’de efeler başlatıyor. Usta’mız da Yörük
Ali Efe’nin çetesinde 17 yaşında silaha sarılıyor.

17 yaşında bir genç olmasına rağmen, yüreği ve kararlılığıyla, ze-
kâsıyla, mücadeledeki başarısıyla Köyceğiz Kuvayimilliye Askeri Ko-
mutanlığı’na atanıyor. Henüz 17 yaşında…

Demek ki, hep genç arkadaşlarımıza söylediğimiz gibi, önder olmak
için yaşlanmaya gerek yok, belli bir olgunluğa gelmeye gerek yok. Öz-
gür irademizi, aklımızı, bilgiyle donatıp, cesaretle, yiğitlikle harekete
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geçirebilirsek, olayları görür, doğru değerlendirir ve o yönde kararlı-
lıkla mücadeleye girer, başarılar kazanırız, arkadaşlar.

Halklarımız da çok karanlık günlerden geçti, Tarihe baktığımız za-
man. İki milliyetten oluşuyor halkımız bildiğimiz gibi: Türk ve Kürt
Milliyetinden.

Kürt Milliyeti, aşağı yukarı 3.000 yıl öncesinde Tarih sahnesine çı-
kıyor. Medler olarak İran yaylasına geliyorlar ve adlarından söz edili-
yor. İsa’dan Önce 1100’lerde… Ve kurdukları ilk organizasyon, devlet
yıkılıyor, Persler tarafından. Arkasından gelen bir halk yani komşu
kavmin kurduğu devlet tarafından. Yine yakın tarihte kurdukları Ma-
habat Cumhuriyeti kısa ömürlü oluyor. Ve hep baskılar, ulusal kimlik-
lerinin yok sayılmasıyla yüz yüze kalıyorlar…

Biz Türkler, aşağı yukarı İsa Sonrası Tarih sahnesine çıkıyoruz.
Kendi adımızla kurduğumuz ilk devlet, bozkır devleti, göçebe dev-
let; Göktürkler, bildiğimiz gibi. 550 yılı İsa Sonrası... Ondan sonra işte
yazılıp çiziliyor; on altı devlet kurduk, diye.

Bu yıkılış kuruluşlar büyük acılarla oluyor. En son Birinci Dünya Sa-
vaşı ve Kurtuluş Savaşı’nda çektiğimiz acıları, hep dedelerimizden, ni-
nelerimizden, büyüklerimizden dinledik. O bakımdan, bu karanlık gün-
lerden de mutlaka iki kardeş halk olarak çıkacağız, buna inancımız tam.

(Alkışlar… Slogan: Yaşasın Halkların Kardeşliği… Zılgıtlar…)

Önderimiz zaten, bize öylesine büyük bir teorik hazine bırakmış ki,
onun ışığında olayları görmek, nasıl davranacağımızı belirlemek, yani
devrimci hattımızı çizmek, olağanüstü kolay. Teorik planda bu bakım-
dan hiç savrulmadık biz.

Sosyalist Kamp’ın yıkılışından sonra dünyada büyük altüstlükler ol-
du. Dünyanın başhaydut devleti ABD’nin Türkiye’ye bakışında da bü-
yük değişiklikler oldu. Dünya politikasında da büyük değişiklikler ol-
du. Hep kanıtlarıyla gösterdiğimiz gibi, Sosyalist Kamp’ın yıkılışından
sonra dünyayı, bin devletli hale getirmeye kalktı. İşte Yugoslavya’yı,
Irak’ı parçaladı. Arkadaşlarımız söz etti, BOP’la 24 Ortadoğu, Asya ve
Afrika ülkesinin sınırlarını kendi emperyalist amaçları doğrultusunda
yeniden kesip biçmeye ve parçalamaya ve oluşturmaya kalktılar. Türki-
ye’ye de Yeni Sevr’i dayattılar o BOP haritasında, Yeni Sevr haritasını.

Sosyalist Kamp’ın varlığında, Türkiye’nin ekonomice gelişmesine
izin vermiyorlardı. Yani “Oltadaki balığın yeme ihtiyacı yok”, diyor-
lardı. Ama Türk Ordusu’nu modern silahlarla olmasa da, orta savaş gü-
cüne sahip bir ordu olarak ayakta tutmamız gerekir, diyorlardı.
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Kime karşı?
Sovyetlere ve Sosyalist Kamp’a karşı savaştırmak üzere bir güç ola-

rak ayakta tutmamız gerekir, diyorlardı. Bu bakımdan, askeri yardım-
ları hep Ordu’ya yapıyorlardı. Yoksa ekonomik planda hiçbir şey yok.
Tersine önüne set çektikleri gibi, aşırı sömürü ve vurgunla ekonomice
gelişmesine izin vermiyorlardı. Asker sayını çoğalt, diyorlardı. Ve Türk
Ordusu, NATO’nun sayıca en büyük ikinci ordusu durumuna getirildi,
değil mi ABD’nin istekleri doğrultusunda? NATO’da Amerikan Ordu-
su’ndan sonra sayıca en çok askere sahip olan ordu durumuna getirildi.

Ama dikkat edersek, Sosyalist Kamp’ın yıkılışından sonra, Yeni
Sevr haritası önümüze konunca, Ordu da artık, ABD’nin desteklediği
askeri güç olmaktan çıktığı gibi, hedefindeki düşman bir güç haline
geldi, böyle gördüler.

Ve bugün açıklanan haberlerde, son “İlerleme Raporu”nu açıkladı
ajanslar, gelmeden önce izledik: AB yetkilileri bu raporda diyorlar ki;
“Ordu, yargı dâhil, askeri konuların dışında hiçbir konuda konuşma-
malı.”

Zaten konuşacak mecal de kalmadı değil mi?..
İşte Genelkurmay Başkanı, hiç tık dediğini duyuyor musunuz?
Hayır.
Başka komutanlar?
Yok.
AB yetkilileri, yine o anayasa değişikliğini olumlu buluyorlar. Ay-

nı, bugünkü haberlerin verdiği gibi.
“Ergenekon” adlı CIA operasyonunu olumlu buluyorlar.
Sadece göstermelik olarak, basın özgürlüğü konusunda adımlar at-

malı, diyorlar. Orada da kastettikleri biz devrimci basın değil. Kendi
hizmetlerinde olan, Parababalarının emrindeki satılmışlar ordusunun, o
alçak dönek yazarçizerlerin özgürlüğü savundukları, ihanetlerini öz-
gürce yapsınlar, diye.

Ermeni Meselesinde Leninist Tez nedir?

Ermeni Meselesi gündeme geldi değil mi, arkadaşlar?
Özellikle Hrant Dink’in öldürülmesinden sonra çok daha güncelleş-

ti.
Biz o zaman dedik ki, bu cinayetin sorumlusu ABD Emperyalistle-

ri ve onların Türkiye’deki işbirlikçileridir.
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Şimdi pek çok namuslu aydın ve hatta Ermeni önderleri diyor:
“Hrant’tan sonra tabu kırıldı, diller çözüldü, artık Ermeni Meselesi es-
kisi gibi görmezlikten gelinemiyor, Türkiye’de tartışılır hale geldi”, de-
niyor, arkadaşlar.

Yani bizim bu öngörümüz apaçık bugün söyleniyor.
Peki emperyalistler Hrant Dink’i kime öldürttü?
Büyük Birlik Partisi’nin militanlarına değil mi?..
Açık. Yasin Hayal, “Yaşasın Büyük Birlik Partisi”, diye slogan attı.
Peki Büyük Birlik Partisi’nin yöneticilerine karşı tık diyen oldu

mu?
Hayır, olmadı…
Tersine, bir kazada başkanı ölünce, burada (Ankara’da) dergâha

naklettiler cenazesini yani azizleştirdiler…
Büyük Birlik Partisi MHP’den ayrılan bir örgüt. MHP’yi ve bunla-

rı kim kurdurttu?
CIA.
Kontrgerilla’nın özel örgütü bunlar, ABD’ye bağlı gerçek Kontrge-

rilla. Yani onlara Hrant Dink’i öldürterek, Ermeni Meselesi’nin Türki-
ye’de ve Dünyada yeniden güncel bir mesele olarak tartışılmasını sağ-
ladılar. O yüzden Hrant Dink’in eşi de diyor ki: “bugün tetikçilerin öte-
sine geçilmiyor.”

Geçilmez! Bütün Kontrgerilla cinayetlerinde olduğu gibi geçilmez.
Tetikçilerle sınırlı kalır.

Tezlerimiz, Lenin, Kıvılcımlı, Suphiler ve
Denizler’le uyumludur

Biz Ermeni Meselesi’ni işledik ayrıntılı biçimde ve sol ortamda sa-
dece doğru tezi biz koyduk. Ve bizim tezimiz Lenin’le de, Stalin’le de,
Mustafa Suphiler’le de, Denizler’le de ve Hikmet Kıvılcımlı’yla da ve
olaylarla da birebir uyumlu olan, gerçek, doğru tezdir.

Bu konuda çok ayrıntılı yazıp konuştuğumuz için, tekrar o kanıtla-
ra girmeyeceğim. Yalnız, geçen haftanın, tam bir hafta öncesinin yayın
organlarında, bir küçücük haber çıktı. 31 Ekim Pazar, 2010. Milli-
yet’ten.

“Financial Times (Ağrı Dağı’nın fotoğrafını da koyuyor-Nurullah
Ankut):

“Ağrı Dağı Lenin’in Atatürk’e hediyesi”.
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Başlık bu, arkadaşlar.

“Financial Times gazetesi, Ermenistan’ı incelediği bir makale-
sinde, şu anda Türkiye’de sınır boyunca uzanan Ermenistan’ın yü-
ce simgesi Ağrı Dağı, Lenin’in yirmi birde Atatürk’e hediyesi de-
nildi. Ermenistan’ın gelişen turizm sektörünü ele alan makaledeki
gözlem ve yorumlar şöyle diyerek”, gidiyor arkadaşlar.

Şimdi, bir emperyalist yayın organı bile gerçekliğin önemli bir bö-
lümünü görüyor.

Yani bu ne demektir?
Lenin’in Ermeni Meselesi’ndeki anlayışı, tutumu, bizim savundu-

ğumuz tezle birebir aynı.
Yani Lenin, Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın en büyük müttefiki değil

mi?
Artık yüzlerce belgeyle kanıtlanmış durumda.
Tarihçi İlber Ortaylı ne diyor?
“Tek müttefiki” diyor. Tek müttefiki…
Ve biz bunu pankartımızla simgeleştirdik değil mi, arkadaşlar, sem-

bolleştirdik pankartımızla?
Bizim bu görüşümüzü de doğruluyor bu küçük haber. Demek ki Bi-

rinci Kuvayimilliye’de, Kurtuluş Savaşı’nda Lenin’le, Mustafa Ke-
mal’in önderliğindeki Birinci Kurtuluş-Antiemperyalist Kurtuluş Sa-
vaşçılarımız, atalarımız, ittifak halinde, uyum halinde ve dostluk için-
de.

Demek ki, bizim tezimizi, bir emperyalist yayın organı bile görüyor,
kabul ediyor, ama ne yazık ki küçükburjuva sol ortama bunu, hep tanık
olduğumuz gibi, anlatamıyoruz! Önyargılarla o denli şartlanmışlar ki,
göremiyorlar. Kavrayamıyorlar…

Zaten hep söylediğimiz gibi, geçmişte de, Türkiye’nin geçmişiyle,
Tarihiyle, sınıf ilişki ve çelişkileriyle ilgili bir değerlendirmeleri, bir
teorik çözümlemeleri, ortaya koydukları bir değer yok. Bugünkü olay-
ları da kaçınılmazca görüp kavrayamıyorlar.

Lenin ne diyor?
“Mustafa Kemal, Burjuva Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş Hareke-

tini yönetiyor. Sosyalist değil! Halk onu tutuyor. Onu desteklemek bi-
zim görevimiz”, diyor Aralov’a. “Sakın ona yol göstermek, akıl ver-
mek gibi durumlara girmeyin. Bu halkı emperyalistlere karşı destekle-
yeceğiz”, diyor.
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Biz de bunu söylüyoruz.
Bunu söylediğimiz zaman, küçükburjuva sol ortam bize pıfkırıyor;

Kemalistti, şovendi, darbeciydi vesaireydi. Bunlar zırvalamalar, arka-
daşlar. İşte Aralov’un kitabı. Yeni baskısı yapıldı, yeniden yayımlandı,
alıp okuyun bir. Onu da okumuyorlar. Biz yayınlarımızda gösteriyoruz,
onlara da bakmıyorlar… Lenin, Mustafa Kemal’i nasıl değerlendiri-
yorsa, biz de aynı değerlendiriyoruz. Vay Kemalist… Biz diyoruz ki,
Kemalizm ayrı şey, Mustafa Kemal’in antiemperyalist, yurtsever, ulu-
sal kurtuluşçu, laik yönü ayrı şey. Biz bu yönünü benimsiyoruz, sahip-
leniyoruz Mustafa Kemal’in ve onun devamcısıyız. O hareketi başarı-
ya ulaştıracağız. Kemalizmi, Anadolu sermayesi icat etti. Kemalizmin
ne olduğunu, Mustafa Kemal’in kendisi de bilmez, diyoruz. Bu bakım-
dan, Mustafa Kemal de, biz de Kemalist değiliz! Biz Ulusal Kurtuluş
Savaşı’nı ve onun önderinin o anki tezlerini savunuyoruz ve onu başa-
rıya, mantıki sonucuna ulaştıracağız.

(Alkışlar… Slogan: Yaşasın İkinci Kurtuluş Savaşı’mız…)

Ne yazık ki bizim küçükburjuva sol ortam, diyalektik düşünme an-
layışına sahip olmadığı için, bu olayların hiç ayrımına varamadı. Hep,
Usta’mız da der, “Diyalektik Materyalizm” adlı anıt eserinde; olaylar
hep sebep-sonuç ilişkileri içinde zıttına dönüşerek gelişir, ilerler. Bir an
için doğru olan, sonra bir bakarsın tersi ortaya çıkar, yanlış olur. İşte bu
altüstlükleri, bu çelişkileri, bu değişimleri anında görüp, kavrayıp, de-
ğerlendirmemiz gerekir. Onu yapamazsak, olayları, hareketi, hayatı
kavrayamayız! O bakımdan yoldaşlarıma da diyorum, baltacı devrimci
olmayalım.

Devrimcilik; bir güzelsanat, bir beste, bir senfoni yapmak gibidir.
Hani çok başarılı bir bestede, bir tek notanın bile yeri değişirse, bes-

tenin ahengi bozulur, müzikalite düşer. Devrimcilik de aynen böyledir.
O bakımdan, devrimcilik çok hassas bir iştir. Bu değişiklikleri, nüans-
ları anında görüp, değerlendirip, ona göre yön belirlemek demektir…

Kıbrıs’ta Devrimci Çözüm

Şimdi bir diğer mesele, arkadaşlar, Kıbrıs Meselesi.
Programımızda da var, biz ne diyoruz?
İki ayrı milletten halk var, diyoruz. Ayrı bir Kıbrıs Halkı, Kıbrıs

Milleti yok.
Var mı?
Yok, arkadaşlar.
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Bir Rum Halkı var, bir de Türk Halkı. O zaman, nüfusa orantılı ola-
rak Ada taksim edilir; bir kısmı Yunanistan’ın bir veya birkaç ili olur,
öbür kısmı da Türkiye’nin bir veya birkaç ili olur. Gerçekçi ve mantık-
lı çözüm bu, arkadaşlar.

Şimdi Sevrciler ne diyor?

Hayır, Türk Ordusu orada işgalci…

İyi de, o zaman nedir çözüm? Çözüm ne? Bir çözüm ortaya koyu-
yorlar mı? Sessiz, dilsiz çözümleri nedir?

Biz çekilelim, Ada tümden Rumlara verilsin, Türkler de bir azınlık
olarak orada yaşasınlar. Bunu açıkça diyemiyorlar, yazıp çizemiyorlar,
ama sessiz sloganları bu.

Peki bunu kim istiyor, arkadaşlar?

ABD istiyor mu bunu?

İstiyor değil mi?..

Bir sürü ABD yetkilisi, “Türk Ordusu, Türkiye Kıbrıs’ta işgal-
ci”, diyor.

Annan Planı’nı kim hazırladı?

İngiliz ve Amerikalı uzmanlar. Annan’ın kendisi hazırlamadı.

Ve AB ne diyor?

Avrupa Birliği temsilcileri sürekli olarak, “Türk Ordusu Kıbrıs’tan
çekilmelidir”, diyor…

İşte en son İngiliz Başbakanı David Cameron geldi Türkiye’ye,
Tayyip’le görüştü. 28 Temmuz tarihli Milliyet:

“Kıbrıs’ı çözün AB yolu açılsın.”

İngiliz Başbakanının dediği bu, arkadaşlar.

Yani çözün dediği nedir?

Ordu’yu çekin, azınlık statüsünü kabul edin, eşit statüden vazgeçin!
Dedikleri tümden bu.

Peki Yunanistan’ı, Rum Kesimini Avrupa Birliği’ne alırken böyle bir
şart koydular mı? Kıbrıs sorununu çözün, AB yolu açılsın dediler mi?

Hayır!
Kaldı ki, ortak anlaşmalara göre bile bu iki devlet arasında; Yuna-

nistan ve Türkiye arasında, eğer bir sorun çözülmemişse, ikisinin de
onayı yoksa, üçüncü bir devletle anlaşma yapamaz, Kıbrıs’taki kesim-
ler.
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Onu da hiçe sayarak Rum Kesimini aldılar ama Türkiye’ye böyle
bir şart getirdiler.

Tabiî bizim buradaki görüşümüz, Avrupa Birliği’ne girelim filan…
Kesinlikle değil. Tam tersine… Eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin fi-
lan peşinde değil, AB. Tam tersine, dünyadaki emperyalist ikinci odak,
merkez.

Bir: ABD,

İki: AB, arkadaşlar.

O yüzden, bu emperyalist yapının kesinlikle karşısında olmak gerek.

Ama hiçbir sözü içtenlikli değil. İşte referandum konusundaki ta-
vırları ortada. Türkiye’deki İşçi Sınıfının, halkın durumu ortada. Nere-
deyse grev hakkı kullanılamaz durumda. İşte Ali Başkan, binbir çabay-
la, aylarca uğraşarak grev yapabiliyor. Binbir engeli aşarak… Bunu da
her sendikacı yapamaz. Hem namuslu, hem bilinçli, hem de yiğit sen-
dikal önderler lazım onu yapmak için. İşte Ali Başkan anlattı Tekel Di-
renişi’ni; 10 bin işçi, açlığa ve sokağa atıldıkları için direndiler burada.
Ne kadar süre, arkadaşlar?

75 gün. Kışın soğuğunda… Ve sarı sendikacılar sonunda sattı. Biz o
zaman, Direnişin başında, başarıya ulaşması için, Ali Başkan ve yiğit
devrimcilerden oluşan ekibi olmalıydı, dedik. Ancak o zaman, o 10 bin
işçi Ankara’yı altüst eder, zafere ulaşırdı. Ama sarılar satar, dedik. Sat-
tılar!.. Sonuç kaçınılmazdı.

Yine Kıbrıs konusuna dönersek… Mustafa Yıldırım “Ortağın Ço-
cukları” adlı kitabında; Arı Hareketi’nin, CIA’nın yan örgütleriyle be-
raber, Türkiye’deki hainlerle beraber, Kıbrıs’a giderek nasıl örgütlen-
me faaliyetine girdiklerini anlatıyor burada. Ve Amerikancı, AB’ci bir
gençlik yetiştirdiklerini anlatıyor. Vaktimiz olmadığı için, ayraçlama-
ma rağmen okumayacağım. Ayrıntılarıyla anlatıyor… Olağanüstü bel-
geler var, o bakımdan arkadaşlarımıza öneririm okumalarını.

Bizim tezimiz, Kıbrıs’ta Emperyalizme ve Parababalarına karşı olan
tek devrimci tez, arkadaşlar. Ama bunu da, bizim Sevrci Sollara anlat-
mak mümkün olmuyor.

Kimin tezini savunuyorlar?

AB’nin, ABD’nin tezini savunuyorlar.

Bunun neresi devrimcilik?

Dünyanın başhaydutlarının tezlerini savunacaksın, ondan sonra bu
devrimcilik olacak…

76



Olmaz, arkadaşlar!

Ne yazık ki, sol ortamımız da bu hale geldi…

İşte nasıl sendikal planda bir tek, yiğitçe İşçi Sınıfının hak ve çıkar-
larını savunan Nakliyat-İş kaldıysa, siyasi planda da biz varız!

Bu hakkımız bizim. Teorik planda hiç hata yapmadık, Usta’mızı be-
dence kaybettikten sonra. Çünkü O’nun gösterdiği teorik hazinelerin
ışığında ve O’nun yine mantığımıza, belleğimize yerleştirdiği diyalek-
tik düşünce mantık ve metodumuzun ışığında olayları değerlendirdik,
değişiklikleri gördük ve çözüm yollarını ortaya koyduk. İşte Programı-
mızda, her meselenin çözüm yolunu, en cahil, en kıdemsiz insanımızın
bile bir okuyuşta anlayabileceği açıklıkta ortaya koymuş durumdayız.
Ama görmek istemeyene anlatamayız…

Usta’mız der ki: “Devrimcilik yapıyoruz, muhallebi değil! Bu kav-
gada vurmak da var, vurulmak da. Hepsi vız geldi ve gelmelidir!”

Evet. Biz de aynı anlayışı benimsedik, arkadaşlar. O bakımdan bi-
zim için değerli olan tek şey olaylar, gerçekler. Önemli olan tek şey bu.
Usta’mız da bunu söylüyor. Onların doğru tahlili ve doğru yorumu,
oradan çıkacak sonuç, doğru değerlendirme ve doğru yol çizme…

19’uncu Yüzyılın ünlü Alman düşünürü Friedrich Nietzsche der ki
ünlü eseri Zerdüşt’ünde, “Böyle Buyurdu Zerdüşt”te:

“Hep öğrenci kalan öğretmenine borcunu kötü ödemiş olur.”

Doğru bir söz!

Nietzsche, böyle insanî durumların bazılarını olağanüstü doğru gö-
rür, değerlendirir. Ama onları sistematize edecek sağlıklı bir mantığa ve
kafa yapısına sahip olmadığı için, onlardan kurduğu sistem gericidir.

Yine, tiyatronun piri kabul edilen Shakespeare, insanî durumları
olağanüstü başarıyla görür, kavrar, anlatır, canlandırır. Örneğin oyunla-
rında kadını hep kötülüğe eğilimli gösterir. Mesela en ünlü eserlerinden
biri olan Macbeth’inde Lady Macbeth’tir, İskoçya Kralı Duncan’ı en
çok güvendiği komutanı (generali) olan Macbeth’e katlettiren, buna
teşvik eden… Son anda bile geri durmak ister savaşçı genç general
Macbeth. Ama Lady Macbeth kocası Macbeth’i; “Korkak, yüreksiz na-
sıl vazgeçersin, nasıl dönersin”, diye o anda bile kışkırtarak, kendisine
en çok bel bağlayan, en çok güvenmiş olan kralını yatağında uyurken
katlettirir.

Yine Hamlet’in de annesidir amcasıyla işbirliği yapan. Yahut onun
cinayetini ve tahtı ele geçirmek için yaptığı alçaklığı hoş görerek onun-
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la evlenen, Hamlet’in annesidir.

Kadınlar böyle açıktan değilse de dolaylı olarak kötü gösteriliyor.
Zaten İngiliz kültüründe olan cadılar, bol miktarda var bu eserlerinde
ve cadılar hep kötülüğün simgesidirler. Yani konu konuyu açıyor, da-
ğıtmayalım, arkadaşlar…

Usta’mız da bizden ne isterdi?

Sadece gerçeklere, olaylara bağlı kalmamızı.

Ve neyi isterdi?

Kendisini anlamamızı.

Kendisini anlamak deyince, neyi anlayacağız?

Bir: O’nun, insanlığın biricik kurtuluş bilimi olan Marksizmi-Leni-
nizmi Türkiye Tarihine, toprağına, bugünkü şartlarına, sınıf ilişki çeliş-
kilerine uygulayarak Türkiye’nin orijinal devrim teorisini yaratmış ol-
duğu, ortaya koymuş olduğu orijinal, Türkiye’ye özgü devrim teorisini
anlayacağız.

İki: Yiğitçe Mücadelesini anlayacağız.

“Bir savaş bayrağı”, arkadaşlarımızın dediği gibi Önderimiz Kıvıl-
cımlı. O şekilde benimseyeceğiz ve onu anlayacağız.

Sadece teorik tezlerini salonlarda tartışır, mücadeleden geri durur-
sak, Usta’yı hiç anlamamış oluruz. Tabiî, örgütlü bir yapı içinde verilir
devrimci mücadele. Tek başına insanın devrimci mücadelesinden söz
edilemez. Bir sokak kavgası bile gruplar halinde, ekipler halinde yapı-
lır. Her ekibin bir önderi olur. Devrimci kavga, Lenin Usta’nın da, Kı-
vılcımlı’nın da “Devrim Nedir?”eserinde dediği gibi, “bir savaştır.” O
savaşın da bir önderi, genelkurmayı, hiyerarşik bir yapısı ve bir ordu-
laşması vardır. O yapı içinde, o doğru yapı, doğru önderlik içinde yer
alıp kavgaya katılmazsanız, ben devrimciyim, sosyalistim demeniz
inandırıcı olmaz. Sahte olur… Usta’mız bu iki yönünün anlaşılmasını
isterdi. Usta’yı anlamak deyince bunları anlıyoruz biz.

Usta’mızın yarattığı bu altın değerindeki hazineyi, teorik hazineyi
doğru kavramayı anlıyoruz. Ve mücadelesini aynen benimsemeyi anlı-
yoruz.

İşte onun ışığında değerlendirdiğimiz zaman Türkiye’nin geçmişini
bugününü doğru kavrıyoruz ve doğru çözümler, doğru yönelişler orta-
ya koyabiliyoruz.
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Emperyalistler, Kürt Sorunu’nu
halkların yararına çözmezler

Yine on yıllardır Türkiye’nin en önemli siyasi meselesi bildiğiniz
gibi Kürt Meselesidir. Bunu da teorik planda Usta’mız 1933’te Elazığ
zindanında çözümlemiştir. Aynen oradan çıkan sonucu formülasyonu
benimsiyoruz.

Nedir oradan çıkan formülasyon?
“Anadolu ve Kürdistan Halk Cumhuriyeti.”

Formülasyon bu.
Biz bugün ne diyoruz?
Türk-Kürt Halk Cumhuriyeti.

Devrimci çözüm bu, arkadaşlar. Kürt Meselesine bakışı budur hare-
ketimizin. Bunu da net olarak, hem Programımızda, hem yayınlarımız-
da, hem konuşmalarımızda açıkça ortaya koyduk.

Başkaca bir devrimci çözümü yok.
Peki başka çözümü var mı Kürt Meselesi’nin?
Var.
Hani diyoruz ya, her şeyin bir doğrusu bir yanlışı, halklar açısından

bir iyisi, bir kötüsü var; bir devrimcisi, bir gericisi var.
Gerici çözümü nedir?
Burjuva çözüm, arkadaşlar.
Yani, Amerika Birleşik Devletleri’nin ve Avrupa Birliği’nin dayattı-

ğı burjuva çözüm.
Bunun örneği nedir?
İşte Güney Kürdistan’da, Irak’ta; Barzani, Talabani önderliğinde

gerçekleştirilen çözüm, arkadaşlar.
ABD’ye, “sakın askerlerini buradan götürme, bizi koru”, diye yal-

varan bir kukla yönetim oluşturma çözümü ve Güney Kürdistan’ın en
yüksek dağına, Kürt bayrağıyla ABD bayrağını yan yana dalgalandır-
ma çözümü. Ve gencecik Kürt çocuklarına, “Thank you Amerika” diye
marşlar söyletme çözümü. “Bize özgürlük getirin”... Ve Kürt yetkililer,
bazı programlarda izliyoruz, “özgürleştirici”, diyor Amerika için. İş-
galci ne demek? Özgürleştirici…

Yani dünya halklarının başdüşmanıyla bu denli ittifaka girmiş, uy-
dulaşmış bir yönetimin ortaya koyduğu çözüm. Bunun devrimcilikle il-
gisi yok. Bizim böyle bir çözümle ilgimiz yok. Biz devrimciyiz, her ko-
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nuda devrimci çözümler öneririz. Bu hem devrimci ahlâkımızın, öz
saygımızın gereği, hem de Önderimize, Önderlerimize duyduğumuz
saygının bir gereğidir.

Hiç kimse bize yanlışı savundurtturamaz. Doğru bildiğimizi söyle-
mekten geri durduramaz. Hiç kimse… Ölüyor bile olsak, doğruları
haykırmaktan geri durmayız biz.

O bakımdan, PKK’nin ortaya koyduğu ve bugün Tayyip’le birlikte,
“Açılım” diye, Türkiye Halklarına benimsetmeye çalıştıkları çözüm,
Amerikancı çözümdür. Ve bu halklara hizmet etmez. Halkların kardeş-
liğini de sağlamaz bu çözüm. O bakımdan, biz devrimci çözümü savu-
nuruz...

Ancak halkların gönüllü birliği
emperyalistlere set oluşturur

Yine açıkça diyoruz biz: dört parçayı birleştirmeyi hedef alan bir
çözüm; Kürdistan’ın ve Türkiye’nin, Edirne’den Çin’e kadar tüm Türk
devletlerini içine alan bir çözüm. Bu da açık devrimci bir gerçek.

Biz nasıl 22 parçaya bölünmüş Arap Ulusu’nun; bir tek ulus, çatı,
bayrak altında birleşmesini istiyorsak; Kürt Ulusu’nun birleşmesini is-
tiyorsak; Siyah Afrika’nın birleşmesini istiyorsak; Latin Amerika’nın
birleşmesini istiyorsak; Türk Ulusu’nun da bütün parçalarının birleş-
mesini istiyoruz.

Hâ, geçmişte bunu Enver Paşa, burjuva anlayıştaki Pantürkistler vb.
savundu. Onlar emperyalistlerin gölgesinde, desteğinde çözümler ara-
dılar. Onlarınki çıkmaz yoldu.

Ama biz, yeni bir Sosyalist Sovyetler oluşturacağız Edirne’den Çin
sınırına kadar, Türk-Kürt Halk Cumhuriyeti olarak, arkadaşlar.

(Alkışlar…)

Bunu da kim istemiyor?
Kanıtlarıyla ortaya koyduk: ABD Emperyalistleri, Avrupa Birliği

Emperyalistleri istemiyor.
O zaman, biz onların istemediği şeyi istemek, gerçekleştirmek için

mücadele etmek durumundayız, onunla mükellefiz. Devrimci irademiz
bize bunu emreder. Hiçbir önyargımız yok. Biz her konuda devrimciyiz!

(Toplantımızı yöneten Yoldaşlarımız, benim konuşmama başlama-
dan önceki ricam üzerine bir buçuk saatimizin dolduğunu söylüyorlar,
sağ olsunlar. Zamanımız azaldı...)

Şimdi, emperyalistler hep kendi belgelerinde, gizli belgelerinde or-
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taya koydukları gibi, dünyayı küçük küçük yani şehir devletçiklerine
bölmek istiyorlar. Yani her bir parça kolay lokma olsun, istedikleri gi-
bi oynasınlar… Bunu belgelerle gösterdik, yayımlarımızda da var. Biz
bunun tam tersini savunmalıyız o bakımdan.

Tüm Latin Amerika, aynı halk mı? Aynı kökenden mi geliyor?
Evet.
Che bunun için mi savaştı, Bolivya’da karargâh kurdu, savaş bayra-

ğını açtı ABD Emperyalizmine karşı?
Evet.
Fidel ve Yoldaşları, Küba Devrimi’nin önderleri bunu mu istiyor?
Evet.
Venezuela’nın yiğit önderi Chavez bunu mu istiyor?
Evet.
Morales bunu mu istiyor?
Evet.
ALBA diyorlar, değil mi?
Adını da koydular, arkadaşlar: “Latin Amerika’nın Bolivarcı Birli-

ği” açılımı.
Simon Bolivar, tüm kıtanın özgürleştiricisi, Latin Amerika Halkla-

rının deyimiyle lakabı “Libertator:Özgürleştirici”dir. Bunu gerçek-
leştirmek istiyor. Bunu savunuyor.

Latin Amerika Halkları birleşirse, Afrika Halkları birleşirse, Arap
Halkı birleşirse (Ortadoğu’da; Atlantik Okyanusu’ndan Basra Körfe-
zi’ne kadar uzanıyor, arkadaşlar, Arap Ulusu’nun yayıldığı geniş top-
raklar, o birleşirse) ve Türk ve Kürt Halkları, bu iki ulus, bir eşit kar-
deşler federasyonu, bir devrimci sosyalist federasyon olarak birleşirse,
Edirne’den Çin sınırına kadar, emperyalistler ne yapabilirler?.. Hangi
halka fiske vurabilirler? Buna imkân var mı?

Yok!
Onun için, biz bunu savunuyoruz. Belki bizlerin buna ömrü yetme-

yecek, görmeyeceğiz ama genç yoldaşlarımın mutlaka ömrü yetecek.
Çünkü Tarih hızlı akar. İşte faşist diktatörler yuvası Latin Amerika, bir
anda devrimci rüzgârların estiği Latin Amerika haline geldi. İşte en bü-
yük ülkesi Brezilya bile gittikçe ilerliyor değil mi? Adım adım da olsa
ileriye gidiyor… Yeni seçilen Başkan Dilma Rousseff, Lula’dan ittifak
halinde başkanlığı devraldı ve ondan daha ileri çıktı. Daha halkçı. Ça-
lışan ve ezilen sınıflara daha yakın.
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O bakımdan, bu eski dünyada da büyük değişiklikler olabilir, hızlı
değişiklikler birden yaşanmaya başlanabilir. O yüzden, umutsuz olma-
nın hiç gereği yok, arkadaşlar.

Devrimci bir Kürt Hareketi yaratılmalı

Bu son, “Açılım” deyince Kürt Meselesi’nde, Mustafa Yıldırım ona
da giriyor burada, kanıtlarıyla hem de…

Bu “Açılım”ı, bildiğimiz gibi programlaştıran, maddeleştirerek
Tayyip’in eline veren, NATO’nun yan kuruluşu olan Atlantik Konseyi.
Onun yöneticileri maddeleştiriyorlar, daha önce yayımlarımızda, yazı-
mızda koymuştuk Kurtuluş Yolu’nda; maddeleştirip Tayyip’in eline ve-
riyorlar. Şu andaki talepler olarak ortaya konulan şeylerin hepsi orada
söylenen şeyler. Bunu, Mustafa Yıldırım da, o belgelerden söz ediyor,
ortaya koyuyor.

Mustafa Yıldırım bir de, Avrupa Birliği temsilcilerinin, Amerika’yla
beraber, Barzani’nin yetkili temsilcilerinin, Türkiye’nin temsilcilerinin
ve Sorosçu örgütlerin temsilcilerinin aynı toplantıda kararlaştırdıkları-
nı söylüyor, bu “Açılım”ın programını… O bakımdan bu açılımlar, bu
çözüm ve bu gidiş, Amerikancı bir gidiş, arkadaşlar.

İşte biz devrimciler olarak ne yazık ki böyle darmadağın olduğumuz
için, hareket olarak, kadro olarak güçsüz ve cılız olduğumuz için, bir
Kürt devrimci hareketi, komünist hareketi de şu anda yaratamıyoruz,
devrimci çözümü sağlayacak. Ama bu hareket de ileride mutlaka var
olacak. Kürt Meselesi’nin devrimci çözümünü, komünist çözümünü
savunacak bir hareket mutlaka oluşacak, arkadaşlar. Bu kaçınılmaz…
Biz ne kadar güçlenirsek, o hareket de o kadar çabuk oluşur.

“Ergenekon Davası”nda hedef kim?

“Ergenekon Davası”nda net siyasi tavır alan tek Partiyiz

Yoldaşlar bir de, son yılların diyelim, en çok tartışılan, medyada yer
alan konularından biri de nedir?

“Ergenekon Davası” adlı CIA operasyonudur.

Şimdi, bu davada da biz net tavır aldık. Bizim dışımızda net, açık
tavır alan hareket var mı başka? Ben bilmiyorum… Var mı, arkadaş-
lar?..

Bir Dinleyici: Onaylayanlar var. Bizim gibi karşısında olan yok.

Nurullah Ankut Yoldaş: Yok. Evet, yanında olanlar var.
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Bir Başka Dinleyici: Hepsi alkış tutuyor!

Nurullah Ankut Yoldaş: Evet, alkış tutanlar var. Hatta Silivri’ye
gidip orada destek verdiler değil mi operasyona, arkadaşlar?

Diğer bir kısmı da, utangaçça, pısırıkça, sessiz kalarak onaylıyor,
destekliyor. Ama onlar dünyadaki bu değişiklikleri, altüstlükleri göre-
miyorlar ki… Dediğimiz gibi, neyi görebilirler ki bunu görsünler?

Şimdi, o CIA operasyonunda saldırıya uğrayanlardan hiç eski
Kontrgerilla’nın içinde yer almış kadrolar var mı?

Sadece sos olarak Veli Küçük gibi, İbrahim Şahin gibi birkaç kişi
var. Bunlar eski CIA güdümündeki Kontrgerilla içinde de var olanlar.
Ama onlar, gerçeğin üzerini örtmek için, maske olarak, korkuluk ola-
rak, incir yaprağı olarak kullanılıyor.

Yani deniyor ki, bakın Veli Küçük, bir sürü Kürt işadamını Körfez
bölgesinde, Marmara’da öldürttü.

Öyle mi?

Öyle!

İbrahim Şahin, Abdullah Çatlı’nın yandaşı, işbirlikçisi. Beraber ci-
nayetler, katliamlar yapmışlar, öyle mi?

Öyle!

Bir Dinleyici: Perinçek de var Hoca’m.

Nurullah Ankut Yoldaş: Perinçek… Şimdi ayrı bir kategori o.

Dinleyici devamla: Hayır, onlar da seksen öncesi ispiyonculuk ya-
pıyorlardı ya, karşıdevrimci…

Nurullah Ankut Yoldaş: İspiyonculuk yapıyorlardı tabiî. Tabiî…
Ona hep giriyoruz, geçen son sayımızda da girdik. Usta’mız CIA Sos-
yalizmi olarak damgaladı o zaman...

Dinleyici devamla: Yani o da CIA’cı…

Nurullah Ankut Yoldaş: Tabiî. Doksanlı yılların sonuna kadar, bi-
zim Sevrcilerle aynı tezi savundular. Ama ondan sonra, o tarafı iyice re-
zilleştirdikten sonra, zıpladı Ulusalcı cepheye. Şimdi bu tarafta oynu-
yor. Ama onun ne yapacağı, nerede, nasıl dönüş yapacağı belli değil.
Yani o ayrı bir kategori… Her türlü siyasi ahlâktan, insanî namustan
yoksun bir hareket olarak görüyoruz biz. Güncel çıkar nerede, ona gö-
re tavır alan bir ekip, bir grup, arkadaşlar.

Şimdi eski Kontrgerilla’nın, MİT’in önderleri, yetkilileri var mı bu
operasyonun içinde?
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Yok!
MHP, dedik ki bunun özel örgütü. Var mı MHP’nin yöneticilerinden

kimse bunun içinde?
Hayır yok!
Peki her türlü hukuku çiğneyen sıkıyönetim mahkemelerinden, as-

keri mahkemelerden, Denizler’i asan, Erdal Erenler’i asanlardan var
mı burada?

Yok!
Peki bu faşist darbeleri tezgahlayanlar var mı, darbeciler?..
Yok, hiçbiri yok!
Peki kimler var?
1999 sonrası, Amerika’nın Türkiye’ye karşı düşmanca duygular

içinde ve planlar içinde olduğunu görerek uyanmaya başlayan ve Ulu-
salcı, Mustafa Kemalci, Laik köklerini, geçmişi hatırlayan; ABD’ye,
NATO’ya, Avrupa Birliği’ne karşı tavır alan, tutum belirleyen namuslu
subaylar var.

Bu operasyonun da arkasında kim var?
Açık: ABD var, CIA var. Ve onun en büyük işbirlikçisi olan Fet-

hullahçı hareket var. Ve Tayyipgiller var, bunun arkasında.
Şimdi, dünyada, Sosyalist Kamp’ın yıkılışına kadar tüm faşist dar-

beleri, İran’daki Musaddık’a karşı yapılan darbeden başlamak üzere,
tüm faşist darbeleri planlayan CIA, nasıl olur da bir anda darbeciliğe,
askeri hareketlere karşı olur?

Böyle bir şeye imkân var mı?
Yok!
O zamanlar, eskiden, Sosyalist Kamp’ın varlığında, gelişen devrim-

ci hareketleri ezmek için, orduda kendi ideolojisiyle doktrine ettiği, ör-
gütlediği ve Kontrgerilla yapısıyla yönettiği Amerikancı subaylar var-
dı. Onunla bu faşist darbeleri yönetiyordu, devrimcileri eziyordu. Ama
şimdi, kendisine aynı şekilde karşı olan devrimci kitlesel güçler kal-
madığı için, artık Türkiye’ye, 1991’e kadar açıklamadığı, karnında giz-
lediği Yeni Sevr planını yani BOP planını dayatıyor. Yani Türkiye’yi
parçalamak istiyor. Onun için de Türk Ordusu’nu, Mustafa Kemalci ge-
leneğe sahip olan kesimlerini budamak istiyor, o kesimini yok etmek
istiyor. Ve onun üzerine bu operasyon başlıyor.

Yine yargıda aynı şekilde… Namuslu yargıçları attı. İşte İlhan Ci-
haner: Erzincan Başsavcısı. Aydın, laik, yurtsever bir savcı. Ortaçağcı-
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ların üzerine gittiği için, bir anda bunların saldırısına uğradı.

Hanefi Avcı olayı

Yine son günlerde en çok adından söz edilen yayımlardan biri
de, Hanefi Avcı’nın, “Haliçte Yaşayan Simonlar, Dün Devlet Bugün
Cemaat” adlı kitabı; çoğu arkadaşımız sanıyorum edinmiştir, bir bö-
lüm arkadaşlarımız da okumuştur. İbretle okunması gereken bir kitap.
Anlattığı olaylar açısından, ortaya koyduğu belgeler açısından, arka-
daşlar… Yoksa AB konusunda, Amerika konusunda filan çok isabetsiz
yanlış, polis mantığıyla ortaya koyduğu düşünceler var ki, tabiî onlara
katılmamız, ciddiye almamız mümkün değil. Bugüne kadar kırk yıllık
polislik hayatında “çok başarılı” olduğu için yöneticilik hayatında Tür-
kiye’de emniyette “teknik takip” denen yani modern elektronik araç
gereçlerle zanlıları diyelim, şüphelenilen insanları takip ederek olayla-
rı açığa çıkarmada başarılı olduğu için, bu konuda gerçekten de tüm
polis ve asker mekanizmasının, kendi dönemine kadar bir anlamda nal
topladığını açıkça gördüğü için, hafif de megalomanisi var. Her konu-
da ben bilirim havası var. Ama biz olayların dışında, anlattığı olayların
ve belgelerin dışında, yanlışlığını apaçık görüyoruz, apaçık sırıtıyor.
Hatta önemli bir çelişki de burada, başta kendi meslek hayatını anlatı-
yor. İki bölüm: birinci bölümde kendi meslek hayatını anlatıyor. Onu
sanıyorum daha önceden kaleme almış, emekli olunca yayımlamak
üzere. Başarılı bir meslek hayatı var gerçekten, onu yayımlamak üze-
re… Ama bir gayrı ahlâki diyelim, ilişkisi var bunun da. Evli biliyor-
sunuz. Kaç yıldır? Kırk yıldır mı diyor?.. Uzun yıllardır evli yani...
Ama bir de, bir öğretmenle ilişkisi varmış.

Fethullahçılar, bunun kurduğu teknik ekipmanla ve kadroyla, ken-
disini de dinliyorlar. Megalomanisi var dedik ya; özgüveni normalin
üzerinde. Öyle olunca, Fethullah’ın konferanslarına gidip tüm görüşle-
rine katılmış olmasına rağmen onun “Işık Evleri”nde kalmış olmasına,
oturup sohbetlere katılmış, onları takip etmiş, müdavimi olmuş olması-
na rağmen Ortaçağcı diyebileceğimiz dinsel görüşlere sahip olmasına
rağmen Fethullah’a tabi olmuyor. O örgütlenme, o yapı içine girmiyor.
Çünkü o yapı içine girince görüyor ki, orada kullaşıyorsun. Orada pi-
yon haline getiriliyorsun. İmam-yukarıdaki ne derse, ona uymakla mü-
kellefsin; itiraz hakkın yok. Alçaklar tabiî çok katı bir askeri disiplin
içinde örgütlenmişler. O yüzden Cemaatin yapısı içine girmiyor. Onun
dışında ama ben onlara karşı değilim, diyor. Yararlı da buluyorum, di-
yor. Ama onların devlet içinde ikinci bir devlet olarak örgütlenmeleri-
ne karşı.
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Sonuç olarak özetlersek (zamanımız daralıyor): Kitabının birinci
bölümde Ergenekon Operasyonuna da giriyor ve tümüyle destekliyor o
CIA operasyonunu; burada, birinci bölümün sonlarında. Yani bu ope-
rasyonun arkasında tümüyle… Ama Fethullahçı ekip kendisini de din-
lemeye alıyor. Ve bunu da öğrendiği anda, bakıyor ki, kendisi de gide-
cek. Ve başına geleceği biliyor. Silivri’ye götürüleceğini biliyor. Öyle
olunca, ben çabuk davranayım, diyor, bunların örgütlenme yapılarını
ve şemalarını, güçlerini açık ediyor.

Ve ikinci bölümde, Ergenekon Davası’nı yeniden ele alıyor, orada
yüzde seksen, hatta yüzde doksan belgelerle bizimle aynı görüşlere va-
rıyor, aynı görüşte.

Bir dinleyici: Yasayı değil, imamların dediğini uyguluyorlar, diyor!
Nurullah Ankut Yoldaş: Evet, evet…
Böylesine birbiriyle zıt, yüz seksen derece çelişen Ergenekon ope-

rasyonu konusunda, iki görüş belirtiyor, arkadaşlar.
İşte burada, bir belgede ortaya koyuyor. Fethullahçıların poliste na-

sıl örgütlendiklerini, askerde nasıl örgütlendiklerini, yargıda nasıl ör-
gütlendiklerini, milli eğitimde nasıl örgütlendiklerini, nasıl çalıştıkları-
nı ve işin ilginci, başbakan ve bakanlar da bu örgütlenmeyi ve bu yapı-
yı biliyorlar, diyor. Başbakanın en yakınındaki isim, diyor, baş harfle-
rini veriyor, bu yapıyı çok iyi biliyor. Yani bu uydurulan, tahrif edilen,
ekleme çıkarmalarla suç unsuru haline getirilen bu ihbarları, kasetleri,
CD’leri tümünü bunlar üretiyor. Ve daha böyle ne kadar belge var tah-
rif edilip kullanılacak bunu bilmiyoruz, diyor. Başbakanın ve hüküme-
tin elinde daha var bu belgelerden, diyor. Yani peyderpey bunları kul-
lanıma sürüyorlar.

Ve bizim yine hiç tereddütsüz gördüğümüz, ABD güdümlü operas-
yonun ilk saldırısı olan…

İlk saldırı nerede başladı, arkadaşlar?
Van’da. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Yücel Aşkın’a ve üni-

versitenin sekreteri Enver Arpalı’ya karşı yapıldı.
“Onur intiharı” etti. Enver Arpalı. Onurundan içeride intihar etti.
Onlara kaçakçılık yapmak üzere örgütlenmiş bir organize suç örgü-

tü diyerek operasyon yaptı. Hâlbuki Yücel Aşkın namuslu, laik, kültür-
lü, donanımlı, yurtsever bir bilim insanı. Yaptığı hiçbir şey yok, hiçbir
suç yok.

Ferhat Sarıkaya, değil mi o operasyonu yapan? O operasyonu yapan
savcı, düzenleyen?..
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Ve arkasından Şemdinli Operasyonu.
Bir Dinleyici: Büyükanıt’a.
Nurullah Ankut Yoldaş: Büyükanıt’a. Onu da koyuyor burada. Ta-

mam, diyor, Hakkâri’de PKK sempatizanı bir yayınevine bomba at-
mak, bir itirafçı ile iki astsubayın gerçekleştirdiği bu saldırı, Susurluk
üyelerinin yaptığı bir şey. Açık. Gerçekten de eski Kontrgerilla’nın bir
uzantısı. Biz de öyle koyduk, o olayı değerlendirirken, arkadaşlar ha-
tırlarlarsa Kurtuluş Yolu’nda. Bundan, diyor, üst düzeydeki o bölgenin
komutanları da haberdardır. Ama Van’daki Asayiş Bölge Komutanının
ve Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Büyükanıt’ın bundan haberdar ol-
ması mümkün değil. Yani hiçbir belgeye, kanıta dayanmadan, onları da
davanın, olayın baş suçlusu, sanığı haline getiriyorlar.

Yani cemaatin belli merkezlerde üsleri var. Adli kurum kisvesi al-
tında bu üsleri. Fakat oralarda görev yapanlar, maskelerini bir tarafa
atarsak, hukukçu, yargıç, savcı filan değil, diyor. Polis görünümünde
olan da polis değil, diyor. Bunların tümü cemaatin değişik maskeler al-
tındaki mensuplarıdır. Emirleri de resmiyetteki üstlerinden değil, ce-
maatin o bölgedeki imanından alırlar.

Türkiye çapında cemaat örgütlenmesi belli bir olgunluğa eriştikten
sonra yaptıkları ilk saldırıydı, diyor, Ferhat Sarıkaya’nın önderliğinde
Van’daki saldırı için. Tamam, o, o zaman açığa alındı, yaptığı suç ne-
deniyle meslekten men edildi. Ama bizce hakkında mevkiini, görevini,
sıfatını kullanarak suç işlediği için ceza yargılaması da yapılmalı. İlk
saldırı buydu, diyor. Ondan sonra devam etti. Burada ilginç tabiî…
Teknik takip meselesini çok iyi bildiği için, mesela İkinci Ergenekon
Davası’nın 51 Nolu CD’si için bir kısım diyor ki, bunu generaller üret-
ti. Ben de dahil, biz de diyoruz ki, hayır, bunu cemaatin polis içindeki
örgütlenmesi, yapısı üretti. Eğer istenirse bu CD’yi kimin ürettiği bu-
lunur, diyor. Yüzde yüz bulunur, diyor. Ama bunun üzerine gidilmez.
Gitmezler bunun üzerine. Yani tümüyle, diyor, oradaki, dikkat edersek
bir de, sürekli yapma, sunî belgelerden, kanıtlardan oluşuyor bu dava,
diyor.

Hep kazılar yapılıyor, neler bulunuyor, diyor?
Bombalar, roketatarlar…
Gerçekten bizim de dikkatimizi çekmişti. Hiç ateşli silah yani kısa

ya da uzun namlulu ateşli silah; tabanca, tüfek bulunmuyor, arkadaşlar.
Polis olduğu için hemen dikkatini çekiyor. Filan yerde kazı yapılıyor
roketatar bulundu. Filan yerde bomba bulundu… Neden hiç tabanca,
tüfek bulunmuyor? diyor. Çünkü bunlarda seri numarası var, diyor. Se-
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ri numarasıyla bir tüfeğin ya da tabancanın, hangi ülkenin fabrikasında
üretildiği ve hangi ülkelerin sınırlarından legal geçiş yaparak Türki-
ye’de devletin hangi birimlerine verildiği bulunur, diyor. Mesela biz,
Susurlukta Abdullah Çatlı’nın üzerinde olan 7.65 çapındaki bir taban-
canın İtalyan yapısı olduğunu, oradan İsrail’e satıldığını, İsrail’den
Türkiye’de Emniyete verildiğini tespit ettik. Yani bu şekilde bulduk, di-
yor. Ama bomba ve roketatarlarda seri numarası olmaz. O yüzden ora-
ya siz istediğiniz şekilde koyarsınız ve onun kaynağını da: nereden,
kimden geldi, nerede üretildi bulamazsınız. O yüzden hep bunları ko-
yuyorlar. Yapanlar da hep cemaatin unsurları, diyor.

Ordu içinde de örgütlüler, diyor. Bütün plan, program, gizli rapor,
yazışma hepsine vakıflar. Ve onların bir kopyası da hep cemaatin ar-
şivlerinde, diyor. Gerektiği anda, ihtiyaç hissettikleri anda, o belgeleri
alırlar, isteklerine göre tahrif ederler, eklemeler çıkarmalar yaparlar,
suç unsuru haline getirirler, diyor.

Ve önemli bir durum daha: önce kendi medyalarında yayımlarlar,
diyor. Yani televizyonlarında, gazetelerinde ve internet sitelerinde…
Ondan sonra da polise, savcıya verirler. Amaç, halkın gözünde suçlu
ilan ettikleri kişilerin yıpratılması, bitirilmesi, saygınlıklarının, güveni-
lirliklerinin yok edilmesi; böylece bir direnç noktası olmaktan çıkarıl-
ması, diyor...

Biz hep ne dedik, arkadaşlar?

Beşiktaş’taki, Silivri’deki savcılar, yargıçlar hukukçu değil, savcı,
yargıç değil; ABD’nin, CIA’nın emrinde çalışan, Türkiye Halklarına
karşı saldırıya geçmiş, ABD’nin amaçları doğrultusunda hukukçu mas-
kesiyle operasyon yapan insanlar, dedik. Ve namuslu, yurtsever insan-
ları alıp zindana tıkan insanlardır.

(Slogan: Kahrolsun ABD, AB Emperyalizmi…)

Cemaatin “Ergenekon Operasyonu”ndaki yeri

Şimdi Hanefi Avcı da aynısını diyor.

Zamanımız çok azaldı Başkan Arkadaş, ama isterseniz vurucu bir
bölümü (Başkan yarım saatimiz kaldı, diyor. Eh! Yine de mutlu oldum.
Bir yarım saatimiz kalmış.) okuyuvereyim. Bir bölüm… Aslında oku-
nacak böyle ilginç, ibret belgesi olacak onlarca sayfa var:

“Diğer yandan yapanın her yaptığı yanına kâr kalıyor. Bazı ih-
barcılar hiç araştırılmıyor, normalde tek bir kişide bulunması im-
kânsız, en az on kişilik bir ekibin birkaç ayda toplayacağı bilgileri
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içeren isimsiz, imzasız ihbar mektupları insanların suçlanması için
kullanılıyor. Belli amaçlar için yazıldığı ortada olan ihbarlar kötü
niyetlilerin silahına dönüşüyor. Kesin deliller üstüne kurulan hu-
kuk sistemimiz imzasız, kimliksiz, kasıtlı amaçlar için yazıldığı bel-
li olan ihbar mektupları ile kim oldukları belli olmayan, söyledik-
lerini her gün değiştiren, çoğu bulunup getirildiğinde yalan söyle-
diği anlaşılan gizli tanıkların hayatın olağan akışına uygun olma-
yan beyanlarına emanet edilmiş durumdadır. Ergenekon davasının
baş sanıklarından Ümit Sayın, bir süre sonra gizli tanık olarak
karşımıza çıkıyor. Bu kişiyi tanıyanlar, ifade ve e-maillerini oku-
yanların şimdi onun gizli tanık olduğunu ve bunu birinci sınıf sav-
cı ve hâkimlerin yaptığını duyunca bu kadar büyük garipliklerin
yapıldığına inanamıyor. Bütün bu olanları adalet teşkilatının ken-
di işleyişiyle ilgili sorunlar olarak görmek mümkün değildir, bu
olaylar adaleti öyle bir noktaya getirmektedir ki adaletsizlik orga-
nına dönüştürmektedir. Bu durum bir süre daha devam ederse ola-
cakları akılla izah etmek mümkün olmaz.

“Şu çok açık ve net: Bir örgüt, cemaat adalete sızmış, kendi ku-
rallarını uyguluyor, kendi operasyonlarını yapıyor. Ortada hukuk
yok, kimsenin numara yapmasının, bilmiyoruz demesinin manası
yok. Bütün avukatlar, gazeteciler, polisler verilecek kararların ne
olacağını merak dahi etmiyor zira kararı net olarak davaya hangi
savcı ya da hâkimin baktığı belirliyor; Herkes bu durumun far-
kında ama hâlâ kralın ne kadar güzel bir elbisesi var diyoruz. Kral
çıplak!!

“Tarafsız hâkim ve savcılar hukuka göre davranırken, cemaat
taraftarları örgütlü ve hukuka göre değil, cemaatin talimatına gö-
re davranıyor. Cemaatin istemediği kişiler serbest bırakılınca bu
defa cemaatin etkilediği medya o savcı ve hâkimi topa tutuyor,
haksız itham ve suçlamalar, linç kampanyaları ile hâkim ve savcı-
lar taciz ediliyor, çalıştırılamaz hale getiriliyor. Cemaatin tutuk-
lanmasını istediği kişiler tutuklanınca bu kez bu savcı ve hâkimle-
re övgüler yağdırılıyor. Hukuk sistemindeki tarafsız hâkim ve sav-
cılar korumasız, desteksiz ve zor durumda bırakılmıştır. Görül-
mekte olan bir dava hakkında TBMM’de bile görüşme yapılamaz
şeklindeki Anayasanın, hâkimleri koruyan maddeleri neden işletil-
miyor? Tüm dava dosyaları ve deliller belli gazetecilere alenen ser-
vis edilerek linç kampanyaları yürütülüyor, ama buna karşı hiçbir
şey yapılmıyor.

“Et kokarsa tuzlanır, tuz kokarsa ne yapılır? Kurumlar ve kişi-
ler hatalı davranırsa hukuk onların yanlışlığını bulur ve düzeltir
ama adalet bozulursa onu kim düzeltecek? Türkiye’de adalet çü-
rüyor, gerçi zaten çürümüştü ama bu defa yok ediliyor. Bu durum-

89



dan herkes, en fazla da bugün bu duruma yol açanlar zarar göre-
cek.

“Böyle giderse iş adaletten çıkacak ve insanlar silaha sarılacak.
İnsanların hayatları, şerefleri ile bu kadar oynanırsa, onlara en ya-
kışıksız isnatlarda bulunulursa, hayatta onurlarından başka kay-
bedecekleri olmayanlar, kendilerine atılan lekeyi temizlemek için
her şeyi yaparlar. Bu duruma çok uzak değiliz artık.

“Alışılmadık Polisler

“Polis teşkilatı eskiden birbirini korur, kollar, birbiri aleyhine
şahitlik yapmazdı. Biz bu durumdan şikâyetçiydik. Yanlış yapan
kendi meslektaşımız da olsa bu konuda şahitlik yapılmasını, bilgi
verilmesini isterdik. Ben teşkilat içerisinde rüşvet yiyen, irtikap ya-
pan polislere karşı en çok tahkikat yürüten kişiyim. Her olayda de-
lil ararız ama polisin karıştığı bir olayda daha ciddi, daha inandı-
rıcı deliller bulmadan o polisi şüpheli yapmayız. Rüşvet alırken,
suçüstü, fotoğraf ya da video görüntüleriyle yakalamamıza rağ-
men teşkilat içerisinde tahkikatın hissettirilmeden yapılması arzu
edilir, keşke daha az ceza alsalar, görevden uzaklaştırılmasalar
şeklinde umut edilirdi. Bu, zorlu görevlerde beraber çalışmanın
verdiği dayanışma ve yakınlaşma duygularıdır. Oysa şimdi işler
değişti. Bir grup polis kritik noktaları ele geçirmiş, diğerlerine suç
isnadını da aşan resmen iftira atmaktan geri durmuyor. İşlenmiş
bir suçu aydınlatmak gibi bir amaçları yok tahkikat sırasında din-
leme ve izleme yaparken temiz ve dürüst olduklarını bildikleri, bir-
likte çalıştıkları kişilere iftira ediyorlar.

“Ben aslında bu psikolojiyi tanıyorum. Bir örgüte, ideolojik bir
gruba ya da bir cemaate bağlandın mı, kişisel iraden ve özgürlü-
ğünü kaybedip o grubun liderliğinin iradesine kendini teslim edi-
yorsun. Yanlış ya da doğru diye bir şey kalmıyor, grubun amaçları
her şeyi belirliyor, hak da adalet de izafî hale geliyor. Tıpkı Simon-
daki gibi ideoloji karşısında gördüğün ya da bildiğin değil sana an-
latılan doğrudur, böyle bir ruh halinde haksızlığa uğradığını dü-
şündüğün kardeşini bile korumazsın. Bugün de geçerli olan durum
aslında bu. Ben içinde bulunduğum tarafın hak, adalet, iyilik, gü-
zellik diyerek Simonlaşmayacağını zannediyordum, o yanlışa düş-
mek başkalarına mahsustu, bizde böyle bir şey söz konusu bile ol-
maz sanıyordum, maalesef yanılmışım. Şunu artık bilmeliyiz ki
karşımızda arkadaşlarımız, meslektaşlarımız yok, bir ideolojiye,
bir gruba bağlanmış, o grubun disiplinine tâbi olmuş örgüt men-
supları var. Artık bunu kabullenmeliyiz.

“Bir müddet sonra çok alışılmadık memurlar, uzmanlar göre-
ceğiz, tuhaf raporlar verecekler. Normal insan davranışları ile bir
örgüte ya da cemaate bağlı olan kişilerin davranışları asla birbiri-
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ne benzemez ama normal insanlar bunu anlayamaz. Geçmişte ör-
güt idealleri uğruna ailesini terk eden, anne-babasını arayıp sor-
mayan, onlarla ilgilenmeyen, hatta örgüt isterse onlara kötülük
yapmayı göze almış pek çok militan gördüm. Bir kişi bir örgüte
mensupsa tüm aile yakınlığını, aklına ve ruhuna hitap eden her şe-
yi örgüt bağlamında görür. Örgüte inandığı, ideallerine bağlandığı
için verilen talimatlara isteyerek harfiyen uyar. Bunun yanında
geçmişini ve geleceğini bağladığı, yaşama amacını onun üzerinden
kurguladığı örgütten ayrılırsa tüm yakınlarını, dostlarını kaybede-
ceği, yalnız kalacağı korkusu duyar; bunun için de verilen her ta-
limatı yerine getirir. Talimatlara, örgüte gönülden bağlılık ya da
korku nedeniyle uyma bazen iç içe geçmiştir, ayırt edilemeyecek şe-
kilde ikisi aynı anda hissedilir. Bundan dolayı bir kişi illegal bir ya-
pıya, örgüte, cemaate bağlanmış ise o kişi artık devletin değil, ken-
di grubunun talimatlarına uyar. Ne kanun ne kural ne vicdan ne de
bilim ölçü olmaz. Ben bu durumu yıllarca mücadele ettiğim tüm
örgütlerde gördüm. O zamanlar o örgütlerin militanı olup bugün
demokrasi ve özgürlük savunucusu olan arkadaşlarımla görüşüyo-
rum, onlar da aynı kanaatteler. Örgüte mensup olmanın böyle bir
durumu doğal olarak yarattığını, aksinin mümkün olmadığını, o
gün yapılan yanlışları bugün artık anlıyorlar.

“Bugün de şahit olduğumuz durum budur. Bu polisler, savcılar,
hâkimler yasalara, kendi görevlerinin gereklerine göre değil ce-
maatin isteğine göre davranıyorlar. İlerde aynı benzer davranışla-
rı her meslekte göreceğiz, hukukçu olup hukuka aykırı olarak top-
lanan delilleri, her türlü kısıtlayıcı tedbirleri ve tutuklamaları sa-
vunan, belgeleri değiştiren, sahte rapor veren uzmanlar ortaya çı-
kacak. Hukuk çiğnenmeye başlanınca bunun artık hiçbir sınırı ol-
maz.” (Hanefi Avcı, agy, 5. Baskı. s. 523-527)

Yani bizim de işaret ettiğimiz gibi, ne yazık ki Türkiye bir süre da-
ha bayır aşağıya gitmeye, daha karanlık günlere doğru sürüklenmeye
devam edecek. Bunu da bugünkü şartları değerlendirerek görüyoruz.
Dibe vuruncaya kadar böyle devam edecek bir süre daha.

“Ergenekon, Balyoz vb. adlarla anılan operasyonların hazırla-
nış biçimi ve uygulanışı bazı suni katkıların olduğu gerçeğini gös-
teriyor. Ergenekon veya benzeri davaların tüm belgeleri cemaat ta-
rafından daha önceden temin ediliyor, hukuki bir nitelik kazanma-
sı için kasıtlı olarak çeşitli gazeteciler üzerinden servis edilip ya-
yınlatılarak savcılara ulaştırılıyor. Hatta bana göre buna karar ve-
ren cemaat yapısı önce bu planı bazı savcı ve polislerle birlikte ha-
zırlıyor, onların tavsiyesi ile dokümanlar basına veriliyor.” (agy, s.
530)
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“Cemaatin, özel yetkili mahkemelerin savcıları ve hâkimlerini
kendi amacı doğrultusunda ayarlama yaklaşımının belli olgunluğa
geldiğine karar verildikten sonra bu yönde girişimde bulunulan ilk
dava olması açısından bu olay bence önemlidir. (Van Davası, Yücel
Aşkın’ın davası için söylüyor. – N. Ankut.)” (agy, s. 528)

“Aslında bu örgütlülük yalnızca Emniyet içinde mevcut değil-
dir, cemaat hemen hemen tüm kurumlarda az veya çok örgütlü
haldedir. Öğrendiğim kadarıyla, MİT, ordu, yargı ve milletvekille-
ri içinde imam konumunda kişiler bulunmaktadır.

“Cemaat hakkında herhangi bir ihbar geldiğinde, daha araştır-
maya başlanmadan o birimdeki cemaat mensuplarınca haberedbir
alınmaktadır. Yakın zamanda birkaç defa MİT ve Emniyete ce-
maatin faaliyetleri, hatta en üstteki imam Ömer kod adlı kişi hak-
kında bilgi gitmiş, MİT araştırmaya başladığı an haberdar olun-
muş ve gerekli tedbirler alınmıştır.

“Genelde her kurumun imamı işleri yönetmektedir. Emniyet,
ordu, MİT, basın ve medya, yargı, maliye gibi tüm büyük kurum-
lardan sorumlu olan bir imam vardır. Her imamın altında o kuru-
mun her biriminde sorumlular mevcuttur, bu en yukarıdan başla-
yıp alta kadar yoğun örgütlü olarak devam eder.” (agy, s. 564)

“Bugün için cemaatin yaptığının bundan farkı yoktur; Polis,
ordu, MİT, jandarma, yargı ve diğer devlet kurumları içerisinde
ayrı bir hiyerarşik örgütlenme kurarak, bu teşkilatın sistemlerini
bozarak çalışmalarını engelliyorlar. Üstüne üstlük bu teşkilatların
personeli arasında ayırım, güvensizlik ve düşmanlık yaratarak,
kurumları içerden ve tamir olunmaz biçimde yaralıyorlar.” (agy, s.
569)

“Karşı karşıya olduğumuz durum hukuken yanlış yapan bir-
kaç işlemden ibaret değildir. Ya da birkaç polisin hatası veya bir-
kaç hâkimin ve savcının hukuku yanlış anlaması ve taraflı davra-
nışı değildir. Olay bir örgütün, cemaatin devlet içerisindeki ele-
manları vasıtasıyla yürüttüğü örgütsel bir faaliyettir. Karşımızda-
ki kişiler polis, hâkim ve savcı değil örgütün, cemaatin elemanları-
dır. Devletin hukukunu değil cemaatin talimatlarını yerine getir-
mektedirler. İçinde bulunulan durum bu şekilde bilinip algılanmaz
ise hatalı değerlendirme yapılmış olur” (agy, s. 562-563)

“Ne Yapılabilir?
“Maalesef bu gruba karşı çıkmak çok kolay değil. Bir anlamda

Fethullah Hoca’nın insafına kalınmıştır. Çok abartıyorsun, bir iki
cemaat mensubu kamudaki görevlerinden alınır ve sorun çok ko-
lay halledilir diye düşünenler, cemaati tanımadıklarından, cemaa-
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tin elindeki bilgilerin mahiyetini bilmediklerinden ve en gizli yer-
lere kadar sızmış cemaat mensuplarının neler yapacağını anlaya-
madıklarından durumun ciddiyetini tahayyül edemiyorlar. Bugün
adları duyulan, cemaatin hedeflerine uygun hareket eden kamuda-
ki polis, hâkim ve diğer yöneticilerin aslında cemaat açısından hiç
önemli olmadığı, hepsinin bir anda değişmesinin hiçbir şey ifade
etmeyeceği, asıl gizli kalmış, en mahrem yerlere sızmış hatta ters
düşünce ve fikirde olduğu zannedilen cemaat elemanlarının ne ola-
cağı önemlidir. Şu an bu kişilerin zararlı faaliyetlerinin önlenmesi
için asgari düzeyde şunların yapılması gerekir:

“Öncelikle istihbari dinlemeler ciddi olarak araştırılmalı, kişi-
leri tehdit ve şantaj amaçlı kanunsuz olarak dinleyenler tespit edil-
meli. Bunun için sahte isimle, kimliği bilindiği halde IMEI num-
arası ile yapılan dinlemeler belirlenerek kimi takip etmek için ya-
pıldığı ortaya çıkarılmalı, böylece kimlere tuzak kurulduğu veya
kurulmak istendiği belirlenmelidir. Bu kontroller yapılır ve bu ko-
nu araştırılırsa, dinleme kararı almak için tanzim edilen sahte ra-
porlar ortaya çıkarılacaktır. Bugün tahminlerin üzerinde pervasız-
ca insanlar dinleniyor ve bu dinlemeler tamamen cemaatin kont-
rolünde kullanılıyor.

“Bir yandan bu zamana kadar kime tuzak kurulduğu, kimlerin
şantaja hedef olduğu, kimlere sahte ihbarlar ile leke atıldığı, iftira
edildiği anlaşılabilir. Böylece bugün başta Ergenekon, Balyoz, Er-
zincan davası, vb. ile Emniyet Genel Müdür Yardımcıları aleyhin-
de açılan şaibe altındaki benzeri bütün davalar ve delilleri hem şai-
beden arınarak ortaya çıkar, hem de uydurma olanlar ayıklanır,
doğru olanlar da netlik kazanır. Diğer yandan da hukuksuz dinle-
me yapanlar, iftira atanlar, insanların özel hayatlarına nüfuz eden-
ler, gizli çekilen fotoğraf ve vidoları, telefon konuşmalarını inter-
nette yayanlar ortaya çıkarılarak hesap sorulabilir.

“Bu suretle başta Emniyet olmak üzere bazı kurumlara sızan
cemaat yapıları ve onların devlet imkânlarını, görevlerini kötüye
kullanması ortaya çıkarılabilir, sahte yazılan raporlar, tutanaklar
ve sorumlular tespit edilebilir. Bunun için tüm özel yetkili mahke-
me hâkimlerinin verdiği önleme (istihbari) dinleme kararları, bu
konudaki TİB kayıtları ve İstihbarat merkezlerinde (polis jandar-
ma ve MİT) yasal olarak bu konuda tutmak zorunda oldukları tu-
tanaklar birbirini teyit edecek şekilde kontrole tâbi tutulduktan
sonra haksız ve şantaj amaçlı dinlemelerin tespit edilmesi gerekir.

“Sistemin bu kadar bozulması, başta cemaat ve hükümet dahil
kimseye fayda getirmeyecektir; güven ve ciddiyeti yok ederek sis-
temi bozacaktır. Bozulan bir devlet sisteminden kimse fayda um-
mamalıdır.
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“Polis, Jandarma ve MİT teşkilatının vatandaşlara yönelik din-
leme işlemleri mutlaka denetlenmelidir, bir defaya mahsus dene-
tim değil, sürekli bir denetim mekanizması kurulmalıdır. Bugün
için adli dinlemelerde, dinleme sonucunda ya kişiler için dava açıl-
makta ya da belli bir süre dinlendikleri fakat suç unsuru buluna-
madığı yönünde kişilere savcılıklarda tebligat yapılmaktadır. Bu
durum az da olsa bir güvencedir. Ama önleme/istihbari dinlemele-
rinde denetimin her kurumun müfettişlerince yürütüleceği belirtil-
miş ise de bugüne kadar hiç denetlenmediği gibi dinleme yapan bi-
rimler her türlü hukuksuzluğa başvursa da bunları ortaya çıkara-
cak bir mekanizma yoktur.

“Özel yetkili mahkemelerin tüm hakim ve savcıları emsali ha-
kim ve savcılarla değiştirilmelidir, bu sağlanmadan cemaate mu-
halif olan hiç kimsenin özgürlüğü ve hayatı güvencede olamaz.
Uzun süreden beri cemaat, sistemin hassasiyetini kullanıp son 5-6
yıl içerisinde tavassutla her hâkim ve savcı kararnamesinde özel
yetkili mahkemelere belli oranda cemaate mensup hâkim ve savcı-
ları yerleştirmiştir. Bugün bu mahkemelerin savcı ve hakimleri her
olayda görüldüğü gibi hukuku hiçe sayarak insanların hürriyetini
tehdit ediyor. Bu mahkemelerin bazı üyeleri cemaat taraftarı iken
bazılarının da cemaatin dinleme ve izlemelerinde tespit edilen gö-
rüntü ve ses kayıtları nedeniyle, yani şantajla cemaate boyun eğ-
mek mecburiyetinde kalmış oldukları çokça iddia edilmektedir.

“Ergenekon davasında hazırlanan 51 nolu CD’deki hâkim, sav-
cı ve üst düzey yöneticiler hakkındaki gizli görüntülerin kimileri
Ergenekoncular, (benim de dahil olduğum) kimileri ise cemaat ta-
raftarı polisler tarafından oluşturulmuş olduğunu iddia etmekte-
dir. Ortaya çıkarılan şantaj ve tehdit görüntüleri, içindeki kişiler
açısından değil, bu görüntüleri çekenler açısından araştırılmalı ve
failleri bulunmalı. Peki, bulunabilir mi? Eğer ciddi araştırılır ve
araştırmacılar desteklenirse, yapanlar kesin olarak bulunur. Her
iki iddia da (bence birincisi zaten iyice araştırıldı) tarafsız ve her
türlü imkânla desteklenmiş bir araştırma grubu tarafından incele-
nirse, gerçek ortaya çıkarılacaktır. Bunu, Emniyet İstihbarat Dai-
resinin imkanlarıyla kesin olarak tespit etmek mümkündür. Fakat
korkarım araştırma yaptırılmaz veya yasak sağma kabilinde olur.

“Özel yetkili mahkemelere son 6-7 yıl içinde atanan tüm savcı
ve yargıçlar hemen değiştirilmelidir, mevcut kadro ile adalet müm-
kün değildir. Hatta olaylar çok tehlikeli boyutlara gitmekte olup,
mağdur edilmiş bazı kişilerin silaha sarılarak kendilerine haksızlık
yaptığını düşündükleri cemaat yanlısı kişilere yönelme ihtimali çok
uzak değildir, devletin vatandaşına iftira atması kabul edilemez.
Bu mahkemelerin verdiği kararlar ve Emniyet içerisindeki cemaat
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yanlısı polislerin kullandığı dinleme ve izleme imkânları denetlen-
mezse, ülkedeki tüm muhalifler, hatta şimdiden sonra özel şirket ve
holdingler için tehlike çok yakın hale gelmiştir. Bunun hoş görüle-
cek tarafı da kalmamıştır.

“Adalet bakanlığında cemaat taraftarı olduğu herkesçe bilinen
Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı ve başta il savcılarını ve diğer
savcı ve hâkimleri hiçbir hukuki şüpheye dayanmadan dinlettiren
cemaat yanlısı müfettişler bu görevlerden uzaklaştırılmalıdır. İller-
de bir dinleme kararı almak için onca delil, bilgi ve rapor bile ye-
terli kabul edilmezken, hâkim ve savcıların neye dayanarak din-
lendiğini bilmeye hakkımız olsa gerek. Mesele hâkimlerin özel ha-
yatlarından öteye geçmiş, tüm kamuoyunu ilgilendirir hale gelmiş-
tir.

“Cemaatin istediği gibi karar vermeyen her hâkim ve savcı
aleyhinde oluşturulan kampanyalar utanç verici halde devam et-
mektedir. Ergenekon davasına bakan İstanbul Özel Yetkili Ağır
Ceza Mahkemesi Başkanı Köksal Şengün hakkında basına servis
edilen dinleme tapeleri, bazı sanıkları tahliye etti diye hâkimin yıl-
lar önce gözaltına alınıp beraat ettiği bilgilerini bile basına sızdıran
yapı daha neler yapıyordur, kimleri tehdit ve şantajla neye mecbur
ediyordur?

“Cemaat adına yapılan, Emniyet Genel Müdür Yardımcıları
Emin Aslan, Mustafa Gülcü, Celal Uzunkaya ve Sakarya Emniyet
Müdürü Faruk Unsal’m haklarındaki davaların, Savcı Cihaner ve
arkadaşları hakkındaki tahkikatların yapılış biçimleri tarafsız sav-
cılar tarafından tahkik edilmeli, bu olayda iftira eden polis, savcı
ve hâkimler yargılanmalı, kurdukları tuzakların, uydurulan delil-
lerin hesabını vermeleri sağlanmalıdır. Sonrasında ise özel yetkili
mahkemelerin bugünkü gibi bir yetki kullanmalarına hukuken
mani olunacak düzenlemeler yapılmalıdır. Erzincan savcısının tu-
tuklanması, İstanbul ve Ankara savcılarının dinlenmesi gibi yetki-
lerin kullanılmasına müsaade edilmemelidir.

“Karşı karşıya olduğumuz durum, hukuken yanlış yapılan bir-
kaç işlemden ibaret değildir ya da birkaç polisin hatası veya birkaç
hâkim ve savcının hukuku yanlış uygulaması veya taraflı davranı-
şı değildir. Olay bir örgütün, cemaatin devlet içerisindeki eleman-
ları vasıtasıyla yürüttüğü örgütsel bir faaliyettir, karşımızdaki ki-
şiler polis, hakim ve savcı değil, örgütün/cemaatin elemanlarıdır.
Devletin hukukunu değil, cemaatin talimatlarını yerine getirmek-
tedirler. İçinde bulunulan durum bu şekilde bilinip algılanmaz ise
hatalı değerlendirme yapılmış olur.

“İstanbul, Ankara, Erzurum ve İzmir’deki bazı özel yetkili sav-
cılar ile bu iller dışındaki bazı polis birimleri arasında illegal bir
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ilişkinin varlığı açıkça gözükmektedir. Özel yetkili savcılar tarafın-
dan bu iller dışında gözaltına alınan ya da aranan kişiler hakkında
karar çıkarmadan önce kimlik, iş ve ev adresleri gibi bilgilere ihti-
yaç vardır. Normalde bu bilgiler o illerin savcıları veya çok uygun
olmasa da Emniyet Müdürlükleri üzerinden resmi yazışma yoluy-
la temin edilmesi gerekirken, bugüne kadar hiçbir yazışma yapıl-
mamıştır. O halde bu bilgiler nasıl temin edilmiştir?

“Devletin terör ve illegal örgütlerle mücadele etmek için kur-
duğu (zamanında kuruluşunda benim de bulunduğum) elektronik
sistem ve yöntemler sıradan vatandaşlara karşı kullanılamaz. Eğer
bugün olduğu gibi kullanılırsa, bu insanların özel hayatı diye bir
şey kalmaz, bunların önünde kimsenin saklanma ve kurtulma im-
kânı olamaz, buna asla müsaade edilmemelidir. Bu duruma bir an
önce mani olunmalıdır.

“Yasalarımız ancak belli ağır suçlarda kamunun menfaatini ko-
rumak için dinleme, izleme gibi özel bilgi toplama yöntemlerini ön-
görmüş, diğer kişisel suçlarda bu yöntemlerin kullanılmasını ya-
saklamıştır. Dolayısıyla en ağır suçları işleyen ve denetimden kur-
tulmak için çok özel yöntemler kullanan teröristlere karşı devletin
kullandığı en sofistike yöntem ve usullerin sıradan insanları takip
ve izleme için kullanılması ve elde edilen bilgilerin el altından in-
ternet sitelerine, basına sızdırılması, insanların özel hayatlarının
en ince noktalarına kadar girilmesi hukuka aykırıdır.

“Demokrasilerde objektif ve tarafsız olmayan kaynaklarca bel-
li amaçlar doğrultusunda kamuoyunun yönlendirilmesi için çalışıl-
ması, bu amaçla yalan haberlerin yayılması, kitlelerin psikolojik
harekâta tâbi tutulması ve hatta bunun devlet tarafından yapılma-
sı bile kabul edilmezken bugün ülkemizde cemaat tarafından ken-
di ideolojileri istikametinde halkın olaylar ve kişiler konusunda
yanlış kanaat sahibi olmasına, halkın kendi kurum ve yöneticileri
hakkında kara propagandaya maruz kalmasına devlet müsaade et-
memelidir.

“Basına el altından sızdırılan bilgilerle ve fısıltı halinde yayılan
dedikodularla bir kamuoyu oluşmaktadır. Cemaatin dört koldan
başlattığı propaganda karşısında hedef olan hâkim, savcı, polis
müdürü, muvazzaf veya emekli askerlerin tek tek kendilerini ko-
ruma ve savunma imkânları yoktur. Devlet bu kişileri korumalı,
kendilerini savunmaları için imkân vermelidir. Kamu görevlileri-
nin basına açıklama yapması hukuken yasaktır ama cemaatin he-
defi olan kişiler hakkında her türlü olumsuz haberin yayılmasına
mani olacak bir mekanizma bulunmamakta veya 657 sayılı kanun-
daki memurları koruyan hususlar çalıştırılamamaktadır.

“Aslında basına el altından özellikle belli polisler tarafından
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bilgi sızdırıldığı herkesçe bilinen bir husustur ama bunu önlemeye
yönelik işlem yapılmamaktadır.

“Bugün bu olaylara mani olma makamında, olmasına rağmen
yeterince müdahil olmayanlar şunu bilmelidirler ki kendileri hak-
kında da şu an cemaat tarafından arşivlenen bilgiler bir gün aynı

şekilde basına servis edilecektir.” (agy, s. 580-586)

diye devam ediyor, vaktimiz yok arkadaşlar…

Yani demek istediğimiz, CIA yönetimindeki Ergenekon Operasyo-
nu konusunda da, olayı anında, net olarak, devrimci ideolojimizin ışı-
ğında (biz belgelere, Hanefi Avcı’nın sahip olduğu belgelere dayanarak
değil), Önderimizin bize teorik miras olarak bıraktığı devrimci ideolo-
jimizin ışığında, görüp değerlendirdik. Ve bu kadar net değerlendirdik.

Burada bir eksik var. Çok önemli bir eksik: olayın sadece yarısını
görüyor Hanefi Avcı. Biz tümünü gördük.

Nedir o yoldaşlar?

Bir Dinleyici: ABD ve AB’yi görmüyor.

Nurullah Ankut Yoldaş: Hah! Sadece yerel bir saldırı olarak de-
ğerlendiriyor.

Ama Pensilvanya’da cemaati ve onun baş imamı İblisi, Fethullah’ı
oynatan kim?

ABD, CIA.

Zaten Mustafa Yıldırım da ve bazı basına çıkan belgeler de, CIA ile
içli dışlı çalıştığını ortaya koyuyor.

Şimdi Hanefi Avcı’nın bildiğini, CIA ve AB casus örgütleri; İngiliz,
Alman casus örgütleri, MOSSAD bilmiyor mu? Bilmemesine imkân
var mı?

Yok, arkadaşlar.

Tersine, onlar işte biraz önce söylediğimiz gibi, bugünkü açıklanan,
konu ettiğim AB İlerleme Raporu’nda da söylendiği gibi, Ergenekon
Operasyonu iyidir, devam edin, diyorlar. Daha pek çok açıklamaları ol-
du değil mi Avrupa Birliği’nin ve ABD’nin? Netçe belli ki, bu bir CIA
operasyonudur.

Neyi amaçlıyor?
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Operasyonun hedefi Antiemperyalist
Laik Cephedir

Türkiye’de yurtsever, laik, antiemperyalist, Mustafa Kemalci gele-
neğe sahip namuslu güçleri yok etmeyi amaçlıyor. Böylece hiçbir kar-
şı koyacak güç bırakmamayı amaçlıyor. Yeni Sevr’i böylece Tayyipgil-
ler’e ve diğer hainlere, satılmış medyaya, satılmış Parababalarına uy-
gulatmak, gönlünce uygulatmak istiyor. Bu operasyonun amacı bu!

Demek ki ilk başta ideolojimizin gücüyle bunu da gördük ve net,
açık, kesin tavır aldık değil mi yoldaşlar?

Hiçbir tereddüt yok tavrımızda, ilk bildirimizde.
Demek ki, biz hep diyoruz, ideolojimiz bu kadar güçlü, yolumuzu

bu kadar net aydınlatır!
Yeter ki her türlü önyargıdan bağımsız, diyalektik çalışan bir man-

tıkla ve metotla olayları görebilelim, değerlendirebilelim…
Şimdi yoldaşlar, insan bu mantık ve metotla bakınca, olaylar kolay

anlaşılır, olayları görmek çok da zor değil. Yani nasıl yeni tanıdığımız
bir insanın bile ortaya koyduğu, savunduğu tezde ne kadar içtenlikli ol-
duğunu, kolayca anlayabilmemiz gibi, bir içtenlikten yoksun söz, cüm-
le, bir kaçamak bakış hemen insanın içyüzünü, kişiliğini ele veriverir.
Ama yeter ki, onu görebilecek, değerlendirecek bir mantığa ve metoda
sahip olalım ve bilince, bilgiye sahip olalım. Öyle olunca olayları ko-
layca görebiliriz. İşte bu olayda da, teorimizin ışığında, olayın üzerine
netçe düşürdük ve gördük, arkadaşlar.

CHP’deki son gelişmeler

Bir Dinleyici: CHP’deki durum da devam ediyor Hoca’m, karışık-
lık… Şimdi Önder Sav’a...

Nurullah Ankut Yoldaş: Evet, evet…
Ahmet Arkadaşımız, CHP’deki bu altüstlüklere değinmemizi istiyor

sanırım kısaca da olsa. Zamanımız kalmadı…
Dinleyici devamla: Kısaca da olsa...
Nurullah Ankut Yoldaş: Evet, evet…
Şimdi bu olay ilk patladığında, ne diyelim, medyadaki yaygın is-

miyle “kaset” olayı ilk patladığında, biz yaptığımız değerlendirmede
koymuştuk görüşümüzü, yine her zaman olduğu gibi lafı dolandırma-
dan, ılımlandırmadan, flulaştırmadan; açık, kesin, net; hiçbir şöyle mi,
böyle mi denmek isteniyor tereddüdüne yer bırakmadan, kesince koy-
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muştuk, arkadaşlar.
Tayyipgiller’de hiçbir ulusal değer yok. Halk sevgisi de yok. O yüz-

den onlar her türlü ihanete hazır. O potansiyele sahipler. O ideolojiye
de sahipler. Onlar zaten çantadaki keklik… İstedikleri gibi kullanıyor-
lar.

Adam ne diyor?
“Beni kanalizasyon deliğine süpürme kullan”, diyor, yalvarıyor; Şa-

ban Dişli ve Cüneyt Zapsu’yu aracı kullanarak, değil mi?..
Böyle bir adam ne yazık ki!.. Ne yazık ki…
Halkımız, işte böylesine özgüvenden, değerden, onurdan diyelim,

nasiplenmemiş birini, Başbakan diye benimsiyor. Yani halkımızın dü-
şürüldüğü duruma bakın. Şartlanmışlığına bakın. Körleştirilmesine ba-
kın. Uyutulmuşluğuna bakın…

Ama işte, din afyonu böyle bir şey. Ve insanda, hiçbir hayvanda ol-
mayan körlük var. İnsan aklı çok müthiş bir güç, neler bulmuyor işte?..
Ama aynı insan, bazen o kadar körleşir ki, hayvanın bile yapmayacağı,
göreceği şeyleri göremez, yapmayacağı hataları yapar. Hani bizim
Sevrciler için dediğimiz, uzun kulaklı, garip çilekeşler bile kavrayış
yönünden bunların ilerisindedir. Onlarda önyargı yok. Şartlanmışlık
yok. Gözbağı yok. Bir bataklığa bir kere düşerse orada ya ölür, ya da
güç bela çabalayarak çıktı mı, bir daha oraya itemezsiniz. Kaçar. Bir in-
san zalimlik yaparsa, ona yaklaşmak istemez. İyilik gördüğü yere mey-
leder. Ama insan bir kere şartlandırıldı, uyutuldu, kandırıldı, din afyo-
nuyla da afyonlandı mı artık hiçbir şey göremez. Çevir çevir vur toka-
dı. Darbenin nereden ve kimden geldiğini anlayamaz. Yoksa bunun
dinle, Müslümanlıkla, insanlıkla, onurla ilgisi yok. Beni kenefe süpür-
me, kullan diyen bir insan, hangi insanî değerden söz edebilir... Öyle
insana nefretle, iğrenerek bakmaktan başka bir ilişkimiz olamaz bizim.

Biz hep diyoruz ki, Dürüstlükler Hareketiyiz. Bizim önder kadrola-
rımızın bir tekinin yalanını bulamazsınız. İçtenlikten yoksun bir davra-
nışını bulamazsınız. Bir kere bile yalan söylediğini gördüğümüz bir ar-
kadaş tümüyle çöker. Bunu öğretti Önderimiz bize, o kişiliği kazandırdı
ve biz de hep onu benimsedik, onu savunduk. Neysek oyuz… Hakkı-
mızı isteriz, doğru bildiğimizi sonuna kadar savunuruz, ama bilmediği-
mizi de, bilmiyoruz o konuyu, bilmiyoruz, deriz… Olduğumuzdan baş-
ka türlü görünmek bize asla uymaz. Ve hep, düşman karşısında da onu-
rumuzu koruruz. O yüzden de işkencelerde yüzde seksen oranında ayak-
ta kalan tek hareketiz biz, arkadaşlar. Kadrolar açısından, kadrolarımı-
zın yüzde sekseni 12 Eylül’ün işkence zindanlarından başı dik çıktı.
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(Alkışlar…)

Ne diyordu Usta’mız?
“Ömrüm boyunca işkencede direnmeyi en büyük siyasi, insanî

erdem gördüm.”
Teslim olmak yok. Çünkü devrimcilik, kelleyi koltuğa almak de-

mek. Usta’mızdan öğrendiğimiz bu bizim!

Bunu yapamadın mı, gerçek militan olamazsın.

Haa, buna yüreğin yetmiyorsa, sempatizan olursun.

Ama ben militanım, ben böyle benimsiyorum dedin mi, öyle ola-
caksın!

Usta’ya ben yüzde yüz layığım, onu temsil ediyorum dedin mi, öy-
le olacaksın! Önderimizin dediği şekilde olacaksın.

Çöktün mü, çözüldün mü, ihanet içine düşmüş olursun…

Peki, biz tabiî insanız, arkadaşlar. İnsanî duyguların en yüceleri var.
En sonsuz içeriğe sahip olanı var. Bunu her insan yapamayabilir. Yani
konu konuyu açıyor. Çözülen arkadaşlara da toleransla davranırız. Ta-
mam, gizli iş yapmayız, askeri iş yapmayız o arkadaşla. Legal planda
çalışırız… O konuda da dünya kadar iş var. O konuda çalışalım arka-
daş, deriz. Yani bunu da açıkça söyleriz. Ama asla o arkadaşı böyle
davrandı diye küçümsemeyiz. Kesinlikle… Çünkü nasıl kaş, göz, boy,
pos, güç, kuvvet, fizikî bakımdan, hatta zekâ bakımından diyelim, fark-
lılıklar varsa, direngenlik bakımından da vardır. Herkes yüzde yüz ay-
nı olamaz; üst üste çakışamaz. Demek ki bu konuda da, yani direngen-
lik konusunda da herkes aynı şeyi göstermeyebilir. Bunu da çok anla-
yışla kabul ettiğimiz için, o arkadaşlara karşı da sevgimiz ve saygımız
hiç azalmaz. Kesinlikle! İnsanız…

Ne diyor Usta’mız?

“İnsancıl olan hiçbir şey bana yabancı kalamaz.”

Biz de böyleyiz.

Tersine, o arkadaşı üzmemek, kırmamak için daha duyarlı davranı-
rız. Hatta bir söz ve davranışımızla acaba bilmeden onu alınganlığa iter
miyiz diye daha hassas davranırız. Yani konu konuyu açıyor hep, za-
manımız kalmadı…

Bu yüzden entellektüel namusa ve insanî ahlâka, insancıl ahlâka çok
önem veririz biz.

Bizde iki şey için insanlar ağır olarak cezalandırılır.
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Bir: İhanet.

İki: Önemli bir cinsel suç işlerse.

Onun dışında herkes hata yapar, hepimiz hata yaparız. Üst üste on-
larca da hata yapsak, içtenlik olduktan sonra, inanç olduktan sonra hep-
si telafi edilir. O bakımdan kimseyi kırıp, üzmeyiz. Ama bu iki suçtan
cezalandırıyoruz.

O bakımdan, böyle burjuva önderlerini gördüğümüz zaman, bizim
midemiz bulanır. Daha önce de söyledim, Can Yücel rahmetli, Özal çı-
kınca (şimdiki gibi, Tayyip gibi o da konuşur, ihanet düşüncelerini, sa-
tışlarını, ilkel konuşma tarzıyla anlatırdı), tekme vurup televizyon ek-
ranını kırıyor. Bu arada da tabiî ekranın camı bacağını kesiyor; dokto-
ra kaldırmak zorunda kalıyorlar. Yaşar Miraç, tanırsın Mustafa Arka-
daş, o da mahalleden, Kuzguncuk’ta oturuyormuş, komşusuymuş; ge-
lip kaldırıyor hastaneye. Yani ekranda bile görmeye tahammül edemi-
yoruz… Gerçekten tahammül edilmez insanlar…

Sırf Tayyip mi?..

Değil. Al, Burhan Kuzu. Anayasa profesörü, değil mi Metin?

Metin Yoldaş: Evet.

Nurullah Ankut Yoldaş: Soruyorlar, diyorlar ki, yahu senin siyasi
hayata girmeden önce yazdığın kitaplar var, burada diyorsun ki,
HSYK’da Adalet Bakanının ve müsteşarın olması, HSYK’nin bağım-
sızlığına gölge düşürür, olmaması gerekir. Şimdi tam tersini savunu-
yorsun.

Metin Yoldaş devamla: Kuvvetler Ayrılığını savunuyorsun.

Nurullah Ankut Yoldaş: Kuvvetler Ayrılığını savunuyorsun…

Diyor ki; o şahsi görüşümdü, bu siyasi görüşüm...

(Gülüşmeler…)

Bir Dinleyici: Hoca’m, kafayı değiştiriyor oraya giderken.

Nurullah Ankut Yoldaş: Evet, evet…

Şimdi ne konuşulur böyle insanla?..

Hani, sözün bittiği yer, denir ya… Hep kadroları aynı, arkadaşlar.

Müslümanlıkları Yezid’in Müslümanlığı…

Yezid’in kim olduğunu biliyorsunuz: Muaviye’nin oğlu. Dedesi
Ebu Sufyan. Uhud Savaşı’nda Hz. Hamza’nın şehit edildiği ve Hz. Mu-
hammed’in dişinin kırıldığı, dudağının yarıldığı, hasbelkader ölmekten
kurtulduğu savaşta düşman safın önderi, lideri, örgütleyicisi, olan kişi
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Yezid’in dedesi, Ebu Sufyan’dır. Onun oğlu olan Muaviye ise Yezid’in
babasıdır.

İslamiyet’e ne zaman giriyor Ebu Sufyan, yazmıştık, arkadaşlar?

Mekke’nin fethinden bir gün önce.

Hz. Muhammed’in önderliğindeki İslam orduları gelip Mekke’yi
fethetmek üzere gelip kapısına dayanıyor. Hz. Muhammed, her zaman
yaptığı gibi, şehre haber gönderiyor: Bizi savaşmaya mecbur etmeyin,
barış yoluyla şehri teslim edin, diyor. Mekkeliler için kaçış, kurtuluş
yok. Ama geliyorlar, Mekke’nin önderi Ebu Sufyan diyor ki, bize yarı-
na kadar mühlet ver; şehri size teslim edeceğiz, Müslüman da olacağız.
Artık direnmenin anlamının kalmadığını görüyor: ya ölecek, ya Hz.
Muhammed’e biat edecek. Tabiî Hz. Muhammed de hep söylediğim gi-
bi, gerçek bir toplum önderi, arkadaşlar. Çok zeki, cesur… Ve İlkel
Sosyalizmi gönlünde yaşatması ve hayatında uygulaması bakımından
da bizim sevgimizi kazanan bir dini önder. Sen bu kadar zarar verdin
İslamiyet’e, Hz. Hamza’yı, benim en sevdiğim büyüğümü öldürdün ve
bizimle bugüne kadar savaştın; yok kabul etmiyorum, cezalandırıla-
caksın, demiyor. Tamam, diyor.

Tabiî yine hep söylerim ya arkadaşlar, kadınlar daha direngendir.
İdeallerine, değerlerine (doğru olsun, yanlış olsun), daha bağlı, daha
sadık. Hani geçen sayımızda da sanıyorum yazmıştık: anamdan, yakın
çevremizde gördüğümüz kadınlardan ve kadın yoldaşlarımdan edindi-
ğim izlenim benim, bu. Yani Paris Komünü’nün, Ekim Devrimi’nin de-
neylerinden, derslerinden çıkardığım sonuç bu. Yani kadınlar daha dü-
rüst, daha içtenlikli. Ve değerlerine daha bağlıdırlar.

(Alkışlar…)

Hz Muhammed’le görüşmeden geri dönüyorlar ekip olarak. Ebu
Sufyan’ın karısı hemen anlıyor tavırlarından. Dedim ya; bir bakış, bir
duruş, bir hareket hemen insanın davranışını, ruhiyatını ele verir, diye.
Zeki, mücadeleci bir kadın… Çünkü iki oğlunu Bedir Savaşı’nda kay-
bediyor. Onun öcüyle, onun intikam duygusuyla dolu. Hz. Hamza’nın
ciğerini yemesine rağmen, intikam ateşi sönmüş değil. Bir bakıyor, an-
lıyor. “Dinini sattın değil mi, yağlı işkembe?” diyor, Ebu Sufyan’a.
Şimdi yanlış bir yerde direniyor ama yiğitliği takdire değer…

Yine hep söylerim ya; cesaret bir vatandır bizim için.

Yani yiğitlik kimde olursa olsun, yiğit adam içten olur. Saygı uyan-
dırır… Kadın da yiğit…

Yani oradan… Oğlu Muaviye işte. İkisi beraber, aynı günde, Müs-
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lüman oluyor. Onun oğlu da Yezid. Muaviye biliyorsunuz, Ali’den son-
ra Halife oluyor, Hz. Ali’den sonra.

En halkçı halife Hz. Ali. En saf, en içtenlikli, yani en yufka yürekli
ve çocuksu. Ama savaşta en yiğit olduğu halde insanlara, dostlarına,
yoldaşlarına, arkadaşlarına, halka karşı en yufka yürekli halife Hz. Ali.

Ondan sonra artık İslam’ı ele geçiriyorlar. Onların İslam’ı belirgin
oluyor. Yezid, biliyorsunuz, Hz. Muhammed’in Ehlibeyt’im dediği, ya-
ni kendi soyundan gelen 23 kişi de içinde olmak üzere, Hz. Hüseyin’in
etrafındaki 73 kişiyle beraber hepsini Kerbela’da önce günlerce Fı-
rat’ın kenarında olmalarına rağmen susuz bırakıyor, Kerbela çölünde.
Atlılardan set çekiyor, Fırat’tan su almalarını engelliyor. Sonra da teker
teker katlettiriyor. Katlettirmekle de kalmıyor, Hz. Hüseyin’in cesedi-
ni, atlılarının ayakları altında kâğıt gibi ezdiriyor. Başını da kestirip
Şam’a, kendi sarayına gönderiyor.

Yani şimdi İslamiyetle ilgisi olabilir mi bunların?

Hz. Muhammed’e bağlılığı, sevgisi, İslamiyete ilgisi olabilir mi?

İmkânsız!

İşte bunlar da onun devamcısı. Aynı bunlar gibi, lüks içinde yaşıyor.
Sarayda…

Hz. Muhammed’in nasıl yoksul yaşadığını hep anlattık, biliyorsu-
nuz.

Bunlar da aynı onun (Yezid’in) devamcısı. 1950’den sonra geliştiri-
len, anlatılan din yorumu, anlayışı da bu, yani Yezid’in yorumu, onun
tuttuğu yol...

Geçen ramazan ayını geçirdik. Hani akşamları, her kanal bir ilahi-
yat profesörünü çıkarıyor, konuşturuyor oruç hakkında, İslamiyet hak-
kında. Orucun faydaları hakkında konuşturuyor. Dedim kim ne diyor,
nasıl yaklaşıyor İslama, oruca bunlar, izliyorum… Yani hepsi hep Ye-
zid’in İslamını anlatıyor. En çok Bayraktar Bayraklı, 21 cilt Şerh yaz-
mış yani Açıklama: Kur’an’ı tefsir ediyor. Kitabını övüyor. Onu anlat-
tı. İnternette fiyatına baktım, dört yüz küsur lira. Dört yüz küsur liraya
tefsir… Tamam, 21 cilt ama olur mu yani?..

Olmaz. Oysa gerçek İslamiyette bu tür faaliyetlerde kâr amacı gü-
dülemez.

Ve anlattığı da, hep Yezid’in anlayışı.

Tek birinin yorumu dikkatimi çekti benim. Yani güzel şeyler söyle-
di.
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Diyor ki; yoksullar var ne yazık ki şu anda aramızda. Onlar yoksul-
luklarını anlatamıyorlar çevrelerine, komşularına beyan edemiyorlar
ama kuru ekmekle oruç tutuyorlar. Onlara dikkat etmemiz gerekir, iyi
gözlememiz gerekir komşularımızı, bu ihtiyaç sahiplerini destekleme-
miz gerekir. Bir de, o zamanlar hani hasat zamanıydı, arkadaşlar, sakın
anız yakmayın, diyor. Çünkü içinde, o hasat edilmiş tarlalarımızın için-
de, yaşayan birçok çeşit hayvan var, yaşamlarını orada sürdüren. Anızı
yaktığınız zaman o hayvanları da yakar kül edersiniz, hayatlarına son
verirsiniz, bunu yapmayınız, diyor. Bir de, çok sıcak günlerdi; sokak
hayvanlarına su koyun, onlar da aynı sizin gibi suya ihtiyaç içindedir-
ler, bu sıcakta. Onlar da acıkırlar, susarlar, acı çekerler sizin gibi. O
yüzden hiç değilse sokağımızın belli yerlerinde, evimizin önünde birer
kap içinde su koyalım. Yani bu çerçevede konuşuyor.

Kim bu, diye baktım, Kanal D’deydi herhalde, eğitim meleği Tür-
kan Saylan’ın cenazesini kıldıran imam. İsmini şu anda…

Bir dinleyici: Adı İhsan da soyadını şu anda hatırlamıyorum.
Nurullah Ankut Yoldaş: Evet, evet… Eski Beyoğlu Müftüsü İhsan

Özkeskin’di. Belleğimiz ne yazık ki, artık pek uzun süreli kayıt yapa-
mıyor.

Ne yazık ki işte böyle imamlar neredeyse iki elimizin parmakları
kadar az sayıda. Ben Ramazan boyunca tek bu imama rastladım, İsla-
mın özüne uygun konuşabilen. Gerisi hep Yezid’in anlayışında.

Yani bu içinde bulunduğumuz durumda okullarda öğretilen bu Ye-
zid’in İslam anlayışıdır… İmam hatiplerde, Kur’an kurslarında öğreti-
len de bu. Dinci öğrenci evlerinde öğretilen de bu. Ve onların ürünü bu
siyasiler, arkadaşlar. Bu ihanetler, bu halk düşmanlıkları hep oradan sü-
rüp gidiyor ve bir süre daha yaşayacağız maalesef bunlarla.

Ve onların arkasında da, arkadaşlar, en büyük destekçileri bildiği-
miz gibi, Usta’mızın da hep gösterdiği gibi, emperyalizmle; ABD Em-
peryalizmiyle AB Emperyalizmi var.

Emperyalizm, halkları işsizlik-pahalılık
cehenneminde yakmaya devam ediyor

İşte yine bir manşet: “Dünyada bir milyar insan aç yatıyor”, di-
yor. 6 milyarın 1 milyarı aç yatıyor...

Ali Başkan’ın IMF Başkanından naklen söylediği, benim de dikka-
timi çekmişti: Otuz milyon insan işsiz kaldı bugüne kadar, diyor. Ama
bundan sonra, önümüzde süreçte (kriz daha bitmeyecek hep söylediği-
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miz gibi, kriz bitmiş değil yani) dört yüz milyon insan daha işsiz kala-
cak. Dört yüz milyon insan Latin Amerika’nın nüfusu arkadaşlar. Tüm
Avrupa’nın, yirmi beş Avrupa ülkesinin, AB ülkesinin nüfusu bu ka-
dar… Ve bu insanlar, çalışma çağındaki insanlar, üretim içindeki in-
sanlar… Yani emperyalizmin insanlara vaat ettiği hiçbir gelecek yok.
Hiçbir şey yok... Çürümüşlükten, namussuzluktan, alçaklıktan başka...

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

Türkiye’de de gelişme falan yok, arkadaşlar. İşsizlik, Ali Başkan’ın
da söylediği gibi, hep büyümekte, küçülmekte değil… İşte şu an istih-
dam edilen insan sayısı, gene yirmi üç milyon civarında. Oysa çalışma
çağındaki insan sayısı elli milyonun üzerinde. Bu açıdan bakarsak,
yüzde ellinin üzerinde işsizlik. Zaten burjuva ekonomistlerin, istatis-
tikçilerinin söylediğine göre, yüksek öğrenim bazında baktığımız za-
man, yüzde yirmi beşin üzerinde, diyorlar işsizlik. Her dört üniversite
mezunundan biri işsiz…

Ki altta, daha eğitimsiz işgücünün işsizlik oranı bundan daha düşük
olur mu?

Olmaz. Çünkü o üniversite mezunları da, ne iş olsa asgari ücretle
yapmaya hazır. O yüzden işsizlik, hep yüzde otuzun üzerinde yani yüz-
de elli civarında… Hep bu çerçevede…

İşte gene ekonomist Güngör Uras: “Gıda bazında baktığımız za-
man enflasyonda dünya ikincisiyiz.” diyor.

Enflasyonun düşük olduğu filan yok Türkiye’de. Yüzde on iki, bu
dünyadaki resmi rakamlar açısından ikincilik. Birinci Hindistan, diyor.
Biz ikinciyiz…

Gıda en temel ihtiyaçtır. Hani bir insan, ayakkabısını eskimesine
rağmen altı ay, bir yıl belki iki yıl daha giyebilir, bir ceketi, bir panto-
lonu... Yoldaşlarımın gördüğü gibi, benim gibi olursa beş altı yıl... Ama
gıda öyle değil. Gıdayı günlük tüketmek gerekir. Hatta günde üç kez tü-
ketmek gerekir. Bu bakımdan gıdadaki enflasyon en temel enflasyon-
dur. Resmi rakamlar yüzde on iki ama gerçek hayatta bunun çok daha
üzerinde. Asgari ücret ne kadar Ali Başkan?..

Ali Başkan: 490 lira aslında. Eklemelerle…
Nurullah Ankut Yoldaş: Eklemelerle?..
Ali Başkan: Eklemelerle falan ele geçen 544 lira.
Nurullah Ankut Yoldaş: 544 lira. Bir ev kirası değil. Gıdayı nere-

den karşılayacak, asgari ücretli? Nasıl acılar içinde… Yani ekonomik
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bazda da böyle. Ama din afyonuyla kuşattığın zaman, o acılar uyuşu-
yor.

Bir dinleyici: Yine gidip AKP’ye oy veriyor.
Nurullah Ankut Yoldaş: İşte bunun için kısaca CHP’ye de değer-

sek, hepsi burjuva politikacısı bunların. Baykal öyle değil miydi?
Öyle. ABD’den yetiştirme…
Ve hep içtenliksizdi. Tayyip’i iktidara taşıyan o Anayasa değişikli-

ğini birlikte yaparak, Siirt’teki seçimlerin yenilenmesini yani 500 nü-
fuslu bir köyde olan, diyelim ki bir hatadan dolayı, tüm Siirt il bazında
seçimleri yenilettirerek oradan Tayyip’i milletvekili seçtiren, oradan
başbakanlığa getirmenin önünü açan, onun yolunu gösteren Baykal de-
ğil mi?..

Baykal.
Ve bunu da övünerek, hem Baykal hem Kılıçdaroğlu anlatmadı

mı?.. Biz getirdik Meclise, başbakanlığa… Kılıçdaroğlu da söyledi bu-
nu. Sebebini de sorunca, demokrasinin gereği, diyor.

Yahu sen bir de, öğretim üyesi filandı değil mi, Baykal… Öyle de-
ğil mi Mustafa?..

Mustafa Yoldaş: Doçent.
Dinleyiciler: Doçent.
Nurullah Ankut Yoldaş: Doçent. Ankara Siyasal Bilgiler Fakülte-

sinde doçent… Yani Güngören Belediyesi’nde işten çıkarılan Sabahat-
tin Yayla’nın gördüğünü göremiyor. Kaç yılın (yetmiş bir yaşında) bur-
juva politikacısı… Ama o bilinçten, anlayıştan yoksun. Burjuva eğiti-
mi şartlandırmış onu. Gözbağı edinmiş. Bu alçakça oyunu, bu sandık-
çıl oyunu, demokrasi sanıyor. Göremiyor ki onu… Ama orada da bir
düzenbazlığı var, onu açık edemiyor tabiî….

Tayyip diyor ki, tamam yahu ben başbakan olayım…
Bir de Serdar Arkadaş, Sabahattin Önkibar’ın ağzından dinlediğini

söyledi. Tayyip diyor ki, İstanbul Belediyesindeyken; yakında siyasete
atılacağım, eski DYP’li Tarım Bakanı Hasan Ekinci’ye.

Doğru Yol’dan ya da ANAP’tan mı, diyor Serdar Arkadaş?
Serdar Arkadaş: ANAP’tan.
Nurullah Ankut Yoldaş: Evet. ANAP’tan, diyor. Yani Hasan Ekin-

ci’ye Abi diye hitap ediyor, siyasete atılacağım; gelecekte ANAP’ta si-
yaset yapacağım… Bir süre sonra görüşüyorlar. Diyor ki: Abi, Abdul-
lah Gül Amerikalılarla görüştü, başbakan oluyorum… Bunu Hasan
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Ekinci Sabahattin Önkibar’a söylüyor, Yeniçağ yazarı, Ulusal Kanal’da
da program yapıyordu dün değil mi, Metin Arkadaş?..

Metin Arkadaş: Ulusal Kanal.
Nurullah Ankut Yoldaş: Yani o itiraf ediyor, bana aynen Hasan

Ekinci bunları söyledi, diyor.
Yani bu neyi gösteriyor?

“Yeni CHP”nin yaratıcıları ABD-Cemaattir

Bizim hep anlattığımız bir tezi: Türkiye’de bakanları, başbakanları,
iktidarları getirip götüren ABD’dir.

Ama sadece iktidarları değil. Şimdi bu kaset olayıyla bir kez daha
kanıtlandı ki, muhalefet partilerini de yeniden şekillendiren, tepelerini,
yönetimlerini kendi istediğine göre, kendi çıkarlarına uygun olarak be-
lirleyen ABD’dir.

Baykal’ın bu belden aşağı pis işi, herkes yazıp çiziyor ki, CHP için-
de on küsur yıldan beri bilinmektedir. Herkes biliyor bunu. Bunu CIA,
ABD ve onun Türkiye’deki maşalarından biri, cemaat bilmiyor mu?

Biliyor. Ama bugüne kadar kullanmıyor. Ama şu anda artık kullan-
ması gerekiyor.

Neden?
CHP’yi de AKP’lileştirmek istiyor. Doktrince… Böylece hem Tay-

yipgiller’in, İsrail’e karşı bir iki sahte, göstermelik gacırtı yapmasını
hem de İran’ı desteklemesini engellemek istiyor. Bu arada da, Avrupa
ülkelerinde, diyelim İngiltere’de, Almanya’da, Fransa’da, İtalya’da,
Amerika’da olduğu gibi; bir tahterevalli kurmak istiyor.

Yani Amerika’da Cumhuriyetçiler-Demokratlar: biri gelir biri gi-
der…

Ne değişir?
Hiçbir şey…
Ne dünya, saldırgan emperyalist politika açısından bir değişikliğe

tanık olur, ne Amerikan Halkı... Hiçbir şey değişmez. İşte Türkiye’de
de böyle bir mekanizma, tahterevalli kurmak istiyor. Ama Baykal, has-
belkader ulusalcı bir çizgiye yerleşti, ulusalcı (Onur Öymen başta ol-
mak üzere) bir kadro oluşturdu etrafında. Bu kadro da ABD’nin çıkar-
larıyla, Yeni Sevr Planıyla, o kapsam içindeki çıkarlarıyla çelişmeye
başladı.

Mesela bu ilk nerede görüldü?
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1 Mart Tezkeresinde görüldü değil mi? Arkadaşlar. Orada gördü
ABD...

Ondan sonra işte özelleştirmeler, Tayyip’in ihanetleri… Baykal ön-
derliğindeki CHP, Anayasa Mahkemesine gidiyor iptal ettiriyor bazıla-
rını… Hâlbuki Kılıçdaroğlu yine söylüyor, özelleştirmelere prensip
olarak karşı değil. Biz sadece, ne diyor, kritik alandaki kamu kurumla-
rının özelleştirilmesine karşıyız, diğerleri özelleştirilsin… Kaldı ki,
kaldı mı onlar da?.. Satıldı... Ne var ne yoksa sattı Tayyipgiller büyük
bölümünü... Dedik ya, elli beş milyar dolarlık özelleştirmenin sekiz
milyar dolarlık bölümü Tayyipgiller’den önce, geriye kalan kırk yedi
milyarlık bölümü Tayyipgiller tarafından yapıldı. Yani işte böyle iptal-
ler yaptırıyordu Anayasa Mahkemesinde...

Avrupa Birliği’nin bazı talepleri karşısında yani böyle karşı çıkar bir
görünüm sergiliyordu. Bunları istemiyor AB-D emperyalistleri. O yüz-
den bu ekibi değiştirdi, bu kasetle alaşağı etti. Ve bir daha geri dönül-
memek üzere, dönemeyecek şekilde, bunların siyasi ömrünü bitirdi. Bir
daha asla geri dönemezler bizim anlayışımıza göre, Baykal ve ekibi.

“Yeni CHP”nin “Eski CHP”yle
ideolojik bir bağı kalmadı

Kılıçdaroğlu’nun ulusal hassasiyetleri yok.
İşte bu en açık Ergenekon Davası’nı, bu polis şefi kadar olsun gö-

rebiliyor mu?
Hayır. Yanında.
Karşı bir tek lafı var mı bu operasyona?
Yok. 27 Mayıs’ı göremiyor. Alçakça iftira atıyor: “27 Mayıs’ı ya-

panlar bundan utandı”, diye.
Hâlbuki orada da (Ankara’da 27 Mayıs’ı kutladığımız eylemimizde

de) söyledik, yapanlardan hiç kimse, öyle bir pişmanlık göstermiyor,
arkadaşlar. İşte o aynı gün, Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı önünde an-
masını yaptılar, yıldönümünü kutladılar, hayatta kalan 27 Mayısçılar.
Burada da yalan söylüyor...

Bir de bunlar önder olacak… Şu anki Anayasa Mahkemesini var et-
ti 27 Mayıs, sen bir de onu savunduğunu söylüyorsun...

Kimin ürünüdür bu Anayasa Mahkemesi?
27 Mayıs Anayasasının bir ürünü.
İktidarın keyfiliğini, böyle ihanetlerini frenlemek için, Ordu Gen-
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çliği, devrimciler, Anayasa Mahkemesini oluşturdular. İktidarların hiç
değilse hukuk denetimi altında olmasını istediler.

Hukuku kim yapar?
Yine bunlar. Ama hiç değilse o çerçeveye uysun diye düşündüler.
27 Mayıs özgürlük getirdi, kısmî de olsa özgürlük getirdi… Biz he-

pimiz 27 Mayıs çocuklarıyız. O ortamda yetiştik, devrimci ideolojiyle
o ortamda tanıştık biz. 27 Mayıs olmasaydı karanlıklar içindeydi Tür-
kiye.

İnsanlar toplum yaratığıdır, arkadaşlar. İnsanları önce toplum bi-
çimlendirir, şekillendirir. Tabiî insan belli bir yapıya ulaştıktan sonra,
toplumun değişimine etki eder. Yani diyalektik, iki yönlü bir etkileşim
vardır. Tabiî insan da toplumun değişmesi yönünde mücadele eder. Ve
toplumu değiştirir. Ama önce onu belirleyen, onun ruhiyatını belirleyen
içinde yaşadığı toplumdur. O yüzden Ortadoğu insanları Müslümandır,
Avrupa insanları Hıristiyandır. Ne diyelim, yüzde doksan oranında mı
diyelim?..

Neden?
Çünkü bu eğitimi alıyorlar. Uzakdoğu’ya gittiğimiz zaman, yine

oranın; Budizm, Şintoizm, Taoizm gibi oranın dinlerine giriyor insan-
lar. Toplum o kalıba sokuyor insanları. İnsanın kendi düşüncesi dediği
şey, önce aslında toplumun ona yüklediği düşüncelerdir. Tıpkı bugün
bilgisayara programları yüklersiniz, bilgisayar o programlara göre iş-
lem yapar. İnsan beyni de aynen öyledir. İnsan ruhu da, bilinci de di-
yelim, toplumun yüklediği o değerleri işler. Hâ o değerleri yine özgür-
ce işlerse, doğrularını, yanlışlarını yeniden analiz eder, seçerse; tasnif
eder, daha ileri yönde yeni değerler ortaya koyar. İnsan beyni de böy-
lesine yaratıcı…

O bakımdan Kılıçdaroğlu da burjuva lideri, arkadaşlar. Ve “Yeni
CHP” diyor Gürsel Tekin artık. Eski CHP’yle ideoloji bazında bir bağı
kalmadı. Ve Tayyipgiller’le arasında da artık karşıtlıklar çok ılımlandı.
Ve çok bilgili ve zeki bir burjuva yazarı var: Oray Eğin. Geçen açık, net
savunuyor: artık diyor, önümüzdeki seçimde ABD’nin istediği, AKP-
CHP koalisyonu, buna oynuyor. Bizce bu da olabilir. İlerde tahtereval-
li… CHP gelse de, program açısından, ABD’nin Yeni Sevr programı
açısından, değişiklik olmayacak, AKP gelse de… Tam tersine Tay-
yip’in aşırılıklarını biraz da törpülemiş, dizginlemiş olacak. Yani
ABD’nin çıkarları için elzem olan bir değişiklik yapmıştır bu operas-
yonla. Yani böylesine operasyonlarla burjuva partilerini yeniden bi-
çimlendirebilir, böylesine gücü var emperyalistlerin.
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Ama biz gerçek devrimcilere karşı böyle bir gücü yok. Biz içtenli-
ğimizle, yüreğimizle, mücadelemizle ve ABD’ye, Emperyalistlere kar-
şı açıktan, cepheden, yiğitçe mücadelemizle hattımızda yürürüz. Ama
onlar hep kucağında.

Son operasyon da artık Baykalcı ekibin izlerini tümüyle tasfiye et-
me operasyonudur. Artık Yeni CHP’yi, tüm yönetim birimleri, kadrosu
bazında da yeni ideolojiyle doktrine etme operasyonudur. Ve ilk kaset
günlerinden bu yana yaşanan sürecin kaçınılmaz, mantıkî sonucudur,
bu operasyon. Bunlar sürüp gidecek ve Kılıçdaroğlu ve ekibi uzun sü-
re damgasını vuracak yönetime. Gidiş bu. Bunun önüne geçilemez.
CHP’de bu geri döndürülemez. Çünkü ABD’nin isteği o. Burjuva par-
tileri, ABD’nin isteğine karşı ancak o kadar direnebilirler.

Tayyip’in de istese kısa sürede işini bitirir. Vurgunlarını belgeleriy-
le medyaya veriverir, işini bitirir... Hepsi Parababalarının elinde bunla-
rın iplerinin… Bu bakımdan o operasyonu da biz böyle görüyoruz ve
Kılıçdaroğlu’nun ekibiyle ortaya çıkan, oluşmuş olan Yeni CHP, Eski
CHP değil; Tayyipgiller’e daha yakın, ABD, AB Emperyalistlerine kar-
şı çok daha içtenlikle, sıcak bakan, onlara teslimiyet içinde olan, hiz-
mete gönüllü olan bir CHP’dir. Kısacası Yeni CHP’dir.

Hâ, eskisi ne kadar karşıydı?..
Ama sigara kâğıdı kalınlığındaki bir fark bile farktır, değil mi?..
Eskiden biraz farklıydı. İşte 1 Mart Tezkeresi’nde çok açık biçimde

görünür o farkın ABD’ye neye patladığı… Özelleştirmelerde görüldü,
Avrupa Birliği konusunda görülüyor… Onlarla uğraşmak istemiyor ar-
tık. Ve bir de tahterevalli kurmak istiyor. Budur CHP’de yapılan. Yani
CHP’nin de kitlelere umut vermesi, bir şeyler yapması asla söz konusu
değil.

Bizce Eski, muhalefetteki CHP, Kılıçdaroğlu ekibinin yönetiminde,
iktidardaki bir CHP’den çok daha halka faydalıydı. ABD Emperyalist-
leri için daha istenmeyen bir durumdu, öyle bir durum. Onlar için za-
rarlı, halkımız için daha faydalıydı. Ama bu, ABD’nin onları kolayca
şekillendirme operasyonlarından biri. Bunları bütün burjuva partilerin-
de kolaylıkla yapar. Bu konuda da zamanımız dolduğu için bu kadarla
yetinelim, arkadaşlar…

İnsanlık, kaçınılmazca Sosyalizme varacaktır

Usta’mız bizden ne bekliyor? demiştik, arkadaşlar.
Anlaşılmayı… Bize bıraktığı teorik miras olarak anlaşılmayı ve yi-
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ğitçe harcanan bir ömür olarak, mücadeleyle harcanan bir ömür olarak
yaşanan bir mirası benimsememizi istiyor.

Bir de ne istiyor?
Bunu yaratıcı bir şekilde devralarak, hayatın ortaya çıkardığı yeni

olayları çözerek, devrim yolunda ilerlememizi istiyor, arkadaşlar.
Yani Usta’mız bizden devrim yapmamızı istiyor.
Biz de, yarın ecel avcısı bizi avladığı zaman, bedence genç yoldaş-

larımızdan ayrıldığımız zaman, sizden isteyeceğimiz bu olur. Yani doğ-
ru devrimci hattı geliştirerek, zenginleştirerek takip edin ve devrim ya-
pın. Yani şu zulüm düzenini, şu acımasız insanlık dışı düzeni, şu kötü-
lerin dünyasını yok edin, değiştirin; insanı insancıl bir dünyaya kavuş-
turun. Biz de hep bunu isteyeceğiz. Usta’mız da bizden bunu istiyor.

O zaman, bu amacımıza, bu idealimize yönelik olarak fedakârca, yi-
ğitçe tüm zamanımızı bu kavgaya ayırmamız gerekiyor, arkadaşlar.

Bu en yüce dava, insanlığın biricik kurtuluş davasıdır. O bakımdan,
bu davanın sonunda mutlaka kazanan, yenen biz olacağız. Emperyaliz-
min ömrü, bütün geçmişteki Antika zulüm düzenlerinin ömründe oldu-
ğu gibi, geçici… İnsanlık hep ileriye doğru, bazen böyle bayır aşağıya
yuvarlanışlar olsa da onlar gelip geçici şeylerdir, genel hattı ileriye
doğrudur ve sosyalizme varacak. İnsanlık kaçınılmaz bir şekilde, tek
bir sosyalist aile olacak en nihayetinde... Ondan önce de büyük dev-
rimci zaferler kazanacağız…

Zamanımız da doldu. Haklı olarak Sait Yoldaş uyarıyor…
Bu kadar uzun süre dikkatlice dinlediğiniz için, devrimci yüreğimin

tüm içtenliğiyle size sevgilerimi iletirim, arkadaşlar.
Halkız, haklıyız, yeneceğiz, kazanacağız!

(Alkışlar… Sloganlar: Halkız Haklıyız Kazanacağız… Dava-
mız Halkın Kurtuluş Davasıdır… Alkışlar…)
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On Dokuzuncu Kitap

Geçtiğimiz bir yılın bilançosu:

Bayır aşağı gidiş devam ediyor(*)

*) Hikmet Kıvılcımlı’nın Bedence Aramızdan Ayrılışının 40’ıncı

Yıldönümü’nde (2011 Yılı’nda) Yapılan Anma Konuşmasıdır.





Sevgi ve saygıdeğer yoldaşlarım,

Geçen yılki Usta’mızı Anma Konuşmamızda, önümüzdeki yakın
gelecek için pek umutlu olmadığımızı, ülkemizde yaşanmakta olan
olumsuz sürecin, halklarımız açısından bayır aşağı gidişin, ne yazık ki
bir süre daha devam edeceğini söylemiştik, hatırlar yoldaşlarımız. Ne
yazık ki, şu yaşadığımız bir yıl, bu doğrultuda gelişti. Bu bir yıl içinde
dünyamız da yeniden bayır aşağı gitmeye başladı, Türkiye de.

Kişi bazında baktığım zaman benim özel yaşamım da olumsuz bir
süreç izledi. Kendimden söz etmeyi sevmem, rahatsız olurum özelim-
den söz etmekten. Ama yoldaşlarımız, karşılaştığımızda merak ediyor-
lar hep, teşekkür ederim, haklı olarak sağlık durumumu soruyorlar. Ba-
zı genç yoldaşlarım da, gereksiz hâlbuki böyle bir şey yapmaları ama,
utandıklarından merak ediyorlar fakat sormuyorlar. Sormaya çekini-
yorlar. Bir araya gelmişken, işin de en kolay tarafı bu olduğu için, kı-
saca bilgi vereyim istedim.

Bildiğimiz gibi, yoldaşlar, ölüm, evrim sürecinin ayrılmaz bir par-
çası. Hayatın yenilenmesi, gelişmesi için yaşayan canlıların sürekli de-
ğişmesi gerekir. Yani var olanların ölmesi, onun yerine evrimin daha da
geliştirdiği yeni türlerin, yeni canlıların ortaya çıkması gerekir. Doğa-
da da, toplumda da, canlılar âleminde de böyledir bu. Ama her canlı
için, özeline inerek baktığımız zaman, acı bir süreç olur bu. O bakım-
dan, insanlar ölümün kaçınılmaz olduğunu bilmelerine rağmen, buna
karşı bir bağışıklık, psikolojik bağışıklık sistemi geliştirirler, mekaniz-
ma geliştirirler, savunma mekanizması geliştirirler. Evet, ölüm var ama
birkaç ay içinde değil, bir yıl içinde değil, 5 yıl içinde, 10 yıl içinde de-
ğil. Ne zaman?.. Uzak bir gelecekte… Ve o uzak gelecek, duygu dün-
yalarında, hislerinde hiç yakınlaşmaz. Hep öyle kalır. Böylece ölümün,
o gerçeğin yarattığı huzursuzluktan, rahatsızlıktan, stresten insanlar
kendilerini korumuş olurlar. Yani psikolojik bir savunma mekanizma-
sıdır bu.

İşte durum böyle olunca da… E, ama ölüm de bir gerçek, kaçınıl-
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maz, o da gelecek her canlının karşısına, hiç beklenmediği bir durum-
da; çünkü kimse beklemiyor, gelmesini de istemiyor; gök gürültüsü gi-
bi, gümm diye düşer. Ve insanlar şaşırır, bizimki gibi kanser suretine
bürünerek gelince. Niye ben, niye bana geldi? derler. Hâlbuki tek bana
gelmiyor, tek bize gelmiyor. Herkese geliyor. Tabiî herkese aynı şekil-
de gelmiyor.

İşte ben, gerçeğin ve psikolojik duygulanım mekanizmanın bu ol-
duğunu bilmeme rağmen, ben de beklemediğim bir anda, kanser sure-
tine bürünmüş ölümle yüz yüze geldim. Çünkü Usta’mın öğüdüne uya-
rak spor ve diyetli yaşamla bedenimi bir Samuray Kılıcı gibi dimdik
tutmuştum. Yani yaşama ilişkin hiçbir yanlış yapmamıştım. O sebepten
prostat kanserinin gelip beni bulmasını beklemiyordum. Bir rastlantı
sonucu, tahlilde prostat adenokarsinom teşhisi çıktı. Ve bu anda yakın
yoldaşlarıma da (telefonda, onlar da merak edip arayınca bildirdiğim
gibi) ilk tepkim, acı acı gülmek oldu. Dedim, kaderin İblisçe bir oyu-
nu, bir alayı bizimle… Çünkü yoldaşlarımız bilir, Usta’mızı da beden-
ce aramızdan alıp götüren, prostat adenokarsinomuydu.

Bir yandan da sevinmedim değil. Demek ki, sadece ruhum değil,
bedenim, dokularım, hücrelerim de Usta’mıza yaklaşmış, aynı hastalı-
ğa yakalanabilmek için de benzemiş diye sevindim bir yandan da… Ta-
biî bu işin mecazi yönü…

Sözü uzatmayalım yoldaşlar. Başarılı bir ameliyat geçirdik ve şu an-
ki durumum: Bu konudaki literatüre göre, on yıl ve üzeri yaşama şan-
sım yüzde 90’ın üzerinde, arkadaşlar.

Yani bunu da hiç kafama takmış değilim. Çünkü biz her zaman kel-
le koltukta yaşadık. O anda söylediğim gibi, aslında ölümü bir kavga-
da -mertçe, yiğitçe bir kavgada- silahların eşit olduğu bir kavgada, vu-
rulup düşerek karşılamak isteriz. Ama bu bizim isteğimiz tabiî… Nasıl
olur durum bilemeyiz...

Latin Amerika’dan esen sol rüzgârlar
yerini bir süreliğine durgunluğa bıraktı

Evet arkadaşlar, şimdi dünyamıza bakarsak…

Dünyamızda da ne yazık ki iki olumsuz gelişme var. Ve dünyamız
her zamankinden daha çok, Usta’mızın da belirttiği gibi, tek bir dünya.
Dünyanın öbür ucunda olan halkların yararına bir gelişme, dünyanın
tümünü etkileyebiliyor. Bir olumsuzluksa yine dünyanın tümünü olum-
suz anlamda etkileyebiliyor.
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Birkaç sene önce, arkadaşlar, Latin Amerika’dan güçlü devrimci
rüzgârlar esiyordu. Küba zaten 50 yıldır, elli küsur yıldır dimdik, onur-
luca Sosyalizmin bayrağını taşıyordu ve onun estirdiği rüzgârlar kıtaya
da ulaşmıştı. Venezuela’da, Bolivya’da ve daha küçük çaptaki Latin
Amerika ülkelerinde o rüzgârlar esmeye başlamıştı. Ve dikkat edersek,
emperyalizm, AB-D Emperyalistleri o dönemde çok olumsuz etkilen-
mişlerdi bundan. Çünkü elli küsur yıldır arka bahçeleri saydıkları La-
tin Amerika ellerinden çıkmıştı. Ve Yiğit Chavez Yoldaş, Bush alçağı-
na, “savaş köpeği” diyerek yüzüne karşı bağırabilmişti, arkadaşlar.

Ne yazık ki, Chavez Yoldaş da şu anda ağır sağlık sorunlarıyla uğ-
raşıyor. Ve onun kanseri bizimkinden çok daha ağır seyrediyor. Öyle ki,
emperyalist haydut alçaklar ellerini ovuşturuyorlar bir düşmandan kur-
tulacağız diye.

Küba’da gidiş…

Küba’ya baktığımız zaman yoldaşlar, Fidel’in yaşlılığı, rahatsızlığı,
devletteki ve partideki görevlerinden, aktif görevlerinden çekilmiş ol-
ması, yerine gelen Raul’un başkanlığındaki yönetimin ne yazık ki aynı
güveni verememesi, önemli bir olumsuzluk olarak ortaya çıkıyor. İlgi-
li yoldaşlarımızın bildiği gibi, Küba’da da şu anda, Raul yönetiminde-
ki Küba’da yönetim, üretimi arttırmak için maddi müşevvikleri-motiv-
leri-isteklendiricileri ve hareket ettirici güçleri devreye soktular.

Kapitalist ekonominin tekerleğini döndüren yakıt; kâr hırsı, kişicil
çıkar hırsıdır. Yani ne yazık ki, çok küçük çapta da olsa, Küba’da yö-
neticilerin: Ne yapalım, üretim artırmak için başka yol bulamıyoruz şu
anda; küçük işletmelerin kurulmasına izin vereceğiz; devlet bunları teş-
vik edecek, şeklinde bir ekonomik uygulamaları var, politikaları var.

Ustaların, özellikle Lenin Usta’nın belirttiği gibi, küçük üretim gi-
derek büyük üretimi özendirir, arkadaşlar. Yani küçükburjuva üretimi
hep önüne hedef olarak burjuva üretimini koyar. O üretimi yapanlar
böyle bir amaç güderler. Mademki üretimdeki amaç kişicil kâr elde et-
me, mal mülk elde etme, o zaman niye daha büyüğünü yapmayayım,
niye daha büyümeyeyim, diye bir düşünce oluşur. Ve o düşünce kişili-
ğini dönüştürür. İnançlarını dönüştürür. Artık sosyalist inançlar, söy-
lemde aynı kalsa da, duygu alanında, his alanında önemini kaybeder.
Onun yerine başka duygular geçer. Ve o insan, artık söz olarak kendini
sosyalist olarak tanımlasa da gerçek anlamda sosyalist olmaz. İşte Kü-
ba’da da ne yazık ki böyle bir uygulama ve gidiş var.

Bizce Küba’daki bu, bir anlamda geriye dönüş demek olan, ekono-
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mik geri sıçramadan ve Chavez’in ağır hastalığından yani Latin Ame-
rika’daki devrimci fırtınaların dinmesinden de cesaret alan emperyalist
haydutlar, Ortadoğu Halklarına karşı yeniden ölüm yağdırmaya başla-
dılar.

Libya’da, bugün Suriye’de, Irak’ta, Afganistan’da yeniden Müslü-
man kanı dökmeye başladılar. Ve masum insanları katletmeye başladı-
lar. Yeni işgaller planlıyorlar. Yeni kukla yönetimler oluşturuyorlar. Ve
bu süreç, ne yazık ki bir süre daha devam edecek böyle. AB-D Emper-
yalist haydutları, dünyada olduğu gibi Ortadoğu’da da, bölgemizde de
at oynatmaya devam edecekler. Yani şu anki olaylar bunu gösteriyor.

Dersim Katliamı’nın faili Finans-Kapital İktidarıdır

Türkiye’ye bakarsak, arkadaşlar…
Türkiye’de de bir yıl içinde çok hızlı aktı olaylar. Ama hepsi de

olumsuz. Bunları nasıl bir sırayla ele almamız gerekir? diye bir soru
sorduk. Herhalde en yakınından, şu ana en yakın olandan başlayıp ge-
riye doğru gitmek daha uygun olur, belki zamanımız yetmeyebilir, el-
vermeyebilir şu an en canlı olanı incelemeye, onlara değinmeye zaman
bulamayabiliriz, diye düşündük.

Şu an siyasi ortama baktığımız zaman, gündemi dolduran en önem-
li olay ne, arkadaşlar hepimizin bildiği gibi?

1937, 38, 39’da Dersim’de yaşananlar, arkadaşlar.
Tayyip, belgeler açıkladı. Hepimiz izledik. O belgelerde, o üç yıl

içinde Dersim’de eli silahlı, silahsız, çocuk, kadın, genç, yaşlı olmak
üzere 13.806 insanın katledildiği söyleniyor, bu devlet belgelerinde...

Şimdi bu konuda bizim ne düşündüğümüz, ne diyeceğimiz aslında
açık, yoldaşlarımız bunu kendiliklerinden bilirler. Çünkü yoldaşlarımı-
zın yakında yeni baskısını yaptıkları, Usta’mızın 1933’te Elazığ Zinda-
nında kaleme aldığı, “İhtiyat Kuvvet: Milliyet (Şark)”, günümüz
Türkçesiyle “Yedek Güç: Ulus (Doğu)” adlı eserinde çok açık ortaya
koyduğu gibi, Kürt illerinde, yani o zamanki adıyla Şark, bugün Doğu
deniyor, arkadaşlar, Sömürge statüsünde yaşayan Kürt Halkına karşı
Türkiye Finans-Kapitalinin yani Türkiye devletinin uyguladığı politi-
ka, Usta’mızın söyleyişiyle; te’dip seferleri, uslandırma, yola getirme,
hizaya getirme seferleri; ilan edilmemiş sürekli bir sıkıyönetim, inkâr
ve imha politikasıdır... Yani 1925’ten bu yana bu politika sürüp gel-
miştir. Yani o günden bu yana devam eden bütün Kürt isyanlarında,
ulusal baskıya karşı ortaya konan Kürt isyanlarında, hep aynı siyaset
uygulanmıştır. 1938’de Dersim’de de bu uygulanmıştır. 30 yıldır yine;
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bu en son Kürt İsyanında da aynı şey uygulanmaktadır. Yine uçaklarla
bombalamalar, yine çocuk, yaşlı, genç katletmeler, köy yakmalar, köy
boşaltmalar… Aynı şey, değişen bir şey yok, arkadaşlar bu açıdan.

Bir sosyal gerçeği inkâr ettiğimiz zaman, o ortadan kalkmış olmaz.
O varlığını sürdürür. Hele böylesi katliam durumlarında o acıları yaşa-
yanlar, kuşaktan kuşağa büyüterek o acıları aktarırlar.

Bildiğimiz gibi, Kürt edebi ve siyasi yazınında, o üç yıl içinde kat-
ledilenlerin sayısı ne kadar olarak verilmekte? 70 bin, değil mi, arka-
daşlar?

Devletin açıkladığı rakamlar da 13.806. Arada bayağı önemli bir
fark var.

Ama burada gerçek hangisine yakın?
Bunu biz tam olarak bilemiyoruz. Belki birine belki öbürüne yakın.

Belki ortasında…
Bunları ne zaman biliriz?
Bütün arşivler açıldığı zaman. Bu konuyla ilgili devletin elindeki

bütün yazışmalar, Genelkurmayın, Başbakanlığın, Milli Savunma Ba-
kanlığının, Dışişleri Bakanlığının, İçişleri Bakanlığının arşivlerindeki
bütün belgeler açıklandığı zaman; doğruya yakın, gerçeğe yakın bir sa-
yıya ulaşabiliriz. O bakımdan, hep tekrarladığımız gibi; bizim için ge-
rek Tarihte olsun, gerek bugün olsun önemli olan, her şeyden önemli
olan gerçeklerdir, olaylardır. Zaten sosyalizm olayların bilimidir. Olay-
lardan daha önemli hiçbir şey yok. O bakımdan bunların açıklanması,
ortaya konması muhakkak gerekir. Sonunda açıklanacak da zaten. Giz-
leyenler yaptıkları yanlışla, utançla kalacaklar. Her şey gün gelecek ay-
dınlığa çıkacak. Bu konudaki görüşümüz, söyleyeceklerimiz aşağı yu-
karı bu çerçevede, bu zaman sınırlaması içerisinde, arkadaşlar.

Tayyipgiller Dersim olaylarını, Mustafa Kemal’i ve
Laikliği bitirmek için kaşıyor

Ha, Tayyipgiller’in buradaki, bu meselenin üzerine gitmesindeki
amacı ne? Ona da kısaca değinmek gerekir.

Hani Kur’an’da da denir, Kur’an’da da ayetler söyler; “Ameller ni-
yetlere göre değerlendirilir”, diye. Yani bir eylemi değerlendirirken, o
eylemi tam olarak anlayabilmek için, niyeti bilmek gerekir. Hangi ni-
yetle yapıldı o? Hukukta da böyle. Hukukçu arkadaşlarımız bilirler; ya-
ni bir taammüden cinayet var; bir karşılaşılıp o anda bir çatışma çıkar,
onun sonucu cinayet var; bir de kaza olarak yapılan, istemeden ortaya
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çıkan bir ölme, öldürme durumu ortaya konduğu zaman, niyete göre
hukukta kaçınılmaz olarak (burjuva hukuku bile olsa, onun da kendi
içinde bir mantığı var), niyete bakarak değerlendirmek gerekir.

Şimdi Tayyip’in niyeti, ne Alevi inancında olan insanlarımızın so-
runlarını çözmek, ne de Kürt Halkının çektiği acıları sona erdirmek.
Çünkü aynı politikayı kendisi de uyguluyor bugün. Bugün uçaklar ha-
valanıyor da nereye gidiyor, bombaları nereye bırakıyor?

Aynı yerlere bırakıyor…
Ve şu anda bir yığın Kürt aydını yine toplandı, içeride, arkadaşlar.
Kim yapıyor bunları?
Tayyip Hükümeti yapıyor.
O bakımdan Tayyip’in Kürt Halkına yönelik bir iyi niyet beslemesi

söz konusu değil.
Alevi inancı, zaten bunlara göre, defalarca belirttiler, bir sapkın

mezhep.
Belediye Başkanlığı döneminde Tayyip, Karacaahmet Cemevi’ne

dozerleri dayayarak yıkmak istemedi mi, arkadaşlar? Ne dedi gerekçe
olarak da?

Cümbüş evi burası, dedi. Ama halkın tepkisinden dolayı gerçekleş-
tiremedi niyetini.

Aynı partinin insanları, Şevket Kazan, Susurluk sonrası “1 dakika
karanlık” eyleminde, ne dedi?

“Mum söndü oynuyorlar”, dedi, değil mi?
Yani bunların inancı, kanaati, niyeti, ruhiyatı bu... O bakımdan,

bunların bu konudaki iyi niyetleri asla söz konusu değil.
Peki neden Tayyip bunu eline aldı, üzerine gidiyor?
Mustafa Kemal’i bitirmek için; izini tozunu silmek için... Laikliği

bitirmek için... O, Hilafetin ve Saltanatın kaldırılmasının intikamını,
öcünü almak istiyor Kuvayimilliye’den, Mustafa Kemal’den.

Ve yine bir AB-D’li ünlü tarihçi Prof. Bernard Lewis: “Sizce
AKP’nin nihai hedefi nedir?” sorusuna:

“Onların nihai hedefi İslami demokrasi diye adlandırdıkları
şey. Bu demokrasinin tek yönlü sokak olması anlamına gelir. Bu
yolla gelirsiniz ama aynı yola gitmezsiniz”

yanıtını verdi.
B. Lewis’in “İslami Demokrasi” dediği şey, Amerikan ya da CIA İs-
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lamının Şeriat düzenidir. Suudilerde, Arap Şeyhliklerinde ve Emirlik-
lerinde görülen düzendir, bu.

Türkiye’yi yeniden Ortaçağın karanlıklarına götürebilmek için bu
Amerikan İslamına sarılıyor Tayyipgiller. Mustafa Kemal’i bu konuda
da (Dersim Olayını kullanarak) vurmak istiyor, alçakça amacına ulaşa-
bilmek için.

Şimdi Mustafa Kemal’in bu olaylardaki rolü, dahli ne?
Muhakkak ki biliyor. Bilmemesine imkân var mı? Biliyor, arkadaş-

lar… Ama Usta’mızın da daha önce söylediği gibi, bizim de tespit etti-
ğimiz gibi, 1925’ten itibaren Türkiye’yi, Türkiye Finans-Kapitali yö-
netiyor. Mustafa Kemal de, kendisi de Çankaya’da bir tutsak… Biz-
zat Falih Rıfkı’nın “Çankaya”sında yazdığı gibi, Mustafa Kemal’in ak-
şam kaleme aldığı herhangi bir konudaki yazıyı, ertesi gün gazetesinde
basmıyor Falih Rıfkı. Ve gerekçesi de; “pek tutarsız, pek dikişsiz şey-
lerdi”, diyor. Yani bir kapıkulu gazeteci bile Mustafa Kemal’e sansür
koyabiliyor.

Sabiha Gökçen de (manevi kızı, savaş pilotu), Dersim Katliamı’nda
uçak kullanarak, savaş pilotu olarak görev alıyor. Ve o anılarında anla-
tıyor. Bir burjuva gazetecisi de aktarma yaptı geçenlerde o anılardan.
Beni uğurlarken çok üzgündü, diyor: Birlikte emperyalistleri yenmiş-
tik. Birlikte mücadele etmiştik bu insanlarla. Birliğimizi bozmak isti-
yorlar, diye çok üzgündü, diyor. Yani Mustafa Kemal’in durumu bu.
Yani onaylıyor.

