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Bin Kalıplılar
Doğu Perinçek ve PDA Avanesi’nin
İhanete Karmış Hazin Siyasi Serüvenine Dair...

ÖNSÖZ
Hikmet Kıvılcımlı 1954 yılında kaleme aldığı, 1957’de yayımlayabildiği
Vatan Partisi Programı’nın Gerekçesi olan kitabına “Kuvayimilliyeciliğimiz”
adını vermişti. Bu ad, adlardan bir ad olsun diye konulmamıştı. Orada, daha
“Önsöz”ün ilk paragrafında şöyle der Hikmet Kıvılcımlı:
“Bu kitapçık 1954 yılı, pratik bir maksatla kaleme alındı: Maksat:
Birinci Kuvayimilliye hareketinden çıkacak derslerle ikinci iktisadî Kuvayimilliye lüzumunu belirtmekti. Birinci Kuvayimilliye Seferi: Toplumumuzu boğan iç ve dış tesirli TEFECİ-BEZİRGÂN kâbusuna karşıydı.
İkinci Kuvayimilliye Seferi: Aynı kâbusa karşı, toprak reformu ve ağır
sanayi temelleri üzerinde, modern halk teşebbüs [girişim], teşkilat [örgüt]
ve kontrolü altında, ekonomik, toplumsal kalkınmamızı millete mal etmekti...” (Hikmet Kıvılcımlı, Kuvayimilliyeciliğimiz (Gerekçe), Vatan Partisi Yayınları: No. II, İstanbul, 1957)
Mustafa Kemal önderliğinde gerçekleşen Birinci Kurtuluş Savaşı’mız
ulusal bağımsızlığımızı sağlamış fakat sınıfsal sömürüyü kaldıramamıştır. Bu
yüzden kısa sürede Finans-Kapitalistler (Modern Parababaları), Tefeci-Bezirgânlıkla (Antika Parababalarıyla) ittifak kurarak iktidarı ele geçirmiştir. Ve
hızla Kurtuluş Savaşı’mızla ülkemizden kovduğumuz emperyalistlerle işbirliğine girmişler ve onlara uşak olmuşlardır.
Bu süreç, Türkiye’nin İkinci Emperyalist Paylaşım Savaşı sonrası Dünya Emperyalist Cephesinin yeni jandarması ABD’nin yörüngesine girmesiyle sonuçlanmıştır. 1950’de başlayan, liderliğini Celal Bayar ve Adnan Menderes’in yaptığı Demokrat Parti (DP) iktidarı döneminde zirve yapmıştır bu
uşakça bağımlılık. Ağababası ABD olan NATO’ya girebilmek, bu sayede emperyalist dünya ile tam entegre olmak için, Meclis kararı bile alınmadan Mehmetçik tâ Kore’ye gönderilmiş, ABD birliklerinin zayiatlarının önüne geçmek
için Mehmetçik kurban edilmiştir.
ABD’ye bağımlılık; siyasi, ekonomik, kültürel, askeri vb. bakımlardan
tam bir uydu ülkeye dönüştürmüştür Türkiye’yi. Bu öylesine bir uyduluğa
dönüştür ki, Menderes, Dışişleri Bakanlığına atayacağı kişiyi bile ABD’nin
Ankara Büyükelçiliği aracılığıyla Beyaz Saray’ın onayına sunmak, oradan
19

onay aldıktan sonra atamayı yapmak zorunluluğunda hisseder kendini.
Tek bu örnek bile dünyadaki ilk başarılı Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı
sonrasında kazandığımız bağımsızlığımızın Parababaları eliyle emperyalistlere nasıl peşkeş çekildiğini göstermeye yeter.
İşte bütün bunlardan dolayı etle tırnak gibi birbirinin içine geçmiş yerli-yabancı modern Parababalarına (Finans-Kapitalizme-emperyalizme) ve onların
müttefiki Antika Parababalarına (Tefeci-Bezirgânlığa) karşı İkinci Bir Kurtuluş Savaşı ekmek kadar, su kadar elzem olmuştur.
Hikmet Kıvılcımlı önderliğindeki Vatan Partisi 1954’te kurulurken bu
kutsal görevi yerine getirmeyi amaçlamıştır. Vatan Partisi Programı da, Programın Gerekçesi de bunu anlatır.
Derken, ülkemizin bağımsızlığını kaybetmesine ve ABD Emperyalizminin
ülkemizi askeri üslerle donatmasına ve her yönlü tahakkümüne sebep olan DP
iktidarının bu vatan haini uygulamalarına katlanamayan Üniversite Gençliğimiz 27-28 Nisan 1960’ta meydanlara çıkarak isyan etmiş, şehitler vermiştir.
Ordu Gençliğimiz ise 27 Mayıs 1960’ta Politik bir Devrimle sıfır numara
emperyalist uşağı Celal Bayar, Adnan Menderes iktidarını alaşağı etmiştir.
Bu Politik Devrimin halka getirdiği birçok kazanımın ve görece demokratik Anayasasının yanı sıra önemli bir katkısı da Sosyalizmi serbest bırakması
olmuştur. O güne kadar yeraltında büyük bedeller ödenerek verilen sosyalist
mücadele yerüstüne çıkmıştır. Özellikle Gençlikte muazzam bir antiemperyalist uyanış ve sosyalizme yöneliş başlamıştır.
Ve Hikmet Kıvılcımlı’nın önerdiği İkinci Kurtuluş Savaşı tezi tüm devrimci akımların ana düşüncesi olmuş, ona yönelik davranışlar hayata geçirilmiştir.
Olaylar, Hikmet Kıvılcımlı’nın Türkiye üzerine tahlilleri doğrultusunda
gelişiyor, başta gençlik olmak üzere işçiler, köylüler ayaklanıyordu. Türkiye
için İkinci Kurtuluş Savaşı süreci başlamıştı.
Bunun üzerine bu büyük uyanışın Hikmet Kıvılcımlı önderliğinde ger- çek
mecrasından akmaması, başarıya ulaşmaması için sağlı-sollu her türlü
provokasyon yürürlüğe konur. Hikmet Kıvılcımlı (ki bu Türkiye’nin Eneski
sosyalist akımıdır, Gerçek TKP’dir) önce yok sayılmaya, o tutmayınca “Deli
Hikmet” denilerek yaftalanmaya çalışılmıştır, hem de sağlı-sollu olarak.
Gençliğin O’nun etrafında toparlanmasına, Gerçek Proletarya Partisi’nin
Reorganizasyonuna (Yeniden Örgütlenmesine) engel olunmak istenmiştir.
Bu provokasyonların “sol”dan en bilineni Doğu Perinçek önderliğinde
oluşturulan Proleter Devrimci Aydınlık (PDA) Hareketidir. Başta Doğu Perinçek olmak üzere Hikmet Kıvılcımlı’ya olmadık iftiralarla saldırır bu ekip.
Bu saldırıların neler olduğunu burada uzun uzun anlatmaya gerek yoktur çünkü kitapta ayrıntılıca görülecektir.
Bugüne gelirsek;
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Tayyipgiller iktidarı, emperyalizme hizmette Menderes’i, Özal’ı kat be kat
aşmıştır. Bu da kaçınılmazca antiemperyalist bir uyanışa neden olmuştur. Bu
aşamada sağda MHP (CIA’nın Süper NATO’sunun yaratığıdır) “milliyetçilik” edebiyatıyla bu uyanışı köreltmek, yeniden emperyalizmin kanallarına
akıtmak görevini yerine getiriyor.
Solda ise, İP, şimdiki adıyla Yeni Sahte Vatan Partisi (YSVP) “ulusalcılık” diyerek aynı görevi yerine getirmeye çalışıyor.
Amaç bellidir:
Bu yeni aşamada antiemperyalist uyanışın Eneski Sosyalist Akım’la,
Gerçek Proletarya Sosyalistleri’yle (Bugünkü adıyla HKP ile) buluşmasını
ne yapıp edip önlemek.
Bu amaca ulaşmak için Hikmet Kıvılcımlı’nın Vatan Partisi’nin adını bile
çalma kurnazlığına girişebiliyor Bin Kalıplı Doğu Perinçek ve Avanesi.
Bu hainleri kulaklarından tutup Türkiye Halklarına göstermek ve ihanetlerini teşhir etmek, ertelenemez bir görev olmuştur. Bu kitabın amacı da budur.
Ayrıca,
Geçmişte “Maoculuk” yaparak Hikmet Kıvılcımlı’nın önünü kesmek istemişti bu güruh. Ve tabiî dolayısıyla da Türkiye Devrimi’nin önünü...
Biz, 1977 yılında çıkardığımız Devrimci Derleniş Dergisi’nde “İki Süper Oportünizm” başlıklı bir eleştiri serisi yayımlamıştık. Daha sonra bu
eleştirimizi kitap haline de getirdik. Orada da bu Bin Kalıplılar konu edilmekle birlikte baş hedef onların da şeyhi olan Mao ve onun ideolojisi olan
Maoculuktur. Yani Doğu Perinçek’i ve Avanesi’ni baş hedef olarak koymak
yerine o zaman capcanlı olan “Maoculuğu” ve onun yaratıcısı olan Mao’yu
eleştirmiştik. Halkımızın deyişiyle efendisi dururken uşağı ile uğraşılmamıştır. Aslı (Mao) dururken onun Türkiye’deki karikatürü bile olamayacak Doğu
Perinçek’i uzun uzun eleştirmek gerekmemiştir.
Fakat günümüzde Maoculuğu çoktan terk etmiş olan Doğu Perinçek’i ve
Avanesi’ni, yeni girdiği kalıbı içinde, ne iseler o olarak, Türkiye Halklarının
önüne koymak kaçınılmaz bir görev olmuştur. Tabiî son kalıbı dedikse şimdilik kaydını da koymak gerekir. Bundan sonra hangi kalıplara gireceğini kadim
dostu Yalçın Küçük bile (kesinlikle değişeceğine emin olmakla birlikte) bilememektedir. Bilemediğini zaten yazıp çizmektedir. Yani biz de adımız gibi
eminiz ki Allah ömür verirse Doğu Perinçek’in bu son kalıbı, sondur ama, en
son kalıbı değildir...
Onun görevi, antiemperyalist uyanışı her dönemde evirip çevirerek yine
emperyalizmin kanalları içine akıtıp buharlaştırarak yok etmektir.
Buna izin verilemezdi.
Kitap okununca görülecektir:
İzin verilmemiştir...
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Ayrım I

Giriş Yerine1

Bin Kalıplılar Şeyhi Büyük Pervane Doğu Perinçek

6 Ekim 2014 tarihinde Hikmet Kıvılcımlı’yı Anma Salon Toplantısı’nda HKP Genel Başkanı
Nurullah Ankut’un yaptığı konuşmadan alınmıştır.

1

Giriş Yerine
Bir diğer tarafa (Ulusalcı Cephe deniyor ya) baktığımız zaman yoldaşlar,
bu tarafta eski CIA Solu var: İP.
O hareket, insanları kandırmaya devam ediyor. Onun da geçmişini, kimliğini ortaya koyup netçe görmemiz, göstermemiz gerekiyor. Genç kuşakları
kandırmasına izin vermememiz gerekiyor.
Biz ne diyoruz bunlara?
Bin kalıplılar, diyoruz. Kalıptan kalıba girer bunlar. Bir gün NATO’cu
olurlar, bir gün Orducu olurlar, bir gün Mustafa Kemalci 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 birkaç 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. Aydınlık Yayınları’ndan…
Ne zaman yayımlamış?
Birinci Baskı Aralık 1976, arkadaşlar.
Sahte TKP’yi eleştiriyor yani İsmail Bilen, Zeki Baştımar’ın, bizim “Eski
Sahte TKP” dediğimiz TKP’nin programını eleştiriyor. Kendisi Şefik Hüsnü
yolunu ve 1926’daki Programı savunuyor güya. Mihri Belli’yi eleştiriyor. Birkaç cümle okuyacağım buradan da:
“(…) Türkiye devrimci hareketi, geçmişte emekçi yığınlarla güçlü bağlar kurmayı, işçi ve köylü kitleleri içinde kök salmayı gerçi başaramadı (bunun sebepleri dikkatle incelenmelidir), fakat proleter devrimciler
düşe kalka da olsa daima emekçi yığınlara yöneldiler. Mihri Belli, geçmişten bu geleneği getirmedi. (Dikkat edelim, arkadaşlar. – N. Ankut) Onun
aklı-fikri subaylarda ve burjuva aydınlarındaydı.”
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Yani M. Belli’nin subaylarla ilişki kurmasını, genç subaylarla, yani Kemalist aydınlarla ilişki kurmasını eleştiriyor. Onun aklı-fikri onlarlaydı, diyor.
Şimdi aklı-fikri subaylarla ve bu Kemalist aydınlarla olan kim, yoldaşlar?
Kendisi değil mi?
Subayları partisinde yönetime getiriyor, genel başkan yardımcılıkları veriyor vesaire, değil mi?
Usta’mıza geliyor şimdi.
“Kıvılcımlı ise, daha 1930’larda Parti dışına atılmış, o zamanlardan
oportünist bir çizgi izlemeye başlamıştı.”

İftiraya bakın, arkadaşlar. Aslında bu, İ. Bilen’in namussuzluğu, iftirası.
1930’larda parti dışına atıldı, diyor. Bunun bizzat namussuzluk ve sahtekârlık
olduğunu geçtiğimiz yıllarda düzenlenen “Kıvılcımlı Kurultayı”na katılan
Kıbrıs Komünist Partisi Temsilcisi, Zeki Baştımar’dan bizzat dinlediğini
ortaya koyarak açıkladı, belgeledi.
Hani Usta dışarı çıkınca Kıbrıs’a gidiyor bildiğiniz gibi. Kıbrıs’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? Kıvılcımlı’yı-Usta’mızı tanımıyor...
Sözde Türkiye Komünist Partisi’ne soruyor.
Ne diyor İsmail Bilen?
O’nu biz 1930’larda partiden attık, diyor. O Maocu, parti düşmanı, Troçkist. Yani o yüzden attık, diyor.
Ve Kıbrıs Rum Komünist Partisi pasaport vermiyor Usta’mıza o sebeple.
Sonra karşılaştıklarında (o zamanlar Dünya Komünist Partileri toplantıları olurdu. Onlar yayımlanıyordu, o toplantılarda sunulan 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, affedersiniz, bok yemesi o,
diyor. 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
Kurultayı”nı, orada anlattı bunu. Usta’mız da “Kim Suçlamış?”da bunun
namussuzluk olduğunu ortaya koyuyor. O namussuzluğa sarılıyor bu da (Perinçek de). İ. Bilen’in yalanını kullanıyor, 1930’larda partiden atıldı, diye.
“O, en eski oportünizmin (Bakın, düzenbazlığa bakın. Usta’mız Eneski
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Sosyalizm’in temsilcisi ya, oradan nazire yapıyor güya. Boldlamış da. – N.
Ankut) temsilcisi olarak darbeciliği ve milliyetçiliği savundu. Bu görüşlerini çeşitli teori ve tezlerle temellendireli yıllar olmuştu.” (Doğu Perinçek,
Sahte TKP’nin Revizyonist Programının Eleştirisi, Aydınlık Yayınları, Aralık
1976, s. 37)

Bugün milliyetçiliği savunan kim, arkadaşlar? Eski Demirel döküntüleriyle, ANAP döküntüleriyle, MHP döküntüleriyle “Milli Merkez”ler kurmaya
kalkan kim? “Milli Anayasa Forumları” 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 yazıyor, arkadaşlar: “Atatürk ve Allah”. Doğu Perinçek’in makalesinin başlığı:
“Resmi Atatürkçülük iflas etmiştir. İçtihat kapısı kapanmıştır. Toplumumuzda canlılık belirtisi kalmamış, hiçbir fikir üretemeyen, en taşlaşmış ideolojik çevre onlardır. Üniversitelerin en emeksiz, en cahil, en eyyamcı artık içi geçmiş unsurlarıyla bazı emekli askerler mollalarınkinden
farksız bir ilim anlayışının temsilcileri olarak gözüküyorlar. Şeyhçidirler.
Hepsi o. Öte yandan Kemalizmin devrimci geleneğine bağlı olanların ise
nesli tükenmektedir. Çünkü Kemalizm bir ideoloji olarak devrimci rolünü tamamlamıştır.”

Evet, arkadaşlar 1987’de İP’in şefi D. Perinçek söylüyor bunları, yazıyor.
İşte bunlara biz, bin kalıplılar, derken iftira atmıyoruz. Ya da haksızlık yapmıyoruz.
Bunlar, bizzat D. Perinçek, diğer bir iki PDA’cı adamıyla birlikte “Bekaa
Hacıları”ndan değil mi?
Abdullah Öcalan’la Bekaa’da görüştüler, konuştular, gerillaları teftiş ettiler ve gülleştiler, birbirlerine güller sundular.
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.
O zaman ikisinin de birbirine ihtiyacı var. Yani bir çıkar ortaklığıydı o
zaman yaptıkları.
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Açıkça 12 Eylül Faşizmini savunuş
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 Gazetesi’ni basıyorlar şimdi.
Örgütlerinin adı: “Avrupa-Türkiye Halk Birlikleri Federasyonu
(HBF)”. 12 Eylül Faşizminin en saldırgan günlerinde 1981 Baharı’nda, yine
o zamanın çok okunan dergilerinden “Yankı”, bu örgütü de Avrupa’daki 12
Eylül Darbesine karşı olan örgütler listesinde göstermiş. (Yankı Dergisi, 2329 Mart tarihli 521. Sayı)
Bunlar, pek alınmışlar bu nitelemeye. Doğu Perinçek’ten başlamak 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 derginin 13-19 Nisan 1981 tarihli sayısında yayımlanmış.
Bakın o düzeltme yazılarında ne diyorlar Faşist Diktatörlük hakkında, kısa bir
bölüm aktaralım:
“12 Eylül 1980 askeri harekatına karşı Federasyonumuz olumlu tutum
almıştır. Askeri Yönetimi sağcı ve sahte solcu terör örgütleriyle başarılı
mücadelesinde desteklemiştir. Her türlü terörist ve bölücü örgüt tarafından Türkiye’ye karşı yürütülen kampanyaya karşı Türkiye’yi savunmuştur ve bu tutumuyla da yurt dışındaki bütün örgütlerin düşmanlığını üzerine çekmiştir.
“Federasyonumuz işkencelere karşı çıkmıştır. Askeri yönetimden işkencelerin önlenmesini dilemiştir. Bugün Türkiye’de işkence uygulamış
olanlar, bunu halkın nazarında Milli 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”

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 Gazetesi’nin bürosunda ziyaret etmişti. Kendisinin PDA’nın
Avrupa’daki görevlilerinden olduğunu söylemişti. İsmi romantikliğinden 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 Operasyonu oldu28

ğundan hiç kimsenin şek ve şüphe etmediği 12 Eylül Faşizmini desteklemişlerdir.
Öyle olunca da sol ortamdan tümüyle dışlanmış ve lanetlenmişlerdi. Çünkü 650 bin insan işkencelerden geçirilecek, 100 küsur 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 Diktatörlüğünü de savundular.

“Bekaa Hacısı” Kürt Meselesi’ne nasıl bakıyordu?
Lanetliler ya… O yüzden Kürt Hareketine, Abdullah Öcalan’a yamanarak
meşruiyet kazanmak istedi. Ondan gitti Bekaa’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 alırsam, o nasıl olsa Türkiye’de sol ortamda etkili; beni de sol ortamın içine sokar
yeniden. Ben de iadeyi itibar etmiş olurum, diye düşündü. O amaçla gitti.
O zaman Abdullah Öcalan da Bekaa’da. Türk Sol Hareketinden de kendisini, hareketini, çizgisini savunan insanlara ihtiyacı var. O da bu yüzden
görüşmeyi kabul etti. Yani karşılıklı bir menfaat birliği yaptılar. Öcalan da
Perinçek’in bu yaklaşımına; ben emperyalistlerle işbirliği yapmam, birlikte
çözelim bu işi. Ben ayrılıktan yana değilim, kardeşlikten yanayım, filan diyerek görüş belirtiyor.
Ama geçenlerde açıklandı İmralı’daki ziyaretçilerine açıkça söylüyor. Barzani’yle sürtüşmeleri var ya şu anda. Barzani, “Bağımsızlık bile diyemiyor
Öcalan” diye eleştirdi ya kendisini…
“Öcalan: Basına yanlış şeyler yansıdı. “Öcalan bağımsızlıktan, federasyondan, özerklikten bilmem neden vazgeçti” dediler. 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 satıyor.
Nisan 1990 tarihinde; “Teori Dergisi”nde Arslan Kılıç ile (Arslan Kılıç
şu anda yine ekibinde değil mi? Teori’nin yöneticilerinden, Teori Dergisi’nin.)
yaptığı bir röportaj var. O röportaja bakalım şimdi. Bakalım ki, Doğu Perinçek’in o günlerde Kürt Meselesi hakkındaki görüşleri neymiş. Genç yoldaşımdan rica edeyim.
“Devletin iki dayanağı: askeri güç ve aşiret reisleri”.
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Başlık bu, arkadaşlar.
“A. Kılıç: Devlet-aşiretler ilişkisi?
“D. Perinçek: Devletin artık bölgede askeri dayanağı dışında bir gücü
kalmamış. Askeri gücün ulaşamadığı ya da tek başına kontrolü sağlamaya
yetmediği yer ve durumlarda boşluğu aşiret reisleri, ağalar, beyler dolduruyor. Onlara 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 yandan Cumhuriyet’in ilk yıllarında çıkarılan aşiret reisliği, ağalık, beylik gibi unvan ve statüleri hiç değilse resmi
düzeyde 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. Şimdi devlet, ağalığı, aşiret reisliğini, açıkça ve resmen muhatap
aldı. Bölgede görevli generaller, aşiret reisleriyle güvenlik toplantıları yapıyor, tutanaklar imzalıyor, yeminler ediyorlar. Valiler, kaymakamlar, aşiret reisleri ile devleti temsilen görüşmeler yapıyorlar, devlet adına aşiret
ilişkileri düzenliyorlar ve bunları kamuoyuna da açıklıyorlar…
“A. Kılıç: Evet geçenlerde televizyonun 20.00’daki ana haber bülteninde, hem de önemli haberler arasında ve görüntülü olarak, yanılmıyorsam
Van valisinin hasım iki aşireti barıştırma töreni verildi… Otorite ve kontrolü
onlara dayanarak sürdürme siyaseti, aşiret reisliğini, devlet televizyonunun
gözünde generallik, nahiye müdürlüğü filan gibi resmi bir statü ve unvan
durumuna getirdi.
“D. Perinçek: Atatürk Yüksek Kurulu’nun belgelerinde, rejimi sürdürmek için ‘oralarda ağalığa dayanmak gerektiği’, devletin resmi politikası olarak açıklanıyor. Bir süre önce Nokta dergisinde, eski Asayiş Kolordu Komutanı İsmail 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 baskı, 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 belli bir etkisi var, ama gerilla hareketi ile karşılaştırıldığında çok zayıf. (….)
“A. Kılıç: Gerilla savaşının geliştiği bölge, feodal ilişkilerin, feodal kültürün, ataerkil ilişkilerin en yoğun olduğu bölge idi geçmişte. Gelişen milli
uyanış ve devrimci mücadele bu ilişkileri hızla çözüyor mu? Toplantılarınıza
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kadın katılımı nasıldı ve bölgedeki gerilla savaşı kadını özgürleştirmede köklü 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 erkeklerin de yer aldığı birliklere
komuta ediyor, emir veriyor, onları yönetiyor…
“D. Perinçek: Evet öte yandan şunu da duydum: Gerillalar 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 kamuoyu, hele bir kısım sosyalistler dikkat
etmiyor; orada bir anti-feodal devrim yaşanıyor. Cumhuriyetin yapamadığını 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 demokratik özgürleştirici yönünü görmüyorlar. Özellikle altını çiziyorum: Kadın-erkek eşitliği ile bugün en köklü anti-feodal
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 insanlar üretti.’ filan gibi edebiyatlar yapıladursun;
birey’in özgürleşmesi adına kollektif mücadele düşmanlıkları yapıladursun, işte özgür birey’in en olmadığı yerde onu yaratan da kollektif mücadele. Adam bir kollektif içinde olduğu 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 yanaşma,
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 yerlerde azdı. Van’daki
toplantıda sinema salonunda herkesten söz aldık, bir dahaki toplantıya
herkes eşiyle, kızlarıyla, kadın 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 Parti, 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
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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 güzellemeler 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 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 Abdullah 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 yayımlıyorlar, 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 gelmiyor. O yüzden sonradan yine kopuşuyorlar.
Yani bunların hesapları bir ilke hesabı değil. İkisi de bir düzen, bir oyun
peşinde, çıkar hesabı içinde. Bu sebepten Bekaa’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 Avanesi’nin kalıpları daha çok… Başka 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 Perinçek’in önderliğinde Gazi32

osmanpaşa’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 ikimiz gitmeyecektik. 1970’ten bu yana (CIA Sosyalizm’i dedi
bunlar için Usta’mız) biz ilişkilerimizi kestik bu hareketle. Ama bütün Sol
peşine takıldı. Çünkü Abdullah Öcalan Bekaa görüşmesi sonrasında dergilerinde, gazetelerinde; “Doğu Perinçek iyi yolda, gelişiyor” diye yazılar yazdı.
Bugünün ibrikçileri de tabiî hiç olmamış saydılar 12 Eylül’deki ve daha önceki ihanetlerini, Doğu Perinçek’in peşine takıldılar yeniden. HÖC’ün temsilcisi
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 kalabalığın arasına girelim.
E, şimdi gençleri de Okmeydanı’nda ne diyorlar?
Ellerine tahta tüfekler alıp: “Titre Oligarşi Parti Cephe Geliyor”.
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… Çünkü geçmişi olmayanın geleceği de olmaz. Herkes ne ise
gelmişiyle geçmişiyle ortaya çıkacak.
Ulusal Kanal’da konuşup Aydınlık’ta yazıyorlar, Doğu Perinçek 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 yıldan 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 bugünkü hattının 180 derece karşıtını
savunan kitaplardır. Ama gençler kanıyor tabiî. Gençler masum tabiî. Bunun
bu kadar fırıldak, bu kadar düzenbaz olduğunu düşünemez ki insanlar…
Bazı dışımızdaki iyi niyetli olmakla birlikte bilinçsiz arkadaşlar da diyor
ya, tamam işte yan yana gelmek lazım, güçleri birleştirmek lazım. Bugün, yan
yana gelmek zamanıdır.
Hayır, arkadaşlar…
Biz ne dedik?
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Ben 25 yıl boyunca Türkiye Halklarına ve Türkiye Devrimci Hareketine
karşı ihanet çizgisini izledim. Suç işledim ben. Türkiye Devrimci Hareketinden ve Halkından özür diliyorum. Beni affetsin, derse, gelir, dedik. Kaldı ki şu
anki çizgisi de çok somutça görüldüğü gibi, ihanetle doludur. Cezaevinden çıkar çıkmaz Tayyip 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 giden gerçek devrimcileri
de aşağılık suçlamalarla karalamaya çalıştı. Tayyip ağzıyla konuştu. Vb. vb…
Devrimcilikte birliğin şartı bu. Kimse yanlışın, ihanetin üstünü, öyle kedinin pisliğini örttüğü gibi örterek kendini temize çıkarmaya kalkmasın. Kalkarsa birlik de olmaz, içtenlik de olmaz, yol da yürünmez.
Biz o yüzden teorimizde, hattımızın savunulmasında, gerçeklerin ortaya
konmasında titiziz, ısrarlıyız. Bizi bazı bilinçsiz arkadaşlar, sekter olarak, uzlaşmaz olarak görebilirler ama böyle birlik olmaz. Herkes gelmişiyle geçmişiyle neyse öylece, hiç kaçamaksız, hilesiz ortaya koyacak kendisini ilkin.
Bir sporcunun bile, bir güreşçinin, bir boksörün, bir futbolcunun, takımın
kariyeri denince; geçmişte kazandığı galibiyetler, yenilgiler, beraberlikler yazar, arkadaşlar. Oradan öğrenirsin sen onun kariyerini geçmişini. Sporda bile
bu ahlâk var. Açın interneti, belli spor karşılaşmalarına bakın; boks olsun,
futbol olsun çıktı mı sporcular; kazandığı maçlar, kaybettiği maçlar, nasıl kazandıkları 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, önemsizleştirmeye kalkmadan.
Kıbrıs konusunda yine aynı Kıbrıs Harekâtı’nda; “Faşist 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 gerektirdiğinde girmeyeceği kalıp, etmeyeceği ihanet yoktur.… NATO’yu, Amerika’yı, Faşist
Diktatörlükleri savunmaktan tutun da türban savunuculuğuna, Mustafa Kemal ve Laik Cumhuriyet düşmanlığına varıncaya kadar… Hangi meseleyi ele
alsak mutlaka o meseleye ilişkin iki zıt ucu da savunmuştur bu adam. Kürt
Meselesi’nde olduğu gibi bazen gider gider gelir. PKK’ye düşman olur, dost
olur sonra, yeniden düşman olur. İP çizgisi budur.
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Not: Doğu Perinçek ve PDA’ya ilişkin alıntı yaptığımız belgeler, biri hariç,
1978-79 yıllarında çıkarmış oldukları günlük Aydınlık Gazetesi’nin profesyonel çalışanlarından olmuş, sonradan bunlardan kopmuş Turgut Balya adlı
şahsın (http://www.turgutbalya.com) adlı internet sitesinden alınmıştır.
6 Ekim 2014
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Ayrım II

Bu adam iflah olmaz!

Halkımız da der ya; “can çıkmadan huy çıkmaz”, diye. Yaşı 70’i geçti ama
davranış yordamı 1960’larda neyse bugün de birebir aynı. Aynı döneklik, aynı
fırıldaklık, aynı ikili oynama, aynı demagogluk ve aynı ABD Emperyalistleri
yandaşlığı.
İnsan gayri ihtiyari kendi kendine söyleniyor: Bıkıp usanmadın mı be
adam bunca kalıptan kalıba geçmeye?.. ABD ve AB Emperyalistlerine yandan
çarklı omuz vermeye, destek atmaya?..
Zahir öyle.
Ne diyebiliriz ki?..
Yazık diyoruz sadece. Yazık. Heba edilen bir ömre ve aldatılan, kandırılan
insanların çabasına, emeğine.
Sözünü ettiğimiz, eski Bekaa Hacısı ve Gülcüsü, Bin Kalıplı Doğu Perinçek.
TGB’li gençler çok haklı olarak kutlanacak bir davranışla 4 Temmuz
2003’te Süleymaniye’de emperyalist ABD Ordusu’nun yaptığı alçaklığın,
puştluğun hesabını sormak için İstanbul’umuzu kirleten ABD askerlerinin başına çuval geçiriyorlar.
Bu panikliyor. Hemen davranışa geçiyor. Ve hep yaptığı gibi yine ikili oynuyor.
Önce eylemlerinden dolayı TGB’li gençleri kutluyor. Tabiî başka türlü
edemezliği var. Fakat hemen ardından da Bekaa’da Abdullah Öcalan’a yaptığı
gibi ABD Emperyalistlerine gül uzatmaktan geri kalmıyor.
“ABD artık Türkiye’nin üzerine kılıçla geliyor”, diyor. Çuval, işte buna
karşı bir uyarıdır, biz ABD ile düşmanlık istemiyoruz. Ama dost olmak için de
iki koşulumuz var, diyor.
İsterseniz bu konuda ne dediğini kendi cümlelerinden görelim:
“DOSTLUĞUN İKİ KOŞULU
“ABD, artık başta Türkiye olmak üzere Batı Asya ülkelerinin toprak
bütünlüğünü kabul etmek durumundadır.
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“Kabul etmezse, sonuçlarına katlanacaktır.
“Biz Türk milleti olarak ABD ile düşmanlık istemiyoruz. Ancak dostluk için ABD’nin iki koşula saygı göstermesi gerekiyor:
“Bir: Vatanımızı bölemezsiniz!
“İki: Cumhuriyetimizi yıkamazsınız!”

Perinçek’in bu yaklaşımı tümüyle burjuva bir anlayışın ürünüdür. Bunun
Marksizm-Leninizm’le de, Uluslararası Proletarya Hareketi’yle de ve hatta
Demokratizm’le de zerrece ilgisi yoktur.
Olmaz ya, hadi varsayalım ki ABD bu iki koşula uydu.
Onunla dost mu olacağız?
Perinçek’e göre evet.
Peki bir Devrimci, bir Antiemperyalist, bir Demokrat, uluslararası emperyalizmin başhaydut devleti olan ABD Emperyalistleriyle hiç dost olabilir mi?

Gerçek Devrimcinin ABD’ye, emperyalizme bakışı
Ne diyordu 1967 yazında Havana’da toplanan OLAS Konferansı-Tricontinental (Afrika, Asya ve Latin Amerika Halkları Dayanışma Örgütü Konferansı)’na Bolivya’daki savaş mevzisinden gönderdiği mesajda Che Guevara?
“Emperyalizmin bir dünya sistemi olduğunu, kapitalizmin son aşaması olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız ve o dünya çapında yenilgiye
uğratılmak zorundadır. Bu mücadelenin stratejik sonu, emperyalizmin
yıkılması olacaktır. Bize, bu dünyanın sömürülenlerine ve azgelişmişlerine düşen pay, emperyalizmin temellerini ortadan kaldırmaktır: biz ezilen
uluslar, onlara sermaye, hammadde, teknisyen ve ucuz emek vererek ve
onlardan yeni egemenlik araçları olan yeni sermaye, silah ve her çeşit materyal alarak mutlak bir bağımlılık içine sürüklenmekteyiz.
“Bu stratejik hedefin temel unsuru tüm halkın gerçek kurtuluşu olacaktır. Pek çok olayda bu kurtuluş silahlı mücadeleyle gerçekleşecek ve
Bizim Amerika’da sosyalist devrim kaçınılmaz olacaktır.
“Emperyalizmin yıkılması hedeflenirken, onun başını kimin çektiği
kesinlikle belirlenmek zorundadır. Bu, ABD’den başkası değildir.
“(…) düşmandan nefret etmeyen bir halk vahşi bir düşmanı yenemez.
“(…)
“Ve insanlığın kurtuluşu uğruna verilen savaşın bayrağı altında, uluslararası proleter ordularla gerçek bir proletarya enternasyonalizmi geliştirmeliyiz.
“(…)
“Eğer dünyada ölümün kendi paylarına düşen kısmıyla ve müthiş
trajedileriyle, her günkü kahramanlıklarıyla, emperyalizme bitmez tükenmez darbeler indirerek, dünya halklarının artan nefretiyle emperyalizmin güçlerini parçalamak için iki, üç daha fazla Vietnam gün ışığına
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çıksaydı, geleceğe daha güvenli bakabilirdik!”
“Bizim her eylemimiz emperyalizme karşı bir savaş çağrısı ve insanlığın en büyük düşmanı ABD’ye karşı halkların birliği için bir savaş marşıdır.”

Che, 1967’de emperyalizmin karakteristiğini ve o haydutlar çetesinin şefini ne güzel ortaya koyuyor ve ona karşı nasıl davranmamız gerektiğini ne
denli öğretici biçimde açıklıyor, değil mi?
Fakat Doğu Perinçek, 1969’dan 1985’e kadar o denli (neredeyse günde
40 vakit); “Mao Zedung Düşüncesi, Üç Dünya Teorisi, Sovyet Sosyal Emperyalizmi, Yeni Çarlar Türkiye’ye saldırmayı ve işgal etmeyi hedefliyorlar” ve benzeri zırvalamalarla vakit geçirdi ki, emperyalizm konusunda ne
Che’nin yukarıdaki değerlendirmelerinin ne de Lenin’in aynı adı taşıyan Anıt
Eserinde ortaya koyduğu değerlendirmelerin farkına varabildi, onları görüp
anlayabildi. O sebepten, yukarıdaki açıklamasında dikkat edersek, ne emperyalizm var ne de onun şefi konumundaki saldırgan devletin 1945’ten bu yana
yapıp ettikleri var. Ve tabiî ne de çeyrek yüzyıldan bu yana o emperyalistlerin
bölgemizdeki kıydıkları canların, döktükleri kanların, yaptıkları zulümlerin
esamisi var.
Perinçek, sanki sıradan iki bölge ülkesinin birbiriyle kapışması gibi koyuyor meseleyi. Bir ülke diğerine haksız bir saldırıda bulunmuş da ondan vazgeçmesi gerekiyormuş yeniden dostluğun oluşması için gibi yaklaşıyor olaya.
Perinçek, 1914’lerde yani bundan tam 100 yıl önce dönek-hain Karl Kautsky’nin emperyalizm meselesinde yaptığı çarpıtmayı ve düzenbazlığı yapıyor:
Emperyalizmin ekonomisiyle politikasını birbirinden ayırıyor, koparıyor.
Oysa bunlar aynı gerçek olgunun birbirinden ayrılmaz iki yönüdür ya da iki
görünümüdür.
Ne diyordu Lenin eserinde?
“Emperyalizmin mümkün olan en kısa tanımını yapmak gerekseydi
onun için Tekelci Kapitalizm derdik.”

Demek ki emperyalizmin tüm diğer özellikleri bu ekonomik özden kaynak alır. Sermaye emperyalizme geçiş yapan ülke içinde o denli yoğunlaşır
ve santralize olur ki, artık ülke sınırları içine sığamaz hale gelir. Ülke içinde
kalması “mali sermaye” adını alan bu yeni kapital için çok kârlı olmaktan
çıkar. O sebeple zorunlu olarak dünyanın geri ülkelerine taşar. Oraların ekonomilerini, pazarlarını ele geçirir. Çünkü oralarda hammadde bol ve ucuzdur.
İşgücünün fiyatı ucuzdur. Ve üretilen metanın önemli bir bölümü pazarlara
daha yakındır. Bu nedenle de geri ülkelerdeki mali sermaye getirisi anavatanlara göre çok daha kârlıdır.
Ayrıca, tüm dünyaya taşan, oraları ele geçiren mali sermayenin, tekellerin
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üretim yapabilmesi için son derece hayati önem taşıyan hammadde ve enerji
kaynaklarını ele geçirmesi çok büyük önem taşımaktadır, zorunluluktur.
Demek ki dünyaya taşan mali sermayenin, Tekellerin, Kartellerin, Tröstlerin dünyayı sömürgeler, yarısömürgeler, nüfuz bölgeleri şeklinde hâkimiyetleri altına almaları vazgeçilmez bir mecburiyettir.
Onlar bu hâkimiyetlerini sağlamak ve sürdürmek bakımından askeri güç
kullanmaya da aynı oranda mecburdurlar.
Unutmayalım ki emperyalizm döneminde dünya emperyalist devletler
tarafından paylaşılır. Ve bu paylaşım onların ekonomilerinin ve askeri kuvvetlerinin gücü oranında gerçekleşir. Emperyalist devletler arasındaki bu güç
dengeleri sürekli alt üst olur. Daha zayıf bir emperyalist devlet ekonomice
güçlü hale gelirse, ki bu askeri gücünün de aynı şekilde artması demektir, bu
yeni gücü oranında dünyanın yeniden paylaşılmasını ve ona uygun bir yeni
dengenin oluşmasını talep eder.
Emperyalist Paylaşım Savaşları işte bu sebepten ortaya çıkmıştır. Emperyalistler arasında güçten başka hiçbir şey ciddiye alınmaz. Dünyanın yağmalanmasından pay kapmak her emperyalist devletin gücüne göre gerçekleşir.
En güçlü olan en büyük paya sahip olur.
Dünyanın nüfusça ortalama yüzde 15’ini oluşturan bu emperyalist devletler geri kalan yüzde 85’lik nüfusa sahip geri ülkeleri güçleri oranında aralarında paylaşırlar. Emperyalistler talanlarını sürdürebilmek için ekonomik, siyasi
ve askeri güç kullanırlar. Onlar demokrasi, özgürlük filan değil, sadece katı,
acımasız egemenlik ve sömürü peşindedirler.
Onların politikaları, sermayelerinin yoğunlaşma derecesinden zorunlu olarak çıkagelir. Onların askeri harekâtları, savaşları, katliamları, işgalleri de o
politikalarının sadece başka araçlarla yani askeri araçlarla sürdürülmesinden
başka bir şey değildir.
Emperyalistlerin bu insanlık dışı, bu canavarca davranışları yani sömürü,
talan, zulüm, katliam ve işgalleri onların yöneticilerinin iyi ya da kötü niyetinden kaynaklanmaz. Onların sermayelerinin büyüklüğünden ve gücünden
kaynaklanır. Emperyalistlerin davranışları, saldırganlıkları istenirse değiştirilebilecek, vazgeçilebilecek, geri durulabilecek şeyler değildir. Bu davranışlar,
onların Finans Kapital’lerinin yani mali sermayelerinin doğasından kaynaklanır.
Tüm bu sebeplerden dolayı emperyalizm var olduğu sürece savaşlar kaçınılmazdır. Hem bölgesel hem de dünya çapında savaşlar kaçınılmazdır.
Emperyalistler, geri ülkeleri boyunduruklamak ve oraları zalimce sömürmek, yağmalamak için askeri güç kullanmaya mahkûmdurlar. Oralarda patlak
verecek antiemperyalist hareketleri, ayaklanmaları, isyanları bastırmak için
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ordularına ihtiyaç vardır.
Kendi aralarında bozulan dengeleri yeniden düzene koymak için de yine
savaşlara başvururlar. Emperyalizm ortamında hep söylediğimiz gibi söz sahibi olan sadece ekonomik ve askeri güçtür.
Bu dönemde yapılan bütün barışlar geçicidir, bir süreliğinedir. Başka türlü
ifadelendirirsek, bu barışlar gerçek anlamda birer “mütareke” ya da “ateşkes”ten ibarettir.

Perinçek’in emperyalizme bakışı Kautsky ile uyuşur
Doğu Perinçek, ABD’nin ülkemize ve bölgemize yönelik emperyalist doğasından kaynaklanan saldırılarından vazgeçebileceğini söyleyerek onu aslında hiç tanımadığını, bilmediğini ortaya açıkça koymuş olmaktadır. Tabiî
böylece de Marksizm-Leninizm’le uzaktan yakından ilgisi, ilişkisi olmadığını
da itiraf etmiş olmaktadır. Bunu yapmakla da başta kendisini ve kendini önder
belleyenleri kandırmış olmaktadır.
Doğu Perinçek, burada bir kere daha benzeri, mürted, hain Kautsky ile
aynı safta buluşmaktadır. Emperyalizm döneminde kalıcı barışın yapılabileceğini öne sürmüş olmakla sergilemektedir bu duruşu.
ABD Emperyalistleri 1945’ten bu yana uluslararası emperyalizmin liderliğini yapmaktadırlar. Onlar, Kore’de, Vietnam’da ve çeyrek yüzyıldan beri
Ortadoğu’da olmak üzere dünyanın hemen her bölgesinde on milyonlarca masum insanın kanına girmişlerdir bu süre içinde. İşgaller, katliamlar yapmışlardır. Halkları birbirine boğazlatmışlardır.
Yine onlarca faşist darbe yaptırmışlar, yüz binlerce insanın, hatta milyonlarca insanın canına kıymışlardır. Türkiye’deki 12 Mart ve 12 Eylül faşist darbelerinin planlayıcısı da, yöneticisi de ABD Emperyalistleridir, onun casus örgütü CIA’dır. Paul Henze’nin “oğlanları” değil midir, 12 Eylül faşist darbesini
yapan Amerikancı satılmış generaller?..
Gerçi Doğu Perinçek o faşist generallerin az övgücülüğünü yapmadı. Onların az şakşakçılığını yapmadı. O bakımdan bizim bu tespitlerimiz ona yabancı gelir. Hatta hakaret gibi gelir.
Dünyadaki milyonlarca masum insanın olduğu gibi Che’nin de, Kızıldere’deki Mahirler’in de, Denizler’in de katili ABD Emperyalistleridir ve onların uşağı yerli şerefsizlerdir.
Ayrıyeten, bu emperyalist haydutlar, dünyanın ezici çoğunluğunu oluşturan mazlum ülkelerin ekonomilerini ve doğal kaynaklarını talan etmektedir.
İnsanları işsizliğe, yoksulluğa, açlığa mahkûm ederek ölümlerine yol açmaktadır. Ekonomice, sanayice gelişmelerini kösteklemektedir.
Odatv’de Doğu Perinçek’in bu açıklamasının yayımlandığı hemen aynı
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günlerde ABD Emperyalistlerinin Türk tarımını nasıl çökerttiklerine ilişkin
çok önemli, aydınlatıcı yazılar yayımlanıyordu, Soner Yalçın, Murat Sökdü
ve başka yazarlar tarafından.
Bu yazılarda Türkiye’de zeytinciliği öldürenin de, şu son günlerdeki zeytin
ağaçları katliamının arkasında olanın da ABD Emperyalistleri olduğu belgeleriyle ortaya konuluyordu.
Ayrıca doğal, sağlıklı yerli tohumların kökünü kazıyanın ve onun yerine
kanser dahil pek çok hastalığa yol açan GDO’lu tohumlarla üretilen sağlıksız
gıda ürünlerinin ortaya çıkmasını sağlayanın da ABD Emperyalistleri olduğu
yine belgeleriyle ortaya konuluyordu. Dünyaya pazarlanan ve tarımı mahveden GDO’lu tohumların yüzde 90’ının iki ABD şirketi (Monsanto ve Cargill)
tarafından üretildiğini yine bu yazılar ortaya koymuş oluyordu.
Demek ki, ABD Emperyalistleri gerçekten de Che’nin işaret ettiği gibi
insan soyunun başdüşmanı haydutlardır, çakallardır. Bunlar 10 milyonlarca
insanın katili oldukları gibi, milyarlarca insanın da açlık çekmesine, acılar
içinde kıvranmasına ve vakitsiz ölümlerine sebep olmaktadır.
Bu alçakların, yine yiğit Fidel Castro’nun yıllar önce söylediği gibi, insanlığa karşı işlemiş oldukları bu hesapsız suçlardan dolayı Nürnberg benzeri
bir mahkemede yargılanmaları gerekir. Eninde sonunda da yargılanacaklardır.
Tarih onları ve onların hain yerli işbirlikçilerini, onlarla dostluk peşinde koşanları hep lanetli sayfalarında yazacaktır. İnsanlık hep tiksintiyle anacaktır
onları…
Ve işte bu sebepten biz Gerçek Devrimciler, ABD ve AB Emperyalistlerine
karşı, onlar yeryüzünden silininceye kadar mücadele etmekle yükümlüyüz.
Adımız gibi biliyoruz ki, bu haydutlar var olduğu sürece mazlum milletlere ve
insanlığa rahat yüzü yoktur.
Ve yine hep biz şu temel gerçeği tekrarlıyoruz: Bugün devrimciliğin birinci
şartı, ABD, AB Emperyalistlerine ve onların yerli ortaklarına, müttefiklerine,
dostlarına karşı olmaktır, onlarla savaşmaktır.
Biz bu sebepten dolayı ABD Emperyalistlerine ve onların yerli müttefiklerine karşı sürekli bir savaş içindeyiz.
Fakat onlara karşı savaşımızda başarılı olabilmemiz için oportünizme karşı
savaşımızı da aksatmadan sürdürmemiz gerekir.
İşte bu nedenle Sevrci Soytarı Sahte Sol’la ve Usta’mızın tâ 1970’te CIA
Sosyalizmi adını verdiği PDA Hareketi’yle, bugünkü versiyonu İP’le mücadeleyi de kesintisiz sürdürüyoruz biz. Lenin Usta der ki:
“Emperyalizm ve oportünizm arasında bir bağ yaratılmıştır.”

Ve yine der ki:
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“(…) emperyalizme ve oportünizme karşı savaşım sıkı sıkıya birbirine
bağlı olarak yürütülmedikçe birincisinin de boş ve yalan bir sözden ibaret
olacağını bir türlü anlamak istemeyenler, en tehlikeli kimselerdir.” (Lenin,
Emperyalizm, Sol Yayınları, Ocak 1978, s. 151-152)
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Ayrım III

İşkenceci sorgucular karşısında
acıklı bir diz çöküş ve teslimiyet

Dikkat edilirse, içerideyken bunlarla ilgili, hayatın akışının önümüze çıkardığı bir iki mecburiyet dışında, bir şey söylememiştik. Halkımız der ya;
“Yaralı kuşa taş atılmaz”, diye. Gerçi bunlar kuş filan değildi. Ama yine de
biz, bu atasözünün anlayışı içinde davrandık.
Bunlar, 1969’dan itibaren yani Mao’yu peygamber, Pekin’deki ÇKP karargâhını da Kâbe edineliden beri Türkiye Devrimci Ortamına ve Halklarına karşı suç işlemişlerdir. Bozgunculuk yapmışlardır, kafa bulandırmışlardır,
devrimci teori ve harekete karşı savaş içinde olmuşlardır. Bazen açıktan, bazen sinsice…
Bunların bir elleri hep “Ve Gürbüz Tüfekçi” ve benzerleri aracılığıyla
MİT’te, dolayısıyla da Kontrgerilla’da-Gladio’da-Özel Harp Dairesi’nde ve
tabiî bunların en gerisinde duran Büyük Patron’da-Amerika’da olmuştur.
Bunlar, NATO’yu savunmuşlardır, ABD’yi savunmuşlardır, AB’yi savunmuşlardır, Özel Harp Dairesini savunmuşlardır. 12 Eylül Faşist Darbecilerini
savunmuşlardır. Vb. vb.
Bunlar, Sovyetler Birliği ve Sosyalist Kamp’a karşı açıktan bir savaş yürütmüşlerdir. Sovyetleri en büyük ve en tehlikeli düşman ilan etmişlerdir. Sovyetlerin Türkiye’yi işgal edeceğini; Türkiye Devrimi’nin yolunun da bu işgale
karşı bir ayaklanmadan geçeceğini iddia etmişlerdir.
Sosyal Emperyalist diye niteledikleri Sovyetlerin işgaline karşı mücadele
etmek için “Ege Ordusu’nun-Dördüncü Ordu’nun Sovyet sınırına kaydırılması”nı teklif etmişlerdir, savunmuşlardır.
Bunlar, dünyadaki tüm antiemperyalist, tam bağımsızlıkçı, yurtsever, antisömürgeci hareketleri de düşman ilan etmekten geri durmamışlar; bunlara
karşı ABD Emperyalistlerinin işbirlikçisi konumundaki hain, karşıdevrimci
güçleri savunmuşlardır.
Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı, bunların kimliğini 1971 yılı başında açığa
çıkarmış; bunların gerçek iç yüzünü tam yansıtan bir adla adlandırmıştır: CIA
Sosyalizmi demiştir, bunların yapıp ettiğine. Çünkü yukarıda andığımız tüm
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tezleri ve ona uygun davranışları tamamıyla ABD’nin, Pentagon’un, CIA’nın
tezleri ve onların pratikteki görünümleriydi.
Belki denilecek ki, şimdi bunlarla uğraşmanın sırası mıydı? Türkiye’nin
içinde bulunduğu bu kara günlerde niye bunlarla uğraşılıyor?
Şundan: Bu hareketin şefi Doğu Perinçek, dışarıya çıkar çıkmaz hemen
Tayyipgiller’e yanaştı, AKP’ye rampa etti. “F-Tipi Gladio’ya karşı Tayyip Erdoğan’la beraber olacağız”, dedi.
Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül Gladio olmaktan çıkarılıyor, Gladioluk
sadece F-Tipine ait bir niteliğe indirgeniyor. Bu çarpıtmadır, düzenbazlıktır,
sahtekârlıktır, korkaklıktır, AKP işbirlikçiliğidir. Çünkü bunların hepsi aynı
çamurdan yoğrulmadır. Ve aynı fabrikanın mamulâtıdır.
Tabiî bu yaklaşım aynı zamanda da Tayyipgiller’i yıkayıp yağlamadır. Temize çıkarmadır.
Çok geçmedi aradan, 1 Mayıs’ta yine aynı ihaneti ve Tayyipgiller yandaşlığını sergiledi İP. 1 Mayıs’ın Anavatanı olan Taksim yerine, Tayyip’in meşru,
yasaksız yerler arasında saydığı Kadıköy’e, yine ABD, CIA yapımı Türk-İş’in
yanına gitti. Taksim için mücadele eden devrimci güçleri de “Turuncu Kuvvetler” olarak ilan etme namussuzluğunda bulundu. Çirkefleşerek ihanetini ve
işbirlikçiliğini gözden kaçırmaya çalıştı.
Yine geçenlerde eski dostu ABD’ye yanaştı. ABD’li Conilerin kafasına
torba geçiren TGB’li gençlerin olayı sonrasında korkup panikleyerek;
“Biz Türk milleti olarak ABD ile düşmanlık istemiyoruz. Ancak dostluk için ABD’nin iki koşula saygı göstermesi gerekiyor:
“Bir: Vatanımızı bölemezsiniz!
“İki: Cumhuriyetimizi yıkamazsınız!”, dedi.

Sanki bunlar olabilirmiş gibi… ABD Emperyalistleri tâ ellili yıllarda planlarını, projelerini yapmışlar: Dünyayı bin ülkeli hale getirmek, böylece de
kent devletçiklerine dönüşmüş dünyada gönüllerince at oynatmak-sömürü ve
talan yapmak… O genel planın bölgemize, tabiî ülkemize ilişkin bölümüdür
Büyük Ortadoğu Projesi (BOP).
Onun bundan vazgeçmesini istemek, emperyalistlikten vazgeçmesini istemek anlamına gelir. Ki böyle bir şey ummak, beklemek devrimci anlayıştan
tümüyle uzaklaşmak, devrimci teoriyle her türden ilişkiyi kesmek anlamına
gelir. Dünyayı hiç kavrayamamak anlamına gelir.
Doğu Perinçek, burada aslında ABD Emperyalistlerine el uzatmış oluyor.
Biz sana düşman değiliz. Tersine dost olmak isteriz. Ama sen de şunlardan
vazgeçiver, demiş oluyor ABD’ye. ABD Emperyalistlerinin böyle bir vazgeçmede bulunmayacaklarını Perinçek de aslında bilir. Bilmesi gerekir. Ama
onun esas derdi, ABD’nin düşmanı değil, dostu olduğunu söylemiş olmaktır.
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Görüldüğü gibi, Perinçek ve İP, daha doğrusu İP’i yöneten PDA kadrosu,
yamukluktan, kafa bulandırmaktan, gençlerin bilincini karartmaktan, özetçe
ihanetten vazgeçmeyecektir. Geçenlerde de söylediğimiz gibi, onlar, iflah olmayacaktır.
Öyleyse yapılması gereken onları gelmiş geçmişleriyle ve bugünleriyle bir
kez daha Devrimci Teorinin ışığı altında tahlil etmek ve ruhiyatlarını, siyasi
kişiliklerini bütün açıklığıyla ortaya koymak, yeni nesle, gençlere göstermektir.
Geçen yazımızda da aktardığımız gibi, Lenin, emperyalizme karşı mücadelenin oportünizme karşı mücadeleden ayrı olamayacağını belirtmektedir.
Oportünizm ayağı eksik kalırsa emperyalizme karşı mücadelede de başarılı
olunamayacağını, çok haklı olarak, ortaya koymaktadır.
Biz, baştan bu anlayışta olduğumuz için ABD Emperyalistlerine ve onların Türkiye’deki hain işbirlikçilerine, ortaklarına karşı mücadeleyi kesintisiz
vermekteyiz. Oportünizme karşı mücadeleyi de aynı şekilde sürdürmekteyiz.
İşbirlikçi hainlerin son versiyonu olan Tayyipgiller’e karşı teorik ve pratik
mücadeleye ilk andan itibaren girdik. Onları kökenleri ve sınıf yapılarıyla birlikte gözler önüne serdik.
Sevrci Soytarı Sahte Sol dediğimiz oportünistler cephesine karşı da mücadelemizi aynı sistematikte sürdürdük, sürdürmekteyiz.
Artık oportünist cephenin bir diğer kanadını oluşturan eski CIA Solu İP’i
de ele alıp gerçek kimliğiyle yani siyasi muhtevasının karşıdevrimci niteliğiyle ortaya koymamız kaçınılmaz bir devrimci görev olmuştur bir kez daha.
Arkadaşlarımızın hatırlayacağı gibi, biz bu hareketle ve onun arka planını
oluşturan Maoculukla 12 Eylül öncesi “İki Süper Oportünizm” adlı kitabımızla hesaplaşmış ve bu karşıdevrimci hareketi kesin bir yenilgiye uğratmıştık.
Hayat öyle aktı ki, bugün bir kez daha bu hareketle hesaplaşmamız gerekti.
Bu hareketin önderi konumundaki kişi olan Doğu Perinçek, kendisini kahraman, büyük lider olarak satmaktadır, genç kuşaklara. PDA tayfasını oluşturan eski kaşar oportünistler de büyük önderin kaliteli yardımcıları olarak
sunulmaktadır yine.
Evet, bir kişinin gerçek anlamda devrimci önder olabilmesi için onun kahramanlıklar yapmış olması, dolayısıyla da kahraman olması gerekmektedir.
Kahramanın en temel özelliği cesaret sahibi olmasıdır. Bir korkağın kahraman
olduğu görülmemiştir…
Önderimiz, Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı der ki; “Hayatım boyunca işkencede direnmeyi en önemli devrimci erdem saydım. Çözülüp yoldaşlarımı ele
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verip hain durumuna düşmektense öleyim daha iyi dedim.”
Evet, önderimiz hep bu devrimci değere uygun davranmıştır. Bunun sonucunda da işkence odalarından her seferinde başı dik olarak çıkmıştır.
Bize aktardığı devrimci değerlerin, mirası oluşturan büyük teorik-pratik
hazinenin bir unsuru da budur. Hareketimizin, bayrağı Usta’mızdan devraldığımız günden bu yana, önderlik kadrosundan çözülen olmamıştır. En ağır
işkencelerden geçirilmiş olmasına rağmen… 12 Eylül Faşizminin işkencehanelerinden de tüm kadrolar bazında değerlendirildiğinde yüzde seksen oranında direnilerek çıkılmıştır. Bu gerçeği bizi tanıyan dost da düşman da bilir.
Hatta işkenceciler de bilir. Onlar bize; tabiî Kıvılcımlı’nın öğrencilerisiniz, o
yüzden konuşmayacağım diyorsunuz, değil mi, demişlerdir sık sık…

Perinçek ve PDA kadroları poliste tümüyle çökmüştür
Doğu Perinçek ve PDA liderliğine ve kadrolarına baktığımız zaman tam
tersi bir durumla karşılaşırız. Bu hareketin lider kadrosu, tümüyle çökmüştür.
Tabandaysa, bizim bildiğimiz yok ama, belki gözümüzden kaçmış bir iki kişi
direnmiştir. Hak yemiş olmamak için bu kaydı da düşmüş olalım.
Dikkat edelim, çözülmek demiyoruz. Çökmüştür diyoruz. İkisi birbirinden
ayrı şeylerdir. Çözülen konuşur. Önemli bilgiler verir polise. Ama bir yerde
durabilir. Yani tam teslim olmaz. Çökense artık bittim, der. Ve bildiği, sandığı
her şeyi anlatır polise. Onun tek derdi vardır artık; o işkenceden kurtulmak.
Bir hareketin lider kadrosu tümden konuşmuş ve çökmüşse o hareket devrimci anlamda artık bitmiştir, tükenmiştir. Yapacağı bir şey kalmamıştır. Ha,
şu olabilir, alttaki insanlardan sağlam kalanlar yeni bir yapı oluşturup hareketi
sürdürebilirler. Fakat artık bu yapı yeni bir harekettir. Yeni bir örgüttür.
Bir lider kadro çökünce, polis sadece onların ifadelerini dosyalayıp kişileri
cezaevine, dosyayı mahkemeye göndermekle kalmaz. Onların içinden kendince uygun gördüklerini ajanlaştırmaya da çalışır. Ve bunda da ne yazık ki
başarılı olduğu durumlar olur. Çünkü çöken insan, bütün özgüvenini, özsaygısını ve devrimci, ahlaki değerlerini terk etmiştir. O sebepten ajanlaşma teklifi
ve baskısı karşısında da direnebilmesi kolay olmaz.
PDA Hareketinin lideri D. Perinçek’in ifadesinden birkaç eşantiyon sunmak istiyoruz. Önce ifade hakkında kısa bir bilgi verelim:
İfadenin tamamı normal boy kitap sayfasıyla tam 129 sayfadır. Bu ifade 12
Mart Faşist Darbesi sonrası geçirdikleri tevkifatta verilmiştir.
Bu sayfalarda D. Perinçek, yakın ve uzak akrabalarını, onların ikametgâhlarını, mesleklerini, siyasi eğilimlerini ve kendisiyle ilişkilerini ayrıntılıca anlatır. Ve tabiî siyasi ilişkilerini de tüm detaylarıyla bir bir sayıp döker. Sorulan
her soruya en ince ayrıntısına kadar cevap verir. Sadece örgütünün kadrolarını
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ele vermekle kalmaz. Tanıyıp bildiği, şurada burada görüştüğü tüm insanları
da siyasi nitelikleriyle birlikte anlatır. İşin özetçesi, polisin sorup da yanıtını
istediği şekilde alamadığı hiçbir sorusu olmamıştır.
PDA Hareketinin ikinci adamı ve D. Perinçek’in eniştesi (kız kardeşiyle
evli) Gün Zileli bu hareketi anlattığı bin sayfayı aşkın anılarında Perinçek’in
çökmesini, bunun örgütlerinde yarattığı demoralizasyonu ve Perinçek’in ifadesiyle düştüğü bu itibarsız durumdan kendisini kurtarmak için nasıl kurnazca
manevralar yaptığını uzun uzun anlatır. Tabiî kendi çökmesini de anlatır Gün
Zileli, anılarında…
Yeri gelmişken söyleyelim: PDA ve İP’i anlamak için G. Zileli’nin anıları
önemli kaynaklardan biridir. Bu anılarda bizim gördüğümüz kadarıyla yanlış
yok da eksik vardır. Hani derler ya, hiçbir anı eksiksiz olmaz, diye.

Perinçek’in ihanetinin belgesi
Sözü daha fazla uzatmayalım; gelelim Perinçek’in ifadesinden (“İki Lider
İki Örnek! İbrahim Kaypakkaya ve Doğu Perinçek’in Polis İfadeleri”
adlı kitaptan) alınan bölümlere:
“(…) 12 Mart’tan sonra bunlardan Atıl ANT Filistin’e gitti. 1971 sonlarında döndü. Ve İstanbul’a gitti. Kerim ÖZTÜRK ise askeri cezaevinden
kaçmasından sonra Filistin’e gitti. Gitmeden önce kendisini Faysal KARAÇALI’nın Küçükesat Nenehatun caddesindeki (yanlış oldu Maltepe Ar sok.
13/1 numarada otururken) evinde gördüm. Kendisine Filistin’deki arkadaşlara ulaştırması için 12.000 lira kadar para verdik. Bu parayı Şahin ALPAY’a götürecekti. Bu paranın dönüş parası olarak kullanılmasını, arkadaşların yavaş yavaş Türkiye’ye dönmelerini, kadrolarımızın yetersiz olduğunu,
kadrolu personele ihtiyacımız bulunduğunu söyledik. Raif ÇAKIR ve İsmet
Tufan YAZICI’yı ise Sıkıyönetimden sonra görmedim. (s. 63-64)

***
“SORULDU: PROLETER DEVRİMCİ AYDINLIK dergisi dönemindeki
faaliyetleriniz ve PDA hareketi hakkındaki bildiklerinizi anlatınız:
“PDA ilkyazı kurulu Erdoğan GÜÇBİLMEZ, Şahin ALPAY, Ömer
ÖZERTURGUT, Gün ZİLELİ, Cengiz ÇANDAR, Atıl ANT ve benden teşekkül ediyordu. Derginin yayın süresi içinde muhtelif dönemlerde yazı kurulumuza şu şahıslar girip çıkmışlardır: Halil BERKTAY (Sıkıyönetimin ilanına
kadar kaldı), Hasan YALÇIN (Sıkıyönetimin ilanına kadar kaldı), Nuri ÇOLAKOĞLU (Yayından 5-6 ay kadar sonra girdi. Sıkıyönetimin ilanına kadar
kaldı), Oral ÇALIŞLAR (Sıkıyönetimin ilanından 4-5 ay kadar önce yararlı
olmadığından çıkarıldı), Ferit İLSEVER (Sıkıyönetime 4-5 ay kadar girdi ve
sonuna kadar kaldı), Atıl ANT (ilk yayından 4 ay sonra yararlı olmadığı için
harekette kalmakla beraber yazı kurulundan çıkarıldı), Erdoğan GÜÇBİLMEZ (1970 Kasımı’nda mevcut tutumumuzun sorumluluğunu paylaşamayacağını söyleyerek yazı kurulundan ayrıldı), Hüsamettin KURULTAY (2-3
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ay kadar bulundu), Cüneyt AKALIN (Sıkıyönetime kadar kaldı), Aydoğan
BÜYÜKÖZDEN ve Ömer MADRA (Son 3 ay müşavir üye olarak zaman zaman toplantılara katıldılar). Böylece bizim görüşlerimizi yansıtan biri PDA
diğeri İŞÇİ-KÖYLÜ olmak üzere iki yayın organına sahip olmuştuk. Fakat
her iki yayın organının aynı yazı kurulunun yönetimi zor olduğundan her
iki yayın organında ise ayrı redaksiyon komiteleri kuruldu. 3’er kişilik olan
bu komitelere muhtelif zamanlarda, muhtelif kişiler katılmışlardı. Bu şahıslar şunlardır: PDA redaksiyon komitesine katılanlar: Doğu PERİNÇEK,
Erdoğan GÜÇBİLMEZ, Şahin ALPAY, Halil BERKTAY; İŞÇİ KÖYLÜ
redaksiyon komitesine katılanlar ise Nuri ÇOLAKOĞLU, Hasan YALÇIN,
Şahin ALPAY, Doğu PERİNÇEK, Gün ZİLELİ ve Ferit İLSEVER idi. Bu
iki redaksiyon komitesi arasındaki irtibatı ise İRTİBAT KOMİTESİ sağlıyordu. İRTİBAT KOMİTESİ; Hasan YALÇIN, Gün ZİLELİ ve benden teşekkül ediyordu. Bunların dışında Gençlik, İşçi ve Köylü meseleleri ile ilgili
komiteler de kurulmuştu. Bunların görevi gençlik, işçi ve köylü olayları ve
sorunlarını izleyerek bunlarla ilgili haberleri toplayıp taslak halinde yazı kurullarına vermektir. Gençlikte: Kerim ÖZTÜRK, Ercan ENÇ ve İlker AĞACA, İşçide: Ferit İLSEVER, Nuri TÜRKEEŞ, Mehmet Ali ZARİFOĞLU ve
Leon MAFYAN; Köylüde de: Gün ZİLELİ ve Cüneyt AKALIN. (s. 84-85)
***
“SORULDU: İllegal parti fikrinin doğuşu ve bu yolda yaptığınız çalışmaları anlatınız.
“SOSYALİST KURULTAY yolunun başarısız kalması üzerine, başka
çözüm yolları aramaya başladık. Esasen, devrimin ancak illegal bir partiyle başarılacağı fikrini gerçekleştirmek yönünde de fikri yönde bir gelişme
vardı. Bu gelişme safhasında başlıca 3 tutum göze çarpmaktaydı. 1. Ben ve
Ömer ÖZERTURGUT: Mücadelenin partisiz devam etmesine imkân yoktu.
Örgütsüz ve dağınığız; bu şartlarda disiplin kurulması, mücadelenin doğru
bir şekilde sevk ve idare edilmesi için bir parti şarttı. Ferit, Bora, Cengiz,
Hasan, Atıl gibi arkadaşlar yaptığımız muhtelif görüşmelerde bu fikirlerimizi kabul eder bir tutum gösteriyorlardı. 2. Şahin ALPAY ve Halil BERKTAY:
Türkiye’deki gelişme bir parti kuracak olgunlukta değildir. Böyle bir parti
bugün aydınlara dayanır. Henüz partileşecek seviyede işçi ve köylü önderleri
oluşmamıştır. Erkendir.
“3- Gün ZİLELİ, Oral ÇALIŞLAR, Mehmet ALTUN ve İbrahim KAYPAKKAYA: Parti şehirde, oturduğumuz yerden kurulmaz. Bir parti kurmak
için köylere gitmek orada çalışma yürütmek, köylük bölgelerdeki mücadeleyi
olgunlaştırdıktan sonra bir parti halinde birleşmek gerekir.
“İllegal parti kurma meselesi nazik bir mesele olduğundan açıkça ve toplu olarak hiç bir zaman bu konu tartışılmış değildir. Bu fikirler ancak 2-3 kişilik gruplar halindeki konuşmalardan ve çeşitli zamanlarda arkadaşlardan
edindiğim cevaplardan öğrendim.
“MERKEZ KOMİTESİNİN KURULMASI: Ömer ÖZERTURGUT ile
1971 başında bir çekirdek yaratmayı kararlaştırdık. Amacımız yukarıdan
aşağıya teşekkül edecek Marksist-Leninist bir çekirdeği ileride yapılacak bir
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kongreyle parti haline getirmekti. O sırada partileşme fikirlerine yaklaşmış
olan Şahin ALPAY’ı bu çekirdeğe dahil etmeyi, uygun gördük. Kendisine
durumu anlattık. Neticede teklifimizi kabul etti. Böylece oluşturduğumuz
çekirdek Ocak 1971’de toplanarak kız kardeşimin anahtarı bende bulunan
Selanik Cad. İle Kızılırmak Sokağının kesiştiği köşedeki numarasını hatırlayamadığım apartmanın 3. katındaki dairesinde kendilerinin bulunmadığı
bir sırada toplandık. Bir merkez komitesi meydana getirdik.
“Bu toplantıda aldığımız kararlar şunlardır:
“1- En kısa zamanda toplanacak bir genel kongreyle partinin kuruluşunu yapmak, o zamana kadar merkeze Doğu PERİNÇEK’in yani benim
başkanlık etmesi, Ömer ÖZERTURGUT’un başkan yardımcılığını yapması,
kongrede merkez organ ve kurullarının teşekkül etmesi. (s. 88-90)
***
“SORULDU: TÜRKİYE İHTİLALCİ İŞÇİ KÖYLÜ PARTİSİ olarak İllegal biçimde örgütlenme anlayışınız ve organlarınızı açıklayınız:
“Bu hususta tüzük taslağında ayrıntılı şekilde bilgi bulunmaktadır. Özetle örgütlenme anlayışımız: Proletarya öncü müfrezesini mücadele içinde
inşa etmektir. Türkiye gibi yarısömürge, yarıfeodal ülkelerde parti inşası
silahlı mücadele içinde başarılabilir. Köylük alanlarda yürüteceğimiz (esas
olarak) mücadele için de partimizi inşa etmeyi düşündük. Çalışmalarımızı tayin eden zirvedeki ilke gizliliktir. Örgütlenmemiz de gizliliğe dayanır.
Kademeler ve hücreler birbirini tanımamalıdır. Temaslar bir kişi vasıtasıyla yürütülür. Çalışmalarımızda parola, şifre ve şifre anahtarları kullanılır.
Bunlar çok gizlidir, ancak ilgili olanlar arasında bilinir. Her ayrı irtibat için
ayrı şifre anahtarı kullanılır. Ben parti başkanı olarak daha önceden bölge
sorumluları ile aramızda her biriyle avı ayrı olmak üzere şifre anahtarları
tespit ettim, bunlar sık sık değiştirilmiştir. Mesela Ege bölgesiyle “MA-HALLENİN GÜLÜ”, “KIRİZANTEM”, Yurtdışı ile “MAO ZEDUNG YOLUNDA”, “UNKAPANI KÖPRÜSÜ” bu anahtarlardan bazılarıdır. Partinin
örgütlenme ilkesi demokratik merkeziyetçiliktir, şu anlama gelir; kararlar
organlar içinde demokratik bir şekilde oluşur, uygulamada merkeziyetçilik
esastır, çelik disiplin esastır. Tüzük taslağımıza göre; organlarımız şu şekildedir:
“1- MERKEZ KOMİTESİ: Kaç kişiden oluşacağına Kongre karar verir,
kongre arasında en yüksek organdır. Merkez Komitesi, ben, Ömer ÖZERTURGUT ve Şahin ALPAY’dan oluşmuştur. Eylül 1971 tarihinde Halil
BERKTAY, Bora GÖZEN ve Ferit İLSEVER’i yedek üyeliğe davet ettim.
Ben, Şahin ALPAY ve Ömer ÖZERTURGUT, 1971 Ocak ayında kongreye
kadar Merkez Komitesine kimsenin alınmamasını kararlaştırdık. Kongrenin
gecikmesi üzerine, ben inisiyatifimi kullanarak yukarıda sözünü ettiğim bu
şahısları yedek üyeliğe çağırdım. Merkez Komitesi’nin içerisinde başkan ve
başkan yardımcısı (yani ben ve Ömer ÖZERTURGUT) SİYASİ BÜRO’yu
oluşturur, bu görevi fiilen ben yaptım.
“SİYASİ BÜRO’nun görevi: Merkez Komitesi’nin kararlarını yürütmek
ve partinin izleyeceği siyasi istikameti tayin etmektir.
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“BÖLGE KOMİTELERİ VE DİĞER KADEMELER: Tüzük taslağına
göre; Merkez Komitesi ihtiyaca göre kendi altında kademeler kurar, alttaki
ilk kademe BÖLGE KOMİTESİ de olabilir. İL KOMİTESİ de olabilir, hatta
daha aşağıda bir kademe de olabilir. Katı bir hüküm yoktur. Bunu ihtiyaç
tayin eder. BÖLGE ve İL KOMİTELERİ’nin başında birer sorumlu şahıs
vardır. Bu komiteler, eleman durumuna göre teşekkül eder, mesela ANKARA İL KOMİTESİ başlangıçta Hasan YALÇIN (Ankara il sorumlusu), Halil
BERKTAY’dan müteşekkil idi. Halil, Ege bölgesine gitti, Hasan yakalandı ve Ankara sorumluluğunu bunun üzerine tek başına Nuri ÇOLAKOĞLU’na verdim. İSTANBUL İL KOMİTESİ: Başlangıçta Bora GÖZEN ve
İbrahim KAYPAKKAYA’dan teşekkül etmişti. Sorumlusu Bora GÖZEN’dir.
Daha sonra, bu bölgeyi tek başına Ferit İLSEVER yönetmiştir.
“EGE BÖLGE KOMİTESİ: Başlangıçtan beri Halil sorumlu idi. Hasan
ÖZKAN, onunla birlikte EGE BÖLGE KOMİTESİ’nde çalışmıştır. DOĞU
VE GÜNEYDOĞU ANADOLU KOMİTESİ: Başlangıçta İbrahim KAYPAKKAYA ve Muzaffer ORUÇOĞLU sonradan Bora GÖZEN de bu bölgeye
katıldı. Bu bölgedeki sorumlu İbrahim KAYPAKKAYA’dır. Bölgelerdeki sorumlu ve sekreter tabirleri aynı şeyi ifade etmektedir.
“BÖLGE ALT KOMİTELERİ: Ankara, İstanbul, ve Ege bölge komitelerinde, ayrıca alt komiteler kurulmamıştır. Bu bölgelerdeki komiteler, bölge
faaliyetlerini, yanlarındaki bölge kadrolarıyla yürütmüşlerdir. Bu kadroların hepsi partili değildir, ufak bir kısmı partilidir. Sadece DOĞU VE GÜNEYDOĞU bölgesinde Bölge Alt Komitemiz vardı; MALATYA ALT KOMİTESİ: İbrahim KAYPAKKAYA; DİYARBAKIR ALT KOMİTESİ: Muzaffer
QRUÇOĞLU ve Abdulvahap SONER’den ibaretti. Diyarbakır alt komitesi
sorumlusu Muzaffer ORUÇOĞLU’dur. (s. 94-96)
“4- SİLAH VE CEPHANE TEMİN HÜCRESİ: Bu konuda kurulmuş
bir hücremiz yoktu. Bütün teşkilatlarımıza bu meseleye önem verilmesi ve
kadro bulunduğu zaman özel olarak bu görevlerle uğraşacak gruplar kurulması bildirilmişti. Ben Makine Kimya Endüstrisinde bizim fikirlerde olan
bir işçiyle bağ olduğunu, kurulduğunu öğrendim. Ve bunu memnuniyetle
karşıladım. Zira Makine Kimya, stratejik önemde bir fabrika olduğu gibi 300
kadar da işçi çalışmaktadır. Her şeyden önce işçi sınıfı içinde kökleşmemiz
ikinci planda da bu fabrikanın stratejik maddeler imal etmesi bakımından
bu olayı olumlu karşıladım.
“5- SABOTAJ HÜCRESİ: Teşkilatlanmamızın olgunlaş-mamış olması
nedeniyle henüz sabotaj görevleri için özel gruplar kurmamıştık. Yalnız 1971
yılı aralık sonunda Arap halklarıyla dayanışmamızı göstermek amacıyla İSRAİL SEFARETİ’nin duvarına tahrip maddesi koymaya teşebbüs ettik. Olay
şöyle olmuştur. Filistin’den dönmüş olan KASIM (daha sonra esas isminin
İSMET olduğunu ve Bakırköylü bir arkadaş olduğunu öğrendim) Amerikan
emperyalizminin Ortadoğu’daki ileri karakolu olan İsrail saldırganlarının
Arap topraklarına tecavüz ederek ARAP FEDAİ ÖRGÜTLERİNE karşı tedhiş hareketlerine giriştiğini belirtti. Buna karşı tepkisini ifade etti. KASIM
Arap halklarıyla dayanışmamızı ifade eden bir eylemde bulunmanın doğru
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olacağını söyledi. Bu fikri ben de uygun gördüm. KASIM’la olan konuşmamızda yanımızda kimse yoktu. Konuşmayı Doğan YURDAKUL’un Nergiz
Sokaktaki evinde annesinin yılbaşı tatili için gittiği bir sırada yaptık. KASIM hakkında Filis-tin’deki arkadaşlardan Şahin ALPAY’dan çok olumlu
bir rapor gelmişti. Fuat ve Kasım hakkında askeri yönden en başarılı elemanlarımız ve grubumuzun proleter kanı ifadeleri kullanılıyordu. KASIM’ı
tanımayışıma rağmen bu rapora dayanarak İsrail Sefaretine bomba koyma
görevini verdim. KASIM ilk önce bir keşif yaptı ve daha sonra önümüzdeki
2-3 gün içinde bu görevi yapmak üzere benden ayrıldı. Bilahare gazeteden
KASIM arkadaşın elinde bomba patlayarak şehit olduğunu öğrendim. Bu
konuyu benden başka kimse bilmemektedir. (s. 98-99)
***
“SORULDU: Parti çalışmaları ile ilgili olarak Ankara’da yürüttüğünüz
faaliyetleri ve Ege bölgesine intikalinizi, Ege bölgesi çalışmalarınızı anlatınız.
“ANKARA’DAKİ FAALİYETLERİM: Sıkıyönetimin ilanı ile açık çalışmalar kesin olarak nihayete erdi. Arkadaşlar dağınıklık içindeydi, kimsenin
kimseden haberi olmadığı bir kargaşalık dönemine girdik. İlk olarak Şahin
ALPAY ve Ferit İLSEVER’i güney bölgesinde köylerde yerleşme imkânları aramaya yolladık. Fakat yerleşme sağlayamadan döndüler. Bu arada İstanbul’daki arkadaşlarla bağlarımız kopmuştu. Bunu sağlamak için henüz
ismimin okunmadığı (yani aranmadığım) bir sırada İstanbul’a gittim. İstanbul’da Bora GÖZEN’i buldum. Bora GÖZEN hareketimizden mücadeleyi
terk eden tasfiyeci grubun etkisiyle arkadaşların önemli kısmını bu arada
Mehmet ALTUN’un da mücadeleyi terk ettiğini belirtti. Kendisini İbrahim
KAYPAKKAYA ile beraber İstanbul’u toparlamaya çalışmalarını söyledim,
bu sırada Efraim ELROM olayı vukuu buldu ve aynı akşam radyoda arananlar meyanında benim ismim de okundu. Üzerimde Avukat Doğan DEVELİ adına düzenlenmiş Avukat kimliği vardı (bu kimlik kendi avukat kimliğimi tahrif etmek sureti ile hazırlanmıştır), iki gece Aksaray Kent otelinde
kaldım, Elrom olayından iki gün sonra Ankara’ya döndüm. (s. 116-117)
***
“SORULDU: Arandığınız süre zarfında, yakalandığınız tarihe kadar Ankara’da evlerinde kaldığınız şahısların isimleri, bu evlerin açık adresleri ve
bu evlerde gördüğünüz, temas kurduğunuz şahısları anlatınız.
“İsrail İstanbul Başkonsolosu Efraim ELROM’un İstanbul’da öldürüldüğü günlerde, radyodan benim ismim de arananlar meyanında okunmaya
başlandı. ELROM’un öldürüldüğü günden sonraki iki gün, İstanbul Aksaray KENT otelde kaldım. Trenle Ankara’ya geldim ve doğruca daha evvel
hazırlanmış olduğu Bağlum köyündeki eve yalnız olarak yerleştim. Bu evi
Ali BİLGİLİ’den 200 lira mukabilinde tavukçuluk yapacağımı söyleyerek
kiralamıştım. Burada daha evvel buranın adresini verdiğim Hasan YALÇIN
ile irtibat kurdum. Birkaç kere evime geldi ve kendisiyle görüştük. Faysal
KARAÇALI’nın Anıttepe, Strazburg Cad.’deki evinde Temmuz 1971’den
Mart 1972 başına kadar sürekli olarak kaldım. Yani, Bağlum köyündeki
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evde 1,5 ay kadar kalmış oldum. Bu evde Hasan YALÇIN, Halil BERKTAY,
Bora GÖZEN, Atıl ANT, İbrahim KAYPAKKAYA, Nuri ÇOLAKOĞLU,
Tğm. Alaattin SEVİMLİ, Fuat, Kerim ÖZTÜRK, Halis ÖZKAN, Nejat BAYRAMOĞLU, Şule ZALOĞLU ile görüştüm. Bunlardan Nuri ÇOLAKOĞLU, Atıl ANT, Kerim ÖZTÜRK, Halil BERKTAY kısa sürelerle kalmışlardı.
Diğerleri gelip giderlerdi. Faysal KARAÇALI, Nejat BAYRAMOĞLU’nun
arkadaşıdır. Hareketimize Faysal’ı kazandıran Nejat BAYRAMOĞLU olmuştur. ŞAFAK baskı hücresine mensuptur. Parti üyesi olmamıştır, partimize imkânı nispetinde maddi yardımları da olurdu. Faysal’ın adresi, daha
önceden bana, sıkışık bir durumda kalabileceğim emin bir yer olarak Hasan
YALÇIN tarafından verilmişti. Nejat BAYRAMOĞLU; Küçükesat, Nenehatun Cad. 15/9 nolu dairesinde, Ağustos 1971’de 15 gün, Şubat 1972’de 10
gün kaldım. Bu adresi bana Faysal KARAÇALI vermişti. Burada kaldığım
süreler zarfında Faysal KARAÇALI, Ahmet KUMRULU, Şule ZALOĞLU,
Nuri ÇOLAKOĞLU, Halil BERKTAY ile görüştüm, benden başka bunlardan kalan olmadı. (s. 127-128)
***
“SORULDU: Partinizin çeşitli kademelerinde görev alan ve görev almayan bilumum tanıdığınız partili üyeler kimlerdir, takma isimleriyle zikrediniz.
“Doğu PERİNÇEK takma isimleri : Tayyar YILMAZ, Hüsamettin, Behiç, Mustafa, Zeynel (Merkez Komitesi Başkanı);
“Ömer ÖZERTURGUT takma ismi: Hasan CUMALİ (Başkan Yardımcısı olup, halen Almanya’dadır);
“Şahin ALPAY takma ismi: Selim, Şale, Nilgün (Merkez Komitesi üyesi,
kendisi halen Filistin’dedir);
“Ferit İLSEVER, takma, ismi : Selim, Lütfi (Merkez Komitesi yedek üyesi ve Ege bölgesi sorumlusu);
“Bora GÖZEN takma ismi: Rüstem (Merkez Komitesi yedek üyesi ve
Doğu Bölgesi komitesi üyesi);
“İbrahim KAYPAKKAYA takma ismi: Musa, Bektaş (Doğu bölgesi eski
sorumlusu, sonradan hareketten ayrılmıştır);
“Muzaffer ORUÇOĞLU takma ismi: Seyit (eski doğu bölgesi komitesi
üyesi sonradan hareketten ayrılmıştır);
“Hasan YALÇIN takma ismi: Sancar (eski Ankara sorumlusu)
“Atıl ANT takma ismi: Musa, Leman (parti üyesidir) (s. 144)
***
“(…) Sözlerim bundan ibarettir, dedi ve yazılan ifadesinin tamamen beyanlarına uygun olduğunu, hiçbir cebir ve şiddete dayanmadığını söylemesi
üzerine işbu ifade zaptı imzalandı.
“17 Haziran 1972
“İFADE ALAN
Kom. Mua.
Ersin YILMAZ
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YAZAN
P. Me.
Abit TOKGÖZ

İFADE SAHİBİ
SANIK
Doğu PERİNÇEK” (s. 176)

***
Yukarıdaki son satırda geçen beyanlarının “hiçbir cebir ve şiddete dayanmadığı” ibaresi, poliste diz çöken herkesin ifadesinin sonuna eklenen bir klişedir. Çünkü, ifade her türlü devrimci değeri berhava etmiştir. Normal şartlarda hiç kimsenin böyle bir ifade vermesi mümkün değildir. Polis bunu çok
iyi bildiği için, hem sanığın mahkemede ifadesinden cayamaması, cayarsa da
bunun yargıçlarca kabul görmemesi için hem de yaptığı işkencelerden dolayı
kendisini yasal güvenceye almak için bu klişe ibareyi böyle ifadelerin son
satırına hep ekler.
Direnen, işkence odalarından başı dik çıkan insanların ifadelerinin ise sonuna polisin böyle bir ibare eklemesinin mantıken bir anlamı yoktur. Çünkü
o ifadelerde hiçbir örgüt sırrı ortaya konmamıştır. Ortada polisin işine yarayacak bir şey yoktur ki, böyle bir ibare eklemeye gerek duysun. Polise göre
direnenlere ait ortada bir ifade filan yoktur. O bakımdan polis direnenlere genellikle; “bunları söyleyeceğine anama avradıma sövseydin daha iyi olurdu”
gibi kendince sitemlerde bulunur. Kendinin yenildiğini bilir. Bütün işkence
aletlerine ve imkânlarına rağmen…
Perinçek’in 129 sayfalık ifadesinin her paragrafı aslında bu türden yürek
parçalayıcı satırlardan oluşmaktadır. İlgi duyanlar tamamını okuyabilirler.
Adam nefes alır, su içer gibi yalan söyler yoldaşlarına ve Türkiye Halkına.
Ama gördüğümüz gibi polise tek bir yalan bile söyleyemiyor. Bir ara yanılıyor, bir yoldaşıyla bir evde buluştuğunu söylüyor. Fakat hemen ardından yanıldığını anlıyor. Yanlış hatırladığının farkına varıyor. Hayır, o adreste değil,
şu arkadaşın şu adresteki evinde buluştuk, diye yanılgısını hemen düzeltiyor.
Yine bir yerde Filistin’e giden bir arkadaşına 12.000 TL verdiğini söylüyor.
Ki o arkadaşı Filistin’e gitmiş, o anda Türkiye’de değil. Ve olay sadece ikisinin arasında geçmiş. Polisin bunu bilmesi, sorup öğrenmesi mümkün değil,
kendisi söylemese. Ama onu bile söylüyor. Tam bir çöküş, bitiş, teslimiyet…
Bazı satırlarda silahtan, bombadan, silahlı mücadeleden, proletaryanın
öncü müfrezesinin oluşturulmasından, silahlı ayaklanmadan filan söz ediyor.
Bu söylediklerin kim, sen kimsin…
Yukarıdaki satırlarda kendini netçe ortaya koyan insanda serçe kadar olsun
yürek yoktur. Sen, rahmetli Kemal Sunal’ın “Tosun Paşası”sın, sen yine Kemal Sunal’ın başrolünü oynadığı “Düttürü Dünya” adlı filminde, yine rahmetli Ayberk Çölok’un canlandırdığı sandalyeyle güreşen pehlivansın. Sen,
toprağı bol olsun, Toto’nun Masist’e karşı canlandırdığı kahramansın. Bu
işler sana göre değil. Sen yürek isteyen, adanmışlık isteyen, kelleyi koltuğa
almayı isteyen hiçbir işte yoksun. Bunlar elinden gelmez senin.
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12 Eylülcülerin PDA’ya tavrı
Perinçek’in 12 Eylül Faşist Darbesi sonrasına ilişkin polis ifadesi yoktur.
Darbeden sonra kendiliğinden gidip Askeri Savcılığa teslim olur çünkü. Zaten
12 Eylül öncesinde de ABD’nin, CIA’nın, Kontrgerilla’nın-Gladio’nun belirlediği bir çizgi izlemiştir. Hem TİKP adlı partisiyle hem de “Aydınlık” adlı
gazetesiyle.
Bu CIA paralelindeki siyasi çizgisinden dolayı Kontrgerilla’nın Türkiye’deki en önde gelen temsilcilerinden biri olan Coşkun Kırca gibi birinden
aferin almıştır. Bu kişi ki, 12 Eylül’ün faşist 82 Anayasası’nı; ABD’nin direktifleri doğrultusunda darbeden 1 yıl önce hazırlayan 3 kişiden biridir. MİT’çidir de aynı zamanda. 12 Eylül öncesi, burjuva parti temsilcileriyle İstanbul’da
lüks bir otelde (Tarabya Otel’de) yaptıkları toplantıda, TİKP temsilcisi olarak
orada bulunan Gün Zileli’ye işte bu kişi aynen şunları söylemiştir:
“Milliyetçi Güçler” tarafından “çok takdir ediliyorsunuz.” (Gün Zileli,
Yarılma, s. 440).
Coşkun Kırca, Gün Zileli’nin kuzeninin eşiymiş, anılarında anlattığına
göre…
Böyle bir siyasi hat izleyen harekete 12 Eylül Faşist Darbesi niye eziyet
etsin?
Zaten PDA’cılar darbe sonrasında da 12 Eylül’ü açıktan, netçe savunmuşlardır.
İşte bu sebepten, Perinçek’in 12 Eylül sonrasında yalnızca Savcılığın İddianamesine karşı yaptığı savunma vardır. Tabiî daha pek çok belge de vardır.
Bunları koyacağız ortaya ileride. Daha önce de söylediğimiz gibi bu belgelerde Özel Harp Dairesi’nin-Gladio’nun açık savunusu da vardır…
Yukarıdaki ifadeden pasajlar aktarmakla asla bir insanın zaafını ortaya
koymak istemişiz gibi bir sonuç çıkarılmasın.
Bizim de yazımızın girişinde söylediğimiz gibi alt kademedeki arkadaşlarımızdan çözülenler oldu. Biz onlara karşı da, herhangi bir kavgada korkuya kapılan arkadaşlara karşı da çok anlayışlı davranmışızdır. Öyle ya, herkes
cesur olamaz, atak olamaz. Fiziki ve ruhsal güçleri yetmeyebilir direnmeye,
dövüşmeye. İşte biz bu anlayışımızdan dolayı, böyle arkadaşların hep yaşadıkları travmayı atlatmaya çalışmalarını sağlamak istemişizdir. Ve o arkadaşları tamamen legal plandaki görevlerde istihdam etmek istemişizdir. Ve bir anlamda bir yavru kuşu, bir tomurcuğu okşar gibi sözlerimizle, beden dilimizle
okşamışızdır o arkadaşları.
Fakat, buradaki durum apayrıdır. Perinçek kendini hâlâ yeni kuşak insanlara, gençlere kahraman diye, büyük lider diye satmaya çalışmaktadır. Böyle
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olunca da ortaya ağır bir ahlâki sorun, siyasi namusa ilişkin büyük bir sorun
çıkmaktadır. Bizim karşı olduğumuz, eleştirdiğimiz işte budur. İnsan ne ise
öyle görünmelidir. Olduğunuzdan başka türlü görünmek istediniz mi, ortaya
ahlâki bir durum çıkar, bir kandırmaca çıkar. İşte bizi öfkelendiren budur.
Perinçek bu tutumuyla insanları, gençleri ahmak yerine koymaktadır. Buna
izin veremeyiz… Çabamız işte budur.
Ayrıca da Hikmet Kıvılcımlı gibi, Lenin sonrasında Marksizm-Leninizm’in
teorik hazinelerine en büyük katkıyı yapan, aynı zamanda da bir ahlâk anıtı,
bir cesaret anıtı, bir inanç ve kararlılık anıtı, bir fedakârlık anıtı, bir aşınmazlık
ve direnç anıtı olan devrimci öndere kalkıp laf etmeye çalışmasıdır. Kelimelerin anlam namusunu hiçe sayarak, sözüm ona eleştiri adı altında, çirkefçe
demagojik saldırılar yöneltmeye kalkmasıdır bizi öfkelendiren.
Ey zavallı, sen kimsin, Kıvılcımlı kim?.. Senin gibi 1 milyar insanı toplasan Kıvılcımlı’nın tırnağı olabilir mi?..
Perinçek ayrıca da şöyle bir kandırmacada bulunuyor: Biz, 40 küsur yıldır
devrimci mücadele veriyoruz, diyor. Kandırdığı bazı gençlere de bu yalanı
tekrarlatıyor. Hayır, sen ve PDA Şürekâsı ömrünüzün çeyrek yüzyılını halka
ve devrime ihanet batağında harcadınız. O süre boyunca bugünkü savunduğunuz görüşlerinizin 180 derece karşıtını savundunuz.
Bizim 40 küsur kitabımız var, diyor. O kitapların en az yarısı birer ihanet
belgesidir. Onlarda bugünkü görüşlerin tam zıttı savunulmaktadır.
Bugünkü durumunuzu ise daha önceki yazılarımızda ortaya koyduk.
Türkiye Halkına ve devrimci güçlerine karşı ağır suçlar işlediniz. Bunları
teker teker somut belgeleriyle ortaya koyacağız, göstereceğiz tüm içtenlikli
insanlarımıza, devrimcilerimize. Kandırmacaya izin yok!..
Gelinen noktada artık sizi kurtaracak Bekaalı bir Abdullah Öcalan da
yok…
22 Kasım 2014
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Ayrım IV

İP’li Gençler
ve
Nasreddin Hoca’nın bal küpü

Genç Yoldaşlarım nakletti:
İP’li gençler, sitelerinde zekâ pırıltısı taşıyan bir işlem yapmışlar. Bizim,
Usta’mızın Anma etkinliğinde yaptığımız konuşmadan bir resmimizi koyup
yan tarafa da çember içinde şöyle konuşturmuşlar bizi: TİİKP Savunma’sının
5’inci sayfasını bitirdik. Şimdi de konumuz 6’ncı sayfası.
Sevindim. Zekâ ve cesaret içeren her davranış takdirlerimi kazanır. Tabiî
Tayyipgiller ve benzerlerinin hainane, caniyane davranışları bir yana…
Gençlerle aram hep iyi olmuştur. Devrimci kavgam nedeniyle kısa süren
felsefe öğretmenliğim (5 yıl) ve amatör spor öğretmenliğim sürecinde gençlerle hep abi kardeş ilişkisi içerisinde olmuşuzdur.
Şimdi de öyle… Mahallemizdeki gençlerin tamamı beni ve emekli öğretmen olan eşimi çok severler. Bir kısmı koşar gelir beni görünce; “Hoca Dede”
diye kucaklar. Hatta hayvanseverliğim yüzünden anne babalarıyla davalaştığımız, yalancı tanıklıklarıyla bana ve eşime cezalar aldıran komşuların çocukları bile bizi sever, onlarla bile konuşuruz. (Halen sürmekte olan iki davamız
daha var. Mahallemizdeki Tayyip’çi hayvan düşmanı zalimler bizimle uğraşmayı iş edinmiş durumdalar. Yine neyse diyelim, geçelim)
Sokağa çıkınca ve akşam eve dönüşte sokak hayvanları; kediler, köpekler
de peşime takılır. Ayaklarımın arasında dolaşır. Alışık oldukları salam vb. gibi
lezzetli yiyecekler isterler.
Yani temiz kalplilikle, iyi niyetlilikle davranan, bize yaklaşan herkesi biz
de içtenlikle severiz. Yardıma, bilgiye ihtiyacı olan herkese, her canlıya elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız.
Zaten İP’e yönelik eleştirilerimiz de bir yönüyle bundan dolayıdır. PDA
kadrosunun genç, samimi insanlarımızı kandırmasını ve onları boş hayallerle
avutmasını; yanlış, çıkmaz, gerici, karşıdevrimci yollara sürüklemesini engellemeye çalışmak istememizden dolayıdır.
Devrimcilikte tabu kişi, tabu düşünce yoktur. Sosyalizm, olayların bilimidir. O bakımdan her şeyden önemli ve değerli olan olaylardır. Devrimci olan
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da, öyle bir potansiyel taşıyan da olaylardır zaten. Önemli olan, onları hiç yanılgıya düşmeden, oldukları gibi, gerçekte ne iseler öylece görüp kavramaktır ilkin. Tabiî sebep-sonuç ilişkileri içinde… Sonra da devrimci diyalektik
mantığımızla ve metodumuzla onları değerlendirmemiz, yorumlamamız, doğru kararlara varmamız gerekir. Ancak böyle yaparsak gerçek anlamda doğru
devrimci bir hat belirleyebiliriz, yönelişte bulunabiliriz. Bu yöndeki mücadelemiz de bizi devrim yolunda ilerletir. Her geçen gün başarıya doğru, zafere
doğru biraz daha yaklaştırır.
Böyle bir sürecin tümünü doğru yönetebilmemiz için her türlü önyargıyı-peşin hükmü bir kenara atıp aklımızı, mantık ve metodumuzu özgürce kullanabilmemiz gerekir.
Biz devrimci olma çabasındaki tüm gençlere sadece olayları gösteriyoruz,
anlatıyoruz.
Bütün bunlardan dolayı İP’li gençlerin bizim genç yoldaşlarımızla-HKP’li
genç yoldaşlarla saygı çerçevesinde sadece gerçeğe ulaşmak kastıyla tartışmalarını isteriz.
Biz, TİİKP Savunması’nı bugüne dek bir kez konu ettik, hatırladığımız
kadarıyla. İki yıl kadar önce Sancaktepe’de önderimiz Kıvılcımlı’nın Anma
Toplantısını duyurma amacıyla bölgedeki genç yoldaşlarımızın açtığı standa bizim “Sevrci Soytarı Sahte Sol” diye adlandırdığımız, bizimle ilişkilerini 2007’den beri “askıya al”mış olan sözde sol gruplar saldırmıştı, 35 kişi
civarındaki bir kalabalıkla. Gelmişler, “Biz sizi faşist sayıyoruz ve uyarıyoruz. Size burada çalışma yaptırmayacağız. Bir daha Sancaktepe’de stand filan
açarsanız dağıtacağız”, demişlerdi. Stand başında 7 kişi olan yoldaşlarımızsa;
“Bir dahakini beklemeyin. Ne yapacaksanız şimdi yapın.”, diye yanıtlamışlardı onları. Sonrasında saldırmışlardı Sevrciler. Kavga sonrasında da birkaç
yaralı geride bırakıp bozgun halinde kaçmışlardı. Ardından da polise baş vurmuşlardı, şikayetçi olarak. Yargılandı yoldaşlarımızdan bazıları. Rastlantıya
bakın ki tam da bugün (26 Kasım 2014) Kartal-Anadolu Adliyesi’ndeki yargılamada bir işçi yoldaşımız 5 yıllık ağır cezaya çarptırıldı.
Saldırılarının ertesi günü de Tayyip’inkileri aratmayacak bir düzeyde yalan
ve iftiralarla dolu bir basın açıklaması yapmışlardı Sancaktepe’de. Bizi kafatasçılıkla, ırkçılıkla ve bir de İP’çilikle suçlamışlardı. Tabiî daha benzer bir
sürü zırvalamayla birlikte… Biz buna bir yanıt olarak yaptığımız açıklamada
İP’le farkımızı ortaya koymak durumunda kalmıştık. İşte sadece o yazıda bir
pasaj aktardık TİİKP Savunması’ndan. Hatırladığımız bu…
Biz, orada yaralanan gençlere de acımıştık, üzülmüştük. Nihayetinde bu
gençlerin hepsi yoksul halkımızın bağrından kopup gelmiş bir parçadır. Bunları yetiştirmek için analar, babalar ne emekler harcadı. Bu sebeple biz, bize
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karşı olan gençleri de severiz, onlara değer veririz. Sonra uzun vadede onları
biricik doğru devrim teorisi olan teorimizin ışığıyla aydınlatacağımızdan, bilinçlendireceğimizden, örgütleyeceğimizden eminiz.
Kaşar, düzenbaz, Sevrci grupların şefleri kandırmışlardı bu gençleri. “Mahallemize MHP’li faşistler geldi, onları kovalayacağız”, diyerek. Yarası en
ağır olan gencin evine ziyarete gitti yoldaşlarımız. Aileyle ve gençle görüştük,
konuştuk. Hepsi de bizimle bir problemlerinin olmadığını, kendilerine yukarıdaki şekilde söylenerek kandırıldıklarını bildirdiler.
Neyse…

PDA Avanesi’nin Ordu’ya bakışı
Madem İP’li gençler arzu etmiş, olur diyelim. TİİKP Dava Savunması’ndan bir iki pasaj aktaralım gençlere:
“Ordu Kimin “Muhafızı” ve “Hadimi”dir?
“İddianame “ordunun milletin muhafızı ve hadimi olduğunu” ileri sürüyor. Kimin “muhafızı” ve “hadimi”dir ordu? Bu sorunun cevabını halkımız yüzyıllardır kendi tecrübesiyle çok iyi biliyor. Faşist diktatörlük bu
gerçeği bir kere daha gösterdi. Türkiye ordusu emperyalizmin, işbirlikçi
parababalarının ve toprak ağalarının muhafızlığını yapmaktadır. Orduya
“iç emniyet” perdesi altında yüklenen görev budur. Bu emniyet milyonlarca halkın değil, bir avuç zalim ve sömürücünün emniyetidir.
“Ordu “iç güvenliği sağlamak”, “milli birlik ve beraberliği korumak”,
“huzur ve istikrarı getirmek”, “anarşinin kökünü kazımak”, “yıkıcı ve
bozguncu faaliyetlere karşı mücadele”, “Cumhuriyetin ve devletin varlığına kasdeden iç düşmanları yoketmek” gibi yaftalar altında işçilerin,
köylülerin, Kürt halkının, yurtsever gençliğin ve aydınların mücadelesini
bastırmak için kullanılmaktadır.
“Savunmamızın her satırında bu gerçek vardır. Tarihin her sayfası bu
gerçeği ispatlıyor. Haklarını arayan işçiler karşılarında her zaman patronların baskı ve şiddet aracı olan orduya buldular.
“İşçilere sorulsun! Fabrikanın duvarlarını buldozerlerle yıkıp saldıran ordu birlikleri hangi sınıfların muhafızlığını yapmaktaydı? Kimin
hadimidir Kozlu maden işçilerini kurşunlayıp öldürenler?
“Toprak ve hürriyet için mücadele eden köylülere sorulsun! Onlar
gerçeği kendi tecrübeleriyle bütün hayatları boyunca yaşıyorlar. Hangi
kuvvetin çizmeli kamçılı toprak ağalarına muhafızlık ettiğini onlar çok
iyi biliyorlar.
“Ezilen Kürt halkına sorulsun! Ağrı’da, Dersim’de katledilen on binlerce Kürt köylüsünün çocukları, torunları ordunun gerçek niteliğini söyleyeceklerdir.
“Hâkim sınıfların propagandasını hayat her gün yalanlıyor. Ordu ne
sınıflarüstüdür, ne de tarafsız kalabilir. Ordu işbirlikçi burjuvazi ve top-
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rak ağalarının halk üzerindeki şiddet aracı ve baskı gücüdür.” (s. 452-453)

Doğu Perinçek ve PDA Avanesi’nin o zamanki “Kalıp”ları budur. Yani o
zaman içinde oldukları “Kalıp” budur.
Yazıya dikkat edersek, ya da “Kalıp”a diyelim isterseniz, bunun içine bugün bizim “Sevrci Soytarı Sahte Sol” dediğimiz solun tamamı ve PKK girer.
Hiç itiraz etmeden hem de…
Biz, bu sebeple diyoruz ki, bugün “Sevrci Soytarı Sahte Sol”un savunduğu
Amerika’nın “Project Democracy” çerçevesindeki tezlerin tamamının Türkiye’deki ilk kullanıcısı D. Perinçek ve PDA ekibidir. Başka türlü söylersek, D.
Perinçek ve PDA Hareketi, Sevrci Soytarı Sahte Sol’un kart babasıdır, yetiştiricisidir, öğretmenidir.
Şimdi de gelelim D. Perinçek ve İP’in bugün içinde oynadığı “Kalıp”a.
Hatırlanacağı gibi, D. Perinçek geçen Kurban Bayramında Kürt illerindeydi.
Şanlıurfa’daki konuşmasından birkaç cümle aktaralım. Konuşmanın tamamı
da Ulusal Kanal’da yayımlanmıştır. Görüntülü olarak şu an internet sitelerinde de yer almaktadır.

Perinçek’in Ordu’ya bakışı 180 derece “değişir”
“Suriye hedef değildir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’yle çatışması
hiçbir şekilde söz konusu değildir. Böyle bir olasılık yok. Yine Türk Silahlı
Kuvvetlerinin Beşar Esad rejimini devirme diye bir plan içinde yer alma
ihtimali yok. Çünkü tezkere karşısında böyle beyanlarda bulunan sözümona muhalefet partileri oldu. PKK da aynı şeyleri söylüyor. Türk Silahlı
Kuvvetlerinin önümüzdeki süreçte Suriye’ye karşı düşmanca eylem yapma ihtimali yok, imkânsız, mümkün değil. Gene Türk Silahlı Kuvvetlerinin Beşar Esad dostumuz Sayın Beşar Esad yönetimini devirmek için bir
askeri harekât yapma ihtimali de yok. Tayyip Erdoğan, tezkereyi buna
benzer lafları, Suriye düşmanı lafları sıkıştırdı. Bugün geldiğimiz noktada
bakın Ayn el-Arab’ta, Kobani de diyor yerli halk. Kobani’den feryatlar
yükseliyor. Bu feryatlar hangi yönde? Gelsin Türk Silahlı Kuvvetleri bizi
kurtarsın. Diyelim halk feryat etmiyor. Salih Müslim’e bakın PYD’nin
liderine, Selahhattin Demirtaş’a bakın, söyledikleri şey şu: Türk Silahlı
Kuvvetleri bizi kurtarsın. Silah versin, müdahale etsin, kurtarsın. Bunu
söylüyorlar. Hani Türk Silahlı Kuvvetleri düşmandı? Hani TC düşmandı?
TC’yi de böleceklerdi, bir ülke kuracaklardı. Bakın Ortadoğu büyük bir
gerçekle karşı karşıya geldi: Güçlü Türkiye, Güçlü Türkiye Ordusu aynı
zamanda Ortadoğu için bir güvenlik unsurudur.” (Urfa Konuşması, Ulusal
Kanal, 06.10.2014)

Biz yine sık sık deriz ya; bu adam ve bu hareket her meselede birbirinin
tam zıttı iki görüşü de savunmuştur diye. İşte bir örnek de bu…
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Şimdi İP’li gençlere soralım: Bu kalıplardan hangisini tercih ederler? Hangisinin içinde olmak onları cezbeder?
Bize sorarlarsa her ikisini de bıraksınlar. Önderimiz Kıvılcımlı’yı ve bizi,
tarafsız bir gözle okuyarak anlamaya çalışsınlar.
Hatırlatalım ki, bütün büyük önderler tek bir şey isterler insanlardan:
Anlaşılmak…
Doğu Perinçek ve PDA Avanesi, dikkat ederseniz, hiç geçmişin içeriğine
girmek istemez. 1970’lerdeki TİİKP Savunma’sının yanına hiç yaklaşmaz.
Bilirler çünkü o günler açık edilirse ne duruma düşeceklerini.
İP’li gençler, zeki olmakla birlikte, deneyimsiz oldukları için bizim resmimizin yanına çember çizip Savunma’dan sayfalar okutuyorlar bize.

Perinçek’in Kalıptan Kalıba girdiği diğer konular:
Ermeni ve Kürt Meseleleri
Bir örnek daha verelim fazla değil:
“Osmanlı devleti, Hamidiye Alaylarını Kürtleri bölmek ve feodal parçalanmayı sürdürmek için kullandı. Kürt emekçi halkının antifeodal uyanışı ve mücadelesini baskı altına aldı. Kürt köylüleri feodallerin menfaatleri için birbirine kırdırtıldı. Köyler ve şehirler yağma edildi. Alevi-Sünni
çatışmaları körüklendi. Alevi halk daha çok ezildi.
“Ermeni-Kürt çatışması yaratıldı. Ermenilerin anti-feodal ve milli
mücadelelerine karşı Hamidiye Alayları seferber edildi. Kürt feodalleri
Ermeni-Kürt çatışmasını kendi emelleri için körüklediler. Ermenilerin
mallarını gaspettiler. Ermeni ve Kürt halkları birbirine kırdırıldı.
“1894’te Sason Talor katliamında on binden fazla Ermeni, Hamidiye
Alayları tarafından katledildi.” (Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi Davası,
SAVUNMA, Aydınlık Yayınları, Birinci Baskı, 1974 Eylül, s. 409-410)

Ermeni Meselesi’nin bu şekilde konuşu İngiliz, Fransız ve Amerikan Emperyalistleriyle Ermeni burjuvalarının tezlerinin aynen tekrarıdır. Gerçekle ilgisi yoktur. Biz olayın gerçeğini o dönem bölgede görevli olan uluslararası heyetin gözlemcilerinden biri; Rus general Mayevsky’nin raporlarının oluşturduğu kitaptan aktararak göstermiştik. Merak eden arkadaşlar “Sevrci Soytarı
Sahte Sol ve Ermeni Meselesi” adlı kitabımızdan ilgili bölüme bakabilirler.
Evet gençler, alın size İP şeflerinin 1970’lerde kullandığı iki “Kalıp” daha,
Kürt ve Ermeni Meselesi’ne dair.
Bugün bu meselelerde içinde oynadığı kalıpları biliyorsunuz artık. “Talat
Paşa Komitesi” kuruyor, İsviçre’ye gidiyor; “Lozan fatihi” oluyor filan…
Hatırlatalım: O zamanlar soykırım kavramı revaçta değildi, bugünlerdeki
gibi. O yıllarda “katliam”, “kırım” gibi kavramlar kullanımdaydı. O sebep69

ten Perinçek ve PDA ekibi bu kavramları kullanmıştır. Hiç şüpheniz olmasın,
“soykırım” kavramı kullanımda olsaydı bugünkü İP şefleri onu da kullanmakta hiç tereddüt göstermezlerdi…
Ve işte bütün bu sebeplerden dolayı geçmişlerinin gündeme getirilmesinden hiç hazzetmez D. Perinçek ve PDA Avanesi. Tabiî TİİKP Savunma’sından ve benzeri Doğu Perinçek imzalı “Türkiye Devriminin Yolu”, “Kıbrıs
Meselesi”, “Kruşçev-Brejnev Dönek Kliğinin Karşı-Devrimci Hükümet
Darbesi” vb. daha yığınla kitaptan söz edilmesinden…
Üzülmek istemiyorlarsa biz de İP’li gençlere bu konudan yani Savunma’dan vb.den uzak durmalarını salık verelim. İnsanların üzülmelerini istemeyiz hiç…
Ha, bazı gençler şöyle diyebilir: Varsın üzülelim. Biz gerçeğin, sadece gerçeğin peşindeyiz. Yeter ki ona ulaşalım. Öyle derlerse de bizim buna cevabımız sadece şu olur: Âlâ…
TİİKP Savunma’sı ve benzeri kitaplar, sevimli halk filozofumuz Nasreddin
Hoca’nın “Bal Küpü”dür. Kurcalamaya, karıştırmaya gelmez… Eğer böyle
yapılmazsa çok tatsız, keyifsiz durumlar çıkar ortaya.
Belki gençlerimiz, yahu bu “Nasreddin Hocanın Bal Küpü” de neyin nesi
diye düşünebilirler. E, onu da biz anlatmayalım artık. Hani ne der halkımız
yine Nasreddin Hoca’dan ilhamla: “Bilenler bilmeyenlere anlatsın.”
Evet sevgili gençler, umarız hiç değilse bu yazımızda olsun sizleri üzmemişizdir…
26 Kasım 2014
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Ayrım V

Bir yandan Denizler’in katilleriyle “Milli Merkez” kurma
saçmalamalarıyla uğraşacaksın bir yandan da
“Arkadaşım Deniz Gezmiş” diyerek Çıfıtlaşacaksın

İkili oynamak D. Perinçek ve PDA tayfası için vazgeçilmez siyasi mezhep
olmuştur
Bazı TGB’li gençler, tabiî iyi niyetli olarak, arkadaşlarımıza yakınıyorlar:
“Yahu, tamam da insan değişemez mi? Bu eleştirileri yayımlamanın şimdi
zamanı mı?”
Evet, insan değişebilir. Ama bu herkese mahsus değil. Bunlar Türkiye Halkına ve devrimcilerine karşı o denli büyük suçlar işlediler ki, onların hesabını
vermeden, yaptıklarından dolayı içtenlikte özür ve af dilemeden devrimci sayılamazlar. Devrimci olamazlar da.
Tabiî özür ve af dilemek için öncelikle onları yani işlenen ihanete karmış
suçları, hiç eğip bükmeden, oldukları gibi kabul etmeleri gerekir.
Evet, biz Hikmet Kıvılcımlı’ya tümüyle haksız suçlamalarda, karalamalarda bulunduk. Aslında Kıvılcımlı tamamen haklıydı.
Biz Sovyetler Birliği’ne ve Sosyalist Kamp’a ve dünyanın her yerindeki
devrimci, yurtsever, antiemperyalist, demokratik hareketlere karşı düşmanlık
güttük.
Biz, Türkiye Devrimcilerine karşı da düşmanlık güttük. Üstelik, bu düşmanlığı o denli hayâsızca bir noktaya taşıdık ki, 12 Eylül öncesinde yayın organımız Aydınlık’ta “Bilinmeyen Sol” başlığı altında Kontrgerilla’nın-Gladio’nun resmi ve sivil (MHP’li) faşist güçlerine karşı nefis savunması yapan
ve her gün beşer, onar, yirmişer şehit veren devrimcileri ihbar ettik polise. Bir
bir, isim isim, adres adres devrimcilerin karıştığı silahlı çatışmaların krokileri
de dahil olmak üzere yayımladık gazetemizde. Hem de tam kırk gün…
Bu ihbarlarımız sayesinde polis, yüzlerce devrimciyi yakaladı, işkencelerden geçirdi. Ağır cezalara mahkûm ettirdi.
Hanefi Avcı, “Haliçte Yaşayan Simonlar” adlı ünlü kitabında; devrimci
güçleri, poliste çözülen devrimcilerin ifadelerinden ve Aydınlık’ın bu yayınlarından öğrendiklerini yazar.
Biz, Amerika’yı savunduk, NATO’yu savunduk, AB’yi savunduk ve 12
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Eylül Faşist Darbesini savunduk, demelidirler.
12 Eylül Faşizmi, 17 yaşındaki Erdal Eren’i ve daha pek çok devrimciyi asarken, İlhan Erdost’u Mamak Zindanında, cehenneminde demek gerekir
daha doğrusu, işkenceyle, abisinin gözü önünde öldürürken ve tabiî daha pek
çok devrimciyi öldürürken, yüz binleri işkenceden geçirirken, biz hiç utanıp
arlanmadan, hayâsızca yapılmış bir ihanetle bu Faşist Diktatörlüğü savunduk.
Ona övgüler düzdük. İfadelerimizde, askeri mahkemelere verdiğimiz dilekçelerde…
Biz, 12 Mart ve 12 Eylül Faşist Darbelerini pratikte yöneten (onun geri
plandaki projecisi CIA’dır, Pentagon’dur) Kontrgerilla’yı-Gladio’yu açıkça
ve resmen savunduk. (Doğu Perinçek’in savcılık ifadesinde bu netçe görülür.)
Biz, çeyrek yüzyıl boyunca Burjuva Ermeni tezlerini, hem Taşnak’ların
tezlerini, hem ABD Emperyalistlerinin bu konuya ilişkin tezlerini savunduk.
Biz, yine çeyrek yüzyıl boyunca Türk Ordusu’na, Mustafa Kemal’e, İttihat
ve Terakki hareketine düşmanlık politikası güttük.
Biz, Kıbrıs konusunda Rum tezlerini, AB-D Emperyalistlerinin tezlerini
açıktan savunduk. Hatta bu konuda D. Perinçek; “Kıbrıs Meselesi” adlı bir
kitap yazdı. Burada Türkiye’yi, bağımsız bir ülkeyi işgal etmekle ve Faşist
Denktaş’la işbirliği etmekle suçladı.
Biz, dönemin Refah Partisi İl Başkanı Tayyip Erdoğan, Genel Başkanı Ahmet Tekdal, Murat Belge ve Abdurrahman Dilipak’la birlikte İstanbul Beyazıt
Meydanı’nda Türban Eylemlerine katıldık. “Türbana Özgürlük” adına hazırlanan ziyaretçi defterine şu satırları yazıp imzaladık: “Düşünce ve inancın
özgür olduğu, gönül rahatlığı içinde yaşayabileceğimiz bir Türkiye özlemiyle” (Cumhuriyet Gazetesi, 16 Mayıs 1987), dedik.
Ayrıca, alttaki gazete haberinde de görüleceği gibi, aynı gün şu rezalete de
imza attık:
“Soldan Destek
“Kapatılan TİKP Genel Başkanı Doğu Perinçek, Yeni Gündem Dergisi
Genel Yayın Yönetmeni Murat Belge, Milli Gazete dış politika yazarlarından Abdurrahman Dilipak ve Barış Derneği Davası avukatlarından Atilla
Coşkun, ortak bir dilekçe ile YÖK’e başvurup, başörtüsü yasağının kaldırılmasını istediler. Dilekçede, inanç ve fikir suçu gibi suçlar icat etmenin
insanlık suçu olduğu ileri sürüldü.” (Milliyet Gazetesi, 16 Mayıs 1987)

Bir CIA Operasyonu olan “Ergenekon Davası” adlı saldırı başladığında,
antiemperyalist güçleri tasfiyeyi hedef aldığında biz parti olarak dedik ki, “Bu
adamlarla bizim ne yakınlığımız olabilir ki, biz geçmişte bunlarla mücadele ettik.” (Zeki Sarıhan, İP’ten istifa mektubu) Kastettiğimiz o operasyonun kurbanlarıydı.
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Sonra baktık ki, bu işte siyasi rant var; hemen atladık davaya. Mağdurların
ateşli savunucularından olduk. “Bunların hepsi suçsuzdur” (agy) noktasına
geldik.
Yani bizim siyasi ömrümüzün en az yarısı böyle bir uçtan bir uca sıçramakla, zikzak çizmekle geçti. Kalıptan kalıba girmekle geçti.
Şimdi tüm bunlardan pişmanlık duyuyoruz samimiyetle. Halk ve devrimci
güçlerden af diliyoruz.
Böyle der ve buna uygun davranırlarsa biz bunların geçmişiyle asla uğraşmayız. Hiç girmeyiz o konuya.
Yani bizim derdimiz, insanların özel hayatları değil, siyasi geçmişleridir.
Siyasi kariyerleridir.
Şudur meselemiz: Herkes ne yapmışsa açıkça, dürüstçe, mertçe ortaya koyacak. Yaptıklarını, gelmişini geçmişini… Yani neyse öyle görünecek. Kandırmacaya başvurdu mu orada insanlık da kalmaz, devrimcilik de…
Kaldı ki, D. Perinçek ve PDA Avanesi için mesele sırf geçmiş de değildir.
Bugünleri de çok farklı değil ki geçmişlerinden:
Tahliye olur olmaz D. Perinçek, anında Tayyip’e yanaştı. Gladio’nun ABD
ve Tayyipgiller ayağını unuttu (korkusundan tabiî), unutmadı da unutur gibi
yaptı aslında. Gladio’yu sadece F-Tipi’ne indirgedi. Tayyipgiller’i de F-Tipi’yle mücadele eden kahramanlara, namuslu, meşru hükümete dönüştürdü.
1 Mayıs’ta Taksim’den kaçmakla kalmadı; Taksim için kavga veren Devrimci Güçleri, yine meşrebine uygun olarak; “Turuncu Kuvvetler” diye niteledi. Kendisi de Tayyip’in gösterdiği alanlardan biri olan Kadıköy Meydanı’na
CIA yapımı Türk-İş’in yanına yanaştı. Bu hainane davranışından dolayı Tayyip Erdoğan’dan aferinini aldı. Tayyip, 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak isteyen
devrimcilere demagojik bir üslupla saldırırken, kendisinin 1 Mayıs kutlamaları için gösterdiği Kadıköy Alanı’ndaki Türk-İş’i, Diyarbakır Alanı’ndaki Memur-Sen’i, Kayseri’deki Hak-İş’i örnek göstererek övücü bir ifade kullanıyor.
Tabiî Türk-İş’e yapılan övgüden onun kuyruğundaki İP de doğal olarak payına düşeni almış oluyor.
Amerikalı Conilerin başına çuval geçiren TGB’li gençlerin eyleminden
dolayı panikledi D. Perinçek. Hemen ABD Emperyalistlerine şartlı şurtlu
dostluk eli uzattı.
İşkenceci polisler karşısında diz çöken, Tayyip’ten korkarak safına yanaşan kişi, tüm bunların efendisi, büyük patron ABD Emperyalistlerinden korkmaz mı? Ödü patlar hem de…
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Perinçek yine ikili oynuyor
Bu adam, geçen Cumartesi yine öfkelendirdi bizi. Deniz’in annesi Mukaddes Ana’nın cenazesine kendi adıyla çelenk göndermiş.
Hatırlanacağı gibi, “Arkadaşım Deniz Gezmiş” diye bir kitap da yazdı.
Sinirlenmemizin sebebi şudur:
Bu adam ve ekibi bilindiği gibi birkaç yıldır Denizler’in en önde gelen yerli sivil katili Süleyman Demirel ve onun AP’sinin döküntüleriyle; Cindoruk ve
benzerleriyle, Türkeş ve Özal döküntüleriyle yani MHP ve ANAP döküntüleriyle “Milli Merkez” kurma sevdasındadır.
Bu anlayışta olduğu için geçen yıl ölen S. Demirel’in eşi Nazmiye Demirel’in de cenazesine tâ İslamköy’e çelenk göndermişti Doğu Perinçek.
Hem Denizler’in katilleriyle dost olacaksın, onlarla “Milli Merkez”ler,
“Milli Parti”ler kurmaya çabalayacaksın; hem onların eşlerinin cenazesine çelenk göndereceksin, o yüzlerce hatta binlerce devrimcinin kanına girmiş Amerikancı hain, ölüsü kokmuş uşak döküntüleriyle sürekli düşüp kalkacaksın,
onları öveceksin, hem de “Arkadaşım Deniz Gezmiş” diyeceksin, Mukaddes
Ana’nın cenazesine çelenk göndereceksin. Bu ne be!..
İnsan namussuzluğunda bile namuslu olur yahu. Amerikan uşağı olur, hain
olur, satılmış olur, katil olur ama neyse öyle görünür. Ama kalkıp bu aynı kişi
ya da kişiler bir de solcu, devrimci görünmeye çabaladılar mı insan öfkeden
deliye dönüyor. Midesi bulanıyor. Aynı soydan olduğu için utanıyor. Böyleleri
namussuzluklarında da namussuzdurlar.
Bu sefilce davranışı Kemal Kılıçdaroğlu da sergilemişti, hatırlanacağı gibi.
Üstelik o, İslamköy’e çelenk göndermekle kalmamış, kendisi de kalkıp gitmişti oraya. Nazmiye Demirel’in defin töreninde bulunmak için.
Ve aynı Kılıçdaroğlu geçen Cumartesi günü Selimiye Camii’ne, Mukaddes
Ana’nın cenazesine de çelenk göndermişti. Yani o da ikili oynayanlardan. O
da fırıldak, düzenbaz. Amerika’nın ona verdiği muhalefet rolünü oynuyor. Bu
role CHP’yi eritme de dahildir.

İP, Denizler’in, Mahirler’in katilleriyle işbirliği sevdasında
Konumuza dönersek; İP ve PDA yönetiminin bu düzenbazlığını, bu ikiyüzlülüğünü, bu ikili oynamasını geçenlerde yaptığımız kongre konuşmamızda
eleştirmiştik. Oradan aktaralım:
“Perinçek’lerin Denizler’e yönelik tavrı:
“Geçmişte ve günümüzde
“Burada çağrışım oldu; İP Başkanı Doğu Perinçek, “Arkadaşım Deniz Gezmiş” diye bir kitap yazdı. Bir de şu var ki, D. Perinçek’in kendisi
gibi her kalıba girmeye uygun babası Mehmet Sadık Perinçek, Demirel’in
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AP’sinden milletvekilidir o dönem.
“M. Sadık Perinçek, 27 Mayıs Politik Devrimi sonrasında kapatılan
Demokrat Parti’nin yerini doldurmak, onun siyasi mirasına konmak amacıyla kurulan Ekrem Alican’ın liderliğindeki Yeni Türkiye Partisi’nden
milletvekili seçilir. Fakat Ekrem Alican’ın Amerikancılığı ve satılmışlığı
yeterli bulunmaz ki, Amerika, Türkiye’de kendine sadakatle ve kusursuz
biçimde hizmet edecek Demirel’e ve Adalet Partisi’ne el verir; onu öne
çıkarır. Bu nedenle bu parti geriler. M. Sadık Perinçek bu durumu koklayıp algılamakta gecikmez. Hemen Demirel’in AP’sine zıplar. 1969’da da
AP’den Erzincan milletvekili seçilir. Yani Denizler’in idamının tartışıldığı
Meclistedir, M. Sadık Perinçek. Bu tartışmalarda birkaç kez oylama yapılmıştır. M. Sadık Perinçek bu oylamaların tamamında oy kullanmayanlar arasındadır. Demek istediğimiz, D. Perinçek bugün “Arkadaşım” diye
insan kandırmaya devam ettiği Denizler’in idamında babasına ret oyu
bile verdirememiştir. Ha, burada şöyle bir soru akla gelebilir: Bir insan
babasının ya da diğer aile bireylerinin yaptıklarından sorumlu tutulabilir
mi? Kuşkusuz tutulamaz. Ama o zaman da babanız ya da her kimse o,
onu sahiplenmezsiniz. Onu övmezsiniz. Onunla övünmezsiniz. Onun adını
çocuğunuza koymazsınız.
“Doğu Perinçek’se her fırsatta babasına sahip çıkar. Onu olumlu bulur. Demokrat bulur. Babasının iki adını da iki oğluna paylaştırarak koyar
(büyük oğluna Mehmet Perinçek, küçük oğluna Sadık Can Perinçek) der.
“İzleyenler tanık olmuştur; Ulusal Kanal’da sık sık tekrarlanır. D. Perinçek’in Silivri Savunması. O der ki, “Ben Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili M. Sadık Perinçek’in oğluyum.” Böylece babasıyla övündükten
sonra Silivri Savcılarını da eleştirir. Yani bir anlamda kıyaslar onları babasıyla.
“Oysa yukarıda söylediğimiz gibi babası, Denizler’in idam görüşmelerinde ancak arazi olarak durumu idare etmeye çalışmıştır. Oysa o gerçekten namuslu bir hukukçu olsa zaten Demirel’in AP’sinde bulunmazdı
ya, hadi şaşıp girmiş olsun, idam görüşmelerinde ne yapması gerekirdi?
Hukukun, hukukçuluğun ve insanlığın ahlâkına uygun davranması gerekirdi.
“Ha şunları demesini beklemiyoruz: Kürsüye çıkıp bu gençler Mustafa Kemal’in gerçek devamcılarıdır. Yiğit, yurtsever insanlardır. Haklı olarak Amerikan Emperyalizmine karşı çıkmışlardır. Biz de onların yaşında
olsaydık belki aynı cesareti gösterebilirdik.
“Ama bir hukukçu olarak, hem de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı olacak denli kıdeme, deneyime, bilgi ve birikime sahip bir hukukçu olarak en azından şunları demeliydi: Bu gençler, birkaç öfkeli eylem
mi yapmışlardır; banka soymak, ABD üssünde görevli üç Amerikan askerini kaçırmak gibi… Bunların da Ceza Yasasındaki karşılığı 10-15 seneyi
geçmez. En fazla böyle bir ceza verilebilir bu gençlere. Gençler hakkında idam istemekse düpedüz cinayettir, katilliktir. İnsanlıktan çıkmaktır,
demesi gerekirdi. Oysa yaptığı malum… Demek ki babasının da Silivri
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savcılarından çok bir farkı yoktur.
“Gerçek hukukçu kim? Hukukun, hukukçuluğun, insanlığın etiğine
uygun davranan, ona sahip çıkan kim?
“Remzi Şirin ve Refik Karaağ…
“Hem de aynı zamanda asker kişiliklerine rağmen. Bir faşist diktatörlüğün askeri adli müşavirliğinin emrinde çalışan bir askeri mahkemenin
başkanı ve üyesi olmalarına rağmen…
“Neyse geçelim…
“Doğu Perinçek ve İP Avanesi, bilindiği gibi, şu anda uzun siyasi ömrünü Demirel’in amigosu olarak geçirmiş Hüsamettin Cindoruk’un başkanlığında, eski AP, DYP, ANAP döküntüleri ve bazı MHP’lilerle “Millî Anayasa Forumları” düzenlemektedir. Yani Denizler’in, Mahirler’in ve daha
binlerce masum devrimcinin kanına elleri bulanmış bu katiller sürüsüyle,
bu AB-D uşaklarıyla, bu 12 Mart ve 12 Eylül Faşizmi yardakçılarıyla bir
araya geliyor ve siyasi ikbal arıyor. Yazık!.. Bizim midemiz bulanıyor, bu
durumlardan, bu görüntülerden. TGB eski Başkanının da yüzüne söylediğimiz gibi, bunlarla bir araya gelmek, Denizler’in katilleriyle bir araya
gelmektir. Bunu yapanların da devrimci siyasi namusla ve insanlıkla ilgileri kalmamış demektir bizce.
“Onları dün iktidarlara getiren AB-D Emperyalistleriydi. Kullanıldılar, hizmetlerini kusursuz yerine getirdiler, kullanım süreleri doldu, şimdi hurdaya çıkarıldılar. İktidarları boyunca AB-D’yi savundular ve ona
hizmet ettiler. Şimdi hurdalığa düşünce, söylemde AB-D karşıtı oldular.
İktidardayken efendilerinin emirlerini tekrarlıyorlardı. Şimdiyse güya
muhalifi oynuyorlar. Eğer AB-D bunları bugün iktidara taşısa yeniden
eski söylemlerine ve yaptıklarına dönerler. Bunlar budur. Bunlar sefalettir…” (Nurullah Ankut, Heba Edilen Devrim Yüklü Yıllar, Derleniş Yayınları,
s. 96-99)

Bu işi bitmiş alçakları İP bir araya getirecek de, bunlarla Milli Merkez kuracak da bunlarla iktidar olacak. Ne zırva, ne saçma hayaller bunlar… Yazık.
Gençleri de bunlara inandırmaya çalışıyorlar. Oysa böyle döküntülerin bininden bir adam olmaz. ABD Emperyalistleri bile artık bir işe yaramazlar diye
fırlatıp atmış çöplüğe bunları. Ya da süpürmüş deliğe.
Şimdi onları oradan çıkarıp o eli kanlı halk düşmanlarıyla iş tutmaya çalışıyor İP Avanesi. Acıklı mı diyelim, hazin mi diyelim yoksa başka bir şey mi
diyelim bilemiyoruz.

Demirel ve Perinçek’i birleştiren ortak ruhiyatları...
Bugünlerde Demirel, Cindoruk ve benzeri döküntülerle dostluk ve Milli
Merkez kurma peşinde olan Doğu Perinçek ve PDA Avanesi 1974’te ortaklaşa
kaleme aldıkları “TİİKP Davası-Savunma” adlı kitaplarında bakın neler savunuyorlarmış, neler yazıyorlarmış. Bayarlar, Menderes’ler, Demirel’ler, DP,
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AP ve hatta bugün 1 Mayıs’ta koşarak arkasında yer aldığı Türk-İş hakkında:
“(…) Hâkim sınıfların Amerikan Emperyalizmine en sadık kesimlerinin partisi DP iktidara geldi.
“DP’nin iktidara gelmesi ne bir halk devrimi, ne de küçükburjuva iktidarının son bulduğu bir karşıdevrimdir. İktidarın bir işbirlikçi klikten,
diğerine geçmesidir.” (TİİKP Davası-Savunma, Aydınlık Yayınları, Birinci
Baskı: Eylül 1974, s. 216)
“Amerikan emperyalizmi DP’nin iktidara gelmesiyle hâkimiyetini hızla geliştirdi.” (s. 217)
“DP iktidarı, toprak ağalarını daha da zenginleştirmek ve Amerikan
emperyalizminin istediği şekilde Türkiye’yi bir tarım ülkesi olarak tutmak için, tarım ürünlerine yüksek fiyat politikası uyguladı.” (s. 217)
“İşbirlikçi DP iktidarı, milli kurtuluş mücadelesi veren Kore halkına
karşı Türkiye emekçilerini Amerikan emperyalistlerinin emrinde savaşa
sürdü.” (s. 221)
“1952’de işbirlikçi DP iktidarı Türkiye’yi Amerikan emperyalizminin
saldırgan savaş örgütü NATO’ya soktu.” (s. 221)
“Faşist DP iktidarı, işçileri örgütsüz bırakarak, işçi sınıfını ezmeye ve
istediği şartlarda sömürmeye çalıştı.” (s. 223)
“Faşist DP iktidarı, Kürt halkı üzerindeki ırkçı milli baskıyı devam
ettirdi.” (s. 224)
“Mao Zedung yoldaş, Güneydoğu Asya’daki faşist diktatörler gibi
Bayar-Menderes faşistlerinin sonu Nuri Saitlerin, Sigman Rilerin (Sygman Rhee), Dremlerin aynı oldu. Geride halkların onlara duyduğu derin
nefret kaldı. Bugün, bağımsızlık ve hürriyetlerine tutkun halklar onları
lanetle anıyorlar.” (s. 226)
“AP iktidarı halkımızın mücadelesini toplum polisi, jandarma ve komando zulmü ile bastırmaya çalıştı.” (s. 237)
“15-16 Haziran mücadelesi, AP’nin ve diğer hâkim sınıf partileriyle
Türk-İş’in gerici ve halk düşmanı yüzlerini bir kere daha açığa çıkardı.
15-16 Haziran’dan sonra gericiler her zaman yaptıkları gibi işçi sınıfına
karşı karalama kampanyasına giriştiler. Demirel, Feyzioğlu, Türkeş, Bozbeyli gibi halk düşmanları, bütün patron teşkilatları, gerici dernekler ve
Türk İş sendikacıları, ağız birliği halinde bu kampanyanın başını çektiler.” (s. 254-255)
“AP iktidarı ve faşist generaller devrimci güçleri dağıtmak ve bastırmak için özellikle işçi sınıfına ve gençliğe karşı şiddetli saldırılara giriştiler.” (s. 260)
“1965’lerden itibaren AP iktidarı, halkın mücadelesine karşı baskı
tedbirlerini adım adım yoğunlaştırarak, faşist diktatörlük ortamını hazırladı.” (s. 265)
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“Faşist çete, seçimlerden sonra AP-CHP koalisyonu kurulmasını sağlamaya çalıştı. Böylece, CHP’yi sımsıkı avuçlarının içine almayı düşündüler. Fakat halk AP’den o kadar nefret ediyordu ki, CHP bu partiyle
koalisyona gitmedi.” (s. 309)

Ne diyordu Perinçek’in bugünkü sadık dostu Demirel? En çok hangi sözüyle ünlenmişti?
“Dün dündür, bugün bugündür.”
Ne dersiniz? Doğu Perinçek ve PDA tayfası da aynı teraneyi tekrarlamıyor
mu sizce de?
Tekrarlıyor, tekrarlıyor. Belki de onları birleşmeye bu denli heveskâr kılan,
bu deyişin kapsamı içindeki ortak ruhiyatlarıdır.
Biz “Bin Kalıplılar” deyince, bunların etrafında fır dönen tarikat erbabı
olmaya heveslenmiş bazı zavallılar bize kızıyor. E, işte bakın bu konuda da
kaç kalıba girip çıkmışlar, kaç kalıp değiştirmişler.
Dünle uğraşmayı bırakalım bugüne gelelim diyenlere…
Bunların bugün de semtlerine yaklaştığınız anda ağır bir çürümüşlük ve leş
kokusu içinizi kaldırmaya, sizi kusturmaya yeter de artar.
Bunlar hep ikili oynamışlardır ve hâlâ da öyle oynamaktadırlar. Ne tarafa
dönerlerse dönsünler, bir yüzleri hep AB-D Emperyalistlerinden yana, düzenden yana, Parababalarından yanadır.
Görünüşte nasıl oynarlarsa oynasınlar arka yüzleri hep budur.
İhanet, döneklik, ikili oynama, ikiyüzlü davranma, fırıldaklık, madrabazlık, düzenbazlık bir inme gibi sarmış bunların bedenlerini. Netsek neylesek
faydasız…
Daha önce de söyledik ya; aslında bunların ömürlerini içinde debelenerek
harcadıkları bu durumlardan dolayı onlara kızmak mı gerekir yoksa acımak
mı, doğrusu kestirmek zor. İşte biz de bazen, nihayetinde insan soyundan
geldikleri için, hallerine bakıp acıyoruz bunlara, bazen de gayri ihtiyari kızıyoruz, geçen Cumartesi günü Mukaddes Ana’nın cenazesinde çelenklerini
gördüğümüz andaki gibi…
24 Kasım 2014

80

Ayrım VI

Doğu Perinçek ve PDA Avanesi’nin
Gladio-Süper NATO-Kontrgerilla Yandaşlığı, Dostluğu

Yine genç yoldaşlarım nakletti: İP’e yönelttiğimiz bu son eleştiriler üzerine bazı kandırılmış, saf, zavallı İP’liler bizi Gladio’dan talimat almakla suçluyorlarmış.
Doğu Perinçek ve ekibi de bilindiği gibi sık sık Gladio’dan söz eder ve ona
karşıymış gibi bir pozisyonda konumlandırır kendilerini.
İşte onların girip çıktığı sayısız kalıptan birkaçı daha. Biz sanki durup dururken bunlara “Bin Kalıplılar” dedik. Sanki bunlara iftira ettik ya da hakaret
ettik böyle demekle.
İnsan onların böyle ikiyüzlülüklerini görünce gerçekten midesi bulanıyor.
“Bu ne ya!”, diyor. İnsan, siyasi mücadele ettiği hasmının da zerre miktarda
olsun namusa, mertliğe sahip olmasını istiyor. Ama nerede…
Sözü fazla uzatmadan doğrudan konuya girelim. Gladio’nun da, Süper NATO’nun da, Kontrgerilla’nın da açıktan, net, kesin ve resmi kayıtlara geçmiş
savunucusu bu tayfadır. Doğu Perinçek’tir, PDA Avanesi’dir. Hemen belki de
“nasıl, nerede, ne münasebet”, denilecek. Gösterelim:
Doğu Perinçek ve PDA Şürekâsından bir kısmı 12 Eylül Faşist Diktatörlüğü sonrasında aldıkları bir parti kararıyla Amerikancı, faşist generallere “Paul
Henze”nin “our boys”una yani Türkçesiyle Paul Henze’nin “bizim oğlanlar” dediği satılmış, hain, faşist generallere, kan içicilere şükranlarını sunmak
için kendiliklerinden, günümüzün moda deyişiyle, “tıpış tıpış” giderek teslim
olmuşlardı. İşte o teslimiyet sonrasında Doğu Perinçek’in savcı karşısında
söylediği cümleler.
Partimizin İkinci Olağan Genel Kurulu sonrasında yaptığımız değerlendirme konuşmasında bu konuya ilişkin şunları söylemiştik:
“İP, 12 Eylül Faşizmini ve Özel Harp Dairesini aktifçe savunmuş bir
harekettir
“Sait Yoldaş; İP’e karşı tavrımızın arkadaşlarca net olarak bilinmesinde yarar var, dedi.
“İP bildiğimiz gibi, hep söylediğimiz gibi, CIA Sosyalizmi diye adlandırdığımız bir hareket. 1970’ten beri, arkadaşlar. Usta’mıza karşı ilk
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saldırıyı başlatan bir hareket. Haksız, namussuzca saldırıyı başlatan bir
hareket... İşte Kaypakkaya o zaman bu hareketin içindeydi. Siyasi kanıtları olmadığı için yani Usta’mıza karşı herhangi bir haklı siyasi eleştiri
yöneltmelerine imkân bulunmadığı için Usta’mıza yani o zaman kendi
takvim yaşı kadar cezaevinde, zindanda yatmış bir insana, kendi babasının yaşından daha uzun süre siyasi kıdeme sahip bir insana hiç acımadan,
düşünmeden, insafsızca…
“Ayhan Yoldaş: Mesnetsizce, dayanaksızca…
“Nurullah Ankut Yoldaş: Evet. Hayâsızca diyelim, “Deccal” diye saldırıyordu, arkadaşlar. Tetikçi olarak kullanıyordu Kaypakkaya’yı, Doğu
Perinçek. Deccal… Yani kötülük simgesi… Dinlerde ahir zamanda ortaya
çıkacağına, insanları yalan ve düzenlerle kandırıp toplumda fitne fesat
çıkaracağına inanılan kişi. Tabiî sonradan bu hareket Sosyalist Sovyetler’e karşı, yıkılıncaya kadar mücadele etti. 1991’e kadar saldırdı, mücadele etti. NATO’yu savundu. 12 Eylül Faşist Diktatörlüğünü savundu.
Faşist saldırılara karşı, Kontrgerilla’nın örgütlediği saldırılara karşı nefis
savunması yapan devrimci gençleri ihbar etti. Onların isimlerini, adreslerini krokilerle tek tek çizerek Parababalarına, CIA’ya, MİT’e ihbarda
bulundu. Böyle bir hareketti. Yani Usta’mızın tespiti son derece haklı, yerindeydi; ondan sonra hayatın akışı da bunu gösterdi.
“12 Eylül Faşizminin hemen sonrasında Doğu Perinçek, o günlerde
“ara güç” diye adlandırarak savundukları 12 Eylül polis ve savcılarına
açıkça Özel Harp Dairesi’ni yani Gladio’yu-Süper NATO’yu desteklediklerini beyan eder. Görelim:
“Özellikle şunu belirtelim: Partimiz “Özel Harbi” dış tehdide karşı son
derece gerekli gördüğünü defalarca belirtmiştir. Biz bunun önemini çok derinden kavramış bir partiyiz. Bu nedenle Özel Harp Dairesinin yasal kuruluş
amacına ve yasal gördüğümüz bu anlamdaki faaliyetlerine karşı çıkmadık,
hatta bunları gerekli gördük.” (Türkiye İşçi Köylü Partisi İddianame ve Sorgu, s. 132-133, Sahibi: Av. Hüseyin Gökçearslan, Derleyen: Selim Arıkdal, Av.
Hüseyin Gökçearslan’ın Önsöz’ünün yazım tarihi: 31.08.1981)
“CIA’yla kaynaşık Özel Harp Dairesi Halka ve Devrimcilere karşı sayısız
katliam gerçekleştirmiştir
“Özel Harp Dairesinin “dış tehdide karşı” değil, tam tersine ülke içindeki
komünist, sosyalist, demokrat, antiemperyalist, yurtsever, namuslu güçlere
karşı savaşmak üzere kurulmuş bir NATO örgütlenmesi olduğunu; antikomünist bir cinayet, katliam ve provokasyonlar, provokatörler örgütü olduğunu her namuslu aydın bilir, söyler ve yazar.
“Türkiye’nin 1952’de NATO’ya girişinden 6 ay sonra kurulan “Seferberlik Tetkik Kurulu”nun 1965’te ad değiştirerek “Özel Harp Dairesi” adını aldığını, 1990’da da yeniden ad değişikliğine gittiğini ve “Özel Kuvvetler
Komutanlığı” olduğunu yine bu namuslu aydınlar bilir, yazar.
“Ve ayrıca da bu katliam örgütünün uluslararası planda “Süper
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NATO”, “Gladio” olarak bilinen ve tüm NATO ülkelerinde birer şubesi
bulunan CIA yönetimindeki örgütlenmenin Türkiye’deki ayağı ya da şubesi olduğu da bilinir, söylenir, yazılır.
“Bu ABD ya da CIA kuruluşu olan örgütün 25 yıl boyunca maddi
giderlerini ABD karşılamıştır. Hatta barınmasını bile ABD, CIA sağlamıştır. Merkezi de JUSMAT’ın (Joint US Military Mission for Aid to Turkey-Türkiye’ye Yardım için Ortak ABD Askeri Kurulu’nun) Ankara Bahçelievler’de bulunan karargâhının içindedir. Düşünebiliyor musunuz yani
CIA görevlisi ABD askerleriyle iç içedir, Türkiye’nin Özel Harpçileri ve
onların Dairesi. Etle tırnak gibi kaynaşıktırlar. Bu alçak, insanlık düşmanı örgüt, 1 Mayıs 1977, Çorum, Maraş ve benzeri onlarca katliamı planlayıp uygulamış ve binlerce namuslu, yiğit, yurtsever genç devrimcinin
canına kıymıştır.
“İşte nitekim 30 Mart 1972’de Kızıldere’de Mahirler’i, Cihanlar’ı
özetçe On Yiğit Devrimci Yoldaş’ımızı canavarca katleden de bu örgüttür.
“Cihan’ın Ablası Nuran Alptekin Kepenek kardeşimizin “Oy Cihan,
Bizum Cihan” adlı, Cihan’a, Mahirler’e ve Denizler’e bir ağıt niteliğindeki, aynı zamanda da bir belgesel güvenilirliğindeki kitabından şu satırları
okuyalım:
‘İngilizleri kaçırma planı, ince ince hazırlanacaktır. Kaçıracakları İngilizler tanıdık bir avukatın bürosunun üstünde oturmaktadırlar. Bir yandan
da Ünye ve Fatsa’da arandıkları haberleri gelmektedir. Araştırma işlerini,
aranmayan arkadaşlarına yaptırarak kaçırma işine son şeklini verirler.
Aranmaları işlerini oldukça güçleştiriyordu. Onları sadece polisin ve askerin aradıklarını sanıyorlar. Oysaki onları arayanlar asıl olarak Özel Harp
Dairesi’ne bağlı çelik yelekli vurucu timlerdir. Kenan Evren, yıllar sonra bu
gerçeği açıklayacaktır. “Kızıldere operasyonunu Özel Harp Dairesi gerçekleştirmiştir.” Çünkü düşman, yani bir avuç yurtsever, akıllı, bir o kadar da
insan gençler, çok çok tehlikelidir. Yani silah kullanmayı zorunlu olmadıkça
asla düşünmeyen, gerçekte silaha karşı, on genç vardır karşılarında.’ (Nuran
Alptekin Kepenek, age, s. 154)
“Doğu Perinçek ve TİKP, NATO’yu savununca onun bir alt kuruluşu
olan “Süper NATO”yu da savunacaktır tabiî. Onlar için zor olmaz böyle
aşağılık işler. İşin enteresanı bu adam ve avanesi her ihanetine, her düzenbazlığına bir kılıf bulup hâlâ Tarih bilincinden yoksun, saf insanlarımızı
kandırabilmektedir, onlara kendini ihanet ettiği davanın mağdur kahramanı olarak satabilmektedir…
“İşte bu adam ve avanesi ne yazık ki şu anda da Türkiye’de sol maske
altında siyaset yapabilmektedir. İnsanın böyleleriyle karşılaşınca midesi
bulanır, dili kilitlenir. Hiçbir söze kadir olamaz insan. Hani denir ya “sözün bittiği yer” diye; işte öyle bir yerdir bunların mevcudiyeti ve durumları.
“Ne diyeceksin? Yine NEYLERSİN deyip geçelim…” (Heba Edilen
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Evet, yoldaşlar. Aslında mesele bu kadar açık, kesin ve net. Gayrı söylenecek hiçbir söz yok aslında.
Fakat karşınızdaki İP olunca işte insan yeniden aynı meselelere girmek
zorunda kalıyor. Çünkü karşınızdaki o kalıptan çıkıp başka bir kalıba girer ve
kendini Gladio karşıtıymış gibi satmaya kalkar.
Burada şöyle bir sahtekârlığa başvurma olasılıkları vardır: Gladio ayrı şey,
Kontrgerilla ayrı şey, Özel Harp Dairesi ayrı şey, demeye kalkabilir bunlar.
Biz 12 Eylül öncesinde de Aydınlık Gazetesi’nde Kontrgerilla karşıtı yayınlar yaptık, diyebilirler. Evet, birkaç böyle başlık atıp boş laf ettiler. Fakat
onların “Kontrgerilla” dedikleri şey adı var kendisi yok yani ismi var cismi
yok, ne idüğü belirsiz, anlaşılmaz, sadece kafa karıştırmaya ve kendi ihanetlerini, NATO’culuklarını, Gladio’culuklarını gizlemeye yönelik demagojik bir
tutum almaktan ibaretti.
Onların böyle bir yola sapabilmelerini önlemek ya da saparlarsa onun bir
kandırmaca, bir düzenbazlık olduğunu göstermek için şimdi bir kanıt daha
sunalım.

Can Dündar’ın belgeselinden
Özel Harp Dairesi-Kontrgerilla-Gladio-Süper NATO
Can Dündar NTV’deki Canlı Gaste programında Seferberlik Tetkik Kurulunun kuruluş öyküsünü gündeme getirdi. Can Dündar, bu birimin tarihi
geçmişine değinirken 1992 yılında bu birimle ilgili hazırladığı belgeseli de
yeniden yayımladı. Şimdi bazı internet sitelerinde de videosu var olan o programı yazılı metin haline getirerek aktaralım:
“Can Dündar: Şimdi “Canlı Gaste” içinde kısa bir belgesel yayınlayacağız. Tuhaf ama bugün tartışmakta olduğumuz konular bundan 17 yıl
önce de Türkiye’nin gündemindeydi. 1992 yılında Avrupa, devlet içinde
gladio denilen bir gizli örgütlenmeyi ortaya çıkarmaya başlamıştı. NATO
bünyesinde kurulan bu örgütlenmenin Türkiye’de de bir kolu olduğu, o
kolun adının da Kontrgerilla olduğu söyleniyordu o günlerde. Bu söylentiler üzerine o dönem çalıştığım 32. Gün programında konuyu gündeme almıştık ve Kontrgerilla üzerine kapsamlı bir dosya hazırlamıştık. Bu dosya
içinde halen tartışmalara konu olan Özel Harp Dairesinde de çekimler
yapmıştık. Bugün bütün Türkiye’nin gözlerinin çevrildiği o binanın önünde anons yapmamın üzerinden 17 yıl geçti. Avrupa’nın bütün ülkelerinde
bu örgütlenme o süre içinde açığa çıkarıldı. Ancak Türkiye’de soruları
cevaplamadan konunun kapanacağını sandı. Öyle olmadı. İşte yıllar sonra aynı sorular yine aynı binanın içinde cevaplarını arıyor. Korkarım cevaplanmadıkça da sorulmaya devam edecekler. Şimdi 17 yıl öncesine gidiyoruz o dönem yayınlandıktan sonra soruşturma konusu olan, zamanla
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doğrulanan Kontrgerilla dosyasını izliyoruz:
“Burası başkentin tam bakanlıklar yakınlarında, kimsenin fark etmediği bir eğitim üssü. Eğitilenler özel olarak seçilmiş subay ve astsubaylar.
Komutanlarının tabiriyle Türk Ramboları, her türlü silahı kullanabilen,
hem paraşütçü, hem dalgıç, hem komando olarak yetiştirilen bir seçme
birlik. Türkiye’nin en seçme birliği. Adı: “Özel Kuvvetler Komutanlığı” ya
da eski adıyla “Özel Harp Dairesi.” Son yıllarda pek çok olayda Özel Harp
Dairesinin adı gündeme geldi. Pek çok olayda Özel Harp Dairesi suçlandı.
Hatta burası için Gladio’nun Türkiye şubesi olduğu, Kontrgerillanın tâ
kendisi olduğu söylendi. Oysa buradakilere sorarsanız; burası sıradan bir
askeri birlik ama son derece önemli görevleri olan bir askeri birlik.
“Komutanlık askeri ve sivil olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Askeri bölümde subay ve astsubaylar bulunuyor. 3 buçuk yıllık bir eğitimden
geçirilen bu özel timler 10 saniye içinde bir evi basıp 5 maketi alnından
vurabilecek kadar iyi yetiştiriliyorlar. Ama asıl görevleri savaş halinde önceden saptanmış sivilleri örgütleyip silahlandırmak ve düşmanı içerden
vurmak.
“Sivil bölüme gelince: Burada askeri deyimle; “vatansever gönüllüler”
görev yapıyor. “Nüve” adı verilen bu siviller halk arasından milliyetçiliğine güvenilen kişilerden gizlice seçiliyor ve düzenli olarak eğitiliyorlar,
birbirlerini tanımıyorlar ama bir savaş anında hepsi ne yapacağını biliyor. Özel Tim yardımıyla önceden toprağa gömülen silahları alıp direnişe geçmek. Genelkurmay Başkanlığına bağlı olarak çalışan bu seçme
birlik halen Güneydoğu’da PKK’ya karşı kullanılıyor. Bugüne dek hangi
olaylarda nasıl kullanıldığıysa tam olarak bilinmiyor. Bilinen tek şey son
20 yılda bu birliğin üstüne bir Kontrgerilla gölgesinin düştüğü. Kuşkular özellikle sır gibi saklanan sivil vatanseverlerden kaynaklanıyor. Özel
Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Kemal Yılmaz birliğin bazı karanlık
olaylarda kullanıldığı iddiasını kesinlikle yalanlıyor.
“Kemal Yılmaz: Hiçbir personelimizi yasal olmayan görevleri icra etme
yönünde motive etmedik, etmiyoruz bundan sonra da etmeyiz. Özel Kuvvetler Komutanlığının Türkiye Cumhuriyeti Devleti halkına karşı hiçbir
hareketi olmamıştır.
“Can Dündar: Bu sözlere rağmen kamuoyunda kuşkular dağılmış değil. Çünkü görünen şimdilik sadece aysbergin ucu. Aysbergin su altında
kalan bölümünün nasıl dehşet verici olduğu ise Avrupa’da tüm çıplaklığıyla ortaya çıktı.
“Kontrgerilla adlı yarı resmi gizli örgüt önceki yıl NATO ülkelerinde
birbiri ardına, peşi sıra ortaya çıkarıldı. Örgüt üyeleri tüm Avrupa’da
aynı eğitimden geçiriliyor, aynı yöntemleri kullanıyorlardı. Türkiye’ye de
kolları uzanan bu örgütün Avrupa’daki adı Gladio’ydu. Gladio, NATO
içindeki gizli bir özel harp birimiydi. 2’nci Dünya Savaşı’ndan sonra
Amerikalılar CIA desteğiyle NATO ülkelerinde son derece gizli özel bi-
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rimler kurmuşlardı. Amaç, soğuk savaşta muhtemel bir Sovyet işgaline
karşı hazırlanmaktı. Artık büyük meydan savaşları bitmiş iç savaşlar ve
gerilla mücadeleleri başlamıştı. Ona uygun bir karşı örgütlenme gerekiyordu. Gerillaya karşı Kontrgerilla kuruldu. NATO bünyesinde oluşturulan birimler halktan sivilleri örgütleyecekler ve bu siviller de işgal halinde
düşmanı içeriden vuracaklardı. Örgütte kesin bir gizlilik esastı. O kadar
ki başbakanlar bile böyle bir kuruluştan haberdar edilmediler. İtalyanlar
1990 kışında örgütü açığa çıkarınca Avrupa’yı ayağa kaldırdılar. Örgütün
Belçika’daki NATO karargâhından yönetildiğini saptayıp önce Belçikalıları uyardılar. Belçika’daki Gladio Araştırma Komisyonu Başkanı Rojelmon, Brüksel’de Ahmet Sever’e daha sonra neler olduğunu şöyle anlattı.
“Rojelmon: Örgütün varlığını İtalyan savunma bakanından öğrendik.
Başbakanımızın bile kendi ülkemizde böyle bir örgüt olduğundan haberi
yoktu. Hemen mecliste bir araştırma komisyonu oluşturduk. Tamamen
olmasa da örgütün içyüzünü gözler önüne serdik.
“Can Dündar: Belgeler ortaya döküldükçe hayretler bir kat daha arttı.
Kontrgerilla komünizme karşı kurulduğu için en çok solun güçlü olduğu Akdeniz ülkelerinde örgütlenmişti. Üstelik sola karşı mücadele eden
neo-faşist örgütlerle işbirliği yapmıştı. 40 yıl boyunca iç savaş taktikleriyle
pek çok operasyon düzenlenmiş ve en küçük bir ipucu bile bırakılmamıştı.
Kimi zaman sabotajlar düzenlenip solcuların üzerine atılmış, kimi zaman
da sırf halkın devlete bağlılığını arttırmak amacıyla kargaşa ortamları
yaratılmıştı. Belgeler incelendiğinde Türkiye’de herkesin beynini kemiren
soru da cevabını buldu. Evet, örgütün Türkiye’de de bir kolu vardı ve adı
da Kontrgerilla idi.
“Rojelmon: Türkiye’yi özellikle incelemedim. Ancak NATO tarafından yönetilen gizli bir servisin varlığını keşfettim. Belçikalı generaller bu
servisin varlığını hükümetten, parlamentodan saklamışlardı. Türk meslektaşlarının da aynı şeyi yaptığına bahse girerim.
“Can Dündar: Türkiye Kontrgerilla sözcüğünü ilk kez 12 Mart sonrasında duydu. 1972-1973 yıllarında İstanbul Ziverbey Köşkü’nde yapılan
işkenceli sorgulamalarda görevliler kendilerinin Kontrgerillaya bağlı olduklarını söylüyorlardı. O günlerde gözleri bağlı olarak sorgulanan bazı
sanıklar daha sonra mahkemede bu Kontrgerilladan söz ettiler. Bu ismi
ilk telaffuz eden de “Bomba Davası” sanığı Kurmay Yarbay Talat Turhan
oldu.
“Talat Turhan: 1973 yılında idam talebiyle “Bomba Davası” denilen
bir davada yargılanırken 12 Haziran 1973 günü bir dilekçe verdim. Dilekçenin muhatabı başbakanlıktı. Yani Naim Talu’ydu. Bilgi için de Genelkurmaya ve Kara Kuvvetleri Kumandanlığına gönderdim. Dedim ki; bir
yeraltı örgütü sağ bir cunta halinde devlet mukadderatına el koymuştur,
kendilerine Kontrgerilla deniyor haklarında bir meclis araştırması yapın
dedim.
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“Can Dündar: Talat Turan daha sonra CIA’nın Türkiye’de Kontrgerilla adı altında cinayetler düzenlediği iddiasıyla parlamentoyu göreve
çağırdı ama kulak asan olmadı. Oysa o günlerde havada gerçekten provokasyon kokusu vardı. 12 Mart’tan üç ay önce kimliği belirlenemeyen 6 sabotajcı Kültür Sarayı’nı yakmış ve darbenin zeminini hazırlamıştı. Deniz
Gezmiş ve arkadaşlarının idamından iki ay önce birkaç gizli el Marmara
Yolcu Gemisi’ni yakmıştı. İdamlardan hemen bir ay sonra da Eminönü
Araba Vapuru sadece Deniz Kuvvetlerinde kullanılan bir bombayla batırılmıştı. Ülke hiç alışmadığı türden olaylarla karşı karşıyaydı. CHP Genel
Başkanı Bülent Ecevit daha o günlerde Kontrgerillayı etkisiz hale getirmekten söz ediyordu. Bu vaatle iktidara geldi. Ancak henüz Kontrgerillanın ne olduğunu bile bilmiyordu. Şüphelendiği şey çok kısa zamanda hiç
beklemediği bir şekilde karşısına çıktı.
“Bülent Ecevit: Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan kısa bir süre önce Genelkurmay başkanından, rahmetli Semih Sancar’dan bana bir istek ulaştı.
Örtülü ödenekten para isteniyordu. Örtülü ödenekte o sırada çok az para
vardı ve ben mecbur olmadığım halde bunların harcama biçimini belgelere bağlatırdım. Onun için sorma gereğini duydum. Çünkü büyükçe bir
meblağ isteniyordu. Niçin isteniyor, diye sordum. Özel Harp Dairesi için
dediler. Oysa ben o zamana kadar Başbakanlığım sırasında olsun, Çalışma Bakanlığım sırasında olsun böyle bir kuruluştan haberdar olmamıştım. Bütçeye baktırdım bütçede Özel Harp Dairesi diye bir kuruluşun adı
geçmiyor. Onun için bu kuruluş hakkında bilgi istedim. Bana ve rahmetli
Milli Savunma Bakanı Hasan Esat Işık’a Başbakanlık konutunda bir öz
sunuş, brifing düzenlendi ve orada anlatılanlardan ikimiz de, Sayın rahmetli Işık da. ben de dehşete kapıldık.
“Can Dündar: Askerler bu brifingde Ecevit’e özel timlerden, vatansever gönüllülerden ve ülkenin her yanında toprağa gömülü silahlardan söz
ettiler. Ecevit bunları dinledikçe irkildi.
“Bülent Ecevit: Şimdiye kadar parasını nereden sağlıyordu, diye sordum. Amerikalılar gizli bir ödenekten veriyorlardı, dendi. Tabiî o zaman
büsbütün kuşkularım arttı. Peki, nerede bu kuruluş nerede çalışıyor, dedim. Amerikan Askeri Yardım Binasının bir kanadında çalışıyor, dendi.
Faili bir türlü ortaya çıkmayan bazı esrarengiz olaylar oluyordu Türkiye’de. Tabiî kafamda bunlarla Özel Harp Dairesinin sivil uzantısı arasında bağlantı kuruldu.
“Can Dündar: İşte tam bu aşamada Kıbrıs Barış Harekâtı patladı.
Özel Harp Dairesi yıllardır Kıbrıs’ta Türk Mukavemet Teşkilatı’nı örgütlüyordu. Ecevit olayın üstüne gidemeden iktidarı kaybetti.
“Bülent Ecevit: Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldikten sonra bir
daha katiller hükümetçe korunmayacak.
“Can Dündar: Karaoğlan Türkiye’de yeniden umut olduğunda yıl
1977’ydi. Cephe Hükümetlerinin baskısı altında Ecevit ve Türk Solu hızla
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iktidara yürüyordu. İşte kanlı 1 Mayıs tam bu aşamada yaşandı. Taksim
Meydanı’nda toplanan yarım milyon insanın üstüne kim oldukları bilinmeyen kişilerce kurşun sıkıldı. 34 kişi öldü 126 kişi yaralandı.
“Talat Turhan: O zamanki İntercontinental Oteli denilen şimdi The
Marmara adlı otelin bir odasında karanlık güçlerin elemanları; artık orası siz ne derseniz deyin, kim derseniz deyin karanlık güçlerin elemanları
film çekmişlerdir. Bu film genelde benim kanıma göre, ki bunu yazdım da,
suçluları saptamak için yapılmamıştır. Bu filmi orada provokasyon görevi verilen kışkırtıcı ajanların bu görevi ne ölçüde yapıp yapmadıklarını
saptamak için yapmışlardır. Çünkü ajanları orada saptadıktan sonra bir
başka eylemde, daha büyük işlerde kullanılmak söz konusudur.
“Bülent Ecevit: Çok esrarengiz bir olaydı. Ben bu Özel Harp Dairesinin sivil uzantısının o olaylarda provokatör rolü oynamış olabileceğini
düşündüm bir olasılık olarak. Tabiî önümde belge yoktu.
“Can Dündar: Aslında Ecevit’in elinde bazı belgeler vardı. Kontrgerillanın talimnamelerini bulmuştu. Bu belgelerde örgütün köylere kadar
nasıl yayılacağı şemalarla anlatılıyordu. Kontrgerilla gereğinde terör yaratmaktan, kundakçılığa kadar pek çok eylemler düzenleyecek, ancak
bunları yaparken yasal statüye sahip olmayacaktı. Bunun üzerine Ecevit
kanlı 1 Mayıs’tan tam bir hafta sonra İzmir’deki bir mitingde ilk kez kamuoyuna bir ipucu verdi: “Devlet içinde ama devletin denetimi dışındaki”
bir örgütten söz etti. Kontrgerilla artık dillerde idi. Ama Ecevit bu açıklamasının cevabını çok kısa bir süre sonra aldı. İzmir mitinginden tam 20
gün sonra izini sürdüğü örgütün hedefi oldu.
“Bülent Ecevit: Bir patlama sesi duyduk ve bize yardımcı olan arkadaşımız Mehmet İsvan’ın yaralandığını gördük. Doktorlar o zamana kadar
Türkiye’de adı sanı duyulmamış bir füze buldular Mehmet İsvan’ın bacağında. Fakat bu da inkâr edilmek istendi. Bunu kullanacak silah Türkiye’de yoktur dendi. Sonra bulunduğu anlaşıldı ve gizlice havaalanında
görevli polislerden birine verildiği. Yıllarca üstüne yürüdüğüm halde bu
olay örtbas edildi.
“Can Dündar: Ecevit’in kıl payı kurtulduğu bu suikastta kullanılan
silah İzmir Emniyetine aitti ve Amerikan menşeliydi. Tetiği çeken de bir
polis memuruydu. Yargılandı ve tedbirsizlikten 3 ay hapis yattı. Ülke sayısız faili meçhul cinayet ve nice karanlık suikast ve kanlı bir iç savaşla hızla
12 Eylül’e doğru yürüyordu. Provokasyon olduğundan kuşkulanılan Çorum ve Maraş olaylarında yüzlerce insan öldü. Namlular Abdi İpekçi gibi
masum ama onurlu hedeflere döndü. İpekçi’nin katili ülkücü Mehmet Ali
Ağca tutuklu olduğu İstanbul’un en büyük askeri garnizonundan rahatça
kaçırıldı. Aynı günlerde Aydınlık Gazetesi Kontrgerillanın MHP’yle işbirliği içinde çalıştığını gösteren bir dizi belge yayınlıyordu. Bu işbirliğinin
bir başka tanığıysa başbakan Ecevit oldu.
“Bülent Ecevit: Benim için verilen bir yemekte bir generalin Özel Harp
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Dairesinde vaktiyle çalışmış olduğunu anladım. Onun üzerine bu konuyla
ilgili, bilgili kim varsa bir şeyler öğrenmeye çalışıyordum. Kuşkularımı
belirttim o dairenin sivil uzantısı hakkında kuşkularımı. Bana güvence
verdi general; hayır, hiç merak etmeyin bu katiyen sakıncalı biçimde kullanılmaz, diye. Ben de dedim ki, varsayalım burada falan partinin ilçe
başkanı bu örgütün ömür boyu görevli vatanseverlerinden biri olamaz
mı, dedim. General; evet öyledir ama çok iyi bir kimsedir, dedi.
“Can Dündar: Ecevit’in sözünü ettiği parti MHP idi. Ve Sarıkamış’ta
partinin ilçe başkanı Özel Harp Dairesinin sivil görevlileri arasındaydı.
Yıllar sonra Alparslan Türkeş kendisinin Özel Harp Dairesinde görev alıp
almadığı sorusuna; “Yorum yapamam.”, diye yanıt verecekti. Ancak merakla beklenen yanıt Amerika’dan geldi. Eski CIA başkanı William Colby
Türkiye’de de Gladio benzeri bir örgüt bulunduğunu açıkladı. Ve CIA
Türkiye’nin komünistlerin eline düşmemesi için bazı antikomünist kuruluşları desteklemiş olabilir, dedi.
“Bülent Ecevit: Sayın Evren, Genelkurmay Başkanlığına atanır atanmaz ona da bu konudaki bütün bilgilerimi aktardım. Mutlaka bu örgütü
bir demokratik hukuk devletine yaraşır bir çerçeve içine almak gerektiğini belirttim ve bunu kendisine bir görev olarak verdim. O da bunu yapacağı sözünü bana verdi. Daha sonraki görüşmelerimizde de hep sordum
ne yapıyorsunuz, diye. O da bana her seferinde; hiç merak etme bu konuyu hallettik, hallediyoruz, diye güvence veriyordu. Fakat bu öylesine gizli
bir örgüt ki gerçekten önlem alındı mı alınmadı mı onu saptamak bile zor.
“Can Dündar: Kenan Evren yıllar sonra emekli olduğunda verdiği bir
demecinde; ben izin vermedim. Ama haberim olmadan Özel Harp Dairesi belki bazı olaylarda yer almıştır, diyecekti. 1977’de hedef Ecevit’ti.
1988’de namlular Turgut Özal’a döndü. Herkes tetiği çeken ülkücü Kartal Demirağ’ın arkasındaki örgütü ararken, Demirağ eğitimini nerede
yaptığını 32. Gün’e şöyle açıklamıştı.
“Kartal Demirağ: Türkiye’nin belirli yerlerinde kampları var ama onlar iyi değildi. Emekli ordu mensupları eğitiyorlardı gençleri. Adam eğitim görmüş, kendisi komando zaten, bizim gençleri eğitiyor.
“Can Dündar: Suikast olayını soruşturan müfettişlerse Kartal Demirağ’ın memleketi olan Dazkırı’da sol hareketleri önlemek için 1974-1977
arasında bir Kontrgerilla örgütü kurulduğunu ortaya çıkardılar. Demirağ’ın da bu örgütün yetişmiş bir elemanı olduğu saptandı. Ancak tam
bu aşamada aldıkları bir tehditle soruşturmayı bıraktılar. Kontrgerilla
bir kez daha günışığından kurtulup yeraltının karanlık dünyasına daldı.
“Türkiye’de bazı şeyler devlet tarafından söylenmez, itiraf edilmez
asla. Söylemekte hiçbir sakınca da yoktur. Yani devletler hata yaparlar
pekâlâ itiraf da etmeliler ama biliyorsunuz Türkiye hiç hata yapmaz.
“Can Dündar: Şimdi gözler o hiç hata yapmayan devletin üzerinde.
Yüzlerce iddia yanıtlanmayı bekliyor. Ya İtalya’daki gibi cesur bir savcı
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veya Belçika’daki gibi güvenilir bir meclis bulunur. 40 yıllık bir örtü Türkiye’de de kaldırılacak ve ülkenin siyasal tarihi yeniden yazılacak.” (Can
Dündar, Adı Geçen TV Programı. Bu program görüntülü olarak şu linklerden
izlenebilir: http://goo.gl/Hm0iKg )

Doğu Perinçek ve PDA Avanesi
halk düşmanı bir cinayet örgütü olan
Gladio’yu ve NATO’yu savunur
Gördüğümüz gibi, bu dört lanet kavram da yani Süper NATO da, Gladio
da, Kontrgerilla da, Özel Harp Dairesi de bir ve aynı şeydir. CIA yönetimindeki Kontrgerilla’dır. Tüm NATO ülkelerinde var olan ya da başka türlü dersek; NATO tarafından kurdurulan karanlık, kanlı, hain, alçak, puşt cinayet
örgütüdür, katliam örgütüdür. Ve bu örgüt sadece Türkiye’de 12 Eylül Faşist
Diktatörlüğüne gerekçe oluşturacak uygun zemini hazırlamak için 5000 insanımızın canına kıymıştır. Ülkemizi kan deryasına çevirmiş, gencecik insanlarımızı, hayatının baharında kara toprağa düşürmüş; anaların, babaların, eşlerin
yüreklerini dağlamıştır.
Doğu Perinçek ve PDA Avanesi sadece Gladio’yu savunmakla kalmazlar;
onun ağababası, üst örgütü NATO’yu da savunurlar açıktan. Görelim onu da:
“NATO’yu Sovyet Tehdidine Karşı Önemli Bir Etken Olarak Değerlendirdik
“TİKP, yurdumuzun savunulması konusunda o kadar ciddi ve sorumlu bir tutum almıştır ki, NATO’nun geçmiş dönemdeki niteliğinden doğan
yargıların dahi üzerinde düşünerek, Sovyetler Birliği’ne teslimiyet yönünde bir NATO’dan ayrılışa karşı çıkmış, NATO’nun Moskova tehdidi
karşısında yarattığı ağırlığı tespit etmiş, Sovyetler Birliği’nin yayılmasını
gemleyen her güce önem vermiştir. Bütün bunları gözlerden saklamaya
çalışmak, hatta tersyüz etmek hukuki bir tutum değildir. TİKP Başkanlık
Kurulu’nun NATO Bakanlar Konseyi toplantısı ile ilgili 25 Haziran 1980
günlü bildirisi, yoruma yer bırakmayacak kadar açıktır:
“‘NATO, değişen dünya durumu nedeniyle bugün Sovyet tehdidine
karşı bir savunma örgütü niteliği kazanmıştır. (…)
“‘Türkiye İşçi Köylü Partisi NATO’dan Sovyetler Birliği’ne teslimiyet
yönünde ayrılışa karşıdır. Bugün Türkiye’nin NATO’dan ayrılması için
kampanya yürütenler, ülkemizin bağımsızlığına hizmet etmiyorlar. (…)
“‘Türkiye topraklarındaki bütün askeri üsler ve silahlar kendi Genelkurmayımızın emrinde olmalıdır.
“‘Bugün Türkiye’nin en can alıcı sorunu, milli savunmayı güçlendirmek ve saldırgana karşı direnmeye hazır olmaktır.’” (Türkiye Gerçeği,
sayı 18, Ağustos 1980, s. 2) (Türkiye İşçi Köylü Partisi İddianame ve Sorgu,

Yayımlayan: Av. Hüseyin Gökçearslan, s. 130)
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Doğu Perinçek, bu ifadeyi 29 Ağustos 1981’de veriyor. İfadenin altındaki
tarih bu…
Görüyor musunuz söylenenleri? Sovyetler Birliği Türkiye’yi işgal edecekmiş, NATO bu tehdide karşı bir savunma örgütüymüş, o yüzden orada kalınmalıymış. İşte bu sebeple de hem faşist diktatörlük, hem Kontrgerilla desteklenmeliymiş.
Bütün bu trajik zırvalar bugün hâlâ kendini sol diye satan bir sözde partinin
başkanının ağzından dökülmektedir.
Tamamıyla ABD Emperyalistlerinin, CIA’nın, NATO’nun, Pentagon’un,
Washington’un tezleridir, yukarıda söylenenler. O günlerin liselerde okutulan
Milli Güvenlik Bilgisi derslerinde, ders kitaplarında da NATO böyle savunulurdu; Sovyetler Türkiye’nin düşmanıdır diye böyle gösterilirdi.
Demek ki CIA’nın ağzıyla konuşmaktadır Doğu Perinçek. İşte bu sebepten
biz onlara “CIA Sosyalisti” diyoruz. CIA’nın tezlerini sol maske altında savundunuz mu, yaptığınız şeye CIA Sosyalizmi denir. O, gerçek Sosyalizmin,
İşçi Sınıfı Sosyalizminin 180 derece karşıtıdır, zıddıdır ve de düşmanıdır.
Zaten aynı sorgulamada Doğu Perinçek o günlerdeki Milli Güvenlik derslerini de bu içerikte olduğu için savunduklarını söylemektedir, faşist diktatörlüğün askeri mahkemesine. Şöyle demektedir:
“Milli Güvenlik Derslerini Destekleyen Tek Parti TİKP Olmuştur
“TİKP, kuzeyden gelen tehdide karşı orduyu güçlendirme siyasetini
bir mücadele konusu haline getirmiştir. Partimizi Moskova yanlılarının
“silah değil kreş” sloganının ne anlama geldiğini ortaya koymuş, bu görüşe karşı Türkiye’nin silahlanmasını ve ordunun her yönden modernleşmesini savunmuştur.” (agy, s. 128)

Perinçek, işte bir kez daha görülmektedir ki tam CIA’nın, Pentagon’un,
NATO’nun ağzıyla ötmektedir.

PDA 12 Eylül öncesinde
ABD-CIA hizmetinde politika yapmıştır
Şimdi hem bunu kanıtlayalım, hem de o günlerde biz Gerçek Devrimcilerin nasıl devrimci bir hat üzerinde durduğumuzu, ki bugün de aynı hattayız,
göstermek bakımından tarihi bir belge niteliği kazanmış olan, 12 Eylül’den 2
ay önce “Türk Ordusu’na Açık Mektup” olarak kaleme aldığımız metinden
bir pasaj aktaralım:
“Burada Atatürk’ün hangi devletleri emperyalist olarak gördüğünü
belirtmekte de yarar var. Bunu yine kendisinden dinleyelim:
“Yüksek kurulumuzca bilinmektedir ki, bizim hepimizin ve Bakanlar Kurulumuzun izlediği tek ilke, kendi maksadımızı, hayatımızı, şerefimizi, kendi
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kuvvet ve varlığımızla kurtarmak ve sağlamaktır. Fakat varlığımıza sataşan
(tasallut eden) bütün Batı Dünyası, Amerika da içinde olduğu halde, tabiatıyla, büyük bir kuvvet teşkil ediyor.” (8 Temmuz 1920, Söylev ve Demeçler
1, s. 83)
“Gördüğümüz gibi Atatürk, “emperyalistler” derken Amerika’sı,
Fransa’sı, Almanya’sı, İtalya’sı, Belçika’sı, Hollanda’sıyla bütün gerçek
emperyalist Devletleri kastetmektedir.
“Oysa bugün, dün varlığımıza kasteden bu emperyalist devletler “bizim dostumuzdur”(!) “ekonomimizi düzlüğe çıkarmaya çalışan” kurtarıcılarımızdır(!)
“Peki Emperyalist kimdir? Kurtuluş Savaşımızda bize en büyük yardım ve desteği yapmış olan Sovyetler Birliği’dir(!) Parababalarının deyişiyle “Rusya”dır(!)
“Bakın, “Genelkurmay Başkanlığınca kurulan bir komisyona hazırlatılmış” ve Milli Eğitim Basımevi’nce basılıp liselerde okutulan “Milli
Güvenlik Bilgisi” kitabı bu konuda ne der?
“Emperyalizm.
“Başka Milletlerin hürriyet ve istikbaline, maddi ve manevi servetlerine
tecavüzü, saldırmayı gerekli görmeye, onları kendi idareleri altına almayı
meşru saymaya emperyalizm denir. Bu hem insanlık, hem de bu ruh eğilimini gösteren millet için zararlıdır. Bunun en açık örneğini, Sovyet Rusya’nın siyasetinde görülen gizli eğitimde, diğer milletleri siyasi bakımdan
yok ederek, kendi milletlerini dünyaya hâkim kılmak demek olan Sovyetizm’i uygulamak istemesinde görmekteyiz. II. Dünya Savaşında Rusya’nın,
Baltık, Doğu ve Orta Avrupa ülkelerini haritadan silmesi, bunun en açık
örneklerini göstermektedir. (Bunu yazan kurul, Ortaokul Coğrafya dersinden bile sınava çekilse, sınıfta çakar kalır. Çünkü söz konusu milletlerin
tümü haritada var olduğu gibi, bizim ders kitaplarında da vardır. Üstelik o ülkelerin hepsiyle Türkiye’nin diplomatik ilişkileri de vardır. Bütün
bunlara rağmen o milletleri yok saymak, çok zavallıca yapılmış bir demagojiden başka bir şey değildir. Biz kabul etsek de etmesek de o ülkeler
haritada vardır ve hepsi de Türkiye’den çok daha gelişkin ve bağımsızdır.
- Devrimci Derleniş) Bugün artık açıktan açığa emperyalizmi benimseyen
tek ülke Sovyet Rusya’dır.” (agy, s. 267)” (Türk Ordusu’na Açık Mektup, 1
Temmuz 1980, Derleniş Yayınları, s. 76-79)

Evet, işte bir kez daha onların Bin Kalıplarından biri ve nasıl CIA Sosyalizmi yapmış oldukları gözler önüne serilmiştir.
Biz bu Açık Mektup’u CIA’nın Türkiye’yi adım adım faşist bir diktatörlüğün bataklığına götürmekte olduğunu gördüğümüz için Türk Ordusu’nu uyarmak amacıyla kaleme aldık ve o günlerde (1 Temmuz 1980’de) çıkarmakta
olduğumuz Devrimci Derleniş Dergisi’nin son sayısını bütünüyle bu metne
ayırdık. Zaten o tarihten sonra da Askeri Sıkıyönetim Dergimizi kapattı. Bu
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“Açık Mektup”, posta yoluyla Türkiye’deki tüm askeri birimlere gönderildi.
İstendi ki birkaç ay sonra gerçekleştirilecek olan faşist diktatörlük ve onun
emrindeki askerler ne yaptıklarını, kimlere hizmet etmekte olduklarını görsünler, anlasınlar. Masum insanların canına kıymakla, zulüm etmekle Türkiye’nin hiçbir şey kazanmayacağını, tam tersine bir bataklığa sürükleneceğini
kavrasınlar. ABD Emperyalistlerinin Türkiye’nin dostu değil, gerçek düşmanları olduğunu bilince çıkarsınlar. Türkiye Halkının yok yere canına kıymaktan
sakınsınlar…
Devrimci teorimiz ve devrimci diyalektik mantığımız bize geleceği önceden gösteriyordu. Ve o görüşe uygun devrimci tutumumuzu, yolumuzu belirliyorduk, kavgamızı o doğrultuda sürdürüyorduk.
Doğu Perinçek ve PDA Avanesi ise tamamen ABD Emperyalistlerinin ve
CIA’nın hizmetinde Türkiye Halkına ihanet yarışındaydı.
Bunların işledikleri suçlar, ettikleri ihanetler saymakla bitmez. Ve insan şaşırır: Bunca ihaneti, bunca yalanı, bunca düzeni nasıl bir ömre sığdırdılar diye.
Sözü fazla uzatmayalım, sevgili şairimiz Yusuf Hayaloğlu’nun tam da
bunların ruhiyatlarını, iğrenç içyüzlerini anlatan şu dizeleriyle noktalayalım
isterseniz bu yazımızı da:
İhanetin ve ihbarların arkadan dolaşan bıçağı
Ve ey ödeşmelerin, yüzleşmelerin, erkekçe vuruşmaların kaçağı
Beni harcadın ulan!
Beni sattın
Utanmıyor musun
Tabiî bunların sattığı, ihanet ettiği, gammazladığı 1, 3, 5 kişi değil, tüm
Türkiye Halkıydı ve vatandı…
Bu namussuzluklarının, bu ispiyonculuklarının, bu ihanetlerinin, bu satılmışlıklarının üzerini örtebileceklerini ve yaptıklarını unutturabileceklerini
sanıyorlar. Yanılıyorlar. Hem de fena halde…
2 Aralık 2014
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Ayrım VII

Bu Muhbir Vatandaşlar
polise, devrimci gammazlamaktan duydukları hazza
kanmamışlar daha

Bunların şefinin (Pensilvanyalı’nın ya da Tayyip’in sol versiyonu olan
Doğu Perinçek’in), eski ihbarlarıyla ilgili eski bir taraftarının kendisiyle yaptığı röportajda sorduğu soruya verdiği cevap ibretliktir.
12 yıl önce yayımladığımız bir eleştirel broşürümüzde bu konuya da değinmiştik. Şimdi o soruyu ve yanıtını o broşürümüzden aktaralım:
“5 Mayıs 2002 tarihli Hürriyet’te yayımlanan eski bir yandaşının kendisiyle yaptığı söyleşide şu soruluyor D. Perinçek’e:
“Geçmişinizin muhasebesini yaparken vicdanınızı rahatsız eden şeyler
var mı? Mesela Aydınlık gazetesinde ihbar edilen sol adresler, isimler?”
“D. Perinçek’in yanıtı şu:
“Az bile yapmışız. O konuda daha cesur olmalıymışız.”
“Dikkat edelim; 1976’dan 1991’e kadar CIA Sosyalizmi dediğimiz bu
hareketin içinde yer almış, ama bugün hiçbir devrimcilik iddiası olmayan ve bir Finans-Kapital organında sermayeye hizmet eden bir insan
bile, Doğu Perinçek’e yaptığınız ihbarlardan dolayı vicdanınız rahatsız
olmuyor mu? demek ihtiyacını duyuyor. Yani böyle bir şeyin, muhbirliğin şerefsizlik olduğunu biliyor. Ama öbürü “az bile yapmışız” diyerek
her türden insanî değerden yoksunluğunu açığa vuruyor.” (Nurullah Ankut, Kıvılcımlı’ya, İ. Kaypakkaya’ya dayandırılan bir saldırıdan hareketle 12
Mart öncesi Sosyalist Hareketin Kısaca Değerlendirilmesi, Derleniş Yayınları,
2012, s. 36-37)

Böyle durumlarda duraksarız. Ne diyeceğimizi bilemeyiz. Vicdansızlığın,
hayâsızlığın, gaddarlığın, kindarlığın bu denlisi karşısında sarsılırız bir anda.
Yahu bir insan nasıl bu hale gelebilir, nasıl böyle insanlıktan çıkabilir, diye
düşünürüz. Öfkeleniriz, acırız sonra. Neylersiniz, insan soyunda işte böyle bir
arıza görülüyor, tek tük de olsa.
Muhbirlik, gammazlık, ispiyonculuk, insanları, hasımları arkadan vurma,
İlkel Komünal Toplumlardan tutun da Antika Tarihi kapsayan dönemde yaşamış toplumlara ve günümüz Burjuva Toplumuna kadar bütün toplumlarda ve
onların bütün ahlâk sistemlerinde aşağılık, iğrenç, namussuzca bir iş sayılmıştır. Ve bunu yapanlara hep en kalitesiz, en bayağı insanlar gözüyle bakılmıştır.
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Kıvılcımlı’nın öğrencileri
“poliste direnmeyi en büyük erdem saydı”,
tıpkı Usta’ları gibi…
Ben ve yoldaşlarım sayısız işkencelerden geçtik. İşkenceciler bile bir yerden sonra yaptıklarından pişmanlık duyarlardı. Bazıları bunu sözle dile getirir,
bazılarıysa beden diliyle anlatırlardı.
Öğrencilik yıllarımızda hemen her ay polise düşerdik. Sirkeci’deki Sansaryan Han’ın en üst katındaki Siyasi Şubeye götürülür, orada işkenceden geçirilir ve oradaki hücrelere tıkılırdık.
Bir amir vardı, orta boylu, tıknaz, esmer, siyah gür saçlı ve kaşlı, hafif
göbekli biriydi. Bizzat kendisi işkence etmezdi. Ama işkencecilere emir verenlerden biriydi.
10 yıllardır görüşmüyoruz, sağ ise kulakları çınlasın, Cemal Yaraş isimli
bir yoldaşımızla birlikte düşmüştük bir keresinde. Ağır bir işkence görmüştük. Şişti yüzümüz gözümüz. Gözlerime kan oturmuştu aldığım darbelerden
ötürü. Öğle vaktiydi. “Kendime lahmacun söyleyeceğim, size de söyleyeyim
çocuklar”, dedi. O, 50 civarındaydı, bizse öğrenci gençlerdik. Ben, söyle ama
parasını biz kendimiz veririz, paramız var, dedim. Söyledi, yedik. Biraz sonrasındaysa başka azgın bir gerici polis geldi. Bizi tanıyınca saldırmaya yeltendi.
Ben de vaziyet aldım karşılama için. “Dur” dedi ona şef. “Hallerini görüyorsun, şimdiye kadar konuştularsa konuştular, konuşmadılarsa konuşmazlar
bundan sonra da.” Bu uyarı üzerine dönüp gitti genç işkenceci polis.
Öğrenciliğimizin son yılında yani fakülte sonda o zamana kadar her seferinde hevesle ve azgınlıkla bize işkence eden iki sivil polis artık bize işkence etmeye çekinir olmuşlardı. Yüzleri tutmuyordu. Defalarca çarpışmıştık.
Onlarla ilk kez, Beyazıt Karakolunda karşılaşmıştık. Biz İPSD’nin bildirisini
dağıtıyorduk. Gelip bir genç arkadaşımızın elinden bildirileri almışlardı. Bana
iletti arkadaşlar, ekip sorumlusuydum. Hemen gidip ellerinden bildirileri alıp
arkadaşlarıma verdim. “Bunlarda bir suç unsuru yok, sizin de toplamaya hakkınız yok”, dedim. “Amirimiz bize emir verdi, gel ona söyle”, diyerek bizi
kandırdılar. Beyazıt Karakoluna gittik. Karakolda bize hakarete yöneldiler.
Hemen ayağa kalkıp misliyle cevap verdim. Biz hakarete alışık değildik ve
hiç alışmadık. Çünkü büyüklerimiz “insan şerefi için yaşar” özdeyişiyle büyütmüşlerdi bizi. Onlarsa benim gibi insanla pek karşılaşmamışlardı. Ağırlarına gitti.
Beyazıt Karakol Amiri araya girip ayırdı bizi. Ve beni odasına götürdü.
Çay söyledi bana. Kapıyı örtüp şöyle dedi:
“Yahu kardeşim bunların bizimle ilgisi yok. Bunlar Sirkeci’den geliyorlar,
bizi de işlerine alet ediyorlar. Ben de yaptıklarını tasvip etmiyorum.”
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Bir süre sonra bana “ya bir ifadeni almak istiyorlar. Bu nedenle Sirkeci’ye
göndereceğiz seni. Orada ifadeni verir çıkarsın”, dedi.
Bir üstü açık polis aracı geldi, bu iki siville biz binip Sirkeci’ye gittik. Yolda hiç konuşmadık. Sansaryan Han’ın 5’inci katına çıkınca kadro yani işkence ekibi bir çember oluşturmuş, salonda beni bekliyormuş. Ben girer girmez,
hepsi birden saldırdılar bana, tekme ve yumruklarla. Ben de bunlara... Güçlüyüm tabiî, vurduğum yerden ses getiriyorum. Birkaç kişi arkamdan kucaklayıp yıktılar beni yere. Sonra karga tulumba başka bir odaya götürdüler. Yine
5-6 kişi çöktü üstüme, sırtüstü yatırdılar, kollarımı iki yana açıp tuttular her
bir kolumdan birkaç kişi. Birkaçı ayaklarımın üzerine oturdu, birkaçı yüzüme,
alnıma, ağzıma ayaklarıyla bastılar. Bir ikisi bıyıklarımı yoldu demet demet.
Ben, Konya’nın büyüdüğüm bir kenar mahallesi olan Aksille’de öğrendiğim
en ağır küfürlerle karşılık verdim bunlara.
Sonra, falaka düzeneği kurulmuş. Sopayı getirip falakaya başladılar. Bu
arada da bir ikisi falakada sıkışmış ayaklarım nedeniyle havaya kalkmış bacaklarımın altından tekmeler savurdu hayalarıma. Ben küfürlerimi aksatmadan sürdürdüm.
Ayak tabanlarım, somun ekmek gibi şişmişti.
“Ne olacak” dedi biri, “Deli Hikmet’in öğrencisi. Bu da manyak işte. Akıllı
bir adam onun yolundan gidecek değil ya. Ne yapsak düzelmez bu...”
Yüreğim büyüdü bir anda. Sanki fethetmiştim Sansaryan’ı. Düşman tarafından Usta’ma, Önder’ime layık bir öğrenci olarak görülmek sevinçten havalara uçurmuştu beni.
Ondan sonraki her karşılaşmamızda da işkencecilerle benzer durumları yaşadık. Bu arada ben onlara ideolojimizin haklılığını, kendilerinin Amerikan
uşağı olduklarını ve cahilliklerinden, zalimliklerinden ötürü aslında Amerikan
Emperyalizmine hizmet ettiklerini anlattım. “Biz halkımızın çıkarlarını savunuyoruz, vatanımızın bağımsızlığını savunuyoruz, siz Amerikan haydudunu
savunuyorsunuz, onların Türkiye’deki üslerini savunuyorsunuz, satılmış Morrison Süleyman’ın memurusunuz siz”, dedim.
Bu yıllardan birinde Urfalı bir genç polis çok dostça davrandı bana. O da
çay söyledi, hem de aleni biçimde. Dedim; “Yahu mesleğinden olursun bak,
bize böyle dostça davranırsan.”
“Ben bu mesleğe kanunlar çerçevesinde memurluk yapmak için girdim.
Ama görüyorum ki burada her türlü insanlık dışı iş yapılıyor. Benim ahlâkım
bunu kaldırmaz. Babamın köyümüzde bize yetecek büyüklükte arazisi var,
gidip orada çiftçilik yapacağım. Zaten istifa dilekçemi verdim, bir aylık süremin dolmasını bekliyorum. O yüzden kimseden korkum yok”, dedi. İçtik çayı.
“Bir daha söyleyeyim”, dedi, teşekkür ettim.
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Yine o yıllarda aklımda kaldığı kadarıyla Çağlayan Çağatay adındaki bir
polis memuru da istifa etti. O da aynı Urfalı delikanlının söylediği gerekçelerle. Onun istifası o günün basınına da yansıdı...
İşte işkencecilerden en azgın olan o ilk karşılaştığımız iki polis de (Birinin
adı Süleyman’dı, diğerininkini hatırlayamıyorum.) öğrenciliğimizin son senesinde artık bize işkence edemez olmuşlardı. İnancımdan, kararlılığımdan,
cesaretimden dolayı sanırım saygı duymaya başlamışlardı. O yıl, kendileri
geri planda kalıyor, göreve yeni başlamış olanları işkenceye yöneltiyorlar dolayısıyla da bize saldırtıyorlardı.
Sık sık Sansaryan Han’da bu kanunsuzluğu, zalimliği meslek edinmiş
(tabiî yukarıdaki Parababalarının ve onların emrindeki siyasilerin buyrukları doğrultusunda yapıyorlardı yaptıkları aşağılık işi) işkencecilerle kapıştığımız için yukarıda da dediğim gibi, göz çevresine aldığım darbeler nedeniyle
gözlerim kan içinde kalıyordu. Böyle durumlar sonrasında hem gözlerimdeki
batmanın verdiği rahatsızlıktan kurtulmak hem de kanın daha kısa sürede sıyrılmasını-çözülmesini sağlamak için “Visine” göz damlası bulunduruyordum,
somyamın altındaki kitaplarım dışında bütün eşyalarımı koyduğum plastik asker bavulunda. Namuslu bir eczacı önermişti bunu. Çok da iyi geliyordu.
Rahmetli Sevgili Orhan Müstecaplıoğlu Abi’m benim işkenceciler karşısındaki bu katı mücadeleci tutumumu tabiî iyi niyetle şöyle eleştiriyordu:
“Ya Nurullah kardeşim, sen bu i...’leri provoke ediyorsun. Onlar da daha
kuduzlaşıyor. Bedenine bir zarar verecekler. Karşılık verme onlara.”
Ben de “ya Abi, hadi dayak neyse de yaptıkları küfürleri sineye mi çekelim? Bu delikanlılığımıza yakışır mı?”, diye karşılık verirdim. Sevgili Orhan
Ağabey sertleşirdi, sesini yükseltirdi:
“Ya ne ilgisi var be kardeşim. İt sürüsü gibi bir araya gelip Sansaryan
Han’da saldırıyorlar sana. Onlarda delikanlılığın zerresi olsa zaten böyle bir
şey yapmazlar. Çakal sürüsü onlar.”, derdi.
Bizim bu işlerimizi, bu sohbetlerimizi, şu an bazı İP yöneticileriyle de dostluğu bulunan eczacı Necmi Kaymakçı Yoldaş’ım da çok iyi bilir. O günlerde
hemen her gün birlikteydik. Kavgalar verirdik omuz omuza gericilere karşı,
siyasi polisin örgütleyip bize saldırttığı sokak çakallarına, mafya bozuntularına karşı... O günlerimizi yine bugün Partimizde olan kıdemli yoldaşlarımız
da bilir zaten.
Bu arada kendimizden de bir hayli söz etmiş olduk ister istemez. Eskiden
girmezdik bu işlere, bu konulara. Yaşlandığımızdan herhalde. Giderayak çenemiz de biraz düşmüş galiba, ondan olsa gerek... Bunları da anlatmış olalım,
bunlar da bilinsin istemiş olmalıyız herhalde...
12 Eylül Faşizmi sonrasında çalıştığı, doktor olarak görev yaptığı Ankara
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Hastanesinden bir öğle üzeri “ya basit bir meseleden dolayı ifaden gerekiyor”
denerek iki sivil tarafından alınan ve 45 gün süresince en ağır işkencelerden
geçirilen Partimizin Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şahbaz Yoldaş da benzer bir durum yaşamıştı.
Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirilir getirilmez doğruca DAL adı verilen bodrumdaki işkence katına indiriliyor. Doğrudan Filistin Askısına alınıyor. Hortumla kış soğuğunda (o günlerde ısı eksi 25 ile 35 derce arasında gidip
geliyordu) tazyikli su püskürtülüyor çıplak bedenine. Elektrik veriliyor ayak
parmaklarına, cinsel organına. Ve de sürekli getirdikleri devrimci tutsaklara
ettikleri işkencenin sesleri ve kurbanın çığlıkları dinlettiriliyor. Zerre miktarda
olsun ekmek ve su vermeden günlerce sürüyor bu işkence. Bir keresinde bu
aç susuz bırakma süresi tam 9 günü buluyor. İdrar çıkmaz oluyor artık bir iki
damlanın dışında. Ve sıvı kaybından dolayı ağzında tükürüğü kuruyor, dili
dönmez oluyor, konuşamaz oluyor.
Bu hale gelince bir kereliğine yemek ve su veriyorlar, yeniden başlıyor ondan sonra aynı işkenceli günler. Ve böylece tam 40 günü dolduruyor Mustafa
Yoldaş, DAL’da.
Sonuncu gün, işkenceciler ve devrimci tutsaklar arasında adı “Laz Fikri”
ya da “Taşakçı Fikri” diye bilinen sapığa düşüyordu iş. Çünkü başka türlü hiçbir işkence yöntemi işe yaramıyor onlar açısından: Mustafa Yoldaş tek kelime
konuşmuyor.
İşbaşı yapıyor sapık cellat. Filistin Askısındaki yoldaşımızın hayalarına
uzanıyor eli. Yakalayıp olanca kuvvetiyle sıkıyor. Organını kurtarmak için çırpınınca Mustafa Yoldaş, yırtılıyor haya torbası. Onun üzerine, sonlandırıyorlar yaptıkları insanlık dışı, insanlığın yüz karası şerefsizliği. Sağlıkçı çağırıp
pansuman ettiriyorlar yarasını.
Anlıyorlar ki bir şey elde edemeyecekler. Bu yüzden de MİT’e göndermeye karar veriyorlar. Evraklarını hazırlayıp yolcu ediyorlar yoldaşımızı. Giderken söyledikleri ilginç: “Bize hiçbir şey söylemedin. Şimdi MİT’e gidiyorsun.
Haydi Allah yardımcın olsun.”
Tabiî bu dileğin altında şunun da etkisi var: Biz konuşturamadık MİT de
konuşturamasın. Böylece biz de madara olmamış olalım. Yani bu düşünce de
bir ölçüde etken olmuştur yukarıdaki temennide.
Yoldaşımız MİT’te tam 5 gün kalıyor, askeri bir birliğin içinde. Gözlerinin
bağlı olmasına rağmen onu hissediyor yoldaşımız.
Dikine konmuş bir tabutun ya da prizmanın içinde tutuluyor yoldaşımız.
Özel olarak yapılmış bu yerler, daha doğrusu hücreler. Duvarları iri çakıllı betonla sıvanmıştır. Böylece de tutsağın devamlı ayakta durması, dolayısıyla da
uyuyamaması amaçlanmıştır. Azıcık kendinizden geçer gibi olup dizlerinizi
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hücre duvarına dayandırdığınız anda diz kapaklarınıza batan çakılların verdiği
acıyla hemen uyanmak durumunda kalıyorsunuz. Bu şekilde sizi bedence de
tüketip direncinizi kırmayı amaçlamışlardır.
Buradaki işkence paso elektriktir. Çırılçıplak soyunmuş bedeninize her
noktadan, cinsel organınız dahil elektrik verme şeklindedir. Postallarla bacaklarının, göğsünün üstünde yürünmüştür. Günde ise sadece 1 çay bardağı su
verilmektedir.
Bu işkencelere de direnir yoldaşımız. Çünkü Usta’mızdan öğrendiğimiz;
“Çözülüp hain durumuna düşmektense ölmek bin kat yeğdir” şeklindeki devrimci prensiptir, değerdir. Hep tekrarladığımız gibi bizler için “onur yaşamdan
önemlidir”.
Bu kararlılıkta ve bilinçte olanı hiçbir işkence çözemez tabiî. 5 günün sonunda yoldaşımız yeniden DAL’a gönderilir. Kendisini MİT’e gönderirken
“Allah yardımcın olsun.” diyen işkenceci, bu kez merakla ve tabiî aynı zamanda yöntem öğrenme isteğiyle; “Sana orada ne yaptılar, neler uyguladılar?”
diye sorar. Aldığı cevap; “Onlar da sizin gibi işkenceci başka ne yapabilirler
ki?” olmuştur.
DAL’da işkence yoktur artık. İşkence izleri silinsin diye üç gün kadar
bekletilir.
Tabiî yoldaşımızın bu direnişinin yarattığı devrimci yankı kendinden
çok önce Mamak Zindanına ulaşmıştır. Mamak’ta bütün koğuşlarda herkes
“DAL’da bir Kıvılcımlıcı var. Bütün işkenceler vız geldi ona. Tek kelime olsun konuşmadı.”, diye ondan söz etmektedir.
Daha başka yoldaşlarımız da onurluca direnmişlerdir. Partimizin Mali Sekreteri Gürdal Yoldaş elektrikten bedeni kaskatı kesildiği halde tek kelime çıkmamıştır ağzından. İşkenceciler öldü sanarak bırakıp gitmişlerdir. Ve bir daha
da öldürüp başımıza iş alacağız diye yeltenememişlerdir işkenceye.
Parti MYK’mızdan Halil Arabulan Yoldaş, yine tek kelime ifade vermeyen
yoldaşlarımızdandır. Faşizmin askeri savcısı yoldaşımızın bu direnişini “örgüt
üyeliğine delil” olarak göstermiştir iddianamesinde. “Bir örgüt ancak eğiterek
öğretebilir bu şekilde direnmeyi”, demiştir.
Örnekleri uzatmayalım. Bütün bunlarla anlatmak istediğimiz şudur: Faşizmin emrindeki insanlıktan çıkmış, ki birçoğu o aşağılık işkenceleri yapabilmek için alkolle sarhoş ediyorlardı kendilerini, zalimler sürüsü bile bir
noktadan sonra insan olduğunu hatırlıyor. Yaptığının aşağılık bir iş olduğunu
hatırlıyor. Kimisi beden diliyle, kimisi açıktan sözleriyle sizden özür dilemeye
gelecek davranışlarda bulunuyor.
Nitekim 45’nci gün Mustafa Yoldaş DAL’dan Mamak’a yolcu edilmesinden hemen önce baş işkencecisi Mustafa adındaki bir polis; “Ya sana da
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çok eziyet ettik. Kusurumuza bakma. İşte biz de emir kuluyuz. Aslında yaptıklarımın hiçbirini isteyerek, gönül huzuruyla yapmadım. Benim engelli bir
çocuğum var. Onun tedavisiyle uğraşmak, bakımını sürdürmek zorundayım.
Yaptığım bu kötü işleri yapmam deseydim, işsiz kalabilirdim.”, anlamında
günah çıkarmıştır, yoldaşımıza.
Her defasında olduğu gibi, yoldaşımız işkenceci polislere; “İşkence insanlık suçudur.”, demiştir. “Yukarıdakilerin haberi yok mu sanıyorsun?”, şeklindeki savunmalarına da; “Emir yukarıdan verilmiş olsa bile bu suça bulaşmanız, sizi kanunlar, evrensel hukuk ve vicdan karşısında suçlu olmaktan kurtaramaz. Bu suçun da affı yoktur.”, der.
Yani yoldaşlar, insanlık suçu işlediği hiç tartışma götürmeyen işkenceciler
bile bir yerden sonra duruyor, nedamet getirmek, af dilemek mecburiyetinde
kalıyor. Tabiî bu hepsi için geçerli değil ama en azından bir bölümü böyle.
İP’e, Doğu Perinçek’e geri dönersek, bunun, devrimcileri 40 küsur gün
boyunca gammazlamasının üzerinden tam 22 yıl geçmiş. Ama devrimcilere
duyduğu düşmanlık, kin, nefret, hayâsızlık, vicdansızlık hiç azalmadığı gibi
tersine, daha da artmış. Ne diyor:
“Az bile yapmışız, o konuda daha cesur olmalıymışız.”
İşte bu noktaya, sözün bittiği yer, derler yoldaşlar. Biz de hiçbir şey demeyelim artık. Zaten ne diyebilirsiniz ki?
Biz, yukarıda Pensilvanyalı İmam’ın ve Tayyip’in sol kulvardaki benzerlerinden biridir demiştik ya bunun için, öyledir. Üstelik aynen onlar gibi bunun
da ruh sağlığı yerinde değildir. Psikolojik, psikiyatrik sorunları vardır. Yoksa,
normal bir adamın böyle olması mümkün değil.

Doğu Perinçek ve PDA Avanesi’nin
Kontrgerilla’yla ideolojik birlikteliği
ABD Emperyalistleri ve onun casus örgütü CIA ve paralelindeki diğer 15
istihbarat örgütü Türkiye’deki 27 Mayıs 1960 Politik Devrimi sonrası hızla
yükselişe geçen ve halk içinde yaygınlaşma eğilimi gösteren devrimci mücadeleyi durdurmak, bastırmak, ezmek ve yok etmek için 10’ar yıl arayla 2
faşist darbe tezgâhladı Türkiye’de. İlki 12 Mart 1971’de, 2’ncisi ise 12 Eylül
1980’de olmak üzere. Birincisinde istediği sonucu tam elde edememişti. Bir
iki yıl sonra devrimci hareket yeniden yükselişe geçti. Bunun üzerine ABD
2’nci ve kesin sonuçlu bir faşist darbe daha yapma hazırlıklarına girişti.
Bu faşist darbelerin nasıl hazırlanacağı, halkın kandırılarak bu darbelere
nasıl ikna edileceği ve darbecilerin kurtarıcı diye karşılanmalarının sağlanacağını ayrıntılıca anlatan, ortaya koyan kitaplar hazırlamıştı zaten CIA.
Tüm dünyadaki Amerikancı faşist darbelerin nasıl yapılması gerektiğini
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programlaştıran CIA’nın temel bir teorik kitabı vardı, CIA teorisyeni David
Galula tarafından kaleme alınmış. Kitabın adı “Counter Insurgency: Theory and Practice”, Türkçesiyle “Kontrgerilla Savaşı: Teori ve Pratik” idi.
Bu kitap, tâ 1965 yılı Hasan Lembet gerçek ya da sanal adlı biri tarafından
çevrilip Genelkurmay Basımevi’nde basılıp “Hizmete Özel” yayımı, dağıtımı yapılmıştır. Toplam 1750 adet. Kuşkusuz, Kontrgerilla’nın Türkiye’deki
asker, sivil kadrolarına, MİT ve polisteki elemanlarına-birimlerine eğitim kitabı olması için verilmiştir bu kitap.
Bu kitaptan esinlenerek yerli Kontrgerillacıların en önde gelen teorisyeni
olan Tümgeneral M. Cihat Akyol tarafından da Türkiye’nin yerel şartları
göz önüne alınarak bir yerli Kontrgerilla ders kitabı kaleme alınmıştır. “Gayrinizami Kuvvetlere Karşı Harekât” adını taşıyan bu kitap, Silahlı Kuvvetler Dergisi eki olarak Mart 1971 tarihli derginin 237’nci sayısıyla birlikte
verilmiştir. Tabiî bunu da yerli Kontrgerilla birimlerine göndermiştir Genelkurmay.
David Galula, kitabının 117’nci sayfasında “Politik Hazırlıklar” başlığı
altında aynen şöyle der:
“Eylemlerin arifesinde Kontrgerilla kuvvetleri muhtemelen savaşın en
zor sorunu ile yüzleşir: İsyancının davası ile rekabet edebilecek bir başka
dava bulmak.” (agy, Kawa Yayınları, 1. Basım, Aralık 2008, s.117)

Gördünüz mü yoldaşlar, alçak şerefsiz meseleyi nasıl can evinden yakalıyor. Kontrgerillacıların, isyancıların yani devrimcilerin davasıyla rekabet
edebilecek başka bir dava bulması gerekir, diyor. Ve bu iş savaşın en zor sorunudur, diyor. Evet, zordur böyle uyduruk, sahte bir dava bularak kitleleri
kandırmak, aldatmak, CIA’nın safına çekmek.
Çünkü devrim hakkı biricik tarihsel, meşru haktır. Ve o hakkı bugüne dek
hiçbir güç mahkûm edememiştir. Bu sebepten onunla yarışabilecek bir sahte
dava bulmak gerçekten de CIA için meselenin en zor tarafıdır.
Önderimiz Kıvılcımlı Usta’nın da söylediği gibi, Türkiye’de Amerika ve
CIA’nın çıkarları ile çıkarı özdeş olanlar ancak milletin binde birini teşkil
eder. Her bin kişiden 999’unun çıkarı Amerikan Emperyalistlerine, Avrupa
Emperyalistlerine ve onların casus örgütlerine, tekellerine karşı olmayı gerektirir. İşte CIA, bütün bu olumsuz durumuna rağmen kitlelerin çoğunluğunu
kandırıp kündeleyerek peşine takabileceği bir dava bulmak zorundadır.
Aslında CIA’nın işi böylesine zor görünmesine rağmen bir yönüyle de kolaydı. Çünkü Türkiye 1952’de NATO’ya girerek CIA’nın, Pentagon’un, Washington’un yörüngesine oturmuştu. Yerli Parababaları Türkiye’yi o bataklığa
itmişti. Hatırlanacağı gibi, adına Demokrat Parti İktidarı denilen Bayar-Menderes Finans-Kapitalistler hükümeti Türkiye’yi bu tuzağa düşürtmüştü.
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Neydi NATO’nun kuruluş felsefesi o emperyalist alçakların söylemiyle?
Sovyetler Birliği ve Sosyalist Kamp her an yeni üyeler kazanarak güçlenebilir. Yeni yandaşlar edinebilir. Yani Avrupa giderek sosyalistleşebilir, sosyalizme kayabilir. Bunun durdurulması gerekir, önlenmesi gerekir. Bunun için
de Amerika’nın önderliğinde üye ülkelerin satılmış Parababaları ve onların
emrindeki hain siyasiler, bu ülkelerin sosyalistleşmesini her türden şiddet aracıyla engellemelidir. Yani sosyalizm ezilmelidir. Sosyalistlere göz açtırılmamalıdır.
Emperyalizmin ve CIA’nın ürettiği bu karşıdevrimci ideoloji, Türk Ordusu’na ve halka zaten 10 yıllardan beri öğretilmekteydi. Ordunun komuta kesimi Sovyetler’i ve sosyalizmi en büyük tehdit olarak görmekteydi. Tabiî aynı
zamanda da Türkiye’nin en büyük düşmanıydı Sovyetler Birliği onlara göre.
Okullarda bile NATO Haftaları düzenlenmekte ve her öğretim yılı 1 hafta
boyunca gencecik insanlarımıza bu emperyalist ideoloji aşılanmaya çalışılmaktaydı. Daha önceki yazılarımızda da konu ettiğimiz gibi Milli Güvenlik
Bilgisi derslerinin de temel amacı buydu. Dikkat edersek orada da Sovyetler
ve Varşova Paktı dünyadaki tek emperyalist güç diye tanımlanıyordu, anlatılıyordu. Gençlerimiz, bu yalanlarla aldatılıyordu.
Yeni yayımlanmış olan “Yugoslavya, Libya, Irak, Suriye… Sıra Sende
Türkiye” adlı kitabımızın sonuna ek olarak koyduğumuz CIA’nın Nikaragua’da Kontralara dağıttığı broşürünün en son karesinde aynen şöyle denmektedir: “Nikaragualı asker, Nikaragualı milis! Marksist tiranlığa yönelik sabotajlar düzenlemek, emperyalist zulmün askerleri olarak hizmet
etmeyi reddetmek demektir.” Böylece iktidardaki devrimci Sandinist Hükümet, emperyalist zulüm uygulayan bir hükümet olarak, bir tiranlık olarak
nitelenmekte, böylece de Sandinistalara emperyalist yaftası yapıştırılabilmektedir. Yani olayları ve kavramları tersine çevirerek Nikaragua Halkını aynen
yukarıda Galula’nın önerdiği şekilde sahte bir dava ile kandırmaya çabalamaktadır CIA.
Yine o günleri bilenlerin hatırlayacağı gibi CIA, hain işbirlikçileri olan
Kontralara yani devrimci iktidara karşı Kontrgerilla savaşı yürüten Amerikancı güçlere askeri ve ekonomik anlamda her türlü yardımı da yapmıştır.

PDA Avanesi’nin “Sovyet Sosyal Emperyalizmi” tezi
ABD’ye hizmet eder
Türkiye’ye gelirsek; o yıllarda ne diyordu sürekli olarak Doğu Perinçek ve
PDA Avanesi?
Sovyet Sosyal Emperyalistleri tüm dünyada yayılma peşindedir. Türkiye’yi de bu bağlamda işgal etmeyi planlamışlardır. Yeni Çarlar Türkiye’ye
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saldıracaklardır. ABD gerileyen, zayıflayan bir Süper Devlettir. Sovyet Sosyal
Emperyalistleriyse gittikçe güçlenen, azgınlaşan, saldırgan bir Süper Devlettir. Bu nedenle Türkiye NATO’da kalmalı, Sovyet tehdidine karşı Türkiye’yi
korumalıdır. 4. Ordu yani Ege Ordusu Sovyet sınırına kaydırılmalıdır. Yine
Yeni Çarların yayılma ve işgal tehdidine karşı sadece Türk Ordusu değil, Avrupa Orduları da güçlendirilmelidir. Söyledikleri, daha doğrusu o günlerde
sahip oldukları, savundukları, günde 5 vakit tekrarladıkları ideolojileri özetçe
budur. Yani CIA’nın, Pentagon’un, NATO’nun, Süper NATO’nun, Gladio’nun
ve Kontrgerilla’nın ideolojisiyle birebir aynıdır. Tek farkı PDA’nınkinin sol
maskeyle üzerinin örtülü olmasıdır. Ya da bu emperyalist ideolojinin üzerine
sol sos dökülmüştür. İdeolojinin esası tamı tamına birdir.
Şimdi onların ABD ve Kontrgerilla uşaklığından başka hiçbir anlam taşımayan bu ideolojilerini kendi satırlarından birkaç eşantiyonla da olsa görelim,
okuyalım, şef Doğu Perinçek’in kaleminden:
“Bugün de Sovyetler Birliği ile ABD arasındaki rekabetin ağırlık noktası Avrupa’dır. Sovyetler Birliği dünyanın tek efendisi olmak için gözünü
Avrupa’ya dikmiştir. Çünkü Sovyet sosyal-emperyalizminin ihtiyacı olan
ileri teknolojiye sahip sanayi ve nitelikli insan gücü Avrupa’dadır. Sovyet
revizyonistlerinin Afrika ve Ortadoğu’daki bütün yayılma çabaları son
tahlilde Avrupa’yı ele geçirme hedefine yönelmektedir. Bugün Avrupa’nın
kanatlarına, yani Ortadoğu ve Afrika’ya yönelen saldırılar, yarın Avrupa’yı hedef alacak saldırıların hazırlıklarıdır. Avrupa’yı dize getirmek
için en başta Avrupa’nın enerji ihtiyacını karşılayan ve deniz yollarının
kavşağı olan Ortadoğu’yu ve önemli hammadde kaynağı olan Afrika’yı
denetim altına almak gerekir.
“Nitekim Sovyetler Birliği, İran, Pakistan ve Türkiye’deki buhrandan
yararlanmaya çalışmakta, bu ülkeleri açıkça ‘zayıf halka’ ilan etmektedir.
Yeni Çarlar bu ülkelerde kargaşalık yaratma ve iç savaş çıkartarak bölgeyi ele geçirme planını uygulamaktadırlar. Fakat asıl amaç, Avrupa’yı dize
getirmektir.” (Doğu Perinçek, Türkiye Devriminin Yolu, Aydınlık Yayınları,
1979, s. 33)
“Yurdumuz, özellikle son yıllarda önemli değişikliklere sahne olmaktadır. ABD emperyalizmi Türkiye’de önemli mevzilerini kaybederken ve
gerilerken, Sovyet sosyal-emperyalizminin ülkemiz üzerindeki tehdidi
ağırlaşmaktadır.” (agy, s. 39)

Şimdi de o zamanlar günlük olarak çıkardıkları Aydınlık Gazetesi’nin bir
başyazısını aktaralım. Tabiî yine “şef”in imzasıyla. PDA Dergâhı’nın şeyhi o.
PDA Avanesi de onun sadık şürekâsı, müritleri. Bakın Ulu Şeyh’in tespitlerine.
Ne zaman mı yazmış bunları?
5 Şubat 1980’de. 12 Eylül Faşist Diktatörlüğünün oturtulmasından tam 7
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ay 1 hafta önce.
Biz Gerçek Devrimciler adım adım CIA patentli bir faşist diktatörlüğe Türkiye’nin götürülmekte olduğunu o günlerde çıkardığımız “Devrimci Derleniş
Dergisi”’nde hep işliyoruz. Kitleleri yaklaşmakta olan bu diktatörlüğe karşı
uyarıyoruz, hazırlıklı olmaya çağırıyoruz. Sağlıklı bir mücadele hattı oluşturabilmek için geleceği görmek çok önemlidir. Önceki yazılarımızda da sözünü
ettiğimiz “Türk Ordusu’na Açık Mektup” adlı uyarı ve eleştirimiz; bunun
net, kesin kanıtlarıyla doludur.
Evet, şimdi sözü fazla uzatmadan Ulu Şeyh’in fetvasını görelim:
“BORAZAN
“TÜRKİYE bir Güney Amerika ülkesi olma yoluna mı girmiştir? Ülkemizin önünde bir rejim değişikliği, bir faşist diktatörlük tehlikesi mi
vardır?
“Sayın Ecevit, son basın toplantılarında bu soruları tartışma gündemine getirmiştir. Bazı yazarlar ve çevreler ise, ne zamandan beri Türkiye’nin yeniden “ABD’nin ileri karakolu” olmak tehdidi ile yüzyüze geldiğini söylemektedirler.
“Kars’tan gelen bir arkadaşımın anlattığı hikâyeyi hatırlamamak
elde değil: Köylünün biri, ayının saldırısına uğrar ve canını zor kurtarır.
Ne var ki, kafasına yediği pençeler yüzünden kulağı sağır kalır. Ayının
hışmına uğrayarak işitme duyusunu kaybetmiş olan köylüye artık hangi
olaydan söz etseniz, hep aynı cevabı vermektedir: “Ayı var ya ayı, ne yamandır, ne vahşidir o ayı!”
“Bazı “solcu” ve “ilericilerimiz”de, 1970’lerden beri dünyayı görmez
ve duymaz hale gelmişlerdir. Kafalar, 1960’ların dünyasında paslanmış
kalmıştır. Sanki beyinleri donmuştur. Beyinleri ile birlikte hayat da donmuştur. Hiçbir şey değişmemekte, her şey olduğu yerde durmaktadır.
ABD, eski ABD’dir. Sovyetler Birliği eski Sovyetler Birliği’dir. Türkiye
eski Türkiye’dir. 1950’li ve 1960’lı yılların gerçeğine takılmış kalmışlar,
dünyada ne olursa olsun, kim ne yaparsa yapsın, kırık bir plak gibi aynı
nakaratı tekrarlamaktadırlar: “ABD var ya ABD, varsa yoksa ABD!”
Rusya Afganistan’ı mı işgal etmiştir, bunların hedefi ABD’dir. Rusya’nın
kışkırttığı Vietnam Kamboçya’ya mı saldırmaktadır, oklarını ABD’ye
yöneltmektedirler. Sovyetler Birliği, deniz yollarını ve petrolü denetim
altına almak için Ortadoğu’ya mı yüklenmektedir, koro “ABD’nin ileri
karakolu oluyoruz” nakaratını en pes perdeden tekrar etmektedir.
“Ortaçağ kafası bu kez de “solcu” kılığında karşımıza çıkmaktadır.
Ama Galile’nin dediği gibi “dünya dönmeye devam ediyor.” Bugün ne
ABD dünkü ABD’dir, ne Sovyetler Birliği dünkü Sovyetler Birliği’dir, ne
Türkiye dünkü Türkiye’dir, ne de Ortadoğu dünkü Ortadoğu’dur!
“ABD’nin üstünlüğüne dayanan dünya çoktan gerimizde kalmıştır.
Güney Amerika modellerinin modası geçmiştir. ABD’nin ileri karakolu
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olan Türkiye, 1960’lı yıllara gömülmüştür. 1960’lı yıllarda “barış içinde
bir arada yaşama” ve “barış içinde yarış” siyasetlerini izleyen Sovyetler
Birliği de artık tarih olmuştur. Onun yerini Hitler’in yolunu izleyerek
köprübaşlarını ele geçirmeye çalışan ve dünya savaşına hazırlanan bugünkü Sovyetler Birliği almıştır.
“Gözümüzü dünyaya açalım! Son beş yılın olayı nedir? Dünyamızda
Güney Amerika modeli yeni diktatörlükler mi kurulmaktadır? Bunun tek
bir örneği var mıdır?
“Gerçek apaçık ortadadır. Bugün Amerikancı diktatörlüklerin nesli
tükenmektedir. Salazarların, Papadopulosların, Frankoların, Van Tiyölerin, Lon Nolların, 12 Martların, Şah Rızaların ve Somozaların modası
geçmiştir. Şimdi dünyamızı saran moda Moskova usulü faşist diktalardır.
“ABD, bugün dünyanın herhangi bir yerine pençesini daha fazla geçirecek güçten yoksundur. O, elinde olanla yetinmek durumundadır.
ABD’nin bugünkü güçler dengesinde atak yapmaya, maceralara kalkışmaya mecali yoktur. Bu süper devlet istikrarı ve var olan durumu savunmaktadır. Hatta onun bugün korumaya çalıştığı istikrar, ABD’nin dünya
halklarına her gün yeni ödünler vermek zorunda olduğu bir dünya durumunu içermektedir.
“Bugün ülkemizin yaşadığı süreç, yeniden ABD ileri karakolu haline
gelme ve Güney Amerika modeli bir diktatörlük altına düşme süreci değildir.
“Önümüzdeki dönem, Türkiye’nin göğüs göğüse geleceği tehdit, Sovyetler Birliği’dir.
“Yalnız dünya ve Ortadoğu durumu değil, Türkiye’deki güç ilişkileri de, ülkemizde Güney Amerika modeli bir rejimin gerçekleşmesine imkân tanımaz. Türkiye bugün özgürlüklere ve parlamentoya her zamandan fazla ihtiyaç duyacağı bir döneme girmiştir. Dış tehdidin yükselmesi, diktatör mantığına sahip bazılarının sandığı gibi, diktatörlükler için
elverişli bir zemin yaratmaz. Tam tersine Türkiye’de daha demokratik,
daha özgürlükçü bir rejimin gerçekleşmesi kaçınılmazdır. Unutmayalım
ki, Kurtuluş Savaşımızı başlatmak için Anadolu’ya ayak basanların ilk
işi, kongreler yapmak ve meclis açmak olmuştu. 1918’in bitkin Türkiyesi
bile emperyalizme boyun eğmedi. Hele bugünkü güçlü Türkiye’nin teslim olması düşünülemez. Türkiye’nin direnme ihtiyacı, diktatörlere şans
tanımaz, onların planlarını yerle bir eder. Türkiye, dış tehdide karşı gene
özgürlüğe, gene demokrasiye sarılacaktır. Bu, bir dilek değildir, tarihi zorunluluktur. Üstelik arkamızda yüz yıllık bir demokratik devrim birikimi
vardır. Bütün bu nedenlerle Güney Amerika modeli geçerli olamaz, olamayacaktır. Bu modelin Türkiye ekonomisine uymadığı ve uyamayacağı
ise ayrı bir gerçektir.
“Ama bir merkez, ülkemizde sürekli olarak “Amerikancı diktatörlük”
tehlikesinin reklamını yapmaktadır. Bu merkez Moskova’dır. Amacı, esas
tehlikeyi gizlemektir. Kafalarını 1960’larda unutmuş olan sağır ve körler
ise, ona yardımcı olmaktadırlar.
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“Bazı yozlaşmış ve ülkenin geleceğinden kopmuş aydınların milleti
bu kaçıncı aldatma girişimidir? Arkamızda hiç de uzak olmayan dersler
vardır. Her yeni emperyalist, eskimiş olanın bıraktığı kötü şöhretten yararlanmış ve halka inancı olmayan mevki düşkünleri bu yeni efendinin
davulunu çalmışlardır. Halka hiç bir zaman umut bağlamamış cuntacı
eskilerinin, bu kez de Rusya’nın yolunu açmaya çalışmaları bir rastlantı
mıdır?
“ABD, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra bir Sovyetler Birliği hayaleti
yaratarak ve “hürriyet” sloganlarıyla ülkemize girmişti. Gel zaman git
zaman işler tersine döndü. Bu kez de Moskova yöneticileri, ülkemizi ele
geçirmek için milletin dikkatini gene geçerli olmayan tehlikeler üzerinde
toplamaya çalışıyorlar.
“Hayaletlerle uğraşmayı bırakalım ve cephemizi gerçek tehdide dönelim! Bugün Türkiye’ye yönelen tehdit Kuzeyden gelmektedir. Ordu geçtikten sonra borazan çalmanın yararı yoktur.” (Doğu Perinçek, Aydınlık, 5
Şubat 1980 tarihli Başyazı)

Aynı bu içerikte binlerce sayfayı bulan zırvalama kaleme aldı bu zat ve
avanesi. Kitaplar yazdı, gazete yazıları yazdı, bugün de yaptığı gibi il il dolaşarak sözde konferanslar verdi, 1969’dan 1985’e kadar. Siyasi ömrünün bu
bölümünü kapsayan yılları devrimci açıdan, böyle ipe sapa gelmez, bir delinin zırvalamalarından daha fazla ciddiyet taşımaz ama aynı oranda da ABD
Emperyalizmini, onun saldırganlığını, planladığı, yönettiği faşist diktatörlükleri gölgelemeye, perdelemeye ve gözlerden kaçırmaya hizmet eden yani CIA
Sosyalizminden başka hiçbir sözle tanımlanamayan yazılar yazdı, konuşmalar yaptı. Dikkat edersek, yukarıdaki makalede savunulan kandırmaca tam da
ABD’nin, NATO’nun, Pentagon’un ve CIA’nın kandırmacasıdır, söylemidir.
Bunları yapan bir insanın daha doğrusu böylesine ömrünü ihanete düşmenin hazin gerçeğiyle yaşayarak geçiren bir siyasi sözde şefin hak ettiği nedir?
Yüzüne tükürülmek ve sosyalist ortamdan kovulmak. Tam da budur onun
hak ettiği.
Devrimcilik çocuk oyuncağı değildir. Son derece ciddi iştir, sorumluluğu
vardır, müeyyidesi vardır. Devrimci ortamda varım diyen her kişi ve hareket, yaptıklarından ve yapmadıklarından sorumludur. Bunların hesabını halk
önünde ve devrimciler önünde vermeye mecburdur.
Bunlar için eleştirinin diyalektiği öldürücüdür. Bunların ele alınır tarafı
kalmamıştır artık. Bunların yeri Tarihin çöplüğüdür. Siyasi sefalettir bunlar.
Ahlâki sefalettir bunlar. İnsan sefaletidir bunlar. Çürümüşlüktür, leşliktir, siyasi hurdadır bunlar. Ümraniye Hekimbaşı Çöplüğü bile bunların çıkardığı
kadar pis koku çıkarmaz ve yaymaz. Bunlar kadar iğrenç görünmez ve mide
bulandırmaz.
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Kim ne derse desin, biz Gerçek Devrimciler, ömrünü Marksizmin-Leninizmin yüce teorisinin ve önderimiz Kıvılcımlı’nın oluşturduğu Türkiye Devrimi’nin yolunu belirleyen ideolojinin rehberliğinde ve onun düşürdüğü ışığın
aydınlığında dövüşerek geçiren insanlar olarak bunlarla asla bir araya gelmeyiz. Bunların elini tutmayız. Yüz yüze olmayız. Çünkü midemiz kaldırmaz.
Ahlâki ve siyasi değerlerimiz bunu kabul etmez.
Biz, işte bu sebeplerden bunların yaptığına CIA Sosyalizmi diyoruz. Ve bu
Şeyh ve PDA Avanesi için “iflah olmaz” diyoruz.
Tabiî İP tabanındaki gençler aydınlatılabilir, kurtarılabilir bu bataklıktan.
Bu sebeple onlara yönelik çağrımızı hep güncelliyoruz. Diyoruz ki, aklınızı
özgürce kullanmaktan vazgeçmeyin. Bunu yapmadığınız anda kandırılmanız
hatta daha vahim olarak müritleşmeniz mukadder olur.
Devrimcilik futbol kulübü taraftarlığı değildir. Devrimci, biricik rehber
olarak diyalektik metot ve mantıkla çalışan, iş gören, aklını ve bilimi kullanan
kişidir.
Dikkat edersek, Mustafa Kemal de aynı şeyi önerir. Ne der, hatırlayalım:
“Ben, manevî miras olarak hiçbir âyet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş
ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevî mirasım ilim ve akıldır.” (M. Kemal, Cumhuriyet Bayramı Açılış Konuşması, 1933)

Ve yine çağının büyük devrimcisi Hz. Muhammed de aynı nasihatte bulunur ümmetine. Kur’an’da hatırladığımız kadarıyla tam 75 Ayette aklı kullanmanın önemine işaret edilir. Birini örnekleyelim isterseniz:
“Çünkü yeryüzünde debelenenlerin Allah katında en kötüsü, akıllarını işletmeyen sağır dilsizlerdir.” (Enfal Suresi, 22. Ayet, Yaşar Nuri Öztürk
Meali)

Bizim bu isteğimiz sadece İP’li gençlere yönelik değildir. Tüm yoldaşlarımıza ve insanlarımıza da hep aynı şeyi öneririz biz. Başka türlü gerçeğe
ulaşamayız ki. Olayları gerçeklikte oldukları gibi göremeyiz, anlayamayız,
kavrayamayız, yorumlayamayız. Dolayısıyla da ömrümüz yanlış, çıkmaz sokaklarda dolanmakla geçer. Tabiî aldatılmak, kandırılmak tehlikesi de cabası.
D. Perinçek’in makalesinde alay konusu ederek sözünü ettiği Karslı vatandaş aslında kendisinden başkası değildir, öyle değil mi? Olayları ve sonrasını
baz aldığımızda, oradaki ayı mağdurunun tâ kendisi olduğu ortaya çıkar.
Çünkü o zamanlar bunların bir Kabesi vardı: Pekin’deki ÇKP Karargâhı.
Oranın büyük Şeyhi “Mao Zedung Yoldaş”tı. Onun her söylediği Tanrı kelamı mertebesindeydi ve her cümlesi şaşmaz doğruları işaret ediyordu. Onun
söylediklerinden şüphe etmek, hâşâ dinden çıkmak, sapkın olmak anlamına
gelirdi.
Yukarıdaki makalede dile getirilen görüşler ve daha önceki aktarmaları112

mızda savunulan tezler Mao’nun 1963 sonrasında savunduğu antimarksist,
devrimcilikle uzaktan yakından ilgisi olmayan anlayışın, tüm dalkavukların
ve soytarıların yaptığı gibi “kraldan fazla kralcılık” ederek en uç boyutlara
taşınıp söylenmesinden başka bir şey değildir.
Kıdemli insanların hatırlayacağı gibi “Sovyet Sosyal Emperyalizmi”,
“Hitler’in çizmelerini giymiş Yeni Çarlar”, “Üç Dünya Teorisi” gibi insan aklıyla alay eden, sınıflarüstü saçmalamalardan ibaret olan söylemler
Mao’nun ortaya koyduğu sözde tezlerdi.

Mao ve güç zehirlenmesi
1980 öncesi kaleme aldığımız “İki Süper Oportünizm” adlı kitabımızda
bu tezlerin antimarksistliğini matematiksel bir kesinlikle ortaya koyarak göstermiştik. İlgilenen arkadaşlar başvurabilirler.
Mao, 1963’e kadar, bazı sosyal şoven zaaflar taşımakla birlikte, genelde
doğru bir devrimci hat izlemiştir. Fakat bu tarihten sonra, dünyanın nüfusça en büyük ülkesinde devrim yapmanın, iktidara gelmenin verdiği güçten
kaynaklanan, psikolojide “güç zehirlenmesi” diye adlandırılan bir hastalığa
yakalanmıştır. Yaşlanmasının ve beyin hücrelerindeki azalmanın üzerine bir
de “güç zehirlenmesi”nin yarattığı tahribat binince Mao, olayları doğru görmekten, kavramaktan ve sağlıklı düşünmekten bütünüyle uzaklaşmıştır.
İsterseniz, burada bu psikolojik durum üzerine ciddi bir araştırma yapan
Ian Robertson’ın “Zafer Sarhoşluğu” adıyla bu yıl Türkçede de yayımlanan
kitabından bir bölüm aktaralım, Türkçe baskıya yazdığı önsözden:
“Niçin pek azımız lider olmak ister? Çünkü çok, ama çok stresli ve
son derece yalnız bir iştir. Milyonlarca insanı etkileyen ve pek çoğunda
dargınlık ve öfke uyandırabilecek kararlar vermek zorundadırlar. İş onlarda biter ve verdikleri bazı kararlar kaçınılmaz olarak yanlış olacaktır.
Liderlik, uykusuz gecelerle ve sürekli psikolojik, bazen de fiziksel tehditlerle dolu bir iştir.
“Yani liderlere ve liderliğe arzu duyan liderlere ihtiyacımız var. Liderler gücü ellerinde tutmakla tatmin duygusu yaşamalıdır, eğer öyle olmazsa gücün farmakolojik yararlarını tecrübe edemezler: Güç antidepresan
ve kaygı giderici bir ilaçtır. Çünkü güç, ona açlık duyan kişilerin beyinlerinde testosteronu arttırır; testosteron beyindeki kimyasal haberci dopamini artırarak iyimserliğe, stratejik düşünmeye ve ‘önseziye’ yol açar.
“Güce arzu duymayan bir lider kötü bir lider olacaktır çünkü sorumluluk, kaygı ve yalnızlığın altında ezilecektir. Bu zayıf bir lider yaratır ve
zayıf liderler, uygarlığın hassas ağına diktatörler kadar büyük bir tehdit
olabilirler.
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“Ancak, işlerinin stresine katlanabilecek liderlere ne kadar ihtiyacımız olsa da, son bin yılda insanoğlu zamanla gücün ‘iki tarafı da keskin
bir kılıç’ olduğunu fark etmiştir. Evet, güç, liderleri teşvik eder ve streslerini azaltır, hatta onları daha akıllı yapar. Ancak denetlenmemişse veya
süresi çok uzunsa neredeyse kaçınılmaz olarak beyin işlevlerini çarpıtarak
yargı bozukluğuna, vazgeçilmezlik yanılgısına, risklere karşı kör olmaya ve
duygusal duyarsızlığa yol açar.” (agy, s. 10)
“Dünya için en büyük tehditlerden biri, güce ihtiyacı fazla olan bir
lider galip geldikten sonra kanına pompalanan testosterondur. Bu hormonal dalga sarhoş edicidir. Bir sonraki ve daha tehlikeli zirveyi gözüne
kestiren dağcı gibi, güçle uyarılmış politikacı, günlük politikaların sıradanlığıyla uğraşmayı zor bulur, kazanmış olmanın kimyasal olarak tetiklediği kafa olma hissini arzular. Ne yazık ki bütün diğer zirvelerde olduğu
gibi aynı etkiye ulaşabilmek için bir sonraki uyaranın daha güçlü olması
gerekecektir.
“Psikolojik olarak güce ihtiyacı yüksek olan politik liderler, hükümetlerini, var olan kabine ve komite sistemlerini es geçerek, küçük beyin takımlarıyla yönetme eğilimindedirler.” (agy, s. 143)
“Gücün beyinde ürettiği testosteron ve diğer kimyasallar düşünce ve
duyguları değiştirmekle kalmaz, bunun yanı sıra özellikle güce ihtiyacı
yüksek olan bireylerde kelimenin tam anlamıyla bağımlılık yapar. (...)
“Güç bizi daha akıllı, hırslı ve odaklı yapar. Kazandığımız zaman bu
özelliklerimiz daha da bilenir ve gelecekteki kazanma şansımızı artırır.
Güç bizi, daha çok güç kazanmamız için beynimizde kapılar açacak şekilde değiştirir. Başka bir deyişle güç, gelecekte daha iyi bir kazanan olmamız için beyindeki güçle tetiklenen olumlu bir geribesleme yoluyla bizi
kuvvetlendirir. (agy, s. 148)
İnsan doğasını kavrayıp bilince çıkaran Tarihteki büyük devrimci önderler,
önemli uyarılarda bulunurlar insanlığa.
Tarihin determinist gidişini olduğu kadar toplum yapısını ve işleyişini ve
insanın ruh yapısını dâhice bir sezişle kavrayan Büyük Devrimci Hz. Muhammed de der ki; “Allah’ımdan her gün 70 kere tövbe ederek affımı dilerim.”
Bu sözüyle demek ister ki bakın, ey ümmetim, ben ki peygamberim, Allahın elçisiyim, buna rağmen her gün 70 civarında hata yapıyorum, yanlış
yapıyorum ve bunlardan dolayı affımı diliyorum. Siz ki ümmetimdensiniz,
çok daha fazla hatalar, yanlışlar yapma potansiyeline sahipsiniz. Bu bakımdan kendinizi asla yanılmaz, eşi bulunmaz önderler ya da insanlar olarak görmeyin. Hep dostlarınızla, yoldaşlarınızla meşverette bulunun. Yani konuları,
olayları tartışarak birlikte karar alın. Birbirinize hep danışın. Özetçe Hz. Mu114

hammed kolektif önderlik öneriyor.
Melek yüzlü ve melek kalpli Marks-Engels-Lenin ve Kıvılcımlı Ustalar da
hep aynı uyarılarda bulunurlar.
Lenin ölüm döşeğindeyken partinin lider kadrosunda en önde gelen iki kişinin; Stalin ve Troçki’nin bu yönden çok zaaflı olduklarını bildiği için onlara
karşı önlemler alınmasını ister. Her ikisinin de partinin Genel Sekreterliğine
getirilmemesini ister. Stalin Yoldaş çok katıdır, kabadır, haşindir, o bakımdan
onun yerine yoldaşlarına karşı çok daha içtenlikli, sevecen ve mülayim davranan birinin Genel Sekreterliğe getirilmesini ister. Tabiî bu vasiyeti kabul
edilmez.
Ve ikinci olarak da Merkez Komitesinin sayısının artırılarak 200 kişiye
çıkarılmasını ve sayıca işçi üyelerin ağır bastırılmasını ister. Böylece partideki
hastalıklı kişi eğilimlerini, zaaflarını engelleyebileceğini düşünür. Yani Lenin
Usta kendinden sonra partinin düşeceği felaketleri dâhice öngörür ve önlemler
alınmasını ister. Ama ne yazık ki isteği kabul görmez.
Önderimiz Kıvılcımlı’dan da bir anekdot nakledelim:
1971 başlarıydı. Yani 12 Mart’ın arifesiydi. Pratik işlerden sorumlu kıdemli bir ağabeyimizle Usta’mız arasında, yine pratiğe yönelik bir işbölümünden
dolayı, anlaşmazlık çıkmıştı. Pratikçi kıdemli ağabeyimiz, benim dediğim kabul edilmezse ayrılırım tehdidinde, dayatmasında bulunmuştu. Çok çalışkan,
fedakâr, inançlı, kararlı bir ağabeyimizdi. O yüzden benim gönlüm bir türlü
ayrılmasını kabul etmiyordu. Usta’mızla kendisini uzlaştırmak için çok çaba
sarf ettik. Bu konuya ilişkin evinde yaptığımız son görüşmede aynen şunları
söyledi: O ağabeyimizin adını vererek “Padişah olmak istiyor. Sosyalizmde
padişahlık olmaz!”, dedi.
Bunun üzerine biz çabamızı noktaladık. Pratikçi Ağabeyimiz de ayrıldı.
Özetçe, Sosyalizmde kolektif liderlik vardır. Kolektif düşünce, kolektif
davranış.
Başkan Mao da sözünü ettiğimiz küçükburjuva sınıf karakterinden kaynaklanan sosyal şovenizme ilişkin bir eğilim taşıyordu. Ayrıca kişiliğinde,
vicdan yapısında, empati yapabilme kapasitesinde de eksiklikler vardı. Tüm
bu zaaflarına ek olarak, üzerine çöken yaşlılığın da etkisiyle bu “güç zehirlenmesi” denen hastalığa yakalanmıştır. Ve o hastalık sonucu sağlıklı işlemeyen,
değerlendiremeyen beyninin ürettiği tezlerdir yukarıda andığımız, Doğu Perinçek’in de 10 yıllar boyunca dervişin zikri gibi durup dinlenmeden tekrarladığı kavramlar, ibareler.
Eğer onun-Mao’nun ortaya attığı bu saçma tezleri, sözde teorileri sıradan
insanlar savunsaydı, her devrimci, hatta her demokrat aydın, her namuslu aydın ona; “Arkadaş sen bir psikiyatra görün. Senin tıbbi yardıma ihtiyacın var”,
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derdi duraksamadan. Ama Mao gücünde biri söyleyince dünyanın hemen her
ülkesinde D. Perinçek ve PDA Şürekâsı benzeri zavallılar sürüsü, onu ciddiye
almış ve sol adına yıllarca savunma gafletinde bulunmuştur. Tabiî yaptıkları
sonuç itibarıyla ihanet olmuştur, ABD Emperyalizmi ve CIA yandaşlığı olmuştur.

Perinçek ve Avanesi’nin şaklabanlıklarından bir demet
Konu açılmışken, insana şaka gibi gelen ama aynı oranda da karşıdevrimci
ve Amerikan yandaşlığı anlamında olan birkaç aktarma daha yapalım, D. Perinçek’ten. Ki aklına ihanet içinde olmayan, aklına sırtını dönmeyen herkes,
bunların 10 yıllarca nasıl bir bataklık içinde debelendiklerini ve ABD Emperyalistleri karşısında utanç verici bir alçaklıkla şaklabanlık yaptıklarını netçe
görsün:
“Bugün Akdeniz’de kıyısı olan bütün ülkeler Sovyet saldırı ve yayılmasının hedefi haline gelmiştir. Yeni Çarlar, her yerde olduğu gibi Akdeniz’de de hegemonyayı ele geçirmenin başlıca aracı olarak askeri güçlerini
görüyorlar. Brejnev sosyal-emperyalistleri Akdeniz’in tek efendisi olmak
için savaş gemilerini Türkiye boğazlarından aşağıya indirmektedirler.
“(...)
“Sosyal-emperyalistler, askeri tehdit yanında Akdeniz bölgesindeki ülkeleri kendi tarafına çekmek amacıyla yoğun bir faaliyet içindedir. Sovyet
Dışişleri Bakanı Gromiko, ‘İtalya’nın Sovyetler Birliği ile siyasi işbirliği yapması gerektiğini’ açıkça söylemiştir. Sovyetler Birliği, İtalya’daki
Sovyet yanlısı güçleri mali ve siyasi yönden desteklemektedir. Sovyetler
Birliği’nin doksandan fazla casusu ve bine yakın istihbaratçısı, İtalya’nın
siyasi, askeri, iktisadi ve kültürel alanlarına sızmıştır. Yugoslavya üzerindeki bugünkü Sovyet baskı ve müdahalesinin, Tito’nun ölümünden sonra daha da yoğunlaşacağı anlaşılmaktadır. Sovyet sosyal-emperyalistleri,
pençelerini Portekiz ve İspanya’ya da uzatmıştır. Sovyet revizyonistleri,
Portekiz’deki beşinci kolunu para ve silahla desteklemiş ve bu ülkeyi
kendi denetim alanı içine çekmeye çalışmıştır. Bütün bunlara ek olarak
Kıbrıs buhranı, ABD’nin Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs üzerindeki denetimini sarsmış, Sovyetler Birliği’nin bu bölgedeki yayılması büyük hız
kazanmıştır.
“Üçüncü bir dünya savaşının esas olarak Avrupa’da yapılacağı ve Avrupa’yı ele geçirmek için yürütüleceği açıktır. Özet alarak, Avrupa ülkeleri bugün dünyada en fazla Sovyet tehdidi altında olan ülkelerdir. Avrupa’nın güney kanadı ise, Sovyet sızma ve yayılmasının bugün en yoğun
olduğu alandır.
“Bütün bu şartlar altında Türkiye’de baş düşmanın tek başına ABD
olduğunu ileri sürmek, esas tehlikeyi gözlerden saklamaktan başka neye
hizmet etmektedir? (D. Perinçek, Türkiye Devriminin Yolu, s. 34-35)
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“Bugünkü Türkiye 1950’lerin veya 1960’ların Türkiyesi değildir.
ABD’nin ülkemizdeki durumu on veya yirmi yıl öncesine göre büyük ölçüde sarsılmıştır. Bugün iktidarı ve muhalefetiyle hâkim sınıfların bütün
kesimleri ABD emperyalizmine çatmaktadır. ABD’nin Türkiye’deki güçleri dağılma, parçalanma ve tam bir keşmekeş içindedir. Hâkim sınıflar
içinde hiçbir kesim ABD’yi açıkça savunamamaktadır. Hâkim sınıfların
bütün kesimlerinde, ABD emperyalizminden derece derece uzaklaşma ve
eskiye göre daha az bağımlı bir tutum göze çarpmaktadır.
“ABD bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de darbeler düzenleyecek, durumunu pekiştirecek ve faşist diktatörlükler tezgâhlayacak gücü
yitirmektedir. ABD inisiyatifi kaybetmiştir, olaylar yaratacak güçten yoksundur, daha çok rakip süper devletin yaratacağı olaylar karşısında tavır
belirlemek durumundadır.
“(...)
“ABD’nin Türkiye’deki durumunun ve siyasal etkisinin zayıflaması,
ideolojik ve kültürel alanda da kendini göstermektedir. ABD emperyalizminin 1950’lerin sonunda doruğuna ulaşan ideolojik ve kültürel baskısı 1960’larda ve 1970’lerde güçlü darbeler yemiştir. Bugün ideolojik ve
kültürel alanda gittikçe büyüyen tehlike, Sovyet sosyal-emperyalizminin
revizyonist kültürüdür.” (agy, s. 40-41)
“Sovyetler Birliği’nin beşinci kolu bu açıklamalardan sonra, Türkiye’de maceracı grupların başına geçmiş ve açıkça iç savaş kışkırtıcılığına
başlamıştır. Sovyet sosyal-emperyalizmi, maceracı grupları kendi iç savaş
siyasetinin aleti olarak kullanmak yanında, CHP’nin uyanık olmayan tutumundan da yararlanmaktadır. Sahte TKP, CHP saflarına sızarak güç
toplamaktadır.
“(...)
“Özetleyecek olursak: Sovyetler Birliği’nin Türkiye siyaseti, kargaşalık çıkarmak, yıkıcılık yapmak, Türkiye ile Kıbrıs ve Yunanistan arasında
savaş körüklemek, ülkemizde milli düşmanlıklar kışkırtmak, sonuç olarak Türkiye’yi zayıf düşürmek, parçalamak, darbeler ve askeri zorbalık
yoluyla ülkemizin efendisi olmaktır. (agy, s. 43-44)
“Sovyetler Birliği’nin Türkiye’ye açtığı krediler, protokollerde yazıldığı kadar büyük değildir, fakat gene de önemsenecek miktarlara varmış
bulunmaktadır. Unutulmaması gereken nokta şudur: Sovyetler Birliği,
Türkiye’ye ekonomik yayılma yoluyla hâkim olma siyaseti izlemektedir.
(...)” (agy, s. 46)
“(...) Yazının başından beri dünya şartları ile ilgili olarak açıkladığımız görüşler, Lenin’in proletarya devrimi teorisinin ve emperyalizm teorisinin günümüz şartlarına uygulanması sonucu ortaya çıkmıştır. Mao
Zedung’un günümüzdeki dünya şartlarını açıklayan Üç Dünya Tahlilinin
dayandığı temel budur. Biz, Lenin’in proletarya devrimi ve emperyalizm
teorilerini, Mao’nun Üç Dünya Teorisini doğru buluyoruz. Bu fikirlerin
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mücadelemize ışık tuttuğu inancındayız. Yoksa biz, ne Ekim Devrimini
kopya ediyoruz, ne Çin Devrimini.
“Görüldüğü gibi, Yoldaş dergisinin ‘kopya çekme’ ve ‘kaba tekrarcılık’ ile suçladığı şey, aslında Lenin’in ve Mao Zedung’un teorilerinin kabul edilmesi ve Türkiye devriminin meselelerine uygulanmasıdır. Bu sebeple Yoldaş dergisinin şu sorular üzerinde yeniden düşünmesi gerektiği
kanısındayız:
“1. Sovyet sosyal-emperyalizminin bugün yükselen ve daha saldırgan
emperyalist olduğunu kabul ediyor musunuz?
“2. İki süper devlet arasındaki ilişkide rekabetin esas, uzlaşmanın
ikincil olduğunu kabul ediyor musunuz?
“3. İki süper devlet arasındaki hegemonya mücadelesinin günün birinde savaşa yol açacağını ve bugün savaş etkenlerinin arttığını kabul ediyor
musunuz?
“4. Savaşın esas kaynağının Rus sosyal-emperyalizmi olduğunu kabul
ediyor musunuz?
“5. Brejnev’in Hitler’in izinden gittiğini kabul ediyor musunuz?
“6. İki süper devlet arasındaki rekabetin odak noktasının bir kanadı
Ortadoğu olmak üzere Avrupa olduğunu kabul ediyor musunuz?
“7. Türkiye’nin dünya haritasındaki yerini kabul ediyor musunuz?
“8. Türkiye’nin ABD işgali altında olmayıp, yarı-sömürge nitelikte bir
Üçüncü Dünya ülkesi olduğunu kabul ediyor musunuz?
“9. Sovyet sosyal-emperyalizminin yayılma planlarını yoğunlaştırdığı
Avrupa’nın güney kanadında önemli çatlaklar ve sarsıntılar olduğunu kabul ediyor musunuz?
“10. Türkiye’deki ABD etkisinin son yıllarda büyük bir gerileme içinde olduğunu ve Yeni Çarların Türkiye’ye hızla girdiğini kabul ediyor musunuz? vb. vb... (agy, s. 36-37)
“Sovyet sosyal-emperyalistleri, ideolojik ve kültürel alanda Türkiye’de
yoğun bir faaliyet içindedir. Sosyal-emperyalizmin beşinci kolu görevini
yapan revizyonistler, basın organları, kitle haberleşme araçları ve TRT
içinde çeşitli yerlere yuvalanarak, Türkiye’de geniş bir propaganda ağı
yaratmışlardır. Bu propaganda ağı aracılığıyla, KGB’nin yalan makinasının ürettikleri yapılmakta, dünyadaki ve Türkiye’deki birçok olay kamuoyuna Sovyet propaganda hedefleri açısından yansıtılmaktadır. (agy, s. 53)
“Kültürel alanda sosyal-emperyalistlerle kurulan ilişkiler, ortak filmler çevirmek, film stüdyoları kurmak, Moskova’da basılan gazete ve kitapların Türkiye’de serbestçe satılması noktasına gelmiştir. Revizyonist
ideolojiyi yayan filmler televizyonda gösterilmektedir. Her yıl sinemalarımızda üç dört Sovyet filmi boy gösteriyor. Hatta ülkemiz sporu bile sosyal-emperyalist yayılmacılıktan kendisini kurtaramadı. 1979 yılı 19 Mayıs gösterileri Bulgar uzmanlar tarafından hazırlanmaktadır. (agy, s. 54)
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“Türkiye ile Sovyetler Birliği arasındaki ‘Dostluk ve İşbirliği Anlaşması’nın önemi, Sovyetler Birliği konusunda ‘barışçı’ ve ‘dost’ bir ülke
hayali yaymasında, dolayısıyla teslimiyetçiliği güçlendirmesindedir. Sovyet sosyal-emperyalistlerinin Türkiye üzerindeki hegemonyacı emelleri
açısından bir başarı olmuştur. Çünkü bu anlaşma, Sovyetler Birliği’nin
askeri zorbalığa dayanarak yayılma peşinde koştuğu gerçeğinin üzerine
perde çekmiş ve Türkiye’de uyanıklığı köreltmeye hizmet etmiştir. Başbakan Ecevit’in sık sık tehlikenin Sovyetler Birliği’nden değil Yunanistan’dan geldiğini iddia etmesi, bu teslimiyetçi tutumun üstüne tüy dikmiştir.” (agy, s. 56)
“Diğer taraftan revizyonistler, halkımızın ABD emperyalizmine ve faşizme karşı mücadelesinin içine gizlenerek Türkiye devrimini baltalamaya ve halkın mücadelesini Sovyet hegemonyasına alet etmeye çalışıyorlar.
Devrimin zafere ilerlediği şartlarda, revizyonistlerin gücü yetmeyince sosyal-emperyalistler doğrudan müdahale edecektir. Bu müdahale, Sovyetler
Birliği’nin kendine yakın bir hükümeti askeri güçleriyle desteklemesi şeklinde de olabilir.” (agy, s. 63)
“Unutmayalım ki, Türkiye Angola kadar uzak bile değildir ve Sovyetler Birliği önümüzdeki dönemde yayılmak için her zamankinden daha
fazla askeri yollara başvuracaktır. (...)” (agy, s. 65)

Doğu Perinçek ve PDA Avanesi’nin her bir satırı birer utanç ve alçaklık
belgesinden başka hiçbir şey ifade etmeyen böyle binlerce sayfalık belgesi
var şu an arşivlerde. O günleri yaşamamış genç kuşaklar, bu insan aklıyla
alay eden ve gerçekleri tamı tamına tersyüz ederek ABD Emperyalistlerine
yandaşlık ve uşaklık eden bu kişilerin iç yüzlerini ve on yıllar boyunca nelerle
uğraştıklarını iyice görsünler diye uzun tuttuk aktarmalarımızı.
Dikkatli okuyucu arkadaşların hemen kavradığı gibi, Sovyetler Birliği
Türkiye’ye devrimi önlemek için mutlaka müdahale edecektir ve Türkiye
Devrimi onların deyişiyle bu “Yeni Çarların” işgaline karşı bir ayaklanmanın
başarıya ulaşmasıyla gerçekleşmiş olacaktır.
D. Perinçek ve PDA Avanesi, her biri de birer Finans-Kapital hükümeti
olan İtalya ve benzer Avrupa hükümetlerinin, Türkiye’deki Demirel başbakanlığındaki, Alparslan Türkeş’in, Necmettin Erbakan’ın, Turhan Fevzioğlu’nun ve partilerinin içinde yer aldığı Milliyetçi Cephe (MC) Hükümetlerinin Sovyetler Birliği’ne karşı tutumunu bile teslimiyetçi buluyor. Neredeyse
onların Sovyetler Birliği’ne savaş açmasını istiyor.
Dünyanın başhaydut emperyalist devleti ABD’yi ise neredeyse hiçe indirgiyor. Bu yaklaşıma göre ABD, sadece Sovyetler Birliği’nin saldırganlığı
karşısında ayakta, hayatta kalma mücadelesi veriyormuş. Eski mevzilerini de
büyük ölçüde kaybetmiş. Bunu şöylesi bir örnekle de karikatürize eder:
“Bugün Türkiye’de kapıdan kovulmaya çalışılan bir kurt vardır: Bu
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kurt, ABD emperyalizmidir. Kaplan ise, artık evin bacasında değildir.
Türkiye halkı kurdu kovmak için mücadele ederken, kaplan bacadan
süzülmüş evin mutfağına inmiştir. Şimdi dişlerini bilemekte, tırnaklarını
göstermekte ve evin tek efendisi olmaya hazırlanmaktadır. Kaplanın rakibi olan kurt ise kocamıştır, bütün dünya halklarından yediği dayaklar yüzünden yaralanmış, birçok dişi dökülmüştür. Kurt, Türkiye’de de önemli
darbeler yemiştir ve eskisi gibi hükümferman değildir. Gerek kaplan, gerekse onunla işbirliği eden revizyonist çakallar, Türkiye halkının yalnız
kocamış kurdu evden atmak için mücadele etmesini istiyorlar. Kaplan,
kurtla beraber kendisinin de baş düşman olarak görülmesini istemiyor.
Böylece o, rakibi olan kurt evden kovulurken evin tek efendisi olmayı ve
çakalların faşist diktatörlüğünü kurmayı planlamaktadır. Yoldaş dergisinin ABD emperyalizmini tek başına baş düşman olarak gören tutumu ve
birçok temel konudaki siyasetleri revizyonistlerden farklı değildir. (agy,
s. 60)

Yukarıdaki trajikomik masalda sözü edilen “yediği dayaklar yüzünden yaralanmış, birçok dişi dökülmüş” kurt hikâyesi doğrusu bir hayvansever olarak
bizim bile yüreğimizi acıttı. Vakit kaybetmeden soralım:
Hafız, nerede ya bu yaralı kurt? Ne oldu bu hayvana? Yerini tarif et de bir
veterinere götürelim. Yazık, o da can taşır insanlar gibi. Hiç değilse ömrünün
son yıllarını acısız geçirsin hayvancağız.
Ha, bir de, Hafız bu kaplan ne oldu ya? Bak habire dişlerini biliyormuş,
pençelerini gösteriyormuş sağa sola. Bunu da bulalım da bir uyuşturucu iğneyle filan uyutup yakalayalım, doğal ortamına bırakalım. Afrika mı, Bengal
mi neresiyse ortamı.
Hiç söz etmez oldun bak bunlardan. Bunları bıraktığın gibi hiç “Mao Zedung Düşüncesi” de aklına gelmiyor.
Şimdi hangi düşüncenin buyrukları doğrultusunda davranıyorsun? Rehberin kim?
Bak, belki yüzlerce, binlerce kez tekrarladığın gibi “Mao Zedung Düşüncesi” ve onun “Üç Dünya Teorisi”ni bilmeden dünya olaylarını kavramak mümkün değilmiş. Niye bunları anlatmıyorsun şimdi taraftarlarına, İP’li gençlere?
Bak, o yaralı kurdun avcılıkta kullanılan amcaoğlu gibi dolaşıyorsun Türkiye’nin illerini ve konferanslar veriyorsun. Ulusal Kanal’daki reklamlarından öğrendiğimize göre.
Niye bunlardan hiç söz etmiyorsun?
Cevap ver bakalım.
Veremezsin tabiî, değil mi?
O yıllarda Çin’in, ÇKP’nin Türkiye’de amigoluğunu yaparak önünün açılacağını, ABD Emperyalistlerinin kötülüklerini neredeyse hiç derecesine in120

dirgeyip onların da desteğiyle “Büyük Güçler Platformuna Çıkmak” biçiminde ifade ettiğin yere zıplamayı umuyordun.
Ama olaylar ve gerçekler senin savunduğun zırvalamaların ne pespaye
şeyler olduğunu, devrimci açıdan hiçbir değer taşımayan alçaklıklardan ibaret
olduğunu 2+2=4 ederce ispatladı, kanıtladı, değil mi?
O bakımdan, Amerikancı Sevrci Cephede yaptığın bu aşağılık işlerden
vazgeçip Ulusalcı kulvara zıpladın, değil mi?
İşin gücün şimdi de bu kulvarı kirletmek, rezilliklerinle itibarsızlaştırmak.
Ne utanmaz arlanmaz adamlarsınız siz ya...
Çin’e ve ÇKP’ye bu kadar amigoluk etmek, kendilerine şöyle bir kazanç
sağlıyordu:
O yıllar boyunca bu hareketin ikinci adamı konumunda bulunan Gün Zileli’nin anılarından öğrendiğimize göre, Çinliler bu zırvalamaların yer aldığı
Aydınlık Gazetesi’nin her gün 500 adedini alıyorlarmış. Bir yıllık gazete parasını da peşin vermişler.

Perinçek ile 12 Eylülcülerin
dostları da, düşmanları da ortaktır
İşin daha da vahimi yoldaşlar, yine Gün Zileli’nin anılarında ortaya koyduğu şu gerçektir:
Bunlar başta da söylediğimiz gibi D. Perinçek’in teyze oğlu “Ve Gürbüz
Tüfekçi” ve benzerleri vasıtasıyla MİT’le devamlı görüşmektelermiş. D. Perinçek, PDA Avanesi’ne “biz MİT’i kullanıyoruz” diye savunuyormuş bu ihanetlerini. Gün Zileli şöyle der anılarında:
“Biz MİT’i kullandığımızı sanıyorduk ama sonuçtan bakınca görülüyor ki MİT bizi kullanmış.”

O günlerin MİT’i (tabiî bugün de öyle ya) Kontrgerilla’yla kafa kafaya
vermiş, 12 Eylül Faşist Diktatörlüğünün nasıl oturtulacağının planları ve davranışıyla meşguldür. İşte bu MİT, bu işleri arasında D. Perinçek ve PDA Avanesi’ni de o zamanki adlarıyla TİKP’i de “kullanmış”. Zaten yukarıda aktardığımız belgeler bu kullanmanın tartışılmaz kanıtları durumundadır.
Türkiye’de o günlerde bazen 5, bazen 10, bazen 20, bazen Maraş Katliamı’nda olduğu gibi 111 insan hayatını kaybetmektedir. ABD Emperyalistleri ve Kontrgerilla yani CIA, MİT, Özel Harp Dairesi, bu ortamı özellikle
yaratmaktadırlar. Çünkü insanlar canından bezdirilmeli, can güvenliği sıfıra
indirilmeli, neredeyse herkes sokağa çıkmaktan korkar hale getirilmelidir. Ancak bu hale getirilen bir halk faşist diktatörlüğü kurtarıcı diye kabullenebilir.
Çünkü ne diyordu cunta ilk bildirisinde 12 Eylül şafağında okunan?
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“MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ’NİN 1 NUMARALI BİLDİRİSİ:
“Yüce Türk Milleti;
“Büyük Atatürk’ün bize emanet ettiği ülkesi ve milletiyle bu bütün
olan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, son yıllarda, izlediğiniz gibi dış ve iç
düşmanların tahriki ile, varlığına, rejimine ve bağımsızlığına yönelik fikri
ve fiziki haince saldırılar içindedir.
“Devlet, başlıca organlarıyla işlemez duruma getirilmiş, anayasal kuruluşlar tezat veya suskunluğa bürünmüş, siyasi partiler kısır çekişmeler
ve uzlaşmaz tutumlarıyla devleti kurtaracak birlik ve beraberliği sağlayamamışlar ve lüzumlu tedbirleri almamışlardır. Böylece yıkıcı ve bölücü
mihraklar faaliyetlerini alabildiğine arttırmışlar ve vatandaşların can ve
mal güvenliği tehlikeye düşürülmüştür.
“Atatürkçülük yerine irticai ve diğer sapık ideolojik fikirler üretilerek,
sistemli bir şekilde ve haince, ilkokullardan üniversitelere kadar eğitim
kuruluşları, idare sistemi, yargı organları, iç güvenlik teşkilatı, işçi kuruluşları, siyasi partiler ve nihayet yurdumuzun en masum köşelerindeki
yurttaşlarımız dahi saldırı ve baskı altında tutularak bölünme ve iç harbin eşiğine getirilmişlerdir. Kısaca devlet güçsüz bırakılmış ve acze düşürülmüştür.
“Aziz Türk Milleti:
“İŞTE BU ORTAM İÇİNDE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ, İÇ
HİZMET KANUNUNUN VERDİĞİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ’Nİ
KOLLAMA VE KORUMA GÖREVİNİ YÜCE TÜRK MİLLETİ ADINA
EMİR VE KOMUTA ZİNCİRİ İÇİNDE VE EMİRLE YERİNE GETİRME KARARINI ALMIŞ VE ÜLKE YÖNETİMİNE BÜTÜNÜYLE EL
KOYMUŞTUR.
“Girişilen harekâtın amacı, ülke bütünlüğünü korumak, milli birlik
ve beraberliği sağlamak, muhtemel bir iç savaşı ve kardeş kavgasını önlemek, devlet otoritesini ve varlığını yeniden tesis etmek ve demokratik
düzenin işlemesine mani olan sebepleri ortadan kaldırmaktır.
“Parlamento ve Hükümet feshedilmiştir.
“Parlamento üyelerinin dokunulmazlığı kaldırılmıştır.
“Bütün yurtta sıkıyönetim ilan edilmiştir.
“Yurt dışına çıkışlar yasaklanmıştır.
“Vatandaşların can ve mal güvenliğini süratle sağlamak bakımından
saat 05’den itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı konulmuştur.
“Bu kollama ve koruma harekâtı hakkında teferruatlı açıklama bugün
saat 13:00’daki Türkiye Radyoları ve Televizyonun haber bülteninde tarafımdan yapılacaktır.
“Vatandaşların sükûnet içinde radyo ve televizyonları başında yayınlanacak bildirileri izlemelerini ve bunlara tam uymalarını ve bağrından
çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerine güvenmelerini beklerim. (Genelkurmay ve
Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Org. Kenan Evren)

122

Dikkat edersek yoldaşlar, faşist cuntanın bildirisinin içeriği, D. Perinçek’in
ve PDA Şürekâsının yukarıda aktardığımız yazılarının içeriği ile benzerlik
göstermektedir. Şu farkla ki; D. Perinçek ve PDA, cunta şefinin halkı kandırmak için öne sürdüğü şikâyetlerinin müsebbibi olarak “Yeni Çarlar” dediği
Sovyetler Birliği’ni gösterir sürekli açıktan ve vurgulayarak. Kenan Evren’se
Sovyetler’i adını anmadan dolaylı yoldan işaret etmektedir. “Dış ve iç düşmanlar Türkiye’yi bölünme ve iç harbin eşiğine getirmişlerdir.”, demektedir.
Buradaki dış düşman Sovyetler Birliği’dir, iç düşman da devrimciler, sosyalistlerdir.
Faşist cuntanın şefi Kenan Evren, D. Perinçek ve Avanesi gibi psikiyatrik
sorunlar yaşamadığı için o eldivenli konuşuyor, usturuplu gidiyor. Fark sadece
işin bu yönünde.
Bugün artık daha önce de söylediğimiz gibi, Türkiye’nin ve dünyanın
namuslu aydınlarının tamamı bu faşist diktatörlüklerin ABD ve CIA eliyle
planlanıp, yönlendirilip, uygulatıldığını çok açık bir şekilde bilmektedir. 12
Eylül Faşist Diktatörlüğünün yukarıda imzası da bulunan Amerikanofil generallerinin tamamı, CIA’nın kendi sözleriyle-deyişiyle, Paul Henze’nin “Our
Boys”udur yani Türkçesiyle CIA’nın Ankara İstasyon Şefi Paul Henze’nin
oğlanlarıdır.
İşte bilinçsiz halk kitlelerinin aldatılarak bu faşist cellâtları kurtarıcı diye
karşılayabilmeleri için 12 Eylül öncesinde 5000 insanımız hayatını kaybetmiştir. Tabiî bu 5000 insanın tahminen dörtte üçü ya da (en asgarisinden tutsak
bile) üçte ikisi devrimcilerden oluşmaktadır. Bu tahmini o günleri yaşamış bir
devrimci olarak yapmaktayız.
CIA’nın yaptırttığı bu katliamların şu somut belgelerini ortaya koyabiliriz.
CIA teorisyeni D. Galula’nın kitabını Türkiye’ye uyarlayan Tümg. M. Cihat
Akyol’un Silahlı Kuvvetler Dergisi’nde yayımlanan kitabında şöyle bir buyruk verilmektedir Kontrgerillacılara:
“Halkı mukavemetçilerden ayırmak için, (mukavemetçiler dediği devrimciler oluyor - Nurullah Ankut) sanki ayaklanma kuvvetleri yapıyormuş
gibi, mücadele kuvvetlerince (Kontrgerillacılarca - N. A.) zulme kadar varan halka haksız muamele örnekleriyle sahte operasyonlara başvurması
tavsiye edilir.” (D. Galula, Kontrgerilla Savaşı Teori ve Pratik, Önsöz Yerine,
Kawa Yayınları, s. 9)

Görüldüğü gibi açıkça halka her türlü zulmü yapın, katliamı yapın, bunu
da devrimcilerin üzerine yıkın, diyor alçaklar. Bu şekilde bu namussuzca
oyunlarla halkı devrimcilerden uzaklaştıracaklarmış.
Yine aynı amaçla yazılmış Piyade Kd. Alb. Cahit Vural imzasıyla 1972
Aralık ayında Ankara’da basılıp “Hizmete Özel” damgasıyla Kontrgerilla birimlerine dağıtılmış “Gerillaya Giriş” adlı kitaptan birkaç paragraf aktaralım:
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“Gerillayla mücadele için gerekli fikre sahip bedeni eğitim görmüş birliklerin bir ‘Karşı-Gerilla’ birliği olarak kurulması ve mücadeleye geçmesi savunulmaktadır.” (Aktaran: Milliyet, 2 Şubat 1978)

Milliyet aktarmaya devam eder Cahit Vural imzasıyla yayımlanan Kontrgerilla kitabından.
“Yalnız şurası muhakkak ki gerilla ve gerillaya karşı koyma sorunları propaganda üzerinde vücut bulur. Bu ameliye mikropların üretilmesi
gibidir.
“Silahlı kışkırtıcı ajan tipi şehir gerillasının tatbikatlarından elde edilen tecrübeyle ortaya çıkmıştır. Kalabalık şehirlerde kışkırtıcı ajanlar
organize edilip üniversite ve fabrikalara sokulurlar, endüstri ve eğitim
müesseselerini ele geçirirler. Bu ajanlar sabotaj malzemeleriyle yıkıcı faaliyette bulunurlar. Tedhiş hareketleri düzenleyerek “gaye uğruna” soygunlar yaparlar ve cinayet işlerler.
“Şehirde mevcut haydutlar, gerillalar tarafından seçilmezler. Çünkü
haydutlar halka zarar veren hareketlerde bulunabilirler ve bu eylemleri
de gerillaya mal edilir. Bu suretle gerillacı halk nazarında küçük düşürülmüş olur.” (Cahit Vural, Aktaran: Milliyet, 2 Şubat 1978)

Çok açık biçimde görüldüğü gibi yoldaşlar, Kontrgerilla halk kitleleri üzerinde her türlü zulmü uygulamalıdır, deniyor. Sabotajlar yapılıp cinayetler işlenmelidir, deniyor. Bunların suçlusu olarak da devrimciler gösterilmelidir,
deniyor. Bu arada haydutlardan da yani mafya çakallarından da medet umuluyor. Onların yaptıklarını da halk, devrimciler yaptı sanır; bu da bizim için
iyidir, deniyor.
Tüm bunları kim yazıyor?
Kontrgerilla’nın CIA yönetimindeki Türkiye şubesi.
Kime dağıtıyor?
Kendi görevli birliklerine.
D. Perinçek ve PDA Avanesi, onun Aydınlık’ı ne diyor?
Tüm bu işleri Sovyet Sosyal Emperyalistleri ve onların emrindeki Sahte
TKP ve onlarla işbirliği halindeki terörist gruplar (kastettiği de diğer devrimci
gruplardır) yapıyor, diyor. Güya Sahte TKP ve biz bu işleri yaparak Türkiye’yi
yıkıp parçalayacakmışız, Yeni Çarlar da gelip Türkiye’nin efendisi olacakmış. Yukarıda D. Perinçek ve PDA Şürekâsından yaptığımız aktarmaların tüm
iddiası bu. Yani gerçeğin tam 180 derece karşıtı. Amerika’nın, CIA’nın ve
Kontrgerilla’nın çok net biçimde savunulması. Başka hiçbir anlama gelmez
D. Perinçek ve PDA’nın yaptıkları, yazıp çizdikleri.
Kontrgerilla’ya halkı kandırmak için sahte bir dava bulmak ve bu işin bu
kadar heveskârane biçimde savunusu başka türlü nasıl yapılabilir? Daha açığı,
Kontrgerilla’ya daha güzel bir hizmet nasıl sunulabilir?
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İşte bu hareket bu kadar alçaktır, bu kadar haindir yoldaşlar. Bu kadar
Amerikan uşağıdır.
David Galula, Kontrgerilla’nın amacına ulaşabilmesi için yerel “bir partinin kurulması” gerektiğini belirtmektedir:
“Yedinci adım: Bir partinin kurulması
“Bir bölgede işler ilerledikçe her bölgede ve köyde sınanmış liderler
ortaya çıkacaktır. Bunların da eninde sonunda gruplanması ve ulusal
kontrgerillaya ait politik parti içinde örgütlenmesi gerekecektir. Bunun
çeşitli nedenleri vardır:
“1. Özellikle politikanın en fazla rol oynadığı devrimci savaşta parti
politikanın bir aracıdır. Kontrgerilla, uygulama noktasında böylesine gerekli araca sahip olmadığı sürece en iyi politika bile değersiz kalacaktır.
“2. Yerelde ortaya çıkan yeni liderler kendi bölgelerinde, komşularından tecrit edilmiş biçimde faaliyet yürütürler. En iyi ihtimalle sadece yerel
olarak değil de ulusal düzeyde örgütlenmiş isyancıya karşı yerelde bir direniş geliştirebilirler. Dolayısıyla bu noktada isyancının hoşgörülemeyecek, önemli bir politik avantajı vardır.
“3. Yeni liderlerin halk üzerindeki otoriteleri en fazla idari düzeydedir.
Eğer liderlikleri politik alana da yayılmak isteniyorsa bunu yapmanın tek
yolu partidir.
“4. Yeni liderlerin halk ile olan bağlantısı basit bir oy pusulasıdır. Bu
bağ, halkla kökten bağlantılı olmayan politik mekanizma ile desteklenmedikçe kolaylıkla zarar görebilir. Kontrgerillanın bu liderleri bulmak
için uğraşması gibi, şimdi bu liderler de halk arasından militan bulmak
zorundadırlar; buldukları militanları bir arada tutabilmek için liderlerin
kadroya, desteğe ve politik partinin liderliğine ihtiyacı vardır.
“Yerel liderleri ve partileri mevcut bir partide mi toplamak yoksa yeni
bir parti mi kurmak daha hayırlıdır? Bu sorunun cevabı şartlara, mevcut
partinin prestijine, liderliğinin kalitesine ve politikasının çekiciliğine bağlıdır.” (D. Galula, agy, s. 146)

Faşist saldırılar karşısında nefis müdaafası yapan
devrimciler PDA’ya göre Yeni Çarların beşinci koludur
CIA, Kontrgerilla böyle bir partiyi 1965 yılında Cumhuriyetçi Köylü
Millet Partisi (CKMP)’nin dünyanın ilk ABD’de eğitim görmüş Kontrgerillacılarından olan Alparslan Türkeş ve ona bağlı faşist ekibin eline geçirilmesiyle oluşturmuş oldu. Türkeş ve ekibi sonra bu partinin adını MHP olarak
değiştirdiler. Ve o günden bugüne de bu parti Kontrgerilla’nın özel örgütü
olarak hizmet vermektedir CIA’ya.
12 Eylül öncesinde Kontrgerilla’nın emrindeki askerlerle, polislerle
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MHP’li paramiliter faşistlerle (bunlar kendilerini bildiğimiz gibi “ülkücüler”
diye adlandırırlar) birlikte saldırıyorlardı biz devrimci gençlere ve halkımıza. Sadece biz sosyalistler değildik katliamlara uğrayan, CHP de bu dönemde
aklımızda kaldığına göre 220 üyesini kaybetmiştir Kontrgerilla saldırıları sonucunda.
Devrimci, demokrat aydınlar katledildi. Bilim insanları Cavit Orhan Tütengil, Bedreddin Cömert, yazar Ümit Kaftancıoğlu, namuslu devrimci savcı
Doğan Öz, gazeteci Abdi İpekçi vb...
Maraş, Çorum, Sivas’taki Kontrgerilla’nın resmi ve MHP’li sivil güçleri
tarafından yapılan katliamlarda yüzlerce Alevi inancına sahip insanımız hayatını kaybetmiştir. Kadınlar ve küçücük bebeler de vardır bu kurbanlar arasında.
Devrimcilerin etkisi altında olan üniversitelere, fabrikalara polis ve MHP’li
faşistler hep birlikte saldırıyorlardı. Şafak vakitleri ikisi birlikte gelip basıp
mevzileniyorlardı oralarda ve gelen devrimcileri öldürüyorlar, yaralıyorlar,
tutukluyorlar, üniversitelere, fabrikalara, yurtlara sokmuyorlardı artık.
Mesela İstanbul’daki bizim yönetimimizde olan Sivas Öğrenci Yurdu’nu
bu şekilde bir gece baskınıyla gelip ele geçirmişlerdi. Ve biz devrimcileri püskürtüp atmışlardı. Tabiî bizi polis dışarıya çıkarmış, sonrasında MHP’li faşistler gelip yurda yerleşmişti.
Yine bizim okumakta olduğumuz İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
aynı şekilde; bir şafak vakti gelip bu resmi ve sivil faşistlerce işgal edilmiş ve
biz devrimciler okula giremez hale getirilmiştik. Kapıda resmi-sivil polis ve
MHP’li faşistler birlikte nöbetteydiler sürekli.
Anadolu’daysa yine aynı Kontrgerilla güçleri “Aleviler ve komünistler
Müslümanlara saldırdı, camileri bombaladı”, gibi alçakça yalanlarıyla Sünni
inanca sahip insanları devrimcilere ve Alevi insanlarımıza, gözü dönmüş bir
şekilde, saldırtmakta, katliamlar yaptırtmaktaydı.
Nitekim, aynı ahlâksızca yalan ve iftiraların bir benzerini Tayyip ve yandaşları Gezi İsyanı’mız sırasında “Kabataş Gelini” rezaletiyle bir kez daha
tekrarlamışlar ve Sünni Mezhepten insanlarımızı devrimcilere karşı saldırtıp
katliam yaptırmayı planlamışlardır.
Demek ki bu tür katliamlarla CIA ve Kontrgerilla hazırlamakta olduğu faşist diktatörlüğe uygun zemini yaratmak istemiştir.
İşte bu süreçte Doğu Perinçek ve PDA’nın TİKP’i de yukarıda naklettiğimiz durum ve tutumuyla MHP’yi aratmayan bir biçimde Kontrgerilla’ya
hizmette bulunmuştur.
Gün be gün artan, hayâsızca boyutlara uzanan Kontrgerilla saldırıları karşısında ellerindeki kıt imkânlarla nefis savunması yaparak hayatta kalma, ma126

hallelerini, okullarını, yurtlarını savunma mücadelesi veren devrimci güçleri
muhbirlemiştir, gammazlamıştır, ispiyonlamıştır polise, yani MİT’e, Kontrgerilla’ya ve birkaç ay sonra gerçekleştirilecek olan faşist cuntanın askeri mahkemelerine.
D. Perinçek ve PDA’ya göre hayatta kalma mücadelesi veren biz devrimciler, Yeni Çarların Türkiye’deki 5. Koluyduk. O bakımdan da bizlerin gammazlanmasında bir sorun yoktu. Böylelikle onlar Yeni Çarlara karşı Türkiye’ye hizmet etmiş oluyorlardı.
Kontrgerilla’nın MHP’li faşistlerle birlikte gerçekleştirdiği bu saldırı ve
katliamlara yüzlerce örnek gösterilebilir. Nasıl alçakça, puştça, namussuzca
insanlarımıza zulmettikleri, somut belgeleriyle ortaya konabilir. Ama doğrudan konumuz bu değil, o bakımdan daha fazla durmayalım bu mesele üzerinde.
Şimdi de Doğu Perinçek ve PDA Şürekâsının “Yeni Çarlar”la mücadele
kisvesi, maskesi altında Kontrgerilla’ya, CIA’ya nasıl hizmet ettiklerini somut
örnekleriyle görelim. İhbarlarını bir bir tümüyle verirsek, yazımızın hacmi
çok kabarır. O bakımdan içlerinden 20 tanesine yer vereceğiz. Gerisini de merak eden okuyucular olursa Partimizin İstanbul, Ankara ve İzmir il örgütlerine
başvurup edinebilirler. Bu konuda başvuran herkese gerekli yardım yapılacaktır.
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Evet yoldaşlar, işte ihanet belgelerinin bir bölümü bunlar. İşin açığı bunlara bile tahammül etmek gerçekten zor. Ben şahsen çok acı vereceği için bu işe
giremedim kendim. Yoldaşlarımdan rica ettim, sağ olsunlar işin bu bölümünü
onlar halletti.
İşin burasında yoldaşlar şöyle bir ilginç duruma dikkatinizi çekmek isteriz. Bu hainler şürekâsı onlarca yıl bu ipe sapa gelmez, sadece CIA yandaşlığından başka bir anlam taşımayan “Yeni Çarlar Türkiye’yi işgal edecek”,
“Sovyet Sosyal Emperyalistleri Türkiye’nin en büyük dış düşmanıdır” yalanını tekrarlayıp durdular. Binlerce, on binlerce bilinçsiz, masum genci kandırdılar, bu yalanlara inandırdılar. Böylece de devrim cephesinden kopardılar.
Karşıdevrim cephesinin, ABD Emperyalistlerinin, CIA’nın, Kontrgerilla’nın
cephesine ve hizmetine soktular.
O yıllarda Maoculuk paylaşılamayan Hint Kumaşıydı kendi kafasıyla düşünmeyi bilmeyen insanlarımız için. Nasılsa onlar adına düşünen biri vardı.
Ona “Mao Zedung Düşüncesi” deniyordu. O düşüncenin ürettiği her şey Tanrı
kelamı mertebesindeydi bunlar nazarında.
Denizler’den arta kalan, Kıvılcımlı Usta’nın gençlerin “kötüleri” dediği
kişiler, “THKO-TDKP-İÖ” adıyla yeniden örgütlenmişlerdi. Yukarıda Doğu
Perinçek’in polemiğe girdiği “Yoldaş” Dergisi de bunların bir yayınıydı.
İ. Kaypakkaya’nın ardılları da TİKKO adıyla örgütlenmişler ve “Halkın
Birliği” adlı legal bir yayın organıyla sol ortama çıkmışlardı.
Mahirler’in geride kalan döküntülerinden oluşan kişiler de Ömer Güven,
Necmi Demir, İlkay Demir önderliğinde “Halkın Yolu” adlı bir dergi çevresinde örgütlü bir yapı oluşturmuşlardı.
Bunlar birbirleriyle kim daha iyi Maocu olacak, kim “Mao Zedung Düşüncesi”ni daha iyi savunacak yarışı içindeydiler.
Tabiî bunların en kurdu ve kıdemlisi, Doğu Perinçek-PDA Avanesi’ydi.
Öbürlerine kıyasla da eğitimliydi. O bakımdan öbürlerinden devamlı insan
kapmaktaydı. Aralarında bu yönde de kıyasıya bir yarış vardı; kim kimden
daha çok insan kazanacak diye.
Doğu Perinçek bunlarla girdiği polemiklerde şöyle cinliklere de başvururdu:
Yukarıda da gördüğümüz gibi demagojik zırvalamalarına sık sık Marks’tan,
Lenin’den, Mao’dan pasajlar aktararak kendisini derin bilgili göstermeye çalışır. Üstelik de kendi namussuzluğuna ve ihanetine Marks-Engels’i, Lenin’i
tanık göstermiş olur kendince. İşte bu düzenbazlıklarının bazılarında diyelim
Lenin’den bir paragraf aktarır, fakat o paragrafın bulunduğu kitap adını ya da
sayfa numarasını yanlış gösterirdi. Karşısındaki daha kofti Maocular da gösterdiği yere bakarlar, öyle bir paragraf görmeyince buna yüklenirlerdi, kendi
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yanlış düşüncelerini Lenin’e, Marks’a mal ediyor diye. Bu, bir sonraki dergisinde, gazetesinde “ya pardon, kitabın adını ya da sayfa numarasını dalgınlıkla yanlış vermişiz, o metin aslında şuradaydı” diye yazardı. Tabiî sonrasında
da girişirdi bunlara. İşte siz Lenin’in tezini böyle inkâr ettiniz, siz zaten Anti
Marksistsiniz, Anti Leninistsiniz, diye. Hep söylediğimiz gibi, olan aklını tüm
kapsamıyla böyle fırıldaklıklara kullanır. O sebeple de eğer iyi niyetli davranmak istese bile olayları görüp kavrayıp değerlendirecek bir akıl kalmaz
kendine...
Hatırladığımız kadarıyla o yıllarda bu, bu oyunbazlıklardan çok kârlı çıktı.
Halkın Kurtuluşu’nun kurucu heyetinin yarıdan fazlasını birer ikişer kopararak tekkesine bağladı.
Halkın Yolu’nunsa yönetim kadrosunun tamamını bir anda safına çekti.
Demek istediğimiz, böyle düzenbazlıkların ustasıdır bu.
Şimdi gelelim yoldaşlar; “Çanağın çömleğin patladığı” yere ya da noktaya
diyelim.
Hatırladığımız kadarıyla 1985 yılı, bu PDA Şürekâsından bir temsilciler
heyeti Çin’e davet edilir. Daha önceden de gitmişlerdir aslında. Gün Zileli’nin
naklettiğine göre oradaki görüşmeler sırasında ÇKP heyetinden bir yetkili aynen şunları söyler, Zileli ve TİKP ekibine:
“Biz Sovyet Sosyal Emperyalizmi, İki Süper Devlet, Üç Dünya Teorisi
gibi tezleri kabul etmiyoruz. Bu tezler aslında Başkan Mao’ya ait değildir.
Bunlar Dörtlü Çete’nin ürettiği görüşlerdir.”

Bu açıklama karşısında Gün Zileli haklı olarak şaşıp kaldığını söyler ve
kendi kendime şöyle dedim, der:
“Madem böyle de 20 yıldan beri dünyayı niye uğraştırıyorsunuz bunlarla?”

Ekip Türkiye’ye döner. Gün Zileli bu büyük ifşaatı “Büyük Önder(!)”
Doğu Perinçek’e nakleder. Yine dikkatinizi çekerim yoldaşlar, gösterdiği tepki kişiliğini yansıtması bakımından çok dikkat çekicidir. Aynen şunu der D.
Perinçek:
“Siyasette olur böyle şeyler.”

Bu vatandaşın kişiliğini tümüyle göstermiyor mu yoldaşlar, sarf ettiği bu
cümle?
Gösteriyor, değil mi...
O nedenle artık biz bir şey demeyelim.
Ve yine işte bu sebeple yoldaşlar, bu “Büyük Şef(!)” ve yanındaki kişilerin
birazcık akla sahip olanları “Sovyet Sosyal Emperyalizmi”, “Yeni Çarlar” gibi
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safsataları hiç ağızlarına almıyorlar. Ama bunların bazı kazmaları var, hâlâ bu
zırvalamaları tekrarlayıp duran. Sanırım 1 yıl kadar önceydi. Ulusal Kanal’da
yine eski PDA ekibinden bir kazma, 1980 öncesini kast ederek “Biz o yıllarda
da İki Süper Devlete karşı Üçüncü Dünya ülkelerini savunuyorduk, onların
yanındaydık” gibi saçmalamalarda bulunuyordu. Güldüm acı acı. Zavallı dedim, Allah acısın sana.
Yine çağrışım oldu; sanırım 90’lı yılların ilk yarısıydı. Doğu Perinçek konunun bir şekilde açılması üzerine aynen şunu demişti:
“Sovyet Sosyal Emperyalizmi Tezi bana ait değildir. Onu Halil Berktay, Şahin Alpay gibi Robert Kolejliler Amerika’dan getirdi.”

Bu beyanat üzerine Halil Berktay veya Şahin Alpay şöyle bir karşılıkta
bulunmuşlardı:
“Varsayalım ki o tezi Amerika’dan biz getirdik. Ama Türkiye Devrimi’nin Yolu Rus işgaline karşı bir ayaklanmadan geçecektir diyen kitabı
da biz mi yazdık?”

Bu trajikomik tartışmayla ilgili haberi o günlerin Cumhuriyet Gazetesi
çok net hatırlıyorum şu başlık altında vermişti:
“Kim Bunlar?”
Evet yoldaşlar, yazımızın bu bölümünü bence de fazla uzattık galiba. Biz
de Cumhuriyet’in o sorusuyla noktalayalım mı yazımızı:
“Kim bunlar?...”
11 Aralık 2014
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Ayrım VIII

Faşist Diktatörlüğü, NATO’culuğu, Amerikan uşaklığını,
onun Nötron Bombasını savunabilecek kadar
namussuzlaşabilen başka kimse olmuş mu Türkiye’de,
bilen var mı?

Doğu Perinçek ve PDA Avanesi 11.03.1982 tarihli bir dilekçe verirler 12
Eylül Faşist Diktatörlüğünün askeri mahkemesine. “Saygılarımızla” ibaresinden sonra şu kişiler imzalar dilekçeyi:
Doğu Perinçek, Oral Çalışlar, M. Halim Spatar, M. Kemal Çamkıran, M.
B. Gültekin, Rıza Böke, Mehmet Cengiz, Şahin Çömez.
Dilekçeden birkaç paragraf aktaralım:
“Orduyu düşman ilan eden ve orduyu parçalamak şiarını ileri sürenler... nesnel olarak Moskova’nın güçleriyle aynı cephede savaşmaktadırlar. Çünkü bugün Türkiye Ordusunu parçalamak diye bir sorunu olan
biricik ciddiye alınacak güç Sovyetler Birliği’dir. Diğerlerinin payına düşense onun yedek gücü olmaktır...”
“(...)
“... Kenan Evren’in televizyon konuşması buna örnektir. Ordu içinde savaşa karşı uyanıklık artıyor. Sarıkamış tatbikatı Rusya’nın yüreğini
hoplatmıştır. Bu yönüyle olumludur. Son milli savunma bütçesi görüşmelerindeki Hilmi Fırat’ların (Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı) tavırları
olumludur.”
“(...)
“Evren’in kamuoyuna ilk konuşmasında bizim partimizin bugüne kadar parlamentoyu, AP’yi, CHP’yi ve hâkim sınıfları eleştirirken takındığı
tutum gözüküyor. Darbeye Sovyet yanlısı unsurlar ‘faşist’ diye saldırıyorlar. Kesinlikle söyleyebiliriz ki darbe faşist değildir.”
“(...)
“... Türkiye Ordusu Rusya’ya karşı uyanıktır. Gerçekçidirler, hâkim
sınıflar içinde en sorumlu ve soğukkanlı kesim olarak görülebilirler...”
“(...)
“... Ordunun tutumu önemlidir. Hava, Deniz ve Kara Kuvvetleri Komutanları ve Genelkurmay Başkanının tutumlarını, parti liderlerinin tutumlarıyla karşılaştıracak olursak, çok daha gerçekçi ve Sovyet tehdidine
karşı çok daha uyanıktırlar. Ordu, savaş için seferberliğe hazır olduğunu
açıklamıştır.” (35 klasörlük TİKP Dava Dosyasından derlediğimiz belgelerin
8’inci sayfasından)
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12 Eylül Faşist Diktatörlüğünün işbaşına gelmesinin üzerinden ortalama 19 ay geçmiştir. İşkenceler, gözaltılar, tutuklamalar, gözaltında ölümler
ve idamlar olanca hızıyla sürdürülmektedir. Türk-İş’in dışındaki sendikalar
kapatılmıştır, bir ikisi hariç dernekler kapatılmıştır. Grevdeki işçilere zorla
işbaşı yaptırılmıştır. Toplusözleşmeler Yüksek Hakem Kurulu tarafından bağıtlanmakta, zam oranlarını onlar belirlemektedir. Yani tüm hak arama yolları
tıkanmıştır. Düşünce özgürlüğü yok edilmiştir.
İşte bu şartlarda, o günlerde, Doğu Perinçek ve PDA Avanesi tarafından
12 Eylül Harekâtı; “kesinlikle söyleyebiliriz ki darbe faşist değildir”, denilerek aklanmakta ve ardından gelen satırlarda da övülmektedir. “Hava, Deniz
ve Kara Kuvvetleri Komutanları ve Genelkurmay Başkanının” CHP’den bile
daha uyanık, daha sağduyulu olduğu öne sürülmektedir.
Neyse bu konuya yine döneceğiz ileride. O bakımdan onların 12 Eylül Faşist Diktatörlüğü önündeki bu utanç verici alçalmalarının üzerinde daha fazla
durmayalım bu yazımızda.
Bu yazıda işleyeceğimiz, onların; insanım diyen herkesin kanını donduracak, içini kaldıracak, midesini bulandıracak başka bir namussuzluğudur...

PDA Avanesi açık ve net biçimde
Nötron Bombasını savunur
Şu alçalmaya, şu vicdansızlaşmaya, şu iğrençleşmeye bakar mısınız yoldaşlar:
“Gene dava dosyasında bulunan tutanakta, Belçika Emekçiler Partisi
(AMADA) temsilcisine Nötron bombasıyla ilgili olarak şu eleştiriyi yapmaktayız:
“Türkiye: Tek eleştirimiz nötron bombasına karşı gösteri yapmanız.
(Klasör 3, s. 139)
“Bu eleştiri, Norveç partisine başka bir biçimde, soru sorularak yapılmıştır:
“Türkiye: Norveç ordusu silahlanırsa mı daha demokratik olur, silahsızlanırsa mı? Yani dış düşmana karşı tutumla halka karşı tutumu nasıl
ele alıyorsunuz?
“Gerek dış basında yayınlanan görüşmeler, gerekse Genel Merkezimizdeki tutanaklar birleştirilirse, aynı görüşlerin hemen hemen aynı kelimelerle tekrarlandığı görülmektedir.
“(…)
“Bütün bu görüşmelerde, Partimiz bırakalım Türkiye Ordusunun silahlanması ve güçlenmesini, Avrupalı kapitalist ülkelerin ordularının da
ortak tehdide karşı silahlanmasını ve güçlenmesini savunmaktadır. Hatta
ABD’nin nötron bombası yapmasının Avrupa’nın savunması ve Mosko-
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va’nın caydırılması açısından yararlı olduğu görüşü ileri sürülmekte ve
kendi ülkelerinde ordunun güçlendirilmesi siyasetini benimsemeyen bazı
Avrupa partileri eleştirilmektedir.” (Doğu Perinçek, agy, s. 57-58)
“Bırakalım Türkiye ordusunun güçlendirilmesi gerektiğini savunmamızı, Avrupa’nın Sovyetler Birliği’ne karşı güçlü olmasını ve direnmesini
savunduk. Bu yüzden NATO düşmanlığı önyargısına karşı çıktık. Bu konuda 12 Eylül’den bir gün önce yazdığım Değerli Osman Arkadaş başlıklı
mektuptan bir pasajı sunuyorum:
“Sovyetler Birliği’nin saldırı ve bütün dünyaya özellikle de Avrupa’ya
yönelttiği tehdit şartlarında NATO hakkındaki fikirlerimizi de gözden geçirmeliyiz. Gerçek durumu incelemeliyiz. Bugün NATO Rusya karşısında
nasıl bir rol oynamaktadır? NATO’suz bir Avrupa kendini bugünkü koşullarda nasıl savunacaktır? Brejnev neden NATO ve Varşova’nın karşılıklı olarak dağıtılmasını istemektedir? Türkiye’de Moskova yanlılarının
NATO aleyhtarı propagandası neyi amaçlamaktadır? (…) Bugün NATO
bir Sovyet saldırısı karşısında Avrupa’yı korumak ve savunmak için planlar yapıyor. (…) Biz Avrupa’nın güçlü bir şekilde direnmesini istiyoruz.
Bu, bütün dünyanın yararınadır. NATO içinde Sovyetler’e karşı belli ölçüde teslimiyet gösteren güçler var. Bunlar Avrupa’ya Sovyet füzelerine
karşı Amerikan nükleer başlıklı füzelerinin yerleştirilmesine karşı çıktılar. Bu tutum Avrupa’ya değil, Rusya’ya yarar. (…) NATO’dan Sovyetler’e teslimiyet yönünde bir ayrılmadan yana değiliz.” (PDA Avanesi’nden
Ömer Faruk Cıravoğlu, agy, s. 76-77)

Bunlar işte böyle. O denli insanlıktan çıkmışlar ki bırakalım devrimci, solcu, sosyalist olmayı, dünyadaki tüm namuslu aydınların bile şiddetle karşı
çıktığı, gösteriler yaparak protesto ettiği ABD Emperyalistlerinin ürettiği insanlık düşmanı soykırım silahı Nötron Bombasını bile hiç duraksamadan, hiç
utanıp arlanmadan savunabilmektedirler.
Kaldı ki aynı silaha Avrupa’daki yine Maocu partiler bile karşı çıkıp eylemler yapmışlardır. Hatta ve hatta emperyalist, sömürgeci Belçika ve Hollanda hükümetleri bile bu nükleer başlıkları taşıyan füzelerin kendi ülke topraklarına yerleştirilmesine izin vermeyeceğini söylemiştir açıkça.
Fakat bu soysuzlar yukarıdaki satırlarında açıkça görüldüğü gibi o Maocu
partileri bu konuda eleştirmişlerdir ortak toplantılarında, niye karşı çıkıyorsunuz bu silaha diye. Yani insanlıktan çıkmayı, bir insan sefaletine dönüşmeyi
bu denli iştahla savunabilmişlerdir. Ve bu yaptıklarını da 12 Eylül Faşizminin
mahkemelerinde suçsuzluklarına kanıt oluştursun diye onlara sunmuşlar, ortaya koymuşlardır.
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Canlıları yok eden, yapılara ve eşyalara zarar vermeyen
bir silah: Nötron Bombası
Bunların yaptığı namussuzluğun, ahlâksızlığın, dönekliğin, halk düşmanlığının ve sadece insan soyuna karşı değil, tüm canlıların soyuna karşı işlediği
suçların ve caniliğin, içinde bulundukları canavarca ruh halinin derecesini,
korkunçluğunu netçe görebilmemiz için bu silahın ne olduğu konusunda biraz
fikir edinelim isterseniz...
“Resmi olarak bilinen adıyla bir tür geliştirilmiş radyasyon silahı olan
Nötron bombası tahrip gücü düşük bir tür füzyon termonükleer silahıdır.
Nötron bombası, bir füzyon tepkimesiyle elde edilen nötron patlamasının,
diğer bileşenler tarafından absorbe edilmek yerine silahtan dışarıya salınması prensibine dayanır. Benzer standart silahların radyasyon tankları
genellikle kalın uranyum, kurşun ya da çelikten yapılırken Nötron bombasının radyasyon tankı olabildiğince ince malzemelerden yapılır, böylece
üretilen nötronların yaydığı füzyon salınımı en yüksek düzeyde gerçekleşir. “Sıradan” bir nükleer silahın tahrip gücü, ki bu eşdeğer TNT kilotonlarıyla ifade edilir, nötron silahının tahrip gücünü ortaya koyan bir ölçüt
değildir. Nötron bombalarındaki tahrip gücü sadece ortaya çıkan enerjiyi
açıklar ve nötron radyasyonunun yaşayan organizmalar üzerindeki öldürücü etkilerini açıklamaz.
“(...)
“Nötron bombası kavramı ilk olarak Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarında çalışmalar yürüten Samuel T. Cohen tarafından 1958 yılında ortaya çıkarılmıştır. Nötron bombası testi ilk kez 1963 yılında Amerika’nın Nevada bölgesinde yeraltında gerçekleştirilmiştir. 1978 yılında
Jimmy Carter hükümetinin, Avrupa’nın bazı bölgelerine nötron savaş
başlıkları yerleştirmesine yönelik protesto eylemlerinden sonra nötron
bombası geliştirme sürecinden bir süreliğine vaz geçilmiştir. Başkan Ronald Reagan 1981 yılında nötron bombası üretimini yeniden başlatmıştır”
(http://en.wikipedia.org/wiki/Neutron_bomb)
“YALNIZ CANLILARI YOKEDEN BİR SİLAH: NÖTRON BOMBASI
“1 Kasım 1952 Güney Pasifik’teki Marshall adalarından Eniwetok
üzerinde dev bir ateş topu beliriyor, köreltici ışıklar, radyoaktif serpinti
bulutları ve patlama sesleri arasında top mantar biçimini alıyor ve birkaç
dakika içinde 25 km. yükselerek stratosfer’e varıyor. Bu bir Amerikan
hidrojen bombası testidir. Duman dağıldığında 390 mil çapındaki deniz
gölü (lagün) ortasındaki mercan adası Elugelab haritadan silinmiştir.
Aygıtlar daha önceki nükleer testlerde asla görülmemiş düzeyde yüksek
bir radyoaktivite (görülmez zararlı ışınlar saçma) kaydediyor. 100 mil çapındaki mantardan dağılan radyoaktif parçacıklar atmosfer üzerinde bir
örtü oluşturmuştur, bu öldürücü parçacıklar 10 yıl içinde dünya çapında
bir radyoaktif serpintiye yol açacaklardır.
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“Gözlemciler H bombası patlamasında atom bombasına göre çok daha
fazla nötron ve radyoaktivite meydana geldiğini not ettiler. Bu bilgilere
dayanarak Amerikan uzmanları nötron bombasını geliştirdi. İlk nötron
silahı ABD ordusunda 1965’te kullanılmaya başlanan Sprint roketleri idi,
bu roketler Amerika semalarına erişmiş H bombası başlıklı kıtalararası
roketleri etkisizleştirmeye yönelikti. Bu roketler fizikte “kardeş çekirdeğin öldürülmesi” (nükleer fratrisid) olayına dayanıyordu, bu olaya göre
iki atom patlaması arasındaki zaman çok kısa ise ikinci patlama meydana
gelemez, çünkü ilk patlama ikinci atom bombasının molekül yapısını değiştirmiştir. Sprint roketi nötron “mermi”leri saçarak gelen roketin patlamasını önleyecek, altındaki şehre ise minimum zarar verecekti. Daha
sonra geliştirilen nötron silahı Lance roketi oldu. Bu roket Sprint’in yarısı
kadar olup bir tankın arkasından havaya fırlatılmaktadır. Menzili 10 km.
kadardır. Nötron mermileri Amerikan ordusunun 25 cm.lik havan topları
ve 155 mm.lik silahları ile de atılabilmektedir. Stratejik hedeflere karşı
nötron bombası 1800 mil uzaklığa kadar gidebilen pilotsuz uçaklarca taşınacaktır. Pilotsuz uçakların hedefe çarpma olasılığı Lance roketlerine
göre çok fazladır, 1800 mil yolculuktan sonra tam istenen noktada patlatılabilmektedir. Gerek Lance roketleri, gerek pilotsuz uçaklar yerden 10
km. yüksekte radarla patlatılacaktır.
“Atom bombası 5 mil çapındaki bir alanda canlı ve cansız her şeyi yok
eder ve 1 mil çapındaki bir alanda öldürücü radyoaktivite bırakır. Nötron
bombası ise ½ mil çapındaki bir alanda patlama ve sıcaklık etkisi ile her
şeyi yokedecek, 1.5 mil çapındaki bir alanda ise saçtığı nötron ışınları ile
tüm canlıları öldürecek, fakat binalara, silahlara vs. dokunmayacaktır,
böylece canlıları ölmüş bir alanda binalara, silahlara vs. el konulabilecektir. Atom bombasında enerji veren olay çekirdeğin nötronlarca parçalanmasıdır (fisyon), buna karşı nötron bombasında enerji veren olay
dört H atomunun Helium atomu yapmak üzere birleşmesidir (füzyon).
Atom bombasında enerjinin çoğu ısı ve basınca dönüşür, nötron bombasında ise canlı hedefleri öldüren, cansızları ise sağlam bırakan ışıklar ön
plana geçmiştir. Nötron bombasında patlama noktasından ½ mil uzakta
ışıma 8000 rad (ışıma birimi), ¾ mil uzakta 650 rad olacaktır. 8000 rad’a
maruz kalan canlılar derhal ölecektir. Nötronlar beyne girerek sinir hücrelerinin elektriksel bağlantılarını yok edecektir, kuvvetli ışımaya maruz
kalan kompüter’lerin ve elektronik cihazların hemen duruvermesi gibi.
3000 rad gücünde bir ışımaya maruz kalanlar 3-7 dakika baygın kalacak,
sonra ayılacak, fakat bir hafta içinde mide-barsak kanamasından ölecektir: ağızdan anüse kadar tüm sindirim sistemi açık bir yara halini almıştır,
böbrek ve kalp zayıflar ve hasta ateşler içinde kanayarak ölür. 650 rad’a
maruz kalanlarda hemen bir etki görülmez, fakat kan hücrelerini yapan
kemik iliği kurur, eski kan hücreleri ışımadan sonra 25-30 gün daha yaşar,
fakat bölünmeleri durmuştur, kansızlık ve mikroplara karşı savunamama
sonucu hasta 4-5 haftada mutlaka ölür. Uzun süreli etkisi ne olacaktır,
bunu anlamak için Hiroşima ve Nagazaki sonuçlarına bir gözatmak ye-
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ter: Kan kanseri (lösemi) 30 kat arttı ve ancak 1953’te azalmaya başladı,
meme kanseri ise 1955’ten sonra çok arttı, 1945 Ağustos’unda 10-19 yaşında olan kızların meme kanseri olma olasılığı 6 kat artmıştı. O sırada 10
yaşından küçük olanlarda meme değil diğer kanserlerin arttığı ve boyun
kısa kaldığı görüldü. 1945 Ağustos’unda hamile olan kadınlar küçük kafalı, geri zekâlı ve cüce çocuklar doğurdu.
“ABD’nin 1948 ile 1958 arasında Pasifik’teki Bikini ve Eniwetok adalarında 66 atom bombası patlatması sonucu adalar oturulmaz hale geldi
(radyoaktivite nedeniyle), halk patlamalardan önce başka adalara yollanmıştı, Eniwetok’lular ancak 30 yıl sonra adalarına dönebildi, Bikini’nin
ise yüzyıl kadar tehlikeli kalacağı sanılmaktadır. Eniwetok’ta patlayan 43
bombanın çoğu toprağın üstünde patladı, Bikini’deki 23 patlamanın biri
hariç hepsi su içinde veya mavnalar üzerinde idi, fakat tek bir patlama o
bölgeyi 100 yıl oturulmaz hale getirmeye yetti: 1 Mart 1954’de Bravo adlı
H bombası 15 megatonluk bir kuvvetle patlatıldı, 3.5 mil çapındaki ateş
topu 20 km. yükseğe erişen bir mantar bulut yarattı, beklenmeyen bir
doğu rüzgârı öldürücü radyoaktif serpintileri 7000 mil karelik bir alana
yaydı. 100 mil ötede bulunan Talihli Canavar adlı Japon balıkçı gemisindekiler ve Rongelap adasının tüm sakinleri radyoaktif maddelerle zehirlendiler. Bikini’ye öldürücü Cesium ve Strontium 90 tozları yağdı. Bikini
1969’da temizlenmeye başladı, binlerce Hindistan cevizi ağacı dikildi ve
40 ev yapıldı. ABD İçişleri Bakanlığı Pasifik İşleri Dairesinden John De
Young’ın bildirdiğine göre kuyular ve bitkiler cesium ve Sr-90 ile o derece
bulaşmıştı ki halkın adaya dönüşü ertelendi, buna rağmen 15 aileye ait 80
kişi adaya dönerek orada yaşamağa başladı. Şimdi havadan alınan kızıl
ötesi ışın fotoğraflarının belirttiği ışıma derecesine göre bir karar alınacak
ve belki de bu insanlar yakındaki Neeu adasına nakledileceklerdir. (American Popular Mechanies Dergisinden)
“NÖTRON BOMBASI (NB)
“1981 yılı 6 Ağustosunda ABD Başkanı, ABD’nin çok miktarda nötron
bombası yapmaya başladığını bildirdi.
“Canlıları öldürüp cansızlara hiç dokunmayan bomba.
İşte gazetelerden bazı kupürler:
“NB’den sonra, içindekiler ölmüş olmasına rağmen Dresaen’in güzelliği bozulmayacak (Lie Welt’den H. Kremp).
“NB insanları öldürüp cansız şeyleri aynen bırakır. Tankların, fabrikaların, gökdelenlerin vb. içinde, hiçbir yara izi gözükmeyen cesetler dağ
gibi yığılacaktır (Welt am Sonntag)
“NB’de nükleer fizyon (atom ayrışma) reaksiyonları yardımı ile nükleer füzyon (atom birleşme) reaksiyonları başlatılır, atom birleşmesi sırasında yüksek enerjili nötron ışınları saçılır. Bu nötron ışınları insan hayatını
tahrip eder. NB’lerin amacı ışınlama yolu ile canlıları öldürmektir, binalar, silahlar vb. sağlam kalır.
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“Nötron silahları fizyon-füzyon prensibi ile çalışır. Önce atom parçalanması (fizyon) on milyonlarca derece ısı sağlar. Bu ısıda hafif atom
çekirdekleri birleşir (füzyon). Nükleer füzyon sırasında queterium ve
tritium iyonları etkileşerek 14.000.000 elektron volt (mev) enerji taşıyan
nötronlar fırlatır. Tahrip gücü kiloton seviyesince olduğundan (megaton
değil) buna bir mini-hidrojen bombası (mini-termonükleer bomba) gözü
ile bakılabilir. NB’de nötron kaybı minimumdur. Bu silahta nötron ışınlarının fazla oluş nedeni, atom birleşmesi reaksiyonunun (füzyon) atom
parçalanmasına (fizyon) göre 10 kat fazla nötron açığa çıkarmasıdır (kiloton başına n.1024 ve n.1023). Ayrıca füzyon nötronlarının enerjisi fisyon
nötronlarının 7 katı kadardır (14 mev ve 2 mev). Böylece füzyon nötronları daha uzak mesafelere gider, çeşitli engellere daha derin nüfuz eder ve
daha yüksek şiddette nötron ışınları olarak etki yapar. Bu nedenle NB’ye
“arttırılmış ışınlama silahı” da denmektedir.
“NB enerjisinin % 30-80’i nötron ışınları şeklindedir. Enerji fizyon
ile füzyon’un oranına bağlıdır. Bu oran 50:50, 40:60 veya 25:75 olabilir.
Amerikan Lance füzelerinde enerjinin % 40’ı patlama ve % 30’u ilk ışınlama için kullanılmaktadır. 1 kiloton nötron başlığının 0.4 kilotonu patlama için kullanıldığında, 80 adet 5 tonluk ağır TNT (trinitrotolüen) bombası patlatılmış gibi olur.
“NB patladıktan sonra çevreye saçılan nötronlar, toprakta, metallerde,
besinlerde vb. nötronları aktive etmektedir; bu nötron aktivasyonu atom
bombasına göre 10 kat daha fazladır. Nötron aktivasyonu denen olay, cansız cisimlerin sekonder gama ışınları saçmasına neden olur. Böylece NB
hem nötron ışınlarına, hem de gama ışınlarına bağlı tahribat yapmaktadır. Nötronlar çarptıkları cisimleri gama ışınları saçar hale getirdiğinden,
NB atıldıktan sonra her cisim bir mini-bomba halini alarak gama ışınları
saçmaya başlar. Hiroşima’da ilk 2 günde sıfır alanında bulunup da sağ
kalanların ve alana girmiş kurtarma ekiplerinin 130 rad kadar sekonder
gama ışınları aldığı hesaplanmıştır. NB ile bu doz daha da yüksek olacaktır.
“NB’nin ilk etkisi hızlı nötronlar ve gama fotonları saçmaktır. Işınlama dozu, patlama ve termal ışınlama mesafesi (150-300 m) ötesinde, açık
havada yüzbinlerce rad kadardır. Hatırlatalım ki insan 300 rad’dan yüksek nötron ışınlaması karşısında bile ölmektedir.
“İyon oluşturucu (iyonizan) ışın yaratan atom patlamaları arasında en
belirgin biyolojik etki gösteren nötron ışınlarıdır. Bunun nedeni biyolojik
yapı ve dokular ile nötronlar arasında özel bir etkileşim oluşudur. Nötronlar elektrik yükü taşımadıklarından, bir maddeden geçerken, atomları
direk olarak iyonize etmez ve uyarmazlar.
“İyonlaşma ve atom aktivasyonu, başta H olmak üzere, çeşitli atomların nötronları yakalaması ve etrafa dağıtması sonucu meydana gelmektedir. Enerji spektrumuna bağlı olarak, biyolojik yapıların atom çekirdekleri ile bu partiküller arasında çok çeşitli etkileşimler olur.
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“Hızlı nötronlar hafif atomların çekirdeklerinde elastik saçılmaya maruz kalır, bu sırada geritepme protonları açığa çıkar, protonlar şiddetle
iyonlaştırıcı partiküllerdir. Bu reaksiyon dokunun absorbe ettiği dozun
% 70-80’ini oluşturur. Böylece insan şiddetle iyonlaştırıcı bir ışımaya maruz kalır. Protonlar insan dokuları içinde ilerledikçe, birim yol başına çok
yüksek bir enerji ile tahribat yaparlar. İş bununla da kalmaz, bazı biyolojik dokuların çekirdekleri nötron yakalayarak radyoaktif hal alır, bunun
sonucu insan vücudunda 24Na, 32P gibi sayısız radyoaktif odak belirir, insan dokularının her biri bir mini-bomba halini alarak kendi kendini tehlikeli ışınlarla tahrip etmeye başlar. İşte nötronların en büyük tehlikelerinden biri burada yatmaktadır: nötronlar canlı veya cansız cisimlere çarparak önlerine çıkan atomları radyoaktif hale getirmektedir, bu atomlar
öldürücü ışınlar saçmaya başlamakta, sayısız mini-bomba doğmaktadır.
NB atıldıktan sonra gerçi binalar, tanklar vb. aynen kalacak denmektedir, aslında gerek cesetler, gerek bu cansız şeyler radyoaktif hal alacaktır.
Gerek cesetleri kaldırmak, gerek bu binaların, tankların vb. için girmek
yüksek dozda öldürücü ışın almak anlamına gelecektir. Sağlam kalan cansız şeyler ancak ışınlamadan koruyucu özel giysilerle kullanılabilecektir.
“Nötronlar, gama ışınlarına göre, canlı dokular için çok daha tehlikelidir. Nötronlar gerek vücut, gerek seks hücrelerinde (sperma ve onun)
çoğalma ve kalıtımı sağlayan molekül mekanizmalarını daha fazla bozmakta ve bu tahribatın iyileşmesi daha yavaş ve daha eksik olmaktadır.
Kalıtım mekanizmaları tahrip olduğu için gelecek kuşaklar sakat doğacaktır. Nötron ışınları gama ve X ışınlarına göre daha ağır bir klinik tablo
yaratmakta, vücut bir bütün olarak hastalanmakta ve bu tip bir patolojiyi
düzeltmek mümkün olmamaktadır.
“NB kullanılmasının amaçlarından biri, nötrona maruz kalanları
anında yaşayan ölü haline getirmektir. Beyin 3000-8000 rad civarında ışın
alarak derhal görev yapmayı durdurur, denge kaybı (ataxia), şok ve sara
krizlerinden sonra kurban bitkisel hayata geçer ve bu ağır koma içinde en
geç birkaç günde olur. Yalnız NB, insanları bu hale getirebilmektedir. Diğer “normal” nükleer bombalar, patlama dalgası ve parlamanın sıcaklığı
ile yanık ve yaralar yapar ve acı çektirmeden hemen öldürür.
“NB’nin neden olduğu düşük dozda (1000-3000 rad veya daha az) ışınlama ise bitkisel hayata sokmayıp gözde katarakt (perde), vücutta ise kanserler ve lösemi yapacak, kalıtım mekanizmasını bozarak sakat çocuklar
doğmasına yol açacaktır. Nötronların bu tahribatı yapma güçleri gama
ışınlarına göre 5-10 kat fazladır. NB’nin yarattığı gama ışınları nötronla
beraber etki yaptığından standart gama ışınlarından 7 kat daha tehlikelidir. Anne karnında nötron ışınlarına maruz kalan çocuklar ucube olarak
doğacaktır. İngiliz genetikçisi J. Edwards’a göre NB’nin en korkunç yanı
şudur: NB öyle bir bombadır ki etkisi zamanla sınırlı değildir, NB atıldıktan sonra birçok nesil sakat ve ucube olarak doğacaktır, bunu önlemek
kimsenin elinde değildir, ışınlar kalıtım moleküllerini (genleri) tahrip et-
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tiğinden bu acı sonuç kaçınılmaz. Bu bakımdan NB genetik bir silahtır,
gelecek nesillere de yönelmiştir.
“NB’ler füze başlığı olarak kullanılmakta ve ağır havan topları ile atılmaktadır. İnsanların yoğun yaşadığı bölgelerde (kentlerde) tahribat en
fazla olacaktır. 8 km2lik bir alanda tüm canlılar öldürücü ışınlar sonucu
en geç 2-3 günde ölecektir. 10 km2’lik bir ek alanda da 1-100 rad ışın alınacaktır. 2-3 km. aralıklarla atılan NB açık havada yakalanmış herkesi
öldürecektir. 1 kilotonluk bir NB’nin patlama noktasından 400 m. uzakta
ışıma 418.000 rad’dır. Işımayı 500 kat azaltan bir sığınak da bile alınacak
doz 836 rad olacaktır, bu ise minimum öldürücü dozun iki katıdır.
“Amerikalı bilim adamı A. Westing’e göre 1 kiloton nötron silahı 310
hektar çam ormanı, 170 hektar yaprak döken orman ve 140 hektar otlak
tahrip edecek ve bunların yerine konması yüzyıllar alacaktır.” (Dr. Selçuk
Arslan, TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi)
1 kiloton nötron bombasının
patlama noktasından (alan
sıfır) m. olarak uzaklık

Yaklaşık ışınlama dozu (rad)

İnsanlara etki

700

16.000

Bedensel ve zihinsel aktivitenin derhal ve tamamen
kaybı. 1-2 gün süren can çekişmeden sonra ölüm.

900

8.000

Bedensel ve zihinsel aktivitenin derhal ve tamamen
kaybı. 1-2 gün süren can çekişmeden sonra ölüm.

1200

650

Birkaç dakika sonra insan
hareket kabiliyetini kaybeder ve 2-6 gün içinde ışınların etkisi ile ölür.

1400

150

Işın alanların %10’u aylar
süren ışınlama hastalığı
sonucu ölür, sağ kalanlarda kanser ve lösemi sıklığı
artar, bombadan 15-25 yıl
sonra bile kanser başlayabilir.

2300

15

Radyasyon (ışınlama) hastalığı yoktur. Işın alanlarda
kanser ve lösemi sıklığı artabilir. Nesiller boyu anormal çocuk doğacaktır.

Evet yoldaşlar, işte böylesine korkunç bir canlı düşmanı silahı, bir soykırım silahını hiç tereddüt etmeden, hararetle savunabilmiştir bu PDA Avanesi.
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Puştluğun, namussuzluğun, dönekliğin, onursuzluğun da
bir sınırı olur yahu!
Siz bunların bile bokunu çıkardınız. Bu ne böyle be!
Devrimcilik, vicdan demektir, namus demektir, en yüce ahlâk demektir.
Sonsuz bir insan, hayvan ve doğa sevgisine sahip olmak demektir. Bunlarda bırakalım devrimciliği, sıradan bir insanda bile var olan insani değerlerin
zerresi yoktur. O bakımdan bizim bunlarla yüz yüze gelmemiz, bir araya gelmemiz asla söz konusu olamaz. İğreniriz, midemiz bulanır, kusarız bunları
yakından görürsek.
Bağışlayın, biz bugüne kadar bir ağacın tek bir yaprağını bile koparmaya
kıyamamışızdır. Elimiz varmamıştır buna. Herhangi bir hayvana; bir kuşa, bir
örümceğe hatta bir yılana bile zarar vermemişizdir. Evimizdeki bir örümceği
bile özenle tutup bahçeye bırakmışızdır.
Sevgili yiğit Gezi Şehidimiz Ali İsmail Korkmaz köylerindeki evlerinin
yakınında yaşayan bir yılanı babası öldürünce ona şöyle haykırmıştır: “Baba,
o yılan sana ne zarar verdi ki öldürdün onu?” İşte böylesine yüce bir yürek,
sevgi, merhamet dolu bir yürek taşıyordu Ali İsmail. Tabiî bütün Gerçek Devrimcilerin de aynı yüreği taşıması gerekir bizce.
Kendi değerler sistemimiz açısından baktığımız zaman PDA Avanesi’ne,
bunların insan olmadıklarını görürüz. İnsan doğduklarını ama insanlıktan çıkmış olduklarını görürüz. Böylelerinden olumlu anlamda hiçbir şey olmaz ki
devrimci olsun.
Ancak zalim olur, utanmaz, arlanmaz olur, yalancı, düzenbaz olur, dönek,
yalaka olur, faşizm ve emperyalizm yandaşı olur.
Hâlâ bunlarla “solculuk”, “yurtseverlik” yapılabileceğini savunan varsa ne
diyelim?.. “Onlara da Allah akıl fikir versin”, demekten başka...
Bir dipnot anlamında şu noktaya da değinmeden yazıyı bitirmeyelim:
Yukarıda da dedik ya, Avrupa’daki Maocu partiler bile nötron bombasına
karşı çıkıyor. Ama bunlar tam tersi, iştahla savunuyor. Bunun sebebi şu:
Onlar da Maocu, onlar da Sovyetler’in Avrupa’yı tehdit ettiğini, işgale niyetlendiğini vb. zırvalamaları yani insan aklıyla alay eden ve gerçekleri tam
anlamıyla tersyüz eden, böylece de ABD Emperyalistlerinin değirmenine su
taşıyan zırvalamaları bunlar gibi tekrarlayıp durmaktadırlar. Fakat buna rağmen nötron bombası ve nükleer silahlarına karşı çıkmaktadırlar ABD’nin.
Çünkü onlar Maocu olmakla birlikte ruh sağlığı yönünden normal insanlardır. Bizdeki PDA Avanesi ve onun şefininse daha önce de belirttiğimiz
gibi psikolojik, psikiyatrik sorunları vardır. Böyle olunca da o, ihanette ve
namussuzlukta hiç dur durak bilmemektedir. Tabiî utanma arlanma gibi insani
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özelliklerden de çoktan vazgeçmiştir. İşte PDA’nın nötronculuğu, nötron aşkı
bundandır...
Kaldı ki Sovyetler’in ne Avrupa’yı ne de dünyanın herhangi bir başka ülkesini işgal etmek gibi bir niyetleri, tarihlerinin hiçbir döneminde olmamıştır.
Hayat da bunun kanıtıdır zaten. Bunun aksini savunmak, ahlâksızlıktır, dengesizliktir, Amerikan uşaklığıdır.
Sovyetler Birliği sosyalizmi, muhakkak ki Marksizmin-Leninizmin öngördüğü tüm prensiplere uyan, sağlıklı bir sosyalizm değildi. Zaten o yüzden
yıkıldı. Lenin’in karşıdevrim tehlikesine karşı yaptığı dâhice uyarıları anlayamadığı, kavrayamadığı için yıkıldı. Bu konuya ilişkin kapsamlı değerlendirmelerimiz olmuştur yıllar öncesinde. İlgi duyan arkadaşlar o değerlendirmelerimize bakabilirler.
Bütün bunlara rağmen, Sovyetler Birliği ve Sosyalist Kamp’ın varlığı dünya halklarını koruyan bir sigorta görevi yapmaktaydı. Emperyalistler, Sosyalist Kamp’tan çekindikleri için, kitlelerin sosyalizme kaymasından korktukları
için sömürü ve yağmalarını belli sınırlar içinde tutmak zorunda kalıyorlardı.
Bugün olduğu gibi hayâsızca işgallere girişemiyorlardı. Halkların tepesine
bombalar yağdıramıyorlardı. BOP gibi namussuzca, şerefsizce, insanlık düşmanı planlar, projeler yapıp bunları uygulamak için saldırılara girişemiyorlardı. Sosyalist Kamp’ın çökmesi, bu insanlık düşmanı haydutların başıboş
kalmasını sağladı. Onlar da dünyada gönüllerince zulüm ediyorlar, canilikler
ediyorlar. Milyonlarca masum insanın canına kıyıyorlar hiç acımadan...

Troçkistler bile Sovyetler’in işgalci olmadığını söylerken
PDA ve Avanesi Sovyetler’in işgalci olduğunu iddia eder
Sovyetler’in Avrupa’yı ve başka ülkeleri işgal gibi bir niyetlerinin olmadığını ve Batı Emperyalistlerinin Sovyetler’den her bakımdan çok daha güçlü
olduğunu, Ernest Mandel gibi Troçkist Enternasyonal’in (4. Enternasyonal)
Uluslararası sekreterlik üyesi bir kişi bile netçe ortaya koyuyor. Hatırlanacağı
gibi Troçkistler ve 4. Enternasyonal her zaman Sovyetler’e karşı hasmane bir
tutum içinde olmuşlardır.
Şimdi E. Mandel’den konuya ilişkin birkaç cümle aktaralım:
“Tekrarlayalım: biz, kendi sınıf yapısının özelliklerinden arındırılmış,
sosyo-ekonomik olarak tarafsız bir ‘süper güç’ kavramına inanmıyoruz.
Daha da ötesi, bize göre, ‘Sovyetler’in Batı Avrupa’yı işgali tehdidi’ tehlikeli ve saçmasapan bir mittir. Bırakın uluslararası emperyalist ittifakı
ABD+BatıAvrupa+Kanada+Japonya+Avusturalya) bir başına Amerikan
emperyalizmi, Sovyet ‘bloku’ndan çok daha üstün teknolojik, sınai, askeri ve mali kaynaklara sahiptir. 1945’ten beri nükleer silah yarışında
inisiyatif hep onda olmuştur. Kremlin her zaman bu tehditlere yalnızca
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tepki göstermiş, hiçbir zaman eşitlenmemiş ve daha öteye geçmemiştir.”
(E. Mandel, Nükleer Savaş ve Sosyalizm, Yazın Yayıncılık, 1983, s. 38)

İşin bu yönünün de bilinmesini istedik. Geçelim...
Yazımızda son sözü biz söylemeyelim. Konuya ilişkin gerçekçi bir değerlendirme yapan ve iki de çok dokunaklı şiir ekleyen bir siteden bir bölüm
aktaralım, son söz bu olsun:
“YALNIZ BİR UFAK KUSURU VAR BU BOMBANIN, OYUNCAĞINI BIRAKIYOR ÇOCUĞU ALIYOR
“Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği’ne üye olan ülkelerin,
dünya silah ticaretinden ne kadar pay aldığını biliyor musunuz? Yüzde
80!.. Bu oran bizlere, söz konusu ülkelerin “Barış” söylemlerine itibar etmememiz konusunda bir uyarıdır. UNICEF, 1990’lı yıllarda iki milyon çocuğun silahlı çatışmalarda öldüğünü, üç katının ise sakat kaldığını bildirmiştir. Ölen çocukların sayısının yüzde 80’i, bir milyon altı yüz bin cansız,
küçük beden demektir; ama bu ülkelerin ‘uygar’ olduğunun da altını çizmemiz gerekiyor. Uygarlar; ama kusursuz değiller. Kusurun ne olduğunu
insanın canını alıp eşyalara zarar vermeyen nötron bombası için İsmail
Uyaroğlu’nun yazdığı şiirden öğreniyoruz.
YAŞASIN NÖTRON
bomba dediğin kibar olmalı
yakıp yıkmamalı öyle her yanı
hâlâ kurtulamamışsa eğer barbarlıktan
nötrona bakıp utanmalı
evet, bütün barbar bombaların
pabucu dama atıldı
uygar bir bomba bulundu çünkü:
Nötron!!
öyle kibar bir bomba ki bu
yok etmiyor hiçbir şeyi
insanlar hariç
saygısı var yani apartmanlara
taşa, demire, oduna
bir de uzaydan gelecek konuklara
öyle ya Eyfel yıkıldı diyelim
nerden bakacaklar Paris’e
uzaydan gelenler sonra
üstelik çok da hesaplı
örneğin köle ölecek ama
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zinciri kalacak
amaç aynı zinciri
yeni köleye takmak
savrukluk olmaz mı her yeni köleye
yeni bir zincir yapmak
bir kapitalist kadar pinti ama
çocukların oyuncaklarını
yakamayacak kadar da naif öte yandan
heykelleri korumayı bilecek kadar düşünceli
ve tabloları yok edemeyecek kadar da duyarlı
yalnız ufak bir kusuru var bu bombanın
oyuncağını bırakıyor, çocuğu götürüyor
o kadar olacak artık, hoş görün
neye yarar yoksa
bunca teknik gelişme
bir çocuğu bile
öldüremedikten sonra
ey saygıdeğer burjuva bilginleri
ve onların insancıl efendileri, sağ olun
sayenizde yıkıntılar arasında değil
tertemiz kentlerde ölebileceğiz artık
hem biz öleceğiz ama
tıraş takımlarımız yaşayacak
sürahimiz bile kırılmayacak
kahrolsun incelikten anlamayan
atom ve benzerleri
yaşasın nötron!!
“ABD’nin savaş uçakları Vietnam işgali sırasında bombaladıkları, çocuklarını öldürdükleri köylere “Vietnam Çocuk Bayramı”nda oyuncak
attılar. Gazetelerde bu haberin yayımlanması üzerine, Avusturyalı şair
Erich Fried, “Gökten Oyuncak Attılar” adlı şiirini sunar bizlere...
Çocuk Bayramı’nda
bomba yerine
oyuncak
atmak
dedi
halkla ilişkiler uzmanı
kuşkusuz
etkili olur

165

Gerçekten
Büyük
etki yaptı
tüm dünyada
Uçaklar
on beş gün önce
atsaydı oyuncakları
bombaları da bugün
iki küçük çocuğumun
iyilikseverliğiniz sayesinde
oynayacak bir şeyleri olurdu
son on beş gün!!!
(http://goo.gl/66Sjss)

25 Aralık 2014
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Ayrım IX

Bir CIA Projesi olan 12 Eylül Faşist Diktatörlüğünü
böylesine hayâsızca alkışlayıp da bugün hâlâ sol olduğu
iddiasında bulunan başka bir siyasi hareket var mıdır
Türkiye’de? Bilen, gören, duyan var mı?

“SAYIN DEVLET BAŞKANI KENAN EVREN’İN KONUŞMALARI İLE
“TÜRKİYE İHTİLALCİ İŞÇİ KÖYLÜ PARTİSİ (TİİKP) 1. KONGRE BELGELERİ” ARASINDAKİ BENZERLİKLER
Sayın Kenan Evren’in sözleri

Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi

“12 Eylül’den bu yana sosyalist ülkelerle ilişkilerimiz bağımsızlık, egemenlik, iç işlerine
karışmama ve hak eşitliği ilkeleri çerçevesinde düzenli bir şekilde sürdürülmektedir.”
(12 Eylül 1981 günlü, Radyo-TV konuşması)

“Demokratik Halk Devleti, bağımsızlığa,
egemenliğe ve toprak bütünlüğüne, karşılıklı saygı, saldırmazlık, iç işlerine karışmama,
eşitlik ve karşılıklı yarar ve barış içinde bir
arada yaşama ilkeleri temelinde farklı sistemlere sahip ülkelerle bir arada yaşamak
için çaba sarf edecektir.”
(TİİKP Programı, Madde 18 – TİİKP 1.
Kongre Belgeleri s. 79)

“Ege’nin, düşmanlık denizi değil, dostluk de- “Ege Denizi… Türkiye ve Yunanistan arasınnizi haline getirilmesini istiyoruz.”
da bir barış ve dostluk denizi olmalıdır.”
(9 Eylül 1981 günü, İzmir’de halka hitaben
(Hüseyin Gazi Yoldaşın TİİKP 1. Kongresine
yaptığı konuşma)
sunduğu Merkez Komitesi Raporundan, TİİKP 1. Kongre Belgeleri, s. 46-47)
“… bir kısım güçler sinsi faaliyetlerini artırarak, bu iki ülkeyi birbirine düşman yapma
çabasına girişmişlerdir.”
(9 Eylül 1981 günü, İzmir’de halka hitaben
yaptığı konuşma)

“Rus sosyal-emperyalizmi, bölgenin tek
efendisi olmak amacıyla Türkiye ile Kıbrıs
ve Yunanistan arasındaki çelişmeleri şiddetlendirmek için her türlü manevrayı çevirmekte, Türkiye ile bu ülkeler arasında savaş
kışkırtmaktadır.”
(TİİKP 1. Kongre Belgeleri, s. 43)

“… siyasi partilerimiz, yüce Atatürk’ün “MHP… milliyet ve mezhep kavgalarını kışCumhuriyeti döneminde unutulmuş mez- kırtarak…”
hep ayrılıklarını kışkırtmakta faydalar göre- (TİİKP 1. Kongre Belgeleri, s. 44)
rek…”
(12 Eylül 1981 günlü, Radyo-TV konuşması)

(35 klasörlük TİKP Dava Dosyasından derlediğimiz belgelerin 37’inci sayfasından)
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D. Perinçek ve PDA Şürekâsı, 14.12.1981 tarihinde yani, darbeden tam 15
ay sonra, yukarıdaki şemayı sunuyorlar faşist cuntanın Askeri Mahkemesine. Bu şemada cuntanın şefi, bizim “Baş Goril” diye adlandırdığımız, ABD
uşağı, insan sefaleti Kenan Evren’le kendilerinin nasıl ideolojik birlik içinde
olduklarını gösteriyorlar hatta kanıtlıyorlar. İşte biz sizinle böylesine amaç
birliği içindeyiz, diyorlar. Böylece de kendilerinin cunta mahkemesince aklanmasını bekliyorlar.
Bu utanç verici alçalmanın belgesi şemayı da aynen bu şekilde kendileri
yapmıştır:
Dikkat edersek TİİKP’in yukarıda satırlarında bir kere bile ABD Emperyalizminden söz edilmez. Ege’de ve Kıbrıs’ta savaş kışkırtıcılığı yapan, “bölgenin tek efendisi olmak” isteyen “Rus Sosyal Emperyalizmi” imiş.
Gerçekleri bu denli tersyüz ettiklerine mi yanarsınız, yoksa cuntacılar
önünde böylesine rezilce diz çöküşlerine mi...
Bu eleştirilerimizde sakin olmak için kendimize sürekli telkinde bulunduk.
Yoksa bunları savunup yazan insanlarla eleştirel de olsa muhatap olmak aslında bunlara değer vermek olurdu. Fakat öyle bir ortamda yaşıyoruz ki bunlar,
Pensilvanyalı İblis’in ya da Tayyipgiller’in yaptığı gibi, insanları kandırmanın
bir yolunu buluyorlar. Teslim edelim ki bu konuda çok mahirler. Kalıptan kalıba geçiyorlar da hiç yüzleri kızarmıyor, hiç renk vermiyorlar. Sanki bunların
hiçbirini yapan kendileri değilmiş gibi davranıyorlar. Ne diyelim, demek ki
insan suretindeki bazı yaratıklarda böyle özellikler olabiliyormuş.
Tayyipgiller ve Pensilvanyalı, insanları Allah’la aldatıyor. Bunlarsa sol
söylemle. O söylemi her seferinde değiştirseler de bu zırvalamalara kanan
insanlar bulunabiliyor. Özellikle de bizim gibi Şark Toplumlarında.
D. Perinçek ve PDA’nın yukarıdaki şemayı cunta mahkemesine verdiği
günlerde, önceki yazımızda da belirttiğimiz gibi, Faşist Diktatörlük Türkiye’nin üzerinden buldozer gibi geçmektedir. Devrimci, sol, sosyal demokrat,
demokrat, aydın, namuslu ne kadar insan varsa sorgusuz sualsiz gece baskınlarıyla, gündüz baskınlarıyla evlerinden, işyerlerinden alınıp işkencehanelere
götürülmekte ve bazen üç ayı bulan günler ve geceler boyunca insanlık dışı
işkencelerden geçirilmektedir. Sonrasında cezaevine tıkılmakta, yargılanmasının başlaması için bazen bir yıl, bazen daha uzun süre beklemek zorunda
kalmaktadır.
Tanık olduğumuz bir olayı nakledelim:
Ankara Kızılay’da bir gösteri yapılır, devrimcilerce. Polis saldırır. Kaçışır
sağa sola devrimciler. Peşlerine düşer polis. Dalar sokaklara, işyerlerine. Genç
kimi gördüyse yakalayabildiğini gözaltına alır.
İşte oradaki postanede bir genç hiçbir şeyden habersiz yakınına telefon
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etmek için sıra beklemektedir. Genç olduğu için hemen alınır polisçe. Oysa
olayla hiçbir ilgisi yoktur. İşkenceden geçirilir ve Mamak’a atılır. Mahkemeye
çıkabilmek için bir yıla yakın bir süre cezaevinde yatmak zorunda kalmıştı.
Mahkemeye çıkabilse olayla ilgisizliğini anlatacak ve kurtulacaktı.
Yani böylesine azgınca saldırıyordu faşizm halka. Tabiî idamlar da sürdürülüyordu. Ve gözaltında ölümler de.
Her türlü örgütlenme ve hak arama yolları yasaklanmıştı. Düşünce açıklamak suçtu.
İşte böyle bir ortamda TİKP’liler, “biz cuntayla işte böylesine düşünce
birliği içindeyiz”, diye şema belgeler hazırlayıp sunuyorlardı mahkemelere.
Yani aynen MHP’nin söylediğini söylüyorlardı: “Düşüncemiz iktidarda biz
ise cezaevindeyiz” diye.
Herkesin bildiği gibi 650 bin insan gözaltına alınmış ve işkencelerden geçirilmiştir o faşist süreçte. Cuntanın hain şefi Kenan Evren; “asmayalım da
besleyelim mi?”, diye, insanlık dışı canavarca ruh halini meydanlarda haykırmaktan geri durmuyordu.
Cuntanın bu canavarlıklarını daha da artırması için ona tavsiyelerde bulunuyordu TİKP yöneticileri, aşağıda aktaracağımız belgelerde görüleceği gibi.
Yukarıdaki şemada Doğu Perinçek kendisini “Hüseyin Gazi Yoldaş” diye
adlandırıyor. Dikkatinizi çekmiştir sanırız. İnsan acı acı gülüyor, değil mi...
Be hain, be fırıldak sen kimsin Battal Gazi’nin babası Seyyid Hüseyin Gazi
kim? Bin kırık testinin, bir tane sağlam testinin yerini tutmayacağı gibi senin
gibi bir milyar Bin Kalıplı hain de bir Hüseyin Gazi etmez. Neyse...
Bunların ihanetlerine dair belgeleri sıralayalım ki, kimse Doğu Perinçek
ve tayfası bunları yapmamıştır, diyemesin. Tabiî Kur’an’ın diliyle söylersek
“akıl sahipleri” böyle diyemesin.

PDA Avanesi’nin 12 Eylülü savunduğunun resmidir
“BAŞKANLIK KURULU ÜYEMİZ MUSTAFA KEMAL ÇAMKIRAN’IN ALMAN “DIE ACHTZIGER JAHRE” DERGİSİNE AÇIKLADIĞI GÖRÜŞLER
“Başkanlık Kurulu üyemiz Mustafa Kemal Çamkıran, 12 Eylül harekâtından sonra Almanya’da yayınlanan “Die Achtziger Jahre” dergisine, 12 Eylül Harekâtı ve Ordu hakkında, Partimizin savunduğu görüşler
doğrultusunda şu değerlendirmeyi yapmıştır:
“12 Eylül’de Genelkurmay Başkanı Evren’in önderliğinde yapılan
darbe, faşist değildir. (…) Evren’in kamuoyuna ilk konuşmasında, bizim
Partimizin bugüne kadar parlamentoyu, AP’yi, CHP’yi ve hâkim sınıfları
eleştirirken takındığı tutum görülüyor. (…) Darbeye, Sovyet yanlısı unsurlar “faşist” diye saldırıyorlar. (…) Kesinlikle söyleyebiliriz ki, darbe
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faşist değildir.(…) Sovyetler Birliği’nin Türkiye üzerindeki baskı ve tehdidi artmaktadır. Ona direnen ve bağımsızlığı savunan bütün güçler tutumlarını daha berrak bir şekilde belirlemek durumundadırlar. Bölünmüş,
parçalanmış ve anarşiye yuvarlanmış bir Türkiye, bugünkü tarihi dönemde, Sovyetler Birliği’ne direnemez. (…) Ordunun darbesi, Sovyetler Birliği’nin yıllardır Türkiye’ye karşı yürüttüğü bölücü faaliyetlerine açık bir
yanıt olarak görülebilir. (...) Türkiye’nin bugün karşı karşıya bulunduğu sorun, siyasi ve ekonomik istikrarı yeniden kurmak, Sovyet tehdidine
karşı milli birliği ve milli savunmayı güçlendirmektir. (…) Tutumumuz,
darbecilerin olumlu yana gelmesi yönündedir. Halen darbeyi olumlu görüyoruz; ne yaptığını ölçeceğiz. Olumsuz işler yaparsa karşı çıkacağız;
ama, başarı kazanmalarını istiyoruz. Bu nedenle, revizyonistlerin darbeye “faşist” diyen kışkırtıcılıkları ile mücadele edeceğiz. (…) Eğer siyasi
çevreleri ve Alman halkını, darbeye karşı Sovyetler Birliği’nin başlattığı
karalama kampanyası konusunda aydınlatır ve buna karşı bir tutuma
yöneltilirse yararlı olunur. (…) Bugün Türkiye’yi tecrit etme çabalarına
karşı çıkmak gerekir. Siyasi, askeri ve ekonomik bakımdan tecrit olmuş
bir Türkiye, Sovyetler Birliği’nin tehdit ve yıkıcılığı karşısında korunaksız kalır.” (Derginin sayfaları ve Türkçe çevirisi eklidir.)”
“BAŞKANLIK KURULU ÜYEMİZ ÇAMKIRAN’IN İSVEÇ “GNISTAN” DERGİSİNE AÇIKLADIĞI GÖRÜŞLER
“12 Eylül Harekâtından bir hafta sonra Alman dergisine yukarıda
özetlediğimiz mülakatı veren Çamkıran, Harekâttan iki hafta sonra da İsveç’te yayınlanan “Gnistan” dergisine görüşlerini belirtmiştir. Bu görüşlerde Partimizin Ordu, parlamento, demokratik haklar, anarşi, bölücülük
ve ayrılıkçılık, Sovyetler Birliği’nin tehdidi ve MHP terörü konusundaki
tutumunu yansıtmaktadır.
“Çamkıran’ın açıklamalarında savunmamız açısından belirtmek istediğimiz görüşler şunlardır:
“Darbeden önceki bir buçuk yıl içinde Partimizle askerler arasında
benzer görüşler gelişti. Bugün askeri yönetim içinde kilit mevkilerde bulunan kişiler, bizleri yurtseverler olarak kabul ederler.” (agy, s. 89-90)

TİKP yöneticileri ile faşist cunta
birbirlerinin “dost kuvvetleri”dir
Yukarıdaki satırlarda açıkça görüldüğü gibi faşist cunta generalleriyle
TİKP yöneticileri birbirlerini “dost kuvvetler” olarak görmektedirler.
Yine görüldüğü gibi her ikisinin de başdüşmanı Sovyetler Birliği’dir.
TİKP’in iddiasına göre de darbe, Sovyetler’in tutumuna karşı bir cevap olarak
yapılmıştır.
Faşist darbe TİKP’e göre Amerikancı değildir. Yurtsever güçlerin yaptığı
bir harekâttır. Ve Moskova’nın Türkiye’yi işgal planlarına karşı yapılmış bir
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harekâttır. İşte böylesine hezeyan içindedir Doğu Perinçek ve TİKP hainleri.
Darbenin Amerikancı olduğu Moskova’nın iftirasıymış, yalanıymış TİKP
şeflerine göre. Şöyle diyorlar:
“Sovyet haber ajansı TASS, darbenin ABD yanlısı olduğunu söylüyor.
Sovyet propagandası kendi beşinci kolunu ve solcuları kışkırtmaya çalışıyor. Aynı zamanda Batı Avrupa’yı kendilerinin “kanlı rejim” dedikleri
rejime karşı etki altına almaya çalışıyor.
“(...)
“Partimize bir şey olmadı. Parti önderliği aranmıyor. İki parti yerel
yöneticisi tutuklandı, fakat derhal serbest bırakıldılar. Tutuklamaları henüz iyi bilmiyoruz. Aydınlık gazetesi kapalı, fakat karar Milli Güvenlik
Konseyi’nce değil, darbeden bir gün önce İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından verilmiş.
“Gazetenin kapatılması askeri yönetim içindeki çelişkilerin belirtisidir. En kısa zamanda tekrar çıkmaya başlayacağını ümit ediyoruz.” (agy,
s. 124)

Şimdi, bu iddiaları öne süren ekibin şefine ya da daha doğrusu şeyhine
soralım:
Hafız, 12 Eylül Faşist Darbesi Amerikancı değilse Paul Henze’nin “our
boys”u kimler? Bunlar faşist cuntanın satılmış generalleri değilse baban mı,
amcan mı? Kim bunlar?
Burjuva aydını, gazetecisi, televizyoncusu Mehmet Ali Birand bile 12
Eylül’ü anlatan “12 Eylül Saat: 04.00” adlı kitabında faşist generallerin, bu
hain, satılmış generallerin, bu şerefsiz takımının, CIA’nın Ankara İstasyon
Şefi Paul Henze’nin “our boys”u olduğunu netçe ortaya koyar.
Düşünebiliyor musunuz, Doğu Perinçek ve PDA sefaletlerinin nerelere
savrulduklarını?.. Bir burjuva gazetecisi bile gerçeği görüyor, bunlarsa hiç
utanıp arlanmadan gerçeği tersyüz ediyorlar. İnsan bunlarla uğraşırken inanın
çok rahatsız oluyor. Midesi bulanıyor yer yer, insan suretindeki bu yaratıkların
nasıl bu kadar alçalabildiklerine üzülüyor. Neyse deyip geçelim yine...
Bunlar, darbeyi sadece kendilerinin yıkayıp yağlamasıyla yetinmeyi yeterli bulmuyorlar. İstiyorlar ki, Avrupa’daki kendileri gibi Maocu, Enver Hoca’cı
bilmem neci aydın yazarçizer takımı da faşist darbeye alkış tutsun. Darbe de
amacına tam ulaşsın. Yani devrimcilerin, demokratların ve antiemperyalistlerin, yurtseverlerin kökünü tam kazısın. Şöyle derler:
“TİKP’in görüşleri çerçevesinde açıklamada bulunduğu söylenen
Mustafa Kemal Çamkıran’a soruluyor:
“Federal Almanya’daki solcular, komünistler, Türk halkını ve Türk
işçi sınıfını nasıl destekleyebilirler?
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“Çamkıran: Eğer siyasi çevreleri ve Alman halkını, darbeye karşı Sovyetler Birliği’nin başlattığı karalama kampanyası konusunda aydınlatır
ve buna karşı bir tutuma yönlendirirlerse yararlı olur. Batı Avrupa ve
özellikle de Almanya’daki kamuoyu ve demokratlar Türkiye üzerinde çok
etkilidirler. 12 Mart 1971’den sonraki diktatörlük döneminde Avrupa’daki demokratik tutum ve kamuoyu Türkiye halkına çok yararlı olmuştur.
O zamanki faşist rejimin Avrupa’dan tecrit olması, çöküşün hızlanmasına hizmet etmişti. Bugün Türkiye’yi tecrit etme çabalarına karşı çıkmak
gerekir. Siyasi, askeri ve ekonomik bakımdan tecrit olmuş bir Türkiye,
Sovyetler Birliği’nin tehdit ve yıkıcılığı karşısında korunaksız kalır. Sovyetler Birliği’nin Beşinci Kolu, 12 Eylül Harekâtının darbelerinden kaçınabilmek için Avrupa kamuoyunun desteğini elde etmek istiyor. Türkiye
Halkının özgürlüklerden yararlanabilmesi için, Rus Beşinci koluna ve
MHP’ye ağır darbeler indirilmesi gerekir. Devlet bunları bastırmalıdır.
Bu demokratik bir tutum olur. Bu konuda, beşinci kolun Alman kamuoyunu yanıltmaya yönelik propagandasından etkilenmemek gerekir.” (agy,
s. 131)

Bu insan sefaletlerinin “Sovyetler Birliği’nin Beşinci Kolu” dediği, başta
Eski Sahte TKP’nin yani İ. Bilen TKP’sinin taraftarları gelmek üzere Maocu
ve Enver Hocacı olmayan tüm sol kesimdir, sol gruplardır. Tabiî bunların içine
Mahirler’in, Denizler’in geleneğinden gelenler de dahildir ve biz de dahiliz.
Yani Kıvılcımlı’nın devamcıları da dahildir.
İşte bize “ağır darbeler indirilmesi gerekir”miş. “Devlet” bizi “bastırmalı”
imiş. “Bu demokratik bir tutum olur”muş.
Görüyor musunuz ahlâksızların demokratik tutumdan ne anladığını?
Açıkça diyorlar ki, daha fazla gözaltı, daha fazla işkence, daha fazla idam
ve daha fazla uzun hapislik. İstedikleri bu.
İnsanın, onların bu alçaklıkları karşısında sinirlerine hâkim olması, kendini tutması zor oluyor, değil mi yoldaşlar?
Bu TİKP Avanesi hayata, topluma, devrime ilişkin tüm gerçekleri tersine
çeviriyorlar. Tersyüz ettikten sonra sunuyorlar. Yani gerçeğin tam karşıtını,
zıddını, gerçeğin kendisi diye sunuyorlar. Böyle yapmakla da bire bir CIA’nın,
Pentagon’un, Washington’un tezlerini savunmuş oluyorlar. Bir bakın şu sözlerine:
“Toprak Devrimi Programında Yer Alan “Karşı-Devrimci Sözünden
Ne Anlıyoruz:
“Toprak Devrimi Programı içerisinde ‘karşı-devrimci eyleme kalkışan’ ibaresi var. Nedir karşı-devrimci eyleme kalkışmak? Önümüzdeki
dönemde, ‘karşı-devrimci eyleme kalkışmak’ Sovyetler Birliği’nin hesabına çalışmaktır. Bunun dışında bir karşı-devrimci eylem olamaz.” (Fatih
Attila, tape metin, s. 24) (agy, s. 123)
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Demek ki bunlara göre Amerikancılık, NATO’culuk, CIA’ya hizmet, AET
(AB)’cilik, faşist cuntacılık, darbecilik, muhbirlik, Özel Harp Dairesini savunmak yani Gladioculuk “karşıdevrimci eylem” olmuyor.
Sovyetler ve Sosyalist Kamp’tan yana olmak karşıdevrimcilik oluyor. İnsan nasıl isyan etmez bu alçaklık, bu şerefsizlik karşısında.
Bunlara göre ABD, barış cephesinin bileşenlerindenmiş. Bakın ne diyorlar:
“... Savaş, bütün ülkelerde, bütün dünyada, savaşın gerçekten başını çekenlere karşı yürütülmelidir. Bugün Rusya’ya karşı barışı savunan
bütün kuvvetler, ister emperyalist olsunlar, ister sosyalist olsunlar, isterse
başka türden bir kuvvet oluştursunlar, bunlar barışı savundukları için
dünya barış cephesinde bir kuvvettirler.
“Bugün savaşa kimin buhranı yol açıyor? Yaygın bir revizyonist propaganda var, batının buhranı yumuşamayı sona erdiriyor ve savaşı getiriyor diye. Bunun kaynağı, doğrudan kendisi savaşa doğru ilerlemek
zorunda kalan, bir buhran içinde olan Rus sosyal emperyalizmidir. Bugün, dünya savaşı tehlikesi doğrudan doğruya Sovyetler Birliği’nin bütün
alanlardaki buhranından kaynaklanmaktadır.” (agy, s. 121)

Bu döneklere soralım şimdi: Sovyetler Birliği de yok, Sosyalist Kamp da
yok. Peki savaşlar var mı?
Var, değil mi?
Hem de nasıl azgın, acımasız. Bombardımanlar, katliamlar, işgaller yapılıyor. Uluslararası hukuk ayaklar altına alınıyor. Bağımsız devletlere hiç sebepsiz, namussuzca bahanelerle saldırılıyor, işgaller yapılıyor, devlet başkanları
idam ediliyor, linç ettiriliyor. Ve ortalama 5 milyon civarında masum Müslüman insan hayatını kaybediyor. Milyonlarcası yerinden yurdundan kaçıyor
canını kurtarmak için. İşte 1 milyon 200 bin ila 1 milyon 250 bin arası Suriyeli
Türkiye’de.
Bütün bunları kim yapıyor?
ABD, NATO, Avrupa Birliği ve Tayyipgiller gibi, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar gibi emperyalizm uydusu devletler, birlikler, hükümetler, değil
mi?
Yani sizin on yıllar boyunca “dünya barış cephesinin bileşenleri” dediğiniz
emperyalist haydutlar ve onların bölgedeki işbirlikçileri.
Bu gerçek karşısında hiç mi utanıp arlanmıyorsunuz? Biz on yıllarca ne
halt etmişiz diye hiç mi düşünmüyorsunuz? Hiç mi pişmanlık duymuyorsunuz
yaptığınız, ettiğiniz ihanetlerden dolayı?
Fakat duymazsınız, değil mi?
Sizde vicdan yok ki… İnsani değerlerin, ahlâki değerlerin zerresi yok ki…
His yoksunusunuz. Hollywood’un biyonik adam dediği robotlaşmış yaratık175

larsınız siz. Allah acısın size, ne diyelim başka.
Devam ediyor bunlar, cunta mahkemesine verdikleri belge dilekçelerinde:
“1. Genel kongremizin belirleyici özelliği, dünyamızın bir savaş tehlikesi ile, ülkemizin bir istila tehdidi ile, doğrudan doğruya yüz yüze geldiği
koşullarda, dünya halklarının baş düşmanı Sovyet sosyal emperyalizmi
ile ABD’yi, kesin bir tutumla ayırt etme ve ABD’nin içinde bulunduğu
en geniş dünya barış cephesinin oluşturulması, güçlendirilmesi ve bu tutumda ısrar edilmesi anlayışının tespiti olacaktır. Sayın genel başkanımız
Doğu Perinçek dün yaptığı açış konuşmasında raporumuzun bir özetini
sunarken genel kongremize bir ayı aşkın süreden beri yürütülen tartışmalar ışığında yeni bir strateji önerisi sunmuştur. Bu strateji önerisi Sovyetler Birliği’ni Türkiye’nin ve Dünya halklarının tek baş düşmanı olarak
almak ve ona karşı en geniş Dünya barış cephesini kurmak ve milli savunmaya öncelik tanıyarak Türkiye’nin milli bağımsızlığını savunma ve bir
milli direnmeye hazırlanma stratejisidir. (Mustafa Kemal Çamkıran, tape
metin, s. 21) (agy, s. 107)

O günleri yaşamayan gençler belki şöyle düşünebilirler: ya tamam o günlerde böyle tutarsız, ipe sapa gelmez tezler savunmuş ama bugüne gelelim.
Bakın bugün doğru yerde...
Böyle bir görüşe katılınamaz. Bunlar, 1969’dan 1985’e kadar tam 16 yıl
boyunca böyle zırvalamaları tekrarlayıp durdular. İşte sadece 12 Eylül Darbesi sonrasında kendi ayaklarıyla “tıpış tıpış” giderek teslim oldukları cuntanın
mahkemelerinde yaptıkları savunma ve verdikleri ifadelerinde hep bu türden
binlerce sayfa tutarındaki zırvalamaları tekrarlayıp durmuşlardır. Biz 35 klasörlük dava dosyasından seçerek 673+478 (toplam 1151) sayfalık bölümün
fotokopisini alıp iki büyük boy kitap halinde ciltledik. İnanın, her sayfa bunlara benzer namussuzca zırvalamalarla dolu. Nasıl bıkıp usanmadan aynı şeyleri tekrar edip durmuşlar. İnsan anlamakta, hani ne derler, biraz zorlanıyor.
Gerçi bunlarda normal his yok. Yani duyan, üzülen, acı çeken, heyecanlanan
kişilik, bir ruh ve zekâ yok. Bunlarınki internet ortamındaki savaş oyunları figürlerinin zekâsına benzer bir yapay zekâ. O oyunları ne kadar oynasanız aynı
tepkilerle karşılaşırsınız. Bunlarınki de öyle bir şey. Nihat Genç, Tayyipgiller
için söylüyordu “bunlarınki bilgisayarlardaki gibi yapay bir zekâ”, diye geçenlerdeki bir televizyon programında. TİKP’liler de bu türden olduğu için o
yıllarda bunlardan hangisini konuştursanız, hep aynı zırvalamaları noktalama
kullanmaksızın döktürürdü.
Bu belgeleri merak eden, İP’li veya değil, her içtenlikli insana vermeye hazırız. Parti merkezlerimize başvurmaları halinde, kim olduklarına bakılmaksızın dostça karşılanacaklardır.
Bu yazı serimizde kullandığımız diğer belgelerin de bir örneğini verebiliriz
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isteyen arkadaşlara. Demek istediğimiz, gerçeğin peşinde koşan, onu bulmak
isteyen her arkadaşa yardımcı olmaya hazırız. Zaten devrimci görev ve sorumluluğumuz da bunu gerektirir...
Meselenin daha da aydınlatılması ve okuyan her içtenlikli arkadaşın duraksamadan kavraması için TİKP tekkesinin mecnunlarının söylediklerine biraz
daha bakalım:
“Rusya dünyamızın ve ülkemizin baş düşmanıdır. Çıkacak savaşı önlemek için Rusya’ya karşı çetin bir mücadele yürütmek gerekir. Çeşitli
ülkelerde kurulan sosyal-faşist iktidarları yıkmak için ya da öyle bir tehlikeyi önlemek için Rusya ile mücadele etmek gereklidir. Yapılan devrimleri korumak, güçlendirmek için de Rusya ile mücadele etmek gereklidir.
Bu mücadelede bütün dostları kazanmak lazımdır. Rusya’ya karşı bütün
ülkeleri, bütün milletleri birleştirerek birlikte mücadele etmek gerekiyor.
Bugün uluslararası proletarya hareketinin tarihi görevi budur. Türkiye
işçilerinin, köylülerinin partisi TİKP’in görevi de budur. Ülkemizde Rusya ile mücadele örgütlemek, Türkiye’de bütün güçleri birleştirmek; Bu
görev partimizin en önemli görevidir.” (Zihni Erdem, tape metin, s. 34)
“Bugün Rusya’ya karşı mücadele etmeden, ulusal bağımsızlık mücadelelerini desteklemeden bırakın devrimci olmayı, namuslu bir demokrat
bile olunamaz.” (Ali Yaşar Erçetin, tape metin, s. 39)
“Mihenk taşı olarak alınan mesele Rusya meselesidir. 1974’ten önce
her şeyi ABD belirlerdi. Her şey ABD’ye karşı rengini alırdı. ABD’ye ne
kadar yakınsan o kadar siyah, ABD’ye ne kadar uzaksan o kadar kırmızıydı, her şey. Ama bugün tamamen değişmiştir durum. Bugün her şey
Rusya’ya ne kadar yakınsa o kadar siyahtır. Rusya’dan ne kadar uzaksa
o kadar kırmızıdır. Yani devrimcidir... Olaylara rengini veren etken ne
ise, o baş düşmandır... Rusya’nın baş düşman ilan edilmesi erken değildir,
aksine tam zamanıdır; Dünya gerçeklerine uygundur.” (Hasan Yalçın, tape
metin, s. 42) (agy, s. 108)

Şu zavallı mantığa bakın. Ne diyor rahmetli gariban Hasan Yalçın?
“Bugün her şey Rusya’ya ne kadar yakınsa o kadar siyahtır. Rusya’dan ne
kadar uzaksa o kadar kırmızıdır. Yani devrimcidir...”
Sovyetler Birliği’ne yakın olan, muhakkak ki Sosyalist Kamp’ı oluşturan
sosyalist ülkeler ve dünyadaki sosyalist hareketler, örgütler, insanlardır. İşte
bunlar Hasan Yalçın’a göre “en siyah” ülkeler, hareketler, örgütler ya da kişilermiş. Yani en karşıdevrimciymiş bunlar.
Peki “kırmızı”, “devrimci” kuvvetler kimlermiş?
Sovyet Rusya’ya en uzak olanlar.
En uzak kimdir yoldaşlar Sovyetler Birliği’ne? Ya da en karşı olan kimdir?
ABD’dir, CIA’dır, Pentagon’dur, AET’dir (AB’dir), değil mi?
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Bu konuda hiç tereddüdümüz yok.
O zaman ne oluyor yoldaşlar?
En kırmızı olan yani en devrimci olan bunlar oluyor, değil mi?
Güler misiniz, ağlar mısınız yoldaşlar şu zavallılık karşısında. Geçelim
yoldaşlar.
Hasan Yalçın rahmetli ama şu an hayatta olanlar akıllarını kullansınlar.
Böyle zavallı, acınacak durumlara düşürmesinler kendilerini. İhanete karmasın yapıp ettikleri. Yoksa, ABD Emperyalistlerine hizmet etmiş olmaktan
başka hiçbir şey yapmazlar. Yazık ederler kendilerine de, insanlıklarına da,
emeklerine, çabalarına da...
Ömrünü TİKP dergâhında psikolojik sorunlu şeyhinin hizmetinde geçiren
gariban Hasan Yalçın’ın saçmalamalarına bir örnek daha verelim:
“XXII-BERAAT KARARI ADALETİN VE ÜLKE MENFAATLERİNİN ZAFERİ OLACAKTIR
“12 Eylül harekâtının amaçlarını hatırlatmak isterim. Türkiye’yi 12
Eylül’e Şefik Hüsnü’nün bayrağını taşımak ya da ‘sınıfsız toplum’ amacı gütmek getirmemiştir. 12 Eylül bize karşı yapılmış değildir. 12 Eylül,
teröre son vermek, milli birlik ve iç barışı sağlamak amacında olduğunu
açıklamıştı. Kurulduğu andan itibaren bu amaçlar uğruna, neredeyse tek
başına mücadele etmiş bir partinin bu dönemde cezalandırılmasının doğuracağı çelişmeyi hiçbir şekilde açıklamak mümkün değildir.
“Bu davada verilecek herhangi bir ceza, terörle mücadeleye, iç barışa
ve milli birliğe, yani 12 Eylül’ün amaçlarına indirilmiş bir darbe olacaktır.” (agy, s. 357)

Ne diyor zavallı H. Yalçın?
12 Eylül’ün açıkladığı amaçlarla partimizin izlediği siyasetin amacı aynıdır. O bakımdan bize verilecek bir ceza doğrudan 12 Eylül harekâtının amaçlarına indirilmiş bir darbe olacaktır.
Adamlar bu kadar özdeşleştiriyorlar 12 Eylül Faşist Darbecileriyle kendilerini, partilerini, ideolojilerini.
Özdeşleştirmekte de haklılar. Çünkü 12 Eylül bir CIA operasyonudur.
Bunların yaptığı ise Önderimiz Kıvılcımlı’nın deyişiyle “CIA Sosyalizmi”dir.
İkisinin de amacı Sovyetler Birliği’ne, Sosyalist Kamp’a, antiemperyalistlere
ve devrimcilere düşmanlıktır. Ve bu sistemlerin, hareketlerin yok edilmesidir.
Bu sebepten de başlarına gelene şaşırıyorlar; biz aynı yolun yolcularıyız.
Ama siz buna rağmen bizi niye tutukluyorsunuz?
Hatırlayalım ki 12 Eylül Faşist Darbecileri, Kontrgerilla’nın özel örgütü
MHP’nin yöneticilerini de tutukladı. Finans-Kapitalin has partisi Amerikan178

cı Adalet Partisi’nin yöneticilerini de tutukladı. Tefeci-Bezirgân sermayenin
Ortaçağcı partisi Milli Selamet Partisi’nin yöneticilerini de tutukladı. Ve bir
burjuva partisi olan CHP’nin yöneticilerini de tutukladı. Bu, CIA’nın oynadığı oyunun gereğidir. Kıvılcımlı Usta’nın dediği gibi; CIA ve Türkiye’deki
işbirlikçileri ne zaman sola karşı bir harekâtta bulunmuşlarsa hep “biz sağa
da sola da karşıyız” kandırmacasını kullanmışlardır, o demagojik alçaklığın
ardına saklanmışlardır. Burada da öyle olmuştur. Yani o türden tutuklanmaları göstermeliktir, halkı kandırmaya yöneliktir. Nitekim bunlar (TİKP’liler),
kısa bir süre Mamak Zindanı’nda kaldıktan sonra hemen oradan alınmışlar ve
Parababalarının diğer parti yöneticilerinin tutulduğu Ordu İstihbarat ve Dil
Okulu’na nakledilmişlerdir. Oradaki rahat ortamda Türkeş’lerle, Yaşar Okuyan’larla, Necmettin Erbakan’larla ve CHP yöneticileriyle geyik çevirerek
günlerini geçirmişlerdir.
Oradaki hapislik günlerini anlatan bir kitap da yazmıştır Oral Çalışlar,
“Liderler Hapishanesi” adlı. Kaynak Yayınları’ndan çıkmıştır bu kitap
1986’da. Burada çağrışım oldu:
Yukarıda dedik ya; TİKP’liler bu hapishanede Türkeş ve avanesiyle, Erbakan ve avanesiyle esnaf muhabbeti yaparak-geyik çevirerek dostluk, kardeşlik içinde günlerini geçirmişlerdir, diye. İşte bu ortamı gerçeğe uygun ya
da yakın bir biçimde yazmış Oral Çalışlar ilkin. Gözden geçirmiş TİKP yönetimi yazılanları. Demişler ki, ya bu kadar açık anlatılmaz. Sonra tabanımız
tepki gösterir buna. Siz dil okulunda faşist MHP yöneticileriyle, dinci MSP
yöneticileriyle kardeşçe yaşamışsınız. Olur mu böyle şey? Nerede kaldı bizim
devrimciliğimiz derler, demişler herhalde. Ve Oral Çalışlar’dan kitabını bu
açıdan yeniden gözden geçirmesini ve düzeltmesini istemişler. Diğerleriyle
aramızdaki ilişkiler daha mesafeli olsun, daha soğuk olsun anlatımında, demişler. Çalışlar da denileni yapmış. Kitabın bu yeni haliyle yayımlanmasına
karar vermişler. Bu arada da tahliye olmuşlar. İstanbul’da yapılmış bu işler.
Kitap Ankara’da tefrika edilmek üzere bazı gazeticilere gösterilecek. Kitabı
o günlerde Ankara’ya gelecek olan Doğu Perinçek’e vermişler, o da götürüp gazetecilere göstermiş. Milliyet Gazetesi’yle de anlaşmışlar, orada tefrika
edilmiştir bu anılar. 1986 yılında da Kaynak Yayınları’ndan ilk kez kitap biçiminde yayımlanmıştır.
Kitap yayımlanmış. Tabandaki TİKP üyeleri de okumuşlar tabiî. Fakat görüleceği gibi kitabın bu seyreltilmiş yazımında bile TİKP’lilerin Türkeş’lerle,
Erbakan’larla dostluğu gizlenememektedir. Çünkü olayın aslı budur. Okuyanlar tepki göstermiş bu duruma. Bu nasıl şey, nasıl yayımlanır böyle bir kitap,
demişler. Ve biri Doğu Perinçek’e sormuş bunu. Verdiği cevap aynen şudur:
“Ya bundan benim de haberim yok. Ben de yayımlandıktan sonra gördüm kitabı.”
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Bu olay, Gün Zileli’nin bulunduğu bir ortamda gerçekleşir. Tabiî Gün Zileli olup bitene baştan itibaren tanıktır. Önderi Perinçek’in bu yalancılığı karşısında şaşıp kaldığını belirtir. Anılarını anlattığı 4 ciltlik kitaplarından birinde.
Bu sebepten Gün Zileli’nin bu anı kitaplarını okuyun diyoruz ya. Onlarda
eksik vardır ama yalan yanlış yoktur kanımızca.
Bu PDA Avanesi, 12 Eylül Faşist Generalleriyle o denli kaynaşmıştı ki,
onların yaptığı zulmü az bile buluyordu. Onları zulümlerinde daha da pervasız
ve acımasız olmaları için teşvik ediyordu. Şu satırlara bakın:
“Katillerin ve halk düşmanlarının hak ettikleri cezayı çekmeleri gerektiğini bütün kitle önünde açıklıyor ve sahte solcuların propagandalarını yerle bir etmeye çalışıyoruz.” (7 Eylül 1981, Ömer Faruk Ciravoğlu-Enver
Özen) (agy, s. 77)

TİKP yöneticilerinin kendi söylemleriyle
cunta dalkavuklukları
Yukarıda da belirttiğimiz gibi, TİKP yöneticilerinin faşist cuntaya verdiği
bu utanç verici destek cunta tarafından da takdirle karşılanmıştır. İşte bunu
anlatan satırları:
“TUTUKLU BULUNDURULMAMIZ DIŞ TEHDİDE ve TERÖRE
HİZMET EDER
“Devlet Başkanı Sayın Evren, 12 Eylül’ün birinci yıldönümünde çok
önemli bir bilanço yapmıştır. Sayın Devlet Başkanı, bu konuşmasında
Türkiye’deki terör ve anarşinin Sovyetler Birliği’nin emellerinden kaynaklandığını olgulara dayanarak açıklamış, öte yandan Devleti korumak
iddiasıyla ortaya çıkan ırkçı ve mezhepçi terör odağını da mahkûm etmiştir. Basın, Türkiye Devletinin anarşi ve terör konusunda ilk defa berrak
bir tahlil yaptığını belirtmiştir. Gerçekten de, Partimizin kurulduğu günden beri anarşinin kaynağı konusunda yaptığı tahliller, 12 Eylül’den bir
yıl sonra bugün, Devlet tarafından da benimsenmiştir. Partimizin terör
ve anarşi konusunda Meclis ve Senato Komisyonlarına gönderdiği raporlar geldiği zaman, bugün devlet başkanının açıkladığı tahlil ve olguların
Partimiz tarafından daha o zaman berrak bir şekilde tespit edildiği görülecektir. Esasen dava dosyasında bulunan çok sayıda belge de bunu göstermektedir.
“Devlet Başkanı, 12 Eylül 1981 günlü konuşmasında önemli bir gerçeğe işaret etmektedir:
‘Bazı ülkelerin Türkiye üzerindeki emelleri değişmedikçe, anarşi ve terör
tam olarak bitmeyecektir.’
“Bu tespit karşısında, hâlâ bizleri tutuklu bulundurmak Türkiye’nin
geleceğine karşı kayıtsız bir tutumdur. Türkiye’de, hem Sovyetler Birliği’nin emellerine, hem de anarşi ve teröre karşı başından beri en kararlı
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ve tutarlı tavrı alan Partimiz olmuştur. İktidarların ve çeşitli devlet kurumlarının anarşi ve terör odaklarını himaye ettiği vurdumduymazlık
ortamında sorumlu davranan bir tek Partimiz olmuştur. Dünyadaki çalkantı dinmemekte, tam tersine daha büyük sarsıntılara doğru ilerlemektedir. Türkiye üzerindeki dış tehdidin arttığı Devletin de tespit ettiği bir
olgudur. Bu yüzden, terörün de tam olarak bitmeyeceği görülmektedir.
Bu katı gerçeği tespit ettikten sonra, biz TİKP yöneticilerini hâlâ tutuklu
bulundurmak hiç kimseye izah edilememektedir. Ordunun ve hükümetin
önde gelen yetkilileri, görüştükleri yerli ve yabancı şahsiyetlere, TİKP yöneticilerinin tutuklanması ve Aydınlık Gazetesi’nin kapatılmasının yukarıdaki tahlil ışığında bir hata olduğunu belirtmektedirler. Hukuken suçsuz olmamız, bugün siyasi açıdan haklı olmamızla da perçinlenmiş bulunmaktadır.” (Doğu Perinçek’in 28.09.1981 tarihinde Sıkıyönetim Komutanlığı
2 Nolu Askeri Mahkeme Başkanlığına gönderdiği dilekçe, agy, s. 100-101)

İşte böyle yoldaşlar. Bunlar böyle. Bunlar için en uygun tanım şu olur herhalde: Amerikancı faşist cunta ve dalkavuğu. Ya da soytarısı mı daha uygun
düşer? İkisi de olabilir bizce...
Bu soytarıların, bu döneklerin, bu sahte solcuların ihanetlerini iyice gözler
önüne sermek için bir iki bölüm daha aktarmak istiyoruz, bunların utanç verici
belgelerinden.
Doğu Perinçek’in, cuntanın baş faşisti Amerikanofil Kenan Evren’e gönderdiği, “Sayın Orgeneral Kenan Evren, Devlet Başkanı, Milli Güvenlik
Konseyi ve Genelkurmay Başkanı” başlığını taşıyan mektubundan:
“Öte yandan basit bir telefonla ya da bildirimde bulunarak ifadeye
çağırılmamız imkânı varken, parti yöneticileri olarak evlerimize gece yarıları baskınlar yapılmış ve ailelerimize hakarette bulunulmuştur.
“Bu uygulamalar bağımsız yargı organlarının işlemleri olmayıp, Milli
Güvenlik Konseyine karşı sorumlu olan hükümete bağlı olması gereken
bazı görevlilerin tasarruflarıdır. Sayın Devlet Başkanı, bütün bunlar bende derin kaygılar uyandırdı. Her şeyden önce arz etmek isterim ki TİKP
yöneticileri olarak hesabını veremeyeceğimiz, göğsümüzü gere gere savunamayacağımız tek bir faaliyetimiz yoktur. Partimiz bugüne kadar tek
bir terör eylemine, tek bir cinayete, yurdumuza ve halkımıza karşı tek bir
harekete karışmış değildir. Bu konuda hiç kimsenin tek bir kanıt getiremeyeceğinden ismim kadar eminim. Bugüne kadar ülkemizin birliğini ve
bağımsızlığını, halkımızın özgürlüğünü ve iç barışı, sizin bildirilerinizde
açıkladığınız tutumla, yani ölümden korkmadan savunduk. Terör odaklarıyla en küçük bir ilişkimiz olmadığı gibi, onlara karşı kesin tutum aldık
ve yurdumuzda iç barış için varımızı yoğumuzu ortaya koyduk. Kanunlara uymaya büyük özen gösterdik. Bütün bunları, gerektiğinde mahkemeler önünde kanıtlayacağımızdan hiçbir şüphemiz yoktur. Gerçekler
aydınlandığında mahcup olmayacağıma güvenerek bunları kesinlikle bilgilerinize sunabiliyorum.
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“Bizi suçlayacak herhangi bir malzemesi olmayan ve kim olduğunu
bilmediğim bazı güçlerin, yalnız Partimize karşı değil, ülkemize ve bugünkü yönetime karşı da komplo içinde olduklarını düşünüyor ve düşüncemi size çekinmeden arz ediyorum.” (agy, s. 143-144)

İşte böylesine diz çöküyor ve aman diliyor faşist diktatörden Doğu Perinçek. Onu nasıl sevdiğini ve ona nasıl içtenlikle bağlı olduğunu sergiliyor
yukarıdaki satırlarında, değil mi yoldaşlar? Tam bir ihanet, düşkünlük, teslimiyet...
Burada çağrışım oldu. “Tek bir cinayete karışmış değildir Partimiz”, diyor.
Düpedüz yalan söylüyor. En azından masum bir ODTÜ öğrencisini linç ederek öldürdüklerini, Gün Zileli anılarında çok açık biçimde anlatıyor.
Olay şöyle olmuş:
Bunlar eski Sahte TKP’nin yani İ. Bilen TKP’sinin savunucularını “Rus
Sosyal Emperyalizminin Beşinci Kolu” diye tanımlıyorlar ya ve ona karşı mücadele öngörüyorlar ya. İşte o çerçevede kapışmışlar bir akşamüstü, İ. Bilen
sahte TKP’sinin gençlik örgütü olan İGD’li (İlerici Gençler Derneği) gençlerle bunların taraftarları. İGD’liler bunlara baskın gelmiş, Ankara’daki parti
binalarına kadar kovalamış bunları. Ve gitmişler. Sonrasında bunlar hazırlanmışlar, donanmışlar İGD’li avına çıkmışlar.
ODTÜ öğrencilerini okula getirip götüren özel otobüsler vardır. Bunların
da kendilerine ait durağı vardır. Öğrencileri oradan alır, okula götürür, ders
bitişi de okuldan alıp o durağa getirir.
İşte o anda hiçbir şeyden haberi olmayan İGD üyesi bir ODTÜ öğrencisi
okulundan çıkıp otobüsle o durağa gelir ve iner. Bunlar sadece İGD’li olduğunu bildikleri bu gence hep birlikte kalın sopalarla saldırırlar. Genç, hiçbir
şey anlayamadan kendinden geçer ve yere yıkılır. TİKP’in parti binasından
görülebilen duraktaki bu olayı izleyen Gün Zileli, pencereyi açarak ne olup
bittiğini anlamaya çalışır. Kısa süre içinde TİKP’liler parti binalarına geri döner. Gün Zileli durakta yatan bir insan karaltısı görür. Durağa gider. Gencin
cansız halde yattığına tanık olur. Ertesi gün de gazetelerden okur bir ODTÜ
öğrencisinin otobüs durağında ölü olarak bulunduğunu.
Bu sadece Zileli’den öğrendiğimiz bir örnektir. Gerisini bilmiyoruz.
Yalnız, bunların kendinden olmayanlara karşı ve güçlerinin yeteceğini sezdikleri ortamlarda saldırganlaştıklarını biliyoruz biz.
Ankara Seyranbağları’nda da yoldaşlarımız defalarca bunların saldırılarıyla karşılaşmıştır. Tabiî gereken yanıt verilmiştir o zaman bunlara orantılı
biçimde...
Bunların hangi sözüne güvenilir ki?
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Halkımızın deyişiyle yiyip içtikleri yalan.
Yani yoldaşlar, bunların elinde masum devrimci kanı vardır. Hem de bildiğimiz kadarıyla gencecik bir devrimcinin kanı.
Burada Hareketimizin şu tutumunu da özellikle belirtmek istiyoruz:
1960’lı yıllardan bugüne dek elimize, kendini sol olarak tanımlayan, adlandıran bir insanın kanı bulaşmamıştır. Ve yoldaşlar, biz yine Tarihimiz boyunca kendini sol olarak tanımlayan hiçbir gruba ve kişiye herhangi bir fiziki saldırıda bulunmamışızdır. Tabiî çok saldırıya uğradık. Bunlara da anında
cevap verdik. Tabiî bu cevaplarımız da hep orantılı olmuştur. Asla öldürme,
yok etme kastı taşımamışızdır. Çünkü biz Gerçek Devrimciyiz. Ve Gerçek
Devrimcilerde olması gereken ahlâkı ve vicdanı taşıyoruz...
Şimdi de PDA şeflerinden Hasan Yalçın’ın Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Nolu Askeri Mahkemesine gönderdiği 20.09.1982 tarihli dilekçesinden
bir paragraf aktaralım:
“PARTİMİZİN POLİTİKALARI ÜLKEMİZİN İHTİYAÇLARINA
CEVAP VERMEKTEDİR
“Partimizin politikaları, doğru ve suçsuz olmaktan ötede, Türkiye’mizin ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Bu politikalara ülkemizin, bugün olduğu gibi yarın da ihtiyacı olacaktır. Çünkü Türkiye’nin temel meselesi,
dün olduğu gibi bugün de Rusya’ya karşı bağımsızlığı ve egemenliği savunmaktır. Bugün de milli savunmamızı güçlendirmek, iç barışı sağlamak
ve korumak, özgürlükleri gerekli güvencelere kavuşturmak görevimiz
vardır. Dün ülkemizin kaderi üzerinde etkili olanlar bu politikaları reddettikleri ve bu görevlere sırt çevirdikleri için Türkiye iç savaşın eşiğine
gelmiştir. Politikalarımızın doğruluğu 12 Eylül’de resmi ağızlarda ifadesini bulmuştur. Yakın gelecekte bu politikalar uygulandığı ölçüde esenliğe
çıkacağımız, bunlardan uzaklaşıldığı takdirde ise zorluklarla karşılaşacağımız kesindir.” (agy, s. 198-199)

Bir kez daha görüldüğü gibi yoldaşlar, bunların rezil politikalarıyla cuntacıların politikaları işte aynı bataklıkta buluşmuş oluyor. Hemfikirler gördüğümüz gibi. Bunlar uygulanmaya devam ederse Türkiye esenliğe çıkacakmış.
Etmezse de zorluklarla karşılaşacağımız kesinmiş. Zavallılar mı demek lazım,
soytarılar mı demek lazım, hainler mi, yoksa Amerikan uşakları mı demek
lazım bunlara yoldaşlar?.. Belki de bunların hepsini...
Şunu da belirtmiş olalım ki, Hasan Yalçın, TİKP’in ve PDA hareketinin
Doğu Perinçek ve Gün Zileli’den sonra gelen üçüncü adamıdır.

Perinçek devrimcileri nasıl ihbar ettiklerini anlatır
Yeniden Doğu Perinçek’in utanç verici satırlarına dönelim. 29 Haziran
1981 tarihli, yine cuntanın 2 Nolu mahkemesine verdiği dilekçesinden okuyalım:
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“Devlet yetkililerinin katliamlar ve cinayetler karşısında çaresiz kaldığı şartlarda, katilleri karanlık köşelerinde yakalayan Aydınlık’ın projektörleri olmuştur.
“(...)
“‘Bilinmeyen Sol’ dizisinde ise, sahte solcu terör çetelerinin halkı hedef
alan cinayetleri aydınlatılmıştır.
“Devlet, teröre karşı mücadelede Aydınlık’tan yararlanmıştır. Birçok
yetkili bu gerçeği belirtmiş ve Aydınlık’a sık sık başvurmuştur.
“Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği’nin ‘Anarşi Raporu’nda
Aydınlık’ın kaynak olarak kullanıldığı gazetelere yansımıştır. (Bkz. Nazlı
Ilıcak’ın ‘Tarafsız Bir Rapor’ başlıklı yazısı, Tercüman, 28 Mayıs 1981;
Güngör Yerdeş’in ‘Önemli Bir Mülakat’ başlıklı yazısı, Son Havadis, 11
Mayıs 1981)” (agy, s. 532)

İşte böyle yoldaşlar. Muhbirliklerini, gammazcılıklarını, ispiyonculuklarını övünerek anlatabilme rezilliğinde bulunabiliyor bunlar. Faşist cuntaya;
bakın biz böyle hizmet ettik. Siz de bizi takdir ettiniz bu hizmetlerimizden
dolayı. Öyleyse niye tutukluyuz? Bizi bırakın bir an önce, diye yalvarıyorlar.
ABD Emperyalistleri ve onların casus örgütü CIA, faşist darbeye zemin
oluşturmak için 5000 insanımızı katlettiriyor. CIA’nın teorisyeni David Galula’nın emirleri doğrultusunda yapılıyor bu katliam. Bu aşağılık, insanlık dışı
işte Kontrgerilla’nın Türkiye şubesinin yönetici ve üyeleri başrolü oynuyor.
Hep tekrarladığımız gibi yine TİKP’in övgüler düzdüğü Özel Harp Dairesi
bu işte genel karargâh rolü oynuyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi Kızıldere
Katliamı’nı da bu daire yönetiyor. Kontrgerilla’nın özel örgütü MHP’li paramiliter güçler de çok aktif biçimde görev yapıyorlar bu canavarlıkta. Devrimcilere canice saldırılar düzenliyorlar, halka karşı katliamlarda bulunuyorlar
Maraş, Çorum, Sivas Katliamları gibi. 1977 1 Mayıs Katliamı gibi. 16
Mart Katliamı gibi. Bu katliamlar uzar gider, bildiğimiz gibi.
Ülke kan gölüne döndürüldükten sonra da kurtarıcı rolünde, “sağa da sola
da karşıyız” kandırmacası ile 12 Eylül 1980’de Faşist Cunta Darbesi oturtulur.
Sözüm ona bu alçaklar ülkeyi “kardeş kavgasından” kurtaracaklar.
Tabiî asıl amaç Türkiye’deki komünist, sosyalist, devrimci, demokrat, antiemperyalist, yurtsever güçlerin ezilmesi ve imhasıdır. Bu arada da 27 Mayıs
1960’tan bu yana serbest bırakılan sosyalizmin geliştirdiği sosyalist kültürün
yok edilmesidir. Özetçe, ülkenin ideolojice karantinaya alınmasıdır. Daha açık
biçimiyle ülkemizin insanlarının sağlıklı düşünemez, sosyal olayları, gerçekleri görüp kavrayamaz hale getirilmesidir. Bir başka deyişle ülkemizin “deliler koğuşu”na çevrilmesidir, dönüştürülmesidir.
Bu arada hep söylediğimiz gibi bütün hak arama yolları, örgütlenme imkânları ortadan kaldırılmış olacaktır. Tabiî halkımız için yani ezilen ve sömü184

rülen kitleler için.
CIA, Pentagon ve Kontrgerilla-Gladio ve onların mamulâtı olan 12 Eylül’ün Faşist Cuntası sistemlice bu planı uygulamaktadır. Devrimcileri ezme,
devrimci kültürü yok etme, halkın örgütlenme ve hak arama yollarını tıkama
biçiminde özetlenebilecek planı uygulamaktadır.
TİKP’in hain tayfası ise 12 Eylül darbecileri Rus Sosyal Emperyalizmine
ve onun Türkiye’deki Beşinci Koluna darbe indiriyor diye, bu aşağılık halk
düşmanı planı ve onu uygulayanları yani cuntacıları hararetle alkışlamaktadır,
onlara yardakçılık, yalakalık etmektedir. Onlar önünde utanç verici bir biçimde diz çökmektedir.
Bu konuya ilişkin son bir aktarmada daha bulunalım yoldaşlar. Aydınlık
Genel Yayın Yönetmeni ve TİKP Başkanlık Kurulu Üyesi Oral Çalışlar’ın darbecilerin şefi Kenan Evren’e gönderdiği mektubu görelim şimdi de:
“İstemde bulunan: Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
“Oral Çalışlar
“İstemin konusu: Aydınlık Gazetesi’nin yayınını durdurma kararının
kaldırılması için gerekli emrin verilmesi.
“Komutanlığınız, Silahlı Kuvvetlerin ülke yönetimine bütünüyle elkoymasından bir gün önce Aydınlık Gazetesi’nin yayınını ‘ikinci bir emre
kadar’ durdurmuş bulunmaktadır. 11 Eylül 1980 tarihini taşıyan bu karar, gazetemize 12 Eylül günü bildirilmiştir.
“Aydınlık Gazetesi ilk çıktığı 20 Mart 1978 tarihinden bu yana yayınını şu ilkeleri temel alarak sürdürmüştür;
“1- Özellikle Sovyetler Birliği’nden gelen dış tehdit, sızma ve yıkıcılığa karşı milli bağımsızlığı savunmak, savaş tehlikesine karşı hazırlıklı
olmak, milli savunmayı güçlendirmek.
“2- Dünyanın ve Ortadoğu’nun büyük çalkantılara ilerlediği ve dış
tehdide göğüs germenin ülkemizin ve halkımızın geleceği açısından belirleyici bir önem kazandığı bugünlerde, ayağı Türkiye toprağına basan
bütün güçlerin birliği için mücadele etmek, milli birlik ve istikrar siyaseti
izlemek, tüm yayın siyasetlerini buna bağlı olarak yürütmek, mezhep ayrılıklarına ve kavgalarına, milli güçler içinde düşmanlıklara ve siyasi gerginliğe karşı mücadele etmek, görüş ayrılıklarını özgürlük ortamı içinde
barışçı yöntemlerle çözmek.
“3- Milli Birlik Siyasetinin bir gereği olarak, iç savaş yönündeki gidişin önlenmesi ve sağlanması, gerek Moskova’nın kışkırttığı gerekse
MHP’nin yönettiği terör ve anarşinin kökünün kurutulması için kararlı
bir mücadele yürütmek.
“4- Ülkemizin birliğinin ve barışın temeli olarak demokrasi bayrağını
yükseltmek, özgürlükleri savunmak.
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“Aydınlık, yayına başladığı 20 Mart 1978 tarihli ilk nüshasında bu ilkeleri ilan etmiş ve iki buçuk yıldır bağımsızlık, milli birlik, iç barış ve özgürlük için mücadele etmiştir. Bu yüzden Moskova’nın ve faşist güçlerin
hedefi olmuş, her iki terör odağının zorbalığına göğüs germiş, bu uğurda
bazı çalışanlarını kurban vermiştir. Şunu gururla belirtmeliyim ki, Aydınlık, ülkemizde her iki terör odağına karşı aynı kararlılıkla mücadele eden
tek gazetedir. Terör örgütleri, mafya, kaçakçılık ve vurgunculuk şebekeleri ile hiçbir çıkar bağımızın ve girdi-çıktımızın olmaması, gazetemiz için
daima bir övünç kaynağı olmuştur.
“Aydınlık, yayın hayatı boyunca yobazlığa ve ortaçağ karanlığına
karşı durmuş, Türkiye halkının bağrından çıkan en büyük devrimci Atatürk’ün devrimci mirasını en ön safta savunmuş, istiklal marşımıza yapılan saygısızlıklara karşı basında en kararlı tutumu almış, daima emekçi
halkın menfaatlerinin ve demokrasinin yanında yer almıştır.
“Sıkıyönetim komutanlığının Aydınlık hakkında açtığı soruşturmalardan hiçbiri gazetemiz aleyhine sonuçlanmamıştır. Tamamlanan soruşturmaların hepsinde takipsizlik kararı verilmiştir.
“Bunun ötesinde Aydınlık, yaptığı birçok yayınla Sıkıyönetim Komutanlıklarının, terör ve zorbalık odaklarına karşı başarı kazanmasına yardımcı olmuştur.
“Gazetemizin yayınının durdurulması kararının alındığı 11 Eylül gününün ertesinde Silahlı Kuvvetlerin ülke yönetimine el koyması üzerine
kurulan Milli Güvenlik Konseyi yayınladığı bildirilerde ve Devlet Başkanı, Milli Güvenlik Konseyi ve Genelkurmay Başkanı Sayın Orgeneral
Kenan Evren’in yaptığı temel açıklamalarda ‘ülkemize yönelik tehditlerin ulusça göğüslenmesi’, ‘milli bütünlüğün korunması’ , anarşi ve teröre
son verilerek , ‘iç barışın ve huzurun sağlanması’, ‘milletin hak, hukuk ve
hürriyetinin korunması’ üzerinde durmuştur ve bu uğurdaki hazırlıkların tamamlanarak ülke yönetiminin ‘insan hak ve hürriyetlerine saygılı,
milli dayanışmayı ön plana alan özgürlükçü, demokratik, laik ve sosyal
hukuk kurallarına dayalı bir yönetime devredileceğini’ ilan etmişlerdir.
“Aydınlık Gazetesi, bugüne kadarki yayını ve mücadelesi ile Milli Güvenlik Konseyinin ilan ettiği bu amaçların gerçekleşmesine basın alanında
destek olmak için ‘hayatını dahi seve seve feda etmeye hazır’ olduğunu
kanıtlamıştır.
“Bu fırtınalı dönemde, ülkemizin ihtiyacı sizlerin de değerlendireceği
gibi eyyamcı, çıkarcı, yoz kültürü savunan, dalkavuk bir basın değil, ülkemizin bağımsızlık ve birliği, iç barış ve özgürlükler için cesaretle mücadele eden bir basındır. Aydınlık Gazetesi’nin yayınlanması, ülkemizde
milli dayanışmayı güçlendirecek, halk içindeki kardeşlik ve barış ortamına hizmet edecektir. Aydınlık, özellikle bu tarihi dönemde, anarşi ve terör
kaynaklarının kurutulmasında kamuoyunun ve halkın en geniş desteğinin sağlanması için üzerine düşen görevi yerine getirmeye her bakımdan
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hazırdır. Gazetemiz, görüş, öneri ve yapıcı eleştirilerini her zaman olduğu
gibi açık yüreklilik ve dürüstlükle ortaya koyarak, yeni yönetimin ilan
ettiği amaçları başarmasına katkıda bulunacağına güven duymaktadır.
“Hiçbir kâr amacı olmayan, yalnız ve yalnız ülkesinin bağımsızlık,
birlik, iç barış ve özgürlüğü için can verip baş koyan Aydınlık’ın yeniden
yayınlanması için bildirimde sözünü ettiğiniz ‘ikinci emrin verilmesini’
arz ederim.
“Saygılarımla.
“17.9.1980
“Oral Çalışlar
“Genel Yayın Yönetmeni
“Gereği için:
“1. Ordu ve İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı
“Bilgi için:
“- Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığı
“- Genel Kurmay Başkanlığı”

TİKP Şürekâsının o dönemdeki dönekliğini ve ihanetini netçe bir kez daha
gösteren bu mektubun Odatv’de 27 Eylül 2013’te yayımlanması üzerine gelen
tepkilere ve kendisine yapılan eleştirilere şöyle karşılık vermişti Oral Çalışlar:
“Dün bazı internet sitelerinde “Oral Çalışlar’ın Kenan Evren’e yazdığı mektup ortaya çıktı!” şeklinde haberler yer alınca, bazı konuları tekrar
ifade etme gereğini duydum. O mektup benim kişisel mektubum değil,
ayrıca gizli kapaklı hiç değil.
“O yıllarda mensubu olduğum Aydınlık hareketinin ve tabiî benim de
o zamanki düşüncelerimin bir yansıması. Daha önce de çeşitli kereler belirttiğim gibi, biz Aydınlıkçılar o dönemde asıl tehlikenin ABD tarafından
değil, Sovyetler Birliği tarafından geleceğini söylüyorduk. Bu görüşler o
zamanki Çin Komünist Partisi’nin görüşleriyle paraleldi.
“Asıl düşman tanımı, Sovyetler Birliği olunca ABD’ye daha yakın
pozitif bakış kaçınılmazlaşıyordu. Bu nedenle 12 Eylül 1980 askeri darbesine, ilk başlarda “Sovyetler’e karşı milli bir duruş” gözüyle baktık.
Aydınlık kapatılınca, “Neden bizi kapattınız, biz zaten anarşi ve teröre
karşıydık, siz de karşısınız” şeklinde trajik bir tepki gösterdik.
“Mahkemelerdeki savunmalarımıza da benzer anlayış egemen oldu.
Bizim bir anlamda darbeye ‘destekçi’ tutumumuza rağmen, sonuç değişmedi.” (Radikal Gazetesi, 28 Eylül 2013)

Oral Çalışlar, o zamanki görüşlerimiz Çin Komünist Partisi’yle paraleldi,
diyerek yaptıkları ihaneti bir yönüyle gizliyor ya da ılımlandırıyor. Oysa bu
görüşler bire bir ÇKP’den alınan emirlerin bunlar tarafından ifadelendirilmesi, savunulmasıydı. O. Çalışlar, Pekin’deki ÇKP karargâhı bizim Kabemizdi,
biz Mao Zedung Düşüncesinin inançlı, sadık müritleriydik, diyemiyor tabiî.
Acıdır yoldaşlar, bazı insanlar, işte bu tayfa gibi, ömürleri boyunca hiçbir dö187

nem namuslu, özü sözü bir, mert ve kendi kafasıyla düşünen insanlar olamazlar. İşte böyle onun bunun uşağı, yardakçısı, hizmetkârı olarak ömürlerini
tüketip giderler.
Bilindiği gibi O. Çalışlar şimdi de Amerikan uşağıdır ve sıkı bir Tayyipçidir. Belki o zamana göre şimdi yaptığının çok daha akıllıca olduğunu düşünüyordur. Çünkü o zamanlar ÇKP’ce dolgun maaşa bağlanmamışlardı. Bugünse
Tayyipgiller’in arpalığında gönüllerince yiyip içmektedirler. Gazetelerinden,
televizyonlarından yaptıkları ihanetin bedelini yüklü maaşlarla almaktadırlar.
Neyse. Geçelim diyelim yine yoldaşlar...
Bu dönekler ve hainler şürekâsının ihanet belgeleri uzar gider. Hepsini
saymakla baş edilmez. Zaten gerek de yok. Öyle değil mi yoldaşlar?.. Belki
çoğunuz bu kadarını aktarmaya bile ne gerek vardı, diye düşünüyorsunuz.
Doğrudur. Haklısınız.
O nedenle biz de bu ekibin o döneme ilişkin ihaneti üzerine sözlerimizi
burada bitirelim.
Tekrar tekrar söylediğimiz gibi, bunlar bir hata ya da yanlış değildir. Hatalar, yanlışlar her işte, her zaman olabilir. Lenin diyor ya; “Akıllı insan hata
yapmayan insan değildir. Akıllı insan küçük hatalar yapar ve onu bir daha
tekrarlamaz.”
Bunların yaptığı ise düpedüz ihanettir, dönekliktir, namussuzluktur ve halk
düşmanlığıdır. Kaldı ki, onların bu işleri bir ya da ikiyle sınırlı da değildir.
Onların neredeyse tüm siyasi yaşamları bir ihanetten diğerine sıçramakla geçmiştir. Onların ele alınır, tutulur hiçbir tarafları yoktur. Bırakalım devrimciliği,
insani anlamda da bunlar hiçtir ya da sıfırdır. Bunlardan hiçbir şekilde, hiçbir
hal ve şart altında devrimci olmaz, demokrat olmaz. Ve bunlara asla güvenilmez. Her zaman size sırtlarını dönebilirler, sizi arkadan vurabilirler. Düşmanla işbirliğine girebilirler.
Bunların yaptığını 44 yıl önce Kıvılcımlı Usta, tam da bunların işine uyan
bir şekilde tanımlamıştır, adlandırmıştır. Bunların yaptığı “CIA Sosyalizmi”dir. O günden bu yana geçen süre içinde bunların yaptığı zincirleme ihanetler,
Usta’nın bu tespitinin ne kadar haklı ve yerinde olduğunu göstermiştir.
Bu kadar sözden sonra bilemiyoruz, hâlâ kalkıp da Doğu Perinçek ve PDA
Şürekâsı 12 Eylül Faşist Diktatörlüğünü desteklememiştir diyebilen çıkar
mı?..
Çıkarsa da ne yapalım, artık elimizden daha fazlası gelmez. Kelimelerin
gücü ancak bu kadardır...
30 Aralık 2014
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Ayrım X

Söyle bakalım Lozan’ın, Paris’in, Strazburg’un ve
bilumum Avrupa başkentlerinin serçe yürekli, yalandan
fatihi:
Talat Paşa, “Halkın ve milli burjuvazinin muhalefetini ezen
Talat, Enver ve Cemal Paşalar yönetimindeki kompradorfeodal İttihat ve Terakki Diktatörlüğünün başı” mı
yoksa vatansever, büyük devlet adamı mı?

Önceki yazılarımızda PDA Tayfasının TİİKP Savunması’ndan, İP’in bugünkü görüşleriyle taban tabana zıt görüşlerini aktarmıştık. Yani, İP’in dünle
bugün birbirinin tam karşıtı olan görüşlere sahip olduğunu söylemiştik. Böylece de İP Avanesi’nin nasıl kalıptan kalıba geçtiğini göstermek istemiştik.
Fakat o da ne? Bazı İP’li gençler yorumlarında demezler mi: “Bunlar bizim
bilmediğimiz şeyler değil. Biz bu savunma metinlerini eğitim seminerlerimizde zaten okuyup öğreniyoruz. Ayrıca da bu savunma devrimci siyasi savunmanın en güzel örneklerinden biridir.”
Biz donup kaldık. İyi yahu da bugün siz birbirine tam karşıt iki görüşten
hangisini savunuyorsunuz? Dünkünü mü bugünkünü mü? Bunların aynı konuda biri ak diyor, öbürü kara. Sizin bunlardan beğendiğiniz hangisi?
Biz sanmıştık ki, D. Perinçek ve müritleri TİİKP Savunması’nı ve oradaki tezlerini “cami avlusuna bırakılmış bebeler gibi” bırakıp kaçtı. Çünkü bu
kaşar ekip o görüşleri hiç ağzına almıyor bugün. Ha bazen ekibin şefi D. P.
de “İki Süper Devlet” gevelemesinde filan bulunuyor. Ama o zamanki gibi
olumsuz bir ibare olarak kullanmıyor bunu. Tam tersine, olumluyor. Diyor
ki, o zamanlar İki Süper Devlet’in arasındaki rekabet ve dengeleme, onların
bizim gibi ülkelere bugünlerdeki gibi saldırılarını engelliyordu. Ve benzeri
şeyler... Neyse, geçelim.
İP’li gençlerin bu yorumundan sonra biz internete girip “TİİKP Savunma”
yazıp google’ladık. Bir de ne görelim? D. P. ve Avanesi bu savunmanın Kaynak Yayınları’ndan yeni baskılarını yapmışlar. Mesela 1992’de 4. Baskısını
yapmışlar bu yayınevinden.
Bu baskılar neyi gösteriyor?
O yıllarda da bu savunmadaki görüşlerin sahiplenildiğini. Bizim bildiğimize göre D. P. ve PDA Avanesi 2000’lere kadar bu görüşleri bölüm bölüm
savundu. Tabiî tamamını değil. Duruma göre bir kısmını terk etti, bir kısmını
savundu. Böyle sürdürdü işi. Yani yılankavi hareketlerle götürdü işi.
Fakat İP’li gençlerin söylediği ise apayrı bir şey. “Biz bugün de bu metinleri eğitim seminerlerimizde okuyup öğreniyoruz”, diyorlar. Şimdi bu durum191

da, biz de D. P. ve İP Avanesi’ne soruyoruz yazımızın başlığındaki soruyu.
Evet, Talat Paşa kim?
E cevap verin bakalım.
Şimdi 1974 basımı “Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi Davası Savunma” adıyla Aydınlık Yayınları’ndan çıkmış olan kitabı açıyoruz ve şu satırları
okuyoruz:
“İttihatçı kompradorlar, toprak ağaları ve tefecilerle birleşerek geniş
köylü kitlelerini de baskı altına aldılar. Gelirleri emperyalist tekellere ayrılmış olan ağır vergilerle köylüleri sömürdüler. Bir yandan toprak ağalarının mülkiyetini sağlamlaştırırken, diğer yandan da iç pazarı emperyalizme daha fazla açmak ve emperyalizmin geniş halk yığınları üzerindeki
sömürüsünü arttırmak için kanunlar çıkarttılar.
“Komprador feodal diktatörlük milli azınlıklar üzerinde de baskı ve
katliam uyguladı. Doğuda yüz binlerce Ermeniyi katletti, geri kalanlarını
da yurtlarından sürdü. Arap ve Kürt milliyetlerine çeşitli baskılar uyguladı.
“Ve Türkiye’nin Yağması Devam Etti
“1908’den sonra borçlanma devam etti. Emperyalizme yeni imtiyazlar
verildi. Düyun-u Umumiye’nin tahakkümü daha da ağırlaştı. Talandan
kimin daha çok pay alacağı meselesi, emperyalistler arasındaki mücadeleleri şiddetlendirdi.
“1908’lerden sonra Osmanlı pazarlarına giren Almanya, hızla yeni imtiyazlar elde ederek, durumu İngiltere aleyhine geliştirdi. Düyun-u Umumiye kurulduğunda ancak yüzde 3 hisseye sahip olan Almanya, 1914’te
bunu yüzde 33’e yükseltti. Aynı dönemde İngiliz hisseleri yüzde 29’dan
yüzde 5’e indi. Fransa bu mücadelede Almanya karşısında durumunu
koruyabildi. Hatta hisselerini yüzde 40’tan yüzde 58’e çıkardı. Bununla beraber Almanya bir yandan gönderdiği askeri heyetlerle, öte yandan
malzeme ve teçhizat bakımından Osmanlı ordusuna hâkim oldu.
“1911 yılına kadar İngiliz ve Fransız emperyalistlerine dayanan komprador feodal iktidar, 1911’den sonra hızla Alman emperyalistleriyle işbirliğini geliştirdi. 1913’de ‘Alman silahlarının değişmez satın alma komisyonu başkanı’ Mahmut Şevket Paşa sadrazam oldu.
“Halkın ve milli burjuvazinin muhalefetini ezen Talat, Enver ve Cemal
Paşalar yönetimindeki komprador-feodal İttihat ve Terakki diktatörlüğü,
Alman emperyalistleriyle birlikte ülkemizi Birinci Dünya Savaşı’na soktu.” (agy, s. 150)

Evet, açıkça görüldüğü gibi belli bir net rakam verilmemekle birlikte “yüzbinlerce Ermeniyi katletti, geri kalanlarını da yurtlarından sürdü.”, diyor bu
“komprador-feodal İttihat ve Terakki Diktatörlüğü”. Soykırım kavramını kullanmamakla birlikte onu tarif ediyor Savunma. Hani her 24 Nisan’da Ame192

rikan Başkanları konuya ilişkin açıklamalar yaparlar ya, yani soykırım kavramını kullanmazlar da aynen onu tanımlarlar cümleleriyle. İşte bizim PDA
taifesi de aynı yöntemi uyguluyor o yıllarda.
Tabiî o zamanlar soykırım sözcüğü bugünlerde olduğu gibi moda değil.
Katliam, kırım filan deniyordu o zamanlar. İşte bunlar da katliam kavramını
kullanıyorlar.
Gelelim 2000’lere. İP’in Kaynak Yayınları, Rem Kazancyan adlı bir Ermeni tarihçinin “Bolşevikler ve Jöntürkler” adlı kitabını yayımlıyor. Fakat
orijinal adıyla değil de “Bolşevik-Kemalist-İttihatçı İlişkileri- Yeni Belgeler (1920-1922)” adıyla.
Bu tür kitaplarda hep yaptığı gibi Doğu Perinçek buna da uzun bir önsöz
yazıyor, “Türkçe Basıma Sunuş” başlığı altında. 50 sayfalık kitaba 11 sayfalık önsöz yazıyor. Bu taktik malum. Böyle kitaplar üzerinden kendini satma
düşüncesi...
Önsözde D. P. Mustafa Kemal’e ve onun Birinci Antiemperyalist Ulusal
Kurtuluş Savaşı’mızda ve Çanakkale Savaşları’nda oynadığı belirleyici role
ilişkin doğru tespitlerde bulunuyor. Mustafa Kemal’in hakkını veriyor. Buradan anlıyoruz ki Doğu Perinçek yeni bir dönüş hazırlığında, yeni bir kalıba
girecek. Zira, o güne dek Mustafa Kemal’in hakkını böylesine doğru ve net
biçimde hiç vermemişti.
Önsözün son paragrafında ise şunları söylüyor D. P.:
“Bu kitabın yayıma hazırlanmasında ve dipnotlarının tamamlanmasında, Rusça kaynakları inceleyerek yaptığı katkılar nedeniyle Mehmet
Perinçek’e teşekkür ederiz.” (agy, s. 18)

Demek ki dipnotları Mehmet Perinçek’le birlikte tamamlamışlar.
Şimdi görelim bakalım bu dipnotların konumuza ilişkin bölümlerinde neler deniyor:
“9- Cemal Paşa (1872-1922): Ünlü Türk politikacısı. Milliyetçi Türk
partisi İttihat ve Terakki’nin üyesi. Pantürkizm ve Panislamizmin şiddetli savunucusu. Birinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye Bahriye Bakanı.
Suriye, Lübnan, ve Filistin’de Arap kurtuluş hareketinin bastırılmasının,
keza Türkiye’de 1915 Ermeni soykırımının örgütleyicisi ve yöneticilerinden biri olmuştur.
“10- Talat Paşa (1874-1921): Ünlü Türk Politikacısı. Milliyetçi Türk
partisi İttihat ve Terakki MK Başkanı. Osmanlı Türkiye’sindeki Türk olmayan halkları Türkleştirme politikasının başta gelen esin kaynaklarından biri. Uzun yıllar Türkiye Dışişleri Bakanı olmuştur. Türkiye’de 1915
Ermeni soykırımının başta gelen örgütleyicisi.
“11- Enver Paşa (1881-1922): Ünlü Türk politikacısı ve asker. Milliyet-
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çi Türk Partisi İttihat ve Terakki’nin üyesi. Türkiye Harbiye Bakanı ve
Genelkurmay Başkanı. Türkiye’nin Almanya’nın yanında 1. Dünya Savaşı’na katılmasında başrolü oynadı. Türkiye’de 1915 Ermeni soykırımının
örgütleyicisi ve yönlendiricilerinden biri olmuştur.” (agy, s. 23-24)

Apaçık olarak görüldüğü gibi burada artık “soykırım yalanını” bolca gevelemeye başlamış D. P. ve PDA Avanesi.
Bu dipnotların ne kadarı Ermeni tarihçi Rem Kazancyan’a ne kadarı Doğu
Perinçek’e, ne kadarı Mehmet Perinçek’e aittir, bilemiyoruz. Kitabın Rusça
orijinali de elimizde olmadığı için...
Fakat, dipnotlar hakkında hiçbir olumsuz görüş belirtilmediği, tam tersine
Mehmet Perinçek’e bu dipnotların hazırlanmasında, Rusça kaynakları tarayarak yaptığı katkılardan dolayı teşekkür edildiğine göre, demek ki buralarda
belirtilen görüşler kolektif olarak paylaşılmaktadır.

Soykırım yalanının en büyük yazarlarından Baskın Oran’ın
en büyük destekçisi Perinçek…
Hatırlarsak, yine 2000’e kadar, savunduğu tüm görüşler CIA’nın, Pentagon’un, Washington’un “Project Democracy”’si çerçevesinde ya da kapsamı
içinde bulunan Prof. Baskın Oran da Aydınlık yazarlarındandı. AB-D Emperyalistlerinin bu vatana ve bu halka ilişkin tüm saldırgan projelerinin ve girişimlerinin destekçilerinden olmuş Baskın Oran da on küsur yıl D. P. ve PDA
ekibinin “2000’e Doğru”, “Yüz Yıl” ve “Aydınlık” kadrosu içinde yer alıp
hainane düşüncelerini oralarda yazdığı da göz önüne alınırsa 2000’e kadar D.
P. ve PDA Avanesi’nin bu kişiyle ideolojik uyum içinde olduğu anlaşılır.
Zaten Baskın Oran da “ben değişmedim”, diyor. Eskiden beri bu görüşlerimi savunageldim. Aydınlık’ta yazarken de bunları savundum. O zamanlar
gelen tepkilere karşı benim en büyük destekçim Doğu Perinçek’ti, diyor. Görelim:
“Hazırladığı Azınlık Raporu nedeniyle İşçi Partisi’nin Türkiye düşmanı ilan ettiği Prof. Dr. Baskın Oran’ın Doğu Perinçek’in yayın organlarında 12 yıl yazarlık yaptığı ortaya çıktı. Oran, Aydınlık ve 2000’e Doğru
dergilerindeki yazıları nedeniyle gelen tepkilerde kendisini en çok kollayanın İşçi Partisi (İP) Genel Başkanı Perinçek olduğunu açıkladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Baskın
Oran’ın başkanlığını yaptığı Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu
Azınlık ve Kültürel Haklar Alt Komisyonunun hazırladığı raporla ilgili
tartışmalarda ilginç bir gelişme yaşandı. Raporu en çok eleştiren kesimler
arasında yer alan İP’nin, Prof. Dr. Oran’ın aynı düşüncelerini içeren yazılarını uzun yıllar yayınlamakta bir mahzur görmediği anlaşıldı. Oran,
Azınlık Raporu’ndan sonra İP’nin gençlik kollarına ait Gençlik Cephesi
dergisinde de sert bir şekilde eleştirilmişti. Dergi Oran’ı ‘AK Parti’nin
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Azınlıklardan Sorumlu Komiseri’ olarak nitelendirmişti.
“(…)
“Konu ile ilgili Zaman’a açıklama yapan Oran ise uzun süre İP’nin yayın organlarında yazdığını belirterek, ‘Benim görüşlerimde zikzak olmamıştır. 2000’e Doğru ve Aydınlık’taki yazılarım nedeniyle okuyuculardan
bugünkü gibi tepkiler gelirdi. Bu tepkilere karşı beni Doğu Perinçek savunmuş, kollamıştır’, dedi.” (Zaman Gazetesi internet sitesi, 29 Kasım 2004)

Gördüğümüz gibi 12 yıl boyunca Doğu Perinçek ve İP’lilerle aynı yolun
yolcusuyduk, diyor Baskın Oran. Ben bugün de aynı yoldayım, yol değiştiren
onlardır, diyor. Görülmektedir ki gerçek de bu. Değişen, daha doğrusu kalıp
değiştiren D. P. ve İP Avanesi’dir. Baskın Oran dün neyse bugün de odur: Yeni
Sevr’in en heveskâr savunucularından...
Demek ki D. P. ve İP Şürekâsı 2000’e kadar CIA Sosyalizmini açıktan
yapmış. ABD Emperyalistlerinin Türkiye’ye ilişkin “Project Democracy”
adını verdikleri çerçeve içindeki tüm tezleri en uç boyutlarda savunmuş. İşte
Ermeni Meselesi’ne ilişkin o güne kadar savundukları da meydanda. Apaçık
bir şekilde gözümüzün önünde duruyor.
Fakat görmüş ki bu ihanet tezlerini ne denli aktif bir şekilde savunursa
savunsun bizim “Sevrci Soytarı Sahte Sol” diye adlandırdığımız gruplar tarafından takdir edilmemiş, itibar görmemiş. Abdullah Öcalan’ın Bekaa gülleşmesi sonrasında bir süreliğine elinden tutmasıyla bu sahte sol ortamda kabul
görmüş. Fakat Öcalan’la da bozuşunca yeniden dışarı itilmiş.
Bunun üzerine bir durum değerlendirmesi yapmış. Bir süre bocaladıktan
sonra kesin bir karara varmış:
Madem öyle işte böyle, diyerek bulunduğu kulvarın tam karşıtına bir anda
zıplamış. Artık en keskin ulusalcı olarak çıkmış meydana. 1969’dan 2000’e
kadar küfrettiği kişi ve değerlere bir anda sahip çıkmış. Yine eskiden “İşgalci
Türk Ordusu’nun işbirlikçisi faşist” olarak nitelendirdiği KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve benzeri kişilerle birlikte (tabiî kendi avanesini de
katarak) “Talat Paşa Komitesi”ni kurar.
Ne için mi?
“Ermeni Soykırımı emperyalist yalanı”na karşı koymak için. Tabiî Talat
Paşa’yı da artık vatansever, büyük devlet adamı olarak tanımlamaya başlar.
Ve onun büyük bez posteri altında İsviçre sokaklarında nutuklar atar “Ermeni Soykırımı uluslararası emperyalist bir yalandır”, diye. İsviçre şehirlerini
dolaşır. Lozan’a gider. Oralarda da benzer nutuklar atar, yürüyüşler düzenler.
“Yine Çanakkale siperlerindeyiz”, diye bağırır. Artık ondan hızlı yurtsever
yoktur Türkiye’de. Yayın organları ve “Ulusal Kanal”ı durup dinlenmeden
tekrarlar, “Lozan Kahramanı”, “Lozan Fatihi” diye.
195

Görüldüğü gibi artık yepyeni bir kalıba girmiştir D. P. ve Avanesi. Ulusalcılığın ve yurtseverliğin kalesi, diye ilan ederler partilerini. Bu yeni kalıplarının 2000’lerde içinden çıktıkları kalıpla zerre kadar olsun benzerliği yoktur.
Hatta eski kalıplarının tamı tamına 180 derece karşıtıdır bu kalıbın içindekiler,
bu kalıbın muhtevası.
Hep diyoruz ya “Bin Kalıplılar” diye. İşte görülüyor girip çıktıkları kalıplar. Tabiî görmek isteyenler için, aklına ve gerçeklere saygı duyanlar için,
değer verenler için.
Bu adam ve bu avane işte böyle durup dinlenmeden değişir, kalıp değiştirir. Adeta günün moda deyimiyle “fıtratları” olmuş bu iş.

Perinçek’in son kalıbı
İsterseniz onların bu niteliğini bir de kendi dostlarından dinleyelim, ya da
okuyalım mı diyelim. Evet, bakın Yalçın Küçük nasıl anlatıyor bu eski dostunu:
“Şimdi, Doğu için yaşam, Erdoğan’ı övmek ve Erdoğan’a, daha çok
bağlanmakla geçmektedir. Ne hoş esen rüzgârdan Erdoğan’ı övmek için
bir bahane çıkarmaktadır ve çok hoş bir haldedir. Artık Erdoğan’ın yaptıklarını kendi marifeti sayıyor ve Batı’dan Erdoğan’a hücumları da kendi böğrüne indirilmiş hançer biliyor. Bu arada, “Cemaati biz yendik” diyorsa, pek şaşırmam…
“Doğu’yu 1964 yılından beri tanıyorum, hoş bir arkadaşlığımız var,
beraber iş yaparız, çok sert kavgalarımız oluyor, bana genellikle, “değişmez” diyorlar, Doğu Arkadaşımız ise hep değişir, Güç’e, gök gürültülerine
göre yer tutar, çok değişir, hep biliyoruz. Şimdi Çin Kültür Devrimi’ndeki
aşamasına inmiş görünüyorlar..
“Ne yapmıyordu ki, çok mürteci olmuştu, ODTÜ çamlarında, çamlar
daha küçücüktüler, el ele tutuşup oturan genç çiftlerimizi sürüklüyorlardı, öyle bir dönemi olmuştur. Şimdi IŞİD-Erdoğan kampından büyük heyecan duyuyor. Ayrıca kamusal alanlarda türbanı savunuyor; Fethullah
Hoca’ya sert karşı çıkmaktadır ve Erdoğan’a pek yakındır. Son hali budur. Yine değişir, ümitvarım.” (Odatv, 18 Aralık 2014)

Yalçın Küçük’ün yukarıdaki tek bir cümlesi hariç diğerleri tümüyle doğrudur. Yanlış olan da “bana genelde değişmez diyorlar” şeklinde olan cümlesidir. O da değişir. O da eski Bekaa hacılarındandır. Abdullah Öcalan karşısında
az “kralın soytarısı”nı oynamadı o da.
Kendisi, Bilgesu Erenus ve Abdullah Öcalan’ın rol aldığı tiyatro oyunları oynadılar. Oyunda Bilgesu Erenus’a Tansu Çiller, kendisine “Tarih Baba”,
Öcalan’a ise halk önderi rolü veriliyordu. Neyse.
Gündem’lerde köşe yazıları yazdı. Köşesinin adı “Ortakça”ydı. Yani
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Öcalan’la ortak sayıyordu kendini. Öcalan Kürtlerin, bu da Türklerin lideri
olmuş oluyordu. Birlikte işi götürüyorlardı. Fakat onun hayalleri de kadim
dostu Perinçek gibi hüsranla sonuçlandı. Şimdi o da keskin ulusalcı. Hatta bilindiği gibi kafasında Kuvayimilliyeci kalpağı olmadan sokağa bile çıkmaz...
Perinçek’e ilişkin söyledikleriyse tam gerçeğin dile getirilişi.
Sözü uzatmayalım. Perinçek için savunduğu görüşün içeriğinin ne olduğunun hiçbir önemi olmaz. Bu milletin, bu halkın, bu vatanın aleyhine ya
da lehine olup olmamasının hiçbir anlamı yoktur onun için savunduklarının.
Yalnızca bir tek şey önemlidir onca: savunduğu görüş onu gündeme taşısın.
Gündemde öne çıkarsın. Hep o konuşulsun. Kendi ifadelendirişleriyle onlar
için önemli olan tek şey “Büyük Güçler Platformuna çıkabilmek”tir. Savundukları bu amaca hizmet ediyorsa onlar için önemlidir, değerlidir ve de
doğrudur. Etmiyorsa hiçbir değeri ve önemi yoktur. Hemen terk etmek gerekir.
Bu adam bu... PDA Avanesi ise onun etrafında dönmekten akıllarını ve
dengelerini yitirmiş zavallılar topluluğu. Tekke müritleri gibi şeyh ne derse
onu tartışılmaz doğru sayan, acınacak haldeki garipler. İnsan onlara kızamaz
bile...
İP’li gençlerin önceki yazılarımıza yaptığı yorumlardan sonra öğrendik ki
bu tayfa eski kalıplarını da kaldırıp atmıyor çöpe. Bir şekilde muhafaza ediyor. Hatta bazılarının öğretisini bile yapıyormuş gençlere. Hani halkımız da
der ya; “sakla samanı gelir zamanı”. O anlayıştalarmış.
“Ne olur ne olur”, diye düşünüyorlarmış. Bakarsın devran değişir yine onlardan biri ya da birkaçı birden gündeme gelir ve ihtiyaç giderir. O bakımdan
onlar da dursun şöyle bir kenarda, diyorlarmış.
Bunlar çoklu müzik aleti sesi çıkaran ya da veren klavye gibidirler. Hani
onların tuşuna basarsınız piyano sesi verir, bir öbürüne basarsınız gitar sesi
verir vb. bunlar da öyle. Bas düğmesine, Ermenici, soykırımcı olsunlar, bas
diğer düğmesine Talat Paşacı, soykırım karşıtı.
Fark şurada; klavyelerin çıkardığı sesler sınırlı. Nihayet 10-20 ya da bilemediniz 50-100. Bunlardaki kalıp sayısı ise 1000. Bunların tüm siyasi süreçlerini izleseniz başınız döner, aklınız şaşar. Böyle olmaması için çok dikkat
gerekir...
23 Ocak 2015
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Ayrım XI

Öksür bakalım Hafız;
Rauf Denktaş
“işgalci, ilhakçı, Türk Ordusu’nun işbirlikçisi
faşist diktatör” mü, yoksa
“Türk Dünyasının vatansever devlet adamlarının
en önde gelenlerinden biri” mi?

Sözü, PDA Hareketi’nin İkinci Adamı Gün Zileli’ye vererek başlayalım
bu yazımıza da. Bu harekete ilişkin anılarından oluşan 4 ciltlik kitaplarının
“Havariler” adlı ikincisinde, 1972-1983 yılları arasındaki anılarını kapsayan
kitabında şöyle der:
“Gelişmelerin en büyüğü ise sağcı Grivas çetelerine bağlı bir Yunan
milliyetçisi olan Sampson’un Kıbrıs’ta askeri darbe yaparak Makarios’u
devirmesiydi. Anlaşılan bize rahat huzur yoktu. Adam sanki darbe yapmak için bizim çıkmamızı beklemişti. Bunun hemen ardından Ecevit’in
‘Büyük Kıbrıs Fethi’ geldi elbette. Daha müdahale başlamadan, Doğan
Yurdakul’un ablası Sevil Avcıoğlu (Yön’ün yazarlarından ve Doğan Avcıoğlu’nun ilk eşi) ve annesinin birlikte oturdukları evde darbeyi tartışıyorduk. Faşist darbeye karşı öfke içindeydik. Bizim bu ruh halimiz, o
günkü Türkiye solunun geneldeki algılayışının bir yansımasıdır. Nitekim
Ecevit’in Kıbrıs’a yaptığı fetih seferini, bu ruh hali son derece kolaylaştırmıştır. Yani biz solcular, sosyal demokrat Ecevit’in başkanlığındaki Türk
ordusunun askeri müdahalesi de dahil, faşist darbeye ‘karşı’ her türlü
müdahaleyi onaylayan bir tavır içine girmiştik.
“İstediğimiz Ecevit tarafından birkaç gün sonra yerine getirildi. 1974
yılı Temmuz ayının o sıcak günlerinde Türk ordusu Kıbrıs’ın bir bölümünü işgale girişti. Aydınlık hareketinin neredeyse tamamı, başlangıçta
solun diğer bütün kesimleri gibi işgali destekleyen bir tutum içindeydi. Ne
var ki, Doğu Perinçek ve artık her yere birlikte gidip geldiği ve yakında
evleneceği Şule Perinçek, aynı kanıda değillerdi. Bir akşam vakti onlara
rastladım Kavaklıdere taraflarında. İşgale karşı olduklarını görünce önce
şaşırdım. Özellikle Doğu çok öfkeliydi. Ecevit’in ‘anti-faşizm’ sahtekârlığına ateş püskürüyor, solun kuyrukçu tutumunu şiddetle eleştiriyordu. O
ana kadar benim de o ‘kuyrukçu’lardan pek bir farkım yoktu doğrusu.
Ne var ki, Doğu’nun eleştirileri o öyle yabana atılacak gibi değildi gerçekten. Nasıl olmuştu da böyle dalgaya kapılıvermiştik birdenbire. Halkın coşkusuna kendini fazla kaptırmanın da, demek böyle handikapları
vardı. Doğu ve Şule’yle o karşılaşmamdan hemen sonra döngeri ettim.
Evet, işgale karşı çıkmak gerekirdi. Zaten parti de, ilk Merkez Komitesi
toplantısında bu kararı almakta gecikmedi. Toplantı, Bahçelievler tara-
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fında bir evde yapıldı. Toplantının güvenliğini örgütleyen, aynı zamanda
dışarıdaki Aydınlıkçı gençlerin örgütlenmesi işini üstlenen Hikmet Özdemir’di.” (agy, s. 100-101)

Belki biliniyordur; Gün Zileli şimdi anarşist takılıyor. E, öyle olunca da
askerlik kurumunun hangi sisteme, düzene ait olursa olsun varlığına bile karşıdır. Bu nedenle de PDA Hareketi’nin tüm tarihi boyunca en olumlu iş olarak
bu kararlarını ve belirledikleri bu sloganlarını gösteriyor.
Devam edelim G. Zileli’yi okumaya.
“Durum değerlendirmesi sonucunda işgale karşı çıkmayı ve ‘İşgâle
Nihayet, Kıbrıs’a Hürriyet’ sloganı altında bir mücadele vermeyi kararlaştırdık.” (agy, s. 102)

Bu sloganla Büyük Şef’in yani D. P’nin kitaplarında da sık sık karşılaşırız.
Yeri gelmişken soralım bir kez daha: Ne dersin Hafız? İşgale nihayet mi?
He?
Karşımızda olsan çok iyi biliyoruz hemen sırıtarak “ya biz aslında o zaman
da şunu demek istemiştik”, diye başlarsın çalkalamaya.
10 küsur yıl kadar önceydi sanırım. D. P. birkaç kişiyle birlikte bir TV
programındaydı, akşam, canlı yayında. Bu, Kürt Meselesi’ne ve AB Meselesi’ne ilişkin bugün de savunduğu görüşlerini anlatıyor, karşı görüşleri de
sertçe eleştiriyordu.
Karşısında yer alanlardan biri sanırım büyük bir olasılıkla “Papyonlu”ydu (Yalım Eralp). Yıllarca AB-D Emperyalistlerine sadakatle hizmet etmiş bu
vatan millet düşmanı Finans-Kapital ajanı, D. P.’nin Avrupa Birliği ve Kürt
Meselesi’ne ilişkin daha önce taşımış olduğu kalıplardayken savunduğu görüşlerinden bir iki paragraf okudu. Tabiî okuduğu satırlardaki düşünceler, D.
P.’nin bugün savunduklarının tamı tamına karşıtıydı. Okumayı kesince aynen
şu kısa cümleyi sarf etti Papyonlu:
“İnsanda siyasi etik olmalı!”

Başka da hiçbir şey demedi. Gerek yoktu uzun söze. Yani sen siyasi ahlâk
yoksunu birisin, demiş oluyordu. Daha ne desin ki?.. Daha büyük hakaret nasıl olur?
Beriki hiçbir şey olmamış gibi sırıtarak söz aldı:
“Ya bakın biz aslında o günlerde de şunu demek istemiştik.”, diyerek başladı demagojiye ve sürdürdü bir süre lafını.
Sanki o hakaret ona edilmemişti. Bu nasıl bir kişiliktir?.. İnanın acıdım,
düştüğü duruma. Bir Finans-Kapital uşağının karşısında düştüğü bu hale.
Yıl 1978. D. P. ve PDA Avanesi legal planda bir parti kurar, “Türkiye İşçi
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Köylü Partisi” adında. Şimdi bu partilerinin “Kuruluş Bildirisi ve Tüzük
Program” adlı kitapçıklarından konuya ilişkin birkaç paragraf aktaralım. Paragraflar aktaracağımız metnin altında şu imza bulunmaktadır: TİKP Kurucuları Adına Doğu Perinçek.
Hafız’ımızın tiradının konuya ilişkin bölümü şöyledir:
“Bugün önümüzde çözmemiz gereken düğüm, Türkiye’nin dış meselesidir.
“Bağımsız bir Üçüncü Dünya ülkesi olan Kıbrıs’a askeri müdahale,
ancak şu ya da bu süper devlete dayanarak ve bağımsızlığımızdan yeni
tavizler verilerek devam ettirilebilirdi. Bugüne kadar da böyle olmuştur.
Kıbrıs macerası bugün Türkiye’nin baş meselesi haline gelmiştir.
“Türkiye’nin Kıbrıs’a müdahalede direnmesi Sovyet sosyal emperyalistlerinin yurdumuzun efendisi olma emellerinden başka hiçbir şeye
hizmet etmiyor. Partimiz, Moskova’daki Yeni Çarların Türkiye ile Yunanistan ve Kıbrıs’ı birbirine kışkırtan emperyalist politikalarını boşa çıkarmak için kararlı bir mücadele yürütecektir.
“İki süper devlet, Kıbrıs ve Ege’den ellerini çekmelidir. Kıbrıs’ın işlerine hiçbir yabancı ülke karışmamalıdır. Kıbrıs’ın Türk ve Rum toplumları kendi ülkelerinin meselelerini barışçı yollardan çözmelidirler.
Partimiz Türk ordusu dahil bütün yabancı askerlerin Kıbrıs’tan çekilmesini savunmaktadır. TİKP, Kıbrıs halkının milli egemenlik ve özgürlüğün
hüküm sürdüğü, toprak bütünlüğüne sahip, egemen, bağımsız ve demokratik bir Kıbrıs için yürüttüğü mücadeleyi desteklemektedir.” (agy, s. 8-9)

Evet, Büyük Şef’in sadece legal partisi mi var, illegal TİİKP’i de var. Şimdi de yine 1978 tarihli Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi (TİİKP) adlı bu
illegal partisinin, “1. Kongre Belgeleri” adıyla yayımlanan kitabından konuya ilişkin aktarmalar yapalım.
Kitabın “İçindekiler” kısmından sonra başlayan ilk sayfası “Sunuş” başlığı altında şöyle methiye düzer:
“Bu kitapçıkta İtalya’nın Milano kentinde Şafak Yayınevi tarafından
yayımlanan Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi 1. Kongre Belgelerini yayımlıyoruz. 9-10 Eylül 1977’de Türkiye’de toplandığı belirtilen TİİKP 1.
Kongresi, gerek yurt içinde, gerek yurtdışında yankılar uyandırmıştır.
“Bu belgeler, Türkiye’nin siyasi tarihini araştırmak ve öğrenmek isteyenler için çok değerli bir kaynak niteliğindedir. Bütün siyasi gerçekleri
halka açıklamak ve halkın her şeyi öğrenmesini sağlamak ilkesini benimseyen yayınevimiz, bu belgeleri yayınlamakla önemli bir yayın görevini
yerine getirdiği inancındadır.- AYDINLIK” (agy)

Bunu takip eden sayfada ise TİİKP 1. Kongre Bildirisi başlığı altında şöyle
denir:
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“Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi’nin 1. Kongresi, 9-10 Eylül 1977
günlerinde gizlilik şartları altında Türkiye’de toplandı.” (agy), diye kongrenin tanıtımı yapılır.

Perinçek’e göre
“ilhakçı Türk Ordusu” Kıbrıs’ı işgal etmiştir
Sonrasındaysa, tabiî bizim Hafız sözü alır. Şöyle denir, takip eden bölümün başlığında:
“HÜSEYİN GAZİ YOLDAŞ TARAFINDAN KONGREYE SUNULAN MERKEZ KOMİTESİ SİYASAL RAPORU”

Daha önce de söylemiştik; Hafız’ın kendisini nasıl adlandırdığını. İşte burada da aynı adla çıkıyor karşımıza. Tabiî aklımızdan hemen şu düşünce geçiyor: A soytarı, sen Hüseyin Gazi’nin tezeği olsun olabilir misin?
Neyse, geçelim...
Nutkunun konumuza ilişkin bölümünde şunları öksürür Hafız’ımız:
“1970’ler dünya durumunda ve Türkiye’de önemli değişikliklerin yaşandığı yıllardı. Bu yıllarda Sovyet sosyal-emperyalistlerinin, özellikle Avrupa ve yurdumuz üzerindeki baskı ve tehdidi ağırlaştı. Doğu Akdeniz ve
Kıbrıs, iki süper devletin rekabetinden doğan kargaşalıklara sahne oldu.
Türkiye bu şartlarda 1974 yılı Temmuzunda bağımsız Kıbrıs devletinin
topraklarının bir kısmını işgal etti. Böylece yurdumuz iki süper devlet
arasındaki rekabetin girdabına daha da fazla çekildi. ABD emperyalizminin Türkiye’deki etkinliği, dünya halklarının ve halkımızın mücadelesi
sonucu her alanda artık sarsılmaktaydı. Sovyet sosyal-emperyalizminin
Türkiye üzerindeki etkinliği özellikle ekonomik alanda görülmemiş şekilde artmaktaydı. Yeni Çarlar yurdumuzun efendisi olmak emeliyle siyasal
alanda da çok yönlü bir taarruza girişmekteydiler.
“Partimiz, Kıbrıs’a yapılan askeri müdahaleye daha birinci günden
itibaren karşı çıktı. Faşistlerin başını çektiği ve İ. Bilen, TSİP, Mihri Belli,
B. Boran gibi revizyonistlerin körüklediği şovenizm dalgasının bütün yurdu kapladığı şartlarda Partimizin gösterdiği bu yüksek cesaret, proleter
enternasyonalizmine, Doğu Akdeniz ülkelerinin birliğine ve yurdumuzun
geleceğine olan bağlılığımızın bir ifadesidir. Kıbrıs’a yapılan askeri müdahaleye karşı tutum, sınırı bir kere daha belirlemiş ve maceracıların da
revizyonistlerle beraber şovenizm safında yer aldıklarını bir kere daha
ortaya koymuştur.
“1970’lerde dünya şartlarında görülen ve Kıbrıs müdahalesinden sonra Türkiye’yi güçlü bir şekilde etkileyen gelişmeler, Türkiye devriminin
baş düşmanlarını ve bugünkü merkezi görevini yeniden belirlememizi
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gerektiriyordu. Partimiz, 1975-1976 yıllarında siyasal inşa meselesine en
büyük önemi verdi ve yeni şartlarda Türkiye devriminin temel meselelerini çözdü. Merkez Komitemiz, devrimi ilerletmek için her alandaki siyasetlerimizi açık bir şekilde belirledi.” (agy, s. 25-26)

Evet, arkadaşlar; Büyük Üstadımızın Türkiye Devrimi’nin en çetrefilli sorunlarını bile nasıl dâhiyane bir metot ve mantıkla çözüverdiğini gördünüz
işte. Hani ne derler; amiyane deyimle, “boru değil”. Adam nasıl bir düşünce
sistemi kullanıyor. Bakın ne diyor bu konuda:
“Yoldaşlar, bu olay, Marksizm-Leninizm-Mao Zedung düşüncesinin
ne kadar büyük bir silah olduğunu bir kere daha kanıtlamıştır.” (agy, s.
27)
Karşımızda Mao Zedung Düşüncesi var. Onun karşısında hangi problem
çözülmemekte direnebilir?
Biz Marksist-Leninistler o güçlü silaha sahip olmadığımız için işte gördüğünüz gibi Kıbrıs Meselesi’nde çuvallayıp kaldık. “İşgalci, İlhakçı Türk
Ordusu’na ve işbirlikçisi Faşist Denktaş Diktatörlüğüne ilk günden itibaren
karşı çık”amamışız. Şovenizm rüzgârına kapılıp gitmişiz. Hem harekâtı desteklemişiz, hem Denktaş’ı.
Tabiî Büyük Şef, o her tarafı ışığa boğan aydınlatıcı konuşmalarına, çözümlemelerine başlayınca sözü kısa kesmez. Aydınlatıcı çözümlemelerini hak
rahmeti nisan yağmurları gibi yağdırır üstümüze başımıza. Şöyle sürdürür sözünü:
“Türkiye’nin bağımsızlığını birinci derecede ilgilendiren Kıbrıs ve Ege
meselelerinin önümüzdeki dönem alevleneceği bugünden gözükmektedir.
İki süper devletin Kıbrıs’tan ellerini çekmeleri için mücadele etmeli, Kıbrıs’ın her iki milliyetten halkının bağımsız, egemen, toprak bütünlüğüne
sahip, milli eşitlik ve özgürlüğün hüküm sürdüğü demokratik bir Kıbrıs
için yürüttüğü mücadeleyi desteklemeliyiz. Partimiz, Türk ordusu da dahil bütün yabancı askerlerin Kıbrıs’tan geri çekilmesini kararlı olarak
savunmaya devam edecektir.” (agy, s. 46)

Hafız’ımızın TİİKP’inin Kongresindeki konuya ilişkin aydınlatmaları
bunlar. Siz de bu aydınlatmalardan payınıza düşeni aldınız, değil mi?
Tabiî Büyük Şef bu kadarcık aydınlatmayla yetinmez. Onun için “Kıbrıs
İşgali” olayı çok büyük ve önemli bir olaydır. Karşı çıkılması şarttır. Herkesin de bu konuda aydınlatılması gerekir. Böyle düşündüğü için konuya ilişkin
“Kıbrıs Meselesi” adında tam 119 sayfalık bir kitap da yazmıştır. Kitabının
yayım tarihi 1976’dır.
Daha ilk sayfada Mao Zedung Düşüncesi’nin açık günışığı gücündeki aydınlatmalarını saçmaya başlar Üstat. Şöyle girer söze:
205

“İKİ SÜPER DEVLETİN HEGAMONYA YARIŞI VE KIBRIS HAREKÂTININ NİTELİĞİ
“Hâkim Sınıfların Şoven Cephesi
“19 Temmuzda Kıbrıs’a yapılan askeri müdahale yurdumuzda emperyalizme karşı halkın saflarıyla, emperyalizme hizmet eden şovenizmin
saflarını bir kere daha ve kesin olarak ayırdı.” (agy, s. 9 )

Gördünüz mü? D. P. ve PDA Avanesi halkın safında oluyor, bizlerse emperyalizme hizmet eden şovenizmin saflarında. Hem de bu harekât ona göre
bu iki safı “bir kere daha kesin olarak ayır”mış.
Öyle mi Hafız?
Öyle. Peki, madem öyle de neden durup dururken halkın saflarından koptun, geldin, bizim şoven saflara katıldın şimdi? Cevap ver bakalım.
Yine başlayacaksın değil mi; “biz aslında o gün de şöyle demek istemiştik”, diye. Şaka gibisin be Hafız. İnsan seni ciddiye aldı mı, en büyük gaflete
düştü demektir. Ama senin bir Üstat şakacı olduğunu, düzenbaz, fırıldak olduğunu netçe gördü mü, artık yaptıkların can sıkıcı gelmiyor adama. Gülüyor
insan. Diyor ki “bu adam mahsustan öyle diyor. Aslında eğlendirmek istiyor
insanları. Bir palyaço, bir panayır soytarısı o. Öyle olunca da ne yapsa, ne
söylese yeri artık, gülüp geçeceksin.”
119 sayfalık kitabı ele alınca da öyle tek “aydınlatma”yla yetinmek olmaz
tabiî:
“Savaşın Sınıf Karakteri
“Bütün savaşların olduğu gibi, Kıbrıs’a yapılan askeri müdahalenin
niteliğini de, bu müdahaleyi yapan sınıflar tayin eder. ‘Savaşın karakteri,
... savaşı hangi sınıfın yaptığına ve bu savaşın hangi politikanın devamı
olduğuna bağlıdır’. Revizyonistler, Lenin’in bu sözünü sık sık tekrar etmekte, fakat pratikte tam tersini uygulamaktadırlar. Kıbrıs’ın önemli bir
bölümünün işgal edilmesiyle sonuçlanan ‘barış harekâtı’ hangi sınıfların
harekâtıydı? Bu harekât hangi sınıfların menfaatine hizmet etti ve etmektedir? Kıbrıs harekâtı konusunda devrimci tutumu, işte bu sorulara verilen cevaplar belirlemektedir.” (agy, s. 12)

Perinçek’e göre Kıbrıs’ta da suçlu Sovyetler Birliği’dir
Görüldüğü gibi, demagojik safsatalarına zaman zaman Lenin’i, Marks’ı da
şahit göstermeye çabalar, Doğu Perinçek. Tabiî aslında ne Marks’ı anlayabilecek kapasiteye, kavrayışa sahiptir o, ne de Lenin’i. Devam eder zırvalamalarına:
“Kıbrıs’a yapılan müdahale, sonuç olarak Türkiye’deki gerici iktidarları, iki süper devlet arasındaki hegemonya yarışının daha fazla içine çek-
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miştir. Türkiye’nin gerici hâkim sınıfları, Kıbrıs’taki işgalci politikalarını
devam ettirmek için, süper devletlere ve özellikle ABD emperyalizmine
her zamankinden daha fazla muhtaç duruma düşmüştür. ABD emperyalistleri, Türkiye üzerinde baskı yapabilecek kuvvetli kozlara sahiptir.
“Diğer yandan Sovyetler Birliği de, Türkiye’nin süper devletlerin desteğine muhtaç durumundan yararlanarak, ülkemize sızma imkânlarına
her zamandan daha fazla sahiptir. Buna rağmen gene de Türkiye’de hâkim sınıfların en Amerikancı, en şoven kesiminin faşist diktatörlüğü hüküm sürmektedir. Ecevit’in başbakan olduğu dönemde de Türkiye’nin en
hayati meselelerinde son sözü söyleyen gene bu kesimdi.
“İşte Kıbrıs’a müdahalede bulunan Türkiye hâkim sınıflarının niteliği budur ve müdahaleyi gerçekleştiren silahlı güç de bu hâkim sınıfların
emrindedir.” (agy, s. 13)

Dikkat edersek yoldaşlar, Hafız işin içine sık sık “İki Süper Devlet” ibaresinin ardından Sovyetler Birliği’ni de olayda hiç dahli olmamasına rağmen
meselenin asli unsurlarından biri olarak, hatta iki asli unsurdan biri olarak sokmaktan geri durmuyor. Çünkü onun bağlı olduğu “Mao Zedung Tarikatı”nın
şeyhi Mao’nun ünlü “Mao Zedung Düşüncesi” böyle emrediyor. O düşünceye
göre dünyanın neresinde bir problem varsa, onu yaratan şeksiz şüphesiz “İki
Süper Devlet”tir. Onların arasındaki rekabetten dolayı o problem doğmuştur
zaten.
Büyük dinlerin İblis’i ya da “Kör Şeytan”ı gibi nerede bir kötülük varsa
ona sebep olan muhakkak iki süper devletten biridir. Hatta özellikle de “Yeni
Çarlar”dır. Malum ya bu ünlü düşüncenin yine ünlü “Üç Dünya Teorisi”ne
göre, ABD Emperyalistleri gerilemekte, çökmekte olan süper devlettir. Sovyet
Sosyal Emperyalistleri ise genç, güçlü, saldırgan ve daha hegemonyacı süper
devlettir. Bu nedenle de dünyadaki bütün sosyal, siyasal anlaşmazlıkların ve
kötülüklerin yaratıcısı, kışkırtıcısı “İki Süper Devlet, özellikle de Yeni Çarlar”dır.
Bu safsatalarını özetçe aktarıverelim:
“İki süper Devletin Doğu Akdeniz’deki Tahakküm Emelleri
“Kıbrıs buhranının esas sorumlusu, ABD emperyalistleri ve Sovyet
sosyal-emperyalistleridir. İki süper devlet, dünyanın her tarafında olduğu
gibi Akdeniz’de de şiddetli bir rekabet ve çekişme içindedirler. Her ikisi
de hâkimiyet alanlarını genişletmeye, bu bölgedeki tahakküm ve sömürülerini artırmaya çalışıyorlar. Akdeniz’de ne ABD’nin ne de Sovyetler
Birliği’nin sınırı bulunmamaktadır. Buna rağmen, her iki süper devletin
Akdeniz’de çok sayıda denizaltısı ve çeşitli savaş gemileri kol gezmektedir.
Mussolini İkinci Dünya Savaşı’ndan önce Roma İmparatorluğu hülyalarına dalarak, Akdeniz’i ‘bizim denizimiz’ (Mare Nostrum) yapacağım diyordu. İki süper devletin bugünkü politikaları Mussolini’nin bu politika-
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sından farksızdır. Her ikisi de Akdeniz halklarını hiçe sayarak tahakküm
peşinde koşmaktadırlar.
“Kıbrıs, Doğu Akdeniz’de çok önemli bir noktada bulunmaktadır. Petrol bölgesi olan Ortadoğu’yu, yakında açılacak olan Süveyş Kanalını ve
hatta Basra Körfezini kontrol altında tutmak için Kıbrıs özel bir öneme
sahiptir.
“Bu önemi dolayısıyladır ki, Kıbrıs’a ayağını atabilmek için uzun
zamandan beri dolaplar çevirmekteydi. Yeni Çarlar, bloksuzluk siyaseti
izleyen Kıbrıs’ı, efendisi olduğu bloka katmak için revizyonist AKEL partisini bir maşa olarak kullandılar. Sosyal-emperyalistler, Kıbrıs’a kendi
çomağını sokabileceği elverişli şartları yaratabilmek için suyu bulandırmaya çalıştılar. ABD emperyalizminin gerilemesinden yararlanarak, yeşil
adaya sızmak için gösterdikleri çabayı, özellikle son yıllarda yoğunlaştırdılar. (agy, s. 18)

Gördüğümüz gibi D. Perinçek’in satırlarında gerçeklerden, doğrulardan
başka ne ararsanız var. Bol hayal gücü, yakıştırma sebepler, sorumlular, safsatalar, hepsi var. Ama gerçek yok. Gerçeği görecek kafa, düşünce, mantık
ve metot yok ki... O bakımdan bu satırlar onun tipik özelliklerinin bir yansımasıdır. Onun her konudaki görüşleri, tezleri dün olsun, bugün olsun hep bu
gördüğümüz satırların, orada ortaya konan sözde görüşlerin birebir benzeridir.
Gerçeklerle hiçbir bağı olmayan, hayal ürünü saçmalamalardır.
Bu gerçek dışı zırvalamalarına, yakıştırmalarına işte bir örnek daha:
“Müdahale Amacından Sapmadı, Tam Hedefine Vardı
“Oysa, Kıbrıs’a yapılan askeri müdahale, tam amacına varmıştır. Kıbrıs Türkiye tarafından bir NATO üssü haline getirilmiştir ve Türkiye’nin
arkasındaki baş destekçi de ABD emperyalistleridir. Olaylar ‘iyi niyetli’
dilekler veya revizyonistlerin yaydığı burjuva hayalleri yönünde bir yol
izlemez. Gelişmeleri, sınıf ilişkileri ve çeşitli güçlerin sınıf karakterleri tayin eder.” (agy, s. 23)

Gerçek, Hafız’ın yukarıdaki iddialarının tam zıttıdır. ABD Emperyalistleri
Türkiye’yi Kıbrıs’a harekât yönünde teşvik etmedikleri gibi durdurmak için
ellerinden ne geliyorsa yapmışlardır. Orta yaş üstündeki arkadaşlar hatırlar. 21
Aralık 1963’te de “Kanlı Noel” adıyla anılan olaylarda da Kıbrıslı EOKA’cı
faşistler Türk yerleşimlerine saldırmış, küçük çocuklar dahil insanları katletmişti. İsmet Paşa o zamanlar 27 Mayıs’ın etkisi sayesinde hükümet kurmuş,
başbakan olmuştu. Gerekli askeri hazırlıkları tamamlayan Paşa, Kıbrıs’a bir
harekâtta bulunup Türklerin can ve mal güvenliğini sağlamak istedi. Fakat
bunu duyan Amerika, anında çok sert tepki gösterdi İsmet Paşa’nın bu düşüncesine. Zamanın ABD Başkanı Lyndon Johnson 5 Haziran 1964’te yine ünlü
bir mektupla Paşa’yı bu harekâtından caydırmıştı. Siyasi Tarihe bu mektup
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“İsmet Paşa’ya gönderilen Johnson Mektubu” adıyla geçer.
Bu mektupta küstahça bir üslup kullanılır. Ve kesin bir kararlılıkla şöyle
denir:
“3 – Amerika’nın Türkiye’ye verdiği silahlar, savunma amaçlıdır, Kıbrıs’ta kullanılamaz.”

Türkiye tüm ordusunu 1952’den itibaren Amerika’nın emrine vermiştir,
NATO’ya girerek. Hatta ondan öncesinde bile Amerikan komutanlarının emrinde ABD çıkarları için dünyanın öbür ucunda, Kore’de savaşmıştır. Ve 1350
civarında vatan evladını yok yere ABD Emperyalistleri için kurban vermiştir.
Güney Kore’deki “Türk Şehitliği”nde yatmaktadır bu Mehmetçiklerin bedenleri.
Bununla yetinmemiş, ülkesini 40 küsur Amerikan üssüyle doldurmuştur.
30 milyon metrekare toprağını bu üsler marifetiyle Amerika’nın emrine tahsis
etmiştir. Üstelik de bu üsleri atom silahlarıyla doldurmuştur. Tabiî bu silahların kullanım emrini sadece ABD Başkanı verebilir.
Bu üslerden kalkan Amerikan uçakları Birinci ve İkinci Körfez Savaşları’nda Müslüman Irak Halkını vurmuştur. Ülkenin altyapısını tümüyle mahvetmiştir. Bu sebepten milyonlarca Irak insanı gıdasızlıktan, doktorsuzluktan,
ilaçsızlıktan ve işsizlikten dolayı hayatını kaybetmiştir. Tabiî milyonlarcası
da bombaların, kurşunların hedefi olarak hayatını yitirmiştir. Yine bu uçaklar
Libya’yı vurmuştur, bugün de Suriye ve Irak topraklarında bulunan, emperyalistlerin kendilerinin yarattığı, IŞİD’e karşı kullanılmaktadır ve oraları bombalamaktadır. Geçen günlerdeki Sultanahmet’te yaşanan canlı bomba olayı ve
bir polisin hayatını yitirmesi; bazı açıklamalara göre Amerikan uçaklarının bu
saldırılarına karşı yapılan bir misillemeymiş.
Yani Türkiye’nin böylesine ABD’ye uşakça davranmasına rağmen ABD
Emperyalistleri işte Türkiye’yi böyle azarlayabilmişlerdir. Hep söylüyoruz ya
emperyalistlerin asla dostu olmaz. Onların sadece işbirlikçi hizmetkârları olur.
O sebeple onlar, müttefik adlı işbirlikçilerine hep uşaklarına davrandıkları gibi
davranırlar. Neyse...
Kıbrıs Harekâtı sonrasında da bilindiği gibi Amerika Türkiye’ye yine ünlü
“Silah Ambargosu”nu uygulamaya koymuştur. Bu ambargo sonucunda Türk
uçakları yedek parça yokluğu sebebiyle bakımları yapılamaz olduğu için, havalanamaz olmuşlardır. Yerden bile kalkamaz olmuşlardır.
Yine ABD Emperyalistleri, müttefikleri olan Avrupa Emperyalistleriyle el
ele vererek, etkilerindeki uydulaşmış milletleri de yönlendirerek, Birleşmiş
Milletler Genel Kurulu’ndan Türkiye’ye karşı şu kararın çıkmasını da sağlamışlardır:
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“Genel Kurul, 1 Kasım 1974 tarihinde aldığı 3212 sayılı kararda (Yearbook, 1974:295), bütün devletleri Kıbrıs’a müdahaleden kaçınmaya
çağırırken, Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki bütün yabancı kuvvetlerin süratle geri çekilmesini, Kuzey Kıbrıs’tan, güneye “kaçmış” olan bütün Rum
mültecilerin yerlerine geri dönmeleri için gerekli acil tedbirlerin alınmasını istemiştir.” (Soyalp Tamçelik, BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs’la İlgili
Aldığı Bazı Kararların Özellikleri Ve Analitik Değerlendirmesi (1964-1992)

Gerçekler böylesine apaçık ortadayken D. Perinçek zavallısı ve yine kendisi gibi olan PDA Avanesi, bunun tam karşıtı olan görüşler ileri sürmektedirler işte yukarıdaki aktarılan satırlarında görüldüğü gibi. Ama onların gerçekler
umurlarında değil ki. Mao Zedung Düşüncesinin hepsi de birer gözbağından
başka bir şey olmayan şablonları onlar için Tanrı kelamı mertebesindedir.
Gerçekler bu şablonlara uymuyorsa, suç gerçeklerdedir. Onlar ya zorla uydurulacaklar, ya da uyuyormuş gibi gösterileceklerdir. Yoldaşlar, bu D. P. ve
Avanesi’nin siyasi serüveni gerçekten hazindir. Bunlar acınacak durumdadırlar. Ve her dönemde de böyleydiler.

Devrimci siyasetin mihenk taşı
Uluslararası Proletarya Hareketinin çıkarına uygunluktur
Evet yoldaşlar, bu zavallılar güruhu, saçmalamalarını sürdürür. Şöyle der
D. Perinçek:
“Ne olmuştur? Birinci Barış harekâtından sonra Türkiye’de iktidar
değişikliği mi olmuştur? On beş gün arayla yapılan birinci ve ikinci askeri
harekâtları ayrı sınıflar ve başka askeri güçler mi yapmıştır? Kaldı ki,
askeri müdahale ve işgal, her halükarda ve kim yaparsa yapsın, emperyalist ve gerici bir karakter taşır. Nasıl sömürünün “ilerici” olanı yoksa,
başka ülkelerin topraklarını işgal etmenin de ilericisi yoktur. Müdahale
ve işgalin ancak bir çeşidi vardır. Milletlerin kendi kaderini tayin hakkına
müdahale etmek, hangi bahane ve gerekçe arkasına gizlenmeye çalışılırsa
çalışılsın, daima gerici bir karakter taşır.” (agy, s. 24)

D. Perinçek yukarıdaki satırlarda metafizik mantığını bir kez daha sergilemektedir. Diyor ki; “müdahale ve işgal her halükarda ve kim yaparsa yapsın,
emperyalist ve gerici bir karakter taşır.”
Hayır. Kesinlikle hayır. Biz Marksist-Leninistler için mihenk taşı yani
her şeyi belirleyen temel ölçüt Uluslararası Proletarya Hareketinin çıkarlarıdır. O çıkarların gerekli kıldığı her eylem doğrudur, meşrudur, devrimcidir, ilericidir.
Örnek mi?
Çok. İkinci Emperyalist Paylaşım Savaşı sonrasında Sovyetler ülkesi tam
26 milyon insanını kayıp vermiş Nazi ordularına karşı savaşırken, sosyalist
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vatanını savunurken. Ve sosyalist iktidarını savunurken. Sonunda o faşist orduları bozguna uğratmış ve önüne katıp kovalamaya başlamış.
Nereye kadar?
Nazi Almanyası’nın başşehrine kadar. Sovyetler’in Nazi Almanyası’nı
yeneceği kesinkes anlaşılınca Batılı diğer emperyalistler paniğe kapılmışlar.
ABD ve İngiliz Emperyalistleri acele Normandiya Çıkarması’nı yapmışlar.
Ne için?
Kızılordu’nun önünü kesmek için. İlerleyişini durdurmak için. Oysa o
güne dek adım atmamışlardı o doğrultuda. Sonuçta emperyalist ordularla Sovyet Kızılordusu Berlin’in göbeğinde karşılaştı.
Ne yaptı Sovyetler?
O sınır hattından itibaren kendi ülke sınırlarına kadar olan coğrafyada yer
alan ülkelerin komünistleriyle el ele vererek sosyalist iktidarlar kurdu oralarda.
Doğru muydu bu davranış?
Son derece doğruydu.
Aksi ne olurdu?
Sovyet sınırlarına dönüp gitmek, ABD ve İngiliz Emperyalistlerine “alın
bu bölgede sizler kendinizin karakterinde ve sizin yörüngenizde olacak yeni
burjuva iktidarlar kurun”, demek anlamına gelirdi. Tabiî ki bunu yapmayacaktı.
Sovyetler’in Kızılordusu’nun yardımıyla ve desteğiyle kurulan o iktidarlar, Sosyalist Kamp’ın çöküşüne kadar yaşadılar. Ülkelerinin ve halklarının
yararına çok olumlu işler yaptılar. Bu gerçeği bugün Bulgaristan’dan ve Orta
Asya Türk Cumhuriyetlerinden gelen insanlarımız çok açık bir şekilde teslim
ederler. O zamanlar cennette yaşıyormuşuz, derler sosyalist dönemi kast ederek.
1950’lerde yaşanan Kore Savaşı sürecinde Çin Kızılordusu’nun, Kore’nin yarısına kadar ilerleyerek Kim İl Sung Yoldaş’ın önderliğindeki Koreli
komünistlere yardımcı olması, onlarla birlikte ABD’nin liderlik ettiği emperyalist ordulara ve onların yerli işbirlikçilerine karşı savaşması yanlış mıydı?
Tam tersine. Çok doğruydu. Eğer Çin Halk Cumhuriyeti böyle enternasyonal bir görevden kaçınmış olsaydı, belki de bugün Kore Demokratik Halk
Cumhuriyeti diye bir ülke olmayacaktı.
Küba’nın, Che’nin komutasında Afrikalı devrimcilere destek vermek için
Kübalı komünist gönüllülerle birlikte gelip orada savaşması yanlış mıydı?
Hayır. Çok doğruydu. Yine Küba’nın en başarılı askeri komutanlarının emrinde komünist gönüllülerle birlikte Angola’ya gelip devrimci güçlere destek
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vermesi ve ABD ve AB Emperyalistlerinin ve ırkçı Güney Afrika Cumhuriyeti’nin desteklediği karşıdevrimci kuvvetleri yenmesi yanlış mıydı?
Hayır, son derece doğruydu.
Sosyalist iktidarın talebi üzerine Sovyet Kızılordusu’nun Afganistan’a girip yine ABD-AB Emperyalistleri ve tüm burjuva ve Ortaçağcı iktidarların
desteklediği, adına “Mücahit İttifakı” denen şeriatçı güçlere karşı savaşması
yanlış mıydı?
Hayır, son derece doğruydu. Biz daha o günlerde Sovyet Kızılordusu Afganistan’a adımını attığı anda bu harekâtı Marksist-Leninist politikalara dönüş,
dolayısıyla da enternasyonalist dış politikaya dönüş şeklinde değerlendirmiş
ve alkışlamıştık.
Sosyalist Kamp çökmeseydi, Sovyet Kızılordusu’yla omuz omuza savaşan
yiğit komünist önder Muhammed Necibullah’ın komutasındaki komünist
Afganlar Ortaçağcı-şeriatçı güçleri yenip ezseydi kötü mü olurdu?
Hayır, çok iyi olurdu. Öyle olsaydı bugün Kuzey Afrika’dan Çin sınırına
kadar uzanan İslam dünyasında insanlığın başına bela olan Ortaçağcılar belki
de böylesine güçlenemezdi, gelişemezdi, istedikleri gibi at oynatamazdı. Yani
İslam ülkeleri bu belayla böylesine ağır bedeller ödeyerek yüz yüze gelmek
durumunda kalmazdı.
Burada şu gerçeğin altını çizmeden geçmeyelim. Afganistan’daki sosyalist iktidarı sadece biz ve Eski Sahte TKP destekledi. Bunun dışındaki tüm
Türkiye Solu o sosyalist iktidara karşı Ortaçağcıların safında yer tuttu. Tabiî
bunların başında da Türkiye’deki Maocu gruplar geliyordu. Bunların içinde
doğaldır ki Doğu Perinçek ve PDA Tayfası da vardı.
Bugünkü IŞİD’in, El Nusra’nın, El Kaide’nin ve bilumum Ortaçağcı, katliamcı, insanları çoluk çocuk ayırmadan kurşuna dizen, kafa kesen, yürek yiyen, canavarlaşmış ne kadar şeriatçı güruh varsa bunların tümünün anavatanı
Afganistan ve Pakistan’dır. Bunlar oralarda doğup, doktrine edilip, örgütlendirilip, silahlandırılıp, askeri eğitimden geçirilip Afganistan’daki sosyalist
iktidara karşı savaştırılmışlardır. Sosyalist Kamp’ın çöküşünün yol açtığı yalnızlık yüzünden, bir başına kalış yüzünden, bu sosyalist iktidar yıkılınca da
oradan tüm İslam ülkelerine yayılmışlardır. ABD Emperyalistlerinin yönlendirmesi ile buralarda efendilerinin çıkarı için savaştırılmaktadırlar.
Alçak, namussuz, insanlık düşmanı ABD ve AB Emperyalistleriyle onların
kuklası bölge iktidarları da o günlerde “Burhanettin Rabbani önderliğindeki
Mücahit İttifakı” diyerek destekledikleri, övdükleri, ekonomik ve askeri yönden sınırsız yardımlarda bulundukları bu Ortaçağcı güçlere şimdilerde “İslamcı Teröristler” diye karşı çıkar görünmektedirler. Tam bir ikiyüzlülük, tam bir
namussuzluk, tam bir alçaklık.
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Afgan Savaşı günlerinde Doğu Perinçek ve PDA Aydınlık’ı, Sosyalist iktidara karşı savaşan Ortaçağcıları ziyaret eder. Onların kamplarında bulunur.
Tabiî manevi desteklerini de sunar. Dönüşünde de gazetesinde o Ortaçağcıları
öve öve bitiremez. O gazetelerin örnekleri de şu an elimizdedir. İsteyen olursa
gösteririz...
Demek istediğimiz, bunların Proletarya Hareketine karşı işledikleri suçlar
saymakla bitmez. Usta’mızın Anması’nda yaptığımız konuşmada da belirttiğimiz gibi, bunların 45 yıllık siyasi geçmişlerinin 30 yılı tam bir ihanet çizgisinde sürmüştür. Uluslararası ve Ulusal Devrimci Harekete ve Halklara karşı
sayısız suçlar işlemiştir bunlar.

Türkiye’nin Kıbrıs Harekâtına ABD karşıydı
Hafız sazı eline alınca ve kendisini koyun uysallığıyla dinleyenleri de bulunca tabiî ki işi uzattıkça uzatır. İşte, tekrarlamaktan bıkıp usanmadığı zırvalamalara bir örnek daha:
“Ancak Ecevit Gibi Bir Lider Halkı Aldatabilirdi
“Bugün Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarının önemli bir kısmını işgal
eden ve Kıbrıs’ın bağımsızlığını yok eden Türkiye hâkim sınıflarının tutumu da farklı değildir. Kıbrıs’ı sonuç olarak bir NATO üssü haline getiren
askeri müdahaleye ‘barış harekâtı’ adı verilmiş, kendi ülkesinde faşizm
uygulayan ve özgürlüğün baş düşmanı olan Türkiye hâkim sınıfları, Doğu
Akdeniz bölgesinde birdenbire ‘özgürlük ve demokrasi’ savunucusu kesilmiştir. Geniş emekçi yığınlar bu suretle aldatılmış, sırtını ABD emperyalistlerine dayayan Osmanlı fetih siyaseti, ‘Kıbrıs’ın bağımsızlığını korumak’ perdesi altında yürütülmüş ve halkımıza ‘yurtsever’ bir politika
olarak gösterilmiştir.” (agy, s. 27)

Gördüğümüz gibi yoldaşlar, 12 Mart faşizminin yıkılışı sonrasında iktidara
gelen Bülent Ecevit Hükümetini de faşist olarak gösteriyor yukarıdaki satırlarda D. Perinçek, Kıbrıs Harekâtı’nda komutan rolü oynadığı için.
Oysa, Ecevit iktidarı faşizmden çıkışın yarattığı izafi özgürlük ortamında
devrimci hareketin ve devrimci kültürün çığ gibi geliştiği bir dönemin iktidarıdır. Yine D. P. bu harekâtın Amerika’ya dayanarak yapıldığını öne sürmektedir. Ve bu harekâtın yurtsever değil, ülkemizin aleyhine bir harekât olduğunu
ileri sürmektedir. Yani gerçeklerin tam aksini iddia etmektedir.
Şimdi bakın, dönemin ABD Dışişleri Bakanı ve de 1960’lı yıllardan bu
yana ABD Emperyalistlerinin en önemli emperyalist teorisyenlerinden biri
olan Henry Kissinger Siyasi Anılarının son cildinde ne diyor, bu konuyla
ilgili olarak:
“ABD’nin Türk harekâtını teşvik ettiği, hatta bu yönde Türkiye ile
hileli bir işbirliğinde bulunduğu şeklindeki mitolojinin tam aksine, dar-
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benin ilk günleri esnasında stratejimiz, bir askeri harekât için Türklerin
ileri sürdüğü gerekçeleri ortadan kaldırmaktı. (s. 216)
“Özel temsilci Sisco’ya, 18-20 Temmuz tarihleri arasında gönderdiğimiz talimatlarda şu hususların altını çizdik:
“1. Diplomatik prosedür tamamlanmadan herhangi bir askeri harekatta bulunduğu takdirde ABD’nin bunu çok ciddi ve vahim bir olay olarak değerlendireceği Türk Hükümeti’ne bildirilmelidir.
“2. Bu derhal yapılmalı ve böylece askeri müdahaleye karşı olduğumuz kesinlik kazanmalıdır. (s. 217)” (Aktaran: Mesut Günsev, 20 Temmuz
1974 Şafak Vakti Kıbrıs, s. 175)

Kissinger’ın bu açıklamaları ABD’nin 1960’lı, 1970’li yıllardaki konuya
ilişkin söz ve davranışları ile bütünüyle uyumludur. Dolayısıyla da gerçeği
dile getirmiştir, ABD’nin harekâta karşı tutumu hakkında. Zaten ABD’nin bugünkü tutumu da aynıdır...
İşte “Mao Zedung” tarikatının müridi oldun mu, dış dünyanın gerçekleri
senin hiç umrunda olmaz. Sen o tarikatın dogmalarını gerçeğin yerine koyarsın. Kolay değil, adam “Mao Zedung Düşüncesi”yle düşünüp yazıyor, konuşuyor. Öyle olunca da gerçeği o düşüncenin kalıbına eğe büke, bağırta çağırta
uyduruyor.
Ne diyor D. Perinçek?
Mao Zedung Düşüncesi... Mao Ze’den sonra gelen “DUNG”un gücünü
ve heybetini görüp hissedebiliyor musunuz? Osmanlı’nın mehter takımının
temel enstrümanlarından olan, adına “nakkare” denen KÖS DAVUL’un iri
tokmağı gibi DUNG diye indi mi kafaya ve gerçeğin üzerine, sıkıysa o gerçek,
o düşüncenin kalıbına girmesin ve o kafa o kalıptan çıkma düşünceyi tapşırmasın. Adam 10 yıllarca o tokmağı yedi kafasına. 10 yıllar boyunca kaleme
aldığı kitaplarını ve konuşmalarını taratsak bilgisayara, on binlerce kez “Mao
Zedung Düşüncesi” ve tabiî bu düşüncenin en önemli aracı olan tokmağını da
“DUNG DUNG” diye tekrarlayıp; daha doğrusu kafasına yiyip durduğunu
görürüz.
Hal böyle olunca o kafadan ve o düşünceden umut mu umulur artık?.. Adamın gerçekler umurunda mı olur gayrı?..
O gün öyle de bugün farklı mı o kafa?
Bugün o zikrinden vazgeçmiş durumda gerçi. Dikkat edersek hiç Mao Zedung Düşüncesi filan demiyor artık. Ama ne çare, kafada hayır kalmadıktan
sonra...
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Perinçek’in Tayyip’i savunuşu
Bakın şimdi de ABD yapımı Tayyipgiller’in Ortaçağcı şefi Tayyip’e “diktatör” denmesine şiddetle karşı çıkıyor. Böylece de aslında yandan çarklı destek atmış oluyor ona. Şu zavallıca gerekçeye bakın:
“Peki Tayyip Erdoğan’ın sopası var mı?
“Tayyip Bey’in ne askeri var, ne de polisi!
“Ordu da polis örgütü de, Tayyip Erdoğan’ın diktatörlük girişiminin
emrinde değildir. Bu nedenle Tayyip Erdoğan’ın diktatörlük hevesi olabilir, ama diktatör olmak için gerekli araçları yoktur.” (D. Perinçek, Aydınlık, 27 Mayıs 2014)

Soralım burada Bay Soytarı’ya: Tayyip Erdoğan’ın sopası yok, öyle mi?
Peki 270 bin kişilik polis ordusu kimin emrinde? Yine 250 bin kişilik jandarma kimin emrinde? Cevap ver bakalım. Senin emrinde mi yoksa? Yoksa
kimsenin emrinde değil mi onlar?..
Gezi İsyanı’mız sırasında 10 gencimizi kim katletti canavarca?
Onlarca insanımızın gözünü kim çıkardı?
Milyonlarca insanımızı kim gaza boğdu?
Türkiye’de ağaç neslini tüketmeye yemin etmişçesine bir azgınlıkla şehirlerimizdeki, ovalarımızdaki, dağlarımızdaki ağaç katliamını kim yapmakta?
Şehirlerimizi taş ve beton yığını haline kim getirmekte?
Türk Ordusu’nun en uyanık, en antiemperyalist subaylarını Pensilvanyalı
İblis’in Cemaatiyle el ele vererek kim Silivri Zindanı’na tıktı ve kim tasfiye
etti?
Türk Ordusu’nu Topukçu Gebeş Paşalar’ın emrine kim verdi?
Tabiî bu operasyonun planlayıcısı, projelendiricisi, yöneticisi Washington’du, Pentagon’du, CIA’ydı. Nitekim operasyonun startını da; Washington
Beyaz Saray’da 2007’de gerçekleşen Bush-Erdoğan görüşmesi sonrasında
Bush vermişti. Tabiî Pensilvanyalı İblis de eşgüdüm içinde çalışmıştı bunlarla. İşin polis, savcı ve yargı kısmıyla medyanın bir bölümünü o götürmüştü.
Ama operasyonun “ben bu davanın savcısıyım” diyerek idari yönetimini yapan da Tayyipgiller’di, onun bakanlarıydı ve onun medyasıydı.
Bütün bu güçler yetmiyor mu onun diktatörlük amaçlarını gerçekleştirmeye?
Kaldı ki Marksist-Leninist bilime göre tüm Finans-Kapital iktidarları bir
diktatörlüktür. Parababalarının diktatörlüğüdür. Burjuva demokrasisi bile
19’uncu Yüzyılda kalmıştır.
Yani yoldaşlar, D. P. denen bu kişi ve Avanesi ne demokrasiyi bilir, ne
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diktatörlüğü bilir, ne faşizmin ne olduğunu bilir ne de sosyal gerçekleri görüp
kavrayabilir.
Bu kişi de tıpkı Tayyip gibi mitoman olduğu için kendi arzularını, hayallerini, eğilimlerini gerçeklerin yerine koyar. Sonra da onların gerçek olduğuna
inanır. Ve savunur onları yaygarayla. Her bir sayfası Osmanlı’nın İshal-i Kelam-söz ishali dediği türden, halkımızın “laf salatası” diye adlandırdığı demagojik saçmalamalarla dolu kitaplar yazar, makaleler yazar, İşçi Sınıfı Bilimi
açısından beş paralık değer taşımayan...
Biz bugüne kadar bu PDA çevresinin yönetiminde bulunup da sonradan
sağlıklı düşünüp davranabilen insan haline gelmiş biriyle karşılaşmadık. Kafa
disiplini de yoldaşlar, böylesine hırpalanıp, tahrip edilip, harap edilip işlemez
hale getirilince, artık o kafa bir daha düzen tutmuyor, ayar tutmuyor. Sağlıklı
çalışamıyor asla.
O kadrolardan kopup ayrılanlar için de aynı durum söz konusu, tarikat müritliğine devam edenler için de. Hepsi hurdalık ya da çöplük.
Tayyip’in diktatör olmadığını ileri süren yazısında Doğu Perinçek şu iddiada da bulunur:
“BOP Eşbaşkanı Tayyip Erdoğan, Çankaya’ya tırmanamaz!” (agy)

Ne oldu Hafız? Tırmanamadı mı?
Desene benim hangi sözüm doğru çıktı ki bu çıksın, diye. Zavallısın sen
ya... Acınacak haldesin aslında da... Senin o sayısıyla, çokluğuyla övündüğün
bütün kitapların birer kofti atmaktan başka hiçbir şey değildir.
Bak aynı o günlerde HKP, yani Türkiye’nin 1921’den beri biricik Marksist-Leninist Hareketi ne diyordu bu olay hakkında, bu konu hakkında? Hem
de birkaç cümlecik açıklamasıyla:
“Sözümüzdür:
“Nereye gidersen git
“Nereye çıkarsan çık
“Çelik bilezikle tanışacaksın.
“Tarihe de; hırsız, katil, hain ve ABD uşağı olarak yazılacaksın!”
Gördün mü devrimci tahlil, değerlendirme, öngörü nasıl olurmuş. Devrimci duruş, kararlılık, özgüven ne demekmiş. Görüp anlayabilir misin? Yeter mi
çapın buna?

PDA’ya göre Kıbrıs’taki katliamlara Türkiye yol açmıştır
Zırvalamaların boyutunun netçe, herkesçe görülebilmesi için sabrınıza sığınarak PDA’dan yaptığımız aktarmalara biraz daha devam edelim, yoldaşlar:
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“Türk toplumunun Kıbrıs’ta milli baskı görmüş olduğu bir gerçektir.
Rum faşistlerinin giriştiği katliamlar bütün dünya tarafından lanetlenmiştir. Ne var ki, bu katliamlara son vermenin çaresi, Kıbrıs’ın işgal edilmesi ve süper devletlerden birinin tahakkümü altına sokulması değildir.
“Tam tersine Yunan ve Türk müdahalesi yeni katliamlara yol açmış,
Kıbrıs’ın her iki toplumu üzerindeki tehdidi arttırmıştır. Çünkü her şeyden önce, bugün iki süper devlet Kıbrıs meselesine burunlarını daha fazla
sokmuşlar, yeni yangınlar çıkarma imkânına daha fazla kavuşmuşlardır.
Yangını kundaklayanlar Kıbrıs’tan çıkarılmadıkça, halklar arasında sürekli düşmanlık körüklenecektir. Bugün özellikle Türkiye, Kıbrıs toplumlarının beraber yaşayamayacağını ispat etmek için düşmanlığı körüklemekte ve süper devletlerin aleti olmaktadır. Çünkü Türkiye’nin Kıbrıs’la
ilgili tezleri ve çözüm teklifleri, tamamen düşmanlığı devam ettirmek
temeli üzerine kurulmuştur. Türkiye’deki burjuva basını, bütün gücüyle
Yunan düşmanlığı kampanyası açmıştır. Rum halkını aşağılayan ırkçı yayınlar her tarafı kaplamıştır.
“Türkiye’nin Kıbrıs’ı işgalinden sonra halkların birbirine kırdırılması, görülmedik bir noktaya ulaşmıştır. Türk işgalinin devam etmesi,
Yunan askerlerinin adada kalmasına da sebep olmakta, yeni katliam ve
cinayetler için gerekli ortam yaşatılmaktadır. Katliamların esas sorumlusu, Kıbrıs’ta yangınlar çıkaran iki süper devletle birlikte adadaki yabancı
askeri kuvvetlerdir.
“Halklar arasındaki düşmanlığın son bulması için, her şeyden önce
emperyalistler Kıbrıs’tan ellerini çekmelidir. İki süper devlet Kıbrıs’ta
kargaşalığın hüküm sürmesinden menfaat ummaktadırlar. Çünkü her
ikisinin de, insanlık maskesi takıp dünyanın her yerine müdahale edebilmeleri ve hâkimiyet alanlarını genişletebilmeleri için kargaşalıklara ihtiyaçları vardır.” (agy, s. 31-32)

Dikkat edersek yoldaşlar, D. P. soytarısı Yunanistan’dan çok Türkiye’yi
suçluyor, mahkûm ediyor. Düşmanlığı Türkiye körüklüyormuş.
İşte böyle vatan, millet, halk düşmanlığını; bu milletin gelmişine geçmişine soykırımcı, katliamcı, talancı diye küfretmeyi, bugünkü bizim “Sevrci
Soytarı Sahte Sol” diye adlandırdığımız Yeni CIA Solu, bundan duyup ezberledi, öğrendi. Tabiî buna da ABD-AB Emperyalistleri öğretmişti o hainlikleri.
Daha önce de söylediğimiz gibi, o cepheyi iyice boklayıp rezil ettikten
sonra baktı ki orada kendisine bir ekmek çıkmıyor, zıpladı bu tarafa geçti.
2000’den bu yana da Ulusalcı oynuyor. Fakat burada da yaptığı namussuzluklar, düzenbazlıklarla hızla kirletmektedir bulunduğu mekânı. Bazı genç yoldaşlarımızın da dile getirdiği gibi, bizim endişemiz, tıpkı 12 Eylül’ün Amerikanofil faşist diktatörlerinin insanları Mustafa Kemal’den uzaklaştırdığı gibi
bu da aynı işlevi görecek, insanların Mustafa Kemal’den uzaklaşmasına yol
açacaktır. Çünkü bu cephede de bütün ihanetlerini, bütün rezilliklerini, bütün
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madrabazlıklarını hep Mustafa Kemal’in, Atatürk’ün arkasına gizlenerek yapmaktadır. Neyse...
Ne diyor yukarıdaki satırlarda bu vatandaş?
Harekât sonrası Kıbrıs’ta daha çok kan akacak.
Peki gerçek neyi gösterdi?
Bunun tam tersini. Harekâttan sonra katliamlar, ölümler ve akan kan bir
anda tıp diye duruverdi. Her iki taraf da en azından can güvenliği endişesi
yaşamadan hayatlarını sürdürür oldu. Tabiî tekrar tekrar söylediğimiz gibi,
bunun (D. P.’nin) gerçeklerle de, olaylarla da bir ilgisi yok. Mao Zedung tarikatının müridi, meczubu bu.
Devam edelim Hafız’ın zırvalamalarını izlemeye:
“Silahlı Müdahale Kıbrıs’ın Kendi Kaderini Tayin Hakkını Çiğnemiştir
“Kıbrıs’ın kendi kaderini tayin hakkını savunuyorsak, silahlı müdahale ve saldırıya karşı çıkmalıyız. Çünkü Kıbrıs’a silahlı müdahale yapıldıktan sonra artık Kıbrıs’ın kendi kaderini tayin hakkından söz edilemez.
Yunanistan’ın Kıbrıs’a müdahale etmesi, Türkiye için de bir müdahale
hakkının doğmasına sebep olamaz. Müdahalenin meşru olduğu, şu veya
bu sebeple bir kere kabul edildi mi, her türlü silahlı saldırının yolu da açılmış olur. Silahlı müdahaleyi meşrulaştıran her görüş, sonuç olarak ‘kuvvetli olan haklıdır’ şeklindeki emperyalist teoriye dayanır.” (agy, s. 45)

Kıbrıs’ta neler olmuştu?
Ne diyor yukarıda Hafız’ımız?
Yunan Cuntası, tabiî o cunta demiyor, Yunanistan diyor, müdahale etti diye
Kıbrıs’a bizim de müdahale etmemiz doğru değil.
Ne olmalıymış?
1967’de gerçekleştirilen “Albaylar Cuntası” adlı Yunan faşist diktatörlüğünün kuklası ENOSİS’çi faşist Nikos Sampson, darbesini gönlünce yerleştirmeli, kökleştirmeliymiş Kıbrıs’ta. Genç arkadaşlar bilmeyebilir o günleri.
1967’nin 21 Nisanı’nda CIA, Yunanistan’daki sosyalist gelişimin önünü kesmek ve sosyalist kültürü kazıyıp yok etmek için faşist bir darbe yaptırtmıştı,
Amerikancı albaylara. Bu cunta bütün komünistleri, ilericileri yakalayıp işkencelerden geçirmiş ve zindanlara doldurmuştu. Bizdeki faşist diktatörlerin
yaptığı gibi.
Bu faşist Albaylar Cuntası, tabiî CIA’nın yönlendirmesiyle Kıbrıs’ta da
kendi benzerlerini yaratmak istemişti. Kendileriyle organik bağ içindeki EOKA-B adlı, Türk düşmanlığını ideolojisinin merkezine yerleştirmiş ırkçı, faşist, ENOSİS’çi örgütün lideri Nikos Sampson, Rum Milli Muhafız Güçlerini
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de yanına alarak birlikte Kıbrıs’ta 15 Temmuz 1974’te faşist bir darbe gerçekleştirmişti. Bu faşist darbeciler süratle iki yönde katliama girişmişti.
Bir, Türk yerleşim bölgelerine saldırıp Türkleri katlediyorlar topluca ve
toplu mezarlara dolduruyorlardı,
İki, Kıbrıslı Rum komünistlere saldırıp onları katlediyorlardı.
Eğer Türkiye müdahale edip bu faşist darbecileri alaşağı etmeseydi belki
de Kıbrıs’ta ne Rum komünist kalmış olacaktı ne de Türk. Kıbrıs da Yunanistan’ın Ege ve Akdeniz’deki diğer adaları gibi bir adası olacaktı.
Olursa olsun diyor Bay Soytarı. Öyle ya onun bu milletle, bu halkla bir
ilgisi yok ki.
Türkiye, Kıbrıs’a müdahale etmekle sadece oradaki Türk Halkının bir parçasını oluşturan Türklerin can ve mal güvenliklerini garanti altına almıştır.
Haklarını güvenceye almıştır. Bu müdahalesi de tamamen 1960 tarihli Londra ve Zürih Anlaşmaları’nın kendisine tanıdığı yetki çerçevesinde gerçekleşmiştir. Bu her iki anlaşma da uluslararası çapta geçerliliği ve tanınırlığı
olan anlaşmalardır. Bu anlaşmalar Türkiye’ye Kıbrıs’taki Türk Halkının garantörlüğü hakkını vermektedir. Tabiî aynı anlaşmalar Yunanistan’a da Kıbrıs
Rum Halkının garantörlüğü hakkını vermiştir.
Bu anlaşmalarda İngiltere’nin de garantör devletlerden biri olduğu yer almaktadır.
Doğu Perinçek ve tayfası Kıbrıs’ta Türkler katledilirse edilsin, kökleri kazınırsa kazınsın biz bir şey yapmış olmayalım, sadece seyirci kalalım, demektedirler.
Kıbrıs’ta federe devlet oluşumuna da karşı çıkmaktadırlar dikkat edersek.
İnanın, onların bu zırvalamalarını aktarmak bıkkınlık veriyor insana. Bu beş
para etmez, beş paralık değer taşımayan saçmalamaları konu etmek üzüyor
insanı.

HKP Kıbrıs Sorunu’nu nasıl değerlendirir?
Yeri gelmişken bizim Kıbrıs Meselesi’nin çözümüne ilişkin açık, net, kesin ve en cahil insanımızın bile kolayca anlayabileceği açıklıktaki görüşümüzü ortaya koyuverelim, Partimizin Programı’ndan:
“KIBRIS SORUNU
“Partimiz, Türkiye’nin ve Kıbrıs Halkının çıkarına olan tek çözümün
TAKSİM olduğunu görmekte, bunu savunmaktadır. Halk İktidarını kurunca da bunu gerçekleştirecektir.
“ABD ve AB Emperyalistleri, Arap milletini, Latin Amerika’yı, Yugoslavya’yı, Irak’ı parça parça bölerken ve bölünmüşlüğü ısrarla savunurken, Kıbrıs’ta iki ayrı Ulus’un birer bölüğünün ya da halkının iki ayrı
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devlet altında yaşadığı Kıbrıs’ı neden birleştirmek için durmaksızın çalışıyorlar?
“Türkiye’nin Kıbrıs’taki bölümünün siyasi varlığını ortadan kaldırmak, onu Rum devletine yamamak, ortadan kaldırmak, onun eline teslim
etmek için.
“Tabiî bu yaptıklarının bedelini o devletten alacaklar, üsleriyle, tekelci
şirketleriyle Ada’yı bir anlamda işgal edeceklerdir.
“Bunun sonucunda da Türkiye’nin, güneyden Akdeniz’e açılan kapısını kapamış-tıkamış olacaklardır. Eski Cumhurbaşkanlarından ve komutanlardan İsmet İnönü ve Fahri Korutürk de bu gerçeği, daha doğrusu
Türkiye’ye karşı kurulmak istenen bu tuzağı, on yıllar önce görmüşler ve
dile getirmişlerdi.
“Demek ki bizim için Kıbrıs sorunu, sadece orada yaşayan 200 bin
Türkün sorunu değil, tüm Türkiye’nin sorunudur.” (Halkın Kurtuluş Partisi Tüzük ve Programı, s. 113-114)

Perinçek’e göre Türkiye’nin müdahalesi gericidir
Hafız’ın, her hafız gibi en hoşlandığı şeylerden birisi de tekrardır. Durup
dinlenmeden zırvalamalarını tekrarlar. Sanır ki ne kadar tekrarlarsa, haklılığı o
kadar artacaktır. Oysa ne der halkımız? “Yalanın harmanı olmaz”. İşte bakın:
“Her müdahale gibi Türkiye’nin silahlı müdahalesi de gerici bir karaktere sahipti ve bu gerçek çok kısa zamanda ortaya çıkmıştır. Türkiye hangi bahaneyi ileri sürerse sürsün, Kıbrıs’a karşı silahlı bir saldırı
ve müdahalede bulunmuştur ve bugün de askerlerini Kıbrıs’tan çekmemekle müdahaleci tutumunda ısrar etmektedir. Hiçbir silahlı müdahale,
oportünistlerin iddia ettikleri gibi, ‘bağımsızlıkçı’ veya ‘özgürlükçü’ bir
amaç taşımaz. Silahlı müdahale ve saldırı, daima emperyalist ve istilacı
bir karakter taşır.” (agy, s. 48)

Gördüğümüz gibi yoldaşlar, aynı demagojiyi tekrarlayıp duruyor bıkıp
usanmadan.
Hafız, sadece Türkiye’ye saldırmakla ve lanetler yağdırmakla yetinmez.
Kıbrıs’taki Türk yönetimine ve onun başı Denktaş’a da aynı şekilde saldırır.
İzleyelim:
“Türk işgali, emperyalist sermayedarların menfaatlerini korumak yanında, Kıbrıs’ta tamamen sömürücü ve yağmacı bir rol oynamıştır.” (agy,
s. 62)
“Kıbrıs’taki faşist Denktaş yönetimi, bu talan ve yağmayı kendi tekeline almak için kanun çıkarmak gereğini dahi duymaktadır. Cumhuriyet
Gazetesi’nin yazdığına göre, Türk birliklerinin işgali altındaki bölgede bir
‘Nereden Buldun Kanunu’ çıkarılacaktır. (Cumhuriyet, 28 Ekim 1974) Bu
kanun, kişisel olarak yapılan yağmayı yasaklayarak, Rumların terk ettiği
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mallara, faşist Denktaş yönetimi tarafından el konmasını sağlayacaktır.
Bütün bunlar Türk ordusunun silahlı bekçiliği altında yapılmaktadır.”
(agy, s. 65)
“Türkiye emekçilerini emperyalistlerle işbirliği ederek sömürenler,
bugün Denktaş faşistleriyle beraber, Kıbrıs’ın her iki milliyetten emekçilerini de sömürüyorlar ve Rum halkının mallarını açıkça yağma ediyorlar.” (agy, s. 67)

Vatan millet düşmanı D. P. ve PDA Avanesi sadece Türkiye’nin Kıbrıs’a
yaptığı askeri harekâta karşı çıkmakla kalmıyor. Kıbrıs’taki Denktaş yönetimini desteklemesine de karşı çıkıyor.
Ne yapacakmış Türkiye bunlara göre?
Kıbrıs’ta olup bitenleri sadece seyredecekmiş. Ne parmağını oynatacakmış
olanlar karşısında ne de tek cümle olsun bir söz söyleyecekmiş. Şöyle der:
“Diğer taraftan Türkiye, Kıbrıs’ta Denktaş faşistlerini desteklemeye
de son vermeliydi. Böyle bir tutum, Kıbrıs halkları arasında düşmanlık
körükleyen faşistlere ağır bir darbe indirir ve halkların birliğine hizmet
ederdi. Oysa Türkiye, bir yandan Kıbrıs’ta faşizmi yıkacağını iddia etmiş,
diğer yandan faşist yöneticileri desteklemiştir.” (agy, s. 76)

Dikkat edersek, bu tezler tamamen ABD Emperyalistlerinin, AB Emperyalistlerinin ve onların bir dönem Türkiye temsilciliğini yapan Karen Fogg’un
tezleriyle birebir uyumludur. Elifi elifine aynıdır. Soralım şimdi, sen kimin
ağzıyla ötüyorsun Hafız, he? Efendilerinin değil mi? Evet.
Yine dikkat edersek bu görüşler bugün bizim “Sevrci Soytarı Sahte Sol”un
savunduğu görüşlerin de aynısıdır. Yani o bugünkülere devredip geçmiştir bu
ihanet tezlerini.
Kendi zavallılığını, uşaklığını ve bir gerizden farklı olmayan durumunu,
tutumunu göremeyen Hafız, Türkiye’ye şöyle akıl vermekten de geri kalmaz.
Öyle ya onda Mao Zedung Düşüncesi var. Her şeyin doğrusunu ışık hızıyla o
görür, o değerlendirir sadece:
“Türkiye Kıbrıs’ın bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini savunmalı, Kıbrıs halklarının kendi kaderlerini her türlü müdahaleden
uzak olarak çözmesi için kararlı bir mücadele vermeliydi.” (agy, s. 77)

Bu söylediğini yapmak için mücadeleye ne gerek var, bre Hafız. Yumdun
mu gözünü, kapadın mı çeneni oldubitti her şey. Yunanistan varsın götürürse
götürsün gitsin Kıbrıs’ı. Bana ne bundan, dedin mi tamamdır.
Ama ne dediğini bildiği mi var bunun... Devam eder şöyle üstelik de:
“Gene Türkiye, emperyalistlerin Kıbrıs üzerindeki denetimine hizmet
eden anlaşmalara karşı çıkmalı, başka devletlere (İngiltere, Yunanistan,
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Türkiye) Kıbrıs’a müdahale imkânı veren bu emperyalist anlaşmaların
geçersiz olduğunu ilan etmeliydi.” (agy, s. 77)

Gördünüz mü deneni?
Türkiye’nin 1960’ta Londra ve Zürih Anlaşmalarıyla Kıbrıs Türk Halkının
canını ve malını korumakla ilgili elde ettiği haklardan da yani garantörlük
hakkından da vazgeçmesini istiyor D. Perinçek. Vatan millet düşmanlığının
da bu denli hayâsızcası görülebiliyor işte.
D. P. ve PDA Avanesi’nin bu hainane tezlerini kandırdıkları zavallı gençler
savunmuştur, çeşitli ortamlarda. Yine yazıyor burada Doğu Perinçek:
“Almanya Türkiyeli Öğrenciler Federasyonu (ATÖF)’nun yayın organı Birlik Dergisi de şu anti-emperyalist şiarları ileri sürmekteydi:
“Adadaki bütün yabancı işgalci askerler derhal çekilmelidir.
“Akdeniz Akdeniz halklarınındır
“Kahrolsun gerici savaş!” (Birlik, Sayı: 24, Ağustos 1974)
“TSİP’in 11 Eylül 1974’te Ankara’da ‘Şili, Yunanistan ve Kıbrıs’ta
faşizmi protesto’ için yaptıkları toplantıda, devrimciler ‘İŞGALE NİHAYET KIBRIS’A HÜRRİYET’ ve ‘KAHROLSUN İŞGAL’ sloganlarını hâkim kıldılar. Böylece revizyonistlerin düzenlediği bir toplantı, işgali protesto eden devrimci bir gösteri haline getirildi.” (agy, s. 79)

Gördüğümüz gibi yoldaşlar, ihanetin, namussuzluğun ve ABD uşaklığının
adını devrimcilik koyuyor Doğu Perinçek ve PDA Avanesi. Bunların devrimcilikten anladıkları bu. Biz boşuna mı diyoruz bunların 30 yıl boyunca izlediği
yol ihanet yoludur, diye...
Şöyle sürdürüyor Hafız zırvalamalarını:
“Türkiye’nin işgale dayanarak herhangi bir çözümü Kıbrıs’a zorla
kabul ettirmesine karşıyız. (Coğrafi federatif sistem) adı altında, Kıbrıs’ın fiilen taksim edilmesine, Kıbrıs halklarının birbirinden tamamen
koparılmasına karşıyız.” (agy, s. 83)
Hain herif yemin etmiş sanki, Kıbrıs’ın satılmasına, Kıbrıs’tan vazgeçilmesine. Niye taksime karşısın? Kıbrıs milleti diye özgün bir millet mi var?
Kıbrıs’ta iki millet var: Biri Rum ya da Yunan, diğeri Türk. Ve iki de bölge
var: Rumların bölgesi, Türklerin bölgesi.
Bu bölgelerden biri Yunanistan’la, biri de Türkiye’yle birleşse ne olur?
Çok iyi olur. Yunan ve Türk Halkları için de, onların Kıbrıs’ta yaşayan
parçaları için de en hakkaniyetli ve en kalıcı, en pratik çözüm bu olur. ABD
ve AB Emperyalistleri de Kıbrıs Meselesi diye bir meseleyi ellerine alarak
onun çözümüne yardımcı oluyormuş maskesi altında buralarda emperyalist
niyetlerini gerçekleştiremezler.
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Unutmayalım ki büyük ülkelerin sınırları içinde yaşamak proletaryanın
devrimci mücadelesinin çıkarları açısından daha yararlıdır, o mücadeleyi daha
güçlü kılar, daha etkin ve başarılı kılar, daha da kolay kılar. Leninci Öğreti
bunu gösterir.
Dünyadaki büyük ülkeleri BOP ve benzeri planlarla parça parça ederek küçük devletçikler haline getirmeyi amaçlayan emperyalistler, neden Kıbrıs’ta
iki ayrı halkı ille de bir devlet çatısı altında tutmak için çabalamaktadırlar?
Emperyalist çıkarları öyle gerektirdiği için.
Ama bu gerçekleri görebilecek akıl, mantık, metot zerre kadar olsun kalmamıştır ki D. P. ve PDA Avanesi’nde. Onlar Mao Zedung Düşüncesi tokmağını yiye yiye lahana, hıyar, domates, biber, patlıcan turşusu çömleğine
çevirmişlerdir omuzlarının üstünde taşıdıkları organlarını...
Perinçek ve PDA Avanesi ihanet ve zırvalamalarında o denli hayâsızlaşır
ki, Türkiye’ye emperyalistlerin bile yöneltmediği suçlamayı yöneltir. İlhakçılıkla suçlar Türkiye’yi. AB-D Emperyalistleri, bildiğimiz gibi, sadece işgalcilikle suçlamaktadırlar Türkiye’yi. Bu ise yetinmez. İlhakçı da der. Görelim:
“Bugün Kıbrıs’ta durum nedir? Yabancı ülkelerin müdahale ve işgalleri sonucunda Kıbrıs’ın bağımsızlığı yok edilmiştir. Kıbrıs topraklarının
neredeyse yarıya yakını Türkiye’nin işgali altındadır. Bu bölgelerde egemen olan Türkiye devletinin otoritesidir. Kıbrıs bugün Türkiye’nin altmış
sekizinci vilayeti durumundadır. Hâkim sınıflar, Kıbrıs’ın bağımsızlığını
ve toprak bütünlüğünü dillerinden düşürmemektedirler, fakat gerçekte
Türkiye, Kıbrıs’ın en önemli kesimini fiilen ilhak etmiştir ve geri kalan
bölgede ise, zayıf bir Kıbrıs Rum devletinin kurulmasına taraftardır.”
(agy, s. 33)

Nedir ilhak?
Bir ülkenin o güne kadar kendisine ait olmayan bir toprak parçasını kendisinin sayması ve kendi ülke topraklarına katması, eklemesidir. Var mı böyle
bir şey Kıbrıs’ta? Yok. Ama D. Perinçek ve PDA Avanesi utanmayı, arlanmayı, namusu, hayâyı ortadan kaldırınca böyle konuşabiliyorlar artık. İhanette
sınır yok onlarda...
İsterseniz yoldaşlar, Perinçek’in o günlere ait zırvalamalarının üzerinde
daha fazla durmayalım. Hani der ya halkımız “gına geldi”, diye. Öyle oldu.
Belki siz de öyle diyorsunuzdur...
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Perinçek ve Avanesi’nin Kıbrıs’a bugünkü bakışı
Şimdi de gelelim Perinçek ve Avanesi’nin 2000 sonrası Kıbrıs görüşlerine. Malum ya, bu tarihte bu tayfa kesin bir saf değiştirme harekâtında bulunmuştu. O güne dek ortalama çeyrek yüzyıl oynadığı Sevrci Cepheyi terk
edip onun 180 derece karşıtı olan ulusalcı cepheye zıplamıştı. Hani hırsızlığı
meslek edinmiş bazı kriminal tipler olur, bir mahallede ya da şehirde herkes
tarafından tanınıp bilinince, artık o bölgede mesleğini icra edemez hale gelir.
Bu nedenle de mahalle ya da şehir değiştirir. İşte o baptan Perinçek ve PDA
Avanesi de Sevrci Sol’un bileşenleri arasında itibar görmeyip bir siyasi rant
kazanamayacağını anlayınca keskin bir dönüş yaparak ulusalcı cepheye geçmişti 2000’de. Artık bu tarihten sonra da önceden savunduğu tüm görüşleri
aynı keskinlikte değiştirmişti. Karşıtını savunur hale gelmişti eski görüşlerinin.
Evet yoldaşlar, şimdi ilk baskısı 2002’de yapılan Perinçek’in “Karen
Fogg’un E- Postalları” adlı kitabına bakalım:
“KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş Ön Cephede Tarihi Bir Mücadele Veriyor
“Karen Fogg’un yıkıcı faaliyetleri karşısında Ankara hükümeti teslimiyetçi bir tutum izlerken, KKTC Cumhurbaşkanı tarihe geçecek bir
kararlılık örneği gösterdi. KKTC’deki Ulusal Halk Hareketi’nin günlük
yayın organı Volkan Gazetesi, Fogg’un Kıbrıs yazışmalarını günlerce
manşetten verdi ve etkili bir mücadele yürüttü.
“KKTC Cumhurbaşkanı sayın Rauf Denktaş, Mart ayının ikinci haftasında dört ayrı açıklama yaparak, AB’nin Türkiye ve KKTC’ye karşı
yürüttüğü faaliyete cepheden tavır aldı ve bütün ağırlığını koydu. Sayın
Denktaş, bu açıklamalarında Türkiye’de İP Genel Başkanı’nın ve Aydınlık dergisinin yürüttüğü mücadeleyi bütün dünya kamuoyunun önünde
destekledi. (agy, s. 132)

Evet, yoldaşlar, işte böyle. D. Perinçek, eski kalıbından çıkıyor, bir anda
Kıbrıs konusunda da bambaşka, yepyeni bir kalıba giriveriyor. Çok alışık ve
deneyimli olduğu için, bu kalıp değişimleri onun için zor olmuyor. Bir odadan
diğerine geçer gibi bir kalıbı içinden çıkıp fırlatıyor bir kenara, bir yenisini
beğenip dalıveriyor içine.
Soralım mı yeniden Hafız’a ne dersiniz yoldaşlar?
“İşgalci Türk Ordusu’nun işbirlikçisi, sömürücü, talancı, diktatör, faşist
Denktaş” nereye gitti Hafız, diye?
Sormayalım bence... Artık onun söyleyeceği hiçbir şeyin bir ciddiyeti de
bir anlamı da kalmamıştır bizim için.
Hatırlarsınız yoldaşlar, 2005’te de Rauf Denktaş’ın başkanlığında toplan224

tılar düzenler Doğu Perinçek ve Avanesi. Ermeni Meselesi’ne ilişkin (tabiî
yeni girdikleri kalıpla uyumlu) kararlar alırlar. Sonrasında hep birlikte yani
Denktaş da dahil olmak üzere Ermeni Soykırımı emperyalist yalanına karşı
mücadele etmek üzere “Talat Paşa Komitesi” kurarlar. D. P. ve Avanesi artık
milli davaların aktif savunucuları ve büyük kahramanları olarak meydanlarda,
kürsülerde nutuklar atarlar.
Bu kalıp değişikliği hayli rant getirir D. Perinçek ve Avanesi’ne. Bayağı
gündem ettirirler kendilerini. Bir hayli genci de kandırmayı başarırlar. Fakat
bizce bu da uzun sürmeyecektir. Burada da karşıdevrimci içyüzlerinin ortaya
çıkması kaçınılmaz olacaktır.
Yüreksizliği, mitomanlığı, devrimci teoriden ve siyasi ahlâktan yoksunluğu ister istemez ele verecektir kendisini. Avanesi de zaten bunun her dediğini,
daha doğrusu her saçmalamasını Tanrı kelamı sayacak denli akla, mantığa
elveda çekmiş zavallılar topluluğudur.
İşte, Tayyip’e müttefik olurlar, Tayyipgiller’in örgütü olan “Yargıda Birlik
Platformu”nun HSYK zaferine kefil olup alkış tutarlar, Kontrgerilla’nın özel
partisi MHP’yle, Demirel ve Özal döküntüleriyle (ABD Emperyalistlerinin
yıllarca kullanıp miadını doldurdukları için hurdalığa attığı bu tırışka ABD
uşaklarıyla) “Milli Merkez”ler kurma kampanyaları açarlar, ABD ile dost olmak istediklerini belirtirler vb...
Özetçe yoldaşlar, çıkışı, sabahı olmayan bir yoldur bunların yürüdüğü.
Bazı iyi niyetli bilinçsiz arkadaşlar diyorlar ya; ya geçmişte öyleydi ama
şimdi doğru yerde, doğru şeyler yapıyor, diye. Şimdiki durumu da işte bu.
Onun da aslında iler tutar yanı yok.
Sözü yine fazla mı uzattık yoldaşlar?
Biraz öyle oldu galiba. Ama istedik ki içtenlikli ve gerçeğin peşinde olan
her arkadaş geçmişimizi, daha doğrusu Devrim Tarihimizi doğru bilsin, doğru
öğrensin. Bundan sözleri uzatmamız. Umarız anlaşılırız. Zaten tüm arkadaşlardan tek bir şey isteriz:
Anlaşılmak...
28 Ocak 2015

225

Ayrım XII

Söyle bakalım Perinçek Efendi;
Türkeş’li, Bahçeli’li MHP,
“Özel Savaş Örgütünün Yan Kuruluşu” mu, yoksa
“Milli Güçbirliği’nin unsurlarından biri” mi?

Doğu Perinçek ve İP Şürekâsı bildiğimiz gibi hemen her gün Ulusal Kanal
ve Aydınlık’ında “Milli Güçler”den, “Milli Merkez”den, “Cumhuriyet Birliği”nden, milli güçlerin birleşmesi gerektiğinden söz etmektedir.
Dikkat edelim, sol güçler, solun birliği, halk kurtuluş cephesi filan demiyor. Tam tersini söylüyor. “Milli Güçler, Milli Merkez”.
Soralım bakalım D. Perinçek’e: Kimmiş bu “Milli Güçler”?
Hemen yanıtlar sorumuzu. Bakın neler der…
Tahliye olduktan sonra Ulusal Kanal’da Hulki Cevizoğlu’nun “İkna
Odası” adlı programına konuk edilir. Aslında kimin konuk kimin ev sahibi olduğu da karışık da, neyse. Orada Cevizoğlu’nun dışında Arslan Bulut, Gülgün
Feyman Budak, Orhan Bursalı ve Ümit Ertaç Zileli de vardır, televizyoncu ve
gazeteci olarak. Onların sorularını cevaplar, Perinçek. Konumuza ilişkin bir
soruya da şöyle cevap verir:
“(…) CHP ve MHP’ye yıllarca yalvardık. Gelin güç birliği yapalım.
İsterseniz buna Cumhuriyet Birliği diyelim.” (http://www.aydinlikgazete.
com/m/?id=35663, 13 Mart 2014)

Kimmiş milli güçlerin bileşenleri? Ya da birleşmesi gerekenleri, unsurları?
CHP ve MHP. Ve tabiî bir de kendileri yani İP.
Daha pek çok yerde aynı tezini tekrarlar bu tayfa.
Yine Aydınlık’ta yazdığı, Ulusal Kanal’da da okunan bir yazısında şöyle
der:
“MHP’yi dışlayan hükümet projesi AKP yandaşıdır ve en aşırı sağcıdır
“(…)
“CHP ve İşçi Partisi, şu günün koşullarında MHP’nin temsil ettiği
güçlerle Millî Güçbirliği kurmayı başaramazlarsa, yerel seçimler sonunda Tayyip Erdoğan’ın yüzü güler. Burada suçu MHP’nin üzerine atarak,
AKP’yi kurtarabilirsiniz fakat Türkiye’yi kurtaramazsınız, CHP’yi de
kurtaramazsınız.” (Doğu Perinçek, Aydınlık, 29 Ağustos 2013)
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Açıkça görüldüğü gibi hazret, üçümüz ittifak edelim, seçime öyle girelim,
teklifinde bulunuyor, CHP ve MHP’ye. Yani “Milli Güçler”in diğer iki bileşenine.
“İşçi Partisi’nden CHP ve MHP’ye ittifak teklifi
“Biz İşçi Partisi olarak CHP ve MHP’ye iki yıldır ısrarla bir milli hükümet hedefiyle güç birliği öneriyoruz.” diyen Perinçek bu teklifin her iki
partiden de ret cevabı aldığını söyledi.
“Perinçek şöyle devam etti:
“Bu basit bir seçim işbirliği ya da sandalyeleri paylaşmak değil. Türkiye’yi bu karanlıklardan kurtarmak. Kurtaracak kuvvetler ne? Milli kuvvetler.” (Sözcü Gazetesi, 24.03.2014)

Görüldüğü gibi yoldaşlar, Türkiye’yi karanlıktan kurtaracak olan milli
kuvvetler İP, CHP ve MHP’ymiş. Bunların ittifakı gerçekleşirse ancak Türkiye karanlıktan kurtulurmuş. Adamlar bunun için yıllardır yalvarıyormuş CHP
ve MHP’ye, bu ittifakı bir an önce gerçekleştirelim, diye.
Sadece bu türden açıklamalarla yetinmez, D. P. ve PDA Avanesi. Takıntılı
antikomünist MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri gibi önde gelen bazı
MHP milletvekillerini de Ulusal Kanal’ına, mesela yine eski MHP döküntüsü Yaşar Okuyan’ın programcılarından olduğu “Bakan Bakana” programına, çıkarır konuşturur. Böylece şirinlik yapmış olur MHP’ye. Özlediği hayal
dünyasındaki milli güçler birliğini bu şekilde çabalayarak oluşturabileceğini
umar.
Başka örneklerle tekrar tekrar gösterebiliriz onun bu konudaki çabalarını,
özlemlerini ve girişimlerini. Ama mesele zaten siyasi ortamda herkesçe bilinmektedir. O bakımdan, bu kadarıyla yetinelim.

Namuslu insan için
adının MHP’lilerle anılması bile hakarettir
Şimdi yoldaşlar, biraz gerilere gidelim. Ve o zamanlar PDA Avanesi’nin
önde gelen sözcülerinden olan Oral Çalışlar’ın “Liderler Hapishanesi” adlı
kitabından bir bölüm aktaralım. Hatırlanacağı gibi Oral Çalışlar, 12 Eylül öncesi çıkardıkları Aydınlık’ın da Genel Yayın Yönetmenidir. Yine hatırlanacağı
gibi bunlar, 12 Eylül Faşist Darbesi sonrasında MHP, MSP ve CHP yöneticileriyle birlikte Ankara Askeri Dil ve İstihbarat Okulunda hapis yatmışlardı.
Tabiî oradaki şartlar diğer sıradan hapishanelerle kıyaslanamayacak oranda
yumuşaktı. Zaten Mamak ve Diyarbakır Zindanları ise tam anlamıyla birer
cehennemdi. Neyse konumuz işin bu yönü değil. Gelelim kitaptan aktaracağımız bölüme:
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“MÜHİMMATÇI MUHİTTİN USTA
“Yaşar Okuyan, bahçede volta atan Oral Çalışlar’ın yanına doğru yürür, üzerinde açık kahverengi bir elbise var, hastaneye gidecekmiş. Çok
öfkeli, ‘Oral Bey bu kadar da olmaz. Muhittin Usta’nın 17 silahı olduğu halde bıraktılar, üstelik namlu da değiştirmiş. Tek silahı olan çocuğu
bırakmadılar. Muhittin Usta’yı bırakarak, bize küfredenleri tahliye edecekler mesajını veriyorlar. Ama böyle olur mu? Yönetim, solcu hâkim ve
savcıları bizim üzerimize sürüyor. Sağcı hâkim ve savcılar ve daha yukarıdakiler de solculara bastırıyor. Bu işten yönetim kârlı çıkıyor. Hâlâ eski
kan davaları sürdürülüyor. Hakkımda bir iddia olsa yanmayacağım. Ama
artık hukuk, adalet kalmadı ki...’
“Okuyan iyice sinirlenmiştir, gözleri dönmüştür, kızgınlıkla ‘ben yarın
bunun hesabını sormaz mıyım? Yok yönetim böyle demişti falan dinlemem. Çıkarırım bunun acısını. Oral Bey, inanın ne kadar yatacağımı bilsem, hesabımı ona göre yapacağım, bilmiyorum ki.’
“Okuyan’ı bu kadar öfkelendiren olay, Muhittin Yüksel’in bir gün
önce tahliye olmasıdır. Kendileri tahliye beklerlerken, hiç ummadık şekilde Yüksel salıverilir.
“Muhittin Yüksel, silah tamircisi. Kısa sayılabilecek bir boyu var, şişman, okumaya meraklı bir insan. İleri fikirlere açık 50 küsur yaşlarındaki
Yüksel, yıllarca Kırıkkale silah fabrikasında ustalık yapmış. Emekli olunca da tamirciliğe başlamış. MHP davasında yargılanan bazı sanıkların silahlarını tamir ettiği için dükkânı basılmış, orada tamir için getirilen bazı
ruhsatsız silahlar bulunmuş. Dil Okulu’nda ilk günden itibaren TİKP’lilerle dost oldu, onlarla birlikte yedi, içti, MHP’lilere uzak durdu. (...)
“Muhittin Usta, İddianame gelince, yani 1981 yılının Mayıs aylarında,
daha dava başlamadan MHP ile bir ilgisi olmadığını belirten bir dilekçe
yazdı ve bunca cinayetle yargılanan örgütle aynı dava içinde yer almanın
kendisi için şerefsizlik olduğunu belirtti.
“Dilekçesinde şunları söylüyordu: ‘Her geçen gün yeni bir cinayeti
aydınlanan bu terör ve katliam çeteleri içinde değerlendirilmekten utanıyorum. Vahşice cinayetlerin, karanlık faaliyetlerin sorumlusu olduğu anlaşılan bu örgütlerin yöneticileriyle birlikte yargılanmayı şerefsizlik kabul
ediyorum... Bu dava dosyasında yüzlerce cinayetin kanı, binlerce babanın
ahı vardır. Ortaya çıkan her cinayet, bütün milletin haklı olarak tepkisini
toplamaktadır...’
“Duruşmalar başlayınca aynı düşüncelerini tekrar etti. Yüksel’in her
çıkışı MHP’lilerle TİKP’liler arasında soğuk bir rüzgâr esmesine sebep
oluyordu. MHP’liler Muhittin Usta’yı TİKP’lilerin kışkırttığı inancındadırlar. Yargılamaya MHP’lilerle birlikte gittiğinden oldukça zor bir durum ortaya çıkıyordu. Türkeş ve arkadaşları ona, ‘TİKP’liler seni maşa
olarak kullanıyorlar, seni yakacaklar’ diyorlarmış. Hatta zaman zaman,
kendisini mahkemeye vermekle tehdit ettikleri de oluyormuş.
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“Yüksel, Mehmet Doğan’la aynı odada kalıyordu. Dilekçe olayından
sonra oda değiştirip Doğu Perinçek’in odasına taşındı.
“Dilekçe’nin mahkemede okunduğu gün Sadi Somuncuoğlu arabada
Yüksel’e ‘Ne hakkın var bize şerefsiz demeye’ diyerek tepki gösterir.
“Yüksel, ‘ben size şerefsiz demedim. Böyle bir davada, bu kadar cinayetin olduğu bir davada yargılanmayı şerefsizlik sayıyorum’ cevabını
verir.
“Somuncuoğlu, ‘Ne biliyorsun o cinayetleri bu çocukların işlediğini?’
“Yüksel, TİKP’lilere, ‘benden çok size kızıyorlar. Mehmet Cengiz senin avukatlığını boşuna mı aldı, seni maşa olarak kullanacaklar, diyorlar.’
“Haziran 1982’nin ilk günlerinde, bir buçuk senelik tutukluluktan
sonra Muhittin Usta serbest bırakıldı. Mahkeme dönüşü çok sevinçlidir.
TİKP’lilere tekrar tekrar sarılarak öper, teşekkür eder.
“MHP’liler ise üzgün ve kızgındır. Kendileri tahliye beklerlerken, hiç
ummadıkları şekilde Yüksel’in bırakılmasına çok içerlemişlerdir.
Yüksel, bırakılmadan savcılığa götürülür. Mehmet Irmak’ın şikâyeti
üzerine ifadesini almışlar. Irmak, Karaçam’a ‘benim dilekçem yüzünden
onu bırakmayacaklar’ diye söyleniyormuş.
“Yüksel, ‘Kocaman adamın aklı ermiyor. Bir şikâyet yüzünden beni
tutarlar mı?’
“Mehmet Doğan, ