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Yugoslavya, Irak, Libya, Suriye…
Sıra Sende Türkiye1

1 Kitapla aynı adı taşıyan bu ilk makale, Halkın Kurtuluş Yolu Gazetesi’nin 3 
Kasım 2014 tarihli 81. Sayısında Başyazı olarak yayımlanmıştır. Kitabı oluşturan 
diğer bölümler ise Halkın Kurtuluş Partisi’nin 26 Ekim 2014 tarihinde düzen-
lediği Hikmet Kıvılcımlı’yı Anma Toplantısı’nda Halkın Kurtuluş Partisi Genel 
Başkanı Nurullah Ankut’un yaptığı konuşmanın çözümlenmiş metnidir.
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Önsöz Yerine

Yugoslavya, Irak, Libya, Suriye…
Sıra Sende Türkiye

Kaça bölünmeyi arzu ederdiniz? İkiye mi, üçe mi? Yoksa dör-
de, beşe mi?

Başpatronun, daha doğrusu başhaydutun (ABD’nin) Silahlı 
Kuvvetler Dergisi’nde “Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)”un 
haritası yayımlandı. Aynı dergide bu haritayla birlikte bu haritayı 
yorumlayan bir de makale yayımlanmıştı. Bunlara göre en az üçe 
bölünüyor Türkiye. “Free Kurdistan”, Ermenistan ve gayrı 
gerisi de sana bırakılan bölgeden oluşan Yeni Türkiye. Türki-
ye diyoruz da aslında artık o lafın gelişi. Yani Sevr’i uyguluyor 
adam. Sevr’in de tamamını göstermiyor. Bugün durum değişik 
tabiî. 90-100 yıl önceki gibi değil. Orada güm diye haritanın ta-
mamını çökkün Osmanlı’nın önüne indirivermişti. Şimdi alıştıra 
alıştıra gidiyor.

Bak Kürt illerinde artık kırsalda, şehirlerde yollar kesiliyor, 
kimlik kontrolleri yapılıyor. Koridorlar açılıyor, oradan Barza-
ni’nin Peşmergeleri gelip Suruç’tan Kobanê’ye geçiş yapıyor. 
Peşmerge konvoyunu izleyen kitleler “Biji ABD”, “Biji Serok 
Obama” sloganları atıyor. Küçücük çocukların yüzleri ABD 
bayrağı çıkartmalarıyla boyanıyor, yani ABD’nin BOP Planı aşa-
ma aşama pratiğe geçiriliyor. Ardından BOP’un Ermeni bölümü 
gündeme gelecek. Senin askerin o bölgede zaten kışlalarından 
çıkamıyor ya bugün bile, yarın tümden çekildiğinde Ermeniler 
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de kuzeydoğudan giriş yapacak, burası Tarihi Ermeni Vatanıdır, 
diyerek, Batı Ermenistan’dır diyerek.

Hani sen Suriye için “uçuşa yasak bölge oluşturalım” falan 
diyorsun ya, bugün yarın ABD o uçuşa yasak bölgeyi sana uygu-
layacak. Şu numaralı boylamların doğusuna geçemeyecek senin 
hava araçların, diyecek. Geçerse, bizim hedefimiz olacak, diye-
cek.

Birleşmiş Milletler’den de bu konuda kararlar çıkartacak.
Onun amacı bölgede İkinci bir İsrail, Müslüman bir İsrail yani 

“Free Kurdistan”, bunun ardından da Üçüncü bir İsrail, Hıris-
tiyan bir İsrail yaratmaktır. Bu Üçüncü İsrail’i de Gürcistan, Uk-
rayna üzerinden müttefiki AB Emperyalistleriyle buluşturmaktır. 
Yani aradaki mesafeyi kesintisiz biçimde kendi çizgisinde, kendi 
uydusu olan devletlerle kapatmaktır. Bu şekilde de emperyalist 
rakibi Rusya’yı eski Yeşil Kuşak Projesi benzeri bir kuşakla 
çevreleyip tecrit etmektir. Ha, tabiî, BOP’un doğu bölümü de var. 
İran, Afganistan, Pakistan’a ilişkin bölümü de var. O bölümüyle 
de Rusya’nın doğusunu ve Çin’i aynı şekilde ablukaya almayı 
amaçlamaktadır.

Emperyalist haydut, planını projesini 1950’li yıllardan bu yana 
yapmış, elinin altında bekletmiştir. 1991’de Sosyalist Kamp’ın 
yıkılmasıyla birlikte de artık dünyada kendisine dur diyecek bir 
namuslu ve etkili güç kalmadığına hükmederek saldırıya geç-
miştir. Irak, Yugoslavya savaş ve saldırılarıyla başlatmıştır bu 
emperyalist yağma savaşını. Ne yazık ki her ikisinde de başarılı 
olmuştur. Eski Sosyalist Yugoslavya’yı tam 7 parçaya bölmüş-
tür, Irak’ı 3’e. İşin bu aşamasında Latin Amerika’dan devrimci 
rüzgârlar esmeye başlamıştır tüm dünya halklarına ve mazlum 
ülkelere umut ve moral veren. Ölümsüz Devrimci Chavez’in 
önderliğindeki Bolivarcı Hareket bütün Latin Amerika’yı etki-
lemiştir. Che’nin kanıyla sulamış olduğu Bolivya toprakları da 
devrimci filizler vermeye başlamıştır. Yerli halktan Evo Morales 
Başkan seçilmiş ve “Che’nin ideallerini gerçekleştirmeye çalı-
şacağım”, beyanında bulunmuştur. Tabiî Küba’nın da yer aldığı 
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bu devrimci liderlerin önderliğindeki Latin Amerika Sol Hareke-
ti, Kuzey Emperyalizmi ya da İmparatorluğu adını verdikleri bu 
haydutları Latin Amerika’dan defetme savaşına girmiştir.

Bu beklemediği saldırı karşısında afallamıştır saldırgan hay-
dut. Bir süreliğine de olsa başının derdine düşmüştür. Ve bölge-
mize ilişkin projelerini uygulayamaz olmuştur.

Fakat ne yazık ki Fidel ve Chavez ağır biçimde hastalanmış-
tır. Nitekim Chavez geçen yıl 5 Mart’ta aramızdan ayrılmıştır. 
İşte bu hastalıklar kendisine son seçim kampanyasında da gön-
derdiğimiz mesajda söylediğimiz gibi, ABD’nin başını çektiği 
emperyalist haydutların yeniden insanlık dışı saldırılarını başlat-
malarına sebep olmuştur.

Libya’ya saldırmıştır bu çakallar. Sonunda da yurtsever Li-
bya lideri Muammer Kaddafi’yi linç ettirerek katletmişler ve 
Libya’yı cehenneme çevirip bırakmışlardır. 100 bin civarında 
masum Libya insanını da öldürmüşlerdir. Libya bugün bir fetret 
devri yaşamaktadır. Aşiretler derebeyliklerini ilan etmiş durum-
dadır.

Suriye ise her gün tanık olduğumuz gibi tam bir cehennem-
dir. Tabiî Irak da öyle. Bu her iki ülke de şu anda fiilen üçer par-
çaya bölünmüş durumdadır. ABD Emperyalistleri kendilerinin 
yaratmış olduğu IŞİD canavarını araç olarak kullanarak bu bö-
lünmüşlüğü tam bir resmiyete ve kalıcılığa kavuşturmayı hedef-
lemektedirler. Aynı zamanda böylece de “Free Kurdistan” yavaş 
yavaş oluşturulmuş olmaktadır.

Bu Müslüman İsrail işlevi görecek olan Kürdistan’ın üçüncü 
ayağı da yani Türkiye ayağı da daha yavaş olmakla birlikte oluş-
turulmaktadır gün be gün.

Bir süre sonra Türkiye’de de olaylar çok hızlı gelişecek, bu-
rası da Suriye benzeri bir hal alacaktır. Hatta, emperyalistlerin 
projenin Ermenistan bölümünü de pratiğe koymak istemesiyle 
birlikte Türkiye tam anlamıyla kan deryasına dönecektir.

Bu gidişin mimarları ve başaktörleri ABD ve AB Emperya-
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listleridir. Onlar, Birinci Kuvayimilliye’nin öcünü almak iste-
mektedirler. Hatta onlar tâ 1071 Malazgirt’in intikamını alma 
peşindedirler.

Biz, teorimizin gücüyle ya da düşürdüğü ışıkla işin bu nok-
talara geleceğini on yıllar öncesinde gördük ve gösterdik. Bizi 
“Sevr Paranoyası” görmekle suçladılar, Sevrci Soytarı Sahte 
Sol diye adlandırdığımız gruplar. Bu emperyalist projenin yer-
li işbirlikçi uygulayıcıları da vardır tabiî: Bunlar Meclisteki 4 
Amerikancı Burjuva Partisinin tamamı, Pensilvanyalı İblis Fet-
hullah’ın cemaati, yerli Parababaları yani TÜSİAD, MUSİAD, 
TOBB, TİSK ve onların emrindeki satılmışlar medyasıdır. Tabiî 
onların bir de bizim “Sevrci Soytarı Sol” dediğimiz PKK, BDP, 
HDP ibrikçiliğinden başka hiçbir düşüncesi ve davranışı kalma-
mış bulunan zavallılar sürüsünden oluşan destekçileri vardır.

Tayyipgiller iktidarı zaten başından sonuna bir ABD projesi-
dir. MHP yine CIA eliyle kurulmuş-kurdurulmuş Kontrgerilla’nın 
özel örgütüdür. PKK, BDP, HDP 1991’de Sosyalist Kamp’ın yı-
kılışıyla birlikte dümeni Amerika’ya kırmış, Bekaa’ya gelen CIA 
yetkilileriyle anlaşmalar yapmış, kalıcı ittifaklar oluşturmuştur. 
ABD Emperyalistleriyle eklemlenmiştir, onların bir parçası ol-
muştur artık. Daha bugünden devlet olamamış İsrail’dir.

Ne diyor YPG sözcüsü Polat Can?
“Kobanê kazanırsa Amerika kazanır.”
Onların birinci “Serok”u Obama’dır artık.
CHP de CIA, MOSSAD ve Fethullah işbirliğiyle tertiplenen 

kaset operasyonu sonrasında yönetime gelen Sorosçu-Tesevci 
Kılıçdaroğlu ekibiyle birlikte tam bir proje partisine, ABD işbir-
likçisi, hizmetkârı bir partiye dönüşmüştür.

Halk kitleleri, yine CIA’nın 1950’lerden itibaren yürürlü-
ğe koyduğu “Yeşil Kuşak Projesi” çerçevesinde oluşturulan ve 
geliştirilen, yaygınlaştırılan ve güçlendirilen Ortaçağcı örgütler 
eliyle yani tarikatlar, cemaatler, Kur’an Kursları, İHL’ler ve cami 
imamları eliyle Muaviye-Yezid diniyle, CIA, Washington, Pen-
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tagon İslamıyla afyonlanmış, uyuşturulmuştur. Onlar, ABD Em-
peryalistlerinin Türkiye’deki en etkili işbirlikçilerinden Hırsızlar 
İmparatoru’nu çılgınca alkışlayarak “hüloğğğ” çekmeyi iş yap-
mak sanıyorlar. O kişi ki serçe kadar yürek taşımaz, hırsızlıktan, 
ihanetten ve zalimlikten, canilikten başka hiçbir şey bilmez.

Böyle bir Türkiye’deyiz ne acı ki. Yukarıda andığımız fela-
ketler apaçık bir şekilde geliyorum, diyor. Ve çok büyük olası-
lıkla gelecek de.

İş, 1919’larda Birinci Kuvayimilliye’de olduğu gibi yine biz 
antiemperyalistlere, tam bağımsızlıkçılara, yurtseverlere ve Mus-
tafa Kemal geleneğini benimseyip sürdürenlere kalacak. Önde-
rimiz Kıvılcımlı’nın Yörük Ali Efe’nin çetesine katılmak üzere 
Ege’ye çıktığı gibi İkinci bir Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı 
yapmak üzere meydanlara çıkacağız. Mücadele edeceğiz, sava-
şacağız, ABD Emperyalistlerini ve onların yerli ortağı Paraba-
balarını, işbirlikçi hainlerini ülkemizden defetmek için. Yıllarca 
sürecek bu savaşımızı, birincisinde olduğu gibi, Kürt kardeşleri-
mizle birlikte yapmak isterdik aslında; 1071’de Malazgirt’te ve 
Birinci Kuvayimilliye’de olduğu gibi. Bu savaşın sonunda kaza-
nacağımız zaferle de gerçek anlamda eşitlik, kardeşlik temelinde 
Kürt Sorunu’nu da çözmek isterdik.

Ama öyle görünüyor ki Amerikancı Kürt Hareketi kısa dö-
nemde buna imkân vermeyecek. Tayyip’in Türk Halkının yarı-
sını peşine taktığı gibi o hareket de Kürt Halkını çoğunluğuyla 
peşine takmış durumda. Ve artık internet görüntülerinde izlendiği 
gibi o halkı, o çocukları “Bijî Serok Obama” diye bağırtmakta, 
yüzlerini Amerikan bayrağını simgeleyen şekillerle boyatmakta-
dır.

Ne yapalım… Bizim elimizden gelen bu kadar. Gücümüz bu-
gün buna yetiyor.

Ama Tarihin determinist akışı bizden yana. Emperyalistler ve 
işbirlikçileri eninde sonunda yenilecekler, kaybedecekler. Tarih 
onları mahkûm edecek ve bizi haklı çıkaracak. Tarihin hükmün-
den kimse kaçamaz, kurtulamaz… 03.11.2014



BOŞ SAYFA
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Birinci Bölüm

Kıvılcımlı’nın Teorisinin Işığı Altında
Bölgemizin Görünümü

Sevgi ve saygıdeğer yoldaşlarım,
Ülkemiz ve halklarımız, tanık olduğumuz gibi çok karanlık 

günlerden geçmekte. Mustafa Kemal’in 1919 19 Mayısı’nda 
Samsun’a çıktığı, önderimiz Kıvılcımlı’nın Kuvayimilliye’ye 
katılmak üzere Yörük Ali Efe’nin çetesine katılmak üzere Ege’ye 
çıktığı günlerdeki kadar kara günlerden geçmekteyiz.

Bu konuşmam da, bu kara günlerin bir tahlili, bir sebep ve 
sonuçlarıyla açıklanır hale getirilmesi olacak. Bazı yoldaşlarım, 
bir eylem anındaki gibi ajitatif bir konuşma yapmamı önerdiler, 
talep ettiler. Ama ben, ondan ziyade bir matematik ya da fizik 
problemi çözer gibi sıkıcı olmayı göze alarak, bu kara günlerin 
sebeplerini, sonuçlarını ortaya koymanın daha yararlı olacağı ka-
nısına vardım. O bakımdan sizleri biraz sıkmak pahasına, ama 
içinde yaşadığımız günlerin, ülkemizi derinden sarsan, halkları-
mızı acılara gark eden meselelerin sebeplerini ortaya çıkarmanın 
buna değeceğini düşündüm.

Geleceğe yönelik, kısa vadeli geleceğe yönelik tabiî, keşke 
sizlere mutlu edici, sevindirici şeyler söyleyebilseydim. Bunu 
çok isterdim ama ne yazık ki böyle şeyler söyleyemeyeceğim. 
Hatta daha da kötü günlerin bizleri beklediğini söyleyeceğiz. 
Daha karanlık günlerden geçeceğiz…
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Ve gelecekte, tabiî kısa vadeli gelecekte, eğer dünyanın baş-
haydudu, alçak emperyalistler Suriye’de varmak istedikleri ama-
ca kesince varır ve elde ettiklerini pekiştirirlerse sıra ülkemize 
gelecek ve Türkiye de Irak’laşacak, Libya’laşacak, Suriye’leşe-
cek. Muhakkak bunu denemek isteyecekler. Zaten bunun mini bir 
provası 6-7 Ekim’de yaşandı. Türk Kürt’e saldırdı, Kürt Türk’e 
saldırdı, Sünni Aleviye saldırdı, Alevi Sünniye saldırdı. Halklar 
birbirini, çok küçük çapta da olsa, boğazlamaya girişti.

Zaten Sosyalist Kamp’ın yıkılışından sonra yani 1991’den 
sonra bölgemizde ve ülkemizde ABD Emperyalistleri tarafından 
projelendirilen ve hayata geçirilen tüm girişimler, operasyonlar; 
bölgemizin ve ülkemizin bugünlere getirilmesini, daha da ileri 
götürülerek Mütareke günlerine götürülmesini ve Yeni Sevr’in 
önümüze konulmasını hedefliyordu.

Tayyipgiller’in projelendirilip iktidara getirilmeleri ve 12 yıl-
dan bu yana iktidarda tutulmaları, “Ergenekon davası” denilen 
CIA operasyonunun sürdürülmesi ve amacına ulaştırılması yani 
Mustafa Kemal geleneğini çok az miktarda da olsa taşıyan Türk 
Ordusu’nun tümden o geleneği taşıyan unsurlardan kopartılarak 
topukçu gebeş Necdet Özel paşanın ve onun gibilerin emrine ve-
rilmesi hep Türkiye’nin Yeni Sevr’e götürülmesini amaçlayan 
projenin bir parçasıydı. Tüm kamu varlıklarının satılması birer 
birer, yine aynı projenin bir parçasıydı. Halklarımızın işsizliğe, 
yoksulluğa, açlığa, bunalıma sürüklenmesi, yine hep aynı proje 
kapsamı içindeydi. Dikkat edersek hiç ara vermediler buna. Ge-
çen haftanın bir haberiydi: Bursa Orhaneli Termik Santrali’ni de 
özelleştiriyorlar, değil mi arkadaşlar?

Ve halklar buna karşı mücadele etmeye çalışıyor. Ne yazık ki 
örgütsüz olduğumuz için kaybediyoruz bu tür mücadelelerde, ne 
acı ki... Oysaki özelleştirme halklar için zulüm demek, yoksulluk 
demek, sefalet demek, açlık demek. Ama buna hiç ara vermiyor-
lar.

Geçen haftanın yine bir televizyon programıydı: Karadeniz 
Ereğlisi Demir Çelik fabrikası 2006’da özelleştirildi bildiğimiz 
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gibi. Oranın namuslu bir Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yar-
dımcısı varmış, adı Niyazi Özcan. Ulusal Kanal’daki “Ekopo-
litik” programında izledim. Anlatıyor o genç mücadeleci, halkçı 
insan; özelleştirilmeden önce, diyor 10.840 kişi bu demir çelik 
fabrikasında çalışıyordu. Şu anda çalışan sayısı 5400. Yani yarı 
yarıya azalmış. Ama belki üretim daha da arttı.

Bu neyi gösteriyor? 
Sömürünün daha da katmerlendiğini ve işsizliğin aynı oranda 

daha da azgınlaştığını gösteriyor.
2006 öncesi mahkemelerimizde 5 bin icra dosyası vardı, şu 

anda 40 ila 45 bin arasında icra dosyası var, diyor. Yani insanlar 
icralık. Her dosya sahibinin eşinin ve çocuğunun da olduğunu 
düşünürsek (Ereğli’nin nüfusu şu anda aşağı yukarı 80 bin, di-
yor) hemen hemen Karadeniz Ereğlisi’nde, nüfusun tamamı ic-
ralık durumda. Esnaf kan ağlıyor, diyor. Eskiden fabrika Ereğlili 
esnaflara ürettiği demiri verirdi, onlar eliyle iç piyasaya mal sürü-
lürdü, esnafımız da buradan ekmek yerdi. Ama şimdi bunlar orta-
dan kalktı. Fabrikamızda üretilen demirin beşte dördü yabancılar 
aracılığıyla pazarlanıyor, diyor. Bölgemizin bir milletvekili var. 
Ercan Candan, profesör, bizim buranın insanı, ama o da AKP’nin 
milletvekili olduğu için haklarımızı savunamıyor, diyor.

Yani yoldaşlar bu kadar zulüm görüyor halk, yine de AKP’den 
milletvekili çıkarıyor.

Bu ne yaman çelişki değil mi?
Apaçık etinde, kemiğinde yaşıyor zulmü, AKP’nin kendisi-

ne yaptığı zulmü. Ama yine de DİSK/Nakliyat-İş Genel Başkanı 
Ali Rıza Küçükosmanoğlu Arkadaş’ımızın Marks’tan yaptığı 
aktarmada dile getirildiği gibi “cellâdına sarılıyor” insanlar.

İşte bizim hep söylediğimiz; Hz. Muhammed’in ve Kur’an’ın 
İlkel Sosyalizm gelenekli, gerçek İslamıyla hiç ilgisi olmayan bu 
Yezid, Muaviye günümüzün deyimiyle CIA, Pentagon İslamı bu-
nun için durmadan pazarlanıyor.