O dönem Başbakan Celal Bayar, arkadaşlar. Tayyipgiller’in “de-
mokrasi kahramanı” ilan ettikleri biri. Genelkurmay Başkanı, Fevzi
Çakmak; “dindar genelkurmay başkanı”, diye göklere çıkardıkları biri.
Yani katliamı Türkiye Finans-Kapitali yapıyor. Yani bugün kim yapı-
yorsa o gün de aynı güçler yapıyor.

Bugün hükümetler değişiyor, Kürt Meselesi’nde devletin politikası
değişiyor mu?

Değişmiyor. Yani o zaman da aynı durum söz konusu.
Şimdi bu konu üzerine de diyeceklerimiz bu kadar.

ABD, Tayyipgiller’in Ortadoğu’daki taşeronluğu
karşılığında KCK operasyonlarına yol verdi

Bundan biraz geriye gidersek, Kürdistan Topluluklar Birliği (KCK)
Operasyonları, siyasi gündemin en önemli olayıydı. Dünkü haberlerde
de 33 avukatın tutuklandığı verildi. Şimdi yine basında çıkıyor, 20 ay-
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dır izleniyor bu avukatlar. Ve operasyon şimdi, bu ay başlıyor. Yani 20
aydan bu yana herhangi bir saldırıda bulunmuyor Tayyipgiller.

Bu konuda, Sanem Altan’ın, Vatan Gazetesi’nde çok açıklayıcı bir
yazısı oldu. Bildiğimiz gibi, babası Ahmet Altan, Türkiye’de tüm na-
muslu aydınların CIA’nın sesi olarak adlandırdıkları Taraf Gazetesi’nin
Genel Yayın Yönetmenidir. Eşi kıdemli, üst düzeyden bir CIA şefi olan
Yasemin Çongar da Genel Yayın Yönetmen Yardımcısıdır Taraf’ın. Sa-
nem’in kardeşi Kerem de burada, Taraf’ta çalışmaktadır. Dedesi Çetin
Altan’sa Türkiye’nin en kıdemli, en kaşar döneğidir. Amcasıysa yine
aynı kategoriden Mehmet Altan’dır. Yine bu Altan’lar Türkçeye “Aile
Boyu Döneklik” kavramını kazandırmışlardır. İşte onlardan biri olan
Sanem Altan şöyle yazıyor:

“Başbakan her gün sert bir açıklama yapıyor Esad’la ilgili…
“Ortadoğu’nun değişim liderinin Türkiye olduğu artık çok

açık…
“Ve Türkiye bu rolün hakkını verdikçe, ABD ve İngiltere ile

ilişkiler kardeşlik düzeyine çıkıyor...
“Ve görünüyor ki PKK’nın çözümü de bu ilişkilerden geçiyor…
“Dolayısıyla “dışarda neler oluyor”u anlamadan içeriyi anla-

mak zorlaşıyor...”

Gerçekten doğru kavrıyor, arkadaşlar. Yani 20 aydır izlenen aydın-
ların neden bugün toplandıklarını netçe koyuyor, görüyor.

“Dün Radikal’de Murat Yetkin’i okuduğumda öğrendim.
“ABD’nin önceki büyükelçilerinden biri Murat Yetkin’e (Yani

ABD’nin eski Ankara büyükelçilerinden biri, Murat Yetkin’e- Nurullah
Ankut.) “Benim görev yaptığım dönemde bunu hayal bile edemez-
dim. (Neyi hayal bile edemezmiş, onu söylüyor arkadaşlar. – N. A.) Üç
savaş helikopterinin satışı konusu Kongre’de iki hafta askıda kal-
dı. Ve Türkiye-İsrail ilişkileri bu durumdayken bir kişi bile itiraz
etmedi. (Düşünebiliyor musunuz? Türkiye’yle İsrail şu anda güya bü-
yük bir anlaşmazlığın içinde, görünümde öyle. Ama buna rağmen 3 sa-
vaş helikopterinin satışına Kongrede bir tek kişi itiraz etmiyor. – N.
A.) Beyaz Saray ağırlığını koymaksızın bu olmaz. mek ki ABD de-
mokrasisi filan da göstermelik arkadaşlar. Kimse orada özgür iradesiy-
le oy kullanmıyor. – N. A.) Bence Başkan Barack Obama ile Başba-
kan Tayyip Erdoğan arasındaki ilişkiler, baba George Bush ile Tur-
gut Özal arasındaki ilişkiden sonra iki ülke liderleri arasında en
iyisi” demiş…

“Hatta geçen hafta İstanbul’a ABD’nin birden fazla eski Anka-
ra büyükelçisi, eski Dışişleri Bakanı Madeline Albright, eski Ulusal
Güvenlik Danışmanı Stephen Hadley, halen görevdeki Başbakan-
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lık İstihbarat Konseyi üyesi Chuck Hagel siyaset, güvenlik, enerji,
ticaret ve toplumbilim konularında uzman onlarca araştırma ku-
ruluşu uzmanı varmış. Hepsi de Türk-Amerikan ilişkileri üzerinde
yoğunlaşan bir dizi toplantı için gelmişler.

“Birkaç gün sonra da ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden Tür-
kiye’ye geliyor.

“Geçen hafta Time Dergisi’nin kapağı Başbakan Erdoğan’dı…

“Bütün bunların yeni Türkiye, yeni Ortadoğu, yeni dünya ça-
lışmalarının bir parçası olduğu çok açık.

“Yine Murat Yetkin’den öğrendim, üst düzey bir Türk diplo-
mat “Eskiden Türk Dışişleri’nin en önemli faaliyetlerinden birisi,
iki ülke dışişleri müsteşarları düzeyinde yıllık olarak yapılan siya-
si istişarelere hazırlanmak olurdu… Şimdi Obama’nın telefonda
en çok görüştüğü liderlerden birisi Erdoğan” demiş.” (Sanem Al-
tan, Vatan, 23.11.2011)

Demek ki arkadaşlar, AB-D haydutları Türkiye’yi, Tayyipgiller’i
Ortadoğu’da taşeron olarak, kendilerinin bölge valisi, bölge yöneticisi
olarak kullanıyorlar. İlişkilerin sıcaklığı, iyileşmesi bu anlama geliyor.
Hani Usta’mız diyordu, “Deccal Kapımızı Nasıl Çalıyor?” adlı eserin-
de: Almanca bir kavram kullanıyordu: Gauleiter. Anlamı, Nazilerin
Bölge Başkanı-Valisi demektir. Tayyip de diyor ya: “Türkiye’nin Orta-
doğu’da bir görevi var. Nedir o? Genişletilmiş Ortadoğu ve Kuzey Af-
rika Girişimi (BOP)’un iki eşbaşkanından birisi olmak.” diye. İşte Tay-
yip bu BOP Eşbaşkanlığı görevini yapıyor.

İngilizce öğretmeni arkadaşlarımız var aramızda. Bu dilde de bir te-
rim vardır, Beagle diye. Bir anlamı, “Ajan” demek. Tayyipgiller, AB-D
Emperyalistlerinin bölgemizde ajanlığını yapıyor. Yine Tayyip demişti
ya: “Beni kanalizasyon deliğinden süpürmeyin. Kullanın.” diye. AB-D,
süpürmüyor ve kullanıyor işte. Bir anlamı daha var bu kelimenin:Av
tazısı.

Değil mi Gülistan Hoca?

Evet, arkadaşlar. Yani avını avlamak için bizimkileri kullandıkça,
bunları ödüllendiriyor. Tazıya ödül verilir, avı getirince. Avcı vurur, ta-
zı avı kapar getirir, ondan sonra ödül verilir. Bir ödül verilir ona ki, son-
raki avlarda da gitsin avı, yaralı bile olsa, yani uçmaya çalışırken bile
olsa, kaçmaya çalışırken bile olsa arayıp bulsun, getirsin; kendi yeme-
sin diye… İşte bu hizmetlerinin karşılığı da, ödülü de Tayyipgiller’i ik-
tidarda tutmanın yanı sıra, şu anki KCK Operasyonlarına izin vermek;
PKK’nin hizaya getirilmesine izin vermek oluyor.
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Tayyipgiller ve şürekâsı CIA İslamı’nın müritleri

Tayyip büyük hizmetlerde bulundu biliyorsunuz. O yüzden biz, ga-
zetemizin geçen son sayısında dedik ki, Muammer Kaddafi’nin böyle
alçakça, insanlık dışı bir şekilde katledilmesinde Tayyip’in de ellerine
kan bulaştı. Suç ortaklığı yaptı. Ve hiçbir Müslüman lider buna karşı
çıkmadı, bir tepki göstermedi. Çünkü o adları Müslüman liderlerin
hepsinin ortak özelliği, gerçek anlamda Müslüman olmamalarıdır.
“Amerikan İslamı”nın, “CIA İslamı”nın müminleri onlar! Gerçek İsla-
mın değil!.. Hz. Muhammed’in ve Dört Halife’nin İslamının değil!

(Alkışlar…)

Usta’mız diyor ya, CIA’nın solu da olur, CIA sosyalizm de yapar,
diye. CIA Müslümanlık da yapar, CIA’nın İslamı da olur! İşte bunlar…

Kim tepki gösterdi o canavarlara?

Dünyada iki lider, arkadaşlar.

Biri Chavez, değil mi?

Şehit dedi. Yiğit bir kahraman Kaddafi, emperyalist haydutlarla sa-
vaşarak son nefesine kadar ülkesini korudu, savundu, dedi.

Diğeri de Fidel, arkadaşlar. Emperyalist haydutların, bağımsız bir
ülkeye saldırarak liderini katletmeleri canavarlıktır, dedi. Ve ayrıca, ce-
nazesini, balıkçıların hani pek rastlanmayan büyük balıkları yakaladık-
tan sonra balık pazarlarında teşhir eder gibi, teşhir etmeleri, dünya
medyasına görüntüsünü aldırmaları, İslam inancının tüm değerlerini
ayaklar altına almaktır, dedi.

Öyle değil mi, arkadaşlar?

İslam inancında, bir insan öldükten sonra, kim olursa olsun, yaşar-
kenki niyeti, statüsü, inancı ne olursa olsun, bir insandır artık; onun ce-
nazesi kutsaldır, saygıdeğerdir, saygı gösterilir ona. Ama bunlar o ka-
darcık insanlık bile gösteremediler. Ve İslam inancını savunmak, ma-
teryalist Fidel’e kaldı, arkadaşlar. Demek ki gerçek insan o! İnsani de-
ğerlerin savunucusu Fidel ve Chavez.

Ama bizimkiler insan sefaleti. Onlarca İslam ülkesinin bostan kor-
kuluğu liderleri, o yüzden çanak yalayıcılığı ve suç ortaklığı yapıyor-
lar. Av tazılığı yapıyorlar…

Oyun çok yönlü oynanıyor. Tayyip Amerikancı, en belirgin özelliği
bu. Abdullah Gül’ün karakteristik özelliği ise İngilizci oluşu. Bildiği-
miz gibi, İngiltere’nin Ortadoğu ülkelerinde görevlendirilecek ajanları
yetiştirdiği Exeter Üniversitesi’nin diplomalı öğrencilerinden. Orada
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iki yıl eğitim gördü, arkadaşlar. O yüzden Kraliçe de onu davet ediyor.
Onu ağırlıyor. Yaptıkları görevden dolayı ona ödül veriyor.

Yine Sanem Altan’dan okuyalım:

“Abdullah Gül, İngiltere Kraliçesi’nin daveti üzerine İngilte-
re’ye gitti...

“Bu haberleri görmüşsünüzdür.
“Ve ilk iş olarak Beşşar Esad’a seslendi ve “Akdeniz’in sahille-

rinde otoriter rejimler, hesap verebilirliği veya şeffaflığı olmayan
tek partili sistemlere artık bir yer olmadığına kuvvetle inanıyorum.
İngiltere’de okumuş ve yaşamış biri olarak Suriye Cumhurbaşka-
nı Esad bunu anlamalı” dedi.” (Sanem Altan, Vatan, 23.11.2011)

diye devam ediyor.

Demek ki Kraliçe’nin Gül’ün sırtını sıvazlaması ve onu ödüllendir-
mesi, Suriye’ye saldırmasının karşılığı oluyor. Bildiğimiz gibi emper-
yalistler menfaatleri olmadan kimseye bir şey vermezler.

Bu arada Fransız Dışişleri Bakanı Alain Juppe Türkiye’ye geldi. O
da hükümetle görüşmeler yaptı. Burjuva medyasında da tartışıldı. Ve
ziyaretlerin ortak amacının şu olduğu konuldu ki, bizce de doğrudur bu
değerlendirme: Tüm bu ziyaretlerin ortak amacı, Suriye’ye karşı Gü-
ney sınırında, Antakya ve çevresinde 15 bin kişilik bir ordu oluştur-
maktır; Suriye’de satın alınmış, devşirilmiş, hainlerden derleşik bir or-
du oluşturmaktır.

Libya’da tongaya düşen Çin ve Rusya
Suriye’de uyanmış görünüyor

Libya’da, Çin ve Rusya ahlâksızlık yaptı, namussuzluk yaptı. Gü-
venlik Konseyi’nde çekimser kalarak, emperyalistlerin Libya’yı vur-
malarına izin verdi. Libya’yı vurdular, işgal ettiler. Ama Çin’e de, Rus-
ya’ya da Libya petrollerinden, Libya Merkez Bankasındaki paralardan
beş kuruş düşmedi, hiçbir pay düşmedi.

Bunun üzerine ister istemez şu soruyu sordular kendilerine: Biz bu
namussuzluğu niye yaptık?

Dolayısıyla da aynı oyuna Suriye’de gelmediler. Güvenlik Konse-
yi’ne bir askeri operasyon teklifi gelirse bunu veto ederiz, dediler.
Onun üzerine emperyalistler, NATO gücü şemsiyesi altında Suriye’yi
vuramıyorlar. Buna karşı, yine şeytanın bile aklına gelmeyecek bir
oyunla, güya Suriyelilerden derleşik Türkiye’de bir ordu oluşturuyor-

125



lar, onu planlıyorlar şimdi. Bütün bu görüşmelerin amacının bu olduğu
söyleniyor. Ve o ordu savaşacak Beşar Esad’ın ordusuyla. Tabiî tekno-
lojik olarak çok üstün silahlarla bunu donatırlarsa, başarıya da ulaşırlar.
Ama Rusya da bu konuda yenilgiyi pek kabule yanaşmayacak gibi gö-
rünüyor. Çünkü savaş gemilerini Akdeniz’e, İskenderun Körfezi açık-
larına kadar gönderdi. Yani Akdeniz’den herhangi bir müdahaleye izin
vermem, mesajı verdi Batılı Emperyalistlere.

Ve yine dünkü haberlerde, “Beşar Esad, Sovyet yapımı eski S 300
füzelerini Türkiye sınırına yerleştirdi”, şeklindeki bir haber vardı. Yani
bu füzelerin 1500 km menzili olduğu ve Türkiye’nin her noktasını, ya-
ni Karadeniz sahillerini bile vurabileceği söylendi. Beşar Esad’ın bu
kararlı duruşu da sanıyorum Rusya’dan aldığı destekten kaynaklanıyor.

Ve aynı anda İran da bir açıklama yaptı. “Eğer Suriye vurulur ve İs-
rail İran’a saldırırsa biz de füzelerimizle, Şahap füzelerimizle ilk ola-
rak Türkiye’deki radar üslerini vuracağız”, dedi Devrim Muhafızları
Komutanı General Hacızade.

İran’ın, Rusya’nın ve Suriye’nin bu kararlı duruşu, Batılı Emperya-
listleri, bir süre için duraklatmış durumda. Burada bütün mesele, Rus-
ya’nın bu kararlılığını koruyup korumaması. Yani bu kararlılığını sür-
dürürse, Batılı Emperyalist haydutlar Suriye’ye dokunamazlar. Bizim-
kiler de dokunamaz, Tayyipgiller de dokunamaz. Ama bir korkaklık
gösterirse, Libya’ya yaptıklarının benzerini Suriye’ye de yaparlar.
Çünkü bunlar için hukuk, ahlâk, insanlık hiçbir şey yok. Sadece em-
peryalist çıkarlar var, arkadaşlar.

Emperyalizm doğası gereği yağmacı ve talancıdır

Zaten Lenin Usta’nın da “Emperyalizm” adlı anıt eserinde dâhiya-
ne bir şekilde formüle ettiği gibi; emperyalizm insanların kişicil iyi ya
da kötü niyetlerinin bir ürünü değildir. Emperyalizm, sermayenin te-
kelleşerek, yığılarak, devasa boyutlara ulaşması sonunda, dünya pazar-
larını ve dünyanın doğal kaynaklarını ele geçirme saldırısıdır. Yani bu
kaçınılamaz. O yüzden tek kelimeyle tanımlamak gerekirse, Tekelci
Kapitalizmdir, diyor Ustalar. Yani o denli büyük boyutlara ulaşıyor ki
tekellerin elindeki sermaye gücü, ülke sınırları ona çok dar geliyor. Ve
dünyanın tüm pazarlarını elinin altına almak istiyor. Doğal kaynakları-
nı, insanların alın terini sadece kendisi gasp etsin istiyor. İşte o yüzden
dünyada haydutluğa çıkıyor emperyalistler. Bu, o ülkelerin emperyalist
liderlerinin iyi ya da kötü niyetleriyle asla ilgili değil.

Bush gitti, siyah Obama geldi. Ne değişti, arkadaşlar?
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Hiçbir şey. Değişmez de. Çünkü onlar da birer kukla. Onları da bu
büyük tekeller oynatıyor. Amerikan Finans-Kapitali oynatıyor onları
da. Başka türlü oynayamazlar. Yani sistem bu…

Onlar sadece güçleri oranında paylaşırlar dünyayı. Güçler çatışma-
sı var aralarında. Yani bir hayvancıl düzen, orman kanunu, Usta’mızın
dediği gibi. İnsanlıkla hiçbir ilgisi yok. İnsanî değerlerle hiçbir bağı
yok. Hani Usta’mız da “Yol Anıları”nda diyor ya, kanser düzeni onla-
rınki. Yani bir kanser hücresi çoğalarak, bütün organizmayı sonunda yi-
yip bitiriyor. İşte emperyalizm de o. Tüm insanlığı yiyip bitirmek, sö-
mürmek istiyor. Ülke sınırlarını falan darmadağın ediyor, hiçbirini ta-
nımıyor. Uluslararası hukuk vesaireyi, hiçbir şeyi tanımıyor.

İşte son, İkinci Körfez Savaşı’ndan bu yana da çok açık şekilde bir
kere daha görüldü emperyalizmin kanlı yüzü. Budur emperyalizm...

Irak’ta bugün burjuva siyasetçileri, gazetecileri, televizyoncuları bi-
le 1-1,5 buçuk milyon masum insan öldü, diyorlar. Bizce bu sayı 5 mil-
yon civarında.

Ne için öldürdü?

Irak’ı parçalamak ve oranın doğal kaynaklarına ve pazarına, petro-
lüne el koymak için.

Koydu mu?

Koydu, arkadaşlar. Koydu…

Libya’ya da koydu şimdi. Libya’nın petrollerine de el koydu, arka-
daşlar. Libya Merkez Bankası IMF’ye bağlı olmayan birkaç bankadan
biriymiş dünyada. Şimdi onu da bağladı uluslararası emperyalist para
sistemine.

Kaddafi’nin hataları nelerdi?

Ve Kaddafi’nin emperyalistlere göre bir affedilmez diğer önemli su-
çu da ilkin Arap Birliği’ni sağlamak istemesiydi. Yıllarca onun peşin-
de koştu. Onun için uğraştı ama onun gerçekleşmeyeceğini gördüğü
anda Afrika Birliği’ne yöneldi. Ve dikkat edersek, son yıllardaki giysi-
leri de klasik Afrika liderlerinin giysileridir. Yani gerek renk çeşitliliği
ve gerek biçim olarak, tasarım ve biçim olarak Afrika kabile önderleri-
nin giydiği giysilerdir.

Ve dolardan çıkmayı önerdi. Altına endeksli Afrika Riyali’ni önerdi.

Ve Batılı Emperyalistlere hep karşı… Çünkü babası, Ömer Muh-
tar’ın ruhuyla yetiştiriyor onu.
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Ama ne yaptı?

1986’daki Amerikan saldırısından sonra korktu. Ve bu korkusunu
2003 Körfez Savaşı’nda diz çökerek ortaya koydu, itiraf etti. En büyük
hatalarından biri o oldu. O zaman yiğitçe direnseydi, halkı bugün tüm-
den sahip çıkardı kendisine. İzin vermezdi emperyalistlerin ülkelerine
girmesine.

Bir diğer hatası da çocuklarını iyi yetiştiremedi. Petrolün gelirinin
yüzde 90’ını halkına harcıyordu. Ama milyon dolarları çocukları har
vurup harman savuruyordu. İşte bir lider için bu da öldürücü zaaflardan
biri. Öyle olunca, Libya Halkı gözünde de güvenilirliliği, saygınlığı bü-
yük oranda aşınmıştı.

Ve tabiî insan yorulunca çekilmeli. Bilinç olarak son derece sağlık-
lı olmasına rağmen Fidel, bedence kendisinden bekleneni tam olarak
karşılayamayacağını, veremeyeceğini anladığı anda çekildi. Ruhu ve
beyni bir saat düzeniyle işliyor. Buna rağmen bedeni ona uyamadığı
için çekildi. Kaddafi de çekilmeliydi. Ve güvendiği, yetiştirdiği birine
bırakmalıydı, onu da yapmadı. İşte tüm bu hatalardan dolayı Libya’nın
başına bu felaket geldi.

(Sloganlar… Kahrolsun Emperyalizm Yaşasın Halkların Kar-
deşliği…)

Birinci Kuvayimilliye, Ermeni ve Rum işgaline
karşı Kürt ve Türk Halkının
kurtuluş savaşı olmuştur

Kürt Yoldaşlarımızın bir kısmı, Mustafa Kemal’e tepkili... Duygu-
sal bazda baktığımız zaman, bu tepkinin haklılığı da var. Ama bizim,
meseleyi diyalektik sürecin tümüne bakarak değerlendirmemiz gerekir.
Yani Mustafa Kemal’in yaptıklarının tümüne bakarak değerlendirme-
miz gerekir, Mustafa Kemal hakkında duygusallıktan arınıp doğru bir
karar verebilmemiz için. Sadece 1938’e odaklanırsak, Ağrı İsyanı’na,
Şeyh Said İsyanı’na bakarak hüküm verirsek, tam doğru bir karar ve-
remeyiz. Kurtuluş Savaşı’na da bakmamız gerekir.

Şimdi, Usta’mız Birinci Kuvayimilliye’yi değişik tanımlarla ortaya
koyar. Ama bu tanımlardan önemli birisi; emperyalizmin maşası Erme-
ni ve Rum işgaline karşı bir milli kurtuluş savaşı oldu Birinci Milli
Kurtuluş, der, Doğan Yoldaş’ımızın da andığı “Üçlü Kitap” diye bastı-
ğımız kitabında; ömrünün son yıllarında yazdığı ve Türkiye’nin yakın
tarihine ilişkin çok önemli değerlendirmelerde bulunduğu kitabında.
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Demek ki, Birinci Kuvayimilliye başarısız olsaydı, Sevr’de ortaya ko-
nulduğu gibi, Mersin’i Trabzon’a bağlayan bir hattın doğusunda kalan
iller Ermenistan’a verilecekti. Tabiî Güney’den bir kısmı Fransızların
payına düşecekti, çünkü Fransızlar o haritaya itiraz ediyorlar. Zaten ilk
ortaya konan, Paris Konferansı’nda ortaya konan haritaya itiraz edi-
yorlar, Sevr haritası ortaya çıkıyor. Yani Güney  illerinin, Kayseri’ye
kadar önemli bir bölgesi Fransızlara bırakılıyor, gerisi Ermenistan’a
veriliyor. El ele vererek Birinci Kuvayimilliye’yi zafere ulaştırdık ve
bu emperyalist kuklalarının niyetlerine, işgallerine izin vermedik. Şim-
di bu konuda bir iki belge, paragraf da biz aktaralım.

Modern Çağ Ermeni Tarihinin en önemli kahramanı olarak kabul
edilen kişi Antranik Paşa’dır, Antranik Ozanyan’dır. Onun hayatını an-
latan yine Antranik Çelebyan diye bir Ermeni yazarın kitabını Pêrî Ya-
yınları yayımlamış. Pêrî Yayınları’nı arkadaşlarımızın bir kısmı bilir,
Eski Kavacıların yayınları.

Antranik’in 27 Mart 1920’de “Ararat” adlı dergide yayım-
lanan, Amerikan hükümetine yazdığı bir mektup var. Burada di-
yor ki:

“Bizler başından beri kaderimizi Müttefiklerin davasına bağla-
dık ve sonuna kadar da onlara bağlı kaldık. Örneğin benim gönül-
lüler birliğim savaşın başından sonuna kadar aralıksız çarpıştı.
Rusya’nın yıkılmasından ve Brest-Litovsk Antlaşmasından sonra
biz yalnız başımıza yedi ay Osmanlıların ilerleyişine engel olduk.
Böylece Ortadoğu’daki İngiliz ordusuna büyük bir hizmet vermiş
olduk. Buna Lord Robert Sesi resmen tanıktır. Ve bunu Gürcüle-
rin aldatmalarına ve cepheyi terk etmesi ve Tatarların hainliği
şartları altında başardık. Hatta ateşkes antlaşmasından sonra bile
biz göçmenlerimizi korumak amacıyla savaşmaya mecbur kaldık.
Şimdi ise Hıristiyan olduğumuz için, ateşkesten on sekiz ay sonra
Türkler bizi Müslüman olmadığımız için katletmek istiyor.” (An-
tranik Çelebyan, Antranik Paşa, s. 327)

Ve yine burada, “Şu anda Ermeni topraklarının altıda beşi Türk-
lerin işgali altındadır”, diyor Antranik. Yani altıda biri Ermenistan’da,
altıda beşi Türklerin işgali altında, diyor. Ermeni toprakları dediği ille-
rin neredeyse tamamı, Kürt illeri. Yani orası Ermeni vatanı, oranın  kur-
tarılması için savaştık biz Birinci Dünya Savaşı’nın başından beri, diyor.

Taşnak Partisi, 1907 Martı’nda Viyana’da 4’üncü Genel Konferan-
sı’nı yapıyor. Taşnak Partisi, Ermenilerin burjuva partisi ve Antranik’in
de bağlı olduğu bir parti. Antranik’in bir konuşması burada:
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“Antranik ise Kürtlerin en kötülerinin tarımla uğraşanları ol-
duğu cevabını verir.

“Genel Konferans’ın 21 Mart akşamında gerçekleşen 44’üncü
oturumunda Antranik, Ermeni Devrimci Hareketi’nin en büyük
düşmanının Kürtler olduğunu söyler. (Görüyor musunuz arkadaşlar,
o zaman en büyük düşman Türkler değil, diyor, Kürtler diyor. Gerek-
çelendiriyor: - N. A.) Eğer Kürtleri bizlerle birleştirmeyi başarır-
sak, o zaman Osmanlı yönetimi istediği kadar üstümüze gelsin,
korkumuz yok.” der.” (agy, s. 138)

Yani Kürtleri kandırıp saflarına çekmeye çalışıyorlar. Ona karşı
söylüyor. Fakat bu olanaksız, diyor:

Antranik şöyle der, Genel Konferans’ın 13’üncü oturumunda:

“Eğer yönetim Kürtleri biraz sıkarsa, onların bize karşı olan
tavırlarında elbette iyileşme görülür. (Yani Osmanlı yönetimi Kürt-
leri sıkarsa, diyor. – N. A.) Çünkü dini ayrılık bizim ilişkilerimizde
kendiliğinden önemli bir unsur değildir. Kaldı ki, Kürtler koyu
dindar da değildir. Ve o dinden de çok şey anlamazlar. Üstelik on-
lar özgürce talan edebilir, istediklerini kaçırabilir, öldürebilirken,
niye kendi kurbanlarıyla birleşsinler ki?..” (agy, s. 138)

Evet arkadaşlar, yine Çelebyan’ın bir değerlendirmesi (bugün sağ
bu kitabın yazarı):

“(…) Oyunbaz Türkler, çoban Kürtlerin ırksal tabiatlarını çok
iyi bildiklerinden, onların talancı iştahlarını kolayca kabartıyordu.
Onlara, Ermeni çalışkan halkının bol ürünlerini, gıda ambarları-
nı, altın ve zengin mal varlıklarını talan etmeleri için işaret ederek,
özgürce silah taşıma hakkı vermişlerdi.

“Ermenileri yok etme politikalarında Kürtler, Türklerin en et-
kili silahıydı.” (agy, s. 138)

Şimdi bu yazara sormak gerekir, Türklerle Kürtler ve Ermeniler
1071’den beri yan yana yaşıyorlar, aynı topraklarda, komşu köylerde,
komşu kasabalarda.

Peki, Türkler Kürtlere Ermenileri katlettirmek istiyorlardı da neden
1071’den 1878’e, 1880’e kadar beklediler? Yani 800 sene niye bekle-
diler? Niye 800 sene bu halklar yan yana kardeşçe yaşadı?

Bu soruyu sormuyorlar, arkadaşlar. İç içe, kardeşçe yaşıyor bu halk-
lar. Köylerin bir kısmında Kürtler ağırlıkta, çoğunlukta, bazı köylerde
Ermeniler çoğunluk, Kürtler azınlık. Bazı köyler Türk, bazı köyler Er-
meni. Yan yana, kardeşçe yaşıyorlar. Ama ancak 1877-78 Osmanlı-Rus
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Savaşı’ndan sonra Ermeni burjuvaları Osmanlı’nın  işinin bitişe doğru
gittiğini görüyorlar. Onun üzerine tümüyle İngiliz-Fransız Emperyaliz-
mine ve Rus Çarlığı’na başvurarak Türklere karşı, Kürtlere karşı bir sa-
vaş başlatıyorlar, onların desteği, yardımı ve gücüyle. Onları arkaları-
na alarak…

Bildiğimiz gibi bu savaşın  ilki, “Birinci Sason İsyanı” diye anılır.
Ve Ermeni isyancılar, burjuva önderler gelip aylarca çalışma yaparlar
Sason’da; Ermenileri komşu Kürt köylerine saldırtmak için. Ve saldır-
tırlar. Kürt köyleri tabiî beklemedikleri için böyle bir saldırıyı, o güne
kadar kardeşçe yaşamışlar, gafil avlanırlar, pek çok kayıp verirler.
Onun üzerine Osmanlı’dan yardım isterler. Osmanlı’dan gelen o böl-
gedeki ilk askeri birlikler yenilir, daha uzaktan gelen askeri birlikler ge-
lir, isyan bastırılır. Sonra, birkaç sene sonra “İkinci Sason İsyanı” şek-
linde yeniden bir saldırıya geçerler. Ve böylece o saldırı ve isyanlar sü-
rer gider, arkadaşlar...

Şimdi buna hiç değinmiyorlar.

Bir de, o vatanım dediğin toprakların, sen nüfusça yüzde 14.3’üne
sahipsin.

Gerisi?..

Gerisi Müslüman. Kürt, Türk, Çerkez, Arap… E, sen nasıl devlet
kuracaksın orada, bağımsız bir Ermeni devleti kuracaksın?

Ama bakış o değil. Hakkaniyet diye bir şey yok.

Yine burada… Antranik Paşa, ABD’de ölüyor, sanıyorum 1924’te.
Bolşevik Ermenistan, burjuva emperyalist uşağı, diye cenazesini Er-
menistan’a sokmuyor. Çünkü o zaman, Bolşevik Komünist Ermeni Ön-
derleri, tamamen bu konuda bizimle aynı görüşte. Sovyetler’le, Le-
nin’le, Stalin’le ve bizim şu anki savunduğumuz tezlerle aynı çizgide-
ler. O yüzden Antranik, Fransa’daki Ünlüler Mezarlığı’na gömülüyor,
getirilip. Ancak Sosyalist Kamp yıkıldıktan sonra Ermenistan da burju-
va Ermenistan haline dönüşüyor, onun üzerine getirilip cenazesini yap-
tıkları anıt mezara gömüyorlar.

Ve burada Osmanlı’yla işbirliği yapan bir Ermeninin eşini ve ço-
cuklarını katlettiklerini de övünerek anlatıyor Antranik:

“Hainden bu itirafları duyduktan sonra onu, eşini ve çocukla-
rını öldürüp evden dışarı çıktık.

“Bir haini ve hain soyunu yok etmek için, bir evi bütünüyle yok
ettik. Diğer hainlere gözdağı vermek için, Türklere ve Kürtlere de
Ermeni fedayisinin intikamcı olduğunu anlatabilmek için yok et-
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tik. Biz herhangi bir Ermeni fedayisine kalkan ele karşı, hep acı-
masız olduk. Şimdi biz bir yolunu bulup Kherzan Reisi Bşare Kha-
lil’i cezalandırmalıyız.” (agy, s. 82)

Kherzan aşireti lideri Bşare Halil de, tabiî aşiretinin ve halkının gü-
venliğini, canını, malını korumak için savaş başlatıyor Ermenilere kar-
şı. Bir Ermeni çete komutanını öldürüyor ve başını Osmanlı valisine,
öldürdükten sonra kesip götürüyor. Osmanlı ödül veriyor bu başarısın-
dan dolayı. O Halil Ağa’yı tuzak kurup öldürüyorlar.

Zamanımız daralıyor… Halil Ağa’nın başka bir aşiretten, Şebo Aşi-
reti’nden bir hasmı var. Halil Ağa’nın oğlunu öldürüyor o aşiretten bi-
ri. Halil Ağa da intikam almak için o aşirete saldırı yapmayı planlıyor.
Onun istihbaratını alıyorlar ve yola pusu kuruyorlar. Antranik, adamla-
rına emir veriyor. Çevresinde kaç adam var? On-on iki adamı var. On-
ları öldüreceksiniz ama Halil’i öldürmeyeceksiniz. Onu canlı bana tes-
lim edeceksiniz, diyor. Ve beraber gidip pusuyu kuruyorlar. Kademeli,
üç kademeli pusu kuruyorlar ve adamlarını öldürüyorlar. Halil Bey, An-
tranik’in önüne düşüyor. Ateş edip atını öldürüyor. Halil Bey’in ayak-
ları atın altında kalıyor. At bacaklarının üzerine devriliyor. Onun üzeri-
ne gelip canlı olarak yakalıyorlar Halil Bey’i. Ondan sonra sorguya çe-
kiyor önce:

“Bşare Halil sen misin?
“Evet.”, diyor.

Sonunda Halil Ağa, ne yapacaksan, tamam, diyor. Konuşma artık,
yap yapacağını.

Halil Bey’i tarif de ediyor. Uzun boyluydu, geniş omuzluydu, pek
de yakışıklıydı, diyor. Kıyafetini tarif ediyor, atını, eğerini, giydikleri-
ni tarif ediyor.

Ondan sonra:

“Sen Serok Paşa’nın başını ölüyken kestin. (Yani Ermeni çete
önderi Serok Paşa’nın. – N. A.) Ben senin başını sağken keseceğim.”

“Dedim ve bıçağımı boğazına attım. Başlık boynuna sarılı ol-
duğu için engel oldu. Sinirlenerek,

“Kevork şu başlığı bir yana çek.” diye hiddetle bağırdım.

“Kevork, Halil’in başından başlığı çekip çıkardı. Bıçağımı boy-
nuna vurdum. Boynunu gırtlağına kadar kestim. Kan, birtakım
sesler çıkararak dışarıya fışkırdı. İkinci vuruşumda başı yere düş-
tü ve başsız vücudu yerde kıvranmaya başladı.” (agy, s. 92)

diye devam ediyor…
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Yani Birinci Kuvayimilliye öncesi ve o sıralarda durum bu. 180 bin
kişilik bir Ermeni Ordusu, Birinci Dünya Savaşı’nın başından sonuna
kadar, hatta Mütarekeden sonra bile, yedi ay, diyor burada, Osmanlı’ya
karşı savaşı sürdürüyor. Filistin Cephesi’nde General Allenby’nin ba-
şarısında büyük rol oynadık, diyor.

Demek istediğimiz, kardeşçe, el ele vererek bu ortak vatanı emper-
yalistlerden ve onların maşalarından kurtardık. 1071’den bu yana bu
halk, kardeşçe yan yana yaşadı. Birlikte, Malazgirt Zaferi’ni de birlik-
te kazandık.

Şimdi Mustafa Kemal, Lenin’in de söylediği gibi, burjuva devrimi-
nin önderi. Sosyalist değil. Burjuva bir dünya görüşüne sahip. Ve
1925’ten itibaren de Türkiye’de Finans-Kapital yönetimi ele alıyor,
Mustafa Kemal de sadece suret olarak, görünüş olarak Türkiye Cum-
huriyeti’nin tepesinde.

Hiç mi etkinliği olmadı?

Muhakkak ki pek çok etkinliği oldu ama esas yönetim Finans-Ka-
pital iktidarında, arkadaşlar.

Şimdi bu kapsam içinde değerlendirmemiz gerekir Mustafa Ke-
mal’i.

Ve biz ne diyoruz?

Biz Atatürkçü değiliz. Mustafa Kemal’in; Antiemperyalist, Laik,
Yurtsever yönünü benimsiyoruz ve o ilkelerin savunucusuyuz. Ve on-
ları da hep savunacağız.

Mustafa Kemal, Antiemperyalist Birinci Ulusal Kurtuluş Sava-
şı’mızın Önderi. Tespitimiz bu bizim.

Yani hiçbir duygusallığa kapılmadan, mantığımızla tarihî süreci de-
ğerlendirip bu doğru hükme varıyoruz biz. Bu devrimci karara varıyo-
ruz. Ve bunu Usta’mız da savundu ve biz de savunmaya devam edece-
ğiz. Çünkü doğrusu bu…

(Sloganlar… Yeni Sevr’e Karşı Yaşasın İkinci Kurtuluş Sava-
şı’mız… Kahrolsun Emperyalizm Yaşasın Sosyalizm…)
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Ermeni İsyanı haklıydı demek, bugün Kürtlerin
yaşadığı topraklar tarihi Ermeni vatanıdır demektir

Dediğim gibi Pêrî Yayınları, buraya Kawa’nın amblemini de koyu-
yor. Kawa, Selahaddin’le birlikte, Antik Kürt Tarihinin en büyük iki
kahramanından biri, değil mi arkadaşlar?

Asur devletinin zulmünden, baskısından, tahakkümünden, Kürt
Halkını etrafında toplayıp isyan başlatarak kurtarıyor. Yani Kürt Halkı-
nı özgürleştiren isyanın önderi Demirci Kawa. Şimdi bu amblemi geti-
riyorlar, Kürt Halkını en büyük düşman kabul eden Ermeni Antranik’i
efsanevi kahramana dönüştürmeye çalışan kitabın üzerine koyuyorlar.
Bence Demirci Kawa’nın yüzkarası torunları bunlar. Ona layık değil.

(Alkışlar…)

Şimdi ne yazık ki, şu anda PKK ve BDP de bu kitabı yayımlayan-
larla aynı çizgide yaklaşıyor Ermeni Meselesi’ne, aynı bakıyor.

Ve biz, 24 Nisan’da emperyalizmin “umut kaynağı” ve “demokrasi
güçleri” olarak adlandırdığı Soytarı Solcuları protesto ettiğimiz zaman,
bize karşı çıkıyorlar, yahu  nasıl böyle bir şey yaparsınız? diye. Bilmi-
yorlar ki tarihlerini…

Onlara şu soruları sormamız lazım:
Peki Ermeni İsyanı meşru muydu?
Meşruydu, diyorlar.
Haklı mıydı?
Haklıydı, diyorlar.
Peki talepleri neydi?
İşte Antranik açıkça ortaya koyuyor: Mersin’le Trabzon’u birleşti-

ren hattın doğusunda kalan tüm topraklar, tarihî Ermeni vatanıdır. Biz
burada bağımsız bir Ermenistan kuracağız.

Peki Osmanlı verse miydi bunlara, Ermenilere, bu toprakları?
Buna cevap vermeleri gerekir.
İyi, tamam, alın mı demesi gerekirdi?
Meşru olan, haklı olan bu muydu?
Doğru olan, yapılması gereken bu muydu?
Buna cevap vermelerini istiyoruz. Eğer doğru ve haklıysa, Osmanlı

o gün yanlış yaptıysa, bugün siz savunun o doğru ve haklı olan talep-
leri. Açıkça savunun. Burası tarihi Ermeni vatanı, Ermeniler gelsin, bu-
rada bağımsız devlet kursunlar, deyin.
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Bunu diyemiyorsanız; ikiyüzlülük yapmayın, sahtekârlık yapmayın,
düzenbazlık yapmayın…

(Alkışlar…)

Türklerin ve Osmanlı’nın sırtından kimse demokratlık oynamasın!

Atalarımıza yok yere çamur atmayın. Atalarımız katildi demeyin!

Atalarımız çok doğru davrandılar. Türk ve Kürt ortak vatanını, em-
peryalizmin maşalarına karşı canlarıyla, kanlarıyla savunarak bize bu
vatanı armağan ettiler. Onlar onu yapmasaydı, belki bugün bizler ha-
yatta olmayacaktık. Belki olacaktık da adımız Ahmet, Mehmet, Süley-
man olmayacaktı. O zaman siz, evet verelim, deyin bakalım. Bakalım
Kürt Halkı sokuyor mu Kürt illerine… Düzenbazlık yapıyorlar. Dev-
rimciye yakışmaz, insana da yakışmaz, aydına da yakışmaz sahtekârlık.
Bir tezi savunuyorsan sonuna kadar tutarlı olacaksın.

Matematiksel bir kesinlikle kitabımızda belgeledik. Antranik’in
kendisi de anlatıyor. Birinci Dünya Savaşı’nın başından itibaren mütte-
fiklerin davasına bağlandık, sonuna kadar da sadık kaldık, diyor işte
okuduğum satırlarda.

Bunu görmezlikten mi geleceğiz?

Dediğimiz gibi, bizim için her şeyden önemli olan gerçekler. Olay-
lar. Olay bu. Bizim koyduğumuz şekilde gerçekleşmiş, yaşanmış olay.

Kafası CIA diniyle afyonlanan kitleler vatan haini
Tayyipgiller’i son seçimde de iktidara taşıdı

Arkadaşlar,

Bir başka başlık atarsak…

Bu yıl içinde seçimler oldu. Ve Tayyipgiller oylarını arttırarak ikti-
dara geldiler değil mi?

Ne acı ki, şu anda yeni bir seçim olsa oylarını belki daha da arttır-
mış olurlar.

Peki, bunu nasıl başarıyorlar?

Usta’mızın da söylediği gibi, bir demokrasi filan yok. Aslında bir
seçim filan yapılmıyor. Bir düzenbazlık, bir kandırmaca var…

Yine, bu yılın sanıyorum başlarındaydı, Bursa’da “Kırklar Dergâhı”
diye bir yüzkarası alçak şeyh çıktı, değil mi arkadaşlar, dergâhın şey-
hi?

Müritlerini kadın erkek demeden sinkaf ediyor. Eşiyle gidiyor bir
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mürit, o namussuz insan sefaleti hem eşini, hem kendisini sinkaf edi-
yor. Bunu da açıkça söylüyor. Savundu değil mi? Bunu yapmasam, di-
yor, aklını kaybeder onlar. Yapmak zorundayım, diyor.

Şimdi o insanlar durup dururken o hale gelmiyor. Hiç kimse, hay-
van bile gidip kendisini ve eşini düzdürmez, arkadaşlar. Ama hani Us-
ta’mızın dediği gibi, insan sınıf  körlüğüne düştü mü, hayvandan çok
daha aşağılara düşer…

O insanları, 1950’den bu yana, ABD’nin “Yeşil Kuşak Projesi” çer-
çevesinde dinle afyonlaya afyonlaya, uyuta uyuta, uyuştura uyuştura,
insanlıktan çıkara çıkara o hale getirdiler. Bir anda olmuş, ortaya çık-
mış bir durum değil bu. Yani insanları insanlıktan çıkardılar. Düşün-
mekten alıkoydular, çürüttüler... Her geçen gün afyonlana afyonla-
na, Yusuf Hayaloğlu’nun dediği gibi, bu halkçı şairimizin dediği gi-
bi, “santim santim çürüdüler” insanlarımız. Düşünemez hale geldiler.
Benzer bir durum siyasi süreçte de yaşanıyor.

Yakında, işte geçen ay doğalgaza yüzde 14 zam yapıldı. Elektriğe
yüzde 10 zam yapıldı. Tüketim vergisi, iletişim vergisi ha bire arttı. Ye-
ni zamlar yine kapıda.

Asgari ücret kaç şu anda Ali Başkan?
Ali Başkan: 598.
Nurullah Ankut Yoldaş: 598 Lira net... Bir ev kirası bile değil…
Ama geçen Ayhan Arkadaşla da konuştuk, ambarlarda çalışan oğ-

lum da var, ambar işçileri AKP’ye oy veriyor, ambar patronları CHP’ye
oy veriyor.

(Gülüşmeler…)

İşte Ali Başkan’la da aynı şeyi konuştuk. Öyle değil mi Başkan?
Böyle.
Yani bu hale nasıl geldi bu insanlar, arkadaşlar?
Tütün İşçileri… Yaşadık geçen sene değil mi? Recep Tayyip koyu-

yor oğlunun adını. Recep de kesmiyor.
(Gülüşmeler…)

Kapının önüne konuluncaya kadar, gazı ve aralık soğuğu muydu
Başkan? Aralık mıydı?

Ali Başkan: Aralık.
Nurulllah Ankut Yoldaş: Ankara Aralık’ının dondurucu soğuğun-

da suyu yiyinceye kadar Tayyipçi, arkadaşlar. Biber gazı ve suyu yi-
yince ancak kendine gelebiliyor…
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(Gülüşmeler…)

Ali Başkan: Yüzde 65’i, yapılan araştırmada.
Nurullah Ankut Yoldaş: İşçi Sınıfımız ki en modern sınıf, değil

mi?
Ama İşçi Sınıfımızı da bu hale getirdiler.
İnsanoğlu sadece zekâyla bir iş yapamaz. O zekâya bilgi de yükle-

mek gerekir. Doğru bilgi yüklemek gerekir. Ancak o zaman o akla dö-
nüşür. Zekâ ayrı şey, akıl ayrı şey.

Şimdi hep bu örneği veririm: Bilgisayara meraklı olan  çok arka-
daşlarımız var; ilgilenen, bilen, anlayan. En gelişkin bilgisayar bile,
modern, iyi bir işletim sistemi yüklemezseniz aptal bir makinedir, bir
işe yaramaz. Bir işlem yapamazsınız. Ancak iyi bir işletim sistemi yük-
lerseniz o zaman harikalar yaratır. İşte insanlarımızın, halkımızın, İşçi
Sınıfımızın, köylülüğümüzün beynindeki bu doğal yapıya sahip bilgi-
sayarlara, çok güçlü bilgisayarlara, siz doğru, çağın aydınlık bilgilerini
değil de, Ortaçağ karanlığının bilgilerini yüklerseniz, insanlar bu hale
gelir. Artık ne dünyayı, ne Türkiye’yi, ne kendi menfaatini göremez
olur. Hayvanı bir kere kandırırsınız. Ama o insanları on kere, yüz kere
kandırırsınız. O hale gelir insanlar. Sınıf körlüğü bu…

Bunların gerçek dinle de ilgileri yok. Hiç ilgileri yok. Konu Kürt
Tarihinden açıldı. Unutabilirim belki, söyleyeyim. Benim en büyük
kahramanlarımdan biri Selahaddin, arkadaşlar. 85 yıl Haçlı işgali altın-
da kaldıktan sonra Kudüs’ü kurtaran büyük komutan. Ne yazık ki, o za-
ferinden sanıyorum 5 ya da 6 yıl sonra hayatını kaybetti. Ölüm döşeği-
ne düşünce, kefenini büyükçe bir mızrağın üzerine taktırıyor ve Şam
sokaklarında dolaştırıyor. Ve görevli; “İşte Şark’ın büyük sultanı ahre-
te göçüyor ve götüreceği tek malı budur”, diye duyuruda bulunuyor
halka. Ve öldüğü zaman cenazesini, kendi kişicil 5 kuruşu yok, ancak
dostlarının ortaklaşa oluşturdukları bütçeyle kaldırıyorlar. Hâlbuki iste-
se büyük hazineler sahibi olur.

Ve devletin hazinesinde ne varsa her gelene veriyor. Hatta maliye-
cileri gerçek rakamı gizliyorlar ondan. Çünkü Sultan, her isteyene iste-
diğinin tümünü vere vere bir şey kalmaz. Hazinede, diyelim 100 birim
altın varsa, diyorlar ki, 10-20 birim var şu anda. Ancak onun da bir kıs-
mının kalması gerekir, şu kadarını verelim, diyorlar. Yoksa hepsini ve-
rir, sıfırı tüketir. Çünkü Selahaddin; “Ne işe yarar ki, ihtiyacı olanlara
verilmezse  para, altın, mal, mülk? Başka neye yarayacak?” diyor, ar-
kadaşlar. Yiğit, insancıl, fedakâr, gönlü insan sevgisiyle dolu bir komu-
tan.
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Adı Selahaddin olan, çocuğunun adı Selahaddin olan Yoldaş’ımız
var mı?

Pınar Akbina: Dedemin ismi.
Nurullah Ankut: Dedenin ismi. Evet dedeni kutlarım.
(Alkışlar…)

Daha doğrusu, dedenin babasını kutlarım. Dedeni de, o taşıdığı de-
ğerli isimden dolayı kutlarım. Ama yoldaşlarımız için üzgünüm. Bakı-
yorum, yoldaşlar, Türkse Türkçe çiçek böcek adlarına ilgi gösteriyor-
lar. Kürtse onun Kürtçesine ilgi gösteriyorlar.

(Gülüşmeler…)

Evet arkadaşlar. Doğru yapmıyorlar.
Mesela Türklerden de Tuğrul Bey, tüm Asya’yı fethedip atın üstün-

de muzaffer bir komutan olarak dolaşırken, girdiği zaman fethettiği ül-
kenin başşehrine; komutan kim, sultan kim? diye şaşırıyorlar. İşte bu,
diyorlar. Bakıyorlar üzerinde rengi solmuş eski bir cepken. Sırtında yay
torbası, omuzunda yay. Nasıl sultan? diye düşünüyorlar, kılığını kıya-
fetini görünce… Ayağında sıradan keçe çizmeler, yani öyle yaşıyor.
Ama o insanlar işte hâlâ İlkel Komünal Toplumun gelenekleriyle ger-
çek İslamın değerlerini birleştiriyorlar, arkadaşlar.

İnsanlık Tarihinin yüz akı,
yiğit, insancıl kahramanlar:

Selahaddin, Tuğrul Bey
Abdullah bin Cafer-i Tayyar

Yine buradan çağrışım oldu. Hz. Ali’nin abisinin, Cafer-i Tayyar’ın
oğlu Abdullah cömertliğiyle ünlüymüş. Yani o da her ihtiyacı olana is-
tediğini veren birisiymiş. Bir gezintisinde, bir hurma bahçesinin yanın-
dan geçiyor. Bir siyah köle bahçeyi, ağaçları ve toprağı düzenliyor, ça-
lışıyor. Tam o arada da… Şehirden biraz uzaktaymış hurma bahçesi.
Bir günlük yani üç öğün yiyeceği getiriliyor kölelerin. Hani çobanlara
da bir günlük yiyeceği azık torbasında, heybede verilir ya... Çoban,
eşeğinin heybesine koyar bunu, üç öğün, ertesi gün öğleye kadar yer,
aynı şekilde. Tam o arada da bir köpek geliyor. Bir öğünlük yiyeceğini
çıkarıp veriyor köpeğe, köpek bir anda yiyip bitiriyor. Yine yüzüne ba-
kıyor dilini çıkararak, kuyruk sallayarak… Köle, ikinci öğünlük yeme-
ğini de veriyor. Köpek onu da yiyor. Ondan sonra çıkarıyor üçüncü
öğünlük yemeğini de veriyor. Köpek onu da yiyip bitiriyor. Yanına va-
rıyor Abdullah bin Cafer-i Tayyar, diyor ki; Arkadaş yahu ne yaptın
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sen, üç öğünlük yemeğini de verdin. Hiç değilse bir öğünlük yemeğini
verseydin, öbürleriyle idare etseydin. Efendim, diyor, o hayvan öyle
gördüm ki uzaklardan geliyor, nafakasının peşinde. Çok açtı, dayana-
madım hepsini verdim. Peki, sen ne yapacaksın, diyor bir gün boyun-
ca? Sabredeceğim. Su içip katlanacağım, yarını bekleyeceğim, diyor.
Cafer-i Tayyar kendi kendine düşünüyor: Yahu bizi herkes cömert bilir.
Biz ki Hz. Ali’nin yeğeniyiz. Bu adam bir siyah köle, diyor. Utanıyor
durumundan. Onun cömertliğine bak, benimkine bak, diyor. Gidiyor,
bahçenin ve kölenin sahibini buluyor; ne istediyse veriyor satın alıyor.
Hem bahçeyi, hem köleyi… Köleyi çağırıyor, sen artık azadsın, özgür-
sün. Bahçeyi de, hurma bahçesini de sana hediye ettim, diyor. O da se-
nin. Artık özgür bir insan olarak orayı işle, geliriyle geçin, diyor. Bu-
nun üzerine arkadaşları diyorlar ki: Ey Abdullah bin Cafer-i Tayyar, iş-
te şimdi o köleden daha cömert oldun. Ne dese beğenirsiniz arkadaşlar.
Yook değil, diyor. Keşke öyle olsaydı. O tüm malını verdi, sahip oldu-
ğunun tümünü verdi. Bense sahip olduğumun çok azını verdim, diyor.

Yani o zaman insanlarının, o gerçek İslamı savunan insanların anla-
yışı bu, arkadaşlar, vicdanı bu…

Abdullah bin Caferi Tayyar’ın babası Cafer-i Tayyar da Rumlara
karşı, bir savaşta İslamın sancağını taşırken şehit oluyor. Sancak ma-
lum, savaşta askeri tek hedefe odaklamak için kullanılır. Sancaktar de-
vamlı o hedefi gösterir. Askerin dikkatini, azmini, hırsını belli bir nok-
taya, asıl vurulacak noktaya odaklamak için önden yürür. İşte o savaş-
ta Cafer-i Tayyar’ın sancak taşıdığı sağ eli kılıçla vurulup kopuyor. Sol
eline alıyor sancağı. O da vurulup kopuyor. Ondan sonra kollarıyla be-
denine kitleyerek sancağı taşımaya devam ediyor. Tabiî ondan sonra
boynu da isabet alarak şehit oluyor. O yüzden Hz. Muhammed, cenne-
te uçarak giden şehit anlamında Cafer-i Tayyar diyor. Bana Allah tara-
fından bildirildi: O şu anda cennette; ailesini ziyaret ediyor. Hem de
uçarak, savaş alanından uçarak cennete gitti, diyor. Lakabı da oradan
geliyor.

Gerçek İslamı savunanların ve Selahaddin gibi, Tuğrul Bey gibi onu
yürekten benimseyen insanların anlayışı, vicdanı, fedakârlığı bu, arka-
daşlar…

Hz. Muhammed, çağının devrimcisidir

İslamın, Hz. Muhammed’in ve Dört Halife’nin ruhunda, gönlünde
yatan anlayış da bu. Bunu Usta’mız, “Allah, Peygamber, Kitap” adlı
eserinde (iki paragrafla anlatmaya, aktarmaya çalışayım) çok güzel or-
taya koyar:
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“Evrim’e bilinçle uyumdan bugün bile söz edilemiyorken,
Kur’an ve Peygamberi zamanında bundan ancak Hz. Muham-
med’in skolastik bilgileri ve daha çok evrimin özünü yansıttığı için,
keskin sezileri açısından söz edebiliriz. O sadece “Medeniyet ma-
tahlarına satılmayınız; aza kanaat edip şükrediniz” biçimindeki
öğüt ve örnek davranışlarıyla bunu uygulayabiliyordu. Bu da onun
içinden çıkageldiği Komün Kollektif Aksiyonundan kaynaklanı-
yordu. Çünkü beyin ve bedeni kolektivist yönde güçlüce kurul-
muştu. Kur’an’ın buyrukları, hep o ülkücü kolektivist temellerin
medeniyete geçiş sentezleriyle karışarak dile gelişi olmuştur.” (H.
Kıvılcımlı, Allah-Peygamber-Kitap, s. 322)

Yani bizim hep tekrarladığımız gibi, İlkel Komünal geleneklerini
ruhunda ve bedeninde tümüyle taşıyor, yaşıyor Hz. Muhammed. Ama
daha fazlası elinden gelmiyor ki. Güç yetiremiyor daha iyisine… Çün-
kü o anki Arap toplumu sınıflı toplum aşamasına geçmiş bulunuyor. Te-
feci-Bezirgânlar Mekke’nin de, Medine’nin de yönetimini ellerine al-
mışlar. Hz. Muhammed, bunların sömürü ve vurgun düzenine karşı bü-
tün gücüyle mücadele ediyor. Ama karşısında sömürücü  bir sosyal sı-
nıf ve onun  kurduğu bir sömürü düzeni var. Hz. Muhammed’se kendi-
si ve çevresindeki bir avuç temiz kalpli Müslüman yoldaşı… Sömürü-
cüleri ve düzenlerini tümden yenip ortadan kaldırmaya gücü yetmiyor.
Ama onları önemli ölçüde geriletiyor. Sömürü düzeninin kanunlarını
aynı oranda ılımlandırıyor. Seyreltiyor. İşte Kur’an bu… Hz. Muham-
med’in ve can yoldaşlarının gönlü Sosyalizmden yana. Yani eşitlikçi;
sömürenin, sömürülenin olmadığı kardeşçe bir düzenden yana.

Hz. Muhammed’in yaşayışı da aynı bildiğimiz gibi. Dört Halife, Se-
lahaddin, Tuğrul Bey, Abdullah bin Cafer-i Tayyar ve diğer pek çok
gerçek Müslüman da hep aynı komünal gelenekleri yaşıyor ve sürdü-
rüyorlar ruhlarında ve bedenlerinde.

Bir paragraf daha aktarayım, arkadaşlar kısaca, zamanımız giderek
daralıyor sanıyorum:

“Unutulmamalı-daima hatırlanmalıdır ki, Hz. Muhammed
“son peygamber”dir ve bunu dâhiyane bir seziyle görmüştür. Ar-
tık yeryüzünde Kent kuracak Barbar kalmamış, Orijinal Tarihsel
Devrimlerin (Kentten Sınıflı Topluma, Medeniyete geçişlerin) sonu
gelmiştir. itedeki İlkel Komünal Toplumların sonunun geldiğini sezi-
yor, Hz. Muhammed. Yani tüm Ortadoğu’yu gezip görerek, içinde ya-
şadığı Arap toplumunu analiz ederek bunu görüyor. Kendisinden son-
ra, artık bu tür -tanrısal buyruk diyelim- görünümü altında insanlara in-
sancıl öğütler vermek, kurallar koymak (yeni bir din kurmak) artık tut-
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maz, diyor. O yüzden ben Hatem-el Embiyayım-Peygamberlerin so-
nuncusuyum, diyor. Tutmayacağını biliyor. – N. A.) Bu yüzden Hz.
Muhammed son peygamberdir. Bu aynı zamanda peygamberler
peygamberi hepsinin sentezi de demektir. Ve o derecede insancıl-
dır: insanı ve kendisini derinden anlamaya-hoşgörülü olmaya çalı-
şır. Allah’tan (Doğa ve İnsanın Gidiş Kanunlarından) (yani Tanrı
buyruğu dediklerinin tamamı Kur’an’da, Doğa ve İnsanın Gidiş Ka-
nunlarıdır. – N. A.) saygı ve sevgiyle korkar, çekinir, yalan söylemez-
bunlara uymak için çırpınır. Ve bütün İnsanlık için üzülür. Gör-
evinin kutsallığını ve zorluğunu bilir…” (H. Kıvılcımlı, Allah-Pey-
gamber-Kitap, s. 320)

O yüzden, Şeytan dediği; Tefeci-Bezirgânlardır aslında. Allah, Do-
ğanın ve Toplumun Gidiş Kanunlarıdır. Şeytan da, Arap toplumunun o
anda içine girdiği Tefeci-Bezirgân toplumu ve o toplumun asalak, vur-
guncu şefleri, yöneticileridir, bizim Tayyipgiller gibi. Tayyipgiller de
onların torunları. Sadece Tayyipgiller değil tabiî, tüm şu anki İslam
devletlerinin yöneticileri… Her kademedeki yöneticileri…

Kur’an’ın insancıl öğütlerinin
CIA Müslümanları tarafından tahrif edilişi

Size daha önce de birkaç kez aktardım, arkadaşlar, Bakara Sure-
si’nin 219’uncu Ayeti’ni, bazı arkadaşlarımız hatırlayacaktır:

“De ki: helal kazancınızın size ve bakmakla yükümlü oldukla-
rınıza yeterli olanından artanını verin.”

Mal biriktirmeyin, mal yığmayın, mala tamah etmeyin, diyor. Sade-
ce ailenize yetecek kadarını alıkoyun, gerisini verin, dağıtın…

İşte Sosyalizm değil mi, arkadaşlar bu?

Evet.

Ruhunda, bedeninde yatan, yaşayan Komüna Kanunlarının bir so-
nucu. Onların dillenişi.

Yine aynı ayeti, sağ olsun bizim Halil Yoldaş’ımız bu son Kitap
Fuarı’nda bir Kur’an Meali daha almış, bana hediye etti. Ahmed Hulu-
si diye, yurtdışında yaşayan bir ilahiyatçının kitabı. Parasız dağıtmış.

Halil Yoldaş: Her yıl dağıtıyorlar.

Nurullah Ankut Yoldaş: Her yıl dağıtıyormuş.

Bir dinleyici: Bursa’da da dağıttı.

Nurullah Ankut Yoldaş: Bursa’da da dağıttı, evet arkadaşlar. “Bu

141



kitap parayla satılmaz”, diye uyarı koymuş. “Satan olursa vebal altın-
dadır”, diyor.

Bir başka dinleyici: Hoca’m sınır yok, herkes istediği kadar alabi-
lir.

Nurullah Ankut Yoldaş: Evet arkadaşlar. Anlayışına tümden katıl-
mayız muhakkak ki, yorumları filan bizim doğru bulacağımız yorum-
lar değil ama niyeti iyi. Niyetlere göre ameller değerlendirilir ya, temiz
kalpli. “Allah ilminden para kazanılmaz”, diyor, örneğin.

Fakat Ahmet Hulusi de Kur’an’ın ekonomi anlayışını kavrayamadı-
ğı için bu konudaki ayetlerin bir bölümünü yanlış da anlayabiliyor. Me-
sela: Beled Suresinin 13’üncü Ayetinin “Fekkü rekabetin: esaret bağını
çözmek yani köleleri azad etmek” şeklindeki buyruğunu kavrayamıyor.
Şöyle yorumluyor: “13- Fekkü rekabetin; (O) esaret bağını çözmektir
(bilinci bedenin esaretinden kurtarmak)!”

Hz. Muhammed, İslamiyeti bir sarp yokuşa benzetiyor. Ve Müslü-
manlara o yokuşu tırmanmayı emrediyor. O yokuşun  ne olduğunu da
şöyle açıklıyor:

“10-) Ona iki yolu (Hak ve bâtıl) gösterdik!
“11-) El Akabe’ye (o sarp yokuşa) tırmanmayı göze alamadı (in-

san)!
“12-) Nedir bilir misin el Akabe?
“13-) (O) esaret bağını çözmektir (bilinci bedenin esaretinden

kurtarmak)!
“14-) Yahut aç olduğu hâlde elindekiyle başkasını doyurmak!
“15-) Yakınlığı olan yetimemek yedirmektir).
“16-) Yahut toprağa uzanıp kalmış yoksula yedirip doyurmak-

tır.
“17-) Sonra da iman eden, birbirlerine sabrı yaşamayı tavsiye

eden ve merhameti tavsiye eden kimselerden olmaktır.” (A. Hulusi,
agy.)

Apaçık gördüğümüz gibi Hz Muhammed, İslamiyeti burada bütü-
nüyle maddi bir düzlemde koyuyor. “Beden”den, “Bilinç”ten hiç söz
etmiyor. İslamiyetin maddi-ekonomik temelini koyuyor. “Köleleri azad
edeceksin!” diyor. Köleci düzeni kaldıracaksın, diyor. Kendin aç olsan
bile, elindeki maddi geçim araçlarını başkalarına vereceksin. Onları
doyuracaksın, diyor. Mesela yakınlığın olan, tanıdığın, bildiğin yetim-
lere vereceksin, diyor. Yahut açlıktan dermanı kesilmiş, toprağa uzanıp
kalmış yoksula vereceksin, onu doyuracaksın, diyor. Kendin merha-
metli olduğun gibi, başkalarına da merhametli olmayı tavsiye eden

142



kimselerden olacaksın, diyor.

Bakara Suresi Ayet 219’da neyi emrediyordu?

“Zaruri ihtiyaçlarından arta kalanını dağıtacaksın, başkalarına vere-
ceksin. Mal küplemeyeceksin. Biriktirmeyeceksin” diyordu. Burada
ise daha da ileriye götürüyor buyruğunu: “Kendin aç olsan bile başka-
larını doyuracaksın önce.” diyor. Önce kendini değil, kendinin dışında-
ki ihtiyaç sahiplerini düşüneceksin, onların dertlerine derman olacak-
sın, diyor.

Nitekim A. Hulusi’nin dışındaki, bizim incelediğimiz Elmalılı
Hamdi Yazır, Yaşar Nuri Öztürk, Ömer Nasuhi Bilmen, Süleyman Ateş,
Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Hakkı Yılmaz, İhsan Eliaçık,
Edip Yüksel, Ali Bulaç gibi pek çok çevirmen Beled Suresinin bu Aye-
tini “Köleleri azad etmek” şeklide doğru olarak anlamış ve çevirmiş-
lerdir.

Bakara Suresinin 219’uncu Ayetininin A. Hulusi’deki çevirisine
baktım. Onu son derece doğru anlıyor, arkadaşlar:

“(…) Allah yolunda ne kadar harcayacaklarını soruyorlar. De ki:”

Arap arkadaşlara soruyorum: “El Afv” ne demek, arkadaşlar? El
Afv: a, f, v. Mahmut Arkadaş Suudi Arabistan’da da çalışmıştı.

Mahmut Yoldaş: Öncesini ve sonrasını bir okuyun da belki anlaşı-
lır yani.

Nurullah Ankut Yoldaş: Evet, okuyayım Mahmut, ayetin tümünü:

“Yes’elûneke anil hamri vel meysir* kul fiyhima ismün kebiy-
run ve menâfi’u linNâs* ve ismühüma ekberu min nef’ıhima* ve
yes’elûneke mâ zâ yunfikun* kulil ‘afv* kezâlike yübeyyinullâhu
lekümül âyâti lealleküm tetefekkerûn.”

Burada çevirmiş, “zaruri harcamalarınızdan”. El Afv: zaruri harca-
malarınızdan.

Gülden Yoldaş: Karın doyurmak, karın doyurmak olarak.

Nurullah Ankut Yoldaş: Evet, yani karın doyurmak da zaruri bir
harcama.

“De ki: “El Afv (zaruri harcamalarınızdan) arta kalanı bağışla-
yın!” Allâh böylece gereken apaçık işaretleri veriyor size...” (Ah-
med Hulusî, Allah İlminden Yansımalarla Kur’ân-ı Kerîm Çözümü, s.
59)

Kime verileceğini de söylüyor, Hz. Muhammed: “İhtiyacı olanlara.”
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Onu da söylüyor yukarıda: “Yetimlere, öksüzlere, yolda kalmışlara,
düşkünlere, esirlere”, onlara vereceksiniz, diyor.

Mahmut Yoldaş: İhtiyacı olanlara, arkadaşlar.

Nurullah Ankut Yoldaş: İhtiyacı olanlara. Şimdi demek ki; zaruri
harcamalar. Onun dışında tümünü bağışlayacaksınız, diyor arkadaşlar.

Yoldaşlarımız, iki saatimizin dolduğunu söylüyorlar. Size ayrılan
süre bu kadardı, bitti, diyorlar.

Bu da “İslam ve Kapitalizm”, İhsan Eliaçık, Eren Erdem, Hak-
kı Yılmaz Yünak’ın görüşlerinin toplamından oluşuyor. Yılmaz Yü-
nak’ın bölümünden okuyorum, arkadaşlar:

“Benim yaşam düsturum olan Bakara 219’un Suudi Kralı ta-
rafından Türk hacılara dağıtılan mealine bakın.”

Tabiî sadece Türk hacılara dağıtılmıyor böyle mealler. Her Müslü-
man ülkeden gelen hacılara o ülkenin dilinden mealler dağıtılıyor ve
içerik aynı. Bakın aynı ayeti nasıl koyuyor arkadaşlar:

“Sana iyilik için neyi dağıtacaklarını da sorarlar. Onlara affet-
mek olduğunu söyle.”

Buyurun arkadaşlar. Neyi, kimi affedeceksin sen düzenbaz?..

Yani Allah’ın Kelamını tersyüz ediyorsun. İşte böylesi alçaklar var
artık. Bunlar da Hz. Muhammed’in torunları değil… Tersine Hz. Mu-
hammed’in Ehl-i Beyt’ini Kerbela’da en canavarca yöntemle yok eden
Yezid’in torunlarıdır. Bunlar, Hz Muhammed’in “Ben Arap’ım, ama
Arap benden değildir.” hadisinde işaret ettiği Arap Tefeci-Bezirgânları-
nın yani Ebu Leheb’in, Ebu Cehil’in, Ebu Sufyan’ın, Muaviye ve Ye-
zid’in torunlarıdır. O yüzden günümüzün Haçlı Ordularının en alçak
müttefikleri olmuşlardır, yüz yıldan beri… Hâlâ da o şerefsizliği devam
ettirmektedirler. AB-D Emperyalistlerinin Ortadoğu’daki en şerefsiz
işbirlikçileridir bunlar.

Ve işin tuhafı, bizim ülkenin Diyanet İşleri; yahu bu ne biçim iş;
“Kur’an’ı ne hale getiriyor bu adamlar?” diye sorabiliyor mu?..

Dinleyiciler: Oradan destek geliyor. Oradan besleniyorlar.

Nurullah Ankut Yoldaş: Aynılar çünkü, aynılar… Aynılar, arka-
daşlar, aynılar…

Van’dan Tayyip nereye gitti?

Suudi prensin taziyesine gitti değil mi özel uçağıyla?

Kral Abdullah Ankara’ya geldiğinde, oteline gidip ayağına gittiler.
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Onlara nasihatte bulundu. Yani hiçbirinin makamına gelme tenezzü-
lünde bulunmadı.

Hani ne derler?
Aynı toptan kesme. Aynı çamurdan yoğrulma bunlar…

İşte CIA İslamı’nın müritlerinin serveti

Yaşar Nuri Öztürk’ün “Allah ile Aldatmak” adlı önemli bir kita-
bı var. İlahiyatçı ama yer yer katıldığımız görüşleri var, katılmadığımız
pek çok yorumu da var, görüşü de var tabiî.

Kral Fahd’ın servetini açıklıyor arkadaşlar. Öldükten sonra geride
bıraktıkları:

“32 milyar dolar nakit para (Abdullah’tan önceki kral bu arka-
daşlar, bildiğimiz gibi. – N. A.), Riyad ve Cidde’de 5 milyar dolar de-
ğerinde iki saray, Fransız Rivierası’nda bir şato, Boeing 747 tipi
bir uçak, Cadillac marka onlarca araba, İspanya’nın Marbella ka-
sabasında 250 dönüm alanda yaptırılmış bir saray.

“Verilen bilgiye göre, Peygamber Beldesi Kralı’nın Marbel-
la’daki sarayında 800 kişilik bir hizmet ekibi çalışmakta, şoförlere
5 bin, diğer hizmetçilere 3 bin dolar aylık verilmektedir. Sarayın
hizmeti için 4 uçak, 600 Mercedes otomobil, 50 limuzin, seçkin otel-
lerde 300 oda ve ayrıca 180 bin Euro’luk villalar kiralanmış.

“Kral, her yıl, 100 milyon dolar değerindeki El-Diriyah yatıyla
Fransız kıyılarını dolaşırdı. 1987’de Monaco kumarhanelerinde 6
milyon dolar kaybederek medyanın gündemine oturmuştu. 3 karı-
sı ve 8 oğlu var. Kızlarının olup olmadığı, varsa sayıları her ne hik-
metse bildirilmiyor. Kral 83 yaşında öldü. Son yıllarında bol bol
cami yaptırdığı söyleniyor. Bu durum akla hemen şu soruyu getiri-
yor:

“İslam dünyasında ve ‘geleneksel Müslüman’ tipin hayat ve ic-
raatında cami neyin maskelenmesinde kullanılıyor ve neyi ifade
ediyor?

“İslam dünyasında cami sayısı arttıkça, ahlâk, irfan, iz’an, ba-
siret, hürriyet, bağımsızlık, insana saygı gibi temel değerlerin pay-
dası düşüyor. Bunun anlamı, İslam dünyasının yanlış bir rotada
ilerlediği, kendisini, kitleleri ve Allah’ı aldatmayı hüner sandığı
merkezindedir.

“Kralın dünya ölçeğinde hamisi, garantörü, bilindiği gibi ABD
idi.” (agy, s. 67-68)

Demek ki, Hz. Muhammed’in İslam’ı değil.
Kimin?
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CIA’nın İslamı! CIA İslamı, arkadaşlar bunların savunduğu…

19 Aralık 1977’de İran Şahı’nın katlettirdiği Ali Şeriati adlı bir sos-
yolog vardı; “Dine karşı din” diyor, bunların yaptığına. Yani gerçek di-
ne karşı sahte din. Bununla mücadele etmek çok zor, diyor. Çok zor
gerçekten… Bizde de okullarda okutulan, ilahiyat fakültelerinde anla-
tılan, okutulan, imamların hutbelerde anlattıkları din, gerçek İslam de-
ğil. Tarikatların yuvalarında anlattıkları İslam değil. Amerikan dini,
Amerikan İslamı... İçi boşaltılmış, tersyüz edilmiş İslam. Aynı, Suudi-
lerin Bakara Suresi’nin 219’uncu Ayeti’ni tersyüz edişleri gibi…

Bu ay içinde bir Suudi prens, yatıyla geldi, haber oldu medyaya,
okuyan arkadaşlar vardır. Rus milyarder de, ünlü vurguncu milyarder
var ya, arkadaşlar.

Dinleyiciler: Abromowitz.

Nurullah Ankut Yoldaş: Abromowitz, evet. O da yatıyla geliyor.
Yatları çok uzun, yüz küsur metre. Suudi prensin yatı limana ya da yat
limanına diyelim, daha önce girdiği için, öbürünün yatı giremiyor.
Açıkta demirlemek zorunda kalıyor. Sığmıyor çünkü iki yat limana, o
denli büyük. Ve bu Suudi prensin 13 buçuk milyar dolar serveti varmış.
Dünyanın 26’ncı zenginiymiş, zenginler sıralamasında. Prenslerden bi-
rinin durumu da bu.

Bir dinleyici: Bizim prenslerin de gemicikleri var.

Nurullah Ankut: Evet. Bizimkilerin henüz gemicikleri var. Bizde
öyle büyük petrol rezervi olmadığı için gemicikleri var. Onunla idare
etmek durumundalar.

Hz. Muhammed Kur’an’da insanları sürekli
insancıllığa, dürüstlüğe sevk etmeye çalışır

Âdiyât Suresi, arkadaşlar:

“Soluk soluğa koşanlar, sonra ateş saçanlar, sonra sabahtan
baskın yapanlar, derken orada tozu dumana katanlar, sonra bir
toplumun en değerli kaynaklarına, varlıklarına kadar dalanlar,
kanıttır ki kesinlikle insan rabbine karşı çok nankördür. (Bunları
tarif ediyor, arkadaşlar. – N. A.) Kendisi de buna kesinlikle tanıktı,
şüphesiz o, mal sevgisinden dolayı da kesinlikle çok katıdır.”

Ne güzel koyuyor bunların ruhiyatını değil mi Hz. Muhammed?..

Hâlâ kılıçla boyun vurdurarak idamlar yaparlar, arkadaşlar. İnsanlık
yok… Sevgi yok bunlarda…
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“Peki o vurguncu insanlar, kabirlerde onların diriltilip dışa
atıldığı, göğüslerde onların derlenip toplandığı zaman, hiç şüphe-
siz o gün Rablerinin kendilerine gerçekten haber verici olduğunu
bilmezler mi?”

Nasıl uyarıyor değil mi? Başka ne desin? Ne desin başka?..
Sözün gücüyle yapılabilecek  her şeyi söylüyor. Korkutmaya da ça-

lışıyor. Ama bunlar artık, denir ya, ar damarı yırtılmış, patlamış diye.
Yani perdeyi yırtmışlar. Bunlar için ne söylesen boş…

Yine sevgili, rahmetli Yusuf Hayaloğlu’muzun dediği gibi, “dirhem
dirhem tükenmişler, çürümüşler”, bitmişler, insanlıktan eser kalmamış.
Bunlara ne fayda eder?..

Yine Hz. Peygamber bir olay anlatır, yaşanmış bir olay. O zenginler
tarafından  işlenmiş bir olay. Bununla öğüt vermek ve korkutmak ister
zalimleri.

Kelam Suresi:

“Şüphesiz Biz, o çiftlik sahiplerine belâ verdiğimiz gibi onlara
belâ vereceğiz: (Geçmişte biz çiftlik sahiplerine belâ verdik. Şimdi on-
ların devamcılarına da vereceğiz, diyor. – N. A.) Hani onlar (yani o
çiftlik sahipleri. – N. A.), sabah olunca kesinlikle çiftliğin ürünlerini
devşireceklerine yemin etmişlerdi. Bir istisna da yapmıyorlardı.
Ama onlar uyurken Rabbin tarafından bir tayfun çiftliğin üzerin-
den dolaşıverdi. Sabaha, çiftlik, biçilmiş/devşirilmiş gibi oluverdi.
Sabahladıkları vakit birbirlerine seslendiler (Uyanıp evlerinde ses-
leniyorlar. – N. A.): “Haydi, devşirecekseniz sabahleyin erkence gi-
din!” dediler. Hemen yola koyuldular, aralarında fısıldaşıyorlardı:
Sakın bugün aranıza bir yoksul sokulmasın! (Yani bir yoksul soku-
lup da sizden bir şeyler ister, vermek zorunda kalırız, aman bir yoksul
sokmadan erkenden gidip ürünü hasat edelim diyorlar. – N. A.)

“Sadece engelleme gücüne sahip/şiddete güçleri yeten bir tavır-
la erkenden gittiler. Ama çiftliği gördüklerinde: “Biz şüphesiz biz
şaşırmışız/ yanlış yere gelmişiz; yok yok, biz yoksun bırakılmışız;
Allah bizi cezalandırmış!” dediler. En hayırlı olanları: “Ben size
‘Allah’ı noksanlıklardan arındırmıyor musunuz?’ dememiş miy-
dim?” dedi. Onlar: “Rabbimiz Seni tenzih ederiz, doğrusu bizler
yanlış; kendi zararlarına iş yapan, haksız davranan kimselermi-
şiz!” dediler.

“Sonra döndüler, birbirlerini kınıyorlardı: “Yazıklar olsun biz-
lere! Bizler gerçekten kendini firavun gibi gören azgınlarmışız,
umarız ki Rabbimiz bize onun yerine daha hayırlısını verir; ger-
çekten biz bütün ümidimizi Rabbimize çeviriyoruz.”

“Dünyadaki azap işte böyledir! (Yani yalnız ahrette azap verme-
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yiz. Dünyada da böyle azap veririz, diye korkutmaya çalışıyor. – N. A.)
Elbette âhiret azabı daha büyüktür, keşke bilenlerden olsalardı!”

diyor.

Kısa iki ayet daha aktarayım. Tekasür Suresi:

“Çoğaltma yarışı, mezarlara girinceye kadar sizi eğlendirip
oyaladı.

“Kesinlikle sizin düşündüğünüz gibi değil! Yakında bileceksi-
niz. Yine; kesinlikle sizin düşündüğünüz gibi değil! Yakında bile-
ceksiniz.

“Kesinlikle sizin düşündüğünüz gibi değil! Eğer ki kesin bilgi
ile bilirseniz çılgınca yanan ateşi kesinlikle görürsünüz. Bir süre
sonra, onu, gözle görürcesine, gerçek olarak kesinlikle göreceksi-
niz.

“Sonra, o gün siz, nimetten kesinlikle sorulacaksınız.”

Tekrar tekrar uyarmaya ve korkutmaya çalışıyor.
Maun Suresi, yine kısa, son sure, onu aktaracağım:

“Âhirette herkesin iyi veya kötü, yaptığı işlerin karşılığını gör-
mesini/ Allah’ın sosyal düzeni belirleyen ilkelerini yalanlayan şu
kimseyi gördün mü/ hiç düşündün mü? İşte odur, yetimi itip kakan
ve yoksulun yiyeceği üzerine teşvik etmeyen kimse.”

Yani yetimi itip kakmayın. Yoksulu hem doyuracaksın hem de ken-
dinde yoksa bile başkalarını da teşvik edeceksin. Varsa kendin de vere-
ceksin. Kendin de vereceksin, başkalarını da teşvik edeceksin; sende
yoksa başkalarından alıp vereceksin.

“Artık, salâtlarında ilgisiz, duyarsız, gösteriş olsun diye salât
eden [mâlî yönden ve zihinsel açıdan destek olan; toplumu aydın-
latmaya çalışır gözüken] ve basit bir şeylerin bile bir ihtiyaçlıya
ulaşmasını engelleyen kişilerin vay haline!”

Yani içtenlikle yapmaz da gösteriş olsun diye bu tür numaralarda
bulunursanız, vay halinize, diyor. Yani içtenlikli olmaya çağırıyor.

Başka ne yapsın arkadaşlar, Hz. Muhammed?
Yaşayışıyla da bunu uyguluyor. İşte biz ondan diyoruz, biz Hz. Mu-

hammed’in de devamcısıyız. Ve Hz. Muhammed’i herkesten iyi anla-
rız.

(Alkışlar…)

Ve en koyu Müslümandan, dindardan daha fazla severiz.
Neden?

148



Çünkü onlar sadece bir Resul, Elçi olarak bilirler Hz. Muhammed’i.
Ama biz; topluma, dünyaya insancıl bir nizam vermek için çabalayan,
çırpınan, bütün ömrünü ona adayan bir devrimci olarak biliyoruz.

(Alkışlar…)

O yüzden çok seviyoruz. Ve ruhumuzda duyuyoruz, onun duyduğu
sıkıntıları, heyecanları, üzüntüleri, acıları. Çünkü biz de aynı davanın
savunucularıyız…

Tayyipgiller’in Allah ile aldatmayla ulaştığı
güç ve imkânlar

Arkadaşlar şimdi Tayyipgiller, neden bu demokrasicilik oyununda
herkesi kandırıyor?

İşte Yaşar Nuri buna da giriyor. Ve somut kanıtlar ortaya koyuyor:

“Allah ile aldatmanın değişik maskeler kullanan çok çeşitli des-
tek kuruluşları vardır. Konu Allah ile aldatmak olduğuna göre,
bunların ortak özelliği, elbette ki din söylemi kullanmalarıdır. Ör-
nek olarak en güçlü dinci grupların durumlarına bakalım.

“Türk insanına yönelik Allah ile aldatma faaliyetine alt yapı
oluşturan ve bunun için de sürekli dinci söylemler kullanan bazı
dinci gruplar ve etki imkânları şöyledir:

“Milli görüş örgütü:
“37 yayın, 330 dernek, 33 vakıf, 8 dersane, 48 şirket…
“Fethullahçılar:
“16 yayın, 23 dernek, 220 vakıf, 24 pansiyon, 570 dersane ve

okul, 96 şirket…
“Süleymancılar:
“6 yayın, 2100 dernek, 14 vakıf, 1750 pansiyon ve kurs, 28 şir-

ket…
“Şiddetçi radikal örgütler:
“89 yayın, 95 dernek, 19 vakıf…
“Muhtelif dinci gruplar:
“100 küsur yayın, 100 küsur dernek, 50 küsur vakıf, muhtelif

pansiyon ve kurslar…
“Toplam rakamlar:

“170 yayın, 2570 dernek, 316 vakıf, 1780 pansiyon ve kurs, 580
dersane ve okul ile yaklaşık 180 şirket.

“Ekleyelim ki bu tablo 2003 yılı itibariyledir. Yani bu kitabın
yayımlandığı günlerden 5 yıl öncesinin tablosudur. Allah ile aldat-
mayı en ileri boyutta kullanan AKP’nin iktidar dönemi olan son
birkaç yılı da dikkate alarak yeni bir değerlendirme yaptığımızda,
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burada verilen rakamların iki üç katına çıktığını söylemek gere-
kir.”

Bir dinleyici: 5 katına.
Nurullah Ankut Yoldaş: 5 katına diyor yoldaşımız. Evet.

“Bu tabloyu, dinci gruplarca açılmış resmi okullar, gayri resmi
kurslar, muhtelif tarikatların sahip bulunduğu adı konmuş veya
konmamış yardımlaşma, propaganda, siyaset üretme, ekip ve
ocakları ile birlikte düşündüğünüzde tam bir saltanat ve egemen-
lik ordusuyla karşılaşırsınız.

“Bu sayılanlara siyasal, dinsel ve ekonomik hesaplarla destek
veren liberal patentli şirket, holding, basın kurumu gibi odakları
da eklemeliyiz. Bu sonuncu destek gruplarının, anılan dinci olu-
şumlara akıttıkları para, akıl ve hafsalanın düşünebileceğinin çok
ötesindedir.

“Türkiye Diyanet Teşkilatının, 700 civarındaki imam hatip
okulunun ve otuz civarındaki ilahiyat fakültesinin de büyük ölçü-
de bu dinci anlayışın güdümünde olduğunu unutmamak zorunda-
yız. Dahası, 100 bin civarındaki cami de (Yaşar Nuri, geçen aylarda-
ki bir televizyon programında bu rakamın 120 bin olduğunu söylemiş-
ti, arkadaşlar. – N. A.) Allah ile aldatma harekâtında şöyle veya böy-
le, az veya çok kullanılmaktadır.

“Tüm bu saydıklarımızdan belki de hiç geri kalmayan meblağ-
lar, Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürkçü aydınlanmayı çökertmek
isteyen Müslüman ve gayrimüslim dış güçler tarafından sağlan-
maktadır.

“BOP Projesi ve Ilımlı İslam denen irtidat ve sömürü dininin
Müslümanları cenderesine alması için ABD’nin döktüğü paranın
da bu saydıklarımıza eklenmesi gerekir.

“Özetleyelim: Türkiye’de bugün, Allah ile aldatma dinciliğinin
ulaştığı ekonomik güç, devletin gücünün çok üstünde kabul edil-
mek gerekir. Bu gücün aşamayacağı tek ‘karşı güç’ Türk Ordu-
su’dur. Sebep, ordunun silahlı bir kuvvet oluşudur. Eğer silahı ke-
nara koyarak veya dikkate almayarak düşünürseniz, Allah ile al-
datan güç yani dinci siyaset ve saltanat, Türkiye Cumhuriyeti’nin
tartışmasız en büyük gücü olarak kabul edilmek gerekir.

“Türkiye’de rejim, kendisine açıkça kafa tutan bir karşı rejim
oluşumuyla yüz yüzedir. Resmi rejimin tek şansı ve avantajı
TSK’dir. ABD, AB ve içteki dinci gücün sürekli ve sistemli bir bi-
çimde TSK’ye vuruşunun hikmeti ve sebebi üzerinde şimdi bir kez
daha düşününüz.

“Allah ile aldatmanın ulaştığı bu korkunç güç, liberal, özgür-
lükçü, AB’ci, ABD’ci adlarıyla anılan, esasında ise çıkarlarını, vic-
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dan ve insanlık değerlerinin her zaman üstünde tutmuş olan ‘söz-
de Türk basını’ tarafından da desteklenmektedir.

“Türkiye’nin geleceğini değil de kendi çıkarlarını düşünen
medya için Atatürk’ün kullandığı iki tâbir ibret verici ve sarsıcıdır.

1- ‘Vatansız matbuat’.
2- ‘Satılmışların hâkimiyet-i kalemiyesindeki matbuat’. (Şevket

Süreyya Aydemir, Tek Adam, 3/278)
“Atatürk bu ifadeyle ‘Bizans levsiyatıyla mülevves’ (Bizans pis-

likleriyle kirlenmiş) gördüğü İstanbul’da kümelenen basını kastet-
mektedir.” (Yaşar Nuri Öztürk, agy, s. 49-50-51)

İşte namuslu bir ilahiyatçı, arkadaşlar. Gördüğümüz gibi, ABD’nin,
CIA’nın “Yeşil Kuşak Projesi”nin ürünü olan Tayyipgiller’in, Fethul-
lahçıların ve diğer tarikatların, Kırklar Dergâhçılarının, Müslüm Gün-
düzcülerin, Kalkancıların arkasındaki ekonomik maddi gücü, bu çıp-
laklıkta, bu aydınlıkta ortaya koyuyor.

Uygulanan bu psikolojik harekât, Tayyipgiller’e
oy davarı kitleler yaratıyor

Şimdi bunların durup dinlenmeden çalışması sonucu, günlük geçim
derdindeki bilinçsiz, cahil insanlarımız nereye varır?

İşte seçim sandıklarında Tayyipgiller’e oy vermeye varır. Artık dü-
şünemez. Bir hayvan  kadar olsun kendi çıkarını göremez. Çünkü bu
psikolojik harekât altında...

Demek ki, “Yeşil Kuşak Projesi” en zehirli meyvelerini bu son on
yirmi yıl içinde vermeye başladı. O yüzden bunlara karşı mücadele çok
zor. İnsanlar artık çıkarlarının, zammın vesairenin derdinde değil. Va-
tan satılmış, şu olmuş bu olmuş umurlarında değil, arkadaşlar. Tamam,
bunlar Müslüman. Bilmiyor ki onun CIA Müslümanı olduğunu. Bunlar
ne yaparsa doğru yapar…

Bu son seçimlerde bacım oy sandığına gidiyor. İki kolundan tutul-
muş bir ihtiyar kadın yalvarıyor: “Yavrum ampule ver.”, diyor. Yürü-
yemiyor… Niye teyze, ne yapacaksın ampulü? O Müslüman, diyor.
Ona ver yavrum, diye yalvarıyor. Yani anlayış bu… Yani başkasına da
oy attırarak biraz daha sevap kazanmış olacak.

(Alkışlar…)

Arkadaşlarımız, Hoca’m zaman doldu, saat 18.00’da salonu teslim
etmek durumundayız, diye not göndermişler. O yüzden… Dert çok
ama zaman yok, arkadaşlar, evet…
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Yiğit, devrimci ozan Hasan Hüseyin’in dizeleri ve ey halkım!

Ne çok severdi Hikmet Kıvılcımlı seni

Hasan Hüseyin’i çok severim. Yiğit, devrimci ozanımız. Onun di-
zeleriyle kapatalım konuşmamızı:

Ne düşündüm ne yaptımsa bugüne dek hep onlar için
Ne dedim ne söyledimse onlar adına
Hapislik, işsizlik, kahır
Ve intihar yalnızlığı
Kahpelikler, puştluklar, aldatmacalar
Ne çektimse bunca yıl
Kurtulsun diye onlar
(Alkışlar…)
Yalan söyleyene sövdüm radyoda
Gazetede tükürdüm suratına itin birinin
Bu kadarda olmaz ki
Bir yerde biter bu namussuzluk
Ben hep onlar için söyledim şiirlerimi
Onlar için yazdım bütün yazdıklarımı
Ne çektimse bunca yıl onlar uğruna
İstedim ki duyar gibi yağmuru duysunlar yüreklerinde
İstedim ki tokat gibi insin suratlarına
İstedim ki desinler
İşte bizim de şairimiz
İşte bizim de sesimiz
İşte bizim de kurtuluşumuz
Demediler bir tek gün
Demediler bir tek gün…
Ağaçlar anladı beni, kayalar, sular, yollar ama onlar anlamadı
Ama onlar eğilmedi şiirlerime
Bir gün belki çıkar ortaya
Kazılarda bulunan altun heykeller gibi
Cıncık, boncuk, kap kacak, altun paralar gibi
Bir gün belki çıkar onlar için söylediklerim,
Onlar için yazdıklarım çıplak güneşe
Okullardan geçmiş olurlar belki
Kölelikten çıkmış olurlar belki
Mutluluğa ermiş olurlar belki
Yollarda, işyerlerinde, kumlarda, ormanlarda insan insan okur-

lar belki şiirlerimi
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Ve derler Ronsar’ın sevgilisinin Ronsar için dediği gibi
Amma da çok severmiş Hasan Hüseyin bizi.

(Alkışlar…)

Ve yoldaşlar, bir gün elbette İşçi Sınıfımız, yoksul Köylülüğümüz,
Aydınlarımız, Esnafımız, Kürt Kardeşlerimiz, Ordu Gençliği’miz, di-
yecek, anlayacak:

Meğer Hikmet Kıvılcımlı ne çok severmiş bizi!..

(Alkışlar… Sloganlar… Davamız Halkın Kurtuluş Davasıdır…
Alkışlar…)

Bu kadar uzun süre dikkatle dinlediğiniz için devrimci yüreğimin
tüm sıcaklığıyla hepinizi kucaklar, selam ve saygılarımı iletirim yol-
daşlar.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

(Sloganlar… Halkız Haklıyız Kazanacağız… Kahrolsun Em-
peryalizm Yaşasın İkinci Kurtuluş Savaşımız… Alkışlar…)
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Yirminci Kitap

Sevgi olmayan yürekte devrimci duygular
yaşamaz(*)

(*) Hikmet Kıvılcımlı’nın Bedence Aramızdan Ayrılışının 41’inci

Yıldönümü’nde (2012 Yılı’nda) Yapılan Anma Konuşmasıdır.





Sevgi ve Saygıdeğer yoldaşlarım,

Saygıdeğer konuklar;

Genç yoldaşlarımın sinevizyonunu izleyince hep bana üzüntü ve-
ren, bir anlamda isyan duyguları da uyandıran bir konuya değinmek is-
tiyorum.

İşte sinevizyonda gösterilen bu onlarca direnişi biz yaptık. 12 Eylül
sonrasının ilk işçi işgalini, işyeri işgalini de biz yaptık. 10 binin üze-
rinde işçi örgütledik. Başka hiçbir siyaset bunu gerçekleştirmiş değil.
Sadece İzelman’da 6 bin işçiyi örgütledik.

Amacımız şuydu: Eğer madrabazlar, düzenbazlar, sahte solcular yo-
lumuzu kesmeseydi, daha büyük bir hızla binlerce, on binlerce daha iş-
çi örgütleyecektik. Ve onun yarattığı güçle, etkiyle, çekim alanıyla Der-
lenişi sağlayacaktık. Ama ne yazık ki…

İzelman’dan örnek vereyim; o zamanki CHP’li belediye başkanı Pi-
riştina, işte işçi yoldaşlarımız burada Ali Başkan ve Zeki Başkan, o ör-
gütlenmenin sendikal önderleri ve fiili önderleri aynı zamanda. İzmirli
yoldaşlarım da burada. 3 senedir toplusözleşme yapmamış işçileri sata-
caksın, dediler. Yahu 6 bin işçiyi nasıl satarız biz? Bu yaşımıza kadar
hiç kimseyi satmadık, hiç kimseye yalan söylemedik, hiçbir zaman ver-
diğimiz sözden döndüğümüz olmadı bizim.

(Alkışlar…)

Biz Usta’mızdan insanlığı öğrendik. Namusu, yiğitliği, mertliği, fe-
dakârlığı öğrendik, biz satamayız, dedik. O zaman toplu iş sözleşmesi
görüşmelerine siz katılmayın, biz katılanlarla bu işi götürürüz, dediler.
O zaman biz sendikanın yöneticisi değil miyiz? Nasıl olur? Bu dolaylı
yoldan suça ortak olmak olur; bunu da yapamayız, dedik. Onun üzeri-
ne hiç emeğimize, çabamıza bakmadan (kaldı ki arkadaşlar o direnişle-
ri yapmak için, o örgütlenmeyi yapmak için işte çalışan arkadaşlar bu-
rada Ali, Zeki Başkan, Gürdal Arkadaş, diğer Sait, Taci Yoldaş ve pek
çok yoldaşımız birkaç saat uykuyla, gece gündüz çalıştılar.) bizi gö-
revden aldılar. Yerimize sahte solculardan oluşan yönetimler atadılar.
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Bunun üzerine mahkemeler süreci başladı. Artık iş mahkemeye bindi
mi bitmez o iş, sonu gelmez... Onlarca dava kazandık, onlarca dava
kaybettik. Ama Yenimahalle belediye başkanına varıncaya kadar satın
aldılar hep. Hayatında bir tek gün işçilik yapmamış, eski CHP millet-
vekili, o zamanki Genel-İş’in Başkanı İsmail Hakkı Önal’ı sendika baş-
kanı seçtirmişler. Ama bu kişi, başkan olduktan sonra sendikaya üye
oluyor, işçiliği başlıyor.

Peki, nerede çalışmış oluyor, arkadaşlar?

Diyarbakır’da bir kamu kuruluşunda çalışmış oluyor.

Kim işçi gösteriyor bu zatı?

Diyarbakır’da genel olarak sağlık sektöründe ve diğer kamu kuru-
luşlarında çalışan binlerce işçiyi bünyesinde barındıran taşeron bir şir-
ket. O taşeron şirketin sahibi de CHP’li Mahmut Seren. Rahmetli ol-
du. Ve bu kişi, o zaman, yani taşeronluğunu bilfiil sürdürürken, aynı
zamanda sendikacılık yapıyor. Yahu bu adam taşeron... Bu nasıl dev-
rimci olur? Nasıl sendikacı olur?

Bir Dinleyici: O zaman Genel-İş’in Genel Başkan Yardımcısı.

Nurullah Ankut Yoldaş: Genel-İş’in Genel Başkan Yardımcısı o
zaman. Sadece Diyarbakır’da binlerce taşeron işçisi var. Ayrıca devle-
te ait hastanelerde işçileri var. Sadece o işbirliği yapmadı sarılarla. Şu
anki DİSK Başkanı Erol Ekici, o da aynı ekipteydi. EMEP de aynı
ekipteydi. Başka kim vardı Başkan?

Bir Dinleyici: Kani Beko vardı.

Nurullah Ankut Yoldaş: Kani Beko vardı evet.

Bir Dinleyici: Sosyal demokratlar.

Nurullah Ankut Yoldaş: Sosyal demokratlar da vardı. Bu Kani Be-
ko, o zamanlar Genel-İş’in Ege Bölge Şube Başkanı idi ve Genel Mer-
kezle tam bir uyum içindeydi. Şu anda da Genel-İş Genel Sekreteri ola-
rak konuşuyor bazen tv ekranlarında.

Yine o zamanlar Genel-İş’in Örgütlenme Daire Başkanı Aşur Kur-
gen, Eğitim Daire Başkanı Ali Şahin ve Ege Bölge Şube Sekreteri Ali
Rıza Tekin, bir genç kadın işçiye telefon mesajlarıyla tacizde bulunu-
yorlar. Bu kadın işçi, bize geldi; bunların alçaklığını, ahlâksızlığını bel-
geleyen mesajlarını gösterdi. Biz de bunları yayımladık. O zamanki
Genel-İş ve DİSK yönetimi, ölü numarası yaptı bu ahlâksızlık karşı-
sında. Duymazlıktan, görmezlikten geldi.

Şu anki DİSK yönetimi de bu düzenbazlıklara ortak olmuş kişiler-
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den ve hareketlerden oluşmaktadır. Yani bunların neresi solcu? Bunu
defalarca söyledik, yüzlerine karşı da söyledik. Tek bir cümlelik cevap
veremediler. O yüzden ayrıştık onlarla biz. Hamurumuz, mayamız, ku-
maşımız farklı. Biz gerçek insanız. Ama onlar sadece surette, görünüş-
te insan. Biz gerçek devrimciyiz. Onlar sadece görünüşte devrimci,
sahte devrimci. O yüzden onların alınlarına gerçek kimliklerine uyan
ismi koyduk biz; Sevrci Soytarı Sahte Sol.

(Alkışlar…)

Kitabımız burada, büyük boy, 300 küsur sayfalık. Ona da bir tek sa-
tır yanıt veremediler. Ne yaptılar, bizimle ilişkileri askıya aldılar. Uğur-
lar olsun. Hiç umurumuzda değil.

(Alkışlar…)

Ne yazık ki hayat böyle işte, yoldaşlar. Öyle bir madrabazlar, dü-
zenbazlar dünyasında yaşıyoruz ki, namuslu olmak, yiğit olmak, mert
olmak suç. Düzenin gereği bu… Bu düzen insanları çamurlara buluyor,
paçavraya çeviriyor; gerizlerin kenarında yetişen bitkiler gibi, sebzeler
gibi. Hiçbir olumlu yönü yok.

Ama bu durum değişecek!..

Sureta (görünüşte) insan olarak geziyorlar; sözüm ona solculuk ya-
pıyorlar, devrimcilik yapıyorlar. Ama gerçek devrimcilik değil yaptık-
ları. Denizler’i, Mahirler’i sömürüyorlar. Ama hiç ilgileri yok. İşte Sa-
vunmalarını biz satıyoruz. Sadece bizde var. Başka hiç birinde yok. De-
nizler’in savunmasını sadece 68’liler Birliği Vakfı’nda ve bizde bulur-
sunuz. Başka hiçbir yayınevinde, kitapçıda, hiçbir sol grubun standın-
da bulamazsınız. Çünkü ilgileri yok bunların Denizler’le, Mahirler’le.
Bizim bir tek konuda ayrılığımız vardı: Devrim anlayışı konusunda.
Onun dışındaki görüşlerimiz ortaktı. Usta’mızdan etkilenmişlerdi za-
ten. İlişkilerimiz de çok iyiydi.

15-16 Haziran Büyük Şanlı İşçi Direnişi’nde
yer alan örgütlü tek siyasal hareket bizdik

15-16 Haziran Büyük Şanlı İşçi Direnişi’yle ilgili kitabımız da ya-
yımlandı, arkadaşlar. Usta’mızın önderliğinde o zaman çıkardığımız Sos-
yalist Gazetelerine bakarsanız, o Direnişin de adım adım işlendiğini, ör-
gütlendiğini görürsünüz. Zaten ondan sonraki tevkifatta, şu anki adı
terörle mücadele şubesi olan birinci şubeden polis şefi işkenceci Zeki Ak-
kaya; “Aylardır büyük direniş, büyük direniş diye işçileri kışkırtıyorsu-
nuz, bu işin olacağı buydu”, dedi. İşçiler burada, Kurbağalıdere’de, po-
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lis öldürmüşlerdi, o yüzden polisler panik halindeydiler o zaman.

Siyaset olarak tek biz varız 15-16 Haziran’da da. Hiçbir sol grup
yok siyaset olarak. Tek tük birkaç kişi var gruplardan ama örgütlü ola-
rak hiçbir grup yok. O bakımdan tevkifatta da sol grup olarak sadece
biz varız, Kartal Maltepe Askeri Cezaevi’nde yatan. İPSD Genel Baş-
kanı, İPSD Genel Sekreteri, ben ve bir yoldaşım. 4 kişiydik arkadaşlar.

Aradan kaç yıl geçti 1970’ten bu yana?
42 yıl, arkadaşlar. İlk kez böyle anonim bir toplantıda bir konuya

ilişkin anımı açıklayacağım. Askerden G1 Belçika yapımı uzun namlu-
lu makineli tüfek ele geçirdik o direnişte. Bir kırsal bölgeye attık. Son-
ra bölgedeki (o zaman çoktu Bozkırlı seyyar satıcılar) bir seyyar satı-
cının deposuna, bir yatak yorganın içine sararak getirdik; memleketten
geldi, birkaç gün sonra bir yer tutup-kiralayıp oraya götüreceğiz diye-
rek. Orada kaldı 10 gün kadar. Sonra belli bir yer bulduk, gres yağına
yatırdık, oraya koyduk.

Tabiî o zaman biz aynı bugün, mesela şu an Ankara Dil Tarih’te ol-
duğu gibi, Kontrgerilla’nın özel örgütü MHP’li faşistlerle çarpışıyor-
duk. Onlar bize saldırıyordu, Kontrgerilla’nın verdiği emir üzerine; biz
de nefis savunması yapıyorduk onlara karşı. Nitekim o zamanki yurdu-
muza (hareketimizin denetiminde olan Balıkesir Öğrenci Yurduna) sal-
dırılarında Niyazi Tekin Yoldaş’ı şehit verdik. Malatyalı yoldaşımızdı.

Mahirler o zaman biliyorsunuz gerilla savaşı yapacağız diyorlar, o
teorileri savunuyorlardı. O yüzden uzun namluluyu onlara verdik; kar-
şılığında tabanca aldık Mahirler’den. Ve tahmin ediyorum, ne yazık ki,
o tüfek de ya Ulaş’ın çarpışırken kullandığı tüfekti ya da Mahir Yol-
daşların, Sinan Kazım’ın ve diğer yoldaşların Kızıldere’de çarpışırken
kullandıkları tüfeklerden biriydi.

Yine 1 Mayıs’ın özgürleştirilmesine gelirsek.
2009’da Ali Başkan ve diğer yoldaşlarımızla beraber yine bu semt-

te, yakın bir yerde, bir konferans düzenlemiştik. O konuşmaları içeren
kitabımız da yayımlandı. Ben o zaman altını çizerek söylemiştim: Ge-
lecek yıl 1 Mayıs’ı 1 Mayıs Alanı’nda Taksim Alanı’nda özgür ve kit-
lesel olarak kutlayacağız, diye. Ve 1 yıl sonra özgür ve kitlesel olarak
kutladık, 1 Mayıs’ı. Onu da adım adım işleyerek gerçekleştirdik, 1 Ma-
yıs’ı da. Her yıl belli bir mevzi daha aldık, bir mevzi daha aldık. DİSK
de geri adım atamadı, DİSK yönetimi de. Bizim kararlı tutumumuzdan
dolayı geriye çekilemedi ve 1 Mayıs’ı özgürleştirdik. Ve 1 Mayıs Ala-
nı’nda kitlesel olarak bugün 1 Mayıs’ı kutlayabiliyorsak, bunda belir-
leyici güç biziz, arkadaşlar.
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Utanç Müzesi’nin eksiği

Geçen haftanın, iki gün öncenin bir haberi dikkatimi çekti. 12 Eylül
Utanç Müzesi sergileniyor, değil mi arkadaşlar. Ankara’da, İzmir’de ve
son olarak nerede oldu arkadaşlar?

Bir Dinleyici: Antalya’da.

Nurullah Ankut Yoldaş: Antalya’da oldu değil mi?

Antalya Belediye Başkanı da destek verdi o müzenin açılışına. Bü-
tün kanallarda görüldü ve Ulusal Kanal’da da uzun uzun gösterildi.
Şöyle şöyle işkencelerin yapıldığı gösterildi, Denizler’in asıldığı dar-
ağacı gösterildi, işkence aletleri gösterildi, katledilen, asılan, şehit edi-
len devrimcilerin fotoğrafları gösterildi orada diye. Ulusal Kanal da o
müzeyi savunarak, 12 Eylül’ü eleştirerek verdi haberi. (Hikmet Kıvıl-
cımlı’nın afişteki fotoğrafını göstererek. – Kurtuluş Yolu) Usta’mızın
bu fotoğrafını Göztepe’deki evinde bir arkadaşla çekmeye gittik. Gra-
fik bölümü öğrencisiydi arkadaşımız. O zaman bizimle birlikte davra-
nıyordu. Ne yazık ki 12 Mart sonrası, yüzeysel anladığı için Usta’mızı,
yani teorimizin özünü kavrayamadığı için bizden ayrılmıştı, Avrupa’ya
gitmişti. Orada bugünkü İşçi Partisi ekibiyle birlikte davranmaya baş-
lamış. Teoriye kafası basmazdı. Hep görsel takılırdı. Tuttuğu yolda se-
batkâr, özü sözü bir, mert, yiğit bir yapısı yoktu. O nedenle de arkadaş
çevresinde “Dümenden” lakabıyla anılırdı.

Konya’dan, liseden sınıf arkadaşımız olmuştu. İstanbul’da üniversi-
te öğrenciliğimizde de ev arkadaşımız. İşte bu sebepten o zaman bi-
zimle davranmıştı. Almanya’ya gidince orada PDA’cıları bulmuş. Ko-
layca görüşünden vazgeçerek PDA’cı, bugünkü versiyonuyla İP’çi ol-
muştu.

Kıdemli yoldaşlarımız bilir İşçi Partisi ki, 12 Mart öncesi PDA, Pro-
leter Devrimci Aydınlık (Usta’mızın deyişiyle Ak Aydınlık) dergisini
çıkarıyorlardı. 12 Eylül öncesinde ise Türkiye İşçi Köylü Partisi adıyla
örgütlenmişlerdi. Bu hareket, 12 Eylül Faşist Darbesini savundu ve sa-
vunmalarında; 12 Eylül’ü savunan tek sol grup biziz, diye övünerek bu
görüşünü dile getirdi. Ve Merkez Komite’den Mustafa Kemal Çamkı-
ran Türkiye’de işkence falan yoktur, askeri harekât kimseye işkence
yapmamıştır, bunu ispatlamak için ben Türkiye’ye gidiyorum dedi ve
geldi Avrupa’dan.

Mamak’ta bunu işkenceciler bilmedikleri için, sıradan, bizim gibi
gerçek devrimci sandıkları için, işkenceye aldılar. Ben 12 Eylül’ü sa-
vunuyorum deyince, asker bizimle dalga geçiyor sanarak, işkencenin
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dozunu birkaç misli artırıyor. Ve bunlar, Ak Aydınlıkçılar, bir süre son-
ra Mamak Cezaevinden alındılar…

Bir dinleyici: Dil Okuluna…
Nurullah Ankut Yoldaş: Askeri Dil Okuluna nakledildiler.
Kimlerle beraber?
Alpaslan Türkeş, Yaşar Okuyan, MHP ekibi, Ecevit ve CHP’lilerle

beraber, arkadaşlar. Yani göstermelik olarak, mecburen, halkı kandır-
mak için faşist darbenin gözaltına aldığı insanlarla beraber kaldılar.

İşte o günlerde bir meydanda, bu fotoğrafı çektiğimiz arkadaşla kar-
şılaştık. Ben duymuştum bunun İP’li olduğunu. Tokalaştık.

Dedim; utanmıyor musunuz yahu faşist darbeyi savunuyorsunuz.
Sen de gittin onlara inanıyorsun?..

Yahu şöyle böyle falan, dedi.
Usta onların kimliğini çok güzel okudu, CIA Sosyalizmi dedi bun-

ların hareketine. Bakın, nasıl da CIA’nın tertiplediği bir darbeyi savu-
nuyor hareketiniz. Siz, bu hareket sosyalist falan değilsiniz, dedim. Gö-
rünüşte sosyalist ama CIA Solu dedim, sahte sol.

Yahu bunlar Kıvılcımlı’nın ne dedi? Saçmalamaları mı, dedi?
Birden tepem atmış. Elimin tersini suratına yapıştırdım. Defol, de-

dim, namussuz, alçak herif.
Ben sana uymayacağım, dedi. Ben de defol git dedim artık. Bir kü-

für daha salladım. Ondan sonra uzun yıllar görüşmedik.
10-15 yıl kadar sonra falan İstanbul’dan Konya’ya bir yolculuğu-

muzda otobüste karşılaştık; kardeşiyle beraberdi. Ben de iki büyük oğ-
lumla beraberdim. Hiçbir şey olmamış gibi geldi kucakladı, hoşbeş et-
ti, hal hatır sordu. E, insanız tabiî… Artık bir şey olmamış gibi biz de
hal hatırlaştık. Bir daha da görüşmedik.

Yani demek istediğim; İP de şimdi kalkıyor kanalında, gazetesinde
12 Eylül’ü suçluyor. Ama demiyor ki; ben ihanete ortaklık ettim, suç
ortağıyım, ben bunu savundum.

E, o zaman bunlarla bir iş olmaz. Bunlarla hiçbir iş yapılmaz! Sen
ihanet et, namussuzluk yap; sonra dön başka türlü oyna. Bu devrimci-
lik değil, arkadaşlar. İnsanlık da değil. O bakımdan bunları görünce in-
san; yahu insanlar ne hale geliyor, bu düzen insanları ne hale getiriyor,
diye acı acı gülüyor, düşünüyor, dertleniyor…

Demek istediğimizi özetlersek: 12 Eylül Utanç Müzesi’nin utanç
nesneleri arasına Doğu Perinçek ve o zamanki tayfasının da resimleri-
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ni eklemek gerekir: İşte bu düzenbazlar da sol maske altında ABD’nin
ve CIA’nın planlayıp yürürlüğe koyduğu 12 Eylül Faşist Diktatörlüğü-
nü açıktan savunmuşlardır. Tanıyın bunların içyüzünü…

Haklı bir dava uğruna savaşla geçmişse ömür
ölüm hoş geldi safa geldi

Karşılaştığımız yoldaşlar, belli aralıklarla karşılaştığımız yoldaşlar,
geçen yıldan bu yana özellikle sağlık durumumun ne olduğunu, ne gi-
bi gelişmeler olduğunu soruyorlar, sağ olsunlar. O bakımdan burada
gene bilgi vereyim. İyiyim yoldaşlar. İki ay önce doktora gittim; amca
bu değerler bizim için çok iyi, kontrollere devam, dedi. Yani şu anda
bir sorunum yok, iyiyiz, arkadaşlar.

(Alkışlar…)

Ama geçen günlerde Mustafa Yoldaş’la da dertleştik: “Artık bizim
için mevsim sonbahar ve önümüzde yeni bir bahar yok, sadece kış var.
Artık Usta’mızın bedence aramızdan ayrıldığı yaşa iki yaş kaldı.”, de-
dim.

Bir Dinleyici: Hoca’m, kıştan sonra da bahar var.

(Gülüşmeler… Alkışlar…)

Nurullah Ankut Yoldaş: Mustafa Yoldaş; “Yahu Hoca, hüzünlen-
dirdin; şimdi sırası mıydı bunu söylemenin”, dedi. “Gerçek bu. Hüzün-
lenecek bir şey yok” dedim. O’nun da kalbi tekliyor. 65’den bu yana
can yoldaşıyız.

Kaç yıl olmuş Mustafa Yoldaş? 1965’ten bu yana, 47 mi?

47 yıldır can yoldaşıyız. Hiçbir dönem ayrılmadık.

(Alkışlar…)

Aramızda üç yaş var. O benden üç yaş küçük. Dedim; “Kontrolle-
rine gittin mi?”

“İhmal ettim” dedi. Dedim; “Kontrollerine git, sıranı bekle, benim
önüme falan atlarım deme, bana acını çektirme, yasını tutturma!” “Ya-
hu sıraya bakmaz bu iş.” dedi. “Baksın! Kontrollerine sağlamca git, sı-
rana uy!”, dedim Mustafa Yoldaş’ıma.

Bir Dinleyici: Önderler çok yaşasın!

Nurullah Ankut Yoldaş: Hepimiz… Hepimiz…

(Alkışlar…)

Çok teşekkür ederim. Yani yoldaşlar; gelecek yıl, bir sonraki yıl, üç
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yıl, beş yıl, belki on yıl sonra e, mutlaka o durum gerçekleşecek. Yani
genç yoldaşlarımız, bizlerin de bedence aranızdan ayrıldığımızı söyle-
yecekler. Bu doğanın bir yasası, arkadaşlar.

Bir Dinleyici: Hoca’m, siz hiçbir zaman bizim yanımızdan ayrıl-
mayacaksınız.

Nurullah Ankut Yoldaş: Bedence… Usta’mız nasıl bedence ara-
mızdan ayrıldıysa, ama ruhu bizimleyse, tüm heyecanları, duyguları
bizde yaşıyorsa, aynı şey olacak, arkadaşlar.

Bir Dinleyici: En iyisi burada kapatalım artık, son verelim bu ko-
nuya.

(Gülüşmeler…)

Nurullah Ankut Yoldaş: Ama üzgün değiliz… Şundan üzgün de-
ğiliz: Çünkü biz ömrümüzün bir saniyesini bile boşa geçirmedik. Ha-
yat bir kere yaşanır. Ve o kadar hızlı geçer ki... Daha, biz “enteri” der-
dik, köyde entariyle (pantolon giymezdi çocuklar) sokaklarda koştur-
duğumuz günler dün gibi. İlkokula başladığım gün dün gibi, ortaokula
başladığım gün dün gibi gözümün önünde. Ama işte bu yaşa geldik.
Yani nasıl geçti inanın insan hiç fark etmiyor…

Ama üzgün değiliz.
Niye değiliz?
Biz hayatı en anlamlı şekilde yaşadık.
Yani nedir hayata anlam veren yoldaşlar?
Mal mülk istiflemek mi?
Rahat bir mevki sahibi olmak mı?
Makam sahibi olmak mı?
Çoluk çocuk sahibi olmak mı?
Özlenen her lüks araca gerece, nesneye bir anda sahip olmayı sağ-

layacak bir mesleğe sahip olmak mı?
Yoksa bilimde bilinmeyenleri bilinir kılarak, insanlığa hizmet et-

mek mi?
Tüm bunlar belirli yaşama biçimleri. Birbirinden çok farklı.
Ama insana yaraşan ne?
Hayatı anlamlı kılan ne, arkadaşlar?
En değerli yaşama biçimi ne bu kısacık hayatın?
Bizim için en değerli yaşam biçimi, kendini halkların kurtuluş da-

vasına adamaktır.
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Biz Usta’mızdan bunu gördük, bunu öğrendik.
Bilim adamı olmak amacıyla İstanbul’a gelmiştik; okumaya. Us-

ta’mızla karşılaşıp, O’nun eserlerini okuyunca bir anda o amacımızdan
vazgeçtik. İnsanlık acılar içindeyken ve emperyalizm denilen bir hay-
dut tüm insanlığın başına çökmüşken; katliamlar, acılar, sömürüler diz
boyuyken biz çekilip bir köşeye, bilim yapacağız diyemezdik, bilimle
uğraşacağız, diyemezdik.

Bu insanların acılarından kurtarılması gerekir.
Ve ömrümüzü bu davaya adadık. O bakımdan hiç üzgün değiliz.

Son derece mutluyuz. Bizim için hayatı en anlamlı kılan yaşama biçi-
mi, en insancıl kılan yaşama biçimi budur, arkadaşlar.

Yaşamın anlamı ne olmalı?

İnsan nereden gelip, nereye gidiyor?
Tarih boyunca tüm düşünürlerin, sanatçıların temel sorusu bu ol-

muştur.
İnsanın bu dünyadaki yeri, anlamı, görevi ne?
Hep bu sorular etrafında dönmüştür düşünce tarihi ve sanat. (Bir

kaynağı okumak için gözlük değiştirirken. - KY) İşte bu iki gözlük de
bu yaşımızın bir sonucu. Mustafa Yoldaş bilir, bu çirkin nesneleri, bizi
daha da çirkinleştiren nesneleri, hiç bilmezdik eskiden biz. Ve bir Şa-
hin’inki gibi kilometrelerce öteyi netçe görürdü gözlerimiz. Ama şim-
di bunlarsız baktık mı sanki aylarca silinmemiş tozlu, paslı, kirli bir ca-
mın arkasından bakar gibi bakıyoruz. O bakımdan bunları taşımak du-
rumunda kalıyoruz.

Hayyam’dan bir bölüm okuyacağım, arkadaşlar. Hayyam sadece
bir şair değil, matematikçi, fizikçi, astronom, düşünür, yani çağının tüm
sosyal ve pozitif bilimleriyle ilgilenmiş bir insan. O bakımdan Rubai-
lerindeki güç buradan kaynaklanır.

Akılla bir söyleşim oldu dün gece:
Dedim: Ey akıl, ey her bilginin anası!
Soracaklarım var cevap verir misin?
Zordayım, bir yol gösterir misin?
Dedim: Şu yaşamdan bıktım. Ne yapsam?
Dedi: Biraz daha yan ve dayan!
(Yani tümü birkaç yıl, diyor. Birkaç yılda gelir geçer, biter, diyor.)
Dedim: Anlat bana, nedir şu yaşamak?
Dedi: Bir düş, bir görüntü, bir kaybolmak.
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(Yani hiçbir gerçekliği yok, diyor, arkadaşlar. Bir suret, bir görüntü
bir hayal, bir tasavvur… Maddi bir nesnesi, varlığı yok, diyor. Gerçek-
ten de doğanın milyarlarca yıllık akışı içinde insan ömrünü göz önüne
aldığımız zaman ne kadar kısa olduğunu bir anda görürüz.)

Dedim: Ağaya, beye hizmet nedir?
Dedi: Az zevke karşılık çok dert çekmektir.
Dedim: Şu zalimler yok mu, kim bunlar?
Dedi: Kurt, köpek, çakal, makal da var.
Dedim: Biraz daha anlat, bunlar neyin nesi?
Dedi: Üç beş sevgisiz, üç beş kötü niyetli.
Dedim: Bu deli gönül ne zaman akıllanacak?
Dedi: Daha var, biraz kulağı burkulacak.
Dedim: Beğendin mi Hayyam’ın sözlerini?
Dedi: Güzel laf etmiş, sayıp dökmüş derdini.

Dikkat edersek hem yaşamın kısalığını; mal, mülk biriktirmenin an-
lamsızlığını hem de tıpkı bugün olduğu gibi yöneticilerin, vurguncula-
rın, bezirgânların nasıl ahlâksız, namussuz, soysuz, düzenbaz oldukla-
rını bir anda ortaya koyuveriyor, kısacık dizelerle Ömer Hayyam.

Sanat, hep yaşamın anlamını keşfetme arayışıdır

Yine tiyatronun en önde gelen dâhilerinden William Shakespeare,
Macbeth adlı oyununda kahramanına şöyle dedirtir; kahramanının ağ-
zından şöyle der; “Sön kısa mum sön!” yani insan ömrünü sadece mu-
ma değil, kısa bir muma benzetir.

“Zavallı bir aktör ki hayat, gururla dolanmakta bir saat sahne-
de, sonra çıkar gider bir daha duyulmaz sesi. Bir yalancının anlat-
tığı masal ki sadece kuru gürültü ve hiçbir gerçekliği de yok.”

Benzetmeler bu kadar güçlü Shakespeare’de, arkadaşlar. Yani sade-
ce bir masal değil, diyor; bir yalancının anlattığı masal… Ne kadar
güçlendiriyor... Bir masal bile değil. Sadece kuru gürültü ve hiçbir an-
lamı da yok… Yani dikkat edersek Shakespeare de oyunlarında hep ha-
yatın anlamı üzerinde duruyor. Hayatın kısalığı ve kendi anlayışına gö-
re hayatın anlamsızlığı üzerinde duruyor.

Bazı edebiyat eleştirmenlerince geçen yüzyılın en büyük oyun ya-
zarı sayılan Samuel Becket’in en ünlü oyunu ne, arkadaşlar?

Edebiyatçılarımız var aramızda...

“Godot’yu beklerken” değil mi?
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Ve geçen yüzyıl Shakespeare’in ve Brecht’in oyunlarıyla birlikte,
dünyada en çok oynanan oyun olduğu söyleniyor “Godot’yu Bekler-
ken”in. Orada da hayatın hiçbir anlamı olmadığı için yani bu sorulara
bir yanıt bulunmadığı için kahramanlar hiçbir eylemde bulunmazlar,
bir isyandır eylemsizlikleri.

Peki, Godot kimdir?

Godot, o sorulara yanıt bulması gereken, vermesi gereken, öyle um-
dukları bir Tanrı, onun elçisi ya da bir bilgedir. Gelecek, kendilerine bir
yol gösterecek. Ama boşu boşuna beklerler onu da. Hiçbir zaman gel-
mez o. O yüzden bir şey yapmanın anlamı yok, derler. Yani ne olacak?
Kısa bir süre sonra yok olacaksın. O zaman şöyle yapsan da, böyle yap-
san da ne değişir, ne işe yarar? Ve bu nedenle de Becket’in bütün oyun-
larında kahramanlar hiçbir eylemde bulunmaz.

Neden?

Çünkü kısa süre sonra yok, her şey bitecek, sonu hiçlik olduktan
sonra bir şey yapmanın ne anlamı var? Becket’in anlayışı budur, arka-
daşlar.

Yine Hayyam… Şöyle der:

Bir handı girip konakladık bir müddet.
Yalnız çile doldurur felek, yalnız dert.
Tek müşkülümüz çözülmeden gün doldu,
Ayrıldık gönlümüzde binbir hasret.

Bir tek müşkülümüz çözülmedi. Yani bu iki temel soruya dair hiç-
bir ipucu elde edemedik, der. Bir başka dörtlüğünde:

Bebeydik, gel zaman ders gördük hocadan.
Öğrenciliğimizle övündük, güldük bir zaman.
Sözün kısası ne oldu işin sonu bildin mi?
Bulut gibi geldik, yel gibi gittik dünyadan.

Başka Rubailerinde:

Olsaydı umut dalında tek bir yaprak.
Derdim ki bulunmaz ipucun buymuş bak.
Zindan gibi dar mı dar bu varlık.
Keşke yokluk şu, deyip bir kapı bulsam açacak.

***
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Ne bilginler geldi, neler buldular!
Mumlar gibi dünyaya ışık saldılar.
Hangisi yarıp geçti bu karanlığı?
Birer masal söyleyip uyuyakaldılar.

Yani karanlığa dair hiçbir iz yok, diyor. Yani Godot’dan hiçbir ha-
ber yok, Hayyam’da da.

Ve burada dinin yol göstericiliğine bakıyor. Dinlerde tabiî hep bir
yol gösterilir.

Nedir o?

Cennet, cehennem… Hayyam şimdi ona geliyor:

Kim gitti, görüp döndü gönül? Bir Anka…
Cennetle cehennem dediğin Karşıyaka.
Bir yer ki şu gördüğün, umut bağladığın.
Hiçbir iz yok geçen adından başka.

Yani sadece adı var.

Sümerlerde de nedir Cennet?

Dilmun değil mi? Bahreyn’de. Sümerlerin dininde Cennet Bah-
reyn’dedir.

Tevrat’ta nerededir cennet?

Usta’mız onu da işliyor bildiğiniz gibi; “Cennet Nedir” adlı incele-
mesinde. Evet, Kürdistan’dadır, arkadaşlar. Fırat-Dicle nehirleriyle
Aras ve yukarda Batum’dan denize dökülen Pişon Nehri arasında. Ya-
ni bugünkü Van Gölü havzasıyla, Kafkaslar arası bölgedir. Tevrat’ta
netçe tarif edilir Cennet. Kur’an’da ise gökyüzüne çıkar, Cennet. Yeri
belirsizleşir.

Yaşamımızı anlamlı kılacak anahtar sevgidir

Hayyam hayıflanır; hep karamsar, dertlidir.

Neden?

Sorulara hiçbir yanıtı yok da ondan; karanlığı aşamaz:

Gelmezdim hiç dünyaya gelmek olsaydı yeniden.
Gitmemek elde olsa, yer tutmazdım bu sende.
Ancak hepsinden iyi keşke ne gelseydim, ne gitseydim
Ve ne de bulunsaydım bu yerde.

Ne kadar kötümser değil mi, arkadaşlar?..
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Ama Hayyam bize bir ipucu verir, yoldaşlar. Çok büyük bir düşü-
nür, bir dâhî. İpucu şu;

Sevgi bilmeyen kimse, ömrü boşa eskitir.
Sevgi bütün dünyaya ezelden bir vergidir.
Ey sevgi âleminde hiç bilgisi olmayan!
İyi bil ki dünyada hayat yalnız sevgidir.

Ne vurucu dizeler değil mi, yoldaşlar?..

(Alkışlar…)

İşte burada Hayyam, bizim Marksist-Leninist, devrimci düşüncele-
rimizle birebir örtüşür. Sevgi deyince biz yaşamı; doğasıyla, bitkileriy-
le, hayvanlarıyla ve de insanlarıyla ayrılmaz bir bütün olarak görmek-
teyiz. Ve tümünü eksiksiz bir şekilde sevmekteyiz. Yani sevgi deyince
varlık sevgisi dört parça:

Bir: Cansız diye bilinen (aslında cansız da olmayan) doğa. Yani de-
nizler, ormanlar, dağlar, ırmaklar, tarlalar, vadiler, ovalar, diyelim bu-
na.

Ve bunun dışında bir de canlılar dünyası var, bildiğimiz gibi. O da
üçe ayrılır:

İki: Tüm bitkiler,

Üç: Tüm hayvanlar ve

Dört: İnsanlar.

Bu dörtlüyü, ayrılmaz bir bütün olarak görmekte ve tümünü de sev-
mekteyiz.

Yani nasıl sevmeliyiz?

Tıpkı bir karıncanın, bir kelebeğin, bir arının çiçeklerden gıdasını
alırken yaklaştığı gibi yaklaşarak sevmeliyiz doğayı ve canlıları. Özen-
le, koruyarak, hiç zarar vermeden seveceğiz. Ve dördünü de hiç ayır-
madan sevmeliyiz.

Burada sevgili Pir Sultan’ımızın şu dizeleri bize yol gösterici ola-
bilir:

Dağdan kütür kütür hezen indirir
İndirir de ateşlerde yandırır
Her evin devleğin öküz döndürür
İreçberler hoşça tutun öküzü
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Öküzün damını alçacık yapın
Yaş koman altına kuruluk serpin
Koşumdan koşuma gözlerin öpün
İreçberler hoşça tutun öküzü

Abdal Pir Sultan’ım kaynar coşunca
Tekne hamur kalmaz ekmek pişince
Adem at öküzün çifte koşunca
İreçberler hoşça tutun öküzü

Köylümüzün bin yıldır temel üretim araçlarından olan öküze, bu se-
vimli, çilekeş hayvancığa; yiğit Pir Sultan’ımız, işte böylesine sevecen
yaklaşılmasını öneriyor. Bir çiçeği koklar gibi, bir kuşu, kuzuyu okşar
gibi…

Şimdi de 17’nci Yüzyılın ünlü halk ozanı Karacaoğlan’dan şu di-
zeleri okuyalım:

Kadir Mevlâ’m seni övmüş yaratmış
Çiçekler içinde birdir menekşe
Bitersin güllerin hârı içinde
Korkarım yüzüne batar menekşe

Yaz gelir de heveslenir bitersin
Güz gelince başın alır gidersin
Yavru niçin boynun eğri tutarsın
Senin derdin benden beter menekşe

Senin meskenindir kayalar sengi
Kokusu menekşe güldür irengi
Aradım dünyayı bulunmaz dengi
Güzel yatağında biter menekşe

Bakmaz mısın Karac’oğlan halına
Garip bülbül konmuş gülün dalına
Kadrin bilmeyenler alır eline
Onun için eğri biter menekşe

Tıpkı bizim düşündüğümüz gibi, yürekleri insan, bitki, hayvan ve
doğa sevgisiyle dolu olan bu büyük ozanlarımızdan (daha böyle pek
çok ozanımız, şairimiz vardır) yığınla örnekler verebiliriz.

İşte haydi bir şiir daha:
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Çukurova bayramlığın giyerken,
Çıplaklığın üzerinden soyarken,
Şubat ayı kış yelini kovarken,
Cennet dense sana yakışır dağlar.

Ağacınız yapraklarla donanır,
Taşlarınız bir birliğe inanır,
Hep çiçekler bağrınızda gönenir,
Pınarınız çağlar, akışır dağlar.

Rüzgâr eser, dallarınız atışır,
Kuşlarınız birbiriyle ötüşür,
Ören yerler bu bayramdan pek üşür,
Sümbül, niçin yaslı bakışır dağlar?

Karac’oğlan size bakar, sevinir,
Sevinirken kalbi yanar, gövünür,
Kımıldanır, hep dertlerim devinir,
Yas ile sevincim yıkışır dağlar.

Bizim düşüncelerimizi, duygularımızı ne coşkulu, ne vurgulu bir şe-
kilde ifade ediyor, sevgili ozanımız…

Emperyalistler çıkarları için doğayı katlediyorlar

Cuma günü medyada bir haber vardı yoldaşlar, dikkatinizi çekmiş-
tir. Emperyalistler, Katar’ın başkenti Doha’da atmosfere salınan kar-
bonmonoksit gazlarının durumuyla yani ona önlem alınmasıyla ilgili
toplantı düzenliyorlar. Haberlerde ve gazetelerde vardı. Hani Katar’ı ve
Doha’yı şimdi öne çıkarıyorlar ya... Ortadoğu’daki en önemli iki saldı-
rı üsleri şimdi Suudi Arabistan ve Katar bildiğiniz gibi. Emperyalistle-
re uşaklıkta bir de Türkiye, Tayyipgiller’i koyarsak üçlü, sacayağı, ar-
kadaşlar. Ama öbürleri daha güvenilir. İleride gireceğimiz belli sebep-
lerden dolayı Türkiye ile sorunları var. O bakımdan Doha’da düzenli-
yorlar bu toplantıları.

Sadece geçen yıl yoldaşlar, Kuzey Buz Denizi’nde Amerika Birle-
şik Devletleri’nin yüzölçümüne eşit 11,3 milyon kilometrekarelik bu-
zul kütlesi erimiş.

Yani dünyada bugüne kadar görülen en büyük erime miktarıymış
bu. Böyle giderse felaket diyor, burjuva bilim insanları bile. Bir yıl
içersinde bu kadar büyük bir buz kütlesi eriyor ve doğa ısınıyor. Isın-
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ması demek, doğanın tüm düzeninin altüst olması demek… Yani em-
peryalistler bugün sadece insanlarımızı katletmiyor, işgaller yapmıyor,
tecavüzler yapmıyor; yarınlarımızı da, doğmamış çocuklarımızın ya-
şam alanını da yok ediyorlar. Ve sera gazı dediğimiz gazların üçte biri-
ni sadece ABD salıyor atmosfere. Bu çılgınlık!..

Normal bir insan bunu nasıl görmezden gelebilir? Nasıl kabul ede-
bilir?

Emperyalizm bu işte!.. Çıkar hırsından başka hiçbir şeyi görmez,
hiçbir şeyi düşünmez, hiçbir şey onun umurunda olmaz.

Adam kitle imha silahı var, dedi; Irak’a saldırdı. Yalan olduğu orta-
ya çıktı, hiç yüzü kızarmadı. E, olsun, iyi oldu, dedi. Ama bu arada 5
milyon masum insan hayatını kaybetti, hiç umurunda değil. İşte Lib-
ya’da, Suriye’de görüldüğü gibi saldırılarına devam ediyor.

İnsanlık o hale geldi ki, Batıda sözde yazarlar var, aydınlar var, ede-
biyatçılar var, bilim insanları var, hukukçular var ama kimse de bunla-
ra kalkıp karşı çıkmıyor. Demek ki aydın da, sanatçı da, bilim insanı da
olabilmek için önce gerçek anlamda insan olmak gerekiyor. Görünüşte
değil, gerçekte insan olmak gerekiyor. İnsan olamayınca da gerçekte
hiçbir şey olamıyorsun.

Fidel Yoldaş’tan, Chavez Yoldaş’tan, Morales Yoldaş’tan başka
hiçbir devlet başkanı bunlara; ulan haydutlar, ulan çakallar, ulan kan
dökücüler, insan soyunun baş düşmanları demiyor.

Hâlâ bizim medyanın alçak yazarçizerleri, demokrasinin, hukukun,
insan haklarının merkezi diyorlar o Batı için. Kriminolog bir kadın Pro-
fesörümüz var, neydi adı? Sevil Atasoy. Geçende seri katillerle ilgili bir
belgesel varmış, o da konuşuyor. İşte ABD’nin seri katillerini anlatı-
yorlar tek tek; kişiliklerini, yapılarını, mesleklerini, cinayetlerini. Me-
sela biri dikkatimi çekti; nekrofil yani normal cinsel ilişki kuramıyor
bir kadınla, ancak ölülerle ilişki kurabiliyor. 49 tane kadını öldürmüş.
Rekor ondaymış ABD’de.

O caniyle, bir kadın bilim insanı, konuşuyor cezaevinde; itiraf ettir-
mek için. Bir de o kadar zekice cesetleri yok ediyor ki, ormanda hepsi-
ni değişik yol kenarlarına, değişik bahçelerin, dağların, vadilerin içine
gömüyor ve bulunamıyor cesetler. Kimi ne kadar katletti bulayım; en
azından cenazeleri sahiplerine vereyim diye, bir kadın bilim insanı ko-
nuşuyor bu caniyle. Kadına konuşuyor, masa başında bilim kadınıyla
konuşuyor. Ve bu cani cinayetlerini anlatırken mütebessim yani nor-
mal, sanırsınız ki, sıradan bir insan sokakta yahut parkta yahut herhan-
gi bir yerde, normal insanların yaşadığı bir yerde sohbet ediyor. Yani
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espriler yapıyor; gülüyor, anlatıyor tek tek cinayetlerini.

Yine Sevil Atasoy diyor ki; en büyük özellikleri empati yapmama-
larıdır.

Neden yapmıyor?

Vicdan gelişmemiş, teşekkül etmemiş. Yani acı duymuyorlar cina-
yetlerinden. Normal, sıradan bir iş yaparmış gibi cinayetlerini hiç acı
duymadan işliyorlar ve cinayet sonrası da vicdan azabı çekmiyorlar.
Doğal bir iş yaptım, gerektiği gibi yaptım, bitti, diyor.

Yine İskandinavya’nın, Norveç’in büyük canisi Breivik 77 kişi kat-
letmişti. Duruşmalarında gülümsüyordu değil mi, arkadaşlar? Nazi se-
lamı veriyor. Akıl sağlığının yerinde olduğuna dair rapor gelince tebes-
süm ediyor. Yani hiçbir pişmanlık duymadım, diyor yani. İşte vicdan
oluşmadığı için insan değiller aslında, suretleri insan. O yüzden acı
çekmiyorlar hiç.

Şimdi yine büyük dahi William Shakespeare, Kral Lear’de şöyle
der bir yerde;

“İyi görünür kötü yaratıklar daha kötüleri varsa eğer. En kö-
tüsü olmayan da bir bakıma övgüye değer.”

Birinci Körfez Savaşı sonrası ABD Emperyalistleri Irak’a abluka
uygulamışlardı değil mi? Ve bu abluka nedeniyle sadece çocuk, 600 bin
masum çocuk; bakımsızlıktan, doktorsuzluktun, ilaçsızlıktan hayatını
kaybetmişti. O zamanın Yahudi asıllı kadın ABD Dışişleri Bakanı var-
dı:Madeleine Albright. Medya görevlisi soruyor, diyor ki: “600 bin ço-
cuk hayatını kaybetti uyguladığınız ablukadan dolayı, değer miydi bu-
na?” “Bence değerdi”, diyor. Bir, beş, on değil, 600 bin çocuk…

Şimdi bunlardan hangisi daha kötü?

O nekrofil seri katil mi, Breivik mi, Madeleine Albrightlar mı, Con-
doleezza Rice’lar mı, Bush’lar mı, Obama’lar mı? Hangisi daha kötü,
yoldaşlar?

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

İşte Shakespeare’in dizeleri tam da bu olaya uyar. Bu seri katiller,
Bush’ların, Obama’ların, Condoleezza Rice’ların, Tayyipgiller’in ya-
nında iyi sayılırlar, arkadaşlar. Nitekim biri 49 kişi öldürüyor, biri 77
kişi, ama bunlar milyonları öldürüyor. Ve hiçbir haklı sebepleri yok, sa-
dece yağma için, vurgun için, çıkar için, işgaller yapmak için, sömürü
yapmak için…
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Demek ki, insan bilinçsiz olunca Usta’mızın dâhice söylediği gibi
“hayvan”dan bile daha aşağı düzeye düşer. Hayvanlar âleminde hay-
vanlar buna isyan eder, böyle bir duruma. Ama insanlar bir de alkışlı-
yor. ABD Halkı ikinci defa seçiyor, Tayyipgiller kaçıncı defa seçildi,
yine de şu anda oyları yüzde 40’ların üstünde.

Egemenlerin bütün vurgunlarına rağmen
halk neden isyan etmez?

Âdem arkadaşım; yıllarca terzilik yaptım, bir bisiklet alacak parayı
on yıllarca sonra biriktirdim, diyor. Evet öyle. Eşimin yeğenleri var
üniversite bitirmiş, asgari ücretle güç bela iş buluyorlar. Belki tanır
Âdem Yoldaş. Benim de o dönemden çocukluk arkadaşlarım, terzi ar-
kadaşlarım var, Ahmet Edeci mesela Ali Pekmezci, Kadir Pekmezci,
Mustafa Yıldırım, hep mahallemizin yoksul, aç çocukları. Ama buna
rağmen Tayyipgiller’in oy oranı Türkiye’de en yüksek Konya’da arka-
daşlar. Rize’den bile yüksek, Erzurum’dan bile yüksek…

Ne yapıyor?
CIA diniyle ya da Yezit diniyle insanları uyutuyor, aldatıyor. Hz.

Muhammed’in dediği gibi “Allah’la aldatıyor” insanları. Ve insan Al-
lah’la bir aldatıldı mı artık hayvandan daha aşağı bir şekilde kullanır-
sın onu. Ne yapsan uyanmaz. Burada konuşmalarımızda, yazılarımızda
sık sık Hz. Muhammed’in ve Kur’an’ın İslamından söz ediyoruz. Ve
Yezit’in, Muaviye’nin, CIA’nın İslamından söz ediyoruz. Aradaki ayrı-
mı, farkı belirtiyoruz.

Bazı yoldaşlarım, tabiî meselenin aslını tam kavrayamadıkları için,
yahu din mi öğreneceğiz? diye serzenişte bulunuyorlarmış.

Yoldaşlar, Ortadoğu’da din savaşları sürüyor şu anda. İşte iki gün
önce Irak’ta 32 kişi değil mi; Aşure gününde Şii’lerin olduğu bölgeye
saldırı yapıldı, 32 kişi iki ayrı saldırıda hayatını kaybetti yani kan gölü.
Kimi kime kırdırıyor?

Şii’yi Sünni’ye, Sünni’yi Şii’ye kırdırıyor. İşte Suriye’de aynı şey…
Türkiye’de bu hainler, bu sömürücüler, bu vurguncular, bu yürek-

sizler ne sayede 10 yıllardır iktidarda kalıyorlar?
Sadece din sömürüsüyle...
O zaman biz dinin üzerinde durmalıyız, yoldaşlar. Dini hepimiz iyi

öğrenmeliyiz. Bu iki farklı dini, bu birbirine zıt, karşıt, birbiriyle hiç il-
gisi olmayan dini çok iyi öğrenmeliyiz. Yoksa bunlarla baş edemeyiz,
bunları yenemeyiz. Din, çok temel bir olgu insanların dünyasında.
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Kapitalizme kadar, Batı Hıristiyan Ümmeti, Doğu Müslüman Üm-
meti idi değil mi? Kapitalizmde ne oldu?

Pozitif bilim üste çıktı, din baskılandı, alta düştü.

Sosyalist Kamp çöktü, kilise olduğu gibi ayakta…

Ve kırk yıl sonra Küba’da, CIA’yla bağlantılı çalışan Papa II. Jean
Paul geldi, ayin yaptı; bir milyon kişi toplandı Havana’da, arkadaşlar.
Sosyalizmin iktidara gelişinden kırk yıl sonra… O zaman dinin kökle-
rine iyi inmeliyiz, iyi tahlil etmeliyiz.

Devrimcinin bir görevi de budur. Her olayı tâ ilk kaynaklarına, kök-
lerine kadar iner, tahlil eder. Usta’mız yapmış mı bunu? Yapmış. “Al-
lah, Kitap, Peygamber” diye 300 küsur sayfalık, kocaman araştırması
var. Başka eserlerinde de yapıyor ama bu kitabının özel konusu din, İs-
lamiyet.

Ve yine Türkiye’de bizim dışımızda İslam’ı, dini gerçekten anlayan
başka ne ilahiyatçı var, ne başka bir sol grup var. Usta’mızın düşürdü-
ğü ışığın altında sadece biz anlıyoruz gerçek dini. Yani Usta’mız haya-
tın tüm alanlarını inceleme, araştırma konusu olarak önüne koyuyor ve
devrimci teorinin ışığını hepsinin üzerine düşürüyor. Ancak o ışık al-
tında biz bu olayların gerçekliğini görebiliriz. İlk ortaya çıkışından, se-
bep-sonuç ilişkileriyle, tüm gelişim sürecini ve o gününü görüp kavra-
yabiliriz.

Sadece insana değil, doğaya ve
diğer canlılara da saygı...

Daha önce de söz etmiştim, dayıoğlum 9 yıl Belçika’da çalıştı. Bir
köylünün, diyor; iki tane traktörü var; biri nakliye yapmak için, biri tar-
layı ekip biçmek için. Ve beş yılda ikisi de hurdaya atılıyor. Ben dedim
ki, diyor; biz yirmi, yirmi beş yıl bir traktörü kullanırız. Siz delisiniz,
dedi bana, diyor. Arabanın da ömrü azami beş yıl. Medyada okuduk;
Batıda mobilyanın ömrü dört yılmış. Şimdi bunları kullanıyoruz da
dünyanın enerji, demir, bakır, nikel yani maden kaynaklarının da bir sı-
nırı var. Ve insanlık daha bu dünyada kaç yıl misafir kalacak, yoldaş-
lar? Milyarlarca yıl. Şu anda rakam aklıma gelmedi ama.

Bir Dinleyici: 4 milyar yıl

Nurullah Ankut Yoldaş: 3,5 milyar yıl daha bu dünya da yaşaya-
cak insan soyu. E, o zaman bu kaynakları böyle gözü dönmüş bir şe-
kilde, hayâsızca kullanmanın, yok etmenin insanlıkla bağdaşır bir yanı
var mı, yoldaşlar?
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Hayır yok. Ama kapitalizm bunları düşünmez, onda insan yok. Sa-
dece çıkar, sömürü, vurgun; başka hiçbir şeyi gözü görmez onun. O
yüzden alabildiğine kullanır, sömürür, yağmalar, istifler. Hayvanlar bu-
nu yapmaz. Bir karınca kolonisi, sadece o kış yetecek kadar ot, çöp ya-
hut bitki toplayıp yuvasına taşır. Ertesi yıl yeniden doğaya çıkar, yer-
yüzünde yaşar, bir sonraki kışa yine öyle hazırlanır. Diğer hayvanlar
da, memeliler de böyle. Yani onlar doğaya saygılı, zarar vermez onlar,
tersine doğanın uyumunu sağlar.

Geçen yıl TÜYAP’ın onur konuğu vardı. Gürdal Yoldaş hatırlayabi-
lecek misin? Halil Yoldaş? Ferit Edgü müydü? Ferit Edgü’ydü sanıyo-
rum. Çok doğru, güzel, sevdiğim bir laf etti: “Dünya için en büyük
tehlike insan soyunun varlığı”, dedi. Yoksa dünya milyarlarca yıl dü-
zeni hiç aksamadan böyle yaşar. Ama onu insan mahveder, insan batı-
rabilir, dedi. Bir de yanlış bir şey söyledi: İnsan soyu, zaten evrimin bir
yanlış aşamasında, bir yanlışlık sonucu ortaya çıktı, diyor. Bir sapma
sonucu ortaya çıktı, ortaya çıkmaması gerekirdi, diyor.

Aslında ortaya çıkması gerekirdi. Ama Ferit Edgü de kendi açısın-
dan haklı. Sadece kapitalistleri, emperyalistleri, vurguncuları görünce;
gerçekten onların varlığı şu anda bir sapma. Yoksa insan soyu da eğer
İlkel Komünal Toplum varlığı olan insanlar gibi, atalarımız gibi doğa-
ya saygılı olsalardı, biz gerçek devrimciler gibi doğaya saygılı olsaydı,
topluma saygılı olsaydı hiçbir zarar verilmezdi, kaynakları tüketilmez-
di, yağmalanmazdı; atmosferimiz, denizlerimiz, göllerimiz kirletilmez-
di. Demek ki, sadece insanlığı sınıfsal sömürüden kurtarmakla yüküm-
lü değiliz, biz. Diğer canlıları ve doğamızı da bu yağmacı haydutların
elinden, tahribatından kurtarmak ve gelecek nesillere, gelecek evlatla-
rımıza güvenli bir şekilde, bugünkü zenginliğiyle teslim etme göreviy-
le de görevliyiz, yükümlüyüz biz gerçek devrimciler. İşte bu bilinçle
davranacağız, mücadele edeceğiz bunlara karşı.

Atlas Dergisi geçen ayki sayısında önemli bir olayı haber yaptı, yol-
daşlar. Eskiden bu tür olayları, önemli siyasi olayları, Recep Yol-
daş’ımız sendikada boş vakitlerinde internete girer araştırırdı, çıkışlar
alır çekmecesinin gözüne koyar, karşılaştığımızda; Hoca’m bunları ben
indirdim ilginizi çeker, diye bana verirdi. Şimdi biraz daha teknolojik
düzeyimizi geliştirdik. Naile kızımız, kızım, yoldaşım sağ olsun, başka
diğer yoldaşlar da bu işi yapıyorlar tabiî. Doğan Erkan yapıyor, Nihat
Usta yapıyor aklımda kalıveren. Başka yoldaşlarımız da Semra Yol-
daş’ımız da yapıyor ama en çok istikrarlı bir şekilde Naile Yoldaş ya-
pıyor. Sözünü ettiğim haberi göndermiş. Gazetelerde de çıktı. Moğo-
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listan’ın kuzey bölgesinde insanlar İlkel Komünal Toplum konağında
yaşıyorlar, yoldaşlar. Sınıfsal farklılık, ayrışma, sömürü yok. Mülkiyet
ortaklaşa ve göçebe, Çoban Toplum aşamasında, konağındalar. Kadın
erkek eşit, erkeğin hiçbir üstünlüğü yok. Bir bölümü bir köye yerleş-
miş. Tuva Türkleri bunlar, Türkçe konuşuyorlar.

Atlas ekibi diyor ki, bir haftada dilimiz özdeşleşti. Birbirimizi çok
iyi anlar hale geldik. Belki binlerce yıldır görüşmüyoruz o kardeşleri-
mizle. Ama kökenimiz aynı olduğu için bir haftada dilimizde hiçbir so-
run kalmamış, farklılık kalmamış, anlaştık, diyorlar. Köydeki Şaman
geziye çıkacağız, diyor Ren geyiklerini kullanıyorlar ulaşımda, taşıma-
da. Zaten bir adları da Ren Geyiği İnsanları, değil mi Mustafa Yoldaş?

Mustafa Şahbaz Yoldaş: Evet.
Nurullah Ankut Yoldaş: Evet bunlar da Ren geyikleriyle taşıma,

ulaşım sağlıyorlar. Toplumun köye yerleşik bölümünün Şamanı şöyle
diyor:

Şimdi gideceğin yerlerde dağın, ormanın, ırmağın, bitkinin hepsinin
bir ruhu var. Bunların hiçbirine saygısızlık yapma, zarar verme.

Böyle söyleyerek uyarıyor. Yani bunlar dışarıdan gelmiş; bunların
kıymetini bilmezler, ölü sanırlar varsayımından hareketle tek uyarısı bu
oluyor. Yani hepsini canlı kabul ediyor onların.

Bu insanlar, ırmakları, dereleri kirletmemek için orada ellerini bile
yıkamıyorlar. Bir kapla suyu alıp nehirden uzak bir yerde yani kulla-
nılmış suyun nehre ulaşamayacağı bir uzaklıkta yapıyorlar temizlikle-
rini. Bu denli saygı duyuyorlar doğaya. Hatırlarsak, Amerikan Yerlile-
rinin tutumu da aynısıdır. İşte binlerce yıl önce biz de bu anlayışa sa-
hiptik. Bugüne gelirsek, nehirlerimizi, göllerimizi kirletmekle kalma-
dık; koca Marmara’yı bile öldürüp bitirdik. Eskiden 104 çeşit balık ya-
şayan Marmara’da şu anda kirli ortama uyum sağlayıp orada yaşamını
sürdürebilen sadece 4 çeşit balık kaldığını belirtmemiz, acı acı hatırla-
mamız ve düşünmemiz gerekir. İşte sınıflı toplum bizi böylesine ça-
murlara buladı. Hele işverenleri ve Parababalarını tümüyle insanlıktan
çıkardı. Kendi vurgun ve sömürülerinin dışında hiçbir şey umurlarında
olmaz yaratıklar haline getirdi onları.

Atlas Dergisi’nin seyahatine ve Tuvalara dönersek:
Yine birlikte geziye çıktıkları zaman toplumun bir kadını anlatıyor:
Hayvanlarımız ölüyor, ardı ardına kurt kapmaya başladı. Gittik Şa-

mana bunun sebebini sorduk. Şaman bize yaşadığımız olayları, başı-
mızdan geçenleri, yaptıklarımızı anlattırdı. Eşim ırmağın kenarında bir
yavru ceylanı avlamıştı. İşte sizin suçunuz bu, onun ruhu sizi cezalan-
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dırdı dedi, diyor.

Ne yapmalıyız? diye sorduk.

Sular okudu, dualar etti ve gidin oraya, o hayvanı öldürdüğünüz ye-
re bu suyu serpin, onun ruhundan bağışlanma dileyin, dedi. Gittik bu-
nu yaptık, hayvanlarımız kurtuldu, diyor.

Şimdi düşünebiliyor musunuz, Şaman, evrimin gelişim kanununu
keşfediyor, pratikten çıkarıyor. Yani doğaya hiçbir zarar vermeden,
uyum sağlamanın yolunu, yöntemini öğretiyor, arkadaşlar. Yani evri-
min sağlıklı yöntemini öğretiyor şamanlar. Ve sağlıklı toplum düzenini
bu sayede kuruyor arkadaşlar. Amerikan yerlilerinin, şeflerinin sözleri-
ni çok severim, kişiliklerine de, yiğitliklerine de hayranım. İlkel Ko-
münal Toplum insanları tam anlamıyla. Onlar da aynı anlayış içinde.
İnternete bakarsanız yani aynı benzer özdeyişlerini bulursunuz o kabi-
le şeflerinin de.

Hz. Muhammed’in İslamiyeti ve
Yezid’in dinine bir bakış...

Şimdi Hz. Muhammed dinine gelirsek, yoldaşlar, şöyle der:

“Görmedin mi göklerdeki kimseler güneş, ay ve yıldızlar, dağ-
lar, ağaçlar, hayvanlar ve insanlardan birçoğu (öbürlerinin tamamı,
insanlardansa birçoğu - N. Ankut) hep Allaha secde ediyor.” (Hac Su-
resi, Ayet 18)

Yani Hz. Muhammed de hepsini canlı kabul ediyor, arkadaşlar. Hat-
ta bir anlamda insanlardan üstün görüyor. Onların tamamı Allah’a sec-
de eder, ama insanların birçoğu, diyor. Yani Şamanın anlayışı ile Hz.
Muhammed’in anlayışı birebir örtüşüyor. Usta’mız da: “Evrimin ve ta-
rihin gelişim kanunlarını tam bilince çıkarmamış olsa da sezmişti, se-
zinlemişti Hz. Muhammed” diyor, arkadaşlar. İşte bu ayette açıkça gö-
rüyoruz biz.

Yine bizim “Kedi Davası”ndaki savunmamızda söz ettiğimiz
En’am Suresinin 38’nci Ayeti ne diyordu, yoldaşlar?

“Yerde ayağıyla yürüyen, havada kanadıyla uçan her hayvan
tıpkı sizin gibi ümmettirler ve yarın rablerinin huzurunda topla-
nacaktır.”

Yani yerde debelenen tüm hayvanları, havada kanatlarıyla uçan tüm
kuşları insanlarla eşitliyor. Tıpkı sizin gibi ümmettirler, diyor. Ve rab-
lerinin huzurunda toplanacaktır, diyor. Hiçbir ayrım gözetmiyor.
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Hz. Muhammed dağın, taşın, hayvanların yerde ve gökte olan tüm
varlıkların canlı olduklarını tek ayette değil, Hadid Suresi Ayet 1 ve
2’de, Haşr Suresi Ayet 1’de, Saff Suresi Ayet 1’de de tekrarlar. Yalnız
söyleyip geçmiyor dikkat edersek. Tekrar tekrar söylüyor ki, insanların
belleğinde yer etsin.

Dedik ki, İslamiyetin ne olduğunu sadece Usta’mız ortaya koydu.
Arap toplumu o zaman İlkel Komünal Toplumdan Sınıflı Topluma he-
nüz geçmişti. Kâbe’deki yani Panteon’daki putların önemli bir bölümü
Kadın Tanrıçaların putlarıydı. Mesela Şeytan Ayetleri denen ayetlerde
söz edilen Lât, Menât, Uzzâ putları hep birer Tanrıçanın sembolüydü.

Yani bu ne demek?
O Tanrıçalara tapınan kabilelerin Anacıl Düzenden henüz kopma-

dıklarını gösteriyor. Ama bir kısmı da erkek egemen topluma geçmişti.
Yani putları erkek Tanrıların putlarıydı.

İşte Hz. Muhammed, kendisi de 40 yıl bezirgânlık yapmış değil mi?
Sermaye biriktirmiş ama öksüz ve yetim büyümüş; dedesi büyütmüş,
sütannesi büyütmüş. Böyle olunca o köklerini unutmuyor. Tabiî o tica-
retin getirdiği imkânları kullanarak, geçmiş dinleri ve kültürlerini yu-
tarcasına inceliyor, araştırıyor. Yani ticaret sayesinde bu imkânı elde
ediyor. Yani kendisine kadarki birikimi iyi özümlüyor, kavrıyor ve
onun üzerine işte Hira Dağı’ndaki mağarada aylarca, belki yıllarca dü-
şünerek Kur’an’da anlatılan Cennete de benzer, ona yakın bir toplumu
yeryüzünde nasıl kurarım; onun tasarımını yapıyor.

Ve geldiği zaman, kendisini Peygamber olarak ilan ettiği zaman, ki-
me bayrak açıyor?

Mekke’nin Tefeci-Bezirgânlarına, Ebu Süfyan ve benzerlerine bay-
rak açıyor: “Kölelere özgürlük” sloganıyla ortaya çıkıyor. Ve bütün
mücadeleyi Mekke, Medine’deki Tefeci-Bezirgânlara ve bölge coğraf-
yasındaki Tefeci-Bezirgânlara karşı veriyor.

Ama tümüyle başarılı olabiliyor mu; İlkel Komünal Toplum kültü-
rünü ve o düzeni yeniden bilinçli olarak kurmaya gücü yetiyor mu, der-
sek: Tam başaramıyor. Çünkü sınıflı toplumun içine girilmiş bir defa.
Tamam, Arap halkının çoğunluğu İlkel Komünal geleneklerine sahip;
bu ruhiyatı taşıyor ama egemenler artık sermaye biriktirmişler; onlar da
belirli kültür ve statü oluşturmuşlar. Onları da tümüyle bertaraf edemi-
yor. İşte 23 yıllık mücadelesiyle onları gücünün elverdiği oranda geri-
letiyor. Ama netçe, kesince onları alt edemiyor ve bu bakımdan Hz.
Muhammed’in hareketi, Kur’an devrimi, bir Tarihsel Devrimdir diyor,
Usta’mız. Orijinal bir Tarihsel Devrimdir. Bu bakımdan asla mal birik-
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tirmeyin, mal küplemeyin, mal istiflemeyin, der Hz. Muhammed. Sa-
dece ihtiyaca yetecek kadar mal alıkoyun; gerisini dağıtın, der. Tekrar
tekrar vurgular bunu ayetlerde defalarca okudum size.

Yine din hizmeti karşılığında bir ücret alınmaz, der. Ben Allah’ın
bana verdiği görevi yerine getiriyorum. Bunun karşılığında sizden hiç-
bir ücret istemiyorum, der. Ama şu anda 120 bin imam var Türkiye’de
değil mi? Yine bunların görev yaptığı her camide en az, en az bu kadar
da müezzin var. Müftüler var.

Bunlar kimden maaş alıyor?

Devletten, halktan yani insanlardan, arkadaşlar. Ama Kur’an’da yok
öyle bir şey. Bunlar gerçek Hz. Muhammed’in ve Kur’an’ın dinine uy-
gun din adamları değil, bunlar Yezit dininin namaz kıldırma memurla-
rı, bunların ilgisi yok gerçek Müslümanla. Hz. Muhammed bizzat ken-
disi ücret istemez de, bunlar nasıl ücret isterler:

Bir Dinleyici: Hoca’m, elektriğe, suya, doğalgaza, kiraya para ver-
miyorlar çoğu yerde.

Nurullah Ankut Yoldaş: Tabiî tabiî! Diyanet İşlerinin bütçesi üç
bakanlığın bütçesinden fazla. Müslümanlıkla ilgisi yok bunun, arka-
daşlar. Bunu bilmemiz lazım. Bilmezsek bunlarla mücadele edemeyiz.

Tevbe Suresi Ayet 34 ve 35:

“Ey iman sahipleri, hahamlardan ve rahiplerden birçoğu hal-
kın mallarını uydurma yollarla tıka basa yerler ve Allah’ın yolun-
dan geri çevirirler. Altını ve gümüşü depolayıp da onları Allah’ın
yolunda harcamayanlara korkunç bir azabı muştula!”

Onlar bunu yapıyorlar, diyor. Bunlar için korkunç bir azap var.

“Gün olur, cehennem ateşinde onların üzerine lav dökülür de
bununla onların alınları, böğürleri, sırtları dağlanır. İşte egolarınız
için yığdıklarınız. Hadi, tadın biriktirmiş olduklarınızı!”

Bu kadar şiddetli uyarıyor, halkın parasını yiyen din adamlarını,
sözde din adamlarını. Daha ne desin?.. Bu hükümet de aynı şeyi yapı-
yor. Ve onların en büyüğü Tayyipgiller de aynı şeyi yapıyor.

Geçenlerde kurban bayramını yaşadık değil mi, arkadaşlar? Kaç yüz
bin hayvanın canına kıyıldı… Yüz binlerce… 500 bin, belki 600 bin…

Hacc Suresi Ayet 37; Allah diyor ki:

“Benim kestiğiniz kurbanın etine, kanına ihtiyacım yok, sizin
takvanızdır önemli olan.”
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Yani kan dökme vahşetine döndürmeyin kurbanı, diyor, benim bun-
lara ihtiyacım yok, benim istediğim sizin takvanızdır. Yani sadece kö-
tülük yapmamanız değil, kötülük yapmayı düşünmemeniz bile. Öylesi-
ne güzel ahlâklı insanlar olmanızdır benim istediğim, diyor. Ama bun-
lar ne anlıyor? Hayvan boğazlamayı, hayvan katliamı yapmayı anlı-
yorlar kurbandan. Oysa Hacc Suresi apaçık bir şekilde tersini söyledi-
ği halde ne diyor, bu düzenbazlar? Yok, illa kan akacak. Yezit dini bu!..

Bir de Pensilvanyalı İblis var. Diyor ki;

“Yezit de bir tepki adamıydı.”

Bakın nasıl savunuyor, alçağa bakın. “Tepki adamıy”mış.

Niye?

Kendisine biat edilmemesine tepki duymuş da o yüzden o canavar-
lığı, vahşeti yapmış. Ya!..

Bu Tayyipgiller Sünni mezhebine mensuplar değil mi?

Aleviliğe, Anadolu Aleviliğine de şiddetle karşıdırlar. Geçenlerde
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi rektörü Sedat Laçiner var bunlardan
devşirilmiş; ne demişti arkadaşlar?

“Yahudiler ve Hıristiyanlar Allaha ve ahret gününe inanırlar o se-
beple onlar cennete girebilir. Ama Aleviler sapkındırlar, onlar kesin ce-
hennemliklerdir, cehennemliktir.”

İnternette var sitelerde. İşte böyle bunlar. Yezit’tin devamcısı bunlar.

Daha önce de dedim, Hz. Muhammed’in hayatta en sevdiği insan
Hz. Hüseyin, o da dahil olmak üzere eşi, çocukları ve çevresinde ina-
nanları, takipçileri 73 kişiyi günlerce Fırat’ın kenarında aç susuz bıra-
kıyor; ondan sonra da canavarca katlediyor. Katletmekle kalmıyor, ce-
sedini kâğıt gibi atların ayakları altında çiğnetiyor, kesilmiş kellesini de
Şam’a götürüyor. Kendi sarayının altına, bodruma atıyor. Ve bu halife
oluyor. Hz. Muhammed’le ne ilgisi var bunun? En sevdiği bir insanı ve
çevresini, çocuklarını böylesine canavarca katlediyor; ondan sonra Hz.
Muhammed’in devamcısı oluyor bunlar. İşte o soydan geliyor bunlar,
Tayyipgiller. Yine ihanetleri, zalimlikleri İslamla hiç ilgilerinin olama-
yışı oradan kaynaklanıyor bunların.

Konular, güncel konular var bir hayli. Arkadaşlarımız da yorgun ta-
biî. Aslında pedagoji bilimi der ki, bir konferans azami 1,5 saat olmalı.
Ondan sonra insanların zihinsel olarak yorgunluk aşaması başlar. Biz
saatleri geçtik.

Bir Dinleyici: Konferansı veren önemli Hoca’m.
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Nurullah Ankut Yoldaş: Biz 12.00’da başladık 17.00 oldu, evet. O
bakımdan daha bu konuya çok değineceğiz. Çok değinmemiz gerekir.
Ama şimdilik bu kadarını yeter bulalım.

Sovyetler Birliği’nin parçalanmasının ve
devrime sahip çıkılmamasının nedeni...

Görev aralıklarında hep aklıma takılır, arkadaşlar. Benim de temel
yani düşünce konularımdan biridir:

Bu emperyalist haydutlar, insanlığa bugün bu kadar hayâsızca zu-
lüm uygulayabiliyorlarsa, dünyada at koşturabiliyorlarsa bu Sosyalist
Kamp’ın yokluğundan kaynaklanır. Lenin gibi büyük bir devrimcinin
kurduğu ve 20 yıl yönettiği bir parti ve dünyanın en büyük İşçi Sınıfı
Devrimini gerçekleştiren bir parti nasıl 70 yıl sonra çürüdü de kuruyan
bir ağaç gibi kendi kendine, ufak bir rüzgârın etkisi bile olmaksızın
çöktü? Hep kafama takılır. Merak ederim. Gerçek sebep ne?

Tabiî bir sürü sebepler gelir aklıma. Ama acaba bunun altında yatan,
bunların da altında yatan, onlara da kaynaklık eden, onları sonuç ola-
rak ortaya çıkaran daha başka sebepler var mı diye araştırırım, düşünü-
rüm hep. Yani hani biliyoruz ya biz; her şey bir süreç, doğada ve top-
lumda kesin olan hiçbir şey yok. Bir tek kesin önerme var.

Nedir o?
Herakleitos’un bulduğu: “Her şey durup dinlenmeden değişiyor.”

Onun dışında hiçbir şeyin kesinliği yok. Ama her olay başka bir olaya
sebep olur. O yeni olaylara sebep olur, yani bir zincir olarak olaylar bir-
birinden doğup gelişirler. İşte acaba en altta yatan sebep ne? derim hep.

Böylesine güçlü bir parti, böylesine büyük bir devrimcinin, bir ön-
derin kurup 20, az değil 20 yıl, yönettiği bir parti... Yeltsin denen sar-
hoş, alçak, düzenbazın adamları, 5 bin kişinin görev yaptığı partiye ge-
liyorlar (Henri Alleg, “Büyük Geri Sıçrama”da aktarıyor, daha önce
söyledik): Bir saat içinde boşaltacaksınız, diyorlar. 5 bin kişiden bir te-
ki tık demiyor. Bir saat içinde hepsi boşaltıyor, çekip gidiyor…

Hep tartışırız Mustafa Yoldaş’la, söz ederiz; birinin eşi hepsinden
yiğit çıkıyor: “Biriniz de mi kalkıp karşı çıkmadınız, mücadele etmedi-
niz, dövüşmeyi düşünmediniz?” diyor. “Yazıklar olsun size” diyor.

İşte parti o hale gelmiş. Parti duvarlar, yazılı metinler, programlar
değil ki… Onlara can veren, ruh veren yürek, inanç, bilinç taşıyan in-
san varsa onlar bir işe yarar o program, o teori, o geçmiş, o gelenek, o
kültür bir işe yarar. Sende Hz. Ali bileği yoksa, elinde Zülfikar olmuş
ne işe yarar?..
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(Alkışlar…)
İşte o parti, tepesinden tırnağına kadar o hale geldiği için dünyanın

coğrafya bakımından, coğrafya üretici gücü açısından en zengin ülke-
si; nüfusça Çin’den, Hindistan’dan sonra üçüncü büyük ülkesi değil mi
o zaman Sovyetler Birliği? İnsan gücü bakımından da üçüncü... Bu ka-
dar zengin bir ülke...

E, o zaman nasıl çöker bu ülke, yoldaşlar?
Ama işte o partinin önderleri, kadroları sadece suret olarak kalırlar-

sa, içleri boşalırsa ne işe yarar? Parti kalmaz ki ortada. Dikkat edersek
Lenin’den sonra bir tek ciddi edebiyat eseri ortaya koyamadı, bir tek
sanatçı çıkaramadı, bir tek bilim insanı çıkaramadı Sovyetler. Ama ne
yaptılar? Sadece teknik üretici gücünü belli bir süre geliştirdiler. 40’lı
yıllara kadar İkinci Dünya Savaşı sürecine, 50’lere kadar diyelim, Tek-
nik Üretici Gücü açısından en öndeydiler. Demir çelik üretimi açısın-
dan birinciydiler dünyada.

Demek ki bir şeyi eksik yaptılar. Çok önemli bir şey; insan unsuru-
nu unuttular, sadece teknik sandılar, tekniği geliştirme sandılar sosya-
list ekonomiyi örgütlemeyi.

Oysa Che ne diyordu?

“Sosyalist insanı yaratmalıyız.” diyordu. Ve kendisi de günlerce
uyku uyumadan çalışıyordu. Diyordu ki: “Çocuklarımı evin civarın-
daki bekçiler benden daha çok görüyorlar. Çünkü ben birkaç gün-
de bir eve uğruyorum.”

Böylesine yoğun çalıştığı gibi gidip şeker kamışı da kesiyordu, şe-
ker fabrikalarında da çalışıyordu. Bolivya’da da en genç, 20’li yaşlar-
daki gerillalarla eşit miktarda dönüşümlü olarak siper kazıyor; onlarla
beraber dağ tepe o korkunç araziyi, sarp araziyi adımlıyordu.

Kaldı ki, güçlü ve sağlıklı bir insan değil. Normal burjuva ordusun-
da bile çürüğe çıkarılabilecek denli sağlıktan yoksun bir insan. Böyle
olmasına rağmen iradesiyle devrim için cepheden cepheye koşuyor ve
yapıyordu bunları. İşte Sovyetler’de ve Sosyalist Kamp’ta sosyalist in-
san yaratılmadı, arkadaşlar. Sosyalist insan yaratılmayınca da belli bir
süre sonra insanlar rutin işlerle yetindi. Oysa hep tekrarlanan şeyler
alışkanlık yaratır. Ve heyecan yaratmaz artık insanda. Her gün yapılan
tek düze hareketler, her gün gidip gelinen, kat edilen yollar; her gün
fabrikada tezgâhın başında yapılan iş, bunun bir heyecanı bir zevki ol-
maz. İnsan sürekli gelişmesi gereken bir varlık. Yaratması, ilerlemesi
gerek. Hani Hz. Muhammed der ya: “Müslümanın iki günü birbirine
denk olmayacak.” Yani nasıl kavrıyor, insanın ruhunu…
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Rutine takılınca Sovyetler ve Sosyalist Kamp’ın partileri ve insan-
ları durağanlaştı, heyecansızlaştı, ruhsuzlaştı ve üstün oldukları tek gü-
cü de yavaş yavaş kaybetmeye, ellerinden çıkarmaya başladılar. Em-
peryalistler bir aşamadan sonra o alanda da geçtiler kendilerini. O alan-
da da geçilince artık altkınlık psikolojisine girdiler. Bir gücün sizden
daha üstün, daha büyük olduğunu hissettiniz, anladınız, kavradınız mı,
psikolojiniz bozulur, düşünceleriniz de ona göre şekillenmeye başlar
artık. Yani duygularınız değişir, özlemleriniz değişir, heyecanlarınız
değişir, böylece çürüme başlar.

Marks’ın en sevdiği söz neydi? Usta’mızın da mezar taşında yazılı-
dır: “İnsanım insancıl olan hiç bir şey bana yabancı kalamaz.” Ve
genç yoldaşlarımın da aktardığı gibi, Usta’mız ben niye sosyalist ol-
dum diyor: “İnsanın hayvan yerine konulmasına isyan ettiğim
için.”

Demek ki bu ruhu, bu isyanı taşıyacağız, hep canlı olacak bu. Che
ne diyor kendisine mektup yazan aynı soyadını kullanan İspanyalı bir
kadına, o da Guevera soyadına sahipmiş, şöyle yazıyor Che’ye:

“Atalarınız İspanya’nın hangi bölgesinden gitti, belki akraba
çıkabiliriz.” diyor ya; “Bununla hiç ilgilenmedim” diyor, Che. “Bil-
miyorum o bakımdan. Ama dünyanın öbür ucunda olan bir hak-
sızlık karşısında öfkeden tir tir titreyebiliyorsanız o zaman bu, yol-
daşız demektir ki bu hepsinden önemlidir benim için.”

(Alkışlar…)

Lenin vasiyetinde, Kongre’yi
Stalin konusunda uyarır

İşte o ruhiyata sahip olacağız hep, ama Sovyet insanında bu kalma-
dı, hep geriye gittiler. Lenin’in “Son Yazılar, Son Mektuplar”ı, bir
anlamda da vasiyeti, kongreye mektubu; bildiğimiz gibi, ölüm döşe-
ğinde yazdırır. Kendisi de yazamaz. Hatta üç günde kesik kesik, parça,
parça yazdırır; bir seferde söyleyecek gücü de yoktur. Burada üç önem-
li uyarıda bulunur, arkadaşlar:

1) Merkez Komite’nin sayıca çoğaltılmasını, yüze çıkarılmasını
önerir; böylece hata yapma olasılığımız daha da azalır, der,

2) Sayıları en az elli olmak üzere Merkez Komite’de işçi üyelerin
ağır bastırılmasını,

3) Ve bir de çok önemli önerisi vardır. “24 Aralık 1922 Tarihli Mek-
tuba Ek” 4 Ocak 1923’te yazdırmış Lenin bunları, çok önemli, arka-
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daşlar:

“Stalin aşırı kaba bir insandır ve biz Komünistler arasındaki
ilişkilerde ve bizim içimizde hoşgörüyle karşılanabilecek olan bu
kusur, bir Genel Sekreter için hoş görülemeyecek niteliktedir. İşte
bu nedenle, Stalin’i o görevden uzaklaştırmanın ve yerine Yoldaş
Stalin’e oranla bir tek üstünlüğü olan, yani daha hoşgörülü, daha
sadık, daha saygılı, daha nazik ve daha az kaprisli davranan birini
getirmenin yolunu aramalarını yoldaşlarıma öneriyorum. Bu du-
rum, ihmal edilebilecek önemsiz bir ayrıntı gibi görülebilir. Oysa,
olası bir bölünmeye karşı savunma açısından ve yukarıda değindi-
ğim gibi Stalin ile Troçki arasındaki ilişkiler açısından, bunun
önemsiz bir ayrıntı olmadığı, sonucu etkileyebilecek önemde bir
ayrıntı olduğu kanısındayım.”

Nasıl dâhice öngörüyor, yoldaşlar: “Sonucu etkileyebilecek oranda
önemli bir ayrıntı olduğu kanısındayım”, diyor.

Troçki’ye de daha önceki bölümde zaten Bolşevik değil, diyor. Za-
ten bizden değil, diyor. Diğer komite üyelerini de değerlendiriyor ama
zaman yok. Yoldaşlarım isterse okurlar. Lenin’in bu uyarısı kongrede
dikkate alınmadı. Demek ki bir tek üstünlüğü olan, yani insancıl yö-
nü, sevecenlik yönü daha ağır basan birinin gelmesi gerekir, diyor. Bu
denli önem veriyor büyük Usta. Ölüm döşeğinde bile görüyor. Ama
dikkate alınmıyor. Ve sonucu etkiyor. Ve o çöküşün en önemli neden-
lerinden biri.

Biz şu anda şunu sorabiliriz:
Tarihi kişiler mi yapar?
Kişiler yapmaz. Ama Lenin’in o uyarısını bir tek kişi dikkate almı-

yor ki, kongre, partinin kongresi dikkate almıyor. Demek ki, toplum
Lenin’i o ölçüde anlayabilecek düzeyde değil. Komünistler o aşama-
da, o günde Lenin’i anlayabilecek konumda değil, arkadaşlar. Yani Le-
nin’in daha uzun süre yaşaması gerekiyormuş. Böyle olmadığı için, iş-
te bugünkü acı sonuçları yaşıyoruz. Dünyamız yaşıyor. İnsanlık 20 yıl-
dan bu yana bayır aşağı yuvarlanıyor. Bu alçak haydutlar, AB-D Em-
peryalistleri ve yerli işbirlikçi hainler cirit atıyor bölgemizde ve dün-
yada. Hep bu sebepten… Bu denli insancıl bir teori işte bu sebepten
yıkılıyor, arkadaşlar.

1953’e kadar Stalin Merkez Komite’yi yönetiyor. Ölünceye kadar,
değil mi?.. Ölünceye kadar. Stalin, Lenin’in en iyi öğrencisiydi, diyor
Usta’mız.

Ama o bile ruhunu anlamış mı Lenin’in, Lenin’in devrimci teorisi-
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nin?
Hayır anlamamış. Şeklini, suretini anlamış sadece, sevgi yok yüre-

ğinde. Hayyam o dörtlüğünde belirtiyor ya, sevgi yok. Öyle olunca
devrimci de olamazsın. Sevgi olmayan yürekte devrimci duygular ya-
şamaz.

(Alkışlar…)

Altbilince yenilmemesi için
bilince insani değerler yüklenmeli

Devrimci bir ruhiyat zemin bulamaz orada. İnsan dediğiniz canlı sa-
dece düşünce varlığı değil ki; duygular, özlemler, heyecanlar, istekler
varlığıdır da aynı zamanda. İnsanın düşünceleri başka özlemleri, istek-
leri başka olabilir. Zaten hırsızların, tecavüzcülerin, tacizcilerin, al-
çakların çoğu yaptıkları şeyin yanlış olduğunu, ahlâksızlık olduğunu
bilirler.

Bilmezler mi?
Bilirler.
Ama buna rağmen yaparlar, niye?
Öbürü düşüncedir ama bunlar duygular, özlemlerdir. Yani biri bilin-

ce ait bir şeydir, öbürü altbilince ait olgulardır. Altbilinç insanın hay-
vancıl yönünü temsil eder. Sadece hayatta kalma ve neslini üretmektir
amacı altbilincin. O doğrultuda yönlendirir. Ama İnsanî değerler bilin-
ce yüklenir. İkisi arasında sürekli bir savaş vardır.

İşte bilincimiz o denli güçlü olacak, o denli etkili olacak ki altbilin-
cimizin o binlerce yıldır, altı bin yıllık sınıflı toplumun oraya yerleştir-
diği, oradaki genlerimize kodladığı egoist, bencil, sadece türümüzü
sürdürmeyi, kendimizi, neslimizi düşünen; ona göre bizi yönlendirme-
ye çalışan duyguları, istekleri baskılayacak, onlara hiç göz açtırmaya-
cak. Onların habire tepesine vuracak.

Yine William Shakespeare’in Macbeth’inde, Lady Macbeth sürekli
kocasını cinayete, katliama zorlar. Kendisine en güvenen halkçı kralın,
katledilmesini planlar, daha doğrusu kader, yazgı onu buna zorlar. Ama
Macbeth yiğit bir savaşçıdır. Girişmek istemez ama Lady Macbeth sü-
rekli kraliçe olabilmek için o yönde kışkırtır. Macbeth; “İnsana yara-
şan her şeyi yaparım ama daha fazlasını yaparsam insanlıktan çı-
karım.” der. Ama bu isyanı da para etmez, sürekli kışkırtır ve aşağılar.
Asıl onu öldürmeye karar verdiğinizde insandınız, şimdi korkaksınız,
diye aşağılar. Sonunda o canavarlığı, canavarca suçu işletir.
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Yani aynı Macbeth oyununda olduğu gibi, altbilincimiz bizi sürekli
insanlıktan çıkmaya, özlemlerimiz, isteklerimiz doğrultusunda bizi
davranışa geçmeye zorlar. Bilincimiz, sürekli onun tepesine vuracak,
onunla mücadele edecek. Öyle bir davranışta bulunursam, eğer ona
uyarsam insanlıktan çıkarım. Neye yarar insanlıktan çıktıktan sonra ya-
şamak, diyecek. İşte öyle olmadığı için Sovyetler’de de zamanla dev-
rimci kadrolar giderek daha fazla oranda altbilinçlerinin etkisine girdi-
ler. Ayrıcalıkları sevdiler mesela… Son zamanda çocukları bile üniver-
siteye sınavsız giriyormuş. Brejnev’in lüks araba koleksiyonu vardı.

Böylesine ayrıcalıklar edinince, halktan kopunca, halk da umuru-
nuzda olmaz artık. Rutin günlük işi yapayım, gerisi ne olursa olsun ya-
hu, gerisinden bana ne. Sadece egonu düşünmeye başladığın anda ora-
da devrimcilik de kalmaz, insanlık da kalmaz. Ama onun için de sürekli
mücadele etmek, savaşmak, dövüşmek gerekir ama ondan uzak durdu-
lar. Dünyanın öbür ucunda olan haksızlığa isyan etmelisin. Onu orta-
dan kaldırmak için kafa yorup, yollar bulup kavgaya girmelisin. Hiç
umurlarında olmadı ve çürüdüler.

Şimdi bu açıdan baktığımız zaman; Sosyalist Kamp niye çöktü so-
rusuna ne yanıt vermeliyiz biz?

Sevgisizlikten… Yüreklerinde insan, hayvan, bitki ve doğa sevgisi
olmayan kadroların partiyi ele geçirmesinden dolayı çöktü Sosyalist
Kamp. O her şeyi etkiledi artık. Kendileri de çürüdü, parti de çürüdü,
toplum da çürüdü.

Sovyetler Birliği’nde yüreğinde insan sevgisi
taşımayan kadrolar partiyi çürüttü

Sosyalist Kamp çöker çökmez, Moskova cinayetler başşehri oldu.
New York’u bile solladı, adi suçlar ve cinayetler açısından. Yani insan-
lar bu kadar çürümüş. Eskiden Nataşa’nın temiz bir anlamı vardı Rus-
ça’da. Bizde Ayşe, Fatma, Zeynep neyse Rusya’da da Nataşa oydu.
Ama ne demek şimdi Nataşa? Bizim gibi toplumlarda birine Nataşa
dense ölümcül kavgalar çıkar değil mi? Demek ki o hale getirdiler in-
sanları. Doktorundan olimpiyat şampiyonuna ve şampiyonalarda dere-
ceye girmiş sporcularından mühendisine kadar fuhuş yapmak için dö-
küldüler emperyalist ülkelere. Değerler kalmamış ki artık... Sadece
hayvanca; daha fazla lüks araca gerece, nesneye ulaşmak amaç olmuş.
Başka bir önem, değer kalmamış hayatlarında insanların.

Bu ay içindeki bir haberde veriliyordu; Avrupa’nın dolar milyarder-
lerinden üçte biri Moskova’da yaşıyor. Moskova’da sırf 79 tane dolar
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milyarderi varmış ve Avrupa’da şehir bazında birinciymiş Moskova.

Ne yaptılar da bunlar bu servetleri biriktirdiler?

Kamu mallarını yağmaladılar, arkadaşlar. Madenler, ormanlar, fab-
rikalar, o 70 yıllık sosyalist ekonominin ürettiği, ortaya koyduğu, ya-
rattığı tüm üretim araçlarını ve tüm coğrafyayı yağmaladılar. Canavar-
ca, hayâsızca yağmaladılar.

Ahşaba meraklıyım, yoldaşlarımız bilir, doğal ahşap eşyaya. Eski-
den kereste depolarının, marangoz atölyelerinin önünden geçerken bi-
zim Akdeniz çamının mis gibi kokusu çarpardı burnumuza. Çok seve-
rim o kokuyu. Ama şimdi hiçbir koku duymazsınız. Eskiden fırınların
önünden geçerken de öyle oluyordu. Şimdi fırının önünden geçersiniz
hiçbir taze ekmek kokusu duymazsınız. Doğal buğday yok çünkü. Çün-
kü şimdi Türkiye’de inşaatlarda kereste olarak kullanılan, mobilyacı-
lıkta kullanılan çamlar Sibirya çamı. Ve bol yağmur aldığı için o koku
yok, o aromalar, o reçine yok yani kavağa benzer. Çam türü ama kava-
ğımsı bir çam... Kokusu yok. Ben acı acı gülerek diyorum ki, Sosyalist
Kamp’ın yıkılması trajedisinin tek bir yararı oldu: Bizim Toroslar’ın
çamları kurtuldu. Daha pahalı olduğu için bizim Toroslar’ın çamlarına
dokunmuyorlar, artık.

Bir Dinleyici: Yakıyorlar şimdi.

Nurullah Ankut Yoldaş: Çok ucuz. Çok ucuz, arkadaşlar. Yağma
çünkü ne olacak. Koca uçsuz bucaksız orman, al senin olsun. Habire
katlediyorlar, pazarlıyorlar. Çok ucuz. Eskiden atık kâğıtlar para eder-
di. Gazeteler falan bayağı kilosu belli bir fiyata satılırdı. Şimdi hiç pa-
ra etmiyor.

Niye?

Çünkü aynı fiyata dışarıdan ithal kâğıt geliyor. Sibirya ormanları-
nın, ağaçlarının hamurundan üretilen, yapılan kâğıtlar, ucuz. Ne yazık
ki insanlar bilinçten yoksun edilince o hale geliyor ve isyan etmiyor dü-
zene.

Çeçen isyanı oldu değil mi, Rusya’da?

Çeçenya, Rusya içinde etrafı Rus topraklarıyla çevrili bir milletin
yaşadığı ülke, arkadaşlar. 1,5 milyon civarında nüfusu var. Ve o isyanı,
600 bin Çeçen’i katlederek bastırdı Putin. 600 bin, yani bir halkın üçte
birini imha etti. Ve emperyalistler, yeter ki Rusya bize yandaş olsun di-
ye, tık demediler. İsyan durdu çünkü yeniden biri baş kaldırsa bütün sü-
lalesini bir anda yok edilmiş bulacak. Daha doğrusu bulunmayacak, sü-
lalesinin izi tozu kalmayacak o açık. Bu, bir denklem olarak önlerine
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konunca insanlar başkaldıramaz oldu. Oysa yiğit bir halk.
Bir tiyatro baskını olmuştu değil mi arkadaşlar Moskova’da. Sanı-

rım 15 kadar gerilla basmıştı. 130 küsur kişi vardı. Zehirli gaz verip tü-
münü; yani 15 civarında gerillayı yok etmek için tiyatroya zehirli gaz-
ları verip tüm canlıları yok etti Putin. Ardından, daha sonra okul baskı-
nı oldu Çeçenlerin. Orada da aynı katliamı gerçekleştirdi. Şimdi bunlar
devletin en tepesindeki insanlar, eski parti yetkilileridir. İnsanlıktan,
sevgiden eser kalmış mı bunlarda? Canavarlaşmışlar, insanlıktan çık-
mışlar. O zaman bunlarla sosyalizmin ne ilgisi olur? Hiç kalmamış. İş-
te ondan yıkıldı, yoldaşlar. Ondan yıkıldı…

Peki, Lenin konuyu niye daha önce program düzeyinde ele almadı
arkadaşlar? Bolşevik partisi programına sosyalist insanı da yetiştirme-
liyiz, bir yandan sosyalist ekonomiyi örgütlerken, öbür yandan da sos-
yalist insanı, kadroları ve halkı yetiştirmeliyiz demedi; programa bunu
koymadı, öncelikli görevler arasında? Yani ikinci ayak olarak niye dev-
rimci iktidarının bu ayağını da koymadı?

Ömrü devrim dalgalarıyla boğuşmakla geçmiş ve o devrimi zafere
ulaştırmaktan başka şeye zaman ayıramayacak duruma gelmişti. Yani
ömrü bunları da düşünmeye, programlaştırmaya yetmedi. Ve dikkat
edersek ölüm döşeğinde bu konuda uyarıda bulunabiliyor, o uyarısı da
kabul edilmiyor. Oysa bu, Bolşevik Partisi’nin daha kurulurken prog-
ramına konsaydı, yüreğinde sevgi taşımayan sosyalist olamaz densey-
di, bu felaketle karşılaşmayabilirdik.

Usta’mız erken öldü. Bedence erken kaybettik. Sosyalist Kamp’ın
çöküşünü görseydi, muhakkak ki eksiksiz bir şekilde gerekli dersleri
çıkaracaktı o felaketten. Onun sebeplerini en ayrıntılı noktasına varın-
caya kadar ortaya koyacaktı. Ama o felaketi görmeden ayrıldı aramız-
dan bedence. Öyleyse biz Usta’mızın biliminin ışığında, mezar taşına
yazdıracak denli önem verdiği özdeyişin ışığında, sosyalist oluşunun
gerekçesini vecizce ortaya koyuşunun ışığında, Sosyalist Kamp’ın çö-
küşünü değerlendirip, gereken dersleri çıkarmak zorundayız.

Öyleyse Partimizin, bir yandan minima programında ya da maksi-
ma programında iktidara gelir gelmez nasıl örgütleyeceğimizi ortaya
koyacağız. Ekonomi, kültür işlerini aynı programımızda olduğu gibi
belirleyeceğiz. Bir taraftan da sosyalist kadroların ve sosyalist insanla-
rın yetiştirilmesinin aynı derecede önem taşıdığını programımızın başı-
na koymalıyız.

(Alkışlar…)

Peki, Usta’mız Sovyetler’in çöküşe gittiğini niye öngörmedi?
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Bakın yoldaşlarımız anlattı. Aslında Usta’mızın son anlarında da
nasıl canavarca davranıyorlar, nasıl sevgisizce davranıyorlar, ömrünün
50 yılını devrimci kavgaya vermiş, 22,5 yılını zindanlarda geçirmiş,
dağlar gibi teorik hazineler üretmiş bir insanı, ölümün kıyısına gelmiş
bir insanı, bırakalım tedavi etmeyi, ülkelerinden bile püskürtüp atıyor-
lar.

Nereye?

Emperyalist Almanya’ya, arkadaşlar.

O güne kadar revizyonist bildiğimiz Tito kadar bile insanlık taşımı-
yorlar. Sahte TKP’nin İ. Bilen’i vb. malum ama Sovyetler de aynı dav-
ranışı koyuyor, aynı derecede insancıl duygulardan yoksunlar. Bakın
Hafız Esad, Suriye’de insanca davranıyor, gereken saygıyı gösteriyor
Usta’mıza. İstedikleri kadar misafir ettikten sonra uçağa bindirip Bul-
garistan’a gönderiyor talepleri üzerine. Hafız Esad kadar olsun insan-
lık gösteremiyorlar, anlayış gösteremiyorlar Usta’mıza.

Yani bütün bu hainlikleri, anlayışsızlıkları, hayvanlıkları gördükten
sonra olsun Usta’mız niye çöküşe gittiklerini görmedi?

Ama zaten aradan ay demeyelim, günler geçtikten sonra kaybedi-
yoruz Usta’mızı. Zaten namussuz kanserle boğuşuyor. Hani öyle bir pis
hastalık ki kanser, insanı bir saniye boş bırakmaz. Sürekli işkence eder.
İşkence etmekle de kalmaz idrar yolunu tıkar aynı zamanda. Hem kan
işetir, hem kan pıhtılarıyla idrar yolunu tıkar. Yani böylesine işkence
içinde, acılar içinde kıvranıyor. Ondan sonra bir süre daha yaşayabil-
seydi muhakkak ki görürdü çöküşe gittiklerini bunların.

Küba niye yıkılmadı? Bakın küçücük bir ülke hem yüzölçümü, hem
insan gücü açısından değil mi?

Ama o Che’nin ülkesi, Fidel’in ülkesi, Camilo’nun ülkesi… Ve on-
lar ne mutlu ki, Camilo ve Che erken gitmiş olsalar da, Fidel uzun sü-
re o devrimi yönetebildi gerektiği şekilde ve hâlâ da aramızda. Onlar
insan yüreği taşıyorlar, arkadaşlar. Onların yüreği sevgi dolu. O yüzden
başhaydudun hemen burnunun dibinde dimdik ayaktalar; meydan oku-
maya devam ediyorlar.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nde de Kim İl Sung Yoldaş
uzun süre, gerektiği süre yaşayabildi. Ülkesine önderlik edebildi. Çin’e
gelirsek: Çin üzerinde uzun tahlillerimiz var, arkadaşlar. “İki Süper
Oportünizm” adlı kitabımızda tâ 1970’li yıllarda bu konulara ayrıntı-
lıca girdik. Şu anda değinmeyelim. Şu anda elma kurdu yani Kapita-
lizmin kurdu içine girmiş durumda. Adım adım kapitalizme doğru, gün
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be gün giriyor, Çin.

Demek ki, bugünden başlamak üzere sosyalist bilincimizi, Mark-
sist-Leninist teorimizi eksiksiz, ruhuna inerek kavramaya çalışmalıyız.
Devamlı kendimizi yenilemeli, geliştirmeliyiz. Biz tamam, bunu oku-
duk, bitti öğrendik… Hayır. Öyle dediğiniz anda teori kalplaşmaya
başlar, skolastisizme düşeriz. Bir şey oldubitti dedin mi o devrimci teo-
ri değildir, onun canlılığı biter. Çünkü canlı olan her şey durup dinlen-
meden değişmekte, yürümekte… Devrimci teori de öyle, biz de öyle-
yiz.

Varlık sevgisidir bütün kilitleri açacak anahtar

Bakın Hz. Muhammed bunu da dâhice kavramış, diyor ki; Her gün
70 defa Allah’ımdan af dilerim, tövbe ederim.

Sen Allah’ın elçisisin, nasıl 70 defa durup dinlenmeden habire töv-
be ediyorsun? Yani bu ne demek?

Önder olmak, örnek olmak istiyor, yani ben her şeyi bilirim, her şe-
yi yaparım, ben hata yapmam dediğin anda gerçek Müslüman değilsin.
Hata da yaparsın, yanılırsın da, eksiklerin de var, zaafların da var, gü-
nah da işlersin. O bakımdan sürekli kendini sorgulayacaksın, sürekli te-
yakkuzda olacaksın, diyor. Yani biraz önce dediğim: bilincin, bilinçli
olarak bunu görüp algılayınca, sürekli altbilincinin bencil istekleriyle
mücadele edip tepesine vurup baskılayacak, diyor. İşte böylesine dev-
rimin ve tarihçil gelişimin yasalarını bilinçli olarak görmese de sezin-
leyebiliyor Hz. Muhammed.

Demek ki aynı oranda da varlık sevgimizi her gün geliştireceğiz, de-
rinleştireceğiz, zenginleştireceğiz. Varlık sevgisi deyince de dört ayak-
lı: Üçü canlı, biri cansız. Aslında onun da canlı olduğunu bildiğimiz do-
ğa sevgimiz. Şimdi bu bizde var, diyebilir bazı yoldaşlarımız. Ama bi-
raz önce Hz. Muhammed örneğini verdim, biz tamam; bunda eksiğimiz
yok, dedik mi hataya battık.

Yoldaşlarım alınmasınlar geçen Merkez Komite’de bir olay anlattı-
lar. Yoldaşlarım kusura bakmasın yani onların gönlünü kırmak için
söylemiyorum. Dedi ki bir yoldaşımız; biz sağlıklı toplantılar yapamı-
yoruz, belli konular açıldı mı birbirimize bağırıp çağırıyoruz, kırılıp,
alınıyoruz veya sonuca bağlamadan bir şeyi dağılıp gidiyoruz. Şimdi
bu, korkunç bir zaafın, eksikliğin olduğunu gösteriyor. Yoldaşlarımı
orada da uyardım.

Biz onca yılın kıdemli devrimcisi olarak bir toplantıda belli mesele-
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leri tartışacağız, onlara çözüm getireceğiz, görevimizi yerine getirece-
ğiz. O meseleleri ele aldığımız anda birbirimize bağırıp-çağırmaya baş-
larsak e, o zaman genç yoldaşlarımız ne yapsın? Yarın iktidara geldiği-
mizde daha komplike meseleleri nasıl çözeceğiz? Genç kadrolara ve
topluma nasıl örnek olacağız?

Demek ki şu anda devrimci iktidar elimizde olsa biz de gümbür
gümbür yıkılabiliriz eğer ondan sakındırmazsak kendimizi, bundan
ders almazsak.

O bakımdan yüreğimizi sürekli bu varlık sevgisiyle dolduracağız. O
zaman yoldaşlarımıza da; yahu bunca yıllık arkadaşız; kıdemce, karar-
lılıkça, inançça kendilerini kanıtlamış insanlar hep, her zorluğu göğüs-
lemiş insanlar, 12 Eylül işkencelerinden de başı dik çıkmış insanlar, hiç
esnememiş insanlar diyerek bakarız. Bak karşımdaki yoldaşım da böy-
le bir yoldaş. Ben buna nasıl bağırırım, nasıl sesimi yükseltirim, nasıl
alınırım, yahu nihayetinde o da düşünce belirtiyor, ben de bir düşünce
belirtiyorum, diye düşünmeliyiz.

Yani sevgi ortamı içinde birbirimizle tartışmalıyız. Anlaşamayabili-
riz, ama sonunda ne olur?

Organda çoğunluk kararıdır egemen olan. Çoğunluk kararı ne yön-
de çıkarsa diğer arkadaşın ya da arkadaşların hiç alınıp darılmasına ge-
rek yok. Çoğunluk kararı varsayalım ki o kişinin kendisine göre yanlış.
E, olabilir, olsun. Demek ki ben arkadaşları yeterince ikna edemedim,
ikna gücüm bu, o zaman daha ayrıntılı düşüneyim yahut olaylar yan-
lışlığını çıkarsın o kararın; arkadaşlar da desin ki, sen doğruymuşsun;
böyle olur bu iş.

Yani duygusallığa, kırılmaya, darılmaya hiç gerek yok, arkadaşlar.
Asla yapmamalıyız, yaparsak o zaman; ha demek ki bizde bir boşluk
var, sevgi boşluğu var, bundan yapıyoruz, demeliyiz hemen. En kı-
demsiz arkadaşlarımın organlarından en kıdemli arkadaşlarımın orga-
nına kadar hep bu üslubu göz önünde bulundurmalıyız.

Demek ki arkadaşlar; başta ilk söze girerken sorduğumuz soruya
dönersek; hayata insancıl bir anlam vermek, o anlamla zenginleştirmek
için yapmamız gereken birinci şey, bu varlık sevgisiyle hayatımızı, yü-
reğimizi, benliğimizi, ruhumuzu doldurmaktır. Ama bu yetmez, arka-
daşlar. Ne yapacağız?

İnsanlığın başından geçenleri baştan sonuna kadar sebep-sonuç iliş-
kileriyle bilimin ışığında çözüp, anlayıp, kavrayıp çözümlemeye ve ev-
rimin ve tarihin gidişi doğrultusunda ona yön vermeye çalışacağız, o
kavgaya girmeye çalışacağız. Eğer onu yapmazsak o zaman Samuel
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Becket’in kahramanlarından bir farkımız kalmaz. Bencil oluruz, insan-
lıktan çıkarız o zaman. Madem karanlığı çözemedik o zaman ben de
hiçbir şey yapmıyorum… İnsan bu değil, bu hayvana yaraşan bir şey, o
zaman kendimizi hayvan yerine koymuş oluruz. Biz insanız, bizim bi-
lincimiz var, her şeyi araştırıp çözüm getirmek, yol göstermek ve o
doğrultuda davranışa geçmek zorundayız. Çünkü doğanın da toplumun
da insanlığın bugününün de geleceğinin de sorumluluğu bizim sırtı-
mızda. Bu sorumluluğu duyacağız ve onun gereği için mücadeleye gi-
receğiz.

Bakın Hz. Muhammed de Tevbe Suresinin 5’inci Ayetinde öyle di-
yor:

“Haram ayları biter bitmez, müşriklere pusular kurun, yakala-
dığınız yerde hemen öldürün. Ama aman diledikleri anda hemen
affedin, onu artık kardeşiniz bilin.”

Çünkü bir devrim yapıyor. Şiddet her devrimin anasıdır, arkadaşlar.
O savaşçı ruhu, o savaşı göze almazsan devrimi başarıya ulaştıramaz-
sın. Tarihsel bir devrim yapıyor, onun bilincinde, ama bir yandan da in-
san sevgisiyle dolu, geçmişte ne yaparsa yapsın, diyor. Aman dilediği
anda kardeş bilin. Hemen affedin ve kardeş bilin.

Che de öyle yapmıyor mu?

“Bolivya Günlüğü”nü okuduğumuz zaman, aynı şeyi görüyoruz
orada da.

Yani yüreğimizi bu varlık sevgisiyle doldurmak demek; İsa’nın mü-
ritleri, müminleri gibi davranmak demek değil, hiç ilgisi yok. Bir ta-
raftan savaşçı ruhumuzu olanca keskinliğiyle bilerken, öbür taraftan da
bu varlık sevgimizi sürekli derinleştireceğiz, genişleteceğiz, geliştire-
ceğiz, arkadaşlar, devrimciler olarak.

İşte hayatı insancıl anlamda en zengin kılan, bu bilinçle doğayı ve
toplumu kavramak ve o doğrultuda, onun gerektirdiği şekilde kavgaya
girmektir. Devrimci kavgaya, halkın toplumsal kurtuluşu davasına boy-
lu boyunca dalmak demektir. İnsan olmanın hakkını vermek bu de-
mektir. İnsanlığımızın hakkını vererek yaşadıktan sonra gerisi ne gam,
yoldaşlar. Elbette geldik, gideceğiz. Hani Korkut Ata’mız da diyor ya;
“Gelişli gidişli dünya” hepimiz için böyle. Ama önemli olan o dünya-
ya gelmenin yüklediği, orada var olmanın yüklediği görev ve sorumlu-
lukları kavramak, bilince çıkarmak ve onun hakkını vermektir. Ben in-
sanca yaşadım diyebilmek için bunu yapmak zorundayız. İşte bunu
yaptığımıza inandığımız için bizim ölümden de hiç pervamız yok, en-
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dişemiz yok, korkumuz yok; ne olursa olsun, nasıl olsa olacak bu. Do-
ğal kanun bu... Yani biz devrimciler için hayatın anlamı bu, arkadaşlar.
Ha, o soruları bilime havale edeceğiz. Hani teorik fizikçiler diyor, ev-
ren sürekli genişliyor, hâlâ genişlemeye devam ediyor. Benim aklıma
şu geliyor. İyi de neyin içinde genişliyor evren?

Mustafa Şahbaz Yoldaş: Artan bir hızla genişliyor.
Nurullah Ankut Yoldaş: Artan bir hızla genişliyor. İyi de neyin

içinde genişliyor?
İşte bunların ileride bilebildiği kadar, verebildiği kadar bilim vere-

cek cevaplarını. Ama hiçbir zaman tam cevabı verilmeyecek. Yani Sa-
muel Becket’in deyişiyle “Godot hiçbir zaman gelmeyecek”. Bilime
havale edeceğiz. Bilim çözebildiği kadar çözecek. Budur bizim kabu-
lümüz, şu anda bilincimizin bize tuttuğu ışık bu, arkadaşlar.

İşte bu açıdan biz Hz. Muhammed’in mirasçısıyız. VIII. Yüzyılda
yine sosyalist bir devrim için Azerbaycan’da ayaklanan Babek’in, 22
yıl kolektif bir yönetim kuran Babek’in devamcısıyız, mirasçıyız. İbn-
i Haldun’un, Şeyh Bedrettin’in, Selanik Komüncülerinin, Edirne Ko-
müncülerinin-Zelotistlerin ve Marks-Engels’in, Lenin’in, Usta’mızın,
Che’nin, Denizler’in ve Mahirler’in mirasçıları ve devamcılarıyız biz.
Tek meşru mirasçıları biziz.

(Alkışlar…)

27 Mayıs, Türkiye ve CIA

Güncel konular var. Dikkat edersek pek güncele gelemedik. Dünya-
nın başhaydut devleti ABD’dir, bildiğimiz gibi. Bu konuda bir paragraf
okumak istiyorum, bunun iç yüzünü anlatan. Yılmaz Dikbaş’ın “Ata-
türkçüler Yenildi” adlı kitabından. 27 Mayıs’a biz Politik Devrim di-
yoruz. Çünkü sosyalizmi özgür bıraktı. Ve biz, bizim kuşak hep 27 Ma-
yıs’ın ürünüyüz. Kontrgerilla’nın özel örgütü MHP’nin kurucu başka-
nı Alpaslan Türkeş de 27 Mayıs’çılar içinde biliyorsunuz. O da katıl-
mıştı.

Bir Dinleyici: 27 Mayıs bildirisini okudu.
Nurullah Ankut Yoldaş: O okudu. Radyoda o okudu 27 Mayıs sa-

bahı. Türkeş bildiğimiz gibi dünyada ABD’nin Kontrgerilla eğitimin-
den geçirdiği ilk üç kişiden biridir.

Bir Dinleyici: Dört kişiden…
Nurullah Ankut Yoldaş: Dört kişiden biri. 1944 yılında İsmet İnö-

nü ırkçılık, Turancılık yargılamasından dolayı bunu ordudan atıyor.
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Hapse giriyor, ordudan atıldığı gibi. Ama 1945 sonrası ABD’de Kontr-
gerillayla bağlantı kurduğu için ABD’nin baskısıyla İnönü yeniden or-
duya almak zorunda kalıyor. Yani tâ o zamandan CIA’yla iç içe geçmiş
bir faşist Türkeş. 27 Mayısçılar da daha sonra bunu içlerinden atıyor-
lar, bildiğimiz gibi.

“27 Mayıs 1960 askeri darbesinin (yazar darbe, diyor, tabiî bizce
devrim, politik devrim. – N. Ankut.) güçlü albayı Alpaslan Türkeş,
bakın neler anlatıyor: (Hulusi Turgut, “Türkeş’in Anıları-Şahinler
Dansı”, sayfa 202-204’ten aktarıyor)

“27 Mayıs’tan sonra bakanlıkları dolaşmaya başladım. İçişleri
Bakanlığı’na gittiğimde, orada, ayrı bir odada, bir ayrı büroda
Amerikalıları gördüm. Bizim yetkililere (yani İçişleri yetkililerine -
N. Ankut)

“Nedir bu? diye sorduğumda şu cevabı aldım:
“Biz komünizmle mücadele için Amerika ile işbirliği yapıyoruz.

Buradaki Amerikalılar da onlarla bizim aramızdaki işbirliğinin
koordinasyonunu yapıyorlar.” (Yılmaz Dikbaş, Atatürkçüler Yenildi,
s. 35-36)

Yani CIA’yla, Pentagon’la, Waşhington’la koordinasyonu sağlıyor-
lar, diyor, İçişleri Bakanlığındakiler.

Kime karşı?
Sovyetler’e, Sosyalist Kamp’a, tabiî içerdeki komünistlere de karşı.

Usta’mızı falan Harbiye zindanlarına atıp 2 yıl gün ışığı göstermeden
tutan aynı ekip, arkadaşlar.

“Ama işi biraz daha inceleyince gördüm ki, İçişleri Bakanlığına
dışarıdan (çok önemli arkadaşlar - N. Ankut) gelen şifre, telgraflar ile
bakanlıktan dışarı çıkan tüm evraklar oradan geçiyor. Yani onlar,
bunları görüyorlar, kontrol ediyorlar.” (agy)

Yani İçişleri Bakanlığı tümüyle bunların denetiminde, gözetiminde.
Ne zaman?
Daha 50’li yıllarda. Bundan 60 küsur sene önce.

“Bunu öğrenen Alpaslan Türkeş, Amerikalıların odadan çıka-
rılmasını ister.”

Tabiî niye ister?
Onlar oradaysa kendisinin sıradan basit bir memur olmanın ötesin-

de bir işlevi kalmaz. Tabiî bu da kendince inisiyatif koymak istiyor. Ta-
mam, Amerikalılarla işbirliği halinde içerde komünistlere, sosyalistle-
re karşı mücadele edelim ama bizim de bir inisiyatifimiz olsun istiyor.
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“Amerikan Yardım Binası’na gitmelerini orada çalışmalarını
söyler.”

Bu Amerikan Yardım Binası, AID değil mi, arkadaşlar, kısaltılmışı?
Açılımını yazmıştım kitaplarımızda var da şu anda aklıma gelmiyor ar-
kadaşlar. Amerikan Yardım Teşkilatı olacak.

“Amerikan Yardım Binası’na gitmelerini orada çalışmalarını
söyler.

“Bundan sonrasını Türkeş anlatıyor:
“Ben bu talimatı verdikten sonra, CIA’nın Ankara’daki Başka-

nı olan zat, bana geldi. Çankaya’da oturuyordu. Hatta bir iki defa
birlikte yemek yemiştik. Oradaki Amerikalıların kalmasını rica et-
ti. Ben ısrar ettim. Sonra dedim ki,

“Biz sizinle dostuz. Amerika’yla dostluğumuzu sürdürmek ka-
rarındayız. Komünizmle mücadelede sizinle işbirliği yapacağız.

“Fakat onlar orada kalmamalı.
“Derken, Amerikan Büyükelçisi geldi. Aynı talebi ileri sürdü.

Israr ediyorlar, üzülüyorlardı. Ona da aynı şeyi söyledim. Bunun-
la da yetinmeyip ardından daha sonra bir de mektup yazdı Ameri-
kan Büyükelçisi. Orası zaten küçük bir odadır, önemli değildir.
Orada kalmalarına müsaade edin diyorlardı.

“Bu arada, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Birinci Sekreteri
William H. Doyle, 25 Temmuz 1960 tarihinde Başbakanlık Müste-
şarı Albay Alpaslan Türkeş’e bir mektup gönderir ve İçişleri Ba-
kanlığı’ndaki büronun CIA Ofisi olduğunu açıklar.”

Sıradan Amerikalıların değil, CIA’nın Ofisi, diyor.
“Peki, bu olay nasıl sonuçlandı, İçişleri Bakanlığı’ndaki Ameri-

kalıların CIA bürosu ile ilgili sonradan bir soruşturma yapıldı mı?
“İşte Türkeş’in cevabı:
“Hayır, olmadı.” (agy, s. 35-36)

Demek ki büro aynen orada kalıyor. Çalışmaya devam ediyor ve şu
anda da çalışıyor, arkadaşlar. Yani İçişleri Bakanlığının ortasına gelmiş
adam CIA bürosunu kurmuş, bakanlığı oradan yönetiyor. Bunu faşist
Kontrgerillanın Türkiye’deki bir militanı olan Türkeş söylüyor.

“Burada, CIA ile ilgili kısa bir bilgi vermekte yarar var. (Yılmaz
Dikbaş diyor bunu, bilgi verelim diyor. N. Ankut)

“1964 yılında yayınlanan The Invisible Government (Görünmez
Hükümet) adlı kitabın yazarları David Wise ve Thomas B. Ross,
CIA’yla ilgili şu çok önemli tanımı yapmaktadırlar: (Kitaptan aktarma
yapıyor Yılmaz Dikbaş. - N. Ankut)

“Bugün ABD’de iki hükümet vardır. Biri görünen diğeri gö-
rünmeyendir.
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“Görünen hükümet, Amerika yurttaşların gazetelerden, okul-
lardaki yurttaşlık bilgisi kitaplarından öğrendikleri hükümettir.

“Görünmeyen hükümet ise; soğuk savaşta ABD’nin politikası-
nı yürüten, birbiri içine girmiş örgütler topluluğudur.

“Görünmeyen hükümet; istihbarat toplar, casusluk yapar ve
bütün dünyada gizli, örtülü eylemler planlar ve bu planları uygu-
lar.

“Hiç kuşkusuz CIA, görünmeyen hükümetin kalbidir. Ancak
görünmeyen hükümet, sadece CIA’dan oluşmamaktadır.

“Şu örgütler de gizli hükümettin organlarıdır:
“- Defence Intelligence Agency (DIA)-Savunma İstihbarat Ör-

gütü
“- National Security Agency (NSA)-Ulusal Güvenlik Örgütü
“- Intelligence and Research Bureau (IR)-İstihbarat ve Araştır-

ma Bürosu
“- Atomic Energy Commission (AEC)-Atom Enerjisi Komisyo-

nu
“- Federal Bureau of Investigation (FBI)-Federal Araştırma

Bürosu
“- National Aeronautics and Space Administration (NASA)-

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi
“- The National Air and Space Intelligence Center (NASIC)-

Ulusal Hava ve Uzay İstihbarat Merkezi.” (agy s. 37-38)

Demek ki CIA’nın alt kuruluşları bunlar. Tek başına değil. Tüm bu
örgütler CIA’nın yan kuruluşları ve hep organize şekilde çalışır, diyor.
Yılmaz Dikbaş, şöyle devam ediyor:

“İşte bu açıklamaya dayanarak kitabımızda her CIA deyişimiz-
de ABD’nin yukarıda adları sayılı gizli hükümet organlarını da
birlikte düşünmeliyiz.”

Biz de yazılarımızda aşağı yukarı hep bunları kastederiz.
Yılmaz Dikbaş, bir anıyı da Madanoğlu’ndan anlatıyor. Cemal Ma-

danoğlu da 27 Mayıs Politik Devrimi’nin önemli paşalarından, önder-
lerinden, arkadaşlar:

“MBK Üyesi, Korgeneral Cemal Madanoğlu Anlatıyor
“27 Mayısın saygın generali Cemal Madanoğlu’na, darbeden 28 yıl

sonra, 1988 yılında soruluyor:
“CIA, 27 Mayıs 1960 darbesinin içinde miydi?
“İşte ünlü General Madanoğlu’nun cevabı: (Cüneyt Arcayürek, Darbe-

ler ve Gizli Servisler, Bilgi Yayınevi 35-40, oradan aktarıyor. - N. Ankut)
“CIA işe sonradan el attı. Ve ordunun içine girdi.”
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Demek ki Devrimin içinde yok. Biz de hep bunu savunuruz. Diyor-
lar ki, Amerika yaptırdı. Yok, arkadaşlar. Usta’mız o konuda net. İki
gün sonra mektup gönderiyor Milli Birlik Komitesi’ne. Bilinci, kavra-
yışı düşünebiliyor musunuz? Milli Birlik Komitesi’ne ilk mektubu, iki
gün sonra 27 Mayıs’tan. Hâlbuki bu ordu, Donanma Davası’nda, As-
keri Mahkemesine, askeri savcısına “Hikmet Kıvılcımlı için delil ara-
yacak kadar saf dil değilim” dedirten ordu. Kendisini iki yıl Harbiye
zindanında yatıran ordu. Menderes Hükümeti ile birlikte iç içe. Ama
buna rağmen 27 Mayıs’ın o ordudan bağımsız, Devrimci Gelenekli,
Mustafa Kemal Gelenekli, genç subayların yaptığı Politik Devrim ol-
duğunu anında görüyor, Usta’mız. “Kötülüğe baş eğdirişinizi huşuyla
selamlarım” diyor. Hitabı böyle, arkadaşlar.

Ve 27 Mayıs’ın yaptıklarını, Anayasasını, getirdiği kültürü, sosya-
lizmi serbest bırakmasını görünce de Usta’mızın ne denli öngörülü ol-
duğu apaçık, matematiksel kesinlikle ortaya çıkıyor. Ama bugün bile
nice yazarçizer geçinen aydın, zavallı soytarı, 12 Mart’la, 12 Eylül’le
27 Mayıs’ı aynı kefeye koyuyor. Bu da onların zavallılığını gösteriyor.
Asker yaptı tamam, öyleyse aynı!.. Olur mu öyle şey? Biz bir hareketi
değerlendirirken halka ne verdi, Parababalarına ne verdi, ona bakarız.
Yoksa asker yaptı, sivil yaptı… yok böyle bir ayrım bizde. Halka olum-
luluk mu getirdi, kazanımlar mı verdi bu hareket; dolayısıyla toplumu-
muzun ileri yönde ilerlemesine mi neden oldu? O zaman bu ilerici bir
harekettir. Ya Reformdur ya da Politik Devrimdir. Ama Parababalarına
yaradı, halkı baskıladı, halka zulüm etti, o zaman bu gerici bir hareket-
tir. Bunu kim yaptı? 12 Mart, 12 Eylül Faşist Darbeleri yaptı. İşte bu
ayrımı bile göremiyorlar. Bu kadar zavallılar, bunlara ne anlatabiliriz?..

“CIA işe sonradan el attı ve ordunun içine girdi. (Madanoğlu de-
vam ediyor. - N. Ankut) MİT iyice örgütlendi. Ordu da kıpırdaya-
maz oldu. Bugün her beş subaydan biri MİT’e rapor verir diyor-
lar. Ne birlik duygusu kaldı, ne asker arkadaşlığı. 1960 öncesinde
de etkiliydiler gerçi, ama mesela ‘bizden haberleri’ yoktu.”

Yani 27 Mayıs devrimcilerinin örgütlenmesinden ve ne de devrimin
planlanıp başarıya ulaştırılmasından haberleri yoktu. Ama şimdi öyle
değil, diyor.

“Sonra Eminsu’lara ödenen 40-50 bin liraları Amerikalıdan al-
dık.” (agy, s. 38-39)

Bak hemen para da veriyorlar, arkadaşlar. Çünkü onlara ödenecek
para yok. Devlet memurlarının maaşını ödeyecek para yok. Ancak beş-
te biri var bütçede. Bir aylık maaş ödemeye yetecek paranın beşte biri

198



var devlet hazinesinde, hatta o bile yok. Amerikalılardan istiyorlar,
Amerika veriyor. MOSSAD’ın bir özdeyişi var, daha önce de aktardım.

Ne diyor?
“Birine herhangi bir şekilde ve sebeple para verirseniz onu devşir-

mişsinizdir demektir.”
Çünkü o parayı alan, onun bir karşılığı olduğunu ve bir zaman, bir

şekilde ödenmesi gerektiğini sizden isteneceğini bilir, bilerek alır, di-
yor. O sebeple onu devşirdiniz demektir, diyor. Ali Başkan Arkadaş
sendikacıların, aydın, yazarçizer zavallı, namussuz, soytarıların proje
kapsamında on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca dolar para aldıkla-
rından söz etti, değil mi, arkadaşlar? Niye veriyor bu paraları? Devşir-
mek için veriyor. Bu kitapta onları da anlatıyor. Esas “İğfal” diye bir ki-
tabı var. Kim, ne kadar aldı, hepsini anlatıyor.

İşte onlardan biri de şu günlerde medyada sık sık suratını gördüğü-
nüz Ertuğrul Kürkçü’dür. Kaç yüz bin Avro almıştı?

Kim ne kadar alıyor?..
Para karşılığı üretilen projeler

Yılmaz Dikbaş, kuruşu kuruşuna ya da centi centine ne aldığını or-
taya koyuyor:

“Ertuğrul Kürkçü, IPS İletişim Vakfı’nın Yöneticisi
“Vakfın adının önündeki IPS harflerinin anlamı ne?
“İngilizce ‘Interpress Service’ sözcüklerinin baş harfleri.
“‘Uluslararası Yazılı Medya Servisi’ anlamına geliyor, yani

uluslararası hizmet verdiğini açıklıyor!
“1993 yılında kurulmuş olan ‘IPS İletişim Vakfı’ Yönetim Ku-

rulu şöyle oluşuyor:
“Başkan: Nadire Mater
“Genel Sekreter: Ertuğrul Kürkçü
“Üye: Füsun Özbilgen
“Üye: Tuğrul Eryılmaz
“Üye: Prof. Dr. Şahika Yüksel
“IPS İletişim Vakfı, başta AB olmak üzere türlü yabancı kuru-

luşlardan aldığı hibelerle sözde projeler üretiyor. Bu projelerin de
bir yönetim kadrosu var:

“Proje Danışmanı: Nadire Mater
“Proje Koordinatörü: Ertuğrul Kürkçü
“İdari İşler Müdürü: Baran Gündoğdu
“IPS İletişim Vakfı’nın Aldığı Hibeler
“Bir zamanların devrimcisi Ertuğrul Kürkçü’nün genel se-
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kreterliği ve proje koordinatörlüğünü yaptığı IPS İletişim Vakfı,
emperyalist Avrupa Birliği tarafından hibe verilerek iğfal edilmiş-
tir.

“İşte ayrıntılar.
“Projenin adı: Medya Özgürlüğü ve Bağımsızlık Gazetecilik İz-

leme ve Haber Ağı
“Alınan hibe: €809.760,00
“(…)
“Projenin adı: Haklar için Habercilik, Habercilik İçin Özgür-

lük
Alınan hibe: €747.887,00
“(…)
“Projenin adı: Türkiye’nin 7 farklı Bölgesinde 120 Yerel Gaze-

teciye Eğitim Verilmesi
Alınan hibe: €141.200,00
“(…)
“Projenin adı: Uluslar arası Bağımsız Medya Forumu
“Alınan hibe: €1.072.200,00
“(…)
“Projenin adı: Bağımsız Gazeteciliği Korumak İçin Ülke Ça-

pında Bir Ağ Kurmak
“Alınan hibe: €564,364,79”
“Ertuğrul Kürkçü-Nadire Mater İşbirliği

“Ertuğrul Kürkçü’nün genel sekreterliğini ve proje koordina-
törlüğünü yaptığı IPS İletişim Vakfı, toplam €3.335.411,79 tutarın-
da hibe alarak iğfal edilirken, bu vakfın Yönetim Kurulu Başkanı
Nadire Mater idi.

“Nadire Mater, iğfal projelerinde Ertuğrul Kürkçü ile beraber,
Proje Danışmanı olarak da görev yaptı.” (Yılmaz Dikbaş, İğfal, s.
162-164)

Ertuğrul Kürkçü, şimdi de sol maske altında ortalıkta dolaşıyor.
Amerikancı Kürt hareketi çıkardı getirdi milletvekili yaptı. Bir de ya-
kasına on kırmızı karanfil takıp gidiyor Meclise. Hâlbuki ona yakışan
on kırmızı karanfil değil, bir sarı gül takmasıdır. O kızıl karanfiller
ölümsüzlüğe ulaştı. Bir tek kişi öldü Kızıldere’de; o da E. Kürkçü’dür.

Peki, şu ortalıkta dolaşan ne?
O bir zombi, bir hortlak…
(Alkışlar…)

Ne yaparsınız arkadaşlar işte… Turhan Feyizoğlu’nun “Ma-
hir” adlı kitabı var. Birçok arkadaş da okumuştur. Kızıldere Katlia-
mı’nın Kürkçü tarafından anlatılmış birbirinden farklı üç ayrı versiyo-
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nu olduğunu söyler Feyzoğlu. Üç ayrı şekilde anlatıyor. Birbiriyle ilgi-
si yok her üç versiyonun da. Çünkü hepsi yalan. Başta bir yalan söylü-
yor korkaklığını gizlemek için, yüreksizliğini gizlemek için. Sonra ya-
hu bu olmadı kaba kaçtı, diyor; onu rasyonalize etmeye çalışıyor, akli-
leştirmeye çalışıyor. Bir daha söylüyor. Yahu o da tutmadı, diyor. Son-
ra değiştiriyor bir daha söylüyor. Bizce çatışma başladığı anda saman-
lığa atıyor kendini. Ben bunu yaptım diyemediği için de...

Hayır, insan korkak olabilir. İnsan illa da cesur olacak diye bir şey
yok. Yani korkan insanları anlayışla karşılarız. Yapısı buysa bir insanın,
ona bir şey diyemeyiz, onu kınayamayız ama insan haddini bilecek.
Kendini başka türlü satmaya kalkmayacak. İşte o zaman ahlâki bir so-
run çıkar ortaya. Korkaklık insancıl bir sorundur. Ben korktum arkadaş,
ben beceremedim dediğinde denecek hiçbir şey kalmaz. Ama kendini
başka türlü satmaya kalktı mı o zaman ahlâki bir durum var. Evet, ney-
se arkadaşlar.

CIA Türk Ordusu’nu nasıl ele geçirdi?

Yılmaz Dikbaş diyor:

“Görüyor musunuz, CIA bundan en az 50 yıl önce Türk Ordu-
sunun içine girmiş, ama Türk Halkının haberi olmamış!”
Dikbaş devam ediyor:

“General Madanoğlu, sanki çok doğal bir yapılanmayı anlatır
gibi, çok rahat bir üslupla, CIA’nın ordu içinde denetimi nasıl ele
geçirmiş olduğunu anlatıyor:

“CIA, 27 Mayıs’tan sonra (Madanoğlu diyor bunu arkadaşlar. - N.
Ankut) gözlerini açtı. Bize ‘sicil verir’ hale geldi. Amerikan müşa-
vir heyetleri gelir hakkımızda rapor tutardı. Sonra bu raporlara
göre ‘geri hizmete’ giderdiniz.

“CIA, 12 Eylül 1980 tarihine kadar öyle bilinçlendi ki… Genel
sağa kayma içinde, ordu da vagon gibi gitti bu sağa kayışın arkası-
na takılıp.”

İşte 12 Mart ve 12 Eylül Faşist Darbelerinin bu orduya nasıl yaptı-
rıldığının da sebepleri, ipuçları burada açıkça ortaya konuluyor. Artık
MİT de, polis de, ordu da, bakanlıklar da tümüyle CIA’nın, dolayısıyla
Pentagon’un, Washington’un denetimine ve emrine girmiş oluyor. Hâ-
lâ da öyle mi? Evet öyle. Hâlâ da öyle…

İşte bu denetime karşı çıkanlar; yahu bunlar bizi kandırmış diyenler,
CIA Operasyonlarıyla Silivri’ye, Hasdal’a tıkılıyor. İşte arkadaşlarımız
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görüştüler defalarca Şener Eruygur’dan, Hurşit Tolon’a kadar, Çetin
Doğan’a kadar. Defalarca bizi kandırmışlar, dediler. Aldatmış Amerika
bizi, kullanmış, Amerika bizim dostumuz değil, düşmanımız; o zaman
biz yeni bir birliktelik arayalım, Avrasya’ya dönelim yönümüzü. Bunu
Vikileaks belgeleri de açıkçı söylüyor mu? Williams Ross Wilson Ame-
rika’ya dışişleri bakanlığına yazıyor mu bunları? Denetimden çıkan ge-
neraller oldu, diyor. Onlara karşı tedbir almamız gerekir, diyor. Ve 500
personel istiyor değil mi? Vikileaks belgelerinde bu kadar açık, net...

Yani orduya (şu anda bu devrimci geleneği, Mustafa Kemalci gele-
neği, antiemperyalist, laik geleneği savunan, onu dile getiren insanlara)
karşı yapılan bir operasyondur Ergenekon Operasyonu denilen harekât.
Öyle gördük bunu, açık. Bütün olaylar matematiksel bir şekilde yine bu-
nu da kanıtlıyor. Demek ki Ergenekon Davası bir CIA Operasyonudur.

Amacı ne?

Türkiye’deki antiemperyalist, yurtsever, laik, Mustafa Kemal gele-
nekli askerleri, aydınları, bilim insanlarını, gazetecileri, medya çalışan-
larını tasfiyeyi, ezmeyi, sindirmeyi amaçlayan bir CIA operasyonudur,
dedik. Ama bizim Sevrci Sahte Sol bunu da göremedi. CIA’yla,
ABD’yle, Fethullah’la birlikte bu operasyonu savundu. Bunlar hiçbir
şeyi göremez. O hale geldiler artık.

Bu operasyonun kaç ayağı var? Üç değil mi?

1- CIA,

2- Pensilvanyalı İblis,

3- Tayyipgiller.

Bu üç ayak üzerine oturtuldu bu operasyon.

(Slogan: Gün Gelecek Devran Dönecek ABD Halklara Hesap
Verecek…)

Bir Ortaçağcının deneyimleriyle
cemaat okullarının misyonu

Yoldaşlar; Kadir Mısıroğlu diye bir Ortaçağcı var. Mustafa Ke-
mal’e hakaretten mahkûm olmuş, hapis yatmış, yurtdışına kaçmış, hâ-
lâ da Mustafa Kemal’e televizyonda saldırmayı sürdüren bir Ortaçağcı.
Ama Fethullah’a göre bir ölçüde namuslu bir tarafı var. “Gurbet İçinde
Gurbet” diye öz yaşam öyküsünü anlatır. Bu kişi, tanıdığı Yusuf Ceva-
hir diye bir yakın dostu varmış, ondan Fethullah’la ilgili şunu nakledi-
yor:
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“ (…) Şu sözleri benden defaatle dinlemiş olan Yusuf Cevahir,
benden 5-10 sene evvel Sudan’da iş yapıyordu. Orada Fethullahçı-
lar’ın bir mektep açtığını duyunca, “gurbette millî tesânüt nâmı-
na onları tebrike gitmiş. (Bunların okulları var ya hani geçenlerde de
topladılar falan. Medyada günlerce övgüsü yapıldı değil mi? Bütün
devlet erkânı gitti alkışladı, kutladı; yazarçizerler övdüler, Türkçe
Olimpiyatları yapıyor vb. diye. - N. Ankut) Kendisini o anda maka-
mında bulunmayan müdürün odasına oturtmuşlar ve biraz bekle-
mesini, müdürün hemen geleceğini söylemişler.

“Müdür gelene kadar O’nun masası üzerindeki yığınla evrakın
en üstünde duran bir kâğıt alakasını çekmiş ve gayr-i ihtiyarî onu
okumuş. Bu UNESCO’dan geliyor. Ve Hartum’da açılmış bulunan
bu mektebin masraflarının kendileri tarafından karşılandığını, pa-
ranın ne suretle ve hangi bankaya intikal ettiği hususundaki bilgi-
yi ihtiva ediyormuş.”

Yani parayı CIA, UNESCO’ya ödetiyor. Dikkat ediyor musu-
nuz?

“O, bu yazıyı gayr-i ihtiyarî okuduktan sonra müdür, odasına
gelmiş ve O’nunla selam- kelam, tebrikleşmeden sonra aralarında
şöyle bir konuşma geçmiş.”

Burada dikkatinizi çekerim. Soruyor Yusuf Cevahir:

“-Siz burada ne yapıyorsunuz? Arapça öğretiyoruz desen, bun-
ların anadili Arapça!.. Şeriat öğretiyoruz desen, resmi nizamları
şeriat! Allah için burada ne yapmak istiyorsunuz?!.. (Bakın cevaba,
arkadaşlar. – N. Ankut)

“- Bunların hiçbiri değil! Biz burada Sudan’ın müstakbel ida-
recileri olacak süper zeki çocukları bulup, Amerika’ya göndermek
için bulunuyoruz. Orada bir üniversitemiz var. Onları yetiştirip
tekrar buraya göndereceğiz!..” (Kadir Mısıroğlu, Gurbet İçinde Gur-
bet, s.188)

Gördünüz mü okulların amacı neymiş? İblis’in dünya çapında
ABD’ye nasıl hizmet ettiğini görüyor musunuz?

Tabiî Türkiye’deki okullarda da aynı hizmeti yapıyor.

Mahmut Yoldaş: Türkî Devletlerde de aynısını yapıyor, Hoca’m.

Nurullah Ankut Yoldaş: Her yerde, pek çok ülkede.

Bir Dinleyici: İsrail’de okulu yok.

Nurullah Ankut Yoldaş: İsrail’de okulu yok. Rusya da kovdu son-
radan.

“O zaman Yusuf Cevahir masa üzerindeki muhtevasına mutta-

203



li olduğu mektubun bir suretini istemiş. Müdür; hayır, hayır asla
diyerek o mektubu kaptığı gibi çekmecesinin gözüne koymuş.”

Dünden bugüne Fethullah’ın ABD’yle ilişkisi

Burada daha bir sürü Fethullah hakkında anlatımı var. Yani 12 Ey-
lül, 12 Mart dönemlerinde bile faşist darbecilerle nasıl içli dışlı oldu-
ğunu; göstermelik olarak, sıkıyönetimin halkı kandırmak için bazen
onu nasıl arıyormuş gibi davranışlara girdiğini anlatıyor. Arananların
resimleri yapıştırılıyordu ya o zaman duvarlara, Fethullah’ın da yapış-
tırılıyor. İşte eski bakanlardan biri, sıkıyönetim askeri yetkilisine soru-
yor: Yahu Hoca’nın fotoğrafını da niye koydunuz?.. Cevap: Yahu sen
ona inanma, öylesine yaptık, öyle gerekiyordu. Hoca’yla bizim aramız
iyi, görüşüyoruz; Hoca’mla aramda problem yok, diyor. Yani onları da
anlatıyor. CIA çok önceden Fethullah’ı da devşirmiş, arkadaşlar. O
yüzden işte bu operasyonda kullanıyor. Başka amaçlar için de kullanı-
yor. Şu anda üniversiteler, ordu, yargı, polis bunların denetiminde.

Bir Dinleyici: Ustası Saidi Nursi’nin çırağı…

Nurullah Ankut Yoldaş: Ustasıyla da, onunla ilgili de bir sürü şey
var, ama zaman yok. Bu aynı zamanda öylesine namussuz bir düzenbaz
ki, insanları kandırmak için her şeyi yapıyor.

Ergün Poyraz, “Amerika’daki İmam” kitabının yazarı; şu anda
Silivri’de yatma rekoru onda. Altıncı yılını yatıyor, arkadaşlar ve dim-
dik. Hiç eğilip bükülmedi hâlâ cepheden saldırıyor Tayyipgiller’e, o
bakımdan takdire değer. Kitaptan bir bölüm aktarayım:

“Rüyalar ve Fethullah
“Fethullah Gülen’in anlatımlarına bakıldığında, yaşamında rü-

yaların önemli bir yer tuttuğu anlaşılıyordu? Kendince önemli,
önemsiz birçok kararını bazen kendi gördüğü, bazen de başkaları-
nın kendisi hakkında gördüğü rüyalara dayandırarak anlatıyordu.

“Evlenmeme kararını nasıl aldığını ‘Küçük Dünyam’ adlı kita-
bında şöyle anlatıyordu.”

Bu kitabı aradım, arkadaşlar. Cağaloğlu’nda yok, kendilerinin kitap-
çılarına vardım, üç senedir baskısı yapılmıyor, dediler. Çünkü çok açık
zırvalamalar olduğu için artık toplatmışlar, piyasada da bulunmuyor,
baskısı da yapılmıyor. Ergün Poyraz bulmuş aktarıyor. Şöyle anlatıyor:

“Bir ara içimden ‘acaba evlense miydim’ diye geçti. Katiyyen
düşünmek şeklinde değil, şimşek süratinde gelip geçen bir fikir.”

“İlahi hikmete(!) bakın ki, evlenme fikri aklından şimşek gibi
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geçmesine rağmen ertesi gün bir arkadaşı geliyor ve Fethullah Gü-
len’e akşam gördüğü rüyayı şöyle naklediyordu: (Ergün Poyraz, di-
yor. İlahi hikmetten sonrada parantezli ünlem var. Şimdi Fethullah’tan
aktarıyor Küçük Dünyam adlı kitabından. - N. Ankut)

“Rüyamda Efendimizi gördüm. (Bir arkadaşının anlatımı bu Fet-
hullah’a. Fethullah da kitabında bunları aktarıyor. - N. Ankut) Size se-
lam söyledi ve ‘evlendiği gün ölür ve cenazesine de gelmem’ bu-
yurdu. Bu bir rüyaydı, rüyayla amel edilemeyeceğini biliyordum,
ama şahsım adına bu işarete saygılı olmaya çalıştım.”

Yani böylesine namussuzca, yalanlarla, demagojilerle, insanları
kandırıyor. Tavlıyor insanları.

Şimdi size bir kitap göstereceğim: Ders kitabı boyutundaki bu kitap
312 sayfadır. Ayrıca arkada da kuşe kâğıda renkli basılmış 14 sayfa re-
sim var, bu Fethullah’ın okullarıyla ilgili. Bu fotoğraflar, Abdullah Gül,
Tayyip Erdoğan, Hüseyin Çelik, Süleyman Demirel, Mesut Yılmaz,
Bülent Arınç, Tansu Çiller, Bülent-Rahşan Ecevit, Turgut Özal, İsmail
Hakkı Karadayı’nın bu okulları ziyaretlerini görüntülemektedir.

Demek ki, devletin son yirmi yılında etkin görevlerde hatta tepesin-
de bulunmuş tüm devletlular bu okulları ziyaretleriyle kutsuyorlar. Ta-
biî övgüler de düzüyorlar.

Sadece devletin tepesini tutmuş siyasiler değil, bu okullara övgüler
düzen. Sözde bilim insanları da… Kitabın adını söylemeyi unuttuk:
“Barış Köprüleri”. Alt başlığıysa: “Dünyaya Açılan Türk Okulları”.

Kitabın editörleriyse: Toktamış Ateş, Eser Karakaş ve İlber Or-
taylı’dır. Kitabın sağ alt tarafında, kırmızı fonlu daire içinde “ilk 500
bin” ibaresi yer almaktadır. Yine kitabın başlığı altında “1” rakamı yer
almaktadır. Bu da kitabın birinci cilt olduğunu gösterir.

Kitabı, Üsküdar’da bir kitapçının dükkânı önüne koyduğu serginin
“Kitaplar 1 lira” yazan bölümünden aldım. Kitap ikinci el değil, yeni.

Kitap bu okullara methiye düzenlerin söylediklerinden oluşmaktadır.

Kimler mi bunlar?

Bülent Ecevit, Niyazi Öktem, Mehmet Sağlam, Mümtaz’er Türkö-
ne, Gündüz Aktan, Ümit Meriç, İlber Ortaylı, Naci Bostancı, Kemal
Karpat, Ali Bulaç, M. Ali Kılıçbay, Eser Karakaş, Halit Refiğ, Ali Rıza
Sarıbay, Mehmet Altan, Yılmaz Öztuna, Süleyman Seyfi Öğün, Gülay
Göktürk, Cengiz Aytmatov, Nevzat Kösoğlu, M. Niyazi Özdemir, Büş-
ra Ersanlı, Şerif Ali Tekalan, Faruk Tuncer, Ali Fuat Bilkan, Yasin Ak-
tay, Şahin Alpay.
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Bu şahıslardan sadece Büşra Ersanlı, AB-D Emperyalistleri tarafın-
dan devşirilmiş olmakla birlikte feminist de olduğu için; bu okulların
çok iyi fen eğitimi verdiğini ancak erkek-egemen bir anlayışın da bun-
larla birlikte verildiğini belirtir. Diğer şahısların tümü sadece övgü dü-
zer, İblis’in bu okullarına.

İşte yukarıda deve dişi gibi devlet adamı ve bilim insanı geçinen bu
sürüyle zevatın, bu okulların içyüzünü ve gerçek amacını Ortaçağcı
Kadir Mısıroğlu kadar olsun göremediklerini ya da görenlerin de itiraf
edemediklerini görmekteyiz. Bu zevatın bir kısmı da tıpkı Fethullah gi-
bi devşirilmiştir. Yani ABD’nin, CIA’nın buyruğundadır, hizmetinde-
dir. Bir kısmı da gafildir, zavallıdır.

Şimdi biz bunlara bilim insanları mı diyeceğiz? Devlet adamları, si-
yasetçiler mi diyeceğiz?

Hayır. Asla… Bunlar ya haindir ya da gafil, diyeceğiz.
Geçende Samsun’dan bir haber vardı, izlemişsinizdir. Bir mermer-

ci, apartmanın, üç katlı bir apartmanın damına mermerden mezar yapı-
yor. İzlediniz değil mi, arkadaşlar? Bir süre sonra insanlar gelip dua et-
meye, nesneler bağlamaya başlıyorlar; apartmanın damına çıkıp. Türbe
oldu, diyor yapan kişi. İnsanlar bir evliya yatıyor sanıyor gelip burada
dua ediyorlar, diyor. Yani insanlarımız o hale gelince artık bu İblis de
kandırır, Tayyipgiller de kandırır, din alıp satan herkes kandırır. Çünkü
öylesine bir zemin oluşmuş artık. Hani Usta’mız der ya: “Bilinç olma-
yınca hayvandan geriye düşer insan” diye. Ne yazık ki insanlarımız o
hale getirildi.

Yine “Küçük Dünyam”dan naklediyor Ergün Poyraz:

“Bir gün bu arkadaşlardan biri rüya görüyor. Hatice Validemiz
kapının dışında, Efendimiz de içerde oturuyor. Ders yaptığımız bu
dört-beş kişiyi kastederek, (kendisi bazı öğrencilerle ders yapıyormuş
bunları kastederek. - N. Ankut) Hatice Validemiz Efendimize: ‘Ya
Resulallah’ bunlar ‘bizden hoşnut musun Ya Resulallah’ diye soru-
yorlar’ diyor. Ve efendimizden cevap geliyor: ‘evet hoşnutum hele
birisi, hele birisi!..’ diyor.”

(Gülüşmeler…)

Şunlara bakın… Daha burada çok böyle adice, namussuzca, mide
bulandırıcı olaylar anlatıyor. Bu kadarı yeter sanıyorum. Zaten son ya-
rım saatimiz kaldı demişti arkadaşlar; şu anda da bitti diyecekler ama…

(Gülüşmeler…)

Birkaç cümleyle de olsa bunun hocası, üstadı, şeyhi Said Nursi’den
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de söz edelim:

Said Nursi de bunun gibi din sapkını bir düzenbazdır. O da insanla-
rı Allah’la aldatmayı meslek edinmiştir. Kitaplarında, kendisine bu ki-
tapların dolaylı bir anlatımla, Allah tarafından vahiy yoluyla yazdırıl-
dığını ve Hz. Ali’nin de kitaplarını büyük bir ilgiyle okuduğunu ileri
sürmektedir.

“Birden bir ihtar-ı gaybî gibi kalbime denildi:
“İmam-ı Ali (radıyallahu anh), Risale-i Nur ile çok meşguldür.”

(Sikke-i Tasdik-i Gaybi, Sekizinci Şuâ)
“Aziz, sıddık kardeşlerim, size dört meseleyi beyan etmek kal-

bime ihtar edildi:” (Emirdağ Lâhikası - 1 | ( 52 )
“Birden bir ihtar-ı gaybîyle kat’î kanaat verecek bir surette kal-

bime geldi. Denildi ki:
“Ciddî bir alâkayla senin eskiden beri tekrar ettiğin ‘Bir ışık

var, bir nur göreceğiz’ diye müjdelerin tevili ve tefsiri ve tâbiri, si-
zin hakkınızda belki iman cihetiyle, âlem-i İslâm hakkında dahi en
ehemmiyetlisi Risale-i Nur’dur. Bu ışıktır, seni şiddetle alâkadar
etmişti.” (Kastamonu Lâhikası | ( 19 )

Sapkınlığın düzeyini düşünebiliyor musunuz?..

Hz. Muhammed’in “Konuşan Kur’an” diye nitelediği Hz. Ali bile
Said Nursi’nin “Risale-i Nur” diye adlandırdığı zırvalamalarını oku-
yormuş. Hem de o saçmalamalarla “çok meşgul”müş. Öyle ya Kur’an
artık demode. “Çağdaş Kur’an”la “çok meşgul” olmak gerekir artık.

Yine bir Ortaçağcı olan İsmail Nacar’ın şu sözünü insan takdir ede-
memezlik edemiyor: “Bütün tarikatlar birer yılan yuvasıdır.”

Gerçekten de bunlar, hepsinin başında birer İblis’in bulunduğu “in-
sanları Allah’la aldatma” merkezidir.

Bir tanığın anlatımıyla
Tayyip’in başbakanlığa hazırlatılışı

Sabahattin Önkibar ve Aslan Bulut, bugünlerde takip ettiğim yazar-
lardandır. Bunlar geçmişte hep sağda yer almışlardır. Fakat o yer alış-
ları hep bilinçsizliklerinden kaynaklanmıştır. Yani aldatılmışlardır.
Yoksa ikisi de samimi, namuslu yazarlardır. Şu anda geldikleri nokta
itibarıyla da net bir biçimde antiemperyalisttirler, antifeodaldirler. AB-
D Emperyalistlerinin, Fethullah’ın ve Tayyipgiller’in bölgemize ve ül-
kemize yönelik alçaklıklarını, ihanetlerini görmekte ve açıkça yazmak-
tadırlar.
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Çok önemli bilgilere ulaşıp yazıyorlar. Biz de bu sayede bunlardan
haberdar oluyoruz. Yoksa bizim bu bilgilere ulaşmamız başka türlü
mümkün değil. Bunların o ilişkileri olduğu için, eskiden hep sağa oy-
namış insanlar oldukları için ve o çevreyle ilişkilere hâlâ sahip olduk-
ları için hayati önemde değer taşıyan bilgileri öğrenip naklediyorlar. İş-
te bir örnek; Arslan Bulut naklediyor:

“2000’li yılların başbakanını nasıl hazırladılar?
“Türk-Amerikan dostluk derneklerinden birinde görev yapmış

bir Türk ile tanıştım. Bir anısını anlattı: “ADL (Anti Defamation
League), (Bu ADL yani Anti Defamation League, neye karşı, ayrımcı-
lığa ve… İngilizce bilen arkadaşlar, ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı Lig-
Birlik değil mi, arkadaşlar? Evet, arkadaşlar. ABD’deki en önemli Ya-
hudi derneği, Siyonist dernektir. Bildiğimiz gibi bu dernek, 11 Haziran
2005 tarihinde Tayyip’e “Önemsemeyi Cesaretlendirme Ödülü” ver-
miştir. Bu ödül, Yahudi Soykırımı ve Yahudilere karşı önyargı ve kara-
lamalarla mücadele etmiş kişilere verilen bir ödüldür. - N. Ankut) İs-
tanbul’dan Tayyip Erdoğan adlı bir siyasetçiyi davet etti. Ameri-
kan Türk Dernekleri, karşılamada bulunmak için çeşitli eyalet ve
şehirlerdeki dernek başkanlarına bildiri geçerek karşılamada bu-
lunmak isteyenleri çağırdı. Biz hafta içi olduğundan gelemeyeceği-
mizi bildirdik. Geliş tarihini hafta sonuna aldılar ve biz de katıldık.
O zamanki başkan, ‘Bir misafir gelecek, ADL’de dokuz günlük bir
beyin fırtınası yapılacak ve geleceğe yönelik kararlar alınacak. Bu
yüzden, misafiri çok düzenli bir biçimde havaalanından alıp
ADL’ye teslim edeceğiz sonra da yurda dönerken havaalanına gö-
türeceğiz’ dedi. Başkana misafirin adını sordum… ‘Tayyip Erdo-
ğan, İstanbul Belediye Başkanı’ dedi. (Yıl 1994, arkadaşlar. - N. An-
kut) ‘Peki, Yahudi örgütüyle işi ne?’ diye sorunca, ‘2000’li yılların
başbakanını hazırlıyorlar’ cevabını verdi… Kanım dondu…

“O toplantıya Egemen Bağış’ın da katıldığını hatırlıyo-
rum…” (Arslan Bulut, Yeniçağ, 22 Kasım 2012)

Bu Amerikan Türk Derneği’ndeki kişi; “kanım dondu”, diyor. ADL,
2000’li yılların Türk başbakanını hazırlıyoruz, diyor. Yıl 1994... Daha
ayrıntılı olarak anlatıyor, devam ediyor da, İsrail’e asla karşı olamaz,
göstermelik “one minute”, vb. diyor, zamanımız doldu.

Yani Tayyip ve Tayyipgiller de bu, yoldaşlar. CIA ve MOSSAD ye-
tiştirmesi. Ama ne yazık ki doğup büyüdüğüm Konya’mdan % 69 kü-
sur oy alabiliyor. İnsana nasıl dokunuyor, değil mi? CIA diniyle uyut-
tukları için halkımızı…
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Emperyalistler için Suriye de hedef

Bir de güncel konulardan, Suriye ve Patriotlar meselesi var, arka-
daşlar.

Suriye, Baas Devrimi’nden bu yana Emperyalizme, nispi düzeyde
de olsa, en karşı olmuş Arap ülkesi, Nasır’ın Mısır’ı ile birlikte değil
mi, arkadaşlar? Ve Arap dünyasının laik ülkesi. Gelir dağılımının en
ılımlı olduğu ülke. İsrail karşısında kararlı duruş sergileyen ülke... Irak
Savaşı’nda ABD ye karşı çıkmış ülke… Yaser Arafat’ın Filistin Kurtu-
luş Örgütü’ne ev sahipliği etmiş olan ülke… İşte bütün bunlar Suri-
ye’nin hedef seçilmesi için yeterli sebeplerdir, ABD Emperyalistleri
için. BOP haritasının uygulanabilmesi için Suriye’nin de eritilmesi da-
ğıtılması, çökertilmesi ve üç parçaya bölünmesi gerekiyor. Sünni, Şii
ve Kürt bölgesinden oluşan üç parçaya bölünmesi gerekiyor. İşte saldı-
rının ana sebebi bu, arkadaşlar.

AB-D, Türkiye’nin Suriye’ye karşı doğrudan bir askeri harekâtta
bulunmasına izin vermiyor.

Niye izin vermiyor, arkadaşlar?
AB-D, Suriye’nin, Esad yönetiminin çökertilmesi için Türkiye’nin

bütün çabasını göstermesini istiyor. O hainlerin AB-D uşaklarının, dev-
şirilmişlerin Türkiye’de barındırılıp, örgütlendirilip, silahlandırıp, teda-
vilerinin yaptırılıp, saldırtılmasını istiyor. Ama Türk Ordusunun bizzat
girmesini istemiyor. Çünkü orada Körfez’e kadar uzanan kendi deneti-
minde ve Barzani’nin liderliğinde bir Kürt parçasının oluşmasını isti-
yor. Türk Ordusu girerse buna izin vermez diye, Türk Ordusunu doğ-
rudan müdahale ettirmiyor ve Patriotlarla kontrolü yeğliyor. Patriotlar,
savunma silahı değil; 160 kilometreye kadar hava araçlarını avlama
özellikleri var, uçakları, füzeleri ve helikopterleri. Böylece 160 km de-
rinliğinde bir alanı-koridoru Beşar Esad’ın hava kuvvetlerinden arındı-
rıyor. Böylece de burada Barzani önderliğinde kurulacak Kürdistan’ın
Suriye kanadını rahatça oluşturacağı şartları sağlamış olacaktır.

Şimdi her şey birbirine bağlı. Cuma gününün haberiydi. PYD ile ya-
ni PKK’nin Suriye kanadıyla, onun askeri örgütüyle, Barzani’nin bir
anlaşması oldu. Okumuştur çoğu arkadaş: Ortak ordu kurmak… Ortak
ordu kurma anlaşması yaptılar.

O ordunun komutanı, karargâhı ve merkezi nerede olacak?
Barzani bölgesinde.
Şimdi buradan Ölüm Oruçlarına geldiğimiz zaman, dikkat edersek

67’nci gün bitirin talimatını verdi Öcalan ve 68’nci günde bitti. Ölüm
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Orucu direnişleri yapıldı. Şimdi bu direnişlerde birincil hedef Tayyip-
giller değildi, birincil hedef Barzani’ydi.

PKK, Kandil ve Öcalan kendi liderliklerinde bir Amerikancı Kür-
distan’ın oluşmasını istiyor. Ama AB-D, Barzani liderliğinde, önderli-
ğinde bir Amerikancı Kürdistan istiyor. Ölüm Orucu
direnişleriyle, Tayyipgiller’den bir şeyler koparıp, yani Kürt Halkının
temsilcisi biziz ve bizim gücümüz bunları yapmaya muktedir, bizi gör-
mek zorundasın, diye mesaj vermekti, Ölüm Oruçlarının amacı;
ABD’ye ve Barzani’ye. Tabiî ikincil amaç da, Tayyipgiller’den bir şey-
ler koparabilmek için, Tayyipgiller’e mesaj vermekti.

On küsur yıldan beri ben hep tekrarlıyorum; eğer Kürt Sorunu’nun
Amerikancı çözümü gerçekleşirse bunun lideri Barzani’dir. Ve Türki-
ye’deki Barzanici Osman Baydemir gibi, Leyla Zana gibi (daha da var-
dır, bence öne çıkanlar bunlar) birkaç kişiyi alıp; başta Öcalan gelmek
üzere, bunları tasfiye etmektir. Öcalan’ın hiç bir şansı yok.

Niye yok?

Onu da söyledik. Kendimi bazen Allah, bazen İsa gibi görüyorum,
diyor.

ABD’nin güvenmesine imkân var mı böyle bir öndere?

Hayır.

Ama Barzani babadan itibaren; hem ruh sağlığı kararlı bir şekilde
yerinde ve sadakatle Amerika’ya bağlı, o bakımdan güvenilir lideri
Barzani’dir, ABD’nin. İşte adım adım Suriye kolu da Barzani’ye ek-
lemlenmiş durumda şu anda. Sıra Türkiye’ye geldiği zaman bu da ger-
çekleşecek.

Ne yazık ki PKK devrimci bir duruş sergilemedi, Sosyalist Kamp’ın
çöküşünden sonra. Hemen ABD’ye dümen kırdı. Oysa devrimci, ka-
rarlı bir tutum sergileyebilseydi ne kendisi bu durumlara düşerdi ne de
Türk Solu böylesine sağa, Amerikancı saflara savrulup giderdi… Çok
daha iyi, olumlu yerde olurdu. Ama onlar Amerikancı çözümü seçtiler.

Biz ne diyoruz?

Devrimci çözüm... Usta’mızın 1933’te Elazığ zindanında koyduğu
çözüm. İki halkın da yararına onurlu biricik çözüm budur. Türk-Kürt
Halk Cumhuriyeti. Bunu da yıllardan beri açıkça, netçe ortaya koyu-
yoruz.

(Alkışlar… Slogan: Kahrolsun Emperyalizm, Yaşasın Halkla-
rın Kardeşliği…)
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O yüzden Türkiye’deki Kürt Komünistler sadece bizim Partimizde,
saflarımızda var, arkadaşlar. Başka bir yerde, başka bir partide yok
Kürt komünist. Onların hepsi savrulmuştur Amerikancı saflara. İşte
BDP’nin önderleri; Demirtaş, Aysel Tuğluk, zaman yok aktarmaya, bi-
liyorsunuz zaten ABD’ye gittiler. Brooklyn Enstitüsü’nde konuşmalar
yaptılar. Açıklamaları aynen şu: Suriye konusunda ABD’den rol iste-
dik, diyorlar. Rol istedik, diyor. Ne diyebiliriz bu harekete? Ne diyebi-
liriz, acımaktan başka?..

Patriotlara AB-D’nin verdiği bir diğer görev de İsrail’i, Kürecik Ra-
dar Üssü’nü ve AB-D’nin İncirlik Üssü’nü İran’ın füze saldırılarından
korumaktır. Yani AB-D Emperyalistleri bunlarla çok yönlü fayda sağ-
lamayı planlamışlardır.

ABD’deki Ermeni Diyasporası temsilcisi:
“Toprak talebi için bölgede
güç boşluğu bekleniyor.”

Bu yıl içinde Ermeni Meselesi’nde de şöyle bir gelişme oldu:

Biz yine on yıllardan beri hep diyoruz ki, AB-D Emperyalistleri Ye-
ni Sevr peşindedir. Sevr’de bildiğimiz gibi “Vilayet-i Sitte” denen, bu-
günkü Türkiye’nin önemli bir bölümüne tekabül eden topraklar da da-
hil olmak üzere Ermenistan’a çok büyük bir toprak parçası veriliyordu.
Sevr Haritasına bakarsak, bugünkü Kürt illerinin yüzde sekseni Erme-
nistan’a ayrılan bölge içinde kalır. Kürt Halkına sadece Diyarbakır’ın
doğusuyla Hakkari bölgesini içeren bir yer ayrılıyordu.

Biz yine hep dedik ki, bugünkü Burjuva Ermenistan yöneticileri ve
Diaspora temsilcileri, AB-D Emperyalistleriyle içli dışlıdırlar. O ne-
denle Ermenistan ve Diaspora da Sevr’den asla vazgeçmiş değildir.

Bu gerçeği, biz olayları devrimci teorimizin ışığında değerlendire-
rek netçe görüyoruz. Ve hep diyoruz ki, AB-D Emperyalistleri, Kürt,
Türk ve Ermeni Halklarını birbirine boğazlatmayı planlamaktadır. An-
cak bu kanlı planın sonunda Sevr’i hayata geçirebileceğini düşünmek-
tedir. Bu nedenle “Ermeni Soykırımı” yalanını savunmak, onun bir
AB-D planı olduğunu görmemek, halkların kardeşliğine kesinlikle hiz-
met etmez. Sadece AB-D Emperyalistlerine hizmet eder, bu yalanı sa-
vunmak. Onlar, yüzyıl önce oynadıkları alçakça kanlı oyunu yeniden
oynamak istiyorlar. 900 yıl birlikte kardeşçe yaşamış olan halkları ye-
niden birbirlerine boğazlatmak istiyorlar.

Biz bu öngörümüzü tabiî ki bildirilerimizde, konuşmalarımızda,
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açıklamalarımızda tekrarlıyoruz. Her üç halkı da böyle bir facianın ya-
şanmasından sakındırmak için…

Geçen 24 Nisan’da da Taksim’de Cumhuriyet Anıtı önünde okudu-
ğumuz 9 sayfalık bildirimizde bu etraflıca dile getirilmişti.

O gün bizim karşımızda yer alan ABD Emperyalizminin “Demok-
rasi Güçleri ve umut kaynağı” ilan ettiği Sevrci Sahte Sol ve sahte de-
mokratlar, bizim olayları olduğu gibi yani nasılsalar öylece ortaya ko-
yan görüşlerimize katılmadılar. Hatta bizi dinlemek bile istemediler.
Çünkü onlar gerçeklerin peşinde değil, kitleleri yalanlarla kandırmanın
peşinde…

Bizim teorimizin düşürdüğü ışıkla gördüğümüz bu hainane planı-
niyeti, ABD Diasporası temsilcisi Harut Sassounian bakın nasıl dile
getirir:

“ERMENİSTAN’IN TOPRAK TALEBİ
“ABD’de Ermeni diasporasının lideri sayılan Harut Sassouni-

an, Armenian Weekly gazetesi için Ermenilerin “Batı Ermenistan”
dediği bugünkü Doğu Anadolu toprakları üzerindeki taleplerini
yazdı.

“ABD’de Ermeni diasporasının lideri sayılan Harut Sassouni-
an, Armenian Weekly gazetesi için Ermenilerin “Batı Ermenistan”
dediği bugünkü Doğu Anadolu toprakları üzerindeki taleplerini
yazdı. Harut Sassounian’ın makalesinde sıkça sorulan sorular ve
bunlara verilen yanıtlar şöyle:

“1- Soykırım suçları iddialarının 100 yıl sonra zaman aşımına
uğradığı doğru mu?

“Hayır. 26 Kasım 1968’de, BM Genel Meclisi soykırım dahil in-
sanlığa karşı işlenen tüm suçların herhangi bir kısıtlamaya maruz
kalmayacağına dair kararını kabul etti. Bu anlaşmanın 1’inci mad-
desi, “Tarih ve zaman aşımı dahil hiçbir sınırlama bu suçlara uy-
gulanamaz” diyor. Bu nedenle 1915’in üzerinden ne kadar zaman
geçtiğinin önemi yok. Soykırımı da içeren savaş ve insanlığa karşı
suçlar her zaman yargılanabilir.

“2- Ermenilerin Batı Ermenistan’ı (Doğu Anadolu) geri alması
gerçekçi bir ihtimal mi?

“Hiç kimse Türk liderlerin Ermenilere topraklarının tek bir
parçasını bile gönüllü şekilde verecekleri ilüzyonuna kapılmamalı.
Toprak genellikle güçle alınır. Ermenistan askeri
anlamda Türkiye’den zayıf olduğu için Türkiye’de yaşanacak ön-
görülemeyen gelişmeleri beklemek zorunda. Mesela iç savaş, böl-
gesel çatışmalar, Kürt isyanı, doğal felaketler gibi güç boşluğu ya-
ratacak ve dünyanın bu bölümünde sınırların değişmesine neden
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olacak gelişmeler... Hukuki haklarını talep edebilecekleri an gelene
kadar Ermeniler bu isteklerini kuşaktan kuşağa aktarmalılar.

“3- Eğer bu topraklar geri alınırsa Ermeniler burada azınlıkta
kalmayacak mı?

“Evet eğer bugün Batı Ermenistan (Doğu Anadolu) Ermenile-
re verilirse bu doğru olur. Fakat daha önce de dediğim gibi bu ger-
çekleşmeden önce büyük olayların yaşanması lazım ve bunların
bölgedeki demografik sonuçları Kürtler, Türkler ve Ermenilerin
kalan alanlardaki durumlarını değiştirebilir. Kimse demografik
statükonun aynı kalacağını varsayamaz.

“4- Eğer Batı Ermenistan geri alınırsa diaspora konforlu yaşa-
mını bırakıp gelir mi?

“Burada mevzu Ermenilerin kendi tarihi evlerine yerleşme
haklarıdır. Bu topraklar döndüğünde, nerede yaşayacaklarına Er-
meniler karar verecek. Bu Türkiye’nin meselesi olmamalı. Tüm
Yahudiler İsrail’de mi yaşıyor? Yakın Ortadoğu ülkelerinde yaşa-
yanlar Batı Ermenistan’ı tercih edeceklerdir.” (Milliyet, 09 Ağustos
2012)

Apaçık şekilde görüldüğü gibi, ABD Emperyalizminin merkezinde
yaşayan diasporanın temsilcisi, bu insanlık dışı planı, işte böylesine
pervasız bir biçimde, kendi yayın organında (Armenian Weekly) dile
getirmekten çekinmemektedir.

Biraz düşünürsek, böylesine canice bir planın başarıya ulaşabilmesi
için milyonlarca Kürt, Türk ve Ermeni insanın hayatını kaybetmesi ge-
rekir.

Yaşanacak olağanüstü olaylar sonucu güç boşluğu oluşacakmış, onu
bekliyorlarmış. Böyle bir durumda AB-D Emperyalistlerinin bunlara
vereceği teknolojinin son sözü harp araç gereçleriyle bunlar Kürt ille-
rine saldıracaklar. Hocalı’da olduğu gibi katledebildikleri kadar katle-
decekler. Kaçanlar canını kurtarabilecek sadece. Böylece de bugünkü
Kürt illeri Kürtlerden arındırılmış olacak. Ermeniler de gelip buralara
yerleşecekler. Burjuva Ermenistan’ın sınırlarını buraları da içine alacak
şekilde genişletecekler. Yapılan plan ve beklenti budur. İşte yukarıda
açıkça dile getirilen aşağı yukarı bunlardır, arkadaşlar.

Demek ki biz, hiçbir konuda olmadığı gibi, bu konuda da kimseyi
yanıltmıyoruz. Sadece gerçekleri dile getiriyoruz. Yani olanı olduğu gi-
bi görüyor ve gösteriyoruz. Bilimin görevi de zaten budur.

Tekrarlayalım: Hiçbir halka, tabiî Ermeni Halkına da, düşmanca
duygular beslemiyoruz. Halkların düşmanı değil, tersine dostuyuz.
Halkların kardeşliğinden yanayız.
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Ve diyoruz ki, ah keşke alçak emperyalist alçaklar yüzyıl önce o gü-
ne kadar kardeşçe yaşadığımız Ermeni Halkıyla bizi birbirimize düşür-
meseydi. Aramıza girmeseydi. Aramızdaki bu trajedi yaşanmasaydı.
900 sene olduğu gibi, bugün de Ermeni Halkıyla iç içe ve kardeşçe ya-
şıyor olsaydık. Dünyanın değişik ülkelerindeki milyonlarca Ermeni bu-
gün Türkiye sınırları içinde yaşıyor olsaydı. Birkaç milyon da Ermeni
vatandaşımız olsaydı. Bu ülkemizin ve halklarımızın zenginliği olurdu.

Alçak, haydut emperyalistler yaptı bize bu kötülüğü. Bizi birbirimi-
ze boğazlattılar.

Biz yine diyoruz ki, artık bir kez daha o haydutların oyununa gel-
meyelim. O tuzağa bir daha düşmeyelim.

İşte 24 Nisan’da okuduğumuz 9 sayfalık bildirimiz ve konuyu işle-
yen ders kitabı boyutundaki 300 küsur sayfalık kitabımız bunu anlat-
maktadır.

Fakat AB-D Emperyalistlerinin hizmetkârlığından zevk alan sahte
solcular ve sahte demokratlar hâlâ utanmadan, sıkılmadan emperyalist-
lerin yalanlarının ve planlarının propagandasını yapmaktadırlar. Ne di-
yelim?..

Uludere-Roboski Katliamı’nı CIA ile
Tayyipgiller gerçekleştirdi

Geçen bir yıl içinde yaşanan en önemli olaylardan (buna trajedi de-
memiz gerekir aslında) biri de Uludere-Roboski Katliamı’ydı. Bu kat-
liamda büyük çoğunluğu 20 yaşın altındaki gençler can verdi. Hatta ba-
zıları 13-14-15-16 yaşlarında, henüz çocukluktan gençliğe geçme aşa-
masındaki yavrulardı.

Birinin annesi; “Seferinde 50 lira kazanıyordu. Heyecanlı bir sa-
bırsızlıkla bilgisayar alabilecek bir parayı biriktireceği günü bekli-
yordu”, dedi, gözyaşları içinde; can vermiş evladından söz ederken.

Aradan bir yıla yakın bir süre geçmiş olmasına rağmen, geçenlerde
yapılan bir söyleşide, katliamda 2 evladını birden kaybetmiş olan bir
baba; “O günden bu yana hiç yüzümüz gülmedi. Hangi söz acımızı
anlatmaya yetebilir ki?” dedikten sonra hıçkırıklara boğuluyordu.
Başka bir tek söze kadir olamıyordu.

Kürt Meselesi’nde çok önemli bir kırılma noktasını oluşturur bu
katliam. Geçimini mecburen kaçakçılıkla temin etmeye çalışan ve bu
durumun da herkesçe biliniyor olmasına rağmen, bunca genç insanın F-
16’larla bombalanarak, cesetlerinin bile tanınmayacak hale getirilmesi
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yani birçok parçaya bölünmesi gerçekten göğsünde insan yüreği taşı-
yan her insanı acılara boğar, gözlerini yaşartır.

Kimdir bu katliamın sorumluları?
Bunun cevabını bulmak için önce şu iki sorunun ayrı ayrı cevabını

bulmamız gerekir:
1- İstihbaratı kim verdi? Daha doğrusu yanlış istihbaratı?.. Kaçakçı

gençleri, eylem yapmaya gelen PKK Gerillaları diye bildiren istihbara-
tı kim verdi?

2- Bu istihbaratı hiçbir araştırma, inceleme, doğrulama yapmadan
gerçek kabul ederek vurun emrini kim ya da hangi devlet yetkilisi ver-
di?

Birincisinden başlarsak; Katliamın hemen ardından Genelkurmay,
istihbaratın kendilerine ait olmadığını açıkladı. O zaman geriye MİT ya
da Emniyet İstihbaratı kalıyordu. Aslında bu ikisi de birbirine bağlıdır.

Katliam’dan 6 ay kadar sonra Wall Street Journal Gazetesi, 16 Ma-
yıs 2012 tarihli sayısında haberi şöyle verir:

“Uludere istihbaratı AB-D’den gelmiş!
“ABD yetkilileri ve Pentagon’un değerlendirmesini kaynak

göstererek “Konvoyun, videoları izleyen ABD’li personel tarafın-
dan tespit edildiğinde, Irak içinde olduğunu ve Türk sınırına doğ-
ru ilerlediğini” yazan Wall Street Journal, Ankara’daki istihbarat
birimindeki ABD’li subayların, konvoydaki kişilerin “sivil veya ge-
rilla savaşçıları” olup olmadıklarını söyleyemediklerini ancak böl-
gede sık sık “gerilla savaşçıların” göründüğünü belirterek “Ame-
rikalılar, Türk muhataplarını uyardılar” dedi.” (Radikal,
16.05.2012)

Anlaşılıyor ki, ABD istihbaratı MİT’e, Tayyip’in has adamlarından
Hakan Fidan ve ekibine veriyor. ABD gazetesinin haberinde istihbarat
biraz sulandırılıyor: “konvoydaki kişilerin “sivil veya gerilla savaşçıla-
rı” olup olmadıklarını söyleyemediklerini” ileri sürüyor. Yani yüzde
yüz emin değiliz ama bunlar PKK savaşçısı denmiş oluyor.

ABD daha 1960’ların başında bile uydularıyla, U-2 gözlem-istihba-
rat uçaklarıyla çok yüksek irtifadan, yerdeki bir otomobilin plakasını
bile netçe görüntüleyen teknolojiye sahipti. Aradan yarım yüzyıl geçti.
Bugün gözetleme uydularıyla ve Predatörlerle yüz yüze görüşme yapar
gibi insanları ve nesneleri görebilmekte, izleyebilmektedir ABD. Bu-
gün kaçakçı konvoyuyla gerilla konvoyunu ayırt edememesi zinhar
mümkün değildir. Ama ABD yani Pentagon, elbette öyle diyecektir.
Yani gazetenin yazdığı gibi işi biraz sulandırarak verecektir. Tabiî, ben

215



kaçakçı konvoyunu PKK Savaşçıları diye size bildirerek, sizi yanılttım,
demeyecektir. Diyemezliği vardır böyle bir şeyin.

Gelelim ikinci sorunun cevabına:
Besbelli ki, ABD’den bu istihbaratı alan Hakan Fidan da onu doğ-

ruca efendisi, sahibi Tayyip’e iletti. Tayyip de kendi sahibine yani
ABD’ye güvendiği için hiçbir araştırmaya gerek duymadan, onu kesin
doğru kabul ederek vur emrini Genelkurmay Başkanı “Topukçu Pa-
şa”ya yani özel ve güzel paşasına verdi. O da katliamı yapan F-16 filo-
sunun komutanına.

Bölgedeki askeri birliklerin komutanları, bize bu konuda herhangi
bir bilgi verilmedi ve soru sorulmadı, diyorlar.

Eğer bize sorulsaydı; vurmayın derdik. Çünkü bunların kaçakçı ol-
duğunu, mevzilerdeki gözetleme birimlerimiz zaten izlemiş ve bilmişti.

Buradan anlaşılıyor ki, Genelkurmaya, ABD’den gelen istihbaratın
araştırılması, doğrulanması yönünde bir bilgi ya da emir verilmemiş.
Eğer verilseydi askeri işleyiş içerisinde Genelkurmay, bu istihbaratın
doğrulanmasını bölgedeki birliklerinden isteyecekti. Çünkü onlar, can-
lı gözlem yapmaktadırlar.

Tayyip ABD’nin verdiği istihbarata kesin gözüyle bakmış ve doğ-
rudan vur emri vermiştir.

Tayyip, bu konuda tam meşrebine-kişiliğine uygun bir tavır sergile-
di ki, bırakalım emri verdiğini itiraf etmeyi, ABD’nin istihbarat ver-
mesini bile yalanladı. Yani ABD’yi bile ABD’ye rağmen savunmaya
kalktı. Düşünebiliyor musunuz onun kişilik yapısını?.. Pentagon diyor
ki; istihbaratı ben verdim. Tayyip de diyor ki; hayır ABD böyle bir is-
tihbarat vermedi; Wall Street Journal yalan söylüyor. Tayyip’e göre, ni-
ye yalan söylüyormuş biliyor musunuz? ABD’de Kasımda başkanlık
seçimi varmış, Wall Street Journal, bu haberiyle Obama’yı yıpratmak
istiyormuş. Yalanın gerekçesi de kendisi kadar gülünç ve iğrenç.
ABD’de kimin umurunda Türkiye’de olup bitenler?.. Kaldı ki, ABD
yurttaşlarının yüzde 80-90 oranındaki çoğunluğu Türkiye’nin bıraka-
lım haritadaki yerini, hangi kıtada yer aldığını bile bilmez.

Tabiî ki böyle bir Tayyip, vur emrini ben verdim diyemez. O pis ya-
lanlar söyleyecek, demagojiler yapacak, bir hırsızın hırsızlık yaptığı
yerden hızla kaçışı gibi, olaydan kaçmaya çalışacaktır.

Peki ABD niye böyle bir istihbarat verdi?
Şundan: Gencecik masum insanları vahşiyane bir şekilde katlettire-

rek Türk ve Kürt Halkları arasındaki bin yıldan beri süren kardeşliği
yıkmak, bozmak, berhava etmek istiyor. İki halkın arasına onulmaz bir
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şekilde kin, nefret ve düşmanlık sokmak istiyor. Tabiî bu, ABD Em-
peryalistlerinin Yeni Sevr Projesi doğrultusunda yaptıkları alçakça, na-
mussuzca ve canice yaptıkları bir eylemdir.

Bize ayrılan süreyi çok geçtik. Sizleri de çok yorduk; çok olum-
lu, tatlı konulardan da söz etmedik ne yazık ki. Çünkü dünyamız bayır
aşağı gidiyor.

Hani yine ilerici şairimiz Orhan Veli şöyle der ya bir şiirinde:

Bu evin bir köpeği vardı;
Kıvır kıvırdı, adı Çinçon’du, öldü.
Bir de kedisi vardı: Maviş,
Kayboldu.
Evin kızı gelin oldu,
Küçük Bey sınıfı geçti.
Daha böyle acı, tatlı
Neler oldu bir yıl içinde!
Oldu ya, olanların hepsi böyle...
Hayat böyle zaten!..

İşte geçen bir yıl içinde de olanların hepsi aşağı yukarı böyleydi.
Yani acı veren olaylardı.

***
Bütün bunlardan sonra size hoş gelecek, aslında hüzün de verecek

ama ne diyelim; “tatlı hüzün” dediğimiz, estetize edilmiş türden bir hü-
zün verecek olan, bizim gençlik yıllarımızın; genç arkadaşlarımızın
yaşlarındayken devrimciliğe girdiğimiz yılların filminin final sahnesi-
ni izleteceğiz. Aşağı yukarı on dakika. Şimdi birlikte onu izleyelim:

Fakat bu on dakikalık final bölümünü tam olarak anlayabilmek için
filmin bütününü özetleyelim önce:

Hüsnü, İstanbul’un bir kenar semtinde yaşayan halk çocuğu deli-
kanlıdır. Karpuzcu (manav) Raşit Amca’nın yanında çırak olarak çalış-
maktadır.

Müjgan da aynı mahallenin bir yoksul ailesinin kızıdır. Hüsnü’yle
birbirlerini sevmekte ve evlilik planları yapmaktadırlar. Müjgan, sos-
yete kadınlarına isteklerine göre özel kıyafetler diken bir terzihanede
çalışmaktadır, aynı zamanda. Bir köşkün hanımına dikilmiş elbiseyi
ona teslim etmek için gittiğinde orada köşk sahibesinin fabrikatör kar-
deşi Faruk onu görür ve beğenir. Ne yapıp edip elde etmeyi kafasına
koyar. Zenginliğiyle Müjgan’ın gözünü kamaştırır. Zenginlere hayran
Müjgan’ın annesinin de baskısı ve aklını çelmesiyle Müjgan, Hüsnü’ye

217



sırtını döner. Hüsnü’yle ölünceye kadar birbirlerini seveceklerine dair
yaptıkları kavle ihanet eder. Fabrikatör Faruk Bey’le evlenir.

Fabrikatör Faruk, zenginlerin genelde yaptıkları gibi, hevesini al-
dıktan sonra Müjgan’ı aldatmaya başlar. Müjgan buna karşı çıkınca da
onu ve annesini kapının önüne koyar. Bu arada Müjgan’ın bir de oğlu
olmuştur. Müjgan, annesi ve oğluyla yoksul mahallesine geri döner,
mecburen.

Bu süreçte Hüsnü, bir tesadüf sonucu, bir yakınının ısrarıyla bir ga-
zinoda şarkıcılığa başlar. Beğenilir. Yetenekli olduğu anlaşılır ve meş-
hur olur. Bol para kazanan ünlü bir sanatçı olur. Her istediğini parasıy-
la elde edebilecek durumdadır. Ama yine de eski yoksul mahallesinde-
ki yoksul manav çırağı olduğu Hüsnü olduğu günleri unutmaz. Yoksul
mahallesindeki alınteriyle yaşamlarını güçlükle sürdürmeye çalışan
ezilen ve sömürülen insanların insan kalitelerini, değerini hep belleğin-
de canlı tutar. Zenginlerinse sadece para Tanrısına tapındıklarını, bunun
dışında bir değer tanımadıklarını ve taşımadıklarını görür, anlar kavrar.

İşte bu son günlerden birinde Müjgan’la Hüsnü bir bayram arifesin-
de bir seyyar satıcının arabası başında Hüsnü ondan bir şeyler alırken
karşılaşırlar. Gerisini izleyelim:

(Ah Müjgan Ah! filminin final sahnesi gösterimi… Not: Arkadaş-
lara filmin bu bölümünü internetten izlemelerini öneririz. Tabiî ister-
lerse filmin tamamını da internetten izleyebilirler. y.n.)

Usta’mız 70 yıllık ömrünü hep eski Hüsnü olarak tamamladı. Biz
de ondan devraldık, aynı ruhu, aynı kişiliği, aynı bayrağı ve eski Hüs-
nü olarak devam edeceğiz. Ama bizim dışımızda Amerikancı Kürt ha-
reketi de Sevrci Soytarı Sahte Sol dediğimiz Türk hareketi de yeni
Müjgan oldular. Ama devrim bizim dediğimiz yoldan gerçekleşecek.

Tarih, muhakkak ki onları ibretle, aşağılayarak, anacak. Ama yalnız
başımıza kalsak da dünyada esen bu gerici fırtınaya ki, Sandy Kasırga-
sı bile onun yanında meltem gibi kalır, ABD Emperyalistlerinin yarat-
tığı, Sosyalist Kamp’ın çöküşünden kaynaklanan bu gerici kasırgaya
karşı cesaretle, yiğitçe, devrimci onurumuzu koruyarak sadece biz gö-
ğüs gerebiliyoruz.

Ve eninde sonunda devrimi başarıya ulaştıracağız.
Bu kadar uzun süre dikkatlice dinlediğiniz için devrimci yüreğimin

en sıcak duygularını iletir, teşekkürlerimi sunarım.
Halkız, haklıyız, yeneceğiz.
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Yirmi Birinci Kitap

Kara deryalarda bir fenersin…(*)

(*) Hikmet Kıvılcımlı’nın Bedence Aramızdan Ayrılışının 42’nci

Yıldönümü’nde (2013 Yılı’nda) Yapılan Anma Konuşmasıdır.





Pınar Akbina Yoldaş: Şimdi Yoldaşlar kendisi övücü sözler söyle-
memizden pek hoşlanmıyor ama kısaca şöyle diyelim: Gerçek devrim-
ci, gerçek insan, Hikmet Kıvılcımlı Usta’mızın bayrağını bu günlere
kadar en yükseklerde tutarak bizlere getiren, aynı zamanda Gezi İsya-
nı’nda da aktif bir şekilde öncülük eden ve “dede senin ne işin var bu-
rada” diyenlere mücadele etmeye geldim, diyen Halkın Kurtuluş Parti-
si Genel Başkanı Sayın Nurullah Ankut sizlere hitap edecek.

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

Nurullah Ankut Yoldaş: Sevgi ve saygıdeğer yoldaşlarım,

Öncelikle isterseniz uzunca bir aradan sonra ilk karşılaştığımızda
yoldaşlarımın sorduğu soruyu yanıtlayarak başlayayım. Bu cevabım
Ahmet Erhan’ın bir dizesinden çağrışımla olsun. Tanıyoruz değil mi
Ahmet Erhan’ı? Tanıyoruz. Şair.

Dinleyici: Yakın zamanda öldü Hoca’m.

Nurullah Ankut Yoldaş: Evet. Sevindim bilmenize. En meşhur şu
şiirini de biliyor muyuz?

Yine geçen haftanın önemli gündemlerinden birini oluşturan, sesine
ve yorumuna hayran olduğum ve eşsiz bulduğum Ahmet Kaya… (Al-
kışlar…) Ahmet Kaya’nın Şarkılarını söyleyen sanatçıların da gerçek
anlamda onu anlamadığını düşünüyorum. Eğer gerçek anlamıyla anla-
salar Ahmet Kaya Şarkılarını okumaya asla cüret etmezler. Çünkü hiç
kimsenin Ahmet Kaya Şarkılarını onun gibi okuyamayacağını bilirler o
zaman. Ahmet Kaya Şarkıları okunmaz. Dinlenir… 

(Alkışlar…)

Ne diyordu o meşhur şarkısında Ahmet Kaya, Ahmet Erhan’ın bir
şiirini besteleyerek:
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BUGÜN DE ÖLMEDİM ANNE

Yüreğimi kalkan bilip, sokaklara çıktım
Kahvelerde oturdum, çocuklarla konuştum
Sıkıldım, dertlendim, sevgilimle buluştum
Bugün de ölmedim anne

Kapalıydı kapılar, perdeler örtük
Silah sesleri uzakta boğuk boğuk
Bir yüzüm ayrılığa, bir yüzüm hayata dönük
Bugün de ölmedim anne

Üstüme bir silah doğruldu sandım
Rüzgâr, beline dolandığında bir dalın
Korktum, güldüm, kendime kızdım
Bugün de ölmedim anne

Bana böylesi garip duygular
Bilmem niye gelir, nereye gider?
Döndüm işte; acı, yüreğimden beynime sızar
Bugün de ölmedim anne.

Buradan, genç denebilecek bir yaşta, 56 yaşında, kaybettiğimiz de-
ğerli ozanımızın şiirinden hareketle söylersek; bu yıl da ölmedik, yol-
daşlar!

(Alkışlar…)

Üç ayda bir kontrole gidiyoruz ve tahlil sonuçlarına bakan doktor-
lar “Bu değerler bizim için çok iyi amca. Kontrole devam.” deyip gön-
deriyorlar bizi. Yani kanser kardeşle aramız iyi gidiyor şöyle…

Soldaki savrulmalara rağmen biz devrimci
değerleri sonuna kadar savunacağız!

Biliyorsunuz, düşünceler hep çağrışımlar oluşturur. Ahmet Ka-
ya’dan söz ettik ya, eşini çok kınadım. Abdullah Gül, yani Tayyipgil-
ler, kullanmak istediler Ahmet Kaya’yı. Onun yiğitliğini, onurunu, mü-
cadelesini, sanatını kendi alçakça düzenlerine, çıkarlarına alet etmek
istediler. Onların ödülüne ihtiyacı yok Ahmet Kaya’nın.

(Alkışlar…)

Ona ödülü halklarımız vermiş. Türk ve Kürt Halkları verdi ona ödü-
lü. Başka ödüle ihtiyacı yok. Başka her ödül, Ahmet Kaya’nın müca-
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delesine, kişiliğine, anısına, hele onların vereceği ödül, bir saldırıdır.
Ama bilinçsizlik işte, yoldaşlar. Bilinçsizlik, ne edersiniz…

Yine sinevizyondan değerli sanatçımız, devrimci, yürekli sanatçı-
mız Tuncel Kurtiz’i izleyince, 8-10 yıl kadar önce bir televizyon ka-
nalında izlediğim bir röportajı, konuşması geldi aklıma. Diyordu ki: 12
Eylül Faşizminden sonra biz yurtdışına çıktık. Uzun yıllar dışarıda kal-
dık, orada sanat yaptık, tiyatro yaptık, sinema yaptık, sonra yurda dön-
dük. Faşizm öncesinde yani 12 Eylül öncesinde bize, “Tuncel Abi biz-
den değildir. (Cümle aynen böyle.) Ama bizim için gereklidir, bizim
işimize yarar, bize lazımdır, derlerdi” arkamdan. Uzun yıllar sonra yur-
da döndük. Aynı arkadaşlarla karşılaştık. “Ya Tuncel Abi artık bireysel
özgürlükleri öne çıkarmak lazım. Zaman değişti artık, bunlara öncelik
tanımak lazım”, dediler. Şaşırdık kaldık tabiî biz. Yani böyle mi oldu
Türkiye dedik, diyor.

Yani yoldaşlar, işte 12 Eylül sonrası, bizim Sevrci Soytarı Sahte Sol
dediğimiz solun nasıl dönüştüğünü, devrimcilikten uzaklaştığını böyle
netçe görüp gösteriyordu, Tuncel Kurtiz. “Katil Amerika”, diyor.
Evet, onu demekten vazgeçtiğini ve bireysel özgürlükleri savunmamız
gerekir artık, dediklerini dile getiriyordu. İşte bunu diyenler en son ge-
çen HDP’yi kurdular. Tüzüklerine baktım internetten, bir kere emper-
yalizm diyor o da soyut. Kim? Hangi emperyalizm? Belli değil. Başka
da geçmiyor. Programlarını bulamadım. Zaten Programla Tüzüğün ay-
rımını da bilmiyorlar. Tüzüklerini program içeriğinde oluşturmuşlar.
Yani bakıyorsunuz her konuşma ve yazılarında tekrarladıkları zırvala-
malar. Ne antiemperyalizm var ne de antifeodalizm var. Malum terane-
leri yani yoldaşlar. Onları sıralıyor.

Tuncel Kurtiz dönünce yadırgıyor. Okuduğu şiirde de, onlar gibi ol-
madığını, 12 Eylül öncesinin değerleri neyse yani Mustafa Suphi’lerin,
On Beşler’in, Kıvılcımlı’ların, Mahirler’in, Denizler’in savunduğu de-
ğerler neyse onları savunmaya devam ettiğini gösteriyor, yoldaşlar. Bu-
gün de onları kararlılıkla savunmaya devam eden tek hareket biziz.

(Alkışlar…)

Vietnam’da emperyalizme karşı
destansı mücadele

Yine yoldaşlar, geçtiğimiz hafta mıydı? Ondan önceki hafta, ünlü
Generalimiz Vo Nguyen Giap’ı kaybettik. Fransız, Japon, Amerikan
Emperyalizmini hezimete uğratan ve ülkesinden kovan bir ordunun ge-
neralini kaybettik, yoldaşlar, 102 yaşında. Bizim gençliğimizin efsane-
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siydi General Giap. Çünkü dünyanın başhaydut devletleri, Vietnam gi-
bi küçük bir ülkeye ve nüfusu az bir halka saldırıyor, bütün teknolojik,
gelişkin silah makinelerine rağmen hezimete uğrayıp defolup gidiyor-
lar. Ve ABD Emperyalistleri bugün bile General Giap’tan yedikleri to-
kadın acısını unutabilmiş değiller. Onun şokundan kurtulabilmiş değil-
ler.

Bu işin olumlu yanı, yoldaşlar. Ama işte olaylar hep diyalektik. Bir
de aynı oranda acı veren, hüzün veren, insanın içini sızlatan yönü var.
16 gün önceki Cumartesi “Ulusal Kanal”da Can Ataklı, Halil Nebiler
bir program yapıyor. Ali Fatinoğlu diye bir işadamını çıkarmışlar. Şu
anda da CHP’den Bakırköy belediye başkan aday adayı… Şöyle bir ge-
zinirken gözüme çarptı. Dedi ki: “Ben Abidin Nesimi’nin oğluyum.”
Abidin Nesimi deyince birden dikkatimi çekti, kıdemli yoldaşlarımız
bilir; Abidin Nesimi saygıdeğer, mücadeleci bir devrimci aydınımız.
Kitapları da var, 6-7 tane de devrimci kitabı var Abidin Nesimi’nin. 

Banyo malzemeleri, radyatör ve boru üretiyormuş, Ali Fatinoğlu.
Başladık, geliştirdik işi, falan dedi. Şimdi pek çok ülkeye ihracat yapı-
yoruz, dedi. Sağlam iş yapalım, para arkasından gelir, dedik; öyle de ol-
du, para da geldi, zenginledik. Dünyanın gezmediğim ülkesi kalmadı.
Her ülkeyi gezdim, dedi ve Vietnam’dan söz etti. Vietnam’a da gittim,
dedi.

Hatırlayacağımız gibi, 10 yıl savaştılar, hatta 12 yıl, Amerikan Em-
peryalizmiyle; 1963’den 1975’e kadar. Vietnam Halkı 3 milyon insanı-
nı kaybetti, yoldaşlar. 59 bin de ABD askeri öldü bu savaşta. Uçaktan,
B52 ağır bombardıman uçakları denilen bir uçakları var, onlarla gün-
lerce, aylarca, yıllarca döğdü Vietnam’ı. Ve Vietnam’a atılan bombala-
rın miktarı, İkinci Dünya Savaşı’nda tüm tarafların kullandığı bomba-
ların miktarının tam üç katı, arkadaşlar. Bu kadar vahşiyane, zalimane,
insanlık dışı, hayâsızca bir acımasızlıkla döğdü Vietnam’ı. Ama savaş-
tı ve yendi Vietnam Halkı.

Ormanlarda savaştılar, o savaştıkları yeri gezdirdiler bana, dedi Ali
Fatinoğlu. Ormanın içinden üzeri ağaç dallarıyla, yapraklarla, kurumuş
otlarla kamufle edilmiş tüneller var, oradan çıkıyor ABD askerlerini
vuruyor, gizleniyorlar, dedi. ABD askeri hasbelkader orayı buldu, ora-
dan yanlamasına tünel kazmış. Ondan sonra orada da kalmıyor, yeni-
den aşağıya doğru tünel kazmış. Ondan sonra yine yandan tünel kaz-
mış. Yani ABD askeri oraya inip ateş ederse vuramıyor Vietnamlı sa-
vaşçıyı. Yani böylesine ormanların altını tünellerle donatarak Amerikan
Ordusu’nu yendiler. 
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O zamanlar, bir de ABD’li namuslu bir kadın gazeteci (Martha
Gellhor) gitmişti Vietnam’a; dönüşte gördüklerini anlatmıştı. Diyordu
ki: Napalm silahı insanın etlerini eritirmiş, dediler. Ya bu nasıl olur? İn-
sanı bir gaz, zehir, öldürürse öldürür, boğar öldürür ama etini nasıl böy-
le jel gibi eritir? Bu nasıl olur? derdim. Gittim gördüm ki napalm kur-
banlarını, o kızların, çocukların yüzlerinde hiç et kalmamış, etleri eri-
miş ve boyunlarını sarmış, oralarda donmuş. Boyunlarını oynatamıyor
çocuklar, diyor. Bu kadar korkunç bir silah olduğunu gözlerimle gö-
rünce anladım, diyor.

Yine ABD’li namuslu, aydın bir yazar var: William Blum. ABD
Dışişleri Bakanlığında görevli. Yani CIA’da görevli büyük olasılıkla
Vietnam savaşı süresince. Vietnam’da ABD’nin yaptıklarına tanık
olunca, ben bu orduda yer alamam, diyor. Devletimin safında yer ala-
mam. Bulunduğum yer insanlığın olduğu yer değil, diyor. Ve istifa edi-
yor, yoldaşlar. Bağımsız yazar olarak çalışıyor ondan sonra. “Haydut
Devlet / Dünyanın Tek Süper Gücü İçin Bir Rehber” bir kitabının
adı.

Yine yakında yeni bir kitabı daha Türkçeye çevrildi. Say Yayınla-
rı’ndan çıktı. “Emperyalizmin En Ölümcül Silahı Demokrasi Yala-
nı.” Kitaptan önemli bir bölümü, arka sayfaya almışlar. Hemen oku-
mak istiyorum:

“İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana bize Batılı güçlerin komü-
nizm tehdidi altında bulunan ve diktatörlükle yönetilen ülkelere
demokrasi “ihraç etmek” için onurlu ve saygın bir mücadele ver-
diği söyleniyor. Bu yanılgı tamamen ortadan kalkmadıkça, insan-
lar emperyalizmin dünya çapında yol açtığı acıları kavramadıkça,
bu canavar asla durdurulamaz.

“Emperyalizmin gerçek yüzünü, onun en son kurbanlarından
biri olan Muammer Kaddafi, canavarın pençesine düşmeden önce
kaleme aldığı satırlarda anlatıyor (Kaddafi’nin satırları aşağıdakiler.
– Nurullah Ankut): “Emperyalistler beni öldürmek, ülkemin ba-
ğımsızlığını yok etmek, bizim parasız iskân, sağlık hizmeti, eğitim
ve beslenme sistemlerimizi ortadan kaldırarak bunun yerine adına
‘kapitalizm’ denilen Amerikan usulü soygunu getirmek istiyor.
Ama biz Üçüncü Dünyalılar bunun ne anlama geldiğini biliyoruz.
Bu, şirketlerin ülkeleri, dünyayı yönetmesi ve insanları yoksullaş-
ması demektir. Bu yüzden benim başka seçeneğim yok. Direnmek
ve Allah’ın izniyle bu uğurda ölümü göze almak zorundayım.”

Gerçekten de Muammer Kaddafi sözünün eri çıktı, yoldaşlar. Ve di-
rendi, ölümü göze aldı. Ölümsüz devrimci Chavez ne dedi?
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“Bir şehittir Muammer Kaddafi”.

Ama bizim en büyük silahları din sömürüsü olan alçaklar, yerli
uşaklar ne dedi?

Alkışladılar. Dünya bir diktatörden kurtuldu, dediler. Tam da efen-
dilerinin ağzıyla…

“Berlin Duvarı’nın yıkılışından on yıl geçtikten sonra (William
Blum anlatıyor – N. Ankut)) ABD hâlâ ülkeleri ve halkları şu ya da
bu tehlikeden kurtarmaya devam ediyor. Puantaj kartında yazan
şudur (yani ABD’nin puantaj kartında – N. Ankut): ABD 1945’ten
yüzyılın sonuna kadar tam 40’ın üzerinde yabancı hükümeti de-
virmeye, dayanılmaz baskıcı yönetimlere karşı mücadele veren
30’un üzerinde halkçı ya da milliyetçi hareketi ezmeye çalıştı. ABD
bu yüzden milyonlarca insanın yaşamını kaybetmesine sebep oldu
ve gene milyonlarca insanı acı ve umutsuzluk içinde yaşamaya
mahkûm etti.

“1999 yılı Nisan ayında Washington DC’de ben bu satırları ya-
zarken ABD Yugoslavya’yı bombalıyor. Modern ve gelişmiş bir
toplumu sanayileşme öncesi çağa geri gönderiyor. Büyük Ameri-
kan Toplumu, sonsuz iyi niyetiyle, hükümetinin hareketinin arka-
sındaki itici gücün insani düşünceler olduğuna inanıyor.

“Washington, birçok yabancı devlet adamını üç gün süreyle
ağırlayarak, NATO’nun kuruluşunun 50. yılını daha önce hiç gör-
mediğimiz kadar debdebeli ve şaşaalı törenlerle kutladı. Devlet
başkanları, başbakanlar, bakanlar; konumu ve rütbesi ne olursa
olsun herkes, okulun kabadayısının en yakın dostları arasında bu-
lunduğu için mutluydu. (Bizim Tayyipgiller de oradaydı, yoldaşlar. –
N. Ankut) Bu gösterişli hafta sonu etkinlikleri büyük şirketler tara-
fından finanse edildi. Bunlardan 12’si NATO zirvesinin ev sahipli-
ği komitesinde birer yöneticileri tarafından temsil edilmeleri için
250’şer bin dolar ödediler. Bu şirket temsilcileri Çek Cumhuriyeti,
Macaristan ve Polonya’nın örgüte katılmasıyla NATO’nun genişle-
mesi için lobi çalışmaları yaptılar. Bu ülkelerin her biri, bu şirket-
lerden büyük miktarlarda askeri malzeme alacaktı.

“NATO ile ulusaşırı şirketlerin evliliği, George Bush tarafından
Yeni Dünya Düzeni olarak adlandırılan Amerikan İmparatorluğu-
nun temel kurumlarından biridir. Yeni Dünya Düzeninin saygınlı-
ğı, insanlığın büyük bir bölümünün Yeni Dünya Düzeninin daha iyi
olacağına inanmasına bağlıdır. Yalnız hiçbir şeyle doymayıp daha
fazlasını isteyenler için değil, herkes için daha iyi olacağına ve Ye-
ni Dünya Düzeninin lideri olan ABD’nin samimi olduğuna inanıl-
ması gerekir.” (William Blum, Haydut Devlet, Yenihayat Kütüphane-
si, İstanbul, 2006, s. 14)
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Bundan sonraki sayfalarda, ABD’nin bu savaşlarda yüz binlerce as-
kerini bile uranyumla ve zehirli kimyasallarla zehirlediğini anlatıyor,
yoldaşlar. Yani kendi askerine, halkına bile acımayan bir emperyalist
nasıl başka ülkelerin halklarına acır, diyor?

***

Vietnam’da Sosyalist İnsan yaratılamadı

Şimdi Ali Fatinoğlu’na dönersek, yoldaşlar. Diyor ki; ABD’ye kar-
şı böylesine büyük acılar çekerek, kayıplar vererek mücadele eden bir
ülkenin insanları bugün Amerikan hayranı.

Nasıl insanın yüreğine hançer gibi saplanmaz yoldaşlar bu cümle?

Bizzat tanığım, gördüm, diyor.

Ben de 10 yıl kadar önceki bir belgeselde izlemiştim de, insan böy-
le sağlıksız şeyleri duyunca hani yok saymak ister. Psikolojik bir sa-
vunma mekanizmasıdır bu. Bastırmak denir buna psikolojide. Şehirle-
ri geziyor, 20-25 yaş arasında bir gence soruyor; “Amerika?” diyor:
“Number One (Bir Numara)” diyor genç. Yani belki tekil bir örnek
filan diyerek, ben o zaman düşüncemden uzaklaştırdım. Bu adam biz-
zat beni gezdirdiler, diyor.

(Slogan… Kahrolsun emperyalizm yaşasın sosyalizm… Alkış-
lar…)

Gökdelende oturanlar mutlu bir yaşam sürüyorlar. İşleri, gelirleri
iyi, diyor. Onun sadece 100 metre ilerisinde nehir akıyor, suyu simsi-
yah, diyor. Nehrin üzerinde ve kenarında barakalarda yaşayan insanlar
gördüm, korkunç sefalet içinde, diyor. Onlarla konuştum, diyor. Bura-
da yaşayanlara niye bir şey demiyorsun? Niye biz böyleyiz de siz öy-
lesiniz demiyorsun? Hani babası sosyalist ya… Her ne kadar işadamı
da olsa bilinçaltında yahut aklının bir köşesinde yahut ruhunun bir kö-
şesinde onlar var; babasının aşıladığı sosyalist inanç var. O yoksul in-
sanlar Budistlermiş, o dini inanca sahipmiş. Buda’nın öğretisine göre
ben bu dünyaya, bu yaşamımda yoksul geldim, bu yaşayışı yaşayıp öle-
ceğim. İkinci kez dünyaya geldiğimdeyse belki ben de onlar gibi o gök-
delenlerde yaşayacağım, cevabını verdi bana, diyor. Yani bizdeki din
afyonun bir benzeri orada da aynı şekilde işlevini görüyor. Demek ki
insanlar sosyalist bir değişim, dönüşüm yaşamamışlar. Sosyalist Teori,
bilinç, inanç, kültür ve dünya görüşü verilmemiş bu insanlara. Sosya-
list insan yaratılmamış. İşte felaketin asıl sebebi de bu. Sosyalist
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Kamp’ı oluşturan ülkeler (Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa Sosyalist
ülkeleri) de bu asli görev başarılamadığı için iskambilden şatolar gibi
yıkılıp gitti. 

Hani buradan hareketle bu halk, bu emperyalistleri İlkel Komünal
gelenekleri çok canlı olduğu için yendi. Biliyoruz; koridor şeklinde,
üzeri kapalı sazlardan, topraktan yapılmış uzun evler var. Ve içinde
bunların bazısının 50, bazısının 100, bazısının da 250 odası var. Her
odada bir aile kalıyor. Yani bu bizim Barbar Toplumlar dediğimiz İlkel
Komünal Toplumların yaşayış biçimi. İşte oradan gelen, o kan bağları-
nın getirdiği güçle, o fedakârlıkla, o yiğitlikle, o dayanışmayla bunları
yendi, bu emperyalistleri. Ama ondan sonra sanki bir Tarihsel Devrim
yapmışlar gibi emperyalizmin ekonomik hegemonyasına, gücüne eği-
lim gösteriyorlar ve ona hayranlık duyuyorlar. Tabiî bu halkın tümü
için geçerli olmaz, yoldaşlar. Mustafa Yoldaş’la konuştuk, köylerde hâ-
lâ devrimin o heyecanını taşıyan, inancını taşıyan insanlar var. Ama
esas ülkeyi yönetenler yani devlet mekanizmasını elinde tutanlar
ABD’yle böylesine sıcak ilişki içerisindeler. Başta spor ayakkabılar ol-
mak üzere teknoloji gerektirmeyen ABD’nin pek çok ürünü Viet-
nam’da üretiliyor. “Nike” bunların en önde geleni ya da benim bildi-
ğim, yoldaşlar. Demek ki yoldaşlar…

Bir Dinleyici: General Giap muhalifti Hoca’m.

Nurullah Ankut Yoldaş: Evet muhalifti, muhalifti yoldaşlar, evet.
Ama o da ne yazık ki tek bir kişi. Ve gene gazetemizin (Kurtuluş Yo-
lu’nun) son sayısında okuyan arkadaşlarımın gördüğü gibi, Mustafa
Kemal’e de hayran General Giap. Biz Kemal’i izliyorduk, diyor. Us-
ta’mız boşuna demiyor; “Tüm mazlum milletlerin emperyalizme
karşı ilk zaferi” diye Çanakkale Zaferi için. Kurtuluş Savaş’ımız için
ilk zaferle sonuçlanan Antiemperyalist Kurtuluş Savaş’ı diye. Neh-
ru’dan, Gandi’den Giap’a, Afganistan Kralı Emanullah Han’dan Mao
Zedung’a kadar tüm sömürge halklar ve önderleri bayram ediyorlar bi-
zim zaferimiz üzerine. Ama işte böylesine büyük kahramanlar bile ül-
kelerinin böyle emperyalizmin, ne diyelim, bir anlamda yedeğine ta-
kılmasına engel olamıyorlar. O zaman son derece dikkatli olmak gere-
kir. İktidara geldik, Sosyalist Ekonomiyi örgütledik; görevimiz bitti de-
memek gerekir asla.

Burada çağrışım oldu: Mao, M. Kemal’e ve bizim Antiemperyalist
Birinci Kurtuluş Savaşı’mıza hayran. Ondan dersler çıkarıyor. Ve kur-
tarılmış bölgelerde okutulan ders kitaplarına koyuyor, M. Kemal’i ve
Kurtuluş Savaşı’mızı, Lenin’le ve Ekim Devrimi’yle birlikte. Bizdeki
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kofti Maocular, Kaypakkayacı vb. ise M. Kemal’e ve Birinci Kuvayi-
milliye’ye düşman. Ne diyelim? Her zaman dediğimiz gibi, Allah yar-
dım etsin bunlara… 

Prensipte bükülmezlik, taktikte kıvraklık!

Sosyalist Kamp niye çöktü?

İşte aynı benzer durumlardan çöktü. Demek ki iktidara gelen; gün-
lük rutin işleri yaparım, benim sorumluluğum bu, gerisi beni ilgilen-
dirmez, herkes kendi sorumluluğunu yerine getirsin, derse işte bu ölüm
demektir, yoldaşlar.

Partimizin kurulduğu gün çok kısa bir konuşma yapmıştım Genel
Merkezimizde, birkaç kez de o konuşmadan söz ettim. Dedim ki; en kı-
demsiz yoldaşımız bile kendini benim yerime koyar ve benim duydu-
ğum sorumlulukla, sadece kendi bölgesini değil tüm ülkeyi izler, göz-
ler, dert edinir ve ona çözümler üretirse işte o zaman başarılı oluruz.
Başarılı olmamızın şartı bu, demiştim. Bunu yapmazsak başarılı ola-
mayız, demiştim.

İşte bu yapılmadı, yoldaşlar. Sovyetler ve Sosyalist Kamp’ta da ya-
pılmadı, Vietnam’da da yapılmadı, Çin’de de bu yapılmadı. Hayat du-
rup dinlenmeden akıyor, onu her an gözlemek gerekir, devrimci diya-
lektikle gözlemek gerekir. Devrimci diyalektiğe göre olaylar her an
zıddına dönüşerek gelişir. Sebep sonuç ilişkileri içinde birbirini üretir
ve birbirine de bağlıdır. İşte bunları dikkatle izleyip hangi sebeplerden
ortaya çıktıklarını ve nereye yöneldiklerini izlemezsek hayattan kopa-
rız. O zaman mantığımız ve metodumuz Marksist-Leninist ya da dev-
rimci diyalektik mantık ve metot olmaz. Ya Ortaçağ kilise skolastik
mantığı olur ya da modern burjuva metafizik mantığı olur. O zaman
gerçek devrimciler olmayız. Usta’mızın deyimiyle “Marksizm Kalpa-
zanları” oluruz. İşte Sovyetler’de de, Sosyalist Kamp’ta da ne acıdır
ki, Vietnam’da da, Çin’de de General Giap gibi birkaç sorumlu elbet de
vardır eski kuşaklarda ama devlet yöneticilerinin diğer ezici büyük ço-
ğunluğu artık gerçek anlamda Marksist-Leninist değil. Marksizm kal-
pazanı. O zaman emperyalizmin oyuncağı olursun…

Yine Usta’mız “Leninizm Nedir?”de anlatır, en önemli özellikle-
rinden biri: prensipte bükülmezlik, taktikte kıvraklık, sürat, karar-
lılık.

Diyalektik bakın. İkisi birbirinin ne kadar zıddı? 

Prensipler nelerdir?
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Nihai amacımız, Fidel’in deyimiyle dünyanın tek bir sosyalist aile
olması. Bu yöne doğru tarihin akışını gören birer insan olarak, insanlı-
ğının sorumluluğunu, hakkını veren insan olarak, onun hızlanması, bir
an önce gerçekleşmesi için mücadele etmektir. O kavgada ön safta yer
almamızdır. Yani ona göre düşünüp davranmamızdır. Tabiî bu nihai
amaç. Ondan önceki aşamalara ilişkin pek çok prensiplerimiz var.

Leninizm için prensip neydi?

Marksizmdi, Marks-Engels Usta’ların ürettikleri Marksizmdi, yol-
daşlar.

Usta’mız ne diyor Marks için?

Çağdaş Musa, diyor. Biz de bu olağanüstü gerçekçi özdeyişi devam
ettiriyoruz ve diyoruz ki: Engels ve Lenin Çağdaş İsa’dır. Kıvılcımlı ise
Çağdaş Hz. Muhammed’dir.

İnsanlığın yarınına nasıl gidilecek? Yarını ne olacak?

Onu gösteriyor bu önderler, bu Ustalar. Lenin için de birincil önem-
deki prensip; Emperyalizm Teorisi’dir. Marks’ın zamanında yoktu
emperyalizm. Bu aşamaya gelmemişti kapitalizm. O yüzden 70’lere
1870’lere kadar Marks-Engels hep Avrupa’da bir Sosyalist Devrim
beklediler. İşçi Sınıfının en güçlü olduğu, başta İngiltere gelmek üzere,
Avrupa ülkelerinde beklediler. Ama 1870’den sonra baktılar ki devrim-
ci bunalımların ve potansiyelin, birikimin yönü Doğuya kayıyor, onu
hemen kavradılar. Marks o yaşında Rusça, Farsça öğrenmeye girişti;
buradaki, Doğudaki bu gelişimi, yeni oluşumu kavramak bizzat ana
kaynaklarından öğrenmek için. Ama ömürleri yetmedi. Zaten bedence
de tükenmişti Marks. O denli yoğun çalışıyordu ki...

Kapitalizmin geldiği bu yeni aşamayı çözümlemek Lenin’e nasip
oldu. O çözümlemeyle; artık emperyalizmin sömürgesi, yarısömürgesi
durumunda bulunan ülkelerde de devrim öncelikli olarak gündeme gel-
miştir, dedi, Lenin. Dünyanın en büyük devrimini o sayede, o öngö-
rüyle yaptı.

Gene Devlet Teorisi, Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı, Prole-
tarya Diktatörlüğü Teorisi, Çalışma Tarzı vazgeçilmez prensipler
bunlar.

Ama onun dışında hayat her an akar, değişir. Ona uygun taktikler
üretmek, yönelişler belirlemek gerekir. İşte bunları yapamadıkları için
taşlaştılar Lenin sonrasının Sovyet yöneticileri, dondular. Dikkat eder-
seniz daha önceki konuşmalarımda da Sovyetler’in son dönemi için
“hayvaniye devleti” terimini kullandım. Yani hayvanların yönettiği
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devlet kadar katı, kavrayışsız, anlayışsız, donuk, robotlaşmış devlet yö-
neticileri vardı. Onlar yönetiyordu bu devleti. O yüzden çürüyüp çök-
tüler. İşte ondan sakınmak lazım. Ülkede devrim yaptık, tamam burada
sosyalist ekonomiyi inşa ettik, bizim sorumluluğumuz ülkemizde yeri-
ne geldi, dediğimiz anda çürüme başlar. Çünkü bu hareketin özü; ulus-
lararası bir harekettir. Emperyalizm ve kapitalizm yani ölüm çağındaki
kapitalizm olan emperyalizm dünyada yok olmadığı sürece, hiçbir sos-
yalist ülke ve hareket için tehlike ortadan kalkmış, bitmiş sayılmaz. Her
an gündemdedir tehlike. İşte bunu göremedikleri için bu hale geldiler.

(Slogan… Kahrolsun ABD-AB Emperyalizmi… Alkışlar…)

Tarihimizden kesitler…
Birinci Kuvayimilleyecilerin ve

sermayenin çatışması

Çağrışımlarla programımızın dışında bunları söylemiş bulundum.
Şimdi programa göre dün yaptığım şemayı izlersek… 

Pınar Yoldaş’ımızın da, Ali Başkan’ımızın da konuşmasında belirt-
tiği gibi, geçtiğimiz bir yıl içinde dünyada, bölgemiz Ortadoğu’da ve
ülkemizde Tarih olağanüstü şekilde hızlı aktı. Bunlardan öncelikle söz
etmemiz gereken, tabiî hepimizin ilk-en önce aklına geldiği gibi, Tak-
sim Gezi İsyanı’mızdır, yoldaşlar.

Bu İsyan, Antiemperyalist İkinci Kurtuluş Savaşı’mızın üçüncü ba-
samağıdır. İkinci Kurtuluş Savaşı’mız, 1954’de Usta’mız Vatan Parti-
si’ni kurduğu anda başlamıştır.

Birinci basamağı nedir?
27 Mayıs 1960 Politik Devrimi’mizdir. Bu devrimimizi, sivil ve

ağırlıklı olarak asker gençliğimiz gerçekleştirmiştir. Bu devrim, Us-
ta’mızın Tarih Tezi’nin bir parçası olan Ordu Gençliği’mizin Devrimci
Geleneği’nin hep sürmekte olduğunu apaçık bir şekilde ortaya koy-
muştur. Böylece Usta’mızın teorisinin ne kadar gerçekçi olduğunu, bir
kez daha somut biçimde göstermiştir. Çünkü Usta’mız. Ordu Gençli-
ği’ne dışarıdan bir Devrimci Gelenek yüklemiyor. Tam tersine onda bu-
lunan ve kökleri 600 yıl geriye, tâ Osmanlı’nın kuruluşuna kadar uza-
nan bir devrimci geleneğin varlığını keşfediyor ve onu teorileştiriyor…

Yeni kuşaklar bilmez, 27 Mayıs’ı… “Ne getirdi ki bu hareket, dev-
rim sayılsın?” der, kimileri.  Hâlâ makalelerinden, kitaplarından refe-
rans verilen aydın geçinen, yazarçizer geçinen, okumuş geçinen ve  “27
Mayıs Devrim değildir” diyen, bir sürü insan var.
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27 Mayıs’a kadar Türkiye’de komünistlerin sayısı 200’ü bulmaz.
Ortalaması, 1951 tevkifatında da gördük, 150-200 arası. Onun da hep-
sinin peşinde üçer beşer polis var. Sabah evinden çıktığı andan itibaren
takibe alıyorlar her birini. Diyelim ki bakkala uğradı, kunduracıya uğ-
radı, manava uğradı. Hemen arkasından, polis damlıyor buralara: “Bu
kişi, komünisttir ha… Tehlikeli, bununla alışveriş yapma… Sonra ba-
şın belaya girer. Bizden söylemesi” Herkesi böyle korkutuyorlar ve da
kışkırtıyorlar, devrimcilere karşı. Böylelikle de tecrit ediyorlar halktan.
Akşam evine dönünceye kadar izleyip kendi evlerine gidiyorlar. Sabah
da yeniden aynı işe devam… Böylece Sosyalizm kitlelere yayılamıyor.
Boğuyor sosyalist hareketi, yerli-yabancı Parababaları düzeni.

Hatta yoldaşlar, Onbeşler’i katleden biliyorsunuz Kazım Karabekir,
Fevzi Çakmak ve onun da gerisinde bulunan Tefeci-Bezirgân Serma-
yedir. Mustafa Suphi ve Onbeşler’i katleden… Bunlar etkinliklerini
hiçbir zaman kaybetmediler. İzmir Suikastı’nda Mustafa Kemal’i orta-
dan kaldırmaya niyetlendiler. Hepsi biliyor, İsmet Paşa hariç, suikastın
yapılacağını. Bir kısmı yakından biliyor, bir kısmı duyum şeklinde bi-
liyor ama “olursa iyi olur”. Hepsinin görüşü bu. Yani Giritli balıkçı son
anda panikleyip İzmir Valisi… Ne Dirik, yoldaşlar?..

Dinleyiciler: Kazım Dirik.

Nurullah Ankut Yoldaş: Kazım Dirik’e-Vali Paşa’ya ihbar etmese,
Mustafa Kemal gümbürtüye gidecek tâ 1926’da. Mustafa Kemal de
hepsini bir hizaya çekiyor bu davada, suikast davasında ama ordudaki
dengeleri gözeterek onları ortadan kaldırmaya gücünün yetmeyeceğini
görüyor. Hizaya gelin, bir daha davranırsanız kelleniz gider, mesajını
vererek bırakıyor. Nitekim onlar da hizaya geliyorlar, arkadaşlar. Ama
ordu ellerinde. Ve sınıf temelleri de güçlü. Tefeci-Bezirgân Sermaye
zaten hep güçlü… Üstelik de artık yerli Finans-Kapital de oluşmuş du-
rumda o yıllarda. 

Usta ne diyor?

Birinci Milli Kurtuluş’la sadece tepesi koptu Tefeci-Bezirgân Ser-
maye Sınıfının.

Tepesi neydi?

Hilafet ve Saltanat. Birinci Kuvayimilliye’de o koptu ama tabanı,
gövdesi, kökü olduğu gibi kaldı, diyor; “Cumhuriyet Bayramı nedir?”
adlı makalesinde.

Usta’mızın makalesini yoldaşlar bir kez daha okursak görürüz... O
kök hemen yeniden uç veriyor.
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Mustafa Kemal’i sonradan Çankaya’ya hapsediyorlar, yoldaşlar.
Usta’mızın deyimiyle altın bir tabut içinde çürütüyorlar orada. Us-
ta’mız aynen, “altın bir tabut içinde katlettiler”, diyor. Bir de Finans-
Kapital var tabiî Tefeci-Bezirgân Sermayeyle kaynaşan.

O kim?

Tefeci-Bezirgân Sermayenin kodamanları, Cumhuriyet öncesinin
komprador burjuvazinin kodamanları ve büyük emlak sahipleri kayna-
şarak Anadolu burjuvazisiyle beraber, yerli Finans-Kapitali oluşturu-
yorlar. Onların da gözü hep Batı’da… Bugün Vietnam’da olduğu gibi
mesela… Vietnam’da bile olduğuna göre… Kaldı ki orada bir sosyalist
devrim aşamasına gelinmişti. Buradaki yani bizde olan burjuva devri-
mi… Ve öylesine kuşatıyorlar ki Mustafa Kemal’i; Kıvılcımlı Usta son
hizmetini, İsmet İnönü’yü başbakanlıktan almakla yaptı Finans-Kapi-
tale, diyor.

Ne için alıyor İsmet İnönü’yü başbakanlıktan? İnönü, toprak refor-
mu gevelediği için. İsmet İnönü demek ki, Tefeci-Bezirgânlığın kökü-
ne doğru yani en azından köylerdeki köküne doğru yani ağalığa doğru
bir hamle yapacak, vuruş yapacak ona izin vermemek için Mustafa Ke-
mal’i kışkırtıyorlar, başbakanlıktan aldırıyorlar.

Yerine kimi getiriyor başbakanlığa?

Deutschebank’ın eski memuru Celal Bayar’ı.

Ordu kime?

Fevzi Çakmak’a emanet.

Meclis başkanlığı kime?

Kazım Karabekir’e emanet, yoldaşlar.

Artık tamamen yönetim Finans-Kapital ve Tefeci-Bezirgân Serma-
yenin temsilcilerinin eline geçmiş oluyor. Sadece tepede göstermelik
olarak Mustafa Kemal sağ kaldıkça, kalıyor. Ama Çankaya’da bir an-
lamda tutsak olarak: Etkisiz ve yetkisiz…

Mustafa Kemal sonrasında onun yerine İsmet Paşa geliyor bildiği-
miz gibi. Ordu ve CHP onu getiriyor Cumhurbaşkanlığına. M. Ke-
mal’in tercihi o olmamasına rağmen. O da görünüşte ülke yönetiminde
söz sahibi olabiliyor. Ama taban tümüyle ele geçiriliyor. Zaten büyük
umutlarla kurulan Köy Enstitüleri’ni bile koruyamıyor İsmet Paşa. Ne
zaman kuruldu? Öğretmen yoldaşlarımız bilmeli bunu…

Dinleyiciler: 1940’da

Nurullah Ankut Yoldaş: 1940. Ay?
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Dinleyiciler: 17 Nisan
Nurullah Ankut Yoldaş: 17 Nisan. Kutlarım yoldaşlarımı.
12 Eylül Faşist Diktatörlüğü öncesinde öğretmenlerin bayramı 17

Nisan’dı. Bizim gerçek öğretmenler günümüz yine 17 Nisan, yoldaşlar.
Orada, devletin hazinesinden bir kuruş çıkmadan, yoksul köy ço-

cukları okullarını yapıyorlar, üretim araçlarını yapıyorlar, kendi geçim-
lerini, giyimlerini üretiyorlar ve çağdaş kültürle donatılarak kendi köy-
lerine ya da başka köylere gönderiliyorlar. Ve hem çağdaş kültürle ya-
ni tüm Batı klasiklerini okuyorlar, hem de, üretim tekniklerini öğrene-
rek, kavrayarak köylerine gidiyorlar. Yani ağalığın elinden halkı kur-
tarmaya, köy çocuklarını, halk çocuklarını kurtarmaya çabalıyorlar. İş-
te buna izin vermiyorlar, yoldaşlar. Özellikle de İkinci Dünya Savaşı
sonrası, 1945 sonrası, yoldaşlar.

Bir CIA Oyunu: SSCB notası

Burada yine aceleyle not aldığım, karaladığım diyeyim daha doğru-
su, satırlarımı okuyayım. Bazen kelimeleri, kendi yazdığım kelimeleri
ben okuyamam Mustafa Yoldaş okur. Sabah da oğlum Şahin takıldığım
kelimeleri okuyuverdi. Hayati Asılyazıcı 6 Ekim’de “Ulusal Kanal”da
Sabahattin Önkibar’ın sunduğu “Alternatif” adlı programdaydı. Na-
muslu bir aydın. Aynen söyledikleri; 1945’de savaş yeni bitmiş. Diyor
ki, babam Almanca bilirdi. Savaşın Almanlar tarafından kaybedileceği-
ni, Alman radyolarını izlediğimiz için tahmin ediyorduk, diyor. Bekli-
yorduk, diyor Hayati Asılyazıcı. Ben o zamanlar daha gencim. Genç bir
çocuk sayılırım, yahut çocukluktan gençliğe yeni adım atan biriyim.
Radyoda akşam haberlerini sunan Nurettin Artam, akşam program
yapıyor, bir anda haberi kesti; şu anda aldığımız bir Sovyet notasını siz-
lere okuyacağım, dedi diyor. Kulaklarımla duydum ben bunu. Ve Sov-
yetler Birliği bizden; Kars, Ardahan ve Boğazlar’ı istiyor verdiği bir
notayla. Donduk kaldık, diyor. Yani Birinci Kuvayimilliye’de böylesi-
ne bize yardım eden, böylesine dostluk gösteren, Atatürk’ün bile büyük
hayranlık duyduğu ve dostluğuna sadakatle bağlı olduğu bir ülke bize
bunu nasıl yapar? diye düşündük, diyor.

Tabiî H. Asılyazıcı “Atatürk” diyor. Biz Mustafa Kemal diyoruz,
çünkü ikisi farklı kişiler, yoldaşlar. Mustafa Kemal bu. (Kuvayimilliye
sürecindeki kalpaklı M. Kemal resmini gösterir. – y.n.) Atatürk ise bu-
rada. (Salon’un yan duvarındaki takım elbise içindeki çökkün Atatürk
resmini işaret eder. – y.n.) 

Ne kadar farklı değil mi?
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15 senede bir insan bu kadar çürütülebilir mi?

Finans-Kapital eline düşerseniz çürütür.

Bakınız burada, Armstrong’un deyişiyle “Bozkurt”. Burada ise ar-
tık 70 yaşında, işi bitmiş, koltuğunda gazete okuyan yahut yiyip iç-
mekle uğraşan bir ihtiyar görünümünde. İkisi çok farklı. Düşünüş de
farklı, kavrayış da farklı, dünya da farklı. Onları anlatmıştık daha önce.
Usta’mız da anlatmıştı, yoldaşlar. Yani Usta’mızın deyimiyle, burada
altın tabut içinde ruhen öldürülmüş, arkadaşlar.

Mustafa Kemal ne diyordu?

Lenin’in önderliğindeki Sovyetler ülkesi yardım etmeseydi, başara-
mazdık, diyor. Onu inkâr etmek suçtur, diyor.

Böylesine bize yardımda bulunmuş, kardeşleşmiş bir ülke. Donduk,
kaldık, diyor Hayati Asılyazıcı yukarıdaki programında. Ve onun he-
men arkasından “Amerikan Barış Gönüllüleri” pıtrak gibi Türki-
ye’nin her tarafında bitti, diyor yoldaşlar.

1946’da, Amerika’nın meşhur Missouri zırhlısı yani savaş gemisi
İstanbul Limanı’nı ziyaret eder. Bir sene içerisinde hazırlanır insanlar.
Amerikan hayranı haline getirilir ve İlhan Selçuk da anlatır o günleri
bazen makalelerinde. Yani insanlar hayranlıkla böyle gidip geziyorlar
zırhlıyı. Amerikalı askerleri, bahriyelileri hayranlıkla izliyorlar. Yani o
hale getiriliyor insanlar bir yıl gibi kısa bir süre içinde, yoldaşlar.

Ve bu “Amerikan Barış Gönüllüleri” yeni kurulan Demokrat Par-
ti’nin iktidara gelmesi için cansiperane çalıştılar, diyor Hayati Asılya-
zıcı. Yani tıpkı AKP gibi, Tayyipgiller gibi, Demokrat Parti de ABD ya-
pımı, arkadaşlar. Artık Kuvayimilliyeciliğin tepedeki izini tozunu sil-
mek istiyor Amerika. O yüzden Menderes-Bayar liderliğindeki Demo-
krat Parti iktidara getiriliyor.

1967’de Sovyetler’e gittim, diyor Hayati Asılyazıcı. Anatoli Filipo-
viç Miller adlı bir profesörle tanıştım orada, diyor. Anatoli Filipoviç
Miller, Sovyetler’in Türkiye’yi tanıdığı yıllarda Mersin Konsolosuy-
muş ve İkinci Dünya Savaş’ı yıllarında da Sovyetler’in, Stalin’in Tür-
kiye danışmanıymış. Bana böyle bir notanın asla var olmadığını, bunun
ABD’nin oyunu olduğunu söyledi ve bu oyunu ABD’nin Moskova Bü-
yükelçisiyle (William Averell Harriman’la), Türkiye’nin Moskova Bü-
yükelçisi Selim Rauf Sarper’in birlikte organize ettiklerini söyledi, di-
yor.

Bu Selim Rauf Sarper, 1944-1946 yılları arasında Türkiye’nin Mos-
kova Büyükelçisi. Ondan sonra NATO’ya giriyor. NATO’nun Türkiye
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temsilcisi oluyor. Birleşmiş Milletler’de de temsil ediyor Türkiye’yi.
Yani tamamen CIA’yla içli dışlı hale geliyor, ortaya çıkıyor.

Googleladık. Dün googleladım, arkadaşlar. Siz de bakabilirsiniz. Bu
kişi 27 Mayıs Politik Devrimi sonrası hemen Türkiye’ye geliyor. Bir-
leşmiş Milletler’deki Türkiye’nin Daimi Temsilciliği görevini bırakıp
Türkiye’ye geliyor ve Kurucu Mecliste yer alıyor.

Bakın ABD niye gönderiyor yoldaşlar?
Git orada durumu bizim lehimize elinden geldiği kadar çevir… Ve

CHP’ye giriyor. Oradan bir iki dönem CHP milletvekili oluyor, yol-
daşlar ve 1968’de ölüyor.

Ve diyorlar ki H. Asılyazıcı’ya Bilimler Akademisi’nde tanıştığı ki-
şiler (o akademide bir konferans veriyor H. Asılyazıcı) Anatoli Filopo-
viç hakkında; Türkiye üzerine hiçbir zaman, hiç kimseyi yanıltmamış-
tır. Çünkü kendisi bir Atatürk hayranıydı. Biz Türkiye’ye hep dostuz ve
Mustafa Kemal’le hayranım ben, diyor.

H. Asılyazıcı, 6 Ekim 2013’teki söz konusu programda bir kurmay
albayımızın da Moskova’da 4 yıl kaldığını, onun da bu konuyu araştır-
dığını ve böyle bir notaya rastlamadığını dile getirdi. 

İşte bu nota oyunu çok alçakça, haince bir oyundu, yoldaşlar. Onu
pek çok, o dönemi yaşamış yazarçizerin anı kitabında, mesela Altan
Öymen’in anılarında da görürsünüz. Ben okudum mesela. Sovyetler
Türkiye’den Kars, Ardahan’ı istediler. Boğazlarda da hak iddia ettiler,
denir bu tür kitaplarda.

Oysa oyun, CIA’nın bir oyunu. Türkiye’yi Sovyetler’den ve Sosya-
list Kamp’tan koparıp Amerika’nın yedeğine alabilmek için oynanan
bir oyun, arkadaşlar. Sovyetler’in bir özelliği, her şeyi arşivlemişler.
Bunu hepsi söylüyor, arkadaşlar. Halit Kakınç’tan Mehmet Perinçek’e,
başka burjuva araştırmacılara kadar. Her şey arşivlerde mevcut. Böyle
bir nota Türkiye’ye verilmemiş, asla söz konusu değil.

Ama burada da suç, sadece Amerika alçağıyla bizim yerli şerefsiz-
lerde mi?

Hayır. Burada Sovyetler’in ve Stalin’in de büyük hatası var.
Türkiye radyolarından bu namussuzca yalan anons ediliyor da sen

ne güne bekliyorsun?
Hayır. Böyle bir şey asla söz konusu değil. Biz Lenin-Mustafa Ke-

mal dönemindeki dostluğumuz neyse aynı şekilde Türkiye’nin dostu-
yuz desene… Ama taşlaşmışlar, arkadaşlar. O dönemde de başlamış
taşlaşma yani nemelazımcılık. Adam günlük işine bakıyor. Bürosuna
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gidiyor, akşam evine dönüyor. Öyle olunca, Türkiye kopup ABD’nin
yanına fırlayıp gidiyor. Ondan sonra Orduyu da ele geçiriyorlar hızla. 

Orada kalmıyorlar tabiî emperyalist kültürlerini, yaşam biçimlerini
de dayatıyorlar, benimsetiyorlar Türkiye insanlarına.

Kovboy filmleri furyası vardı o zamanlar. Genç kuşak bilmez, biz
eski kuşaklar diyelim (her ne kadar ben yaşlıyım diyeyim de arkadaş-
ları kendi kategorimden saymayayım, belki alınırlar) kovboy filmleri
furyası vardı. O zaman da kofti, yüreksiz aktörlerini bile meşhur edi-
yorlardı. Attığını vuran, affetmez kovboy rolünde bize satıyorlardı.
Hollywood giriyor devreye, Amerikan kültürü giriyor. O zaman oriji-
nalleri, yenileri gelmezdi, Amerikan mabadından çıkmış blue jeansler
geliyor. Bunları halkımızın Coni dediği Amerikan askerleri getirip o
türden eşya satan, hatta adına Amerikan Pazarı denen dükkanlara satı-
yorlardı. Meraklıları da gidip oradan fahiş fiyatlarla alıyorlardı. Bubb-
le gum denen çikletler geliyor, Amerikan çikletleri. Kola geliyor, yani
Amerikan yaşam tarzına, Amerikan kültürüne ve Amerikan ekonomisi-
ne ve Missouri’yle beraber askeriyesine-ordusuna, kısacası genel ola-
rak Amerikan Emperyalizmine hayranlığı doğuruyor. Hepsi bir bütün
bunların… Karabekir’lerin, Fevzi Çakmak’ların emrindeki, onlardın
yetiştirmesi ordu fosillerinde, sermaye tabanında; Antika ve Modern
sermaye tabanında zaten bu zemin var. Zaten onlar davet ediyorlar Bi-
rinci Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı öncesinde olduğu gibi. Şimdi ye-
niden davet ediyorlar.  Kısa sürede orduyu da ele geçiriyorlar. 

Bir tanığın anlatımıyla
Sabahattin Ali’nin katledilişi

Sabahattin Ali’yi herhalde hemen hemen hepimiz biliyoruz değil
mi, yoldaşlar?

Şimdi Pınar Yoldaş’ımızla da daha önce konuştuğumuz ve mutabık
kaldığımız üzere, ben biraz boğazımı dinlendirmek için genç arkadaş-
larımdan rica edeyim: Sabahattin Ali üzerine, onun katli üzerine bir
belge, bizzat olaya tanık olan birinin yazdığı bir belgeyi okuyalım, iz-
leyelim:

Ne zaman katledildi?

2 Nisan 1948’de. Yani bu nota namussuzluğundan üç sene sonra,
Missouri’nin ziyaretinden iki sene sonra. Yani CIA artık Komünistleri
sadece zindanlarda tutmakla bu işin üstesinden gelinmez. Onların önde
gelenlerini, diğerlerine de ders olması için, ortadan kaldırmamız gere-
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kir, sorgusuz sualsiz. Bu işin kesin önlemi budur, diyordu. Bunların bir
kısmı dönse de bir kısmı inançlı adam, devam eder mücadelesine. Bun-
ların önde gelenlerini katlettik mi, terörize ederiz, diyor. O zamana ka-
dar katli yoktu komünistlerin. O zamana kadar Ortaçağcılar, Şeriatçı is-
yancılar katlediliyor, İstiklal Mahkemelerinde yargılanıp katlediliyor,
Onbeşler’in dışında, ki o Kazım Karabekir’in özel bir komplosu Fevzi
Çakmak’la, onun dışında katliam yok, zindana tıkma var. Ama katli-
amlar çağı açılıyor artık.

Nevzat Bölügiray, olayın tanığı. Onun kitabından okuyacağız kat-
liamın ne şekilde yapıldığını. Mustafa, Metin, Orhan Arkadaşlar hatır-
larlar, Cevat Yurdakul’un katledildiği dönemde Adana Sıkıyönetim Ko-
mutanı… Cevat Yurdakul, Pol Der üyesi namuslu bir emniyet müdü-
rüydü. 

Ali Başkan: Evet.

Nurullah Ankut Yoldaş: Belediye-İş Sendikası’nın Genel Başkan-
lığını yapıyor ama kardeşine layık biri değil Nihat Yurdakul. Cevat Yur-
dakul namusluydu, devrimcilere sempatizandı yani Pol-Der’liydi.

Nevzat Bölügiray, o dönemde Adana Sıkıyönetim Komutanıydı,
darbeden sonra da, 12 Eylül Faşist Darbesinden da sonra Sıkıyönetim
Genel Koordinatörü oldu. 1983’te de emekli oluyor.

Kitap şöyle başlar:
“KOMÜNİSTLERE ÖLÜM
“BİR KOMÜNİSTİN ÖLDÜRÜLÜŞÜ”

Tabiî cellâtların gerçek adını vermiyor. Takma isimle anıyor onları.
Başta açıklıyor; bazı isim ve kurumların adını açıklamanın sakıncalı
olacaklarını düşündüklerimi gerçek adlarıyla anmayacağım. Başka ad-
larla anacağım. Bunların takma olduğunu belirtmek için de parantez
içinde T (T) harfi koyacağım, diyor.

Pınar Akbina Yoldaş (kitaptan okuyor):

“BİR KOMÜNİSTİN ÖLDÜRÜLÜŞÜ
“Soğuk ve yağışlı bir Kasım ayı. Tarihi bir askeri bina olan

Edirne Sınır Taburu’nun bulunduğu Harbiye Kışlası’nda bir gece.
Tavandan sarkan küçük, çıplak bir ampulün yarı aydınlattığı bir
odada, bir masa çevresinde oturan üç subay, derin bir söyleşiye
dalmışlardı. Subaylardan biri Yzb. Aziz’in (T) bir hayli içkili oldu-
ğu, ara sıra kayan gözlerinden ve konuşurken dilinin dolaşmasın-
dan anlaşılıyordu. İkinci subay, yaşlı görünümlü, iri yapılı, etli ya-
naklı, saçları genç yaşta dökülmüş levazım Kıdemli Üsteğmen Fev-
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zi (T). O da içkiliydi ama çok belli olmuyordu. Üçüncü subay ise,
taburun Bağımsız Ağır Makineli Tüfek Takım Komutanı ve yeni
Üstğm. olan ben, hiç konuşmuyorum, belki büyüklerime saygım-
dan, belki de söyleyecek, söylemeye değer yaşanmış bir askerlik
anımın bulunmadığı için susuyor, ya da var ama anlatmak istemi-
yorum. Sadece dinliyor, dinlemeyi yeğliyorum.

“Söyleşinin hararetli bir anında kapı çalındı.
“Yzb. Aziz bağırdı: -Kapıdaki kişiye seslenme yetkisi en kı-

demli subayındı. Ayrıca Tabur Nöbetçi Amiri idi-
“- Giiir!..
“Kapı açıldı, içeri giren nöbetçi çavuş esas duruşa geçip, selam

verdi.
“Yzb. Aziz, arkadaşlarıyla söyleşinin bölünmesinden biraz si-

nirlenmiş olduğu için sertçe sordu: 
“- Ne var?!
“-Komutanım, polisler bir sivil getirdiler, bize teslim etmek is-

tiyorlar. Bir de yazı getirdiler, buyrun.
“Çakırkeyif yüzbaşı, çavuşun uzattığı sarı zarfı biraz içkinin et-

kisiyle, biraz da meraktan doğan bir telaşla koparır gibi çekip al-
dı, parmağını yandan sokup zarfı açtı. Zarfın içinden çıkan çift
kırmızı aylı ve kırmızı “zata mahsus” damgalı kâğıdı bir solukta
okudu. Yüzbaşı, okuduğu yazı ile ayılır gibi olmuştu. Yazıyı bir kez
daha okuduktan sonra arkadaşlarına döndü ve konuyu çok önem-
sediğini belirten bir ses tonu ile durumu açıkladı:
“-Yazı MAH’tan geliyor arkadaşlar!”

Nurullah Ankut Yoldaş: MAH, MİT’in eski adı.
Pınar Akbina Yoldaş: Milli İstihbarat Teşkilatının ilk kuruluş adı.
Nurullah Ankut Yoldaş: Halkımızla dalga geçmek için “Milli

Amele Hizmetleri” diye adlandırılır. Tam tersi işlev görür. Yani gerçek
işlevinin tam tersi adla halkımızı kandırıyorlar. Milli Amele Hizmetle-
ri açılımı MAH’ın bu, diyorlar. Evet arkadaşlar.

Pınar Akbina Yoldaş: “Yazı MAH’tan geliyor arkadaşlar! “Za-
ta mahsus”; ama sizden gizleyecek değilim ya, size de okuyayım da
ülkemizde ne şerefsiz adamlar varmış görün!..

“Yazı şöyleydi:
“(…) yazı ile gönderilen kişi, (…) Üniversitesi hocalarından

(…), Stalin’e gönderdiği dilekçe ile Sovyet vatandaşlığına kabul
edilmesini istemiştir. Kendisi, Bulgaristan sınırından, ‘usulü daire-
sinde’ ve ‘kimseye gösterilmeden’ sınır dışı edilecektir…”

“Yzb. Aziz bu son cümleyi, üzerine basarak ve ağır ağır okur-
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ken, bir yandan da levazım subayına anlamlı bir şekilde göz kırpı-
yordu.

“Ben, hem okunan yazıyı tam olarak anlayamamanın, hem de
bir Türk vatandaşının, hele de bir bilim adamının Rusya vatanda-
şı olmak istemesinin yarattığı şaşkınlığın neden olduğu soru dolu
gözlerle, bir süre, yüzbaşıya baktım. Sonra düşüncemi açıkladım: 

“- Nasıl bir iştir bu? Bir Türk vatandaşı, bir üniversite hocası,
ülkesini bırakıp da yabancı bir ülkenin, hele yüzyıllardır Türki-
ye’nin düşmanı olan, şimdi de Türkiye’den toprak isteyen Sovyet
Rusya gibi bir ülkenin vatandaşı olmayı nasıl ister?

“Yüzbaşı, bana yanıt vermedi; herhalde o yıllardaki (1940’lı)
her Türk subayı gibi o da böyle düşünüyordu.”

Nurullah Ankut Yoldaş: Düşünebiliyor musunuz; o yıllardaki her
Türk subayı artık Sovyet düşmanı haline getirilmiş. Karabekir ve Fev-
zi Çakmak’ın yönetimindeki genelkurmay kadrosu tarafından ve onla-
rın yönettiği MAH tarafından…

Pınar Akbina Yoldaş:

“Yüzbaşı çavuşa seslendi:
“- Getir şu namussuz herifi de boyunu görelim!
“Dışarı çıkan çavuş, biraz sonra adı geçen kişiyle beraber dön-

dü.
“Süklüm püklüm büklüm içeri giren kişinin elleri önden kelep-

çeliydi ve bir elinde içine bir takım kâğıtlar doldurulmuş olan bir
kâğıt sepeti tutuyordu. Ben buna bir anlam veremedim. Neden bir
torba ya da küçük bir çantası yoktu? Belki de Stalin’e yazdığı di-
lekçe MAH’ın eline geçer geçmez, hiçbir kişisel eşya almasına fır-
sat vermeden adamı yaka paça alıp buraya göndermişlerdi. Belki
de o, Rusya’da kendisinin her türlü gereksinmesinin karşılanaca-
ğını düşünerek hiçbir şey almak gereğini duymamıştı.

“Adamın rengi sapsarıydı. Sınır dışı edilecek bir kişinin yüzü
her halde pembe beyaz olacak değildi ya! Yüzü de sanki olması ge-
rektiğinden biraz daha uzamış gibiydi. İki günlük sakalı ve altları
kararmış, çukura kaçmış gözleri ile bir korku abidesi gibi duru-
yordu karşımızda. Uzun boylu, kravatlı, takım elbiseli ve gözlüklü
aydın bir kişi görünümündeki adam, tüm korkmuş durumuna kar-
şın, soğukkanlılığını korumaya çalışır gibiydi. Gerçekte bu sonuca
pek de şaşırmaması gerekirdi. Çünkü 1940’ların Türkiye’sinde,
böyle bir girişimin sonucunun da böyle olacağını düşünmeliydi.
Hem de Stalin, daha birkaç yıl önce Türkiye’nin Doğusu’ndan top-
rak isterken ve Boğazlar’da hak iddiasında bulunurken, Türk is-
tihbaratının ne denli duyarlı olabileceğini bilmesi gerekirdi. Böyle
bir girişimin vatan hainliği olarak nitelendirileceğini hiç mi düşün-
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memişti? Aydın bir adamdı ve kuşkusuz bunları da biliyordu. Bu-
na karşın, böyle bir davranışa onu iten ne olabilirdi? Buna bir ne-
den, bir yanıt bulamıyordum. Acaba düşüncelerinden ötürü çok
büyük bir baskı altında kalmış ve öldürülmekten korkmuş olduğu
için mi, böyle bir yola başvurmuştu; böylece Rusya’da daha gü-
venli ve özgür yaşayacağını mı düşlemişti? Eh işte şimdi sınır dışı
edilerek arzusuna kavuşabilecekti. Komünist Bulgaristan, herhal-
de onu Rusya’ya gönderirdi. Gitsindi, hiç değilse Türkiye’den bir
hain eksilmiş olurdu. Rusya’ya gidince de Hanya’yı Konya’yı gö-
rürdü.

“Levazım üsteğmeni Fevzi ise, hafifçe sırıtıyordu. Bu çok tuhaf
bir gülümsemeydi; dudakları hafifçe açık, gergin ve dişlerinin uç-
ları görünüyordu; sanki birini ısırmak istiyor gibiydi. Bu sırıtkan
ağzı; kısılan, öç ve kin dolu gözleriyle birleşince, Fevzi’nin yüzü
korkutucu bir şekil almıştı; sanki üstüne atlayıp, avını parçalama-
ya hazırlanan vahşi bir hayvan gibi bakıyordu adama. Yüzbaşı ise,
Fevzi’ye bakarken hafifçe gülümsüyordu ama daha doğal bir gü-
lümsemeydi bu, biraz da keyifli bir gülümsemeydi. Bu gülümse-
melerde anlayamadığım bir giz var gibiydi, sanki bir parolaydı
aralarında. Benim soru ve şaşkınlık dolu bakışlarımı gören Fev-
zi’nin yüzü birden şekil değiştirip doğal bir durum aldı; şimdi da-
ha doğal bir şekilde gülümsüyordu.

“Yüzbaşı, çavuşa döndü:
“- Peki oğlum! dedi. Teslim alın ve nezarete atın. Dikkatli olun.

Biz onu yarın sabah Bulgaristan’a postalarız, o da sevgili Rus-
ya’sına kavuşur hah hah hah!..

“Nöbetçi çavuş, adamı kolundan çekti, önüne katıp, sırtından
itekleyerek odadan çıkardı. Adamın yüzündeki korku ifadesi daha
da derinleşmişti; ayaklarını sürüyerek yürüyüşü, tüm gücünü yi-
tirdiğini gösteriyordu ve öylesine çökmüştü ki boyu sanki biraz kü-
çülmüş gibiydi. Adamın, gelişinden gidişine dek ağzından bir tek
sözcüğün çıkmaması da beni çok şaşırtmıştı.

“Adam, dışarı çıkınca üsteğmen Fevzi, bana döndü ve sağ yum-
ruğunu sol avucundan çıkarıp sallayarak:

“Nah! Rusya’ya gideceksin! Namussuz komünist piçi! dedi.
“Benim bu hareketten pek bir şey anlamadığımı görünce açık-

lamak gereğini duydu:
“- Biz, dedi. Bu namussuz gibi üç kişiyi postaladık sınır dışına;

ama canlı olarak değil tabii. MAH’ın yazısındaki “kimseye göste-
rilmeden sınır dışı edilsin” sözlerinin anlamı, “adamı yok edin” de-
mek oluyor. Anladın mı şimdi ha!

“Hiç beklemediğim bu açıklama karşısında benim şaşkınlığım
bir kat daha arttı ve adeta ağzım açık kaldı; çünkü Üstğm. Fevzi
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açıkça bir cinayetten söz ediyordu. Herhalde şaka yapıyordu, ama
yine de Üstğm. Fevzi’nin biraz önceki sadistçe gülümsemesi bende
kuşku yaratıyordu. Bu hain adama çok kızmama karşın, hiçbir
yargı kararı olmadan, yetkili ve görevli olmayan kişiler tarafından,
bir gizli yazıdaki belirsiz bir ifadeye dayanarak -kimseye gösteril-
meden- bir insanın öldürülebileceğine olanak göremiyordum.
Evet! Kuşkusuz bu soğuk bir şakaydı; beni saf bulmuşlar işletiyor-
lardı. Bu düşünce ile ben de belli belirsiz bir gülümseme ile onlara
katıldım.

“Gece bir hayli ilerlemişti. Yüzbaşı Aziz esneyerek ayağa kalk-
tı ve odasına yönelirken, geriye bakıp:

“- Haydi çocuklar, dedi. Çok geç oldu, ben yatmaya gidiyorum,
size iyi geceler.

“Sonra ciddi bir eda ile ekledi:
“Hem yarın sabah çok işimiz var, dedi. Haa! Fevzi kaçta çıka-

rız yola?
“- Üçte hareket edersek gün ağarmadan sınırda oluruz. Sonra

da “kimseye göstermeden” sınır dışı ederiz, değil mi yüzbaşım?
Hah hah hah!

“Yüzbaşı Aziz, başını salladı, planı onaylıyordu ve Fevzi’nin
sözlerini yineledi:

“Kimseye göstermeden”, değil mi? Hah hah hah!
Üsteğmen Fevzi de kalktı ve yatmaya giderken;
“- Haydi iyi geceler Nevzat. Yarın olanları sana anlatırım, dedi.
“- İyi geceler Üsteğmenim.
“Ertesi gün erkenden eğitime çıktığım için Üstğm. Fevzi’yi gör-

meme ya da onun beni aramasına fırsat olmamıştı. Öğleyin eğitim-
den dönüp öğle yemeği için gazinoya gittiğimde, orada Üstğm. Fev-
zi ile karşılaştım. İştahla yemeğini yiyordu. Benim, kendi masasına
oturmamı işaret etti; ben de oturdum ve yemeğimi istedim. Fev-
zi’nin yüzündeki geceki ısırırcasına gülüşün yerini, şimdi görevini,
ya da sevdiği bir işi başarıyla yapmış bir insanın mutluluğunu yan-
sıtan bir gülümseme almıştı. Benim, olayı merak ettiğimi düşüne-
rek:

“- Domuzu sınır dışına postaladık, dedi.
“- Eh, adam da isteğine kavuşmuştur artık.
“Fevzi, benim bu saflığıma kahkahalarla güldü:
“- Yahu, sen de amma safsın be Nevzat! Dün gece anlattıklarım

hiç mi anlamadın yani?
“- …
“- Her neyse. Dün gece Yzb. Aziz ve önceki sınır dışı olayların-

da bize yardım eden bir arkadaşla, Üstğm. Rıza (T) ile adamı sını-
ra götürdük. Tam sınıra gelince, elleri arkadan bağlı olan adama,
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önümüzden yürümesini söyledik. Adam öldürüleceğini anlamıştı
galiba; çok zor yürüyor, ayaklarını sürüyordu. Sınırdan Bulgar
topraklarına üç dört adım atar atmaz, hazırlayıp yanımızda getir-
diğimiz ilmikli ipi hızla arkadan adamın boynuna geçirdik ve iki
taraftan Üsteğmen Rıza ile var gücümüzle ipe asıldık. Ben, o ara-
da dizimi adamın beline dayayıp güç alıyordum ve “küt!” diye bir
ses duyuldu; boynu kırılmıştı. Tabii “kimse görmeden sınır dışı
edilmesi” için ateşli silah kullanamazdık. En sessiz ve temiz yöntem
boğmaktı; biz de öyle yaptık. Sonra sınırın üç dört adım ötesine bir
çukur açtık, adamı içine atıp toprakla örttük. Sabahleyin de tuta-
nağı yazıp tabur komutanına verdik: “… hiç kimseye gösterilmeden
sınır dışı edilmiştir.” Altında da üçümüzün imzası bulunuyordu.

“Üstğm. Fevzi’nin yüzüne baka kalmıştım. Hiçbir şey diyeme-
dim. Ayrıca ne diyebilir ne yapabilirdim, bilemiyordum. “Oh iyi ol-
muş hain komüniste!..” mi demeliydim ya da “Bu yaptığınız cina-
yettir!” mi demeliydim? Yoksa bu cinayeti üst komutanlara ihbar
mı etmeliydim. İhbar etsem bunu nasıl kanıtlardım. Olayı sadece
bana anlatmışlardı, bu nedenle başka bir tanık gösteremezdim. Ay-
rıca öldürme olayı Türk topraklarında değil, Bulgar topraklarında
işlendiği için cinayeti nasıl kanıtlardım? Bu çaresizlik içinde sus-
maktan başka bir olanak yoktu ve ben de sustum; bugüne dek ilk
kez burada açıklıyorum bu olayı.” (Nevzat Bölügiray, Geçmişten
Geleceğe, Tekin Yayınları, İstanbul, 2009,  s. 17-22)

Nurullah Ankut Yoldaş: Çok teşekkür ederim amcam.

(Alkışlar… Slogan: Davamız Halkların Kurtuluş Davasıdır…
Alkışlar…)

Nurullah Ankut Yoldaş: Evet yoldaşlar. Kasım ayı, diyor, burada
şaşırtmaca yapmak için. Nisan dese açıkça Sabahattin Ali’yi işaret et-
miş olacak. Bence büyük olasılıkla bu yüzden Kasım ayı diyor. Tarif et-
tiği tip, her şeyiyle Sabahattin Ali’nin tipi. Birkaç yıl önce Stalin nota
verdi dediğine göre, bu katliam 1948 yılına denk düşüyor. Hani bu al-
çakça nota oyunu hemen savaş bitiminde oynandı ya…

Zayıf bir olasılıkla Sabahattin Ali olmasa bile başka bir devrimci
aydınımız burada anlatılan canavarlığın kurbanı. Ama kuvvetli olası-
lıkla Sabahattin Ali’nin alçakça katli anlattığı olay.

Nevzat Bölügiray da burada yüreksizliğini, çaresizliğini diyelim is-
terseniz, küçükburjuva çaresizliğini mazeretlendirebilmek için, ne ya-
pabilirdim? diyor.

Adamların tarif ettiği yer belli, anlattıkları yer de belli. MAH’tan
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gelmiş tutanak da belli. Görev yerine getirildi, göndermiş olduğunuz fi-
lan kişi emrettiğiniz şekilde ortadan kaldırıldı diye MAH’a gönderilen
belge de belli. Ya da MAH’ın arşivinde duruyor. Ya da durması gerekir.
Çünkü devletin resmi belgesi bu… Orada, tutanakta tarif edilen insan
da belli… Gider orada gösterirsin. Orada sınır dışı mı etmişler, katliam
mı yapmışlar anlattıkları gibi, kanıtlarsın. Bu gayet basit bir şey… Kal-
dı ki bugün bile gerçek isimleriyle canileri açıklama cesareti göstere-
miyor. Takma isimle işaret ediyor onları. Eh işte bunlar da küçükburju-
va; ne diyelim, şeklî Kemalist, şekilci Kemalist. Vicdanının rahatsızlı-
ğını da hesaba katarsak, vicdanını rahatlatmak için tanık olduğunu bu
caniliği, insanlık dışı hayvanlığı burada açıklamak durumunda kalıyor.

Hayvanlık bile diyemeyiz. Hayvanlara hakaret olur. Çünkü hiçbir
hayvan, içgüdülerinin dışında, zarar vermek kastıyla böyle bir eylem
yapmaz. İçgüdüleri de iki şeye odaklıdır: Bir; hayatta kalmak, iki; ne-
sillerini devam ettirmek arkadaşlar. Yaptıkları tüm eylemler, davranış-
lar hayvanların bu iki amaca yöneliktir.

(N. Ankut Yoldaş, yakın gözlüğünü o arada nereye koyduğunu ha-
tırlamaz ve aramaya başlar. İzleyici yoldaşların söylemesiyle bulur.)

Ha, evde de bazen gözlüğümü, çay bardağımı kaybederim; Sultan’a
buldururum. Sultan cin gibi, hemen olası bulunabilecek yerleri yoklar,
bulur getirir. Ve beni de babama benzetir. “Hoca yaşlandıkça babana
benzedin, çok beceriksiz bir adam oldun”, der. E, biraz yaşın etkisi ar-
tık. Koyduğumuz yeri unutuyoruz. Sultan’sa dikkatinden hiçbir şey
kaybetmedi…Tabiî Anadolu’nun bilinen en eski ana tanrıçası Kibe-
le’nin ruhunu ve genlerini taşıyor. Zaten doğup büyüdüğü yer de Kibe-
le’nin vatanına 40-50 kilometre kadar yakın…

Sabahattin Ali neden katledildi?

Sabahattin Ali, 1946 yılında Hasanoğlan Köy Enstitüsü’ne geliyor
ziyarete. Devlet tiyatrolarının kurucusu, Hitler Faşizminden kaçan de-
mokrat Alman tiyatrocu Karl Ebert’e tercümanlık yapmak üzere bir-
likte geliyorlar. Ama Sabahattin Ali, Karl Ebert’ten çok daha fazla ilgi
görüyor. Tabiî S. Ali, yazar, şair, konservatuarda hoca. O bakımdan öğ-
rencilerin hayranlığını kazanmış. Hasanoğlan bildiğimiz gibi yüksek-
okul seviyesinde. Köy Enstitülerinin yüksek okul kısmı ve direği. Bir
gün bir gece kalıyorlar ve gece öğretmenlerle bir toplantı yapıyor Sa-
bahattin Ali. İlerici, devrimci öğrenciler var, öğretmenler var onlarla
sohbet ediyorlar.

Tabiî aynı zamanda Nihal Atsız’ın o zamanlar aktif önderliğindeki
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faşist ekip var, onlara da bağlı az sayıda köy enstitüsü öğrencisi var,
öğretmen var; onlar ihbarda bulunuyorlar İlköğretim Genel Müdürlü-
ğüne. Yani komünist faaliyet yapılıyor, Sabahattin Ali’nin, Nazım Hik-
met’in ve diğer komünistlerin kitapları getiriliyor, okutuluyor, anlatılı-
yor Köy Enstitülerinde, diye. 1946 seçimleri sonrasında, ABD Emper-
yalizminin ve yerli sermayenin bu baskıları karşısında, İsmet Paşa ge-
ri adım atıyor, çözülüyor. Kendi eliyle kurduğu Köy Enstitülerine ilk
darbeyi kendisi vuruyor; Hasanoğlan Köy Enstitüsünü kapatıyor. İhbar
edilen devrimci öğretmenler arasında, Mustafa, Metin, Orhan Yoldaş-
lar hatırlayacaktır, bizim İşbilgisi Öğretmenimiz Bekir Semerci’nin de
adı var. Biyoloji ve İşbilgisi öğretmenimiz oldu, Konya Karma Orta-
okulu’nda. Ermenekli, namuslu, öğrenci dostu, bize abi gibi davranan,
gerçek anlamda bir Köy Enstitüsü öğrencisiydi, oradan yetişme bir öğ-
retmendi.

Tabiî bütün bunlar, Sabahattin Ali için ölüm fermanın imzalanma-
sında etken olur. İsmet Paşa, İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı
Tonguç’u görevden alıyor ve Hasan Ali Yücel’i de bakanlıktan alıyor.
1946 seçimi sonrası kurduğu Recep Peker başbakanlığındaki yani Na-
zi eğilimli hükümette H. Ali Yücel yer almıyor. Onun yerine Recep Pe-
ker’le aynı eğilimde olan Şemsettin Sirer getiriliyor.

Üstelik de H. Ali Yücel, üç yıl boyunca komünist olduğu iddiasıyla
yargılanıyor; mahkemelerde süründürülüyor, sonrasında da köşesine
çekiliyor.

Bu gerici savrulmaya, İsmail Hakkı Tonguç o denli kızıyor ve kü-
süyor ki, İsmet Paşa’yla ömür boyunca bir daha görüşmüyor, yüz yüze
gelmiyor. O da namuslu bir insan, gerçek bir halksever, gerçek bir halk
çocuğu...

Zaten Fevzi Çakmak mesela, “Paşam bu komünist yuvalarını ne za-
man kapatacağız? Daha ne kadar tahammül edeceğiz bunlara” diye, İs-
met Paşa’ya ikide bir Genelkurmay Başkanı olarak tehdit mi diyelim,
teklif mi diyelim, girişimlerde bulunur.

İşin tuhafı, Köy Enstitülerindeki bu devrimci faaliyetleri soruştur-
mak üzere yeni milli eğitim bakanıyla beraber Kazım Karabekir geli-
yor Hasanoğlan Köy Enstitüsüne, Sabahattin Ali’lerin ziyareti sonra-
sında. Kazım Karabekir, sizin bir marşınız varmış, diyor. Hani o marşı
(Ziraat Marşı)nı belki bazı arkadaşlarımız bilir:

“Sürer eker biçeriz güvenip ötesine”

diye başlar,
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“Milletin her kazancı milletin kesesine.

Toplandık baş çiftçinin, Atatürk’ün sesine”

diye ikinci, üçüncü dizesi devam eder.
O zamanki öğretmenler anlatıyor: “Baş çiftçi Atatürk”, der demez,

kestirdi, diyorlar Kazım Karabekir. Yani Atatürk’ün adını duymaya bi-
le tahammül edemedi, diyorlar. Bu denli tepkili arkadaşlar ve bu denli
gerici.

Halkımıza çok büyük yararı olan bu eğitim kurumları, yerli-yaban-
cı Parababalarının çıkarına dokunduğu için kapatılıyor. Tabiî onların
derdi halkın refahı, mutluluğu değil. Kendi vurgunları, talanları, sömü-
rüleridir.

Bundan sonraki yıllar artık Birinci Ulusal Kurtuluş’un ve onun so-
nucu kurulan Cumhuriyet’in kazanımlarının, değerlerinin birer birer
kaybedildiği yıllar olacaktır. Türkiye her geçen gün biraz daha emper-
yalizmin saflarına doğru çekilecek ve sonunda emperyalizmin yarısö-
mürgesi haline dönüştürülecektir.

Köy Enstitüleriyle ilgili olarak bu konuyu geçmeden önce şu aydın-
latıcı satırları okumakta fayda görüyoruz:

“1946: H. Ali Yücel ile kurucusu ve büyük eğitimci İsmail Hak-
kı Tonguç ve ekibi görevden alınır. Tüm Köy Enstitülüler için uzun
ve zorlu yıllar başlar…

“Toprak ağaları ve onların yurt içi ve dışındaki destekçileri
(Yerli- yabancı Finans-Kapitalistler, - N. Ankut)  bu büyük atılımın
hayata geçmesine izin vermemiştir. Fakat bu kadar etkin ve iyi so-
nuçlar alınmış bir kurumu birdenbire kapatmayı göze alamaz-
lar… Bu süreç aşamalı olarak 8 yıl sürer.

“1947: Önce program değiştirilir. Öğrencinin yönetime katıl-
ması, iş eğitimi gibi temel ilkeler ve etkinlikler, mezunlara arazi ve
teçhizat sağlama uygulaması kaldırılır.

“Aynı yıl beyin işlevi gören Yüksek Köy Enstitüsü kapatılır. Öğ-
renciler başka okullara nakledilir. Bazı öğrenciler solcu oldukları
için askerliklerini “çavuş” olarak yaparlar.

“1948: Eğitmen kurslarına son verilir. Kimlikleri değiştirilen
ve adları hâlâ Köy Enstitüsü olan kurumlar kız ve erkek öğrenci-
lerin ayrılması ile son darbeyi alır.

“1954: İlköğretmen okuluna dönüştürülerek tamamen kapatı-
lır. (Demokrat Parti İktidarı-Bayar-Menderes döneminde, - N. Ankut)

“Böylece, Unesco tarafından gelişmekte olan ülkelere önerilen
eğitim tarihinin bu özgün uygulamasına son verilmiştir.

“Geriye Kalanlar!!
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“1945-46 öğretim yılına kadar:
“17 321 öğretmen, 8756 eğitmen, 1599 sağlık memuru, milyon-

larca yetişmiş öğrenci, onlarca yazar, bilim insanı, sanatçı;
“710 bina,15 000 dönüm işlenmiş toprak, 750 000 dikilmiş fi-

dan, 1200 dönüm bağ…” (Köy Enstitülerini Araştırma ve Eğitimi Ge-
liştirme Derneği, KAVEG)

27 Mayıs ve Mendereslerin idamına bakışımız...

1950 seçimleriyle beraber, 14 Mayıs 1950 seçimleriyle beraber tam
anlamıyla Amerikancı Demokrat Parti iktidara geliyor. İlk elden bir tu-
gay askeri Kore’ye gönderiyor, 4500 kişiden oluşan askeri... 1300 kü-
sur halk çocuğu, dünyanın öbür ucunda Amerikan Emperyalizminin çı-
karları için hayatını kaybediyor. Ve 1952’de onun bir ödülü olarak Tür-
kiye NATO’ya alınıyor. NATO’ya alınışından 6 ay sonra da “Sefer-
berlik Tetkik Kurulu” adında Kontrgerilla kuruluyor bildiğimiz gibi.

Artık ABD, tüm dünyada sosyalizmi, yeryüzünden antiemperyaliz-
mi kazımak için saldırıya geçiyor. Türkiye de dâhil buna. MAH’ı ve
sonra oluşacak MİT’i hızla ele geçiriyor CIA ajanları. Orduyu ele ge-
çiriyor, kültürü ele geçiriyor, milli eğitimi ele geçiriyor. Yani tipik bir
Amerikan uydusu haline getiriyorlar Türkiye’yi.

Ve 27 Mayıs işte buna tepki olarak Sivil ve Ordu Gençliği’mizin
gerçekleştirdiği bir Politik Devrimdir. Biz muhakkak ki, cinsel suçlar
hariç, insanların ölümle cezalandırılmasına taraftar değiliz. Bu sebeple
Menderes’lerin de asılması gerekmiyordu bizce. Ama yargılanıp en
ağız ceza verilmeliydi.

Niye?
ABD Emperyalizminin çıkarları için Kore’ye, dünyanın öbür tarafı-

na, binlerce halk çocuğunu göndererek hayatlarını kaybetmesine sebep
olduğu için. Türkiye’nin tümünü bir Amerikan üssü haline getirdiği
için ve bakanlarını bile ABD dışişlerine danışmadan atayamayacak ka-
dar Amerikan uşağı olduğu için.

Zaten Anayasayı ihlalden yargılandı biliyorsunuz. Şimdi böylesine
bir Amerikan uşağına gözyaşı döktürüyorlar gericilere.

Yine 1950’li yıllarda Cezayir Halk Savaşında Fransızların safında
oy kullanıyor Türkiye. Geçen başyazımızda da anlattık. Lübnan iç sa-
vaşında 85 sorti yapıyor Türkiye’den kalkan uçaklar. Müslümanlara
karşı savaşan Hıristiyanlara silah taşıyor. Tüm bunlar Menderes’in em-
riyle, Bayar-Menderes hükümetinin emriyle gerçekleşiyor. Yani Tay-
yipgiller’in onlara sahip çıkmaları boşuna değil. Aynı çamurdan yoğ-
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rulma bunlar, aynı bataklığın ürünleri bunlar, aynı toptan kesme Ame-
rikan uşakları bunlar…

(Slogan: Gün Gelecek Devran Dönecek Tayyipgiller Halka He-
sap Verecek… Alkışlar…)

Kontrgerilla’da yasa tanımazlık en temel yasa

Nurullah Ankut Yoldaş: Reinhard Gehlen diye Nazi istihbarat su-
bayı var. İkinci Emperyalist Paylaşım Savaşı’nın son günlerinde
ABD’ye kaçıyor. Savaşın kaybedileceğini biliyor. Antikomünizm ta-
kıntılı ve CIA’nın kuruluşunda en aktif rolü oynuyor. Anıları yayım-
landı. Ve buna bir önsöz yazıyor bizim namuslu, devrimci gelenekli su-
bayımız Talat Turhan. Orada anlatıyor:

“Genellikle tüm istihbarat örgüleri yasalara uymaktan hoşlan-
mazlar. Özel savaş kuramında yasa tanımazlık kurala bağlanmış-
tır.”

Yani yasa tanımazlık kuraldır Seferberlik Tetkik Kurulunun, Özel
Harp Dairesinin bilinen adıyla, yaygın adıyla Kontrgerilla’nın yasa-
larında. Düşünebiliyor musunuz? Yasa tanımazlık en temel yasa.

“FM31-15 resmi talimnamesinin 9’uncu maddesi (Kontrgeril-
la’nın N. Ankut) bir gayri nizamı kuvvetin yeraltı unsurları kaide
olarak kanuni statüye sahip değillerdir”

deniyor.

Yani her türlü kanunsuzluk yapmak onların hakkıdır. Yukarıdaki ku-
ram, made in USA kaynaklıdır. Bu ülke mi dünyayı demokratikleştire-
cek?

Evet, yani boşuna demiyor William Blum: “en ölümcül silahı de-
mokrasi ihracıydı.”

Alman Nazi ekolünden yetişme CIA’nın kurucularından Gehlen
de aynı kanıdadır. Gehlen yazıyor kuramında:

“Operasyonel konularda alınan kararların ivedilikle uygulana-
bilmesi için servisin teknik ve ekonomik imkânlarını kullanmada
da esneklik getirmesi gerekir. Bu sebeple hükümetler iki alterna-
tifle karşı karşıyadırlar. Ya istihbarat servisini var olan devlet hiz-
metlerinin kurallarına sokacaklardır (Yani devlet yasalarının girda-
bına sokmak diyor yasaya uymaya. Ya bu girdaba sokacaklardır – N.
Ankut)  ya da bu konuda gizli servis için bir istisnalık yaratacak-
lardır.”
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Gizli servis için yasa tanımazlık bir istisna olacak.
CIA da işte böyle yapıyor. Devlet başkanlarına suikastlar düzenli-

yor, dünyanın istediği ülkesinde operasyonlar yapıyor, insanları kaçırı-
yor, işkencehaneler kuruyor, faşist darbeler düzenliyor… Nitekim
1953’de İran’da (daha önce söz ettik) namuslu, yurtsever, Azeri kö-
kenli Başbakan Muhammed Musaddık’ı devirdi CIA. Sonradan CIA
bu darbedeki rolünü açıkça itiraf etti. Bir yıl sonra Guatemala’da da
Jacobo Arbenz’i aynı şekilde darbeyle iktidardan indirdi. Arbenz,
yurtsever, Chavez benzeri bir başkandı. Bir faşist darbeyle Latin Ame-
rika’da-Guatemala’da onu devirdi. Ve Latin Amerika’da faşist darbele-
rin açılışını yaptı. Che’de (daha önce anlattık ya Che’yi anlatırken) o
anda orada; o faşist darbe gerçekleştiği anda. Artık böylesine yasa ta-
nımaz bir şekilde dünyaya saldırıyorlar.

Kendi anlatımlarıyla ABD’nin emperyalist kuramı

Bir Dinleyici: Bütün dünya ülkelerini dinliyorlar Hoca’m geçenler-
de açığa çıktı.

Nurullah Ankut Yoldaş: Tabiî. Evet, evet tabiî...
Pınar Yoldaş’tan bir ricada daha bulunayım. 1954 yılında ABD Baş-

kanı Dwihgt Eisenhower, ABD’nin bu emperyalist kuramını bakın şöy-
le açıkça dile getiriyor, ortaya koyuyor:

Pınar Akbina Yoldaş:
“7 Ocak 1954 tarihinde Başkan Eisenhower, Kongreye gönder-

diği mesajda, yeni dönemin askeri siyasetini ve stratejisini belirle-
yen şu düşünceleri sıralıyor:

“Amerika’nın siyasi stratejisinin temeli, askerî-siyasî ittifaklar
şebekesidir. Uzak Doğu’da Kore ve Japonya ile ikili anlaşmalar im-
zaladık. Bu anlaşmalar bize, silahlı kuvvetlerimizi süresiz olarak
Kore’de ve Japonya’da bulundurma olanağını sağladı. Aynı şekil-
de Okinawa Adası’nda da süresiz olarak askeri kuvvet bulundura-
bileceğiz. Hindi-Çin’deki savaşların kesin bir sonuca varması için
maddi yardımlar yapıyoruz. Milliyetçi Çin’in askeri gücünü ayak-
ta tutmak için Taiwan Adası’na askeri ve iktisadi yardımlara de-
vam ediyoruz. Güney Asya devletleri, Amerika Birleşik Devletle-
ri’nin desteğine ve yardımına sürekli olarak muhtaçtırlar. Ameri-
ka’nın onları destekleyeceğinden emin olmalıdırlar. Amerika’nın
dostluğunu Ortadoğu ülkelerine de gösteriyoruz. Batı Avrupa’da-
ki ittifak ve dostluğumuz NATO’ya dayanmaktadır. Ve Hür Dün-
yanın belli başlı güvenliğini teşkil etmektedir. Batı yarım küresin-
de, bütün ülkelerle ve komşularımızla işbirliğini geliştirme gayret-
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lerimizi hızlandıracağız… Yeni askeri siyaset ve stratejimizin esas-
ları kanaatimce şunlar olmalıdır:

“1- Bütün askeri-stratejik planlar, nükleer silahlar tabanına
oturtulmalıdır. (Düşünebiliyor musunuz, yoldaşlar? Nükleer silahlar
tabanına oturtulmalıdır askeri ve stratejik planlar, diyor. Yani dünyanın
her yerinde nükleer silahlar kullanacağız, kullanmalıyız diyor. – N. An-
kut) Bazı taktik atom silahlarını müttefiklerimize de vermeliyiz ve
bu silahlar hakkındaki bilgilerden onları haberdar etmeliyiz. (İn-
cirlik’te de şu anda o silahlardan hâlâ var, yoldaşlar. – N. Ankut)

“2- Bu yeni dönemde insan gücü ile teknik arasındaki ilişki ve
oranlar yeni ölçüler almalıdır. Silahlı kuvvetler, yeni stratejik du-
ruma uygun bir hale getirilmelidir. Yani, en modern silahlarla or-
dunun donatımı hızlandırılmalıdır. Böylece insan gücünden tasar-
ruf edilmiş olacaktır.

“3- Silahlı kuvvetler, gayet çabuk hareket edebilecek bir duru-
ma yükseltilmeli. Stratejik vurucu gücümüzün alarm ve saldırı sü-
releri mümkün olan en kısa bir süreye indirilmelidir.

“4- Silahlı kuvvetlerin eğitimi mükemmel olmalı ve profesyonel
kadrolara dayanmalı ve kadroların maddi durumları daha da iyi-
leştirilmeli.

“5- Total bir seferberliğe en kısa bir süre içinde geçilebilmesinin
bütün şartları yaratılmalı ve garanti edilmeli. (Yoldaşlar, Total Se-
ferberlikten kastettiği, tüm dünyayı savaşa sokmak. Bütün dünyayı
nükleer bir savaşın içine sokmalıyız, diyor. Onun şartlarını hazırlama-
lıyız diyor. – N. Ankut)

“6- Amerika Birleşik Devletleri’nin, savunması bütün alanlar-
da daha da kuvvetlendirilmelidir…” (Dwight D. Eisenhower, A
Stronger America, İmpact of air Power, s. 661-664)

“1953 yılı sonlarından 1954 yılı baharına kadar Amerika’nın
yeni askeri siyaseti ve harp stratejisi hakkında yetkili kişilerin ver-
dikleri bütün demeçlerin üstüne Dulles’ın Ocak 1954 de verdiği de-
meç tüy dikmişti. (Dulles. John Foster Dulles, arkadaşlar. 1953’den
1959’a kadar Amerikan Dışişleri Bakanlığı yaptı. Bu kişi sosyalizmle
savaşı takıntı haline getirmiş faşist bir kişi. 1957’de Türkiye’ye geldi-
ğinde ona bir hoş geldin mesajı vermek, onun gelişini kutlayan bir kur-
ban ortaya koymak için Menderes Hükümeti, Vatan Partisi’ni kapattı.
Türkiye’ye geldiği gün Vatan Partisi tevkifatını yaptı. – N. Ankut) Dul-
les’ın 12 Ocak 1954 günü verdiği bu demeç, Washington ve Penta-
gon’un “Toptan-Red” doktrinini resmen ilan etmekteydi. Dulles
şöyle diyordu: “Bugüne kadarki askeri siyaset ve stratejinin yapılan
incelemesi, 1947’den sonra uygulanmaya başlanan “önleme-tutma”
politikasının geçici bir nitelik taşıdığını ortaya koymuştur. Bu politi-
ka, olağanüstü bir dönemin politikasıydı. Birleşik Amerika artık yeni
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bir döneme girmiştir. Bu dönem uzun vadeli bir politikanın uygula-
nacağı devredir... Düşmanla başarılı bir şekilde savaşmak için lokal-
bölgesel harp olanakları üzerine de eğilmemiz gerekir. Fakat, bütün
dünyada bu lokal harp stratejisiyle yetinemeyiz. Zira, kuvvet üstün-
lüğünü dünyanın her köşesinde elde tutmamıza imkân görülmemek-
tedir. Vurucu-kuvvet üstünlüğünün daima bizim elimizde olmasını
stratejik hava kuvvetlerimiz sağlayacaktır... Bu yeni dönemde, inisi-
yatif tamamen Amerika’nın eline geçmelidir. Ve harekete geçilmesi
için, düşmanın doğrudan doğruya bir saldırıya geçmesi beklenmeye-
cektir. Total-harp de dâhil olmak üzere girişilecek her türlü harp ope-
rasyonlarının yeri, zamanı ve yürütme biçimleri bizim tarafımızdan
dikte edilmelidir düşmana…” Dulles’ın büyük yankılar ve tepkiler
uyandıran bu demecinde ekonomik meseleye de geniş bir yer ay-
rılmıştı. Dulles, özellikle verimsiz olan askeri masraf ve yatırımla-
rı tenkit ederek, askeri ödeneklerin gayet verimli olan ve zaferi ga-
rantileyen alana büyük çapta yatırılması gerektiğini söylüyordu.
Yani, stratejik atom silahları yapımına ayrılmasını istiyordu...

“Dulles’ın bu demeci, işaret ettiğim gibi bir sıra tepkilere sebep
olmuştu.

“Birinci tepki: Bu demeç, “Toptan–Red” doktrinin ilanıdır. Bu
demektir ki, dünyanın herhangi bir yerinde, köşesinde herhangi
bir ihtilaf, bütün insanlığı toptan harbe sürükleyecektir.

“New York Times gazetesinin Washington muhabiri, Dulles’ın
demecini şu satırları ekleyerek gazetesine bildirmişti:

“Dulles, gayet açık konuşmuştur. İki anlama gelecek herhangi
bir kelime kullanmamıştır. Buna göre, örneğin, Kore’de, Hindi-Çi-
ni’de, İran’da veya dünyanın herhangi bir yerinde dolaylı veya do-
laysız bir ihtilaf başverdiğinde, Birleşik Amerika derhal toptan bir
harbe, bir atom harbine girişecektir. Söylemeye lüzum yok ki, Sov-
yetler Birliği’ne ve Çin’e karşı...”

“Dulles’ın bu demeci, Amerikan emperyalizminin dünya üze-
rinde hegemonya kurmasının ateşli taraftarları arasında bile şid-
detli bir tepki ile karşılaşmıştır. Bu çevreler, Birleşik Amerika’nın
böyle bir politika ile, gayet önemsiz sebeplerle hiç de gereği olma-
yan bir harbe sürükleneceğini belirterek şöyle diyorlardı: Bu poli-
tika esnek, kıvrak, elastik olmayan sert bir politikadır. Ameri-
ka’nın yayılma planlarına hizmet etmekte değil,  zarar vermekte-
dir.

“İkinci tepki: Bu tepki özellikle Amerika’nın NATO’lu ortakla-
rından geldi. NATO’lu ortaklar, bu demeçten ve daha önce ilan
edilmiş olan Yeni Programdan bayağı telaş ve endişeye düşmüşler-
di. Dünyanın herhangi bir yerindeki küçük ve lokal bir ihtilaf yü-
zünden çıkabilecek bir Dünya Harbinin bütün yıkımına kendileri-
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nin uğrayacaklarını söylüyorlardı.” (M. Fahri, Amerikan Harp Dokt-
rinleri, Yön Yayınları, İstanbul, 1966, s. 122-123-124-125-126)

Nurullah Ankut Yoldaş: Tamam amcam, çok teşekkür ederim.

Aynen Bush alçağının “Önleyici Savaş Doktrini” bu. Demek ki
onlar için de strateji değişmiyor. Yani düşmanın harekete geçmesini
beklemeyeceğiz, diyor. Dünyanın her yerinde, her bölgesel olayda bile
total bir şekilde nükleer silahlarla saldıracağız ve bu inisiyatif her za-
man bizim elimizde olacak, diyor. Yani böylesine bir pervasızlıkla dün-
yayı artık babalarından miras kalmış çiftlik gibi yönetebileceklerini he-
saplıyorlar.

Ne zamana kadar bu böyle sürüyor?

1957’ye kadar. 1957’de Sovyetler de uzun menzilli nükleer başlık
taşıyabilen balistik füzeler üretmeye başlıyor, ancak o zaman Amerika
bu saldırgan politikasına fren yapmak durumunda kalıyor. Çünkü o fü-
zeler olmadığı sürece, herhangi bir bölgesel yerde Amerika vurduğun-
da kendi ülkesine hiçbir şey olmayacak. Diyelim ki, total bir şekilde ne
kadar sosyalist ülke var hepsini aynı anda vurdu, yok etti ama kendi ül-
kesinde bir tek insanın bile burnu kanamayacak. Öyle olunca, dünyada
milyarlar ölmüş umurunda mı emperyalistlerin?.. Ama Sovyetler uzun
menzilli füzelerle Amerika’yı da nükleer silahlarla vurabilecek kapasi-
teye, askeri kapasiteye ulaştıklarını açıklar açıklamaz ya da bu gerçek
ortaya çıkar çıkmaz, frene basmak durumunda kalıyorlar. İşte Sosyalist
Kamp yıkılıncaya kadar böyle usturuplu gitmek durumunda kalıyorlar.
Sosyalist Kamp yıkıldıktan sonra yine aynı pervasızlıkla gördüğümüz
gibi saldırıya geçtiler. O yüzden, Sovyetler ve Sosyalist Kamp, insanlı-
ğa büyük hizmetlerde bulundu. Belki yüz milyonlarca insanın hayatını
kurtardı. Milyarlarca insanın acı çekmesine engel oldu ABD’yi böyle
çılgınlıklardan vazgeçirerek, caydırarak. 

İşte adam açıktan geldi Irak’ı vurdu. Beş milyon civarında masum
insan hayatını kaybetti. Umurunda değil. Sadece 600.000 çocuk, Birin-
ci ile İkinci Körfez Savaşı arasında uygulanan ekonomik abluka yü-
zünden hayatını kaybetti. İlaçsızlıktan, gıdasızlıktan, doktorsuzluk-
tan…

(Sloganlar… Katil AB-D Ortadoğu’dan Defol…)

Madeleine Albright… Bush’ların BM Daimi Temsilcisi ve Bill
Clinton’un da Dışişleri Bakanı biliyorsunuz. Gazeteci soruyor: 

“Bu abluka yüzünden 600 bin çocuk hayatını kaybetti. Buna
değer miydi?”
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Bir an düşünüyor,
“Çok zor bir karardı bizim için (diyor. Biraz düşünüyor – N. An-

kut) ama sanırım buna değdi.”

diyor.
İşte vicdanı bu!
Bir de kadın. Yani bu çocuklara bile bu yüz binlerce çocuğa bile acı-

mayan, neye acır, arkadaşlar?
Kaldı ki, bu bile diyor ki, 2. Körfez Savaşı bizim çıkarlarımıza uy-

gun değildi. Bush’u güya vazgeçirmeye çalıştığını söylüyor burada
“Tanrı ve Güçlü” kitabında.  Günah çıkarıyor bir anlamda. Ve alıntı-
layacağım, size okuyacağım bölüm daha başka, arkadaşlar. Sanırım bu
alçakların içyüzünü teşhir etmek için bu kadar aktarma yeter:

“Mücadele edilmesi gereken savaşların hangi nedenlerle ve
hangi otoriterlerin altında başlatıldığı, büyük farklar yaratır” de-
miş, Aziz Augustine. (Felsefe okuyan arkadaşlar bilir, Aziz Augustine
Ortaçağın ünlü Kilise babalarından. “Civitas Dei” (Tanrı Devleti) di-
ye ünlü kitabı var. Ayrıca “İtiraflar” ve “Mektuplar” adlı kitapları da
var. Oradan bir aktarma yapıyor ve sonra kendi sözünü söylüyor. Yak-
laşık 350 yahut 430’lu yıllar arasında yaşıyor İsa’dan sonra Aziz Au-
gustine - N. Ankut)

“Yaklaşık bin altı yüz yıl sonra 2003 yılının Mart ayında Kar-
dinal Pio Laghi, Başkan Bush’u Irak’a saldırı planından vazgeçir-
meye çalıştı. Laghi Vatikan’ın özel bir delegesi olarak, başkanı ve-
rilecek sivil kayıplar ile Hıristiyanlarla Müslümanlar arasındaki
ilişkilerde açılacak tahribatlar hakkında uyardı. Her ne kadar
amaç Saddam Hüseyin’inki gibi iğrenç bir rejimi alt etmek olsa bi-
le böyle bir saldırının ne ahlaki ne de yasal olmadığı konusunda ıs-
rar etti. Fakat Başkan Bush, bu uyarılara aldırmadı. Savaşın “her
şeyi daha iyi yapacağını” belirtti. (Bir kardinal bile büyük insani ka-
yıplara ve acılara sebep olacak diyor. Hıristiyan din adamı bu… N. An-
kut)

“(…)
“(…) Yönetimin niyeti netleştiği vakit, dini otoriteler korosu,

olası saldırının bu standartları karşılamadığını tartışmak için Va-
tikan’da bir araya geldi. Chicago’nun Metodist piskoposu “Bu gö-
zü kara macerayı haklı çıkarabilmek için, ‘adil savaş teorisinin’ öl-
çütlerini okumanın bir anlamı yoktur. Bu bir meşru-müdafaa ha-
reketi olamaz. Henüz diğer seçenekler tüketilmiş değildir. Tahay-
yül edilen yıkım hiçbir şekilde Saddam Hüseyin’in tanık olunan
saldırılarıyla kıyaslanamaz. Masum siviller, özellikle de kadınlar
ve çocuklar böyle bir saldırıda korunamayacaklardır” diyerek dü-
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şüncelerini belirtti.
“İskenderiye Patriği Petros VII, Ortodoks Hıristiyan Kilise-

si’nin ikinci önemli patriği, Irak’a düzenlenecek saldırının “İsla-
miyet’e karşı yapılmış bir saldırı olarak görüleceği” ve “adil olma-
yan, etkileri yaygın ve uzun soluklu olan sonuçlar” doğuracağı ko-
nusunda uyarılarda bulundu. Dünya Din ve Barış Konferansı yö-
netici komitesi, Bağdat’ı, BM Güvenlik Konseyi’nin sunduğu çö-
züm önerilerine uyum sağlamaya davet etti fakat, “Irak’a karşı
düzenlenecek askeri bir harekatın, uzun vadeli insani yıkım ger-
çekleştirme, bölgenin dengesini daha fazla bozma ve tehlikeli uç
eğilimleri besleme potansiyeline sahip olmasından” korktuklarını
dile getirdi. Bir Protestan iletişim ağı olan Yenilik Çağrısı, savaş
kararına karşılık altı maddeli bir alternatif teklifinde bulundu.”
(Madeleine Albright, Tanrı ve Güçlü,  Truva Yayınları, 2007, s. 175,
177)

Gördüğünüz gibi yoldaşlar, Bush namussuzunu vazgeçirmek için
Hıristiyan dünyasının değişik bölgelerinden çeşitli kurumların temsil-
cileri, din adamları, ki o zamanın Papası da John Paul de buna dahil.
Bu savaşın hiçbir ahlâki ve vicdani, insani yönü olmadığını söylüyor-
lar. 

Üç Kitap’ta kadının yeri

Peki, Türkiye’de din alıp satmaktan başka hiçbir sermayesi olmayan
alçaklar, şerefsizler, hainler, vurguncular ne diyor, değerli yoldaşlar?

Amerikan Ordusu’nun İskenderun’dan Irak’a girmesi için Meclise
tezkere gönderiyorlar, 1 Mart Tezkeresini değil mi?

Altında Tayyip’in de, Gül’ün de bilumum hainler korosunun imza-
sı var. Onlar Hıristiyan bunlar Müslüman. Şu dünyanın madrabazlığı-
na, düzenbazlığına bakar mısınız yoldaşlar… İblis bile bu alçaklık kar-
şısında parmağını ısırır yahu.

(Alkışlar…)

Ne diyor utanmazca?
Benim başörtülü bacılarım, diyor. Tuhh alçak. Senin, başörtülü ba-

cılarım dediğin milyonlarca masum insan hayatını kaybetti Irak’ta. 150
bin’e yakını Libya’da hayatını kaybetti. 120 bini Suriye’de hayatını
kaybetti.

Sen ne yaptın?
Taşeronluk yaptın. Çoban köpekliği yaptın, işbirlikçilik yaptın.
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Bu mu Müslümanlık?
Bunlar insan değil, yoldaşlar. Hep dediğim gibi, dördüncü kategori.

Hayvan da değil, bitki de değil, ayrı bir canlı türü bunlar. Hiçbir ahlâ-
ki, insani, vicdani değer taşımayan canlı türü bunlar.  Ne bunlar böyle
yahu... 

Meclisteki 4 zavallı kadın da sırıtarak oturuyorlar bir iş yapmış gi-
bi. Kimin oyuncağı olduklarının farkında değiller.  

10 yıl boyunca, Hz. Muhammed’in kadınların örtünmesi diye bir
sorunu yok. Ömer’in itmesiyle bu hicap ayetleri, örtünme ayetleri geli-
yor. İlki 10 yıl sonra, öbürü 13 yıl sonra geliyor. Asaf Suresi’yle gele-
ni de daha önce okudum, yoldaşlar. Türban, İslami örtünme değil. Bu
Audrey Hepburn’ün bir filmde başına bağladığı başörtüsü. İslamiyetle
ilgisi yok bunun. Bakıyorsunuz, bedenin bütün kıvrımlarını, kadın be-
deninin erkekler için çekici gelebilecek, seksi gelebilecek bütün çizgi-
lerini ön plana çıkarıyorlar giysileriyle ve de yüzlerini makyajlıyorlar;
sadece başlarını örtüyorlar.

Neymiş? Kapanmış oluyorlar. Bunun mantıkla da izah edilir bir ya-
nı yok. Asaf Suresi’nde anlatılan; cilbap, kara çarşaf hatta burka, arka-
daşlar. Kadın sokakta tanınmayacak, bedenin hiçbir çizgisi belli olma-
yacak. Budur İslami giyim tarzı. Hadi öyle giyinin Afganistan’daki gi-
bi. Sonra sadece bu değil. Kadınlara biçilen rol, şahitlikte, iki bayanın
şahitliği bir erkeğin şahitliği eder. 

Miras da aynı şekilde, arkadaşlar. Dört eşli evlilik var hadi onları da
geçelim. Kadınlarımız maalesef daha cahil olduğu için, daha eğitimsiz
oldukları için diyelim, bunların oyunlarına daha çok kanıyorlar. Kadın-
lardan aldığı oy oranı yüzde 55 biliyorsunuz. Hadi onları da geçelim,
Mursi gibi ama yavaş yavaş aynı Ortaçağcı programı uygulamaya baş-
layacaklar. Geçenlerde bizde de bir tartışma vardı: Evlat edinilen ço-
cuklarla evlat edinenler evlenebilecekler.  Böyle bir tasarı vardı. Şu
mantığa, şu anlayışa bakın yahu… Giderek oralara varacaklar Mur-
si’nin yaptıkları gibi.

Bir Dinleyici: Ölü sevici bunlar Hoca’m ölüyle cinsel ilişkiye gir-
meyi savunuyorlar.

Nurullah Ankut Yoldaş: Yani şimdi Hz. Muhammed yapabileceği-
nin azamisini yapmış. Yani kadınların durumunu iyileştirmek için bü-
tün gücüyle çabalamış. Ama o çağda ve o sosyal yapı içerisinde ancak
o kadarını yapabilmiş. Tevrat’ta kadının durumu korkunç, arkadaşlar.
İşte Kitab-ı Mukaddes şirketleri basıyorlar, bakın yürekler acısı kadı-
nın durumu. İncil’de hakeza... İncil’in ilk kitabı olan Yuhanna’nın
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Vahiy Kitabı’ndan aktardım ben kadınlarla ilgili bölümü hatırlayacak-
tır arkadaşlar.

Cennete ilk kim girecek?
12 İsrail kabilesinin her birinden 12’şer bin kişi girecek. Toplam

144 bin kişi girecek cennete ilk kez.
Bunların özelliği ne, arkadaşlar?
Elleri kadın eline deyip kirlenmemiş bakir erkekler olacak. Düşüne-

biliyor musunuz? Kadın eline değdiği anda bile kirleniyor, cennete ilk
girecekler arasında yer alamıyorsunuz. Kadına biçilen rol bu İncil’de.
İşte İncil, Kitab-ı Mukaddes şirketleri bedava veriyor. Gazetelerde ilan-
lar var, verin adres, bedava kapınıza getiriyorlar. Yani bunu bir kadın
okur da nasıl inanır?

Ama insan işte böyle bir yaratık. Usta diyor ya; sınıf körlüğü diye,
hayvanın bile çok gerisine düşer insan. Hz. Muhammed oradan alıyor
kadını yani köle kadını, cariyenin bile yasal haklarını ortaya koyuyor.
Ona fuhuş yaptıramazsın, diyor. Onu cinsel nesne olarak, araç olarak
kullanamazsın, diyor. Ancak anasından babasından isteyerek resmen
evlenebilirsin, diyor. O zaman da özgürleşir, diyor. E, daha fazlasını na-
sıl yapsın o şartlarda?.. İşte ölümünün hemen ertesinde, en sevdiği ci-
ğerparelerini bile vahşi şekilde öldürüyorlar. Düzen, sosyal yapı bu…
O bakımdan hayranım Hz. Muhammed’e. Ama böyle görmek lazım. Ve
İslamiyet’in ortaya çıkış şartlarını, ortaya konuş ve gelişim sürecini, o
şartları işte devrimci diyalektik mantıkla gözlemek, araştırmak, incele-
mek, değerlendirmek gerekir.

Şimdi bunların özgürlükle falan, kadının onuruyla vesaire ile ilgisi
yok. Hiçbir kadın, kız o hale gelmez isteyerek. Hep erkeklerin baskısı,
şartlandırması, zoruyla o hale getiriliyor insanlar. Ayrıca o çağın gele-
neği olarak mecbur olmadıkça evlerinizden çıkmayın deniyor Asaf Su-
resi’nde kadınlara. Çalışmak da yok. Evlerinizde oturun, çocuk doğu-
run, daha önce de ifade ettiğimiz biçimde mutfakla yatak odası arasın-
da hayat geçecek, diyor kadınlar için. Ama o çağda kadının statüsü bu,
yani şartlar bu. Onun ezilmemesi için yasaların azamisini koyuyor Hz.
Muhammed. Ve her olayı kendi şartları, kendi çağı, kendi maddi yapı-
sı içinde değerlendirmek gerekir. Biz bu açıdan bakınca Hz. Muham-
med’e; ömrünü ilahiyatla geçirmiş en kıdemli ilahiyatçıların bile zerre
kadar anlayamadığı şekilde anlayıp kavrıyoruz onu. Onlar bağlamın-
dan koparıyor, hayattan koparıyor.

Ve Emeviler’in İslam’a yaptıkları en büyük kötülük, Kur’an Ayetle-
rinin iniş sırasına göre yani nüzul sırasına göre okunur halden çıkarıp

256



tamamen çorba, karma hale getirmeleridir. O zaman her sure ve ayet
ortaya konuş şartlarından ve bağlamından koparılıyor. Anlamsız hale
getiriliyor. Ve anlaşılmaz hale getiriliyor. Ama iniş sırasına göre, orta-
ya konuş sırasına göre ayetler dizilse ve hangi olaya açıklık getirmek
üzere, hangi olayı çözmek üzere o ayetin, o surenin ortaya konduğu, o
ayetlerin ortaya konduğu açıklansa, İslamiyetin bu gelişim süreci apa-
çık meydana çıkar. Biz böyle incelediğimiz için olay çok net görülüyor.

Hz. Muhammed ve Tefeci-Bezirgânlıkla savaşı

Hani Usta’mız ne diyor?

“Kafirun Suresi’nden materyalizme geçiş” diyor Usta’mız, değil
mi arkadaşlar?

Çünkü orada ne deniyor:

“Ey kâfirler ben sizin taptığınıza tapmam siz de benim taptığı-
ma tapıcı değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim bana. Siz be-
nim Tanrıma ibadet etmezsiniz ben de sizin Tanrınıza ibadet et-
mem. Sizin dininiz size benim dinim bana.”

Usta haklı olarak, bu ne yahu, çocuk tekerlemesi gibi namazda biz
bunları mı okuyoruz hâlâ, diyor. Böyle din olmaz deyip materyalizme
geçiyor. Usta’mız da tabiî o zaman daha öğrenci. O surenin ortaya kon-
duğu anın maddi şartlarını bilmiyor. Anlamını da sanıyorum Askeri
Tıbbiye’de okuduğu Fransızca Kur’an’dan okuyup öğreniyor. Kafirun
Suresi’nin anlamını... Çünkü o zaman daha Arapça da bilmiyor Us-
ta’mız.

Olaya baktığımız zaman, İslamiyet’in ortaya konuş ve gelişim süre-
ci içerisinde incelediğimiz zaman şöyle bir gerçekle karşılaşıyoruz:

Mekkeli bezirgânlar, Hz. Muhammed’e tuzak kuruyorlar. Diyorlar
ki, ey Muhammed ortaya bir din attın bunun ne faydası var? Bizim yıl-
lardır atalarımızdan kalan Tanrılarımız var. Sen onları reddediyorsun,
yeni Tanrı getiriyorsun. Yani ne olacak, bununla ne kazanacaksın? Gel
diyorlar seninle bir anlaşma yapalım; bir yıl sen bizim eski Tanrıları-
mıza tap, dua et, biz de senin Tanrına dua edelim, senin getirdiğin Tan-
rıya. Bir yıl sonra bakalım hangimizin işleri iyi gitti, hangimizin Tanrı-
sı daha çok yardımcı oldu onu belirleyelim, o zaman hepimiz o Tanrı-
ya tapalım. Eğer seninki, bu bir yıl taptığımız için bize daha çok yar-
dımcı olursa, hepimiz ona tapalım. Ama bizim eski Tanrılarımız sana
daha çok yardımcı olursa, işlerin daha iyi gitmişse, o zaman sen de ye-
ni Tanrı getirme sevdasından vazgeç. Eski Tanrılarımıza devam edelim.
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Yani Hz Muhammed bu oyuna bir düşse, ortaya koyduğu din bir an-
da güme gidecek. Yani o zaman Hz. Muhammed’in bütün iddiası orta-
dan kalkacak. Sadece kendi böyle bir şey iddia etmiş, onu sonra geri al-
mış duruma düşecek. Bu bir.

İkincisi kendileri varlıklı, Mekke’nin büyük bezirgânları ve bir yıl
içinde Hz. Muhammed’e bir sürü güzellikler yapacaklar, işleri güya
rast gidiyormuş havasında bir sürü görünmez yardımlarda bulunacak-
lar. Bir yıl sonra bir bakacaklar, Allah verdikçe verdi. Muhammed’e;
bak bizim Tanrılarımıza taptığında neler kazandın, oysa biz bir şey ka-
zanamadık. Biz hep zarar ettik. Şuradan şu kadar devemiz kayboldu, şu
kadar sığırımız, koyunumuz, keçimiz gitti biz hep zararlı çıktık. Senin
Tanrın bize bir iyilik getirmedi, diyecekler.

İşte Hz. Muhammed bu oyuna gelmiyor. Ey kâfirler diyor, ben sizin
Tanrınıza tapıcı değilim, siz de benim Tanrıma tapıcı değilsiniz. Siz be-
nimkini onaylamayacaksınız, ben de sizinkini asla. Sizin dininiz size,
benim dinim bana.

Ama ne zaman?
Mekke’de İslam, Müslümanlık altta olduğu zaman… Daha bir avuç

insanlar o zaman Müslümanlar. Ne zaman ki Medine’ye geçiliyor, İs-
lam orduları artık büyüyüp, genişleyip büyük bir ordu haline dönüşü-
yor, o zaman Hz. Muhammed artık, Usta’mızın deyimiyle, Devrimi bü-
tün dünyaya yayma amacını ortaya koyuyor. Allah’ın dinini dünyanın
her yerine yayacaksın, diyor artık gelen ayetlerde. Kâfirleri nerede bul-
dunsa ya sana tabi olacaklar ya boyunlarını vuracaksın, diyor. Yani
şimdi bu süreci bilince biz, Kafirun Suresi’nin de anlamı çok önemli ve
kesin, açık: Hz. Muhammed kararlı ve dahi; bezirgânların oyununa, tu-
zağına asla gelmiyor. Yani bunun gibi her ayetin kendi bağlamı içeri-
sinde anlamı var. İlahiyatçılar bunu bilmedikleri için, bu gözle bakma-
dıkları için açıklamaları da bir işe yaramıyor. 

İslamiyete ‘ilerici’ bakış açısı getirenler
ne kadar Kur’an’a sadık?

En ilerici yorumlar getiren İhsan Eliaçık’tan, Eren Erdem’e kadar
revize ediyorlar Kur’an’ı. Kadını berelemeyecek şekilde darp edebilir-
sin, diyor ayet. Sanırım İhsan Eliaçık darba, “vurmak” değil de “ayrıl-
mak”tır diyor. Olmaz!.. Ama sen ayetin tamamını okuduğun zaman il-
gisi yok bununla. Başta diyor zaten, serkeşlik yaparsa önce yatağını
ayır, yine söz dinlemezse fazla bere yapmayacak şekilde döv, diyor.
Şimdi böylesine revize ediyorlar; işi aklileştirmek yani modernize et-
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mek için saptırıyorlar anlamından.
Yani demek istediğimiz arkadaşlar, Hz. Muhammed’in getirdiği bir

Tarihsel Devrimdir. Orada da köleliği tümden kaldıramıyor ama sürek-
li yeni köle alımının mesela kaynağını kurutuyor. Yeni köle alımını en-
gelliyor. Var olanları da süreç içerisinde azat edin diyerek ortadan kal-
dırmaya çalışıyor. Yani çağına göre muazzam iyileştirmeler yapıyor. 

Ama Tefeci- Bezirgân Sermaye onun bu insancıl yönünü tamamen
yok sayıyor. İşte o yüzden biz bunlara Muaviye Dini, Yezid Dini di-
yoruz, arkadaşlar. Gerçek İslamiyet değil, Hz. Muhammed’in,  Dört
Halife’nin dini değil bunlarınki. Ve onu da sahiplenen Emevilerle bir-
likte, Tefeci-Bezirgânlık Ortadoğu Tefeci Bezirgânlığı...

Şimdi Tayyipgiller’in art arda getirdikleri de bunlar. Ve bunun sonu
gelmez.

Bu, nereye kadar gider?
Taliban’a kadar gider bu. Çünkü biz çağı içinde değerlendirdik ge-

tirdiği yenilikleri. İnsanlığın yararına olan düzenlemeleri görmez, de-
ğerlendirmez de onu aynen ilelebet geçerli kanunlar haline getirdik mi,
Ortaçağa gideriz. Ta Hz. Muhammed’in çağına gideriz. İşte Tefeci-Be-
zirgân Sermaye oraya gitmek istiyor. Üstelik de insani yönünü yok sa-
yıyor. Tamamen Hz. Muhammed’in ortadan kaldırmayı başaramadığı
sınıflı toplumun zulmüne ilişkin bölümünü alıyor. Bütün bu saldırıları-
nın arka planında yatan bu. 

Ve Usta’mız da bunu çok açık şekilde koyar. En son “Cumhuriyet
Bayramı Nedir?” makalesi çok net değil mi?

İki büyük düşman: Biri, Emperyalizm, biri: Ortaçağcılık. Tefe-
ci-Bezirgân Sermayenin ideolojisi olan Ümmetçilik, Şeriatçılık.

45 yıl önce Usta’mız bu gerçeği görmüş ve bize göstermiş. Hâlbuki
o zaman ne kadar uzaktaydık. 45 yıl daha uzaktaydık bugünlerden. Bu
tehlikenin bu kadar uzağındaydık. Ama bunların ihanetlerini alçaklık-
larını, vurgunlarını, zalimliklerini gizlemek için dinden başka kullana-
bilecekleri bir silah yok ellerinde. Varsa yoksa insanların bu temiz duy-
gularını sömürerek kandırmak.

Hepsinin yaptığı bu, arkadaşlar. Menderes’in de, Demirel’in de,
Özal’ın da, Erbakan’ın da hepsinin yaptığı bu. Bunların yaptığı da ay-
nı tabiî. Boynuzun kulağı geçmesi gibi, bir sonraki gelen bir öncekini
geçmesi bu işte…

(Sloganlar… Şeriat Ortaçağdır… Ne ABD Ne AB, Halk Düş-
manı AKP…)
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60’lı yıllarda irticai faaliyetler...

Evet, arkadaşlar şimdi Orhan Birgit’in “Kalbur Zaman İçinde
Olaylar, Anılar, Portreler” adlı kitabından, 60’lı yıllara ilişkin bir bö-
lümü, birkaç pasajı aktarıyorum:

“İsmet İnönü’nün bütün siyasi yaşamının, o tür politika esnafı
ile mücadele içinde geçtiğini bugünkü kuşaklar bilmez. (Yani o tür-
den politika esnafı dediği, o zamanın Demirel’leri, Tayyipgiller’in o za-
manki versiyonu. – N. Ankut) 1968 Ocak ayının ikinci haftasında top-
lanan İstanbul İl Kongresi’nde iç ve dış politikamızın tahlilini ya-
pan konuşmasında (İnönü konuşuyor. – N. Ankut), “AP İktidarı, irti-
caı teşvik ediyor, endişeliyim. Aşırı sağdan ve irticadan laik Cum-
huriyete karşı hazırlanan tehlikeler önünde iktidar, tedbir almak
şöyle dursun seçimde oy hesabıyla bunu teşvik eder bir tavırda gö-
rünmektedir. (Demek ki aynı Tayyipgiller’in yaptığı arkadaşlar. - N.
Ankut) İrtica konusunda tecrübesi yoktur. (İnönü burada yanılıyor ta-
biî. Onu tecrübesizliğinden öyle yapıyor sanıyor. Hâlbuki tam tersine o
bilinçli, neyi amaçladığını biliyor. – N. Ankut) Tam bir ihtiyatsızlık
içindedir. Tecrübe edinmesini, memleketin haline ve atisine çok pa-
halıya mal olmasından ciddi olarak endişe etmekteyim” diyor ve
Demirel Hükümeti’nin 1961 Anayasasını değiştirmek amacıyla baş-
lattığı girişimi “Son derece tehlikeli bir geriye gidiş arzusu” olarak
nitelendiriyordu. İstanbul konuşmasını 2010 ilkbaharında okuyan-
lar, “Anayasayı değiştirmek ve (dikkat edelim arkadaşlar. – N. Ankut)
adli cihazı siyasi arzuya göre işletmek imkânına kavuşmaya çalış-
mak, bizim görüşümüze göre son derece geriye gidiş arzusudur”
(İnönü’nün sözleri bunlar, - N. Ankut) sözlerinin sahibi şayet bugün
yaşasaydı, politikacılarımızın 42 yıldır bir arpa boyu bile gitmeden
aynı silahları kullanmakta ısrarlı olduğunu da görecekti.”

Bir arpa boyu değil, dediğimiz gibi, bugün Demirel’leri çok geçti.
Şimdi ölüsü kokmuş alçaklar sürüsüyle de eski CIA Solu İP, “Milli
Merkez” oluşturma çabası içerisinde, değil mi yoldaşlar?

Yoksa bunlar, aynı derenin suyu ya da soyu. Bunların bir farkı yok
ki birbirinden. Sadece öncelik sonralık farkı var. Aralarındaki tek fark
bu… İşte o yüzden eski CIA Solu da bugün namussuzluğa, düzenbaz-
lığa, madrabazlığa devam ediyor. Kendisinin de ömrü fırıldaklıkla geç-
tiği için Demirel’lerin de bu yönünü yok sayıyor.

“Bu ağır suçlamayı yaparken İnönü’nün amacı neydi? Sorunun
yanıtını 25 Ocak 1968 günkü Ulus Gazetesi’nde görmek mümkün-
dür. CHP’nin resmi yayın organı olan Ulus’un Genel Yayın Yönet-
meni Altan Öymen, genel başkandan İstanbul ve özellikle Konya
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kongrelerinde AP İktidarına yönelik ağır suçlamaları için ayrıntı
istemiştir. Bir parti organının yönetmeninin o partinin genel baş-
kanına ve hele İsmet İnönü’ye başvurarak böyle bir soru sorması
alışılmış bir şey olmadığı için, 42 yıl önceki o mülakat olayında
mutlaka İnönü’nün önceden bilgisi ve rızası olduğunu, belki de is-
teği üzerine yapılmış olduğunu düşündüğümü söylemeliyim.

“İnönü’ye göre “İktidar, anayasayı değiştirecek çoğunluk sağ-
layıp (arkadaşlar dikkat edelim. – N. Ankut) adalet, ordu ve cumhu-
riyetin temellerini tam tersine çevirme çabasındadır. (42 yıl önceki
İnönü bugünkü CHP yönetiminden binlerce kez daha ayık değil mi, ar-
kadaşlar. – N. Ankut)

“Paşa’daki o kuşkuyu tetikleyen olaylar da özellikle tüm Avru-
pa’yı kaplayan 1968 gençlik hareketlerinin bize özgü olan benzer-
lerinden, irtica gösterileridir. 68 Martı’nda en önemli miting “Uya-
nış” adıyla İstanbul’da ünlü şair ve Büyük Doğu hareketinin lide-
ri Necip Fazıl tarafından yönetildi. (Dikkat edersek Necip Fazıl da
Tayyip’in idolü değil mi yoldaşlar? Sık sık referans gösterir onu. Bo-
şuna değil. – N. Ankut) Kısakürek’in, 10 Komünizmle Mücadele
Derneği şubesi, 11 sendika ve 14 milliyetçi derneğin katıldığı göste-
ride toplananlara “Yoldaşlar” diye seslenmesine tepki gösteren bir
kişi dövülerek yaralandı. Mitinge katılanların ellerinde taşıdıkları
pankartlarda (pankartlarda yazanları aktarıyor. – N. Ankut) “Artık
şahlandı İslam/Komünizme vermez aman”, “Kara Kaşlı Behicem /
İpini ben çekicem” (Kastedilen Behice Boran’dır. – N. Ankut), “Cel-
lât Kara Ali / Zengin olacağın günler yakındır” (O zamanın meşhur
cellâdı Kara Ali de kimden zengin olacak? Devletten. Kimi asacak?
Bizleri. Bunlar taşınan pankartlar. Demek ki kahraman polis, destan ya-
ratan polis demesi aynı şey, arkadaşlar. Necip Fazıl’ın uzantısı, kuyru-
ğu, devamcısı dikkat edersek. Aynı dil. Boşuna değil bunların birbirle-
rine sahip çıkmaları. Görüyor musunuz aralarındaki organik kopmaz
bağı? – N. Ankut) gibi tehdit yazıları vardı.

“(…)
“Mart ayının son günü başkent Ankara  MTTB’nin “şahlanış”

mitingine katılanların tekbir sesleriyle meşguldü. (Türk-İslam sen-
tezcilerinin eline geçmişti o zamanlar Milli Türk Talebe Birliği. – N.
Ankut) Birbirini izleyen bu gelişmeler üzerine İnönü bir demeç ve-
rerek laik cumhuriyetin korunmasına her zamandan fazla ihtiyaç
olduğunu söyledi.

“O yılın Nisan ayı, son nefesine kadar politika sahnesinden ay-
rılmamakta direnen bir ünlümüzün, Milli Görüş’ün babası Nec-
mettin Erbakan’ın ringe çıkmak için yaptığı ilk hamleye tanık ola-
caktı.” (Orhan Birgit, Kalbur Zaman İçinde Olaylar, Anılar, Portreler,
Doğan Kitap, s. 35-36-37)
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Yani tam bu aralar o da diyor ki, ulan ortam tam bizim istediğimiz
kıvama geldi, biz de atlayalım sahneye ve atlıyor. İşte geçen yıllara ka-
dar da aynen kaldı ve bu Tayyipgiller’in de yetiştiricisi değil mi? De-
mek ki bunların başka bir silahı, kandırmacası yok arkadaşlar.

Ne yapacak? Vurguncu, zalim, hain, halk düşmanı, işbirlikçi, uşak
bunları nasıl gölgeleyecek?

Din sömürüsü yaparak…
Pınar Yoldaş’ımız zamanımızın aslında dolduğunu söyledi ama biz

daha notlarımıza göre 2’nci Sayfadayız. Bir gün, bizden sonra bu ko-
nuşmalara bir ad vermek gerekirse; “Yarım Kalan Söyleşiler” herhal-
de en uygun düşer, arkadaşlar.

(Alkışlar…)

Ergenekon’da ilk tanıkların itirafı
“kumpas”ı bir kez daha kanıtladı

Bir de arkadaşlar Ergenekon-Balyoz Davaları denilen CIA ope-
rasyonları sonuçlandı değil mi, yeni bir başlık atarsak?

Bu konuda çok konuştuk, çok yazdık arkadaşlar. Sadece başka bir
açıdan olaya çok kısa değinmek istiyorum. Yeniden Pınar Yoldaş’ımız-
dan bir ricada bulunacağım. 

“Ergenekon’daki CIA maşası”

Arkadaşlar bildiğimiz gibi bu operasyonun açılışı, iki alçağın orta-
ya sürülmesiyle, öne sürülmesiyle başladı değil mi? Birincisi kimdi?

Osman Yıldırım. Kız kardeşini öldürmüş, yeğenini pazarlamış, her
türlü pis işi yapmış bir insan sefaleti; onu kullanıyorlar. İşte Ümrani-
ye’de gecekonduda bombalar var. İhbarda bulunuluyor. Aslında bomba
falan yok gecekonduda, emniyette çekiyorlar birkaç tane bomba gö-
rüntüsü, Ümraniye’de bulduk diye zabıt tutuyorlar. Hatta polisler ne di-
yorlar kendi aralarında?

Operasyonun adı Ergenekon olduktan sonra sinkaf etmişim savcısı-
nı, hâkimini, değil mi?

Ama hiçbir hâkim, savcı o polisler hakkında soruşturma açmadı. Ve
açıkça sinkaf ediyor ama bir soruşturma açılmıyor çünkü aynı ekipte-
ler. Onlar başka görev yapıyorlar, bunlar başka görev yapıyor. 

Bir de Tuncay Güney. Şimdi Pınar Yoldaş’ımız onu okuyacak.
Kimdir Tuncay Güney?
Pınar Akbina Yoldaş:
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“Adı: Tuncay Güney.
“Çorum’un Kargı ilçesi nüfusuna kayıtlı.
“1972 doğumlu.
“2001’de aldığı 10 yıllık ABD vizesiyle, 7 yıldır New York’ta ya-

şıyor.
“Tuncay Güney, CIA denetimindeki “New York Institutes” ad-

lı web sitesinin Genel Yayın Yönetmeni!
“Babası, Tuncay Güney çok küçükken ölüyor. Yetim ve yoksul.

Çorum’da okurken İmam Hatip Lisesi’nde “ağabeyler” tarafın-
dan fark ediliyor. İstanbul’a getiriliyor. Ünlü “babalar ve oğullar”
uygulamasına maruz kalıyor. Kişiliği yok ediliyor. Suç işleyecek bir
makine haline getiriliyor. Irzına geçilerek eşcinsel yapılıyor. Önce
İsmailağa dergâhına yerleştiriliyor.

“Sonra hızla ilerliyor ve Fethullah Gülen tarikatına dahil olu-
yor. 1989-1991 yılları arasında Fethullah Gülen’in özel kalemi ola-
rak cemaatte görev yapıyor. Altunizade’deki FEM Dersanesi’nin
en üst katındaki Fethullah’ın bürosunda randevuları o düzenliyor.
Görüşmelere katılıyor. Samanyolu televizyonunun kurulmasını
sağlayan ekipte yer alıyor. O dönemde Samanyolu televizyonunda
programlar yapıyor.

“Zamanın Başbakanı Tansu Çiller ve Bülent Ecevit’i bile prog-
ramına konuk ediyor. 1993-1996 yıllarında Akşam gazetesinde mu-
habirliğe başlıyor. 1998 Ocak’ında yayın hayatına başlayan hafta-
lık Strateji dergisinin Haber Koordinatörü görevini yürütüyor.

“Tuncay Güney’in o dönemde yaptığı eylemleri de kendi ağzın-
dan aktaralım:

“- Doğu Perinçek’in Bekaa kampında Abdullah Öcalan’la yap-
tığı görüşmelerin fotoğraflarını PKK’dan alıp MİT’e getirdim.
Lübnan’da PKK’nın adamıyla buluşup, fotoğrafları teslim aldım,
getirip teslim ettim.

“- Fethullahçıların Erbil’deki kolejinin kapanmasını önlemek
için PKK’ya 15.000 doları ben götürüp verdim.

“- Tansu Çiller ile Abdullah Çatlı’yı birlikte gösteren fotomon-
taj fotoğrafı DYP milletvekiline 2.5 milyar lira karşılığında sattım.

“- Büyük Birlik Partisi’ninin kuruluşu için Fethullah Gülen’in
verdiği para destesini Muhsin Yazıcıoğlu’na teslim ettim.

“Bilinen ve görünen nitelikleriyle Tuncay Güney yeminli bir
CIA ajanı, yeminli tercüman olarak Ergenekon soruşturmasında
yerini almıştır. En başından beri Tuncay Güney’in şizofrenik ifa-
delerine dayanarak birçok aydın sorgulanmış ve tutuklanmıştır.”

Bunu da Kaan Turhan’ın, “Ergenekon ve Fethullah” adlı kita-
bından okumuş olduk, arkadaşlar. Biliyorsunuz ilk bunu, İstanbul Polis
Şefi Adil Serdar Saçan, sorgulamıştı o verdiği ifadeler üzerine. Sonra
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Adil Serdar Saçan da aynı saldırıdan içeri girdi biliyorsunuz. 

Toronto’da yaşıyor şu an bildiğiniz gibi. Birkaç bin daireden oluşan
ve 24 saat gözetlenen bir sitede oturuyor. Kolunda, bu röportajlarda var
arkadaşlar zamanımız yok ona, 5 bin dolarlık saat taşıyor.  Ve bundan
20 tane daha var bu saatten diyor. Ayda 5 bin dolar gelirim var, nerden
gelir bilmem, diyor. Emrimde özel arabam var, özel şoförüm var. Lük-
se düşkünüm, diyor Türkiye’de bunları nereden bulacaktım, diyor. Ya-
ni böyle bir yaşam sürüyor. CIA’nın, MOSSAD’ın ellerinde, arkadaşlar.

Şimdi bu bile geçen yıldı sanıyorum nedamet getirdi. Yani bu saldı-
rıda içeriye alınan, zulme uğrayan namuslu, yurtsever, Mustafa Kemal-
ci, Laik askerlerin, aydınların çektikleri zulme ve ailelerinin çektikleri
zulme bu bile yeter artık, dedi. Bakın açıklaması:

“Haham Tuncay Güney konuştu, Ergenekon Davası bir projey-
di bitti artık…

“Ergenekon davasının hahamı Tuncay Güney, SkyTürk televiz-
yonuna konuştu. Kanada’nın Toronto kentinden canlı yayın bağ-
lantısıyla programa katılan Güney “Ergenekon Davası bir projey-
di bitti artık. İçerdekilerin çıkması gerekir” dedi.

“Benim yüzümden tabiî ki cezaevlerine girmesinler. Ben vicda-
nen rahatsızım. İşkence görmeseydim o konuşmaları yapmazdım.
Ergenekon’un temeli sayılan emniyette verdiğim ifadeler geçersiz-
dir. Devlet beni kullandı. Türkiye’de adalet aramak genelevde ba-
kire aramaktan farksızdır” diye konuşan Güney, 5 Mayıs 2012’de
Vatan Gazetesi Mustafa Mutlu’ya yazdığı mektupta “Ergenekon
bir oyundur” demişti.” (Necati Tüfekçi, Milliyet Blog, 9 Şubat 2013)

O mektup da var burada arkadaşlar ama zamanımız yok. Merak
eden arkadaşlar indirir internetten. 

Demek ki emperyalist uşağı, ajanlaştırılmış, insan sefaleti bir ha-
ham bile, bu bir oyundu yahu artık yeter, diyor.

Ama bazı alçaklar, şerefsizler, namussuzlar ne diyor, Amerikan
uşakları?

Adalet gereğini yaptı, diyor değil mi?  Darbeciler hak ettikleri ce-
zaları aldılar, az bile, diyorlar bazıları değil mi? 

Tayyip ne diyor?

Adeta iğne ile kuyu kazar gibi çok zahmet çekerek, adım adım bu-
günlere geldik, diyor. Ve bu devam edecek, dava taşını gediğine otur-
tana kadar da devam edeceğiz, diyor.

Tayyip’in bir bakanı ne diyor?
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Amerikalıların bir deyişi var, bir daha aklından bile geçirme, diye.
Yani o dersi alıncaya kadar geride kalanlar devam edecek, diyor. Ve
adalet diyorlar buna, arkadaşlar.

Şimdi genelevin bakireleri kimler?

Açık değil mi?

Tuncay Güney onların yanında çok masum kalır: Tayyipgiller,
Sevrci Sahte Sol.

(Alkışlar…)

Bizi Ergenekoncu heveskârlıkla suçluyor SODAP, değil mi arka-
daşlar, bir açıklamasında birkaç yıl önce? Okumuştum size böyle bir
Anma tıplantısında. Tuncay Güney’in deyimiyle “genelevin bakireleri”
onlar. Yazık yani…

Ne yazık ki Amerikancı Kürt Hareketinin bazı temsilcileri de aynı
şeyi söylüyor. Yaşlı başlı Ahmet Türk de aynı şeyi söylüyor; yaralı bı-
rakmak tehlikeli olur bunları, diyor. Yazık yahu!.. Yapmayın yahu!.. O
yüzden Barzani bizdeki Amerikancı Kürt Hareketinden bir milyon de-
fa daha dürüst, arkadaşlar. Neyse o yani. Böyle kırk kalıba girmiyor.
Biz solcuyuz, birlikçiyiz vesaireyiz, şu bu, demiyor. Amerikancıyım
ama ayrı bir Kürt Devleti istiyorum diyor. Amacım bu benim, diyor. İn-
san neyse o olmalı yahu! Mevlana’nın dediği gibi: “Ya olduğun gibi
görün, ya göründüğün gibi ol!” 

Ve son, şu anki Amerikancı Kürt Hareketinin kapışmasına dikkat
edersek… PKK ile Barzani Hareketi kapışıyor, arkadaşlar. Erbil’deki
Kürt Konferansı’nda kozlar paylaşılacak. Barzani eleştiriler yönelti-
yor, bunlar daha ayrı, bağımsız Kürdistan’ı bile talep edemiyorlar, di-
yor. Açık Barzani… Geçen BDP’nin önde gelen, hepimizin bildiği bi-
ri; bizi Suriye’de ÖSO’yla anlaştılar diye suçladılar, diyor. Şimdi ne di-
yor bakın arkadaşlar:

“HPG ve ÖSO anlaştı
“Rojava’da, HPG ve ÖSO arasında yaşanan şiddetli çatışmala-

rın ardından barış antlaşması imzalandı. Antlaşma Esad rejiminin
sonunu getirecek önemli bir gelişme olarak yorumlandı.

“Esad’a karşı İttifak
“11 maddelik barış antlaşmasında kentin yönetimi için kentte-

ki tüm etnik yapıların temsil edileceği sivil bir meclisin kurulması
kararıyla birlikte BAAS rejiminden alınan kurtarılmış şehirlerin
girişlerinde HPG ve ÖSO tarafından ortak kontrol noktaları oluş-
turulması yer alıyor.” (Gündem Gazetesi, 19 Şubat 2013 Salı.)
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Yani bu kadar açık gerçekleri yok sayarak; yok yapmadık, diyorlar,
iftira, diyorlar. Oysa olay bu kadar açık... Olmaz yahu, olmaz! İnsan
neyse o olur. Bir niyeti olur insanın doğru yanlış ama onu söyler. İç-
tenlik diye bir şey olur insanda. Barzani işte Amerikancıyım, diyor. Ba-
bam da öyleydi. Bağımsız Kürt devleti istiyorum, diyor. İster… Biz
onu sadece Amerikancı olmakla suçlarız. Kişiliğine bir şey diyemeyiz. 

Neyse, oradan buraya geldik arkadaşlar…
Demek ki bu CIA operasyonu, “Ergenekon Davası” denilen CIA

Operasyonu da, işte en önde gelen kişilerinden birinin itirafıyla bu, ar-
kadaşlar. Bir proje, bir oyun.

Ne projesi?
CIA projesi.
Biz ne dedik daha ilk adımında bu operasyon başladığında?
“Bir CIA Operasyonu olarak Ergenekon Davası”, dedik.
Böyle mi?
Böyle.
İşte Kıvılcımlı bu, arkadaşlar! Bu Kıvılcımlı! Kıvılcımlı Teorisi bu!
(Alkışlar…)

Devrimci teori; kuyrukçuluk, artçılık değil, mistifikasyon değil, gö-
nül eğlencesi değil, arkadaşlar. Savaşta yol gösterici, ışık tutucu kıla-
vuz, projektör devrimci teori. Önceden göreceksin, en önce, en doğru,
en net göreceksin.

Yıllardır konuşmalarımızda, yazılarımızda dünyanın başhaydut
devleti ABD, diyoruz. İşte William Blum ne diyor? “Haydut Devlet”.
Namuslu bakın. O Amerika’da, biz buradayız ama gerçek bu; biz teo-
rimizle görüyoruz, o yaşayıp görüyor. 

Gezi İsyanı’nı hazırlayan olaylar

Evet, yoldaşlar Gezi İsyanı’mız. Bir başlık daha atarsak artık son…
Ne demiştik?
Birincisi; 27 Mayıs Politik Devrimi,
İkincisi; Şanlı 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi ikinci adımı,
Üçüncüsü; Haziran Direnişi’miz, İsyanı’mız. Taksim Gezi İsya-

nı’mız.
Demek ki İkinci Kuvayimilliyeciliğimizin, İkinci Kurtuluş Sava-

şı’mızın üçüncü basamağıdır. Taksim Gezi İsyanı, arkadaşlar.
Bu isyanda, bizim daha önce yaptığımız direnişlerin, sinevizyonda
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izlediğimiz Silivri Direnişlerinin de muhakkak ki rolü var. Eski Cum-
huriyet Mitinglerinin de rolü var. Onlar kitlelerde bir mayalanma
oluşturdu ve burada kıvılcım patladı, arkadaşlar. On milyonlar sokağa
döküldü. 22 günde, sadece İstanbul’da, 7,5 milyon insan alanlara gidip
geliyor. Tabiî her biri başka insan değil bu insanların; bazıları her gün
geliyor. Her gün alanlara gelen insanların toplamı bu 7,5 milyon. Ama
korkunç bir rakam bu. İstanbul’un yarı nüfusuna denk düşer bu rakam.

Ve atılan sloganlar, taşınan bayraklar, flamalar neyi gösteriyor?

Bir; Ortaçağcılığa, Ortaçağa gidişe tepki,

İki; Yeni Sevr’e gidişe tepki.

O zaman bizim buradan çıkarmamız gereken ders ne, yoldaşlar?

Kitlelerin bu taleplerini doğru kavrayıp, onları devrimci bir anlayış-
la en iyi şekilde formüle edip ortaya koyabilmek. Bize düşen görev bu.
Ancak o zaman bu kitlelerle kalıcı, yakın, sıcak bağlar kurabiliriz. Bu-
nu anlamazsak kitlelerle bağ kuramayız. Kendiliğinden gelişen bir is-
yan bu. Demek ki gerçek bir devrimci önderlik olsa devrim çok uzak
değil. İnsanları ayaklandırmak, Demokratik Halk Devrimini zafere
ulaştırmak zor değil. Ama o gerçek önderliği ortaya koymakta ve kitle-
lere göstermekte iş. İş oraya gelip dayanıyor. 

Latin Amerika’daki, Brezilya’daki isyanlara, direnişlere ilham ver-
di bizim Direnişimiz.

Mısır’daki Tahrir Meydanı Direnişçilerine ilham verdi ve orada
Mursi’nin devrilmesine yol açtı.

“Dünya her zamankinden daha küçük, daha tek bir dünya” di-
yor Usta’mız. Dünyanın öbür ucunda olan bir devrimci olay, tâ başka
ucundaki bir olayı, ülkeyi, halkı da doğrudan etkiler. O haldeyiz. De-
mek ki Bunun için çalışmamız gerekir, yoldaşlar. 

Yani ilk kurulduğumuz gündeki benim beklentilerimi, dile getirdi-
ğim beklentilerimi, hepinizin doğru kavrayıp aynı sorumlulukta dav-
ranması gerekir. Hani Pınar Yoldaş’ımız da açılış konuşmasında söz et-
ti ya; “orantısız zeka”, işte Partimizde de herkes kendini benim yerime
koyup, kafasını yastığa koyduğu zaman yahu bu Hareketi, bu Partiyi,
bu Davayı nasıl büyütürüz, diye saatlerini, uykularını harcarsa, o za-
man orantısız zekâ ortaya çıkar Gezi Direnişi’mizde olduğu gibi, arka-
daşlar. Yoksa iş tamam, ağabeyler düşünür yapar, diye birkaç ihtiyarın
sırtında kalırsa, olmaz. Yapamayız, başaramayız arkadaşlar! Bir kez
daha uyarıyorum, yoldaşlardan özellikle rica ediyorum böyle davran-
malarını. Tarihin bizden beklediği sorumluluk bu. Bu olumlu ders.
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Kürt Hareketi’nin Gezi’deki tavrı

Bir de ne yazık ki, biliyorduk zaten ama yüzümüze vurunca daha acı
geliyor. Bu Direnişte, Amerikancı Kürt Hareketi ve onun kontrol ettiği,
BDP’nin kontrol ettiği büyük oranda, Kürt Halkı yer almadı. Ezici ço-
ğunluğuyla Türk Halkının gerçekleştirdiği bir Direniş oldu. Bu konuda
Amerikancı Kürt Hareketinin önderlerinin açıklamalarını daha önce
aktarmıştık konuşmalarımızda, yazılarımızda.

30.07.2013 tarihinde Oda TV’de yayımlanan bir videoda şunları
söylüyor Demirtaş:

“BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, dün CNN Türk ekranla-
rında Hande Fırat, Utku Çakırözer ve Hüseyin Yayman’ın başta
çözüm süreci olmak üzere gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

“Demirtaş, Gezi Direnişi’ne karşı neden mesafeli yaklaştıkları-
nı da açıkladı.

“Direnişi hükümeti devirmeye yönelik bir darbe girişimine
doğru yöneltmek isteyen grupların olduğunu söyleyen Demirtaş,
biz buna şiddetle karşı çıktık”

dedi.

Yahu sen hükümeti hedef almayacaksan neyi hedef alacaksın? Za-
bıtaları mı?.. Onlara karşı mı eylem yapacağız?

Ama ortak paydaları aynı; Amerika oynatıyor. Kankalar artık. Si-
yam ikizleri… Birbirlerinin canlarının acıtılmasına izin vermezler. Ara-
larında tepişirler o ayrı. Geldikleri nokta ne yazık ki bu. Sadece De-
mirtaş değil, KCK Eşbaşkanı Cemil Bayık, Gezi’ye neden katılma-
dıklarını anlatıyor yahut yeterli şekilde katılmadıklarını:

“CHP, MHP, İP bunu AKP’yi yıpratma hareketine dönüştür-
mek istedi. Bu bir saptırmaydı.”

Burada bir defa olayı çarpıtıyor: MHP var mı? Yok!

Bahçeli ne dedi? Katılan milletvekilini derhal atarım. MHP’nin yö-
neticileri yok. Sadece bir grup, 10-15 kişi bir gün geldiler Taksim’e,
Cumhuriyet Anıtı’nın oraya. Yok, başka da gelmediler. MHP yöneti-
mindeki kitle gelmedi. Ha MHP’ye oy vermiş de gelmiş o ayrı… Yani
bu söylem bir saptırmaydı.

“Diyelim ki bu sonuç yaratıldı. Bunun kesinlikle Türkiye’nin
demokratikleşmesine, Kürt Sorunu’nun demokratik siyasal çözü-
müne hizmet etmeyeceği çok açıktır. Başarılı oldular mı? Elbette ki
olamadılar ama gölge düşürdüler. Bu bir gerçek.”
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Yani hükümetin düşürülmesine hayır, diyor. Demokratikleşmeye
hizmet etmez.

Niye?
AKP kalmalı. Anlayış bu.

“Bayık Gezi eylemlerine verdiği anlamı en çarpıcı şekilde şu
cümleyle ifade ediyor (Bak burada da hemen tersi, bir paragraf yuka-
rıda söylediğiyle çelişiyor. – N. Ankut): Gezi’den sonra artık Türki-
ye eskisi gibi olmaz. (Ee, Türkiye’yi böylesine dönüştüren bir hareke-
tin sen dışındasın. Sen de katılaydın da eskisi gibi hiç olmasaydı. Ama
yok, AKP’nin canının incitilmesini istemeyiz, diyor. – N. Ankut) Ba-
yık’a göre Türkiye’de 15-16 Haziran olaylarından sonra ilk kez
büyük kitlesel bir hareket gelişiyor ve bu Türkiye’de (bakın burada
da çelişiyor. – N. Ankut) Demokratik siyasetin önünü açıyor” (Mah-
mut Hamsici, BBC Türkiye, 29 Ağustos 2013)

E, ne oldu?
Demokratik siyasetin önünü açan bir harekete sen katılmıyorsun ve

ona karşısın. Yani insan saçmaladı mı böyle olur işte, gerçek niyetini
açıkça ortaya koyamadı mı… Demiyor ki, Amerika bize AKP ile bu işi
götüreceksiniz, birbirinize zarar vermeyin, dedi. O yüzden biz de
AKP’yi yıpratan bir harekette yer almadık. Desene bunu açıkça… Bar-
zani olsa der ama bunlar böyle söyler işte. Bir de eylemden ne kadar
sonra söylüyor arkadaşlar?,

Demek istediğimiz yani Kürt illerinde Kürt Halkını tutuyor mu bu
parti?

Tutuyor.
Gerçek bu mu bu arkadaşlar?
Geri kalanını da AKP tutuyor.
Ne yazık ki bu devrimimizin üçüncü basamağında yer almadılar

hatta ket vurmaya çalıştılar.
İşte Taksim’deki palalı da BDP’li ailecek. BDP’ye oy veriyorlar.

Eğer o palalı HKP’li olsa ne yapardı bizimkiler, Sevrci-Soytarı Sahte
Sol; hakkımızda neler derlerdi değil mi? Olmasına olanak yok da...
Ama güç olduğu için BDP’ye hiçbir şey diyemedi hiç kimse.

Yine Hatay’daydı sanıyorum engelli arabasında bir engelli genç ara-
basının önüne Mustafa Kemal resmi koymuş. Sadece o resim var diye
arabasını tekmeliyorlar. 

Mustafa Yoldaş’la vapurdayız, Kadıköy vapurundaydık. Mustafa
Yoldaş, bizim sülaleye, babalara benziyor diye, benziyor da gerçekten
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de Koca Yusuf’a, yanına oturan biriyle sohbet etmek istedi. Gençler de
sloganlarımızı atıyorlar. Nasıl ateş püskürüyor gençlere. Biz yaşlarda
da var. Nasıl ateş püskürüyor…

Ne yazık ki şu gerçek de ortaya çıktı ki, nasıl mevcut Ermenistan
Devleti ve Yunanistan ulusal kimliklerini Türk düşmanlığı üzerine inşa
ettilerse, PKK de siyasi kimliğini Türk düşmanlığı üzerine inşa etti. 

8-10 yıl kadar önceydi sanıyorum, Kürt şair kadın Bejan Matur;
“yağmadan, saldırıdan, katliamdan ibaret Türk Tarihi demekle bu iş ol-
maz, barış falan da yapılmaz bu yaklaşımla” dedi bir röportajında. Ama
bu arkadaşların 35 yıldır söyledikleri bu, Türk Tarihi hakkında. Şimdi
öyle olunca böyle acı sonuçlar ortaya çıkıyor. 

Zaten Amerikancı çözüm de belli oranda, ne diyelim 1/5, 1/4, ya da
1/3 oranında hayata geçmiş durumda. Kürt illerinde bugün ikili iktidar
var. Bu gerçek de açık ve bundan asla geriye dönüş olmaz. Amerikan-
cı çözümü Kürt hareketi hayata geçirecek. Geçiyor adım adım, onu
gösteriyor gelişmeler. Bunu da böyle görüp tespit etmemiz gerekir.

O zaman, 1933’ten bu yana Usta’mızın dediği “Yedek Güç-İhtiyat
Kuvvetimiz”, ne yazık ki artık ABD’nin güdümüne, yörüngesine gir-
miş durumda. Tabiî biz bunu engellemek için elimizden gelen çabayı
göstereceğiz. Tamam böyle deyip razı olmayacağız ama bu gerçekliği
de, mevcut durumun, şartların bu olduğunu da görmemiz lazım, mantı-
ğımızla, teorimizle. Ne yapalım, o zaman Yedek Güçsüz devrimimizi
yapacağız.

Bununla da yetinmediler bir de “HDP” kurdular. Bununla neyi
amaçlıyorlar?

Anadolu’daki yani Türkiye’nin Kürt illeri dışında kalan, Kürdistan
dışında kalan bölümündeki Kürt nüfusu Amerikan çizgisine çekmeyi
amaçlıyorlar, Amerikan yörüngesine götürmeyi ve orada tutmayı
amaçlıyorlar. Yani devrimimize katılmasını engellemeyi amaçlıyorlar.
HDP’nin de açık, net amacı bu. Bunu da görmemiz lazım. Tabiî biz de
buna kesinlikle razı olmayacağız. Kürt kardeşlerimizi kazanmak zo-
rundayız, Kürt Meselesi’nin onurlu, devrimci çözümü var, bunu sa-
vunmalıyız demek durumundayız, zorundayız sonuna kadar. Bu ger-
çeklikleri bilerek hareket etmek zorundayız.

Evet arkadaşlar, Pınar Yoldaş’ımız Hoca’m salonu teslim etmemiz
lazım, müzik grubumuza hiç zaman kalmıyor, dedi.

Biz de sizi daha fazla yoramayacağız, mecburen yoramayacağız…

Bu kadar uzun süre dikkatle dinlediğiniz için devrimci yüreğimin
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tüm heyecanı ve sıcaklığıyla hepinizi kucaklar sevgi ve saygılarımı su-
narım yoldaşlarım…

(Alkışlar… Sloganlar… Halkız, Haklıyız, Kazanacağız…)
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