İşte yine geçen haftanın haberi, belki iki gün öncenin; Si-



20

nop’ta müftülük valiliğe başvuruyor. Diyor ki: Okullarda da 
Kur’an kursu açılsın, her okulda. Valilik, Milli Eğitime hava-
le ediyor dilekçeyi. Milli Eğitim kararlaştırıyor; 6 tane okulda, 
temel eğitim okulunda Kur’an kursu açılmasına karar veriyor. 
Ve o okullardaki kitaplıklar, laboratuvarlar lağvediliyor; oralar 
Kur’an kursu hizmetine sunuluyor. Yani okullarımızı imam ha-
tipleştirmeleri yetmiyor, 9 yaşındaki kızlarımızın başını çarşafa, 
örtüye, türbana soktukları yetmiyor; okulları da aynı zamanda 
Kur’an kursu haline getiriyorlar. Ama bunların hiçbirinde gerçek 
İslam öğretilmiyor ki… Yezid İslamı öğretiliyor.

Hz. Muhammed’in dünyada en sevdiği insan olan Hz. Hüse-
yin’i canavarca katleden ve kendisinin Halifeliğine biat etmedi-
ği için onu dinden çıkmakla suçlayan Yezid’in hiç İslamla ilgisi 
olabilir mi? Muhammed Peygamber’le ilgisi olabilir mi?

Olamaz.
Bunların da olamaz, arkadaşlar. İşte bunların savunduğu bu 

din, durup dinlenmeden alıp satmaya hız verdikleri bu din, bu 
işlevi görüyor. Halkın cellâdına âşık olmasını sağlıyor. Bizim 
gençliğimizdeki Yeşilçam filmlerinde masum genç kızları kalleş-
çe, alçakça tuzağa düşürüp kandıran kötü adamlar olurdu. Bunlar 
gazozun içine uyku ilaçları katarak uyuturlar ve kirletirlerdi genç 
kızları. İşte bunların alıp sattığı bu CIA, bu Yezid dini aynen bu 
işlevi görüyor. Nuri Alço’nun gazoza kattığı uyuşturucu işlevini 
görüyor. O yüzden hiç hız kesmeden bunu sürdürüyorlar. İhanet-
lerini, vurgunlarını, namussuzluklarını arttırdıkça bu CIA dinine 
sarılıyorlar. Bakın biz ne kadar Müslümanız, diyerek cahil in-
sanlarımızı, bilinçsiz insanlarımızı kolayca kandırıyorlar. Onlar 
da bunların dindar olduğunu sanıyor. Oysa namuslu ilahiyatçı 
Yaşar Nuri’nin dediği gibi, başta Tayyip gelmek üzere, bunların, 
Hz. Muhammed cenaze namazlarını bile kıldırmaz. Kamu malı 
yiyenin cenaze namazı kılınır mı hiç?.. Bunlar bu kadar dinden 
çıkmış insanlar. Ama buna rağmen kandırmaya devam ediyorlar 
insanlarımızı.

Namuslu ekonomistlerin yaptığı araştırmalara göre, alın te-
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riyle geçim sağlayan işçilerimizin, memurlarımızın elde ettikleri 
ücret ve aylığın alım gücü, yarı yarıya düşmüş bu 12 sene içinde. 
Ama buna rağmen, işte daha geçen hafta Gezici Araştırma Şirke-
ti’nin yaptığı araştırmaya göre, bunların (AKP’nin) oy oranı yüz-
de 41. İşte hep bu din alıp satma yüzünden… Haluk Şahin, si-
yaset bilimci, akademisyen bildiğimiz gibi, sanırım Halk TV’de 
bir programda; Avrupa’da bugüne kadar hiçbir parti 3 dönem art 
arda iktidara gelemedi seçimle, dedi. Ama bu geliyor.

Ne sayesinde? 
İşte din alıp satma sayesinde ve Laik Cumhuriyetle hesaplaş-

ma sayesinde.
Daha sonuna gelmedik, Mustafa Kemal’in ve Birinci Kuva-

yimilliyecilerin kurduğu Laik Cumhuriyetin işini tümden bitir-
medik, daha yapacak işimiz var, diyerek bu mecnunlaştırdığı in-
sanları kandırıyor. Ve üst üste seçimler kazanıyor. Medyayı satın 
alıyor. Parababaları zaten kimi çıkarı gereği, kimi korkutulma 
sonucu bunun yörüngesinde. Akademisyenleri var. Televizyonlar 
tümden bunun elinde. Yani insanların gerçekten bu düzen tarafın-
dan nasıl çürütüldüklerini görüyor insan.

Geçen bir medya yazarı, AKP ile de görüşüyor, milletvekili-
ne sordum diyor; ya bu 17-25 Aralık olaylarına ne diyorsunuz? 
diye. Gerçek, diyor AKP milletvekili. Aşağı yukarı milletvekil-
lerimizin çoğu da bunun gerçek olduğuna inanıyor, diyor. Ama 
çıkar için, koltuk için inanmamış görünüyorlar. Tayyip ne derse 
onun dediğini yapıyorlar. Yani bu büyük bir çürümüşlük… İn-
sanlıktan eser kalır mı böyle davrananlarda?

Medyadaki üniversite bitirmiş aydınların durumu da aynı…
Ortaya saçılan hırsızlığı ispatlayan tapelere inanmamak 

mümkün değil normal zekâya sahip olmak kaydıyla. Ayan beyan 
ortada gerçek olduğu.

Yargı da öyle… Hep söylediğimiz gibi, şu anda normal Batı 
ülkelerinde uygulanan burjuva hukuku Türkiye’de uygulanmış 
olsa, başta Tayyip olmak üzere, tüm milletvekilleri, tüm il, ilçe 
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yöneticileri onlarca, yüzlerce yıllık cezalara mahkûm olmuş ve 
tüm mal varlıklarına el konulmuş olarak içeride olmaları gerekir.

Biz o bakımdan hep ne dedik yıllardan bu yana?
Tayyipgiller, diyoruz.
Bunlara başbakan demek, bakan demek, milletvekili demek, 

hele hele sayın demek, onların işlediği suça belli oranda, az oran-
da da olsa katılmak, ortak olmak demektir. Bunların tek bir sıfa-
tı var. Deniz Feneri Savcısının, o namuslu savcının dediği gibi 
bunlar Türkiye’yi “Hırsızlar İmparatorluğu” haline getirdiler 
ve en baştaki de “Hırsızlar İmparatoru”. Öbürleri de o impara-
torluğun görevlileri... Başka hiçbir sıfatları yok bunların. Başka 
sıfatla bunlara hitap eden, kişiliğini ayağının altına almış olur, 
namusundan vazgeçmiş olur. İnanmadığı bir şeyi söylemiş olur. 
Eğer böyle yapılabilse bu sandık oyunu bozulur. Herkes bunlarla 
karşılaştığında; “ey hırsız”, “ey soysuz”, “ey kamu malı aşırıcı”, 
“ey hain” diye hitap edebilse bunların oyunu biter. Ama böyle 
yapamıyor kimse. Ve sadece biz yapabiliyoruz, yoldaşlar. Çünkü 
biz Kıvılcımlı Usta’nın öğrencileriyiz.

Karanlık günlerden geçiyoruz, dedik. Daha da karanlık günler 
göreceğiz, zor günler göreceğiz ama umutsuz değiliz. Devrimci, 
çelikleşmiş irade demektir. Bir başına bile kalsa yılgınlığa düş-
mez, korkuya kapılmaz, umutsuzluğa düşmez. İçinde bulundu-
ğu kaostan, cehennemden çıkış yollarını sağlıklı ve soğukkanlı 
bir biçimde araştırır, düşünür, bulur ve mücadelesini sürdürür. 
Ve bizim inancımız sonunda mutlaka bizim kazanacağımızı bize 
peşinen söylüyor zaten. Biz adımız gibi eminiz bundan. O zaman 
umutsuzluk diye, yılgınlık diye bir şey yok bizde, böyle bir şey 
yazmaz Tarihimizde!..

(Alkışlar…)
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Hiçbir Zalim, İhanetinin Hesabını Vermekten 
Kurtulamaz

Bunlar sadece insana düşman değil; hayvana da düşman, do-
ğaya da düşman. İşte İstanbul’da Üçüncü Köprü’yle, havaalanı 
ihaleleriyle (aslında bunların hepsi vurguna gerekçe) milyonlarca 
ağacı katlettiler. İşte günlerden bu yana Validebağ Korusu’nda 
halkımız bunların katliamına karşı mücadele ediyor, direniyor. 
Ama ne yazık ki ikinci bir Gezi İsyanı ortaya koyamıyoruz. Oysa 
koymamız gerekir. Ortada haklılığımızı kanıtlayan mahkeme ka-
rarı var. Bu karara rağmen katliama devam ediyor bunlar.

İşte hep diyoruz ya; keşke bin kişiyle eylem koyabilecek hale 
gelsek, o katliamı önleriz. Her gün sabahtan akşama kadar 24 
saat orada bekleriz ve o katliamı engelleriz. Binimizi de gözaltı-
na alsınlar ama sürdüremezler zulümlerini.

Var mı muhalefet partilerinden, böyle milyonlarca oy alan 
partilerden bir tepki?

Sadece iki milletvekili geliyor, bir süre kalıyor gidiyor 
CHP’den…

(Slogan: Gün Gelecek Devran Dönecek Tayyipgiller Hal-
ka Hesap Verecek… Alkışlar...)

Yoldaşlarım söz etti, güvenlik yasaları çıkarıyorlar, değil mi? 
Korkularından. Artık onların attığı biber gazına karşı korunmak 
için maske takan kişinin 3 yıldan başlanacakmış yargılanmasına. 
Değil mi arkadaşlar?

Evet. Yani biber gazı atacak polis, sen maske takamayacak-
sın. Takmayacaksın, diyor. Molotof atarsan sen, polis sana kur-
şun atacakmış. Polis gözaltı yapabilecekmiş savcıya danışmadan 
ve yargılamalar tutuklu yapılacakmış. Bunlar hep korkunun be-
lirtisi, yoldaşlar. Hani atasözümüzün dediği gibi; “Hain korkak 
olur”. O ihanetini bilir çünkü. Ve bir gün onun hesabının soru-
lacağını bilir. İşte ondan kaçmak için zulmeder. Ama hiçbir za-
lim, ihanetinin hesabını vermekten kurtulamamıştır. Bunlar da 
kurtulamayacak. Bunlara “Seçim Bildirgemiz”de ve “Kutlama 
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Mesajımız”da dediğimiz gibi; nereye giderlerse gitsinler, ne-
reye çıkarlarsa çıksınlar mutlaka çelik bilezikle tanışacaklar.

(Alkışlar…)

Onlar var oralarda dursunlar ama insan gibi yaşayacak bir alan 
bırakmadılar artık kendilerine. Oralardan indikleri anda kendile-
rini Silivri ya da Sincan’da bulacaklarını biliyorlar. İnsan gibi 
yaşamadılar, canice hesap verecekler, ölecekler sonunda. Tarihe 
de; hırsız, zalim, hain ve ABD işbirlikçisi olarak yazılacaklar. Ne 
feci bir son onlar için. Öyle anılmak ne kadar kötü bir şey... Ama 
dediğimiz gibi onların bunlar pek umurunda değil. Onlar 4’üncü 
cins canlı türü çünkü. İnsan değil ki onlar, bizim gibi değerler 
sistemine sahip olsunlar… 

Yoldaşlar; bu dertler çok ama zamanımız sınırlı tabiî. Ve böl-
gemizde, Ortadoğu’da Tarih çok hızlı ilerliyor, olaylar çok hızlı 
akıyor ister istemez onlara girmemiz gerekiyor.

Ortadoğu’da Durum
İşte Urfa Suruç’un hemen 500 metre ilerisinde ve oradan baş-

layarak, Irak’ta bir savaş sürüyor, yoldaşlar şu anda. Acımasız 
bir savaş.

Bu savaşta taraflar kimler?
Tabiî biz savaşı da bilimin ışığında tahlil eden insanlarız. 

Savaşı da anlayabilmek için onu hangi sınıfların, savundukları 
hangi politikalarının devamı olarak sürdürdüklerini bilmemiz, 
ortaya koymamız gerekir. Yoksa savaşın niteliğini, karakteri-
ni anlayamayız. Ünlü savaş tarihçisi, felsefecisi Clausewitz’in 
dediği gibi, “Savaş, politikanın başka araçlarla devamıdır”, 
değil mi yoldaşlar?

Savaş, politikanın askeri araçlarla sürdürülmesidir. Ve bütün 
savaşlar, politik bir amaca hizmet eder ve belli bir hedefi ele ge-
çirmeyi amaçlar. Yoksa insanlar spor olsun diye savaşmazlar. 
Savaş çok acımasız, çok gayri insani bir şey. İnsanların birbirini 
öldürmesi hiç insani bir şey olabilir mi, yoldaşlar? Hem de toptan 
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öldürmesi?..
Ne yapıyor Amerikalı pilotlar yüzlerce hatta binlerce metre 

yukarıdan?
Bir futbolcunun kaleye top attığı gibi gülerek, eğlenerek düğ-

meye basıyor aşağıdaki insanların üzerine, evlerine, camilerine 
bombaları atıyor. Bu canavarca bir şey. Ama hepsi belirli bir 
politik hedefe yöneliktir. O zaman savaşan taraflara bakmamız 
gerekir.

Bir tarafta Suriye’nin meşru yönetimi (işte yakında seçim 
oldu yüzde 87 oyla, değil mi yoldaşlar yeniden Başkan seçildi 
Beşşar Esad) BAAS’çı Beşşar Esad yönetimi var.

Neyi amaçlıyor bu adam?
Ülkesini, vatanını, halkını savunmayı amaçlıyor. Kendine 

karşı yapılmış bir tecavüzü defetmeyi amaçlıyor. Ve Beşşar Esad 
şu anda Ortadoğu’nun en antiemperyalist, en yurtsever, en na-
muslu devlet adamıdır.

(Alkışlar… Slogan: Katil ABD Ortadoğu’dan Defol… Al-
kışlar…)

Ve Suriye topraklarının aşağı yukarı üçte biri oranındaki kıs-
mı şu anda IŞİD ve diğer Ortaçağcı canilerin işgali altında. Ve 
IŞİD’in müttefikleri, yine aynı şekilde Ortaçağcıdır. Sadece IŞİD 
şu anda ABD’nin inşa etmekte olduğu BOP haritasındaki Free 
Kurdistan’a saldırdığı için ABD ile çelişti. Diğerleri şu anda 
Amerika’yla içli dışlı, ittifak halinde savaşıyorlar, hepsi yine Or-
taçağcı: El Nusra ve benzerleri... Bunlar 7 ana örgüt etrafında 
toplanmış, sayısı 700’ü bulan, tamamı da Ortaçağcı dünya gö-
rüşüne sahip dinci örgütlerdir. İşte Suriye’nin üçte biri bu dinci 
örgütlerin ve IŞİD’in işgali altındadır.

Öbür tarafta Kürt örgütleri var. Barzani’nin, PKK’nin, 
PYD’nin, YPG’nin önderliğinde savaş sürdüren Kürtler var.

Bu örgütler neyi amaçlıyor?  
Ulus olarak Kendi Kaderlerini Tayin etmeyi yani bağımsız bir 
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Kürt devleti kurmayı amaçlıyorlar.
Sadece bu şekilde bırakırsak meseleyi tam aydınlatmış olma-

yız. Her ulusal sorunun, her sosyal, siyasi sorunda olduğu gibi bir 
devrimci, halkçı, halkların kardeşliğini ve çıkarını esas alan çö-
zümü vardır, bir de gerici, karşıdevrimci, emperyalizmle uzlaşık 
çözümünü esas alan biçimi vardır.

İşte Usta’mız Kıvılcımlı, “İhtiyat Kuvvet: Milliyet (Şark)” 
ki biz geçen senelerde yeni baskısını yaptık, “Yedek Güç: Ulus 
(Doğu)” adıyla yayımladık.

Usta’mızın orada koyduğu çözüm nedir bu meselede? Dev-
rimci çözüm nedir?

“Anadolu ve Kürdistan Halk Cumhuriyeti”.
Şimdi bizim ülkemizde de nüfusun ortalama beşte birini oluş-

turan bir Kürt Halkı var mı?
Var, arkadaşlar. Bir azınlık değil. Azınlıklar meselesi değil bu. 

Ülkemiz iki halktan oluşuyor. Türk ve Kürt Halkı. E, o zaman 
bu iki halkın kardeşçe bir arada, bin yıldan bu yana olduğu gibi, 
Malazgirt Savaşı’nda ve Çanakkale’de olduğu gibi, iyi günde 
ve kötü günde yan yana, kardeşçe, dayanışarak yaşayabilmeleri 
için, gerçek hayatta da tam anlamda eşit olmaları gerekir. An-
tiemperyalist bir cephede, devrimci bir cephede savaş verip bir 
Federasyon oluşturmaları gerekir. Usta’mızın zamanında Sov-
yetler Birliği vardı. Şu anda Sovyetler Birliği yok.

Biz ne dedik?
Usta’mızın koyduğu çözümü günümüze uyarladık: Edir-

ne’den Çin sınırına kadar “Türk Kürt Halk Cumhuriyeti”, 
Devrimci bir Cumhuriyeti hayata geçirmeliyiz, Kürt Mesele-
si’nin devrimci çözümü budur, dedik.

(Alkışlar…)

Ve bunu savunuyoruz yıllardan beri. Daha önce de Nietzsc-
he’den aktardığım gibi: “Hep öğrenci kalan, öğretmenine bor-
cunu kötü ödemiş olur”. Biz de sadece Anadolu ve Kürdistan 
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Halk Cumhuriyeti deseydik, Usta’mıza borcumuzu kötü ödemiş 
olurduk. Dünya değişti. Sovyetler ve Sosyalist Kamp yok. O 
zaman Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetleriyle de birleşmemiz 
gerekir. Geçenlerde Marmaray’daki bir yolculukta o cumhuriyet-
lerden bir aile ile karşılaştım. Anne, üç oğul. Konuşuyorlar ve 
ben anlıyorum genelde ne dediklerini. Türkmenistan mı, dedim? 
Özbekistan, dedi. Özbekiz, dedi. Dedim gelir gelmez böyle mi 
konuştunuz? Orada da böyle mi konuşuyorsunuz? Evet, dedi ka-
dın. Yani dilimiz aynı. Ufak tefek yani kelimelerin farklı söyle-
nişi dışında gramer yapısı aynı. Konuşmanın özelliğini, ana met-
nini anlayabileceğimiz bir ortak yapıya sahip. Kaldı ki bin yıldır 
ayrı yaşıyoruz ama milletler böyle işte, bin yıl da ayrı kalsalar 
kültürel, tarihi bağları kopmuyor, arkadaşlar.

Doğaya, Hayvana, Çevreye de Dost Olmalıyız
Ali Başkan Yoldaş, Ebolanın, emperyalistler tarafından Li-

berya’da doğa katliamı sonucu, orada yaşayan hayvanlardan, o 
tropikal bölgede yaşayan hayvanlardan insanlara geçen bir vi-
rüs yoluyla yayıldığını söyledi. Demek ki doğaya da son derece 
özenli yaklaşmamız gerekir. Onu da gözümüz gibi korumamız 
gerekir. Oradan hareketle Usta’mız ne diyordu?

“Ben insanın hayvan yerine konulmasına isyan ettiğim 
için sosyalistim.”

Evet, çok doğru bir belirleme. Ama biz bugün için ne deme-
liyiz?

Biz insanın hayvan yerine konulmasına, tüm canlıların ta-
rifsiz acılar çekmesine ve doğanın tahrip edilerek tüm denge-
lerinin yok edilmesine, sadece bugünün değil, gelecek kuşak-
ların da hayatının çalınmasına isyan ettiğimiz için sosyalistiz.

(Alkışlar…)
Yani Usta’mızın o formülasyonunu bu şekilde geliştirmemiz 

gerekir. O zamanlar, emperyalistlerin aşırı vurgun ve kâr hırsla-
rının doğaya yaptıkları tahribat bu denli göze batar hale gelme-
mişti. Ama bugün doğayı da öldürüyor bunlar. O yüzden bunu 
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da artık, insanın hayvan yerine konulması kadar önem taşıyan 
bir mesele olarak, önümüze ve programımıza koymamız gerekir. 
Doğa tahribatıyla beraber işte yaban hayatı, ekosistem bozuluyor. 
Yaban hayvanlarının yaşam alanları yok ediliyor. Onlar ortadan 
kaldırılıyor. Her gün birçok canlı türü yok oluyor. Yani dünyamız 
zenginliğini kaybediyor, giderek kuraklaşıyor, yeknesaklaşıyor, 
kuruyor emperyalistlerin vurgunundan, sömürüsünden, acıma-
sızlığından dolayı. İnsan soyunun en yüce, en kaliteli, en değerli 
üyeleri olarak biz devrimciler, bu meseleyi de kendi meselemiz 
olarak ele almamız ve çözümler üreterek hayata geçirmek için 
mücadele vermemiz gerekir. Emperyalistlerin umurunda değil 
doğa. Çünkü Parababalarının tahakkümünden, vurgunundan, 
sömürüsünden başka bir şey düşünmez emperyalist devletler. O 
devletler, Parababalarının yürütme konseyidir. Tüm dünyada on-
ların çıkarlarını savunmakla mükelleftir. Doğa umurlarında de-
ğil. Doğayı düşündüğü anda zaten diğerleriyle rekabet edemez, 
geride kalır. O yüzden onlar yapıları gereği canavarlaşırlar. Do-
ğaları gereği ona mecburlar, acımasız olmak zorundalar. 

IŞİD Canavarının Yaratıcısı Kimlerdir,
Kimlere Hizmet Eder?

Bir de IŞİD var değil mi yoldaşlar, gerici cephenin bileşenle-
rinden biri olarak...

O, İslamın Yezid yorumunun en katı şekilde savunucusu, en 
acımasız savunucusudur bugün. Acıması yok, his yoksunu katil 
sürüsü bunlar. Kadını köle olarak gören anlayışa sahip bir örgüt. 
Ve de haksız bir savaş yürütüyor.

Savaşın bir diğer tarafı da AB-D Emperyalistleri, değil mi 
yoldaşlar?

Onlar bölgenin insanı değil. AB-D emperyalistlerinin lideri 
başhaydut devlet ABD, 10 bin kilometre öteden geliyor. Ama 
AB-D emperyalistleri, bu bölgedeki bütün savaşların, 100 yıldan 
bu yana hep doğrudan tarafı, hatta belirleyicisidir.

O zaman bunlar ne arıyor, arkadaşlar?
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Diyorlar ki biz insan hakları savunucusuyuz, özgürlük, de-
mokrasi getiriyoruz buralara.

BOP Haritasının Anlattıkları
Bir BOP haritaları yayınlandı, değil mi yoldaşlar?
Aşağı yukarı o haritayı hepimiz biliyoruz. Ortadoğu’da ve 

Asya’da 22 ülkenin sınırları bozulup yeniden belirlenecek, dedi-
ler. Haritasını da yaptılar. 2006 Haziranı’nda Amerikan Silahlı 
Kuvvetler Dergisi’nde yayımlandı bu. NATO kolejlerinde de 
ders olarak okutuldu. Amerika’nın burada ne işi var, neden bu 
savaşların aktif tarafı, en önde gelen tarafı, bunu anlamak için o 
haritayı anlamamız gerekir.

O haritayı yapan Amerikalı Albay Ralph Peters, aynı dergi-
de o haritanın gerekçesini ortaya koyan, savunusunu yapan bir de 
makale yazıyor. Ama o makaleyi sanıyorum hiçbirimiz bugüne 
kadar okumadık. Ben de geçenlerde öyle bir makalenin oldu-
ğundan haberdar oldum. Ve Erdal Sarızeybek diye bir emekli 
Albayın sitesinde, o makalenin Türkçe tercümesini buldum. Di-
yor ki: “Benim dışımda hiç kimse bu makaleyi yayımlamadı 
Türkçede”. O makale çok aydınlatıcı. Kısa bir makale. Ve Ame-
rika bölgede neden var, neden bu savaşların belirleyici tarafı, onu 
ortaya koyuyor o makale.

Şimdi sabırlı olmanızı dileyerek genç yoldaşımdan o maka-
leyi okumasını rica edeceğim. Tabiî sizlerden de dinlemenizi, 
arkadaşlar.

Makalenin başlığı: “Daha iyi bir Ortadoğu”.
“ABD’nin BOP adlı planının tam tercümesi.”
(Genç Yoldaş okuyor):

“Uluslararası sınırlar hiçbir zaman tamamen adil değildir. 
Fakat sınırların birbirlerine zorladığı veya ayırdığı tarafları 
maruz bıraktığı adaletsizliğin derecesi çok önemli bir fark 
yaratır. Bu fark çoğu zaman özgürlük veya baskı, hoşgörü 
veya mezalim, kanunun veya terörizmin hüküm sürmesi 
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hatta barış veya savaş arasındaki farktır.
“Dünyadaki en gelişigüzel ve tahrif edilmiş sınırlar Afri-

ka ve Ortadoğu’dadır. Kendi çıkarlarını düşünen (kendi sı-
nırlarını tanımlarken yeteri kadar problem yaşamış olan) 
Avrupalılar tarafından çizilmiş olan Afrika’nın sınırları 
milyonlarca yerli sakinin ölümünü provoke etmeye devam 
etmektedir.

Nurullah Ankut Yoldaş: Bir dakika.
Dikkat edersek, arkadaşlar, aynı soydan gelen, bugün de stra-

tejik müttefikleri olan İngilizlerin, Fransızların o sınırları yüz-
yıl önce çizdiklerini böylece açıkça ortaya koymuş oluyor. Yani 
halklar, oranın bölge hakları çizmiyor. Yine emperyalistler çizi-
yor bu sınırları. Evet.

(Genç Yoldaş okumaya devam ediyor):
“Ancak Ortadoğu’daki adaletsiz sınırlar -Churchill’den 

bir alıntı ile- yerel olarak tüketilebilecek miktardan daha 
fazla sorun üretir.” 

Nurullah Ankut Yoldaş: Bir dakika.
Çok önemli Churchill’den yaptığı alıntı, arkadaşlar. Bu sınır-

lar; “yerel olarak tüketilebilecek miktardan çok daha fazla sorun 
üretir”, diyor. O zaman bu sorunlar yerel olarak çözülemez. Kim-
lerin çözmesi gerekir, diyor? Yine dışarıdan, bizlerin bu sorunla-
ra müdahale edip çözmesi gerekir. Yani nasıl gerekçelendiriyor 
emperyalist niyetini, çıkarını, değil mi? Evet.

(Genç Yoldaş okumaya devam ediyor):
“Ortadoğu’nun işlevsiz sınırlardan çok daha fazla prob-

lemlere sahip olmasına karşın -kültürel tıkanıklıktan, skan-
dal eşitsizlikler ve ölümcül dini aşırılıklara kadar- bölgenin 
toplu başarısızlığını anlama çabasındaki en büyük tabu İs-
lam değil, kendi diplomatlarımız tarafından tapınılan çirkin 
ancak kutsal uluslararası sınırlardır. 

Nurullah Ankut Yoldaş: Bir dakika.
Kendi diplomatlarımız bu sınırlara tapınıyorlar, en büyük za-



31

rar, diyor. Yani, en büyük tabu, diyor. İslam değil, en büyük tabu 
budur. Bu sınırları bizim ciddiye almamamız ve gönlümüzce 
yeniden çizmemiz gerekir, diyor ve o yetkiyi kendinde görüyor. 
Yani Ortadoğu Halklarını hayvan yerine koyuyor, yoldaşlar. İşte 
Usta’mız bundan diyor “ben buna isyan ediyorum” diye. O bölge 
halkları bilemez, çizemez o sınırları diyor. Buna saygı gösteren 
diplomatlarımız da tabuya bağlanmış oluyorlar. Bizim istediği-
miz zaman gönlümüzce orada at oynatıp, o sınırları çizmemiz, 
yeniden yeniden belirlememiz gerekir, diyor. Evet.

(Genç Yoldaş okumaya devam ediyor):
“Tabiî ki ne kadar katı olursa olsun, hiçbir sınır değişik-

liği Ortadoğu’daki tüm azınlıkları aynı anda mutlu edemez. 
Bazı durumlarda etnik ve dini gruplar bir arada yaşamak-
ta, birbirleri ile evlenmekte ve birbirlerine karışmaktadır. 
Başka yerlerde kan bağı veya inanç bağı temelli birleşmeler 
günümüzdeki taraftarlarının beklediği kadar mutluluk ve-
rici olmayabilir. Bu makale ile birlikte verilen haritalarda 
öngörülen sınırlar, Kürtler, Beluclar, Şii Araplar gibi en kay-
da değer “kandırılmış” nüfus gruplarının maruz kaldığı yan-
lışları düzeltmeye çalışmakla birlikte Ortadoğu Hıristiyanla-
rı, Bahailer, İsmaililer, Nakşibendiler ve diğer birçok sayısal 
olarak küçük olan azınlıkları yeteri derecede temsil etmez. 

“Ve unutulması güç bir yanlış, bölge ile ödüllendirmekle 
asla düzeltilemez: Ölmekte olan Osmanlı İmparatorluğu tara-
fından Ermenilere uygulanan soykırım.

Nurullah Ankut Yoldaş: Bir dakika. Bakın, ne diyor? Orayı 
bir daha okursan. Son cümleyi.

Genç Yoldaş okuyor:
“Ve unutulması güç bir yanlış, bölge ile ödüllendirmekle 

asla düzeltilemez: Ölmekte olan Osmanlı İmparatorluğu ta-
rafından Ermenilere uygulanan soykırım.

Nurullah Ankut Yoldaş: Yani bölge ile biz Ermenileri ödül-
lendirsek bile ölmekte olan Osmanlı’nın yaptığı yanlış düzeltile-
mez, diyor. Yani Ermenileri de istedikleri bölgeyi vererek ödül-



32

lendireceğiz, diyor. Ama haritada o bölge henüz gösterilmiyor.
Niye?
Kademe kademe gidecek. Şimdi haritaya o bölgeyi de koyar-

sa, o haritayı Kürtler savunamaz, Amerikancı Kürt hareketleri 
savunamaz. O yüzden aşama aşama gideceğiz, kutsal değil her 
zaman değişir, diyor yani. Ama burada itiraf ediyor. 1915 olay-
larını Soykırım olarak tanıyor. İstedikleri bölgeyi versek bile o 
yanlışı ortadan kaldıramayız, diyor. Evet.

(Genç Yoldaş okumaya devam ediyor):
“Ancak burada yeniden tasavvur edilen sınırların düzel-

temediği tüm haksızlıklara rağmen, bu derece büyük hudut 
revizyonları olmadan, daha barış içinde bir Ortadoğu asla 
göremeyiz. Sınırlar ile oynanmasına şiddetle karşı çıkan ki-
şiler bile, mükemmel olmasa dahi, İstanbul Boğazı ve İndus 
ırmağı arasındaki ulusal sınırların daha adil bir şekilde de-
ğiştirilmesine yönelik bir çalışma ile iştigal etmekten fayda 
göreceklerdir. 

Nurullah Ankut Yoldaş: Bir dakika. Düşünebiliyor musu-
nuz, arkadaşlar, İstanbul Boğazı’ndan başlıyor nereye kadar?

İndus Irmağı’na kadar.
İndus Irmağı nerede?
Coğrafyacı arkadaşlarımız…
Dinleyiciler: Hindistan’da.
Nurullah Ankut Yoldaş: Hindistan’da, değil mi arkadaşlar?
Oraya kadar sınırları yeniden değiştireceğiz, diyor.
Tayyip de ne diyor?
“Ben bu haritanın eş başkanıyım”, diyor. Demek ki bu proje-

nin ortaklarından biri de, yerel işbirlikçilerinden biri de Tayyip. 
Evet.

(Genç Yoldaş okumaya devam ediyor):
“Uluslararası devlet idaresinin hatalı sınırların yeniden 

düzenlenmesi için hiç bir zaman etkili araçlar -savaşa ra-
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mak kala- üretmediğini kabul ederek, Ortadoğu’nun “orga-
nik” sınırlarını anlamak üzere zihinsel bir çaba gösterilmesi 
önümüze çıkan ve çıkmaya devam edecek olan zorlukların 
derecesini anlamamıza yardımcı olur. Düzeltilene kadar nef-
ret ve şiddet üretmeye devam edecek insan yapısı muazzam 
deformasyonlarla karşı karşıyayız. 

“Düşünülemez” olanı düşünmeyi reddeden ve sınırların 
değişmemesi gerektiğini söyleyenlerin yüzyıllar boyunca sı-
nırların sürekli değiştiğini hatırlamalarında fayda vardır. 
Sınırlar hiç bir zaman statik olmadılar ve Kongo’dan, Koso-
va ve Kafkaslar’a kadar olan sınırlar günümüzde dahi hâlâ 
değişiyorlar.

“5 bin yıllık tarihten bir diğer kirli sır da şudur: Etnik te-
mizlik işe yarar. 

Nurullah Ankut Yoldaş: Düşünebiliyor musunuz, arkadaşlar 
bu sınırları belirlerken etnik temizlik işe yarar, diyor. Evet.

(Genç Yoldaş okumaya devam ediyor):
“Amerikalı okuyucular için en hassas olan sınır konusu 

ile başlayalım: İsrail’in komşuları ile makul bir seviyede barış 
içerisinde yaşamak için herhangi bir ümide sahip olması için, 
1967 yılından önceki sınırlarına -meşru güvenlik kaygıları 
için gerekli yerel ayarlamalar yapılarak- geri dönmesi gerek-
lidir. Fakat binlerce yıllık kan ile lekelenmiş bir şehir olan 
Kudüs’ü çevreleyen bölgelerin durumu bizim ömrümüz 
süresince çözümsüz kalabilir. Tüm tarafların tanrılarını bi-
rer emlak kodamanı haline getirdiği bir konuda toprak için 
yapılan savaşlar en az petrol zenginliği veya etnik çatışma-
lar için yapılan savaşlar kadar açgözlülük barındırır. Bu se-
beple üstünde fazlasıyla çalışılmış olan bu konuyu bir tarafa 
bırakalım ve göz ardı etmek için çok uğraşılmış konulara 
dönelim.

“Balkanlar ve Himalayalar arasındaki adaletsizliği ile ünlü 
topraklardaki en göz alıcı haksızlık bağımsız bir Kürt devleti-
nin yokluğudur. Ortadoğu’da bitişik bölgelerde yaşayan 27 
ile 36 milyon arasında Kürt vardır -bu rakamlar muğlaktır 
zira hiçbir devlet dürüst bir nüfus sayımı yapılmasına mü-
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saade etmemiştir-. Günümüz Irak nüfusundan daha büyük 
olan bu grup, düşük nüfus tahminini bile göz önünde bu-
lundurduğumuzda Kürtleri dünyanın kendine ait bir devleti 
olmayan en büyük etnik grubu yapmaktadır. Daha kötüsü, 
Kürtler, Ksenofon’un zamanından beri yaşadıkları tepe ve 
dağların bulunduğu bölgeyi kontrol eden her devlet tarafın-
dan ezilmiştir. 

“Amerika Birleşik Devletleri ve koalisyon ortakları 
Bağdat’ın düşmesinden sonra bu haksızlığı düzeltmek için 
ellerine geçen muhteşem fırsatı görememişlerdir. Uyumsuz 
parçaların birbirlerine Frankenştayn canavarını andıran şe-
killerde dikilmesinden oluşan bir devlet olan Irak, o anda üç 
küçük devlete bölünmeliydi. Korkaklık ve vizyon eksikliğin-
den bunu başaramadık ve Iraklı Kürtleri yeni Irak hükü-
metini desteklemeleri konusunda zorladık -ki bunu iyi niye-
timize karşılık olarak isteyerek yapıyorlar. Ancak özgür bir 
halk oylaması gerçekleştirilecek olsaydı, hiç şüpheniz olma-
sın ki Irak Kürtlerinin neredeyse % 100’ü bağımsız olmak 
için oy verirlerdi. 

“Şiddetli askeri baskılara maruz kalan ve on yıllar bo-
yunca “dağ Türkü” olarak nitelendirilmek suretiyle kimlik-
leri yok edilmek istenen Türkiye Kürtleri de aynı şekilde oy 
verirlerdi. Ankara’nın önünde bulunan Kürt Sorunu son on 
yıl içerisinde bir miktar kolaylaşmış olmasına rağmen baskı 
yakın tarihlerde tekrar yoğunlaştı ve Türkiye’nin doğusundaki 
beşte birlik bölümü işgal edilmiş bir bölge olarak görülmelidir. 
Suriye ve İran Kürtleri de mümkün olsa bağımsız bir Kürdis-
tan’a katılmak isterlerdi. Dünyanın meşru demokrasilerinin 
Kürt bağımsızlığını muzaffer kılmayı reddetmeleri medya-
mızı sık sık heyecanlandıran beceriksizce yapılan hafif gü-
nahlardan çok daha kötü bir insan hakları ihmalidir. 

“BOP
“Ayrıca Diyarbakır’dan Tebriz’e kadar uzanan bağımsız 

bir Kürdistan, Bulgaristan ve Japonya arasında en Batı yanlı-
sı devlet olacaktır.

Nurullah Ankut Yoldaş: Burayı bir daha tekrar edelim. 
Dikkatinizi çekerim, arkadaşlar. Evet.



35

(Genç Yoldaş okumaya devam ediyor):
“Ayrıca Diyarbakır’dan Tebriz’e kadar uzanan bağımsız 

bir Kürdistan, Bulgaristan ve Japonya arasında en Batı yan-
lısı devlet olacaktır. 

Nurullah Ankut Yoldaş: En Batı yanlısı devlet olacaktır, 
diyor arkadaşlar. Biz yıllardır diyoruz ki, Kürt Meselesi artık 
Türklerin ve Kürtlerin birlikte çözecekleri bir mesele olmaktan 
çıkmıştır. Ne yazık ki ve ne acıdır ki, emperyalistler bu meseleyi 
ele almışlardır. Ve onlar da hiçbir zaman bir meseleyi halkların 
yararına çözmezler. Kendi alçakça, caniyane çıkarları doğrultu-
sunda çözerler. Ve o amaçla hareket ediyorlar işte 1990’dan bu 
yana ve çok yol aldılar.

Mesele daha çözülmeden bile Bulgaristan ile Japonya arasın-
da “Thank you Amerika” diye bağıran başka bir millet var mı 
şu anda? “Biji Obama” diye bağıran başka bir millet var mı? 
Başka bir önderlik var mı halkını böyle bağırttıran?

Yok. Şu anda bile yok.
Ve biz yıllardan beri hep ondan söylüyoruz, Amerikancı Kürt 

Hareketi ABD Emperyalistleriyle eklemlenmiştir, diye. Yani bu 
hareket, Kürt Halkının sömürge statüsünden kaynaklanan isyan 
duygularını götürdü ABD Emperyalistlerinin emrine teslim etti. 
Ve hem Kürt Halkına, hem Tarihe ihanet etti. Evet.

(Genç Yoldaş okumaya devam ediyor):
“Bölgede yapılacak adil bir düzenleme Irak’taki üç Sün-

ni ağırlıklı bölgeyi budanmış bir devlet haline getirecektir ve 
bu bölgeler zaman içerisinde Akdeniz’e yönelmiş bir Büyük 
Lübnan’a kıyılarını kaybetmiş olan Suriye ile birleşmeye 
karar verebilir ki bu durumda Fenike yeniden doğmuş olur. 

“Eski Irak’ın Şii güneyi, Basra Körfezi’nin çoğunu çev-
releyecek bir Arap Şii Devletinin temelini oluşturur. Ürdün 
mevcut bölgesini koruyacak ve güneye doğru Suudilerden 
alacağı bir bölge ile genişleyecektir. Doğal olmayan Suudi 
devleti Pakistan kadar büyük bir parçalanma görecektir. 

“Müslüman dünyasındaki geniş tıkanıklığın temel sebeple-



36

rinden biri Suudi Kraliyet Ailesinin Mekke ve Medine’ye kendi 
hükümranlıkları gibi muamele etmeleridir. İslam’ın en kutsal 
ibadet yerlerinin dünyanın en yobaz ve baskıcı rejimlerin-
den birinin -hak edilmemiş muazzam petrol zenginliğini yö-
neten bir rejim- polis-devlet kontrolü altında olması sayesin-
de Suudiler, disiplinci ve toleranssız inançlarına ait Vahabi 
vizyonlarını kendi sınırlarından çok ötesine yansıtma imkâ-
nını bulmuşlardır. Suudilerin zenginliğe ve bu sayede nüfu-
za sahip olmaları peygamberin zamanından bu yana Müs-
lüman dünyasının ve Osmanlı işgalinden (Moğol işgali değil 
idiyse) bu yana Arapların başına gelen en kötü şey olmuştur. 

“İslam’ın kutsal şehirlerinin yönetiminde bir değişikliğe 
gidilmesine Müslüman olmayanların bir etkisi olamayacak 
olmasına rağmen, Mekke ve Medine’nin İslami Kutsal bir 
Devlet -Müslüman Vatikan’ı gibi bir oluşum- içinde dünyanın 
en önemli Müslüman okulları ve hareketlerinin temsilcile-
rinden oluşan dönüşümlü bir konsey tarafından yönetiliyor 
olması ve bu sayede muazzam bir inancın geleceği hakkın-
da fetva verilmesi değil tartışılabilmesine imkân tanındığını 
hayal edin. Gerçek adalet -ki hoşumuza gitmeyebilir- Su-
udi Arabistan’ın kıyısal petrol sahalarını bu bölgede nüfusu 
yoğunluğu bulunan Şii Araplara ve güneydoğu çeyreğini ise 
Yemen’e verir. Riyad çevresindeki bakiye Suudi Bağımsız 
bölgesine sıkışan Suudiler, İslam’a ve dünyaya çok daha az 
zarar verebilme imkânına sahip olacaktır. 

“Ele avuca sığmayan sınırları ile İran, topraklarının bü-
yük bir bölümünü Birleşmiş Azerbaycan, Özgür Kürdistan, 
Arap Şii Devleti ve Özgür Belucistan’a kaybedecek, ancak 
günümüz Afganistan’ında bulunan Herat bölgesini kazana-
caktır, bu bölge tarihsel ve dilbilimsel açıdan Pers İmpara-
torluğuna eğilimlidir. İran aslında tekrar etnik bir Pers dev-
leti haline gelecektir ve cevaplanması gereken en zor soru 
Bandar Abbas limanını tutması mı yoksa Arap Şii Devleti’ne 
mi terk etmesi gerektiği olacaktır. 

“Afganistan Batı’da Pers’e kaybedeceği bölgeyi Pakis-
tan’ın kuzey batı cephesindeki kabilelerin Afgan kardeşleri 
ile birleşmesi neticesinde (yaptığımız bu egzersizin amacı ol-
masını istediğimiz şekilde harita çizmek değil, yerel halkın 
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tercihleri doğrultusunda harita çizmektir) doğuda kazana-
caktır. 

“Doğal olmayan bir başka devlet olan Pakistan, Beluc 
bölgesini Özgür Belucistan’a kaybedecektir. Geriye kalan 
“doğal” Pakistan, Karaçi yakınlarında batıya doğru bir böl-
ge haricinde tamamıyla İndüs’un doğusunda kalacaktır. 

“Birleşik Arap Emirlikleri’nin şehir devletlerinin karışık 
bir kaderi olacaktır -gerçekte de muhtemelen olacağı gibi. Bir 
kısmı Arap Şii Devletine katılarak Basra Körfezinin çoğunu 
çevreleyebilir. (Pers İran’ına müttefikten ziyade karşı denge 
olarak gelişmesi ihtimali olan bir devlet). Tüm katı kuralcı 
kültürler ikiyüzlü olduğu için, Dubai’nin de ihtiyaçtan zen-
gin ahlâksızlar için oyun bahçesi statüsü korunacaktır. Ku-
veyt mevcut sınırları içerisinde kalacaktır, Umman gibi. 

“Her durumda yapılan bu sınırların teorik olarak yeniden 
çizilişi, etnik yakınlık veya dini eyaletçiliği yansıtır bazı durum-
larda ikisini birden yansıtır. Tabiî ki eğer sihirli bir değnek 
sallayarak konuştuğumuz sınırları değiştirebilecek olsak, bu 
değişikliği seçici ve titiz olarak yapmayı arzu ederiz. Ancak, 
değiştirilmiş haritayı incelediğimiz ve bugünkü sınırları gös-
teren harita ile karşılaştırdığımızda, 20’nci Yüzyılda İngiliz 
ve Fransızların çizdiği sınırların, 19’uncu Yüzyıldaki büyük 
utanç ve yenilgilerden çıkmaya çalışan bölgede sebep olduğu 
büyük yanlışlıklar hakkında bir fikir sahibi olmamız müm-
kündür. 

“İnsanların isteklerini yansıtan bir şekilde sınırların 
düzeltilmesi imkânsız olabilir. Şimdilik. Ancak zamanla  -ve 
kaçınılmaz sonucu olarak kan döküldüğünde- yeni ve doğal 
sınırlar ortaya çıkacaktır. 

Nurullah Ankut Yoldaş: Bir dakika.
Kan dökülecek, diyor yoldaşlar. Kansız olmaz, diyor bu sınır-

ların değiştirilmesi. Demek ki şu anda Ortadoğu’da akan kanın 
sebebi bunlar. Ve bu haritayı hayata geçirmek istiyorlar. Onun 
için buradalar. Evet.

(Genç Yoldaş okumaya devam ediyor):
“Babil birçok kere düşmüştür. Bu esnada üniforma giyen 
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erkek ve kadınlarımız terörizme karşı güvenliğimiz, demok-
rasi umudu ve kendiyle savaşması kaderi olan bir bölgedeki 
petrol kaynaklarına erişim için savaşmaya devam edecekler. 

Nurullah Ankut Yoldaş: Bir dakika.
Bakın burada ağzından kaçırıyor gerçek niyetlerini. Yani in-

sanlık, bölgedeki halkların çıkarı, özlemleri filan umurlarında 
değil. Bu cümlede niyetlerini itiraf ediyor. Yavaş yavaş, tane tane 
tekrarlarsak.

(Genç Yoldaş okumaya devam ediyor):
“Bu esnada üniforma giyen erkek ve kadınlarımız te-

rörizme karşı güvenliğimiz, demokrasi umudu ve kendiyle 
savaşması kaderi olan bir bölgedeki petrol kaynaklarına eri-
şim için savaşmaya devam edecekler. 

Nurullah Ankut Yoldaş: Yani amaç ne?
Petrol. Bölge pazarlarının ele geçirilmesi. Amaç bu. Çünkü 

doğalgaz ve petrol yataklarının, rezervlerinin büyük çoğunluğu 
bu bölgede. Hem onun elde tutulması hem de o pazarların, bü-
yük nüfusa sahip o pazarların, o nüfusun alın terinin getirisinin 
kendi kasalarına akması, o pazarların ele geçirilmesi. Onun için 
savaşmaya devam edeceğiz, diyor. Demek ki o yüzden uçakları 
şu anda Irak’ta, Suriye’de. O yüzden ABD öncülüğündeki koalis-
yon denen, o koalisyonun başında bunlar. O yüzden Tayyipgiller 
gibi, PKK gibi, HDP gibi kendi emirlerine girmiş, eklemlenmiş 
önderliklerle, devletlerle iç içe bunlar.

Ne dedi PYD’nin önderleri?
2 yıldan bu yana Amerikalılarla görüşüyoruz ama Türki-

ye’den gizledik Amerikalıların talebi üzerine.
Oysa 2 yıl önce Beşşar Esad açıkça Federasyon teklif etti. 

Gelin emperyalistlerle birlik olmayın, birlikte koruyalım vatanı-
mızı, federatif bir yapı oluşturalım, dedi. Ellerinin tersiyle durak-
samadan ittiler bu teklifi.

Şimdi bu akan kandan ve çekilen bu acılardan Amerika ka-
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dar, Tayyipgiller kadar, PYD de sorumlu değil mi? Barzani’de 
sorumlu değil mi?

Sorumlu. O da ihanet içinde Kürt Halkına, Ezidi Halkına. Ve 
daha bu kan deryası büyüyecek, arkadaşlar. Evet.

(Slogan: Kahrolsun ABD, AB Emperyalizmi…)

(Genç Yoldaş okumaya devam ediyor):
“Ankara ve Karaçi arasındaki bölgedeki mevcut insani bö-

lünmeler ve zoraki ittifaklar, bölgenin kendine verdiği acılar 
ile birleştiğinde aşırı dincilik, suçlama kültürü ve teröristlerin 
istihdamı için mümkün olabilecek en uygun zemini sunmak-
tadır.  

“Erkekler ve kadınlar sınırlarına pişmanlık ile baktık-
ça, düşmanlar için de hevesli bir şekilde bakarlar. Dünyanın 
ihtiyaç fazlası teröristleri ve kısıtlı enerji kaynakları ile Orta-
doğu’nun mevcut deformasyonları, düzelecek değil aksine kö-
tüleşecek bir durum vaat etmektedir. 

Nurullah Ankut Yoldaş: Ne diyor?
Bu da bakın itiraf ediyor; düzelecek değil, daha da kötüleşe-

cek, diyor. Biliyor çünkü o haritaları değiştirmenin milyonlarca 
insanın hayatına mal olacağını. Evet.

(Genç Yoldaş okumaya devam ediyor):
“Ulusalcılığın sadece en kötü yönlerinin tutunduğu ve di-

nin en bayağı yönlerinin, hayal kırıklığına uğramış bir inan-
ca hükmetmekle tehdit ettiği bir bölgede, Amerika Birleşik 
Devletleri, müttefikleri ve hepsinden önemlisi, silahlı kuv-
vetlerimiz sonu gelmeyen krizleri bekleyebilirler. Irak, ümit 
ile ilgili karşıt bir örnek teşkil ediyor olsa bile -eğer gereğin-
den önce topraklarını terk etmez isek- bu büyük bölgenin 
geri kalan kısımları hemen hemen her cephede daha kötüye 
giden problemler sunmaktadır. 

Nurullah Ankut Yoldaş: Bir dakika. İşte o yüzden kendi as-
kerlerini çektiler.

Robert Baer ne dedi, CIA şefi?
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“Bizim askerlerimiz öleceğine bırakalım Müslümanlar 
birbirlerini öldürsünler.”

Aynen böyle dedi değil mi, arkadaşlar?
O yüzden sadece alçakça havadan düğmeye basıyorlar. Ken-

dileri girmiyorlar artık. Evet.
(Genç Yoldaş okumaya devam ediyor):

“Eğer büyük Ortadoğu’nun sınırları, kan bağı ve inanç 
bağının doğal bağlantılarını yansıtacak şekilde değiştirile-
mez ise, bölgede dökülen kanın bir bölümünün bizim kanı-
mız olmaya devam edeceği hususunu dini bir inanç hususu 
gibi kabul etmemiz gerekecektir.

“Kim kazanır - Kim Kaybeder:
“Kazananlar: Afganistan, Arap Şii Devleti, Ermenistan, 

Azerbaycan, Özgür Belucistan, Özgür Kürdistan, İran, İsla-
mi Kutsal Devlet, Ürdün, Lübnan, Yemen. 

“Kaybedenler: Afganistan, İran, Irak, Kuveyt, Pakis-
tan, Katar, Suudi Arabistan, Suriye, Türkiye, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Batı Şeria.

“Ralph Peters”

Nurullah Ankut Yoldaş: Evet. Teşekkür ederim.
Şimdi kazananların arasında dikkat edersek Ermenistan’ı da 

sayıyor, arkadaşlar. Ama Ermenistan’a doğrudan değinmedi. Sa-
dece bir cümleyle atıfta bulundu. O da kazanacak, diyor.

Biz hep ne diyoruz?
Kürt, Türk, Arap, Ermeni Halklarını birbirlerine boğazlatma-

yı planlıyor emperyalistler diyoruz yıllardan bu yana.
Şimdi ABD, BOP planını uyguluyor mu, uygulamıyor mu?
Uyguluyor.
1990’dan sonra niye Ortadoğu’da?
Bu sebepten.
Saddam 1988’de Halepçe’ye kimyasal bomba attı mı?
Attı.
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Ama o kimyasal gazları kim verdi Saddam’a?
Amerikalılar, İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar, İspanyollar ve 

hatta İsviçreliler.
Teşvik etti mi Saddam’ı bu yönde?
Teşvik etti.
Kuveyt’e kim saldırttı Saddam’ı?
Amerikalılar.
Pierre Salinger ve Eric Laurent’in bir kitabı var: “Körfez 

Savaşı Sonrası-Gizli Dosya” diye.
Ne diyor saldırıdan birkaç gün önce ABD Büyükelçisi hanım?
Arapların kendi aralarındaki sınır anlaşmazlıklarına Amerika-

lılar müdahil olmaz, diyor.
Yani Saddam’a; sen Kuveyt’e gir, istediğini yap, biz buna ka-

rışmayız, diyor.
Ondan sonra da onu bahane ederek Birinci Körfez Savaşı’nı 

çıkardı. İkincisinde, kitle imha silahları da var, dedi, 2003’te.
Var mıydı kitle imha silahları?
Hayır. Olmadığını kendisi de itiraf etti. E, 5 milyon insan öldü 

bu arada. Saddam’ın iktidarı döneminde 55 bin insan hayatını 
kaybediyor. ABD geldikten sonra, 1990’dan bu yana 5 milyon 
insan.

İyi olan bu mu yoldaşlar?
Şimdi IŞİD’i icat etti...
Bunu geçen başyazılarımızda uzun uzun anlattık. ABD Em-

peryalistleri, Afganistan’daki devrimci iktidarı yıkmak için 
1950’den sonra oluşturdukları “Yeşil Kuşak Projesi” çerçeve-
sinde İslam ülkelerinde yetiştirdiği tüm Ortaçağcıları Pakistan’a 
topladı. 25 bin medrese kuruyor, arkadaşlar Pakistan’da. 25 bin 
medrese… 10 binlerce gerici yetiştiriyor burada. Hem Selefi, Va-
habbi yani Yezid İslamıyla doktrine ediyor, hem savaşmayı öğ-
retiyor, ondan sonra Afganistan’daki Sosyalist İktidarın üzerine 
gönderiyor.
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Orada savaştırdı mı bunları sosyalist iktidara karşı?
Savaştırdı.
Cezayir’de savaştırdı mı antiemperyalist iktidara karşı?
Savaştırdı.
Bosna’da savaştırdı mı aynı güçleri?
Savaştırdı.
Çeçenistan’da savaştırdı mı?
Savaştırdı.
E, şimdi de getirdi Irak’ta, Suriye’de savaştırıyor.
Ve IŞİD Kürt bölgesine saldırıncaya kadar tık dedi mi Ame-

rika?
Demedi.
200 bin Suriye insanı, masum insan hayatını kaybetti. Ameri-

ka kılını kıpırdattı mı?
Hayır. Tam tersine katliamlara, katliamcılara destek verdi. Ne 

zamanki bu çerçevede oluşturduğu Kürdistan’a IŞİD saldırdı, an-
cak ondan sonra Amerika, uçaklarıyla IŞİD’e karşı harekete geç-
ti, onu durdurmaya girişti. O da yok etmeye değil, durdurmaya! 
Sadece sınırını bil, orası benim bölgem, orası benim müttefikim, 
ona dokunma, diyor. Onun dışında Suriye’yi böl, Irak’ı böl. İşte 
plan bunu açıkça yazıyor. Daha nasıl anlatsın adam?..

Bu alçaklara sormak gerekir: Peki Amerika’yı dinsel mezhep 
ve etnik bağlamda eğer böyle bir parçalanmaya tabi tutsak, ABD 
diye bir ülke kalır mı ortada?

Kalmaz.
Ama orada öyle davranmıyor, Ortadoğu’da davranıyor. İn-

sanları dinsel temelde, dini inançlarına ve mezheplerine göre 
bölmek en alçakça, en insanlık dışı bir namussuzluk değil mi?

Evet öyle. Ama ona çalışıyor işte.
Bunun sonu gelir mi?
Gelmez.
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O yüzden biz Laikliği savunuyoruz. Herkes nasıl inanırsa 
inanır. Kimse ona karışmaz. İbadetini nasıl yaparsa yapar. Hiç de 
yapmaz, hiçbir inancı da olmaz. Günde 40 defa da namaz kılar, 
bin rekât da namaz kılar. Yılın isterse 365 günü oruç tutar, isterse 
hiç oruçla namazla işi olmaz. Herkesin kendisini ilgilendirir o iş. 
Devlet bu işlere karışmaz. Hukuk, insanlığın ortak vicdanına, or-
tak değerlerine uygun olarak oluşturulur. İnsanlığın ortak değer-
leri var. Toplumsal düzen insanlığın bu ortak değerlerini esas ala-
rak düzenlenir. Ve eğitim de, bilimin ve ortak insanlık kültürünün 
değerlerine uygun olarak programlanır Laik bir Cumhuriyette.

Ve tabiî gerçek devrimciler olarak biz, Uluslararası Proletarya 
Hareketinin ve Demokratizmin değerlerini, kültürünü bu insan-
lık değerlerinin en gelişkini ve en üstünü olarak görürüz, kabul 
ederiz. Ve devrimci demokratik iktidarımızda da ona uygun bir 
eğitim, kültür, sanat, hukuk vb. programları uygularız. 

Ama sen mezhepler temelinde böldün, ona göre oluşturdun 
mu insanların dünya görüşlerini, ruhiyatlarını, değer yargılarını, 
onları birbirine ömür boyu düşman edersin. Hepsi birbirini kâfir 
sayar. Bırakalım mezhepleri, tarikatlar bile birbirini kâfir sayıyor. 
Öyle değil mi? Bunun sonu gelmez... 

Her tarikatın kendine göre bir şeriatı var. IŞİD’in kadına bakı-
şı farklı, Suudi’nin farklı, Tayyipgiller’in farklı.

Bunun hangisi Müslüman?
IŞİD’e göre hepsi kâfir.
O yüzden din ve inanç sorununun biricik insani çözümü La-

ikliktir.
Ama ABD Emperyalistleri ve onların hain yerli işbirlikçileri 

tam tersini yapıyor. Laikliği ortadan kaldırıyor. Mezhep temelin-
de ülkeleri bölüyor, parçalıyor. Bu da Pınar Yoldaş’ımızın baş-
langıçta söz ettiği gibi, dünyayı bin ülkeli hale getirmek, Kent 
devletçiklerine bölmek, o küçücük devletçikleri gönlünce sö-
mürmek için yapılıyor. Amaç bu. 

Biz bölge halklarıyla kardeşleşmez, bu dünyanın başhaydut 
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devletine karşı bir devrimci hat oluşturmaz da bununla eklemle-
nirsek, bölge kan deryasına döner. Sadece bugün başlamış değil 
bu savaş. İşte Yılmaz Özdil geçen hafta “Syriana” başlıklı bir 
yazı yazdı. Okumuştur yoldaşlarımın çoğu. 1995’de CIA, Irak’ta 
10 bin Kürdü Guam adasına götürüyor Pasifik’te. Orada askeri 
eğitimden geçiriyor. Ve onlar Türkiye üzerinden gelip uçaklarla 
Guam’a gönderiliyorlar. Önce Türkiye’ye getiriliyorlar. Ve Meh-
met Şimşek de onların tercümanlığını yapıyor, Tayyip’in Eko-
nomi Bakanı. Yani CIA ajanı bir, beş, on değil partilerde, sadece 
TR 705 değil. AKP’nin de büyük çoğunluğu CIA. TR 705 diyor, 
ABD. Demek ki onun kod numarası 705. En az 704 tane daha TR 
var CIA’nın ajandasında. Ve bize göre çok daha fazla da ama en 
az 705 tane.1

Nerede bunlar?
Siyasi partilerde, medyada hatta solun içinde, solun her kesi-

minde, sanat alanında…

Türkiye’nin Başına Örülmek İstenen Bir Çorap da 
Ermeni Sorunu’dur

Şimdi geçen yazımızda da demiştik. Burada da, BOP Proje-
si’nde de söylüyor. Kazanacaklardan biri de Ermenistan. Bölge 
verilecek, diyor ama yine de yapılan haksızlık düzeltilmeyecek. 
Daha o kart ortaya sürülmüş değil. O sürüldükten sonra büyük 
boğazlaşmalardan biri daha ortaya çıkacak. O da saklı gizli bir 
şey değil… 

Genç yoldaşımdan rica ediyorum. 9 Ağustos 2012 tarihli Mil-
liyet’te çıkan bir haberi okuyalım:

“4 SORUDA ERMENİSTAN’IN TOPRAK TALEBİ”
“ABD’de Ermeni diasporasının lideri sayılan Harut Sas-

sounian, Armenian Weekly gazetesi için Ermenilerin “Batı 

1 TR 705: Bilindiği gibi Wikileaks Belgelerinde, şu anda CHP millet-
vekili olan, Sezgin Tanrıkulu’na ABD Büyükelçiliği tarafından verilen 
ajanlık kod numarasıdır.
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Ermenistan” dediği bugünkü Doğu Anadolu toprakları üze-
rindeki taleplerini yazdı. Harut Sassounian’ın makalesinde 
sıkça sorulan sorular ve bunlara verilen yanıtlar şöyle:

“1- Soykırım suçları iddialarının 100 yıl sonra zaman aşı-
mına uğradığı doğru mu?

“Hayır. 26 Kasım 1968’de, BM Genel Meclisi soykırım 
dahil insanlığa karşı işlenen tüm suçların herhangi bir kı-
sıtlamaya maruz kalmayacağına dair kararını kabul etti. 
Bu anlaşmanın 1’inci maddesi, “Tarih ve zaman aşımı dahil 
hiçbir sınırlama bu suçlara uygulanamaz” diyor. Bu neden-
le 1915’in üzerinden ne kadar zaman geçtiğinin önemi yok. 
Soykırımı da içeren savaş ve insanlığa karşı suçlar her za-
man 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 ka-
pılmamalı. Toprak genellikle güçle alınır. Ermenistan askeri 
anlamda Türkiye’den zayıf olduğu için Türkiye’de yaşana-
cak öngörülemeyen gelişmeleri beklemek zorunda. Mesela iç 
savaş, bölgesel çatışmalar, Kürt isyanı, doğal felaketler gibi 
güç boşluğu yaratacak ve dünyanın bu bölümünde sınırla-
rın değişmesine neden olacak gelişmeler... Hukuki haklarını 
talep edebilecekleri an gelene kadar Ermeniler bu isteklerini 
kuşaktan kuşağa aktarmalılar.

“3- Eğer bu topraklar geri alınırsa Ermeniler burada azın-
lıkta kalmayacak mı?

“Evet, eğer bugün Batı Ermenistan (Doğu Anadolu)  Er-
menilere verilirse bu doğru olur. Fakat daha önce de dedi-
ğim gibi bu gerçekleşmeden önce büyük olayların yaşanması 
lazım ve bunların bölgedeki demografik sonuçları Kürtler, 
Türkler ve Ermenilerin kalan alanlardaki durumlarını de-
ğiştirebilir. Kimse demografik statükonun aynı kalacağını 
varsayamaz.

“4- Eğer Batı Ermenistan geri alınırsa diaspora konforlu 
yaşamını bırakıp gelir mi?

“Burada mevzu Ermenilerin kendi tarihi evlerine yer-
leşme haklarıdır. Bu topraklar döndüğünde, nerede yaşa-

http://www.milliyet.com.tr/dogu-anadolu/
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yacaklarına Ermeniler karar verecek. Bu Türkiye’nin me-
selesi olmamalı. Tüm Yahudiler İsrail’de mi yaşıyor? Yakın 
Ortadoğu ülkelerinde yaşayanlar Batı Ermenistan’ı tercih 
edeceklerdir.” (agy)

Teşekkür ederim.
(Slogan… Katil AB-D Ortadoğu’dan Defol…)
Şimdi gördüğümüz gibi arkadaşlar, bu kişi Amerika’daki Er-

meni Diasporası’nın önderi. Makalenin yayımlandığı dergi “Ar-
menian Weekly”. Ermeni Haftalık Dergisi mi anlamı İngilizceci 
arkadaşlarımız?

Evet. Orada yayımlanıyor.
Ve emperyalistlerin Ermenilere verdiği strateji de bu; bekle-

yin, diyor. O günler gelecek. O zaman biz harekete geçin diyece-
ğiz size. İşte Türkiye Suriyeleştiğinde, tıpkı IŞİD’ın ortaya çık-
ması gibi, Ermeniler de Kuzey Doğu’dan Kürt illerine saldırıya 
geçecekler. Ve IŞİD’ın İslam ülkelerindeki Ortaçağcıları topladı-
ğı gibi tüm Ortadoğu’daki Ermenileri toplayıp, silahlandırıp, eği-
tip, mevcut Ermenistan Ordusu’yla birlikte Kürt illerinin üzerine 
sürecekler. Bunu da deneyecekler, yoldaşlar.

 İşte kanlı hesaplaşmalara Türkiye götürülüyor derken, bunla-
rı öngörüyoruz. Teorinin görevi önceden görmek demek. Yoksa 
olaylar yaşandıktan sonra şöyle oldu, böyle oldu demek, masal 
anlatıcılığıdır.  Vakanüvisliktir. Devrimci strateji bu değil. Dev-
rimci bir strateji, eğer gerçekten devrimciyse, halkları en acıma-
sız, en ılımlı şekilde devrim hedefine yönlendirip orada ilerletir-
ken zafere doğru en kısa yolu ve en ağrısız yolu bulmak, göster-
mek ve ortaya koymak zorundadır. İşte biz o yüzden devrimci 
teorimizi ortaya koyuyoruz bugün ve bu felaketleri öngörüyoruz.

1960’ların ortasında, 1965’lerde, Che bildiğimiz gibi Afri-
ka’dadır: Kongo’da. Orada da, Afrika’da, antiemperyalist halkçı 
iktidarları devirmek ve ABD uşağı kuklaları iktidara getirmek 
için CIA darbeler yapıyor. Che, o Amerikancı diktatörlere karşı 
halkı örgütlüyor ve onlarla birlikte savaşa giriyor. Anlatır o gün-
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lere ilişkin anılarında; o önderlerin acımasızlığını, duyarsızlığını, 
halktan kopukluğunu, eyyamcılığını... Ve der ki; Afrika Halkları 
bu tür önderlerin peşinden gittiği sürece daha çekecekleri çok 
acılar var. Bizde de ne yazık ki, bilinçsiz Kürt Halkı böyle Ame-
rikancı, Amerika’ya eklemlenmiş önderlerin peşinden gittiği sü-
rece çekeceği çok acılar var, arkadaşlar. 

(Alkışlar… Slogan… Kahrolsun Emperyalizm Yaşasın 
Halkların Kardeşliği…)

Yoldaşlar vaktimiz azalıyor gittikçe…
İsrail’in de bir Ortadoğu projesi var. Bildiğimiz gibi ABD’nin 

dünyadaki 3 stratejik müttefikinden biri İsrail’dir. Bu üç stra-
tejik müttefik Kanada, İngiltere ve İsrail’dir, bildiğimiz gibi. 
ABD’nin, Ortadoğu’daki jandarması, ileri karakolu ve petrol 
bekçisidir İsrail, yine bildiğimiz gibi. Onun da bir Ortadoğu pro-
jesi var.

Elimizdeki makalenin başlığı, “1980’lerde İsrail için bir 
Strateji” adını taşıyor. Yazarı Oded Yinon.  Bu makaleye önem-
li bir Siyonist, Önsöz yazıyor. Vaktimiz olmadığı için bir iki 
cümle okuyup geçeceğim. Bu Önsöz’de şöyle deniyor:

“(...) bu plan tüm bölgenin küçük eyaletlere/bölgelere bö-
lünmesi ve mevcut tüm Arap bölgelerinin yok edilmesidir.”

Yani tüm Arap ülkelerini küçük parçalara bölecek.
“Irak’ta İsrail için olabilecek en iyi şeyin: “Irak’ın Şii ve 

Sünni devletler ve Kürt tarafının ayrılması” olacağını yazı-
yor bu plan.
13 Haziran 1982’de yayımlanıyor bu plan. Bugün bu planın 

aynen gerçekleştiğini görüyoruz.
“Bu eser orijinal olarak İbranice KIVUNIM (Yönler)’de 

yayınlanmıştır”, arkadaşlar.
“1980’lere gelindiğinde İsrail devleti, içeride ve dışarıda, 

yeri, amaçları ve ulusal hedefleri konusunda yeni bir pers-
pektife ihtiyaç duymaktadır.

“(…) bu yeni duruma uygun bir dünya bakışı ve operasyo-
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nel bir stratejiye ihtiyacımız bulunmaktadır. Yahudi devletinin 
varlığı, refahı ve sebatı, içişleri ve dışişlerinde yeni bir çerçeve-
ye adapte olmasına bağlı olacaktır.”

Zamanımız olmadığı için yine bu kadarla yetinelim...
Yazar bu makalede tek tek Arap ülkelerini ele alıp neler yap-

maları gerektiğini irdeliyor. Suriye’yi de aynı şekilde parçalara 
ayırıyor. Irak’ı ayırıyor. Diğer Arap ülkelerini de aynen eritiyor.

Demek ki şu an bölgede oynanan oyun, tamamen ABD’nin 
1950’lerde, 1960’larda ortaya koyduğu, CIA’nın çekirdek örgüt-
lerinin yani; “Üçlü Konsey”in, “Bilderberg”in, “Dış İlişkiler 
Konseyi”nin ortaya koyduğu; dünyanın bin ülkeli bir hale bürün-
dürülmesi, kent devletçiklerine bölünmesi ve yine Ortadoğu’da 
İsrail’in 1982’de ortaya koyduğu bu projenin uygulanması, BOP 
Projesi’nin uygulanması doğrultusunda gelişiyor. Emperyalistler 
bu doğrultuda ve bu amaç için hareket ediyorlar.

Biz muhakkak ki, hayatını kaybeden bu beş milyon insan için, 
Libya’daki yüz bini aşkın insan için, Suriye’de iki yüz bin in-
san için, yedi bin, sekiz bin Rojavalı Kürt için, binlerce Ezidi 
için, yine yedi sekiz bin Türkmen için sonsuz acılar duyuyoruz, 
üzülüyoruz, çok rahatsız ediyor bu bizi. Ölen bir hayvanımın ar-
kasından bile gözyaşı dökmüş adamım ben. Bu insanların acılar 
çekmesi, o kadınların, o annelerin feryat etmesi bizi derinden 
yaralıyor muhakkak ki. Onun yolu bölge halklarıyla kardeşçe, 
devrimci bir hatta dayanışmaktan geçer. Kurtuluş burada. Yoksa 
acılar çekmekten kurtulamayız. Emperyalistlerin gemisine bin-
dik mi, o gemi bizi fırtınalara ve kanlı deryalara sürükler. Ölüm 
cellâdı onların hep yanı başında olmuştur. Onların amacı insanlık 
filan değil. Zerrece acı duymaz onlar. His yoksunudur. Onların 
tek düşündükleri varsa yoksa emperyalist çıkarları…

Şimdi yoldaşlar, yine sabrınıza sığınarak, ABD emperya-
listleri kimdir, nedir bunları, bunların belirleyici kimlikleri ne, 
1946’dan bu yana ne yapmıştır? Onu da özetçe genç yoldaşı-
mızdan dinleyelim. Ki, kimle oyun oynanıyor, kiminle müttefik 
olunuyor, kim kurtarıcı diye bölgeye çağrılıyor, onu tanımış ola-
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cağız.
Tahir Yörükoğlu’nun “İstihbarat Servislerinde Beyin Yı-

kama Operasyonları” adlı kitabından birkaç sayfalık bir bölüm 
aktaralım; Genç Yoldaş’ımdan rica edeyim yine.

(Genç Yoldaş okuyor):
“CIA’NIN AVRUPA VE BÖLGEMİZDEKİ BAZI PSİ-

KOLOJİK SAVAŞ OPERASYONLARI
“1947’de kurulan CIA, sadece Amerikan başkanına kar-

şı sorumludur. Bu konumu CIA’ya “başka görevler ve fonk-
siyonlar” üstlenmesine izin vermektedir.

“Yapılan tahminlere göre CIA, kurulduğu günden bugü-
ne kadar 100.000’e yakın çok ciddi suç işlemiştir.

Bir dakika. Düşünebiliyor musunuz, arkadaşlar? 1947’den bu 
yana 100 bine yakın çok ciddi suç işliyor.

Yani kaç yıl olmuş kurulalı?
67 yıl arkadaşlar. 365 çarpı 67 ne yapar? 24.000 küsur gün, 

değil mi arkadaşlar, aşağı yukarı? Matematikçi arkadaşlarımız?..
Bir Dinleyici: 24.455 gün.
Nurullah Ankut Yoldaş: 24.455 gün. Hah, tamam. Demek 

ki, 100 bin bölü 24.455?.. Aşağı yukarı günde çok ağır 4 suç iş-
liyor, 1947’den bu yana. Her gün… Böylesine bir kanlı örgüt.

(Genç Yoldaş okumaya devam ediyor):
“Faaliyetlerini finanse etmek için ise Amerika’ya ithal 

edilen çok büyük ölçüdeki eroin ve kokain ticareti de dahil 
çeşitli silah ve uyuşturucu kaçakçılığına bulaşmıştır.

“- CIA’nın ilk operasyonlarından birisi İtalya’da iktida-
ra gelmesi çok büyük bir ihtimal olan Komünist Partisi’ne 
karşı yapılmıştır. CIA’nın bu korkunç operasyonu insan-
ların hayatları ile sonlanırken yapılan propaganda gücünü 
göstermiş ve kitleler, bu katliamlara karşı sessiz kalmıştır.

Nurullah Ankut Yoldaş: Bir dakika.
İkinci Dünya Savaşı sonrası Sosyalist Hareket dünyada bü-
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yük bir prestij kazanıyor. Hitler’in, Hitler Almanyası’nın, Naziz-
minin yenilmesi, onların insanlığa yaptığı zulüm, emperyalist-
lerin onlara karşı uzun süre duyarsız kalması Sosyalizme büyük 
bir sempati doğurmuştur. Avrupa’da kültür, sanat hep sosyalist-
leşmiştir. Sosyalist partiler güç kazanmıştır. Sovyetler büyük bir 
prestije, saygınlığa sahip olmuştur İkinci Dünya Savaşı sonrasın-
da. Sinemada buna “Yeni Gerçekçilik Akımı” denir. İtalya’daki 
ünlü yönetmeni kimdi Mustafa?

Mustafa Yoldaş: Vittorio De Sica.
Nurullah Ankut Yoldaş: Vittorio De Sica. Benim en sevdi-

ğim birkaç filmden biri “Bisiklet Hırsızları”dır. İzlememişseniz 
tavsiye ederim izleyin. Ben birkaç defa izledim, her seferinde 
aynı zevki alıyorum. Yine “Napoli Üçlemesi”, diğer etkilendi-
ğim bir filmidir. İnternette geçen Mustafa Yoldaş’la bulduk bun-
ları. Yani bulup izleyebiliriz.

İşte bu dönemde Komünist Parti de İtalya’da güç kazanıyor 
ama CIA yaptığı operasyonlarla iktidara gelmesini engelliyor. Ve 
bu yaptığı alçakça operasyonları, belli örgütleri, medyayı, kültür 
kurumlarını satın alarak masum gösteriyor.

(Genç Yoldaş okumaya devam ediyor):
“Komünistlerin iktidarını engellemek için CIA oyları sa-

tın almış, kara propagandaya dayalı yayınlar yaparak kit-
lesel beyin kontrolü operasyonları yapmıştı. Özellikle süreli 
matbu ve radyo yayıncılığı ile yaptıkları katliam ve sindir-
me operasyonlarının halk nezdinde tepkisiz kalmasını sağla-
mıştı. Bununla da yetinmeyen CIA, beyin kontrolüne teslim 
olmayan ve “sistem dışı kalan” hücre liderlerinden hareket 
öncülerine kadar bütün yöneticileri tek tek işkenceye tabi 
tutmuş ve komünist organizasyonlara sızarak bu organizas-
yonları yönlendirmeye çalışmıştı.

“- CIA’nın Amerikan haber organizasyonlarına sızdı-
ğı ve bazı “gazetecileri” propaganda amaçlı ajanlar olarak 
kullandığı artık çok iyi belgelenmiş bir gerçektir. Bu tip fa-
aliyetler 1949 yılında başını Frank Wisner’in, Allan Dules, 
Richard Helms ve Philip Graham’ın çektiği bir grupla “The 
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Washington Post” gazetesinde başlamıştır. CIA’ya bağlı yö-
netim kurullarıyla en az 25 basın organizasyonunun ve 400 
gazetecinin CIA’yla bağlantıları ortaya serilmiştir.

“Sıkça ortaya atılan büyük yalan ise Amerika’nın Orta-
doğu’da ve öteki ülkelerde demokrasiye katkıda bulunmak 
için çaba sarf ettiğidir. CIA’nın tarihi buna zıt yüzlerce ör-
nekle doludur. İşte bu örneklerden bazılar:

“- 953’de demokratik yollardan seçimle iktidara gelen 
İran Başbakanı Muhammed Musaddık İngiliz tekellerinin 
elinde bulunan petrol rezervlerini ulusallaştıracağını açık-
lamasından sonra CIA tarafından düzenlenen bir darbeyle 
devrildi ve yerine Amerikan kuklası Şah Rıza Pehlevi geti-
rildi.

Nurullah Ankut Yoldaş: Bir dakika.
Daha sonra dönemin CIA Başkanı, o darbedeki rollerini iti-

raf etti, CIA’nın rolünü. Ve CIA’nın dünyada ilk yaptığı faşist 
darbeydi bu. 1953’de Muhammed Musaddık’ı, Azeri Başbakanı 
devirip yerine Amerikan kuklası Şah Rıza Pehlevi’yi getirdiler.

(Genç Yoldaş okumaya devam ediyor):
“Bu operasyonda CIA, beyin kontrol operasyonlarını Şii 

akhunt (cami imamları) ile mollaları kullanmıştı. Dini mo-
tiflerin hakim olduğu İran toplumu, akhunt ve mollaların 
telkinleri ile Musaddık’ın devrilmesine tepkisiz kalmakla 
yetinmemiş adeta alkışlamışlardı. Şah göreve gelir gelmez 
SAVAK adında çok acımasız bir istihbarat örgütü kurdu.

“- 1953’den beri CIA’nın “beyin kontrolü” üzerine ille-
gal bir takım deneyler yaptığı bilinmektedir. Bu deneyler 
arasında Amerikan karşıtlarına LSD ve öteki uyuşturucular 
verildiği ve bu uyuşturucuların intiharlara yol açtığı iddia 
edilmektedir.

“- 1954 yılında, CIA demokratik seçimle yönetime ge-
len Guatemala Devlet Başkanı Jacob Arbenz’i bir darbeyle 
devirir. Arbenz, Rockefeller’in sahip olduğu United Fruit 
Company’yi ulusallaştırmaya çalışmaktaydı. Arbenz’in bu 
fikrini açıkladığı günden itibaren CIA, Guatemala’da ina-
nılmaz yoğun beyin kontrol operasyonu başlatır. Feodal ya-
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pıdan dini yapıya kadar toplumun bütün dinamiklerini kul-
lanarak, ileride yapacağı katliama karşı toplumun tepkisiz 
kalmasını sağlayacaktı.

Nurullah Ankut Yoldaş: Bir dakika.
Guatemala’da 1954’te yaptığı faşist darbe de CIA’nın ikinci 

faşist darbesidir ve bu, Latin Amerika’da gerçekleştirdiği ilk fa-
şist darbedir. O günlerde Che de Guatemala’dadır ve ilk eşiyle 
orada tanışırlar. Darbe sonrası trenle, daha önce de söylediğimiz 
gibi, Che Guatemala’yı terkeder ve oradan Meksika’ya geçerler. 
Orada da Raul, Fidel, Camillo yoldaşlarla buluşurlar ve Küba’ya 
geçerler.

(Genç Yoldaş okumaya devam ediyor):
“Daha sonraki 40 yıllık sürede CIA tarafından iktidara 

getirilen diktatörler toplam 100.000’den fazla insan katlede-
rek, ülkede beyin kontrolüne direnen bütün insanları tasfiye 
etmeyi başarmışlardır. 

“- 1954-1958 yılları arasında CIA görevlisi Edward Lan-
dsdale 4 yılını Kuzey Vietnam’daki komünist hükümeti or-
tadan kaldırmak için bir dizi kirli operasyonlar düzenleye-
rek geçirdi.

“- 1956 yılında CIA, “Özgür Avrupa Radyosu” adında 
bir radyo istasyonu kurarak Macaristan halkını Sovyetlere 
karşı kışkırtmaya çalıştı.

Nurullah Ankut Yoldaş: Bir dakika.
 Vietnam Savaşı var, değil mi arkadaşlar, bu alçakların giriş-

tiği... İlkin 1862’de Fransa tarafından sömürgeleştiriliyor Viet-
nam. İkinci Dünya Savaşı’nda Japonlar işgal ediyor bu ülkeyi. 
Bu işgale karşı Ulusal Kurtuluş Savaşı başlıyor. Japonlar çekil-
dikten sonra Fransız sömürgeciler tekrar geliyor. Ho Chi Minh 
önderliğinde verilen ulusal kurtuluş savaşıyla Fransızlar en son 
1954’te Dien Bien Phu’da yenilerek, hezimete uğrayarak esir 
alınıyorlar. Emperyalist bir oyunla Vietnam Kuzey ve Güney ol-
mak üzere ikiye bölünüyor. Ve 1963’te iki Vietnam’ın birleşmesi-
ni önlemek için Amerika başlatıyor Vietnam’a işgal ve saldırıyı. 
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1975’te hezimete uğrayarak çekildi. Bu 22 yıllık süreçte Vietnam 
Halkı 4 milyon sivil insanını kaybetti, 1,5 milyon da savaşçısını 
yitirdi. Yani 5,5 milyon insan, masum insan, vatanını ve halkını 
savunmak uğruna hayatını kaybetti. Ve Vietnam’ın pek çok tarla-
sını, ormanlarını kimyasal asit bombalarıyla imha ettiler. Napalm 
bombalarıyla yaktılar insanları. Ve o zehirlerin yol açtığı tahribat 
bugüne kadar sürmektedir; sağlıksız nesiller, doğum anomalileri 
ve o günleri yaşayanlarda çıkan kanserler biçiminde.

Bir de bu emperyalistlerin çıkardıkları Kore Savaşı var, yol-
daşlar. Hatırlanırsa İkinci Emperyalist Paylaşım Savaşı sonrasın-
da yenilerek bu bölgelerden çekilen Japonya’nın boşalttığı yere 
Batılı emperyalistler anında dalmak istediler. Ve Kore’nin yarı-
sını hâkimiyetleri altına aldılar. Ülkeyi de böylece ikiye bölmüş 
oldular.

Çin Devrimi’nin zaferinden güç alan ülkenin Komünist halk-
çı güçleri, Kore’nin tümünde de bir sosyalist iktidar inşa etmek 
için harekete geçti 1950’de. Tabiî bunun ilk adımı da ülkeyi bir-
leştirmek olacaktı. Kim İl Sung Yoldaş önderliğindeki Kızıl 
Ordu bu amaçla Güney’e doğru hareket etti. Güney Kore’nin 
başşehri Seul’ü ele geçirdi. Gerici güçler bozgun halinde daha 
güneye doğru kaçmaya başladılar. ABD Emperyalistlerinin ön-
cülüğündeki diğer emperyalist ve onların uydusu durumundaki 
gerici devletler bir koalisyon ordusu oluşturarak Kore’ye çıkart-
ma yaptılar ve Kızıl Ordu’ya karşı savaşa girdiler. 1950-53 arası 
üç yıl sürdü bu savaş. Ve bugün de hâlâ bir barış antlaşmasıyla 
sonlandırılmış değildir. Bugün ortadaki tek resmi belge bir ateş-
kes antlaşmasıdır. Hatta zaman zaman ateşkes bozulmakta, ko-
münist Kore’yle gerici burjuva Kore güçleri silahlı çatışmalara 
girmektedir. Şu son bir ay içinde de böyle bir çatışmanın olduğu 
medyaya yansımıştır.

Yoldaşlar, emperyalistlerin girdiği ve etkinliğini sürdürdüğü 
hiçbir yerde barış da olmaz, kardeşlik de olmaz, insanlık da ol-
maz... Onlar, tüm insani değerlerin düşmanıdırlar.

Emperyalistlerin başlattığı o haksız savaşta bir buçuk milyon 



54

Kore insanı hayatını kaybetmiştir.
14 Mayıs 1950’de iktidara gelen Bayar-Menderes Hüküme-

ti yani Finans-Kapital iktidarı, Meclise bile danışma, onay alma 
gereği duymadan emperyalist ağababalarına yaranmak için Ko-
re’ye 4500 kişilik bir tugayı hemen göndermiştir. Tabiî ardından 
da üç yıl boyunca asker göndermeye devam etmiştir. Dünyanın 
öbür ucundaki bu savaşta ABD Emperyalistlerinin çıkarları uğ-
runa bizim 1300 vatan evladımız hayatını kaybetmiştir. Bu da ke-
sin sayı değildir. Barış Manço, bir Kore gezisinde oradaki “Türk 
Şehitliği”ni de ziyaret etmiş ve oradan yaptığı savaş değerlendir-
mesinde hayatını kaybeden insanlarımızın sayısının 5000 civa-
rında olduğunu söylemiştir...

Bir de Macaristan’da 1956’da yaptığı karşıdevrim var, arka-
daşlar. O cümleyi tekrarlayarak devam edersek, Genç Yoldaş.

(Genç Yoldaş okumaya devam ediyor):
“- 1956 yılında CIA, “Özgür Avrupa Radyosu” adında 

bir radyo istasyonu kurarak Macaristan Halkını Sovyetler’e 
karşı kışkırtmaya çalıştı. Bu yayınlarda CIA çıkarılacak 
isyanın ABD tarafından destekleneceğini ima ediyordu. Bu 
yayınlara kanan bazı isyancılar Sovyet Ordusu’nun Maca-
ristan’ı işgal etmesine zemin oluşturdular ve çatışmalarda 
7000 Sovyet askeri ile 30.000 Macar hayatını kaybetti.

“- 1957-1973 yılları arasında, Laos’ta yapılacak seçimle-
ri ertelemek için CIA neredeyse her yıl bir darbe düzenledi. 
Bu darbelerin amacı iktidara ortak olabilecek yeterli popü-
lariteyi yakalamış olan Pathet Lao adlı solcu grubun önünü 
kesmekti. 1950’lerin sonunda Pathet Lao’yu ortadan kaldır-
mak için CIA, paralı askerlerden oluşan gizli bir ordu kur-
du. CIA’nın ordusunun Pathet Lao’ya yenilmesinden sonra 
Amerika bu küçük ülkeyi bomba yağmuruna tuttu. Bu kü-
çük ülkeye Amerika tarafından atılan bombalar, ABD’nin 
II. Dünya Savaşı’nda kullandığı bombalardan daha fazlaydı. 

“- 1959 yılında Haiti’de “Papa Doc” olarak bilinen Duva-
lier’in diktasına Amerikan ordusu çok büyük yardımlarda 
bulundu. Duvalier ise bu yardımlarla halk üzerinde büyük 
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bir baskı ağı kuran kendine bağlı bir polis teşkilatı oluştur-
du. 

“- 1961 yılında CIA 1500 kişiden oluşan Küba sürgün-
lerini Castro’nun Küba’sını işgal etmek için adaya yolladı 
sonuç fiyasko oldu.

“- 1961 yılında Dominik Cumhuriyeti’nde, CIA antiko-
münist ve ABD’nin dostu olan Rafael Trujillo’ya suikast 
düzenledi. Ekvator’da CIA destekli ordu, seçilmiş başkanı 
istifaya zorladı.

“- Kongo’da CIA demokratik yollardan iktidara gelen 
başkan Patrice Lumumba’ya suikast düzenledi. Lumum-
ba’yı faili meçhul cinayetle deviren CIA, sonradan kurdur-
duğu Kongo hükümetine Lumumba için büyük törenler dü-
zenletmiş ve halk gözünde mitleşen efsane haline getirmeyi 
başarmıştı.

“- 1963’te CIA, Dominik Cumhuriyeti’nde bir askeri 
darbe düzenleyerek seçimle işbaşına gelmiş Juan Bosh’u 
devirerek yerine kukla bir cunta getirdi. Bu dönemde Ekva-
tor’da CIA destekli ordu, Başkan Carlos Julio Arosemana’yı 
devirdi. İşin ilginç tarafı CIA tarafından iktidara getirilen 
Arosemana (daha önce başbakan yardımcısıydı) Amerikan 
politikalarına yeteri kadar hizmet etmediği gerekçesiyle yine 
ABD tarafından devrildi.

“- 1964’te Brezilya’da CIA destekli bir grup seçimle iş-
başına gelmiş iktidarı devirdi, iktidara gelen cunta 20 yıllık 
sürede çok kanlı politikalar uyguladı.

“- 1965’te Endenozya’da demokratik yollardan iktidara 
gelmiş Sukarno devrilerek yerine General Suharto getirildi. 
Suharto komünist oldukları gerekçesiyle sayısı 500.000 ile 
1.000.000 arasında değişen sivil insanı katletti.

“- Zaire’de (Kongo) CIA destekli darbeyle Mobutu Sese 
Seko diktatörlüğünü kurdu.

“- Yunanistan’da CIA’nın desteğiyle kral, Başbakan Ge-
orge Papandreu’yu görevden aldı. 1967 yılında CIA destekli 
bir darbeyle seçimlere iki gün kala hükümet devrildi ve se-
çimlerin en favori adayı George Papandreu’nun önü kesildi. 
Tarihe “Albaylar Cuntası” olarak geçen yedi yıllık bir süreç 
başladı ve bu süreçte CIA’nin yönlendirmesiyle komünistle-
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re karşı suikastlar ve işkenceler yapıldı.
“- Phoneix Operasyonu” adı altında CIA, Güney Viet-

namlı ajanlara yardım ederek “Vietkong liderleri” oldukları 
iddia edilen kişilerin Güney Vietnam köylerinde öldürülme-
lerine yardım etti. 1971 yılı Kongre raporlarına göre bu ope-
rasyonda 20.000 kişi hayatını kaybetti.

“- 1980’de, El Salvador’da, San Salvador’un başpisko-
posu olan Oscar Romero, Başkan Jimmy Carter’a kendi 
halkını katleden askeri hükümete ABD tarafından yapılan 
yardımları kesmesi için ricada bulundu. Carter bu isteği 
reddetti. Kısa bir süre sonra sağcı lider Roberto D’aubuis-
son başpiskopos Romero’yu halka yaptığı bir konuşma esna-
sında kalbinden vurdurttu. Ülkede iç savaş başladı. Dağlık 
bölgelerdeki köylüler askeri hükümete karşı ayaklandılar. 
Amerikan askeri güçleri ve CIA, askeri hükümeti bu ayak-
lanmayı bastırması için ağır silahlarla ve istihbarat bilgile-
riyle besledi. Bu çatışmalarda 63.000 kişi hayatını kaybetti.

“- 1981’de CIA çok yüksek fiyatlarla İran’a silah satarak 
bu silah satışından elde ettiği gelirle Nikaragua’da Sandi-
nistalar’a karşı savaşan Kontraları besledi. Başkan Reagan, 
Sandinistaların Amerika’ya “uncle”(amca)” diyene kadar 
baskı altında tutulacağına yemin etti. CIA, Kontralara “The 
Freedom Fighter’s Manual (Özgürlük Savaşçılarının Kıla-
vuzu)” adlı bir kitapçık dağıttı.

Nurullah Ankut Yoldaş: Bir dakika.
Bu kitapçığa ben yine internette gezenirken rastlamıştım. İn-

gilizce karşılıklarını da içeren İspanyolca orijinali vardı CIA’nın 
dağıttığı bu kitapçığın. Nasıl ülke ekonomisini çökertecekler, na-
sıl alçakça saldırılar yapacaklar, sabotajlar düzenleyecekler hep-
sini anlatıyor. Ülkenin ekonomik yapısını tahrip ederek halkın 
devrimci antiemperyalist iktidara karşı hoşnutsuzluk gösterme-
sini sağlamaya çalışıyorlar böylece. Halk diyecek ki, ekonomik 
olarak bu iktidar başarılı olamadı, sıkıntılarımız arttı. Bunun de-
ğiştirilmesi gerekir. Böylece halk kandırılacak ve CIA’nın, Ame-
rika’nın safına bilinçsizce sürüklenmiş olacak. Amerika’nın pro-
jelendirip pratiğe geçirdiği, adına Kontralar denilen hain, halk 
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düşmanı satılmış Amerikancı güçlerin yanına yanaşması sağla-
nacak halkın, bu İblisçe, alçakça, insanlık dışı oyunlarla.

Bu broşürün çıkışlarını da aldık İlhami Yoldaş’la. Değil mi 
İlhami Yoldaş? Evet, aldık. İlhami Yoldaş çevirecek uygun bir 
zamanda. Artık İngilizce bilen yoldaşlar da bu arada görev çı-
karmış olsunlar. Toplantı sonrası görüşsünler, bir işbölümü yap-
sınlar. Bir arkadaş çevirir, diğer arkadaş gözden geçirir. Yayım-
layalım arkadaşlar, çok kalın bir kitap değil. Sanıyorum 15 sayfa 
kadar değil mi İlhami Yoldaş? Evet, 15 sayfa kadar. Krokilerle 
falan, şemalı anlatıyor. Adı da çok masum “Özgürlük Savaşçı-
sının El Kitabı”.

Bakın Avrupa’daki alçakça amaçla kurulmuş radyonun da 
adı, “Özgür Avrupa Radyosu”, değil mi yoldaşlar. Yani özgürlük, 
demokrasi, insan hakları... Tıpkı bizim Tayyipgiller gibi. Yani 
yaptığının tam tersini söylüyor ya da söylediğinin tam karşıtını 
yapıyor. Evet arkadaşlar.2

(Genç Yoldaş okumaya devam ediyor):
“(...) Sandinistalar’a karşı yapılacak sabotaja, propagan-

daya, haraca, rüşvete, şantaja, işkenceye ve politik suikast-
lara dair işe yarar birtakım bilgiler bu kitapçıkta öğretili-
yordu.

“- 1983’te Honduras’ta, CIA bu kılavuzun bir benzeri-
ni Honduras ordusu görevlilerine verdi. Bu kitapta çeşitli 
işkence tiplerine dair metotlar öğretiliyordu. Honduras’ın 
meşhur taburu “Tabur 316” bu teknikleri binlerce kişinin 
üzerinde uyguladı ve en az 184 kişi bu işkencelerde can ver-
di.

“- 1984’te çıkartılan “Bolend Amendments” adlı yasa 
Kontralara yapılan legal Amerikan yardımlarını azalttı. 
Daha sonra çıkartılan bir başka yasa ile bu yardımlar ta-
mamen ortadan kaldırıldı. Direktör William Casey yardım 
organizasyonunu illegal yollarla Albay Oliver North’a dev-

2 Nurullah Ankut Yoldaş’ın önerisine uyarak bu broşürü, İspanyolca 
metinlerin Türkçe karşılıklarını da ekleyerek, bu kitabımızın eki olarak 
sunuyoruz. Bakınız, s. 79. (y.n.)
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retti. İran’la yapılan silah ticaretinden elde edilen gelirler, 
“insani yardım” adı altında toplanan paralar ve istihbarat 
bilgileri Oliver North eliyle Kontralara aktarıldı. 

“Nikaragua devleti, Kontralara askeri malzeme taşıyan 
bir C-123 uçağını vurdu. Ölen iki pilottan birisi CIA ajanı 
Eugene Hasenfus’a, düşürülen uçakta CIA ile ilintili “Sout-
hern Air Transport”a aitti. Bu olay CIA’nin illegal yollardan 
Kontralara yardım edilmediğini iddia eden R. Reagan’ı ya-
lanlayan bir örnek olarak tarihe geçti. Uzun zamandır bi-
linmesine rağmen Irak/Kontra skandalı ancak 1986 yılında 
medyanın gündemine geldi.

“- ABD, Panama’yı işgal ederek daha önce kendisinin 
iktidara getirdiği ve 1966’dan beri CIA adına çalışan Gene-
ral Manuel Noriega’yı devirdi. Noriega, 1972 yılından beri 
CIA’nin bilgisi dâhilinde uyuşturucu ticareti yapıyordu.

Nurullah Ankut Yoldaş: Demek ki miladı dolan uşaklarını, 
kuklalarını da yine kendisi değiştiriyor. Acıması yok yani. Bu 
bana bu kadar hizmet etti, buna dokunmayayım, demez. O ba-
kımdan Amerika’nın, CIA’nın asla dostu, müttefiki olmaz. İşbir-
likçisi olur, uşağı, hizmetkârı olur. Evet.

(Genç Yoldaş okumaya devam ediyor):
“- CIA, yaptığı illegal faaliyetleri finanse edebilmek ama-

cıyla MOSSAD’la birlikte çok büyük ölçekli uyuşturucu ka-
çakçılığı yaptı.

“- CIA, “altın üçgen” olarak bilinen ve uyuşturucu ka-
çakçılığının önemli ayaklarından birisi olan Burma’da aske-
ri diktatörlüğü destekledi. Burma diktatörlüğü “State Law 
and Order Restrotation Council (SLORC)” adında bir orga-
nizasyon kurdu. Bu organizasyon 8 Ağustos 1988’de yapılan 
bir protestoda en az 6000 kişiyi katletti. SLORC’un en yakın 
işbirlikçileri ise Halliburton, Texaco ve Unocal gibi tekeller 
oldu. Bu tekeller Bush yönetimi altında Afganistan’da ve 
Irak’ta da faaliyetler başlattılar.

“- Bush ve CIA bu iki ülkede katliamlara girişmeden 
önce bütün dünyada büyük bir beyin yıkama operasyonu 
başlattı. Amerikalı eli kanlı yöneticiler, daha önce kendi 
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elleri ile büyütüp besledikleri Taliban yönetimi ve Saddam 
rejimini şimdi çıkarları gereği alaşağı etmeleri gerekiyordu. 
Ve bunu haklı gerekçelere dayandırmak için dünyayı buna 
inandırmak zorundaydılar. 11 Eylül olayları bahane edilerek 
Taliban rejimi ve Saddam rejimleri şahsında bütün Müslü-
manlar suçlu ilan edildiler. Ve işin garibi, İslam dünyası da 
suçluluk kompleksine girdi. Peşinen suçlu olduğuna inandı 
yapılan propagandalar neticesinde. Ve ortam hazırlandıktan 
sonra önce Afganistan, ardından da Irak’ta kitlesel katliam-
lara girişildi. Beyin yıkama ve zihin kontrolüne tabi tutulan 
bu ülkelerdeki işbirlikçiler ve kitleler bu katliamları alkışla-
dılar.” (agy, s. 68-74)

Çok teşekkür ederim, Genç Yoldaş’ım.
Yani Amerika bu, yoldaşlar. Tahir Yörükoğlu’nun, “İstihba-

rat Servislerinde Beyin Yıkama Operasyonları” adlı kitabın-
dan bu kısa özeti okudu yoldaşımız. 

Ve işte bu sebepten Che, “insan soyunun başdüşmanı ABD 
Emperyalistleri” diyor.

Ve o yüzden Kıvılcımlı ömrü boyunca bu alçaklara karşı mü-
cadele etti.

O yüzden Denizler, Mahirler bunlara karşı mücadele etti.
Ve biz de bayrağı devraldığımız günden bu yana bu alçaklara 

karşı mücadele ediyoruz.
Ve devrimciliğin abecesi; ABD Emperyalistlerine ve onların 

yerli işbirlikçi hainlerine karşı mücadele etmektir ve karşı ol-
maktır. Bunlara karşı değilsen devrimci değilsin!

(Alkışlar…)
Demokrat da değilsin. Namuslu da değilsin. Yurtsever de de-

ğilsin. Halkçı da değilsin.
Halk düşmanısın, uşaksın, işbirlikçisin.
Bizim hattımız bu, yoldaşlar. Ve dünya üstümüze gelse bu 

hattımızdan milim şaşmayız biz. 
Ve Lenin’in “Emperyalizm” adlı anıt eseri de bu hattı göste-
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rir bize. O yüzden biz Ustalara saygı duyuyoruz böylesine. Yoksa 
kara gözlerine, kaşlarına, saçlarına, sakallarına hayran olduğu-
muzdan değil. Yüreklerine, ortaya koydukları teorik hazinelerine 
saygı duyduğumuz için onlara hayranız, onlara sıkı sıkıya bağlı-
yız, saygılıyız. Onlara Ustamız, Önderimiz diyoruz.

İnsanlığın en büyük dostları bunlar. Onlar sayesinde biz dos-
tu düşmanı ayırabiliyoruz. Onların tuttuğu ışık, onların önümüze 
koyduğu teorik hazineler sayesinde hiç şaşırmadan yolumuzu 
bulabiliyoruz. Teorinin görevi bu. Bu teori yolumuzu netçe ay-
dınlatıyor bizim. 

Ve bu teorinin ışığında baktığımız zaman, Meclisteki tüm par-
tilerin ortak paydaları ne? Amerikancı  olmaları mı?

Evet, hepsi Amerikancı, işbirlikçi ve halk düşmanı... 
Bizim Sevrci Soytarı Sol ibrikçi mi?
İbrikçi. Başka hiçbir programları kalmadı. Halka verebilecek-

leri hiçbir şeyleri kalmadı. Eriyorlar o yüzden. Gelecekleri yok. 
Devrime sırtlarını döndüler, devrimci teoriye sırtlarını döndüler, 
ihanet ettiler ve yok olacaklar. Yaptıkları ibrikçilikten başka hiç-
bir şey yok artık. Ne teorileri var, ne başka bir pratikleri var, ne 
halkla bir ilişkileri var, ne halka verebilecekleri bir şeyleri var, ne 
sunabilecekleri programları var, ne halkın taleplerini anlayacak 
bilinç, kavrayış, anlayış var, bilgi var…
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İkinci Bölüm

Bin Kalıplı Doğu Perinçek ve PDA Şürekâsının
Hazin Siyasi Serüveninin Bir Bölümüne Dair
Bir diğer tarafa (Ulusalcı Cephe deniyor ya) baktığımız za-

man yoldaşlar, bu tarafta eski CIA Solu var: İP.
O hareket, insanları kandırmaya devam ediyor. Onun da geç-

mişini, kimliğini ortaya koyup netçe görmemiz, göstermemiz 
gerekiyor. Genç kuşakları kandırmasına izin vermememiz gere-
kiyor.

Biz ne diyoruz bunlara?
Bin kalıplılar, diyoruz. Kalıptan kalıba girer bunlar. Bir gün 

NATO’cu olurlar, bir gün Orducu olurlar, bir gün Mustafa Ke-
malci olurlar, bir gün Kemalizm düşmanı olurlar, bir gün Ordu 
düşmanı olurlar. Bunların tek kalıpları yok, bin kalıpları var…

Bir Dinleyici: Tayyipçi oldular Hoca’m, Tayyipçi…
Nurullah Ankut Yoldaş: Evet, şimdi onlar hakkında da bir-

kaç belge ortaya koyacağız genç kuşakların bunları somutça, elle 
tutulurca görmesi, kanmaması ve tanıması için. 

Bu gördüğünüz kitap, Doğu Perinçek tarafından yazılan; 
“Sahte TKP’nin Revizyonist Programının Eleştirisi”dir. Ay-
dınlık Yayınları’ndan...

Ne zaman yayımlamış?
Birinci Baskı Aralık 1976, arkadaşlar.
Sahte TKP’yi eleştiriyor yani İsmail Bilen, Zeki Baştımar’ın, 
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bizim “Eski Sahte TKP” dediğimiz TKP’nin programını eleşti-
riyor. Kendisi Şefik Hüsnü yolunu ve 1926’daki Programı savu-
nuyor güya. Mihri Belli’yi eleştiriyor. Birkaç cümle okuyacağım 
buradan da: 

“(…) Türkiye devrimci hareketi, geçmişte emekçi yığın-
larla güçlü bağlar kurmayı, işçi ve köylü kitleleri içinde kök 
salmayı gerçi başaramadı (bunun sebepleri dikkatle ince-
lenmelidir), fakat proleter devrimciler düşe kalka da olsa 
(“Proleter Devrimciler” terimi de Usta’mıza ait bildiğimiz gibi. 
Usta’mız bunu eserlerinde ortaya koyar. Bu, Usta’mızdan aşırı-
yor bu terimi. – N. Ankut) daima emekçi yığınlara yöneldiler. 
Mihri Belli, geçmişten bu geleneği getirmedi. (Dikkat edelim, 
arkadaşlar. – N. Ankut) Onun aklı-fikri subaylarda ve burju-
va aydınlarındaydı.”

Yani M. Belli’nin subaylarla ilişki kurmasını, genç subaylar-
la, yani Kemalist aydınlarla ilişki kurmasını eleştiriyor. Onun ak-
lı-fikri onlarlaydı, diyor.

Şimdi aklı-fikri subaylarla ve bu Kemalist aydınlarla olan 
kim, yoldaşlar?

Kendisi değil mi?
Subayları partisinde yönetime getiriyor, genel başkan yardım-

cılıkları veriyor vesaire, değil mi?
Usta’mıza geliyor şimdi.

“Kıvılcımlı ise, daha 1930’larda Parti dışına atılmış, o za-
manlardan oportünist bir çizgi izlemeye başlamıştı.”

İftiraya bakın, arkadaşlar. Aslında bu, İ. Bilen’in namussuz-
luğu, iftirası. 1930’larda parti dışına atıldı, diyor. Bunun bizzat 
namussuzluk ve sahtekârlık olduğunu geçtiğimiz yıllarda düzen-
lenen “Kıvılcımlı Sempozyumu”na3 katılan Kıbrıs Komünist 
Partisi Temsilcisi, Zeki Baştımar’dan bizzat dinlediğini ortaya 
koyarak açıkladı, belgeledi.

3 Bakınız:  http://hikmet-kivilcimli.blogspot.com.tr
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Hani Usta dışarı çıkınca Kıbrıs’a gidiyor bildiğiniz gibi. Kıb-
rıs’ta, Kıbrıs Rum Komünist Partisi’ne başvuruyor; bana bir 
pasaport verin onunla tedavi olmak için Moskova’ya gideyim, 
diye.

O da tabiî ki Komünist Partisi olarak kime soruyor, Kıvıl-
cımlı’yı tanımıyor, Usta’mızı?

Sözde Türkiye Komünist Partisi’ne soruyor.
Ne diyor İsmail Bilen?
O’nu biz 1930’larda partiden attık, diyor. O Maocu, parti düş-

manı, Troçkist. Yani o yüzden attık, diyor.
Ve Kıbrıs Rum Komünist Partisi pasaport vermiyor Us-

ta’mıza o sebeple.
Sonra karşılaştıklarında (o zamanlar Dünya Komünist Parti-

leri toplantıları olurdu. Onlar yayımlanıyordu, o toplantılarda su-
nulan bildiriler. Kitaplar da var, o dönem yayımladılar Eski Sahte 
TKP’liler.) Kıbrıslı bu kişi soruyor Zeki Baştımar’a: yahu diyor, 
Kıvılcımlı’nın bu 1930’larda Partiden atılma işi nedir?

Yok yahu, diyor Zeki Baştımar; Laz İsmail’in bok yemesi o. 
Ben o zaman tatildeydim. O bakıyordu, onun bok yemesi bu. Yok 
öyle bir şey, diyor.

Ve o Kıbrıslı Rum komünist, geçen senelerde düzenlediler ya 
“Kıvılcımlı Sempozyumu”nu, orada anlattı bunu. Usta’mız da 
“Kim Suçlamış?”da bunun namussuzluk olduğunu ortaya ko-
yuyor. O namussuzluğa sarılıyor bu da (Perinçek de). İ. Bilen’in 
yalanını kullanıyor, 1930’larda partiden atıldı, diye.

“O, en eski oportünizmin (Bakın, düzenbazlığa bakın. Us-
ta’mız Eneski Sosyalizm’in temsilcisi ya oradan nazire yapıyor 
güya. Boldlamış da. – N. Ankut) temsilcisi olarak darbeciliği 
ve milliyetçiliği savundu. Bu görüşlerini çeşitli teori ve tez-
lerle temellendireli yıllar olmuştu.” (Doğu Perinçek, Sahte 
TKP’nin Revizyonist Programının Eleştirisi, Aydınlık Yayınları, 
Aralık 1976, s. 37)

Bugün milliyetçiliği savunan kim, arkadaşlar? Eski Demi-
rel döküntüleriyle, ANAP döküntüleriyle, MHP döküntüleriyle 
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“Milli Merkez”ler kurmaya kalkan kim? “Milli Anayasa Fo-
rumları” düzenliyoruz diye il il dolaşanlar kim, arkadaşlar?

Bunlar değil mi?
İşte bu, kalıptan kalıba sıçrar böyle.
Şimdi, “Atatürk’te birleştik” diyor. Bir sloganı da bu değil 

mi, arkadaşlar, İP’in?
“2000’e Doğru Dergisi”nde, Mart 1987’de. Bakın neler ya-

zıyor, arkadaşlar: “Atatürk ve Allah”. Doğu Perinçek’in maka-
lesinin başlığı:

“Resmi Atatürkçülük iflas etmiştir. İçtihat kapısı ka-
panmıştır. Toplumumuzda, canlılık belirtisi kalmamış, hiç-
bir fikir üretemeyen, en taşlaşmış ideolojik çevre onlardır. 
Üniversitelerin en yeteneksiz, en cahil, en eyyamcı artık içi 
geçmiş unsurlarıyla bazı emekli askerler, mollalarınkinden 
farksız bir “ilim” anlayışının temsilcileri olarak gözüküyor-
lar. Şerhçidirler, Hepsi o. Öte yandan Kemalizmin devrimci 
geleneğine bağlı olanların ise nesli tükenmektedir. Çünkü 
Kemalizm bir ideoloji olarak devrimci rolünü tamamlamış-
tır.”

Evet, arkadaşlar 1987’de İP’in şefi D. Perinçek söylüyor bun-
ları, yazıyor.

İşte bunlara biz, bin kalıplılar, derken iftira atmıyoruz. Ya da 
haksızlık yapmıyoruz. 

Bunlar, bizzat D. Perinçek, diğer bir iki PDA’cı adamıyla bir-
likte “Bekaa Hacıları”ndan değil mi?

Abdullah Öcalan’la Bekaa’da görüştüler, konuştular, gerilla-
ları teftiş ettiler ve gülleştiler, birbirlerine güller sundular.

D. Perinçek ne dedi?
Ben oraya gittiğimde, aslında Abdullah Öcalan’a bugünkü 

görüşlerimi anlattım. Yabancıların emrine girme, Türkiye’de 
kardeşçe biz bu Kürt Meselesi’ni çözelim. Yani ben o gün de 
bugünkünden farklı bir şey söylemedim, dedi.

Şimdi o konuşmalarını da kitaplaştırdı, bakın kitap da ortada.
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O zaman ikisinin de birbirine ihtiyacı var. Yani bir çıkar or-
taklığıydı o zaman yaptıkları.

12 Eylül Faşist Diktatörlüğünü açıktan savunmuştu Doğu 
Perinçek ve onun Türkiye İşçi Köylü Partisi (TİKP)’i.

Mesela bu siyasetin Avrupa’daki bir örgütlenmesi vardı o 
günlerde de, bugün de var ya... Hani Avrupa’da da Aydınlık Ga-
zetesi’ni basıyorlar şimdi.

Örgütlerinin adı: “Avrupa-Türkiye Halk Birlikleri Fede-
rasyonu (HDF)”. 12 Eylül Faşizminin en saldırgan günlerinde 
1981 Baharında, yine o zamanın çok okunan dergilerinden “Yan-
kı”, bu örgütü de Avrupa’daki 12 Eylül Darbesine karşı olan ör-
gütler listesinde göstermiş. (Yankı Dergisi, 23-29 Mart tarihli 
521. Sayı)

Bunlar, pek alınmışlar bu nitelemeye. Doğu Perinçek’ten baş-
lamak üzere en küçük birimlerine kadar hepsi 12 Eylül Faşist 
Darbesinin şak şakçısı-yandaşı-işbirlikçisi ya… Hiç gecikmeden 
bir düzeltme yazısı göndermişler Yankı’ya. O yazıları da dergi-
nin 13-19 Nisan 1981 tarihli sayısında yayımlanmış. Bakın o dü-
zeltme yazılarında ne diyorlar Faşist Diktatörlük hakkında, kısa 
bir bölüm aktaralım:

“12 Eylül 1980 askeri harekâtına karşı Federasyo-
numuz olumlu tutum almıştır. Askeri Yönetimi sağ-
cı ve sahte solcu terör örgütleriyle başarılı mücade-
lesinde desteklemiştir. Her türlü terörist ve bölücü 
örgüt tarafından Türkiye’ye karşı yürütülen kampanyaya 
karşı Türkiye’yi savunmuştur ve bu tutumuyla da yurt dı-
şındaki bütün örgütlerin düşmanlığını üzerine çekmiştir.  
    “Federasyonumuz işkencelere karşı çıkmıştır. Askeri yö-
netimden işkencelerin önlenmesini dilemiştir. Bugün Türki-
ye’de işkence uygulamış olanlar, bunu halkın nazarında Mil-
li Güvenlik Konseyi’ni küçük düşürmek için yapmışlardır.”

“Türkiye Halk Birlikleri Federasyonu (HBF) adına;
Avrupa Disiplin Kurulu Başkanı Halil İ. Özak

“Yönetim Kurulu Başkanı E. Ümit Ağca
“Denetim Kurulu Başkanı Yıldırım Dağyeli”



66

Bu imzacılardan Yıldırım Dağyeli’yle hatırladığım kadarıyla 
1970’te yani 12 Mart Faşizmi öncesinde ben de tanışmıştım. O 
zamanlar Doğu Perinçek ve PDA, tam ihanete karmamıştı. Bu 
kişi, gelip bizi Cağaloğlu Çatalçeşme sokaktaki Sosyalist Ga-
zetesi’nin bürosunda ziyaret etmişti. Kendisinin PDA’nın Avru-
pa’daki görevlilerinden olduğunu söylemişti. İsmi romantikliğin-
den dolayı ilgimi çekip belleğimde kalmıştı. Oradan anımsadım. 
Neyse geçelim...

Bunların 12 Eylül Faşizmini desteklediklerine dair onlarca 
belge var da şimdi zaman yok. Onları ileride ortaya koyacağız... 
Şimdilik bununla yetinmiş olalım.

Evet, işte bunlar böyle açıkça, netçe bir CIA, Pentagon Ope-
rasyonu olduğundan hiç kimsenin şek ve şüphe etmediği 12 Ey-
lül Faşizmini desteklemişlerdir.

Öyle olunca da Sol ortamdan tümüyle dışlanmış ve lanetlen-
mişlerdi. Çünkü 650 bin insan işkencelerden geçirilecek, 100 kü-
sur insan işkencede hayatını kaybedecek, 26 insan idam edilecek, 
tarifsiz işkencelerden geçirilecek, 90 gün gözaltı uygulanacak ve 
sen o Faşist Diktatörlüğü savunacaksın.

Solculukla, devrimcilikle ilgisi olabilir mi bunların?
Daha önce NATO’yu, Amerika’yı savunmuşlardı. Oradan 

hareketle bir CIA operasyonu olan 12 Eylül Faşist Diktatörlü-
ğünü de savundular.

Lanetliler ya… O yüzden Kürt Hareketine, Abdullah Öca-
lan’a yamanarak meşruiyet kazanmak istedi. Ondan gitti Be-
kaa’ya. Çok kurnaz. Stratejik, sistematik bir zekâsı yok. Pratik, 
günlük bir zekâsı var. Onu da böyle düzenbazlığa kullanır. Yahu 
ben gidersem, Abdullah Öcalan’dan bir meşruiyet belgesi alır-
sam, o nasıl olsa Türkiye’de sol ortamda etkili; beni de sol orta-
mın içine sokar yeniden. Ben de iadeyi itibar etmiş olurum, diye 
düşündü. O amaçla gitti.

O zaman Abdullah Öcalan da Bekaa’da. Türk Sol Hareketin-
den de kendisini, hareketini, çizgisini savunan insanlara ihtiyacı 
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var. O da bu yüzden görüşmeyi kabul etti. Yani karşılıklı bir men-
faat birliği yaptılar. Öcalan da Perinçek’in bu yaklaşımına; ben 
emperyalistlerle işbirliği yapmam, birlikte çözelim bu işi. Ben 
ayrılıktan yana değilim, kardeşlikten yanayım, filan diyerek gö-
rüş belirtiyor. 

Ama geçenlerde açıklandı İmralı’daki ziyaretçilerine açıkça 
söylüyor. Barzani’yle sürtüşmeleri var ya şu anda. Barzani, “Ba-
ğımsızlık bile diyemiyor Öcalan” diye eleştirdi ya kendisini…

“Öcalan: Basına yanlış şeyler yansıdı. “Öcalan bağımsız-
lıktan, federasyondan, özerklikten bilmem neden vazgeçti” de-
diler. Ben hiçbir şeyden vazgeçmedim.” (İmralı Tutanakları, 3 
Nisan 2013) dedi.

Yani Doğu Perinçek’e göre Abdullah Öcalan bilinçsiz, tıfıl, 
haşarı bir öğrenci. Bu, gidip abi rolünde ona akıl vermiş oluyor 
güya. Kendisini öyle konumlandırıyor şimdi, gençlere öyle satı-
yor.

Nisan 1990 tarihinde; “Teori Dergisi”nde Arslan Kılıç ile 
(Arslan Kılıç şu anda yine ekibinde değil mi? Teori’nin yöneti-
cilerinden, Teori Dergisi’nin.) yaptığı bir röportaj var. O röpor-
taja bakalım şimdi. Bakalım Doğu Perinçek’in o günlerde Kürt 
Meselesi hakkındaki görüşleri neymiş. Genç Yoldaş’ımdan rica 
edeyim yine.

“Devletin iki dayanağı: askeri güç ve aşiret reisleri”. Baş-
lık bu, arkadaşlar.

(Genç Yoldaş okuyor):
“A. Kılıç: Devlet-aşiretler ilişkisi?
“D. Perinçek: Devletin artık bölgede askeri dayanağı dı-

şında bir gücü kalmamış. Askeri gücün ulaşamadığı ya da 
tek başına kontrolü sağlamaya yetmediği yer ve durumlar-
da boşluğu aşiret reisleri, ağalar, beyler dolduruyor. On-
lara açık ve resmi anlaşmalarla devlet adına hareket etme 
yetkisi verilmiş. Bilindiği gibi, devlet eskiden, hâkim sınıf 
karakterinden dolayı, bölgede toplumsal ve siyasal ilişkiler 
alanında bunlara dayanıyor, bunlara destek oluyordu. Öte 
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yandan Cumhuriyet’in ilk yıllarında çıkarılan aşiret reisliği, 
ağalık, beylik gibi unvan ve statüleri hiç değilse resmi dü-
zeyde kaldıran yasalar vardı. Burjuva cumhuriyetçi ideoloji 
nedeniyle, devlet aşiret reislerini resmen muhatap almıyor, 
yasal toplumsal statüler, kurumlar vb. olarak tanımıyordu. 
Bunları evrimci kapitalist gelişmenin yavaş ve kendiliğinden 
burjuvalaştırma yoluyla tasfiyesi sürecine terk etmişti. Şim-
di devlet, ağalığı, aşiret reisliğini, açıkça ve resmen muhatap 
aldı. Bölgede görevli generaller, aşiret reisleriyle güvenlik 
toplantıları yapıyor, tutanaklar imzalıyor, yeminler ediyor-
lar. Valiler, kaymakamlar, aşiret reisleri ile devleti temsilen 
görüşmeler yapıyorlar, devlet adına aşiret ilişkileri düzenli-
yorlar ve bunları kamuoyuna da açıklıyorlar...

“A. Kılıç: Evet geçenlerde televizyonun 20.00’daki ana ha-
ber bülteninde, hem de önemli haberler arasında ve görüntülü 
olarak, yanılmıyorsam Van valisinin hasım iki aşireti barıştır-
ma töreni veridi... Otorite ve kontrolü onlara dayanarak sür-
dürme siyaseti, aşiret reisliğini, devlet televizyonunun gözünde 
generallik, nahiye müdürlüğü filan gibi resmi bir statü ve un-
van durumuna getirdi.

“D. Perinçek: Atatürk Yüksek Kurulu’nun belgelerinde, 
rejimi sürdürmek için ‘oralarda ağalığa dayanmak gerek-
tiği’,  devletin resmi politikası olarak açıklanıyor. Bir süre 
önce Nokta dergisinde, eski Asayiş Kolordu Komutanı İs-
mail Selen açık açık,  ‘orada aşiret yapısı dağılmamalı, biz 
orada, askeri güç yanında ancak aşiret ağalarına dayanarak 
tutunabiliriz’ dedi. Hatta Tahir Adıyaman geçenlerde 2000’e 
Doğru’da yayınlanan röportajında, kuşkusuz bu siyasetten 
cesaret alarak, Olağanüstü Bölge Valiliği’nin kendilerine 
verilmesini istiyordu. Şu anda Türk devleti orada son çare 
olarak onlarla açıktan işbirliği halinde.

“Ama aşiretlerin tümü de devletle birlikte değil. Kurum 
olarak ona yaslanıyor, ama bir kısım aşiretler de, milli bas-
kı, milli eşitsizlik nedeniyle devlete karşı bir konuma hızla 
kayıyorlar.

“Bölgede gerilla hareketinin halk içinde geniş, yaygın bir 
sempati yarattığı çok açık. Onun dışında, şehirlerde yer yer 
aydınlar ve öğrenciler arasında reformcu Kürt örgütlerinin 
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belli bir etkisi var, ama gerilla hareketi ile karşılaştırıldığın-
da çok zayıf. (....)

“A. Kılıç: Gerilla savaşının geliştiği bölge,  feodal ilişki-
lerin,  feodal kültürün, ataerkil ilişkilerin en yoğun olduğu 
bölge idi geçmişte. Gelişen milli uyanış ve devrimci mücadele 
bu ilişkileri hızla çözüyor mu? Toplantılarınıza kadın katılımı 
nasıldı ve bölgedeki gerilla savaşı kadını özgürleştirmede kök-
lü dönüşümler yaratıyor mu?

“D. Perinçek: Kesinlikle ve büyük ölçüde, tahminlerin 
ötesinde yaratıyor. En güzel cevap dağda kadın gerilla var... 
Öte yandan...

“A. Kılıç: Evet, işte en köklü özgürleştirici sanırım. Kadın, 
erkeğin yaptığı en zor, onun tekelindeki işi yapıyor ve erkekle-
rin de yer aldığı birliklere komuta ediyor, emir veriyor, onları 
yönetiyor...

“D. Perinçek: Evet öte yandan şunu da duydum: Gerilla-
lar öldürülmüş, öldürülen kızların  ‘muayeneleri yapılmış ve 
kız çıkmışlar’  diye hararetli bir şekilde konuştuklarına da 
tanık oldum insanların.

“En uç, en ileri mücadele biçimlerine kadınlar giriyor. 
Bu aynı zamanda, mücadelenin toplumu değiştirdiğini  ve 
geleneksel ilişkileri parçaladığını gösteriyor. Türkiye’de ka-
muoyu, hele bir kısım sosyalistler dikkat etmiyor; orada bir 
anti-feodal devrim yaşanıyor. Cumhuriyetin yapamadığı-
nı şimdi orada yoksul köylüler yapıyorlar. Toprak ağalığı, 
şeyhliği paramparça ederken, kadın-erkek ilişkilerindeki 
geleneksel köstekleri de adım, adım parçalıyorlar. Herkes 
işin milli yönüne,  askeri cephesine bakıyor. Hareketin de-
mokratik özgürleştirici yönünü görmüyorlar. Özellikle altını 
çiziyorum: Kadın-erkek eşitliği ile bugün en köklü anti-feo-
dal gelişme, yoksul köylü mücadelesiyle oluyor. Yani birey’i, 
özgür birey’i, ayağa kalkan köylü yaratıyor. İstanbul’dan, 
yorgun, bırakmış kimseler aracılığıyla ‘kollektif mücadele 
insanı kişiliksizleştirdi, ezdi’, özgür bireyler yerine ezik in-
sanlar üretti.’ filan gibi edebiyatlar yapıladursun; birey’in 
özgürleşmesi adına kollektif mücadele düşmanlıkları yapı-
ladursun, işte özgür birey’in  en olmadığı yerde onu yara-
tan da kollektif mücadele. Adam bir kollektif içinde olduğu 
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zaman, sırt sırta verip birleştiği zaman ayağa kalkabiliyor 
ve itiraz edebiliyor. İtiraz ettiği zaman da adam doğuyor, 
adam oluyor. İtiraz etmeyen, boyun eğen, maraba ve yanaş-
ma, jandarmadan korkan, kaymakamın önünde iki büklüm 
olan adam, özgür-birey değil ki. O bireyi mücadele içindeki 
kollektifler yaratıyor, özgürleştiriyor.

“Toplantılarımıza gelince... Kadın katılımı azdı, çok azdı. 
Diyarbakır’da geniş bir kadın katılımı vardı, ama diğer yer-
lerde azdı. Van’daki toplantıda sinema salonunda herkesten 
söz aldık, bir dahaki toplantıya herkes eşiyle, kızlarıyla, ka-
dın akrabalarıyla gelecek diye...

“Askeri Çözüm  İflas, Anti-feodal Devrim, SP İntifada...
“A. Kılıç: Söyleşimizi bir toparlarsak...
“D. Perinçek: Şu dört noktada toparlamak mümkün: 

Bir, askeri çözüm kesinlikle iflas etmiş durumda. İki, köklü 
bir anti-feodal devrim yaşanıyor. Üç, SP (Yani Sosyalist Par-
ti, İP’in o zamanki versiyonu, adı. – N. Ankut) hızla gelişiyor. 
Dört, Kürt intifadası (Kürt Ayaklanması. – N. Ankut) geliyor.”

Evet, yani röportajın ana fikri bu.
TC’nin askeri çözümü iflas etmiştir. Antifeodal bir devrim 

var, Sosyalist Parti hızla gelişiyor oralarda, Kürt Ayaklanması 
geliyor…

PKK’ye bundan daha iyi bir güzelleme yapıldığını herhalde 
pek görmedik. Şimdiki Sevrciler, İbrikçiler bu kadar yetenekli 
olmadıkları için… Bu kadar eğitimli değiller, böyle başarılı gü-
zellemeler yapamıyorlar. Çok kaba onların yazıp çizdikleri.

O zamanki çizgisi neymiş, arkadaşlar?
PKK, tarihinin her döneminde şu yazıya imza atar mı?
Atar.
Ve şimdiki Doğu Perinçek, buradaki görüşlerinin 180 derece 

karşısında mı?
Karşısında.
İşte bin kalıplılar derken, kalıplarından biri de bu, arkadaşlar.
Başlangıçta, 12 Mart öncesinde Kürt dostu, 12 Eylül öncesi 
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Kürt düşmanı, PKK düşmanı. 12 Eylül’ü açıktan savununca da 
tecrit ediliyor, doğal olarak Sol Ortamdan. Bu tecritten kurtulmak 
için sonradan, 1985’ten sonra yeniden PKK’ye yanaşıyor. Çünkü 
nasıl kurtulabilirim, bu tecridi nasıl yırtabilirim, diye düşünüyor. 
Çözüm olarak da PKK’yi görüyor. PKK’ye yamanırsam Abdul-
lah Öcalan beni kurtarır, diyor, yanaşıyor.

Asıl amacı hem tecritten kurtulmak hem de şu anki HDP’nin 
yerine geçmek. Onu amaçlıyor. Bir taşla iki kuş yani... Dikkat 
edersek, Sosyalist Parti hızla gelişiyor, diyor. Abdullah Öcalan’ın 
onayı ve teklifiyle Kürt illerinde mitingler yapıyor, toplantılar 
yapıyor. Şimdi de Ulusal Kanal’da o mitinglerden bazılarını ya-
yımlıyorlar, belki rastlamışsınızdır. Ama Öcalan da kurt tabiî. 4 
milletvekilliği veririm sana, diyor. D. Perinçek ise partiyi istiyor. 
Diyor ki, tamam sen Bekaa’daki önder ol. Legalitedeki önder de 
ben olayım ve hareketi ben götüreyim. Öcalan da buna gelmiyor 
tabiî. Biliyor ki, dışarıdaki, Türkiye’deki hareketi bu bir götürdü 
mü, yarın kendisine sırtını döner. O bakımdan, o da ona gelmi-
yor. O yüzden sonradan yine kopuşuyorlar.

Yani bunların hesapları bir ilke hesabı değil. İkisi de bir 
düzen, bir oyun peşinde, çıkar hesabı içinde. Bu sebepten Be-
kaa’daki görüşmelerinde banda alınıp sonradan İP’in Kaynak 
Yayınları’ndan yayımlanmış olan kitapta dile getirilen görüşlerin 
hiçbiri onların içtenlikli düşünceleri, öz görüşleri değildir.

Doğu Perinçek ve PDA Avanesinin kalıpları daha çok… Baş-
ka kalıpları da var.

Bir Dinleyici: Bu sayede 1992 1 Mayısı’nda bizim dışımızda 
tüm Sol’u arkasına taktı.

Nurullah Ankut Yoldaş: Arkasına taktı evet. Ali Başkan o 
görüşmelerin içindeydi. HÖC bile gitti korkusundan, Doğu Pe-
rinçek’in önderliğinde Gaziosmanpaşa’da yapılan 1 Mayıs’a. Ali 
Başkan yürüttü görüşmeleri o zaman. HÖC’ün temsilcisi de, o 
zaman görüşmeleri yapan kişi şu anda sağ. Sözleştik biz. Sadece 
HÖC ve biz gitmeyecektik. 1970’ten bu yana (CIA Sosyalizmi-
dedi bunlar için Usta’mız) biz ilişkilerimizi kestik bu hareketle. 
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Ama bütün Sol peşine takıldı. Çünkü Abdullah Öcalan Bekaa gö-
rüşmesi sonrasında dergilerinde, gazetelerinde; “Doğu Perinçek 
iyi yolda, gelişiyor” diye yazılar yazdı. Bugünün ibrikçileri de 
tabiî hiç olmamış saydılar 12 Eylül’deki ve daha önceki ihanetle-
rini, Doğu Perinçek’in peşine takıldılar yeniden. HÖC’ün temsil-
cisi 1 gün önce mi geldi Ali Başkan? 

Ali Başkan:  Evet son gün geldi. O da akşam. Sözleştik, 1 
Mayıs’ı Saraçhane’de kutlayacaktık.

Nurullah Ankut Yoldaş: Saraçhane’de kutlayacaktık ikimiz 
1992 1 Mayısı’nı. HÖC’ün sözünden dönme gerekçesi de şuydu: 
Ya, polisin bize nasıl sert davrandığını biliyorsunuz. O bakımdan 
biz böyle tecrit, dışarıda, az bir güçle yapmayalım, orada kalaba-
lığın arasına girelim. 

E, şimdi gençleri de Okmeydanı’nda ne diyorlar?
Ellerine tahta tüfekler alıp: “Titre Oligarşi Parti Cephe Ge-

liyor”.
E, sen 1 Mayıs’ı Saraçhane’de yapmaya cesaret edemiyorsun 

1992’de…
Şimdi bunları olmamış sayıyorlar ve gençlik, yeni nesil de 

bilmiyor bunları tabiî. Ama bizler yaşadığımız için, bunları size 
aktarmakla mükellefiz. Sorumluluğumuz bizim geçmişimizi 
neyse öylece sizlere tanıtmak, anlatmak, bilgilendirmek… Çün-
kü geçmişi olmayanın geleceği de olmaz. Herkes ne ise gelmişiy-
le geçmişiyle ortaya çıkacak. 

Ulusal Kanal’da konuşup Aydınlık’ta yazıyorlar, Doğu Pe-
rinçek 45 yıldan beri mücadele veriyor, diye… Bazı askerlere 
ve siyasete yeni girmiş gençlere, yutturuyorlar bunu. Sabahattin 
Önkibar’a yutturuyor. O da savunuyor; “Doğu Perinçek 45 yıl-
dan bu yana mücadele veriyor. 40 küsur kitabı var. Bekaa’ya A. 
Öcalan’a nasihatte bulunmaya gitti”, diyerek.

Verdiği mücadele de işte yukarıda gördüğümüz şekilde... 
Kalıptan kalıba geçmek yani... 40 küsur kitabının 30 tanesi de 
işte yukarıda paragraflar aktardığımız kitabı türündendir. Yani 
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bugünkü hattının 180 derece karşıtını savunan kitaplardır. Ama 
gençler kanıyor tabiî. Gençler masum tabiî. Bunun bu kadar fırıl-
dak, bu kadar düzenbaz olduğunu düşünemez ki insanlar…

Bazı dışımızdaki iyi niyetli olmakla birlikte bilinçsiz arkadaş-
lar da diyor ya, tamam işte yan yana gelmek lazım, güçleri birleş-
tirmek lazım. Bugün, yan yana gelmek zamanıdır. 

Hayır, arkadaşlar...
Biz ne dedik?
Ben 25 yıl boyunca Türkiye Halklarına ve Türkiye Devrimci 

Hareketine karşı ihanet çizgisini izledim. Suç işledim ben. Türki-
ye Devrimci Hareketinden ve Halkından özür diliyorum. Beni af-
fetsin, derse, gelir, dedik. Kaldı ki şu anki çizgisi de çok somutça 
görüldüğü gibi, ihanetle doludur. Cezaevinden çıkar çıkmaz Tay-
yip Erdoğan’a sarıldı. Fethullah’a karşı onunla ittifak etti. Son 1 
Mayıs kutlamalarında CIA yapımı Türk-İş’le beraber Tayyip’in 
meşru saydığı bir alanda yani Kadıköy’de yer aldı. Taksim’e gi-
den gerçek devrimcileri de aşağılık suçlamalarla karalamaya ça-
lıştı. Tayyip ağzıyla konuştu. Vb. vb...

Devrimcilikte birliğin şartı bu. Kimse yanlışın, ihanetin üstü-
nü, öyle kedinin pisliğini örttüğü gibi örterek kendini temize çı-
karmaya kalkmasın. Kalkarsa birlik de olmaz, içtenlik de olmaz, 
yol da yürünmez.

Biz o yüzden teorimizde, hattımızın savunulmasında, ger-
çeklerin ortaya konmasında titiziz, ısrarlıyız. Bizi bazı bilinçsiz 
arkadaşlar, sekter olarak, uzlaşmaz olarak görebilirler ama böy-
le birlik olmaz. Herkes gelmişiyle geçmişiyle neyse öylece, hiç 
kaçamaksız, hilesiz ortaya koyacak kendisini ilkin.

Bir sporcunun bile, bir güreşçinin, bir boksörün, bir futbolcu-
nun, takımın kariyeri denince; geçmişte kazandığı galibiyetler, 
yenilgiler, beraberlikler yazar, arkadaşlar. Oradan öğrenirsin sen 
onun kariyerini geçmişini. Sporda bile bu ahlâk var. Açın inter-
neti, belli spor karşılaşmalarına bakın; boks olsun, futbol olsun 
çıktı mı sporcular; kazandığı maçlar, kaybettiği maçlar, nasıl ka-
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zandıkları yazılıdır. 
Devrimcilikte niye geçmişini gizliyor insanlar?
Yok, böyle bir şey. Böyle bir şey olmaz. İnsanlık da olmaz bu. 

Hatadan arınmanın tek yolu var: Samimi olarak açıkça, netçe, 
hiç kaçamak yapmaksızın özeleştiri yapacaksın. Hatanı ortaya 
koyacaksın. Hiç kütleştirmeden, küçültmeye kalkmadan, önem-
sizleştirmeye kalkmadan.

Kıbrıs konusunda yine aynı… Kıbrıs Harekâtı’nda; “Fa-
şist Denktaş. Militarist Türk Ordusu NATO’nun emrinde, 
gitti bağımsız bir ülkeyi işgal etti. Faşist Denktaş’la işbirliği 
yaptı” diye “Kıbrıs Meselesi” diye kitabı var böylece.

Ondan sonra da ne yaptı?
Denktaş’la beraber “Talat Paşa Komitesi” kurdu.
İşte böylesine kalıptan kalıba girer. Girmediği, çıkarı gerek-

tirdiğinde girmeyeceği kalıp, etmeyeceği ihanet yoktur… NA-
TO’yu, Amerika’yı, Faşist Diktatörlükleri savunmaktan tutun 
da türban savunuculuğuna, Mustafa Kemal ve Laik Cumhuriyet 
düşmanlığına varıncaya kadar... Hangi meseleyi ele alsak mutla-
ka o meseleye ilişkin iki zıt ucu da savunmuştur bu adam. Kürt 
Meselesi’nde olduğu gibi; bazen gider gider gelir. PKK’ye düş-
man olur, dost olur sonra, yeniden düşman olur. İP çizgisi budur.4

4  Not: Doğu Perinçek ve PDA’ya ilişkin alıntı yaptığımız belgeler biri hariç; 
1978-79 yıllarında çıkarmış oldukları günlük Aydınlık Gazetesi’nin profesy-
onel çalışanlarından olmuş, sonradan bunlardan kopmuş Turgut Balya adlı 
şahsın http://www.turgutbalya.com adlı internet sitesinden alınmıştır.

http://www.turgutbalya.com
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Üçüncü Bölüm

Tarihin Akışı Bizi Haklı Çıkaracak
Kazanan Mutlaka Halklar Olacak

Yoldaş’ımız, şimdi çok haklı olarak, Pınar Yoldaş’ımız; süre-
mizi aştık Hoca’m, genç yoldaşların da sunumları olacak, diyor. 
Onlar hazırlandılar, emek çektiler, onların zamanını alırsak ben 
de rahatsız olurum, onları da üzmüş oluruz. Haklı olarak üzülür-
ler arkadaşlar, diyor. O bakımdan sözü bağlamak gerekiyor:

Biz, ömrümüz boyunca açık olduk. Hiç gizli kapaklı bir şeyi-
miz yok. Ve hep içtenlikli olduk. Her şeyimiz ortada. İnanmadı-
ğımız hiçbir cümle, yüreğimizden süzülüp gelmeyen hiçbir cüm-
le ağzımızdan çıkmadı bizim. Ve doğru bildiğimizi söylemekten 
de asla çekinmedik. Devrimcilik bunu gerektirir. Önderlerimiz 
böyle yaptılar, biz de böyle yaşadık bugüne kadar. 

Geçen baktım, Usta’mızın bedence aramızdan ayrıldığı yaşı 
doldurmuşuz. Yani biz de artık ömür merdiveninin son basamak-
larına geldik. Usta’mızdan öğrendiğimiz bu devrimci yüce ahlâkı 
da bizden sonraki genç kuşaklara aktarmamız, benimsetmemiz 
gerekir.

Ha, önümüzde gelecek karanlık günler var, dedik. Sadece 
hazır olmamız, soğukkanlılıkla o günleri karşılamamız ve bula-
nıklığa düşüp, zihin karmaşasına düşüp, tereddüt geçirmememiz 
için bunları görmemiz gerekir. Yoksa o günlerde de yolumuzu 
bulacağız, umutsuzluk yok. Ne yapalım, gücümüz bugün bu ka-
darına yetiyor ama sonunda daha fazlasına yetecek, kitleselleşe-
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ceğiz giderek.
Ve hattımızın doğruluğuna o kadar inanıyoruz ki, eninde so-

nunda devrime bu Ustaların öngördüğü yoldan ve Ustalardan 
bayrağı devraldıktan sonra, bizim o teorinin ışığında izlediğimiz 
yoldan gidilecek, zafere oradan varılacak. Bizim dışımızda başka 
bir yol yok, arkadaşlar. Başka bir devrimci hat, başka bir dev-
rimci yol yok. O bakımdan gelişmek için, güçlenmek için olanca 
gücümüzle çalışmamız gerekir. 

Ne diyor Tüzüğümüz, Usta’mızın hazırladığı 1954 Vatan 
Partisi Tüzüğü:

“Yetki ve sorumluluk kendiliğinden veya kuru kıdemle 
alınmaz. Yalnız ve ancak, yaratıcı BİLGİ-DENEYİM-E-
NERJİ’ye, daima bir kararla verilir ve yine bir kararla geri 
alınır. Hiçbir görev, hiçbir partiliye şahsî hiçbir imtiyaz ba-
ğışlamaz. Partinin en alt kademesindeki organ üyeliği işi, en 
şerefli faaliyettir.”

Bilgi, deneyim, enerji... Üç önemli kriter ortaya koyuyor Tü-
züğümüz. Bu ölçütler de bizim tüm kapasitemizi devrimci ha-
reketin meselelerini çözmek ve onları hallederek devrimci hatta 
yürümek için kullanmamızı emreder.

Bunu yapmazsak; hem Usta’mızın öğrenciliğine layık ola-
mayız, hem de Partimizin Tüzüğüne uygun davranmış olmayız. 
Sorumluluklarımızın gereğini, bizden beklenenleri, istenenleri 
bütün kapasitemizi kullanarak yerine getirmek zorundayız. Baş-
ta en kıdemli arkadaşlar olmak üzere, en kıdemsiz arkadaşlara 
kadar… O zaman başarırız, arkadaşlar. Başarmamak için hiçbir 
sebep yok.

Ama Sosyalist Kamp yıkıldı, Dünyada büyük altüstlükler 
oldu... Bu biraz zahmetli olacak, biraz yavaş gideceğiz ama gi-
deceğiz. Dünya yeniden devrimci bir kulvara girecek. Hiç kuş-
kumuz yok bundan. Ve sonunda kazanan mutlaka biz olacağız.

O günleri görmesek bile Tarihin sayfalarına altın harflerle 
mücadelemiz ve kimliklerimiz yazılacak.



77

İnsanlığın en yüce örneklerini vermiş devrimci insanlar bun-
lar diyecek Tarih. Daha başka ne isteriz arkadaşlar?.. 

Bu kadar uzun süre dikkatlice, sabırlıca dinlediğiniz için dev-
rimci yüreğimin olanca içtenliği ve sıcaklığıyla hepinizi kucaklar 
selam ve saygılarımı iletirim…

Halkız Haklıyız Yeneceğiz!

(Sloganlar: Halkız, Haklıyız, Kazanacağız… Kıvılcımlı 
Yaşıyor HKP Savaşıyor… Davamız Halkların Kurtuluş Da-
vasıdır… Yaşasın Halkın Kurtuluş Partisi… Alkışlar…)



BOŞ SAYFA
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Ek:
CIA’nın Nikaragua’daki Devrimci Hükümete karşı örgütlediği 

Kontralara ve gerici güçlere sabotaj ve suikast yöntemlerini öğreten 
karşıdevrimci broşürünü yukarıda da belirttiğimiz gibi, İspanyolca 
metinlerin Türkçelerini de ekleyerek aynen yayımlıyoruz.
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Ülkesini seven ve özgürlüğünü her 
şeyden değerli gören bütün Nikaragua-
lılar- erkekler, kadınlar, genç ve yaşlılar, 
çiftçiler, işçiler- Nikaragua halkının yıl-
larca savaşıp uğrunda kan döktüğü ger-
çek Sandinist Devrimi gaspedenlere karşı 
son savaşa katılmak için kendilerini nasıl 
adayacaklarını, bu uğurda nasıl hizmet 
edeceklerini kendilerine sormalıdırlar.

Bazıları günümüzün silahlı mücade-
lesinin, sadece devletlerde veya Mos-
kova tarafından silahlandırılan terörist 
gruplarda bulunan ekonomik kaynaklar 
ve askeri araç-gereçler gerektirdiğini dü-
şünebilirler. İlla ki her devletin kurmaya 
mecbur olduğu; kaynakların, zamanın ve 
yatırımların minimal kullanımıyla, pahalı 
ve gelişmiş araç- gereç kullanmaksızın 
zarar verilebilecek hatta yok edilebilecek 
bir altyapı vardır.

Bundan sonraki sayfalarda faydalı 
sabotaj teknikleri yer alır. Bunların çoğu 
makas, boş şişeler, torna vidalar vs. basit 

ev araçlarıyla yapılabilir. Bunlar son de-
rece güvenlidir ve kullananlara en ufak 
bir zararı yoktur. Yapan kişiye araç- gereç 
kullanımı konusunda hüner ve uzmanlık 
gerektirmez.

Bir savaşçı bunların çoğunu beraber 
çalışacak bir başka kişiye ya da önceden 
yapacağı detaylı bir plana ihtiyaç duyma-
dan yapabilir. Bu eylemler fırsat bulunan 
her an doğaçlama bir şekilde yapılabilir. 
Bu kutsal amacımız çerçevesinde daha 
çok sabotaj eylemi gerçekleştirebilmek 
için daha çok kadın ve erkeğin saflara 
katılması gerekir. Fakat gerekli dikkat 
gösterilmeli, ancak kaçınılmaz olduğu 
takdirde bu sabotaj eylemleri hakkında 
başka insanlar da bilgilendirilmeli ya da 
eyleme katılmalıdır.

Yukarıda bahsedildiği gibi bu el ki-
tabındaki teknikler bireysel sabotaj düze-
yindedir ya da hücresel -hücrede ikiden 
fazla kişi olmayacak şekilde- yer altı mü-
cadelesi için uygundur.

MARKSİST ZULMÜN ÖNÜNÜ KESMEK İÇİN
ÖZGÜR NİKARAGUALI NE YAPABİLİR?
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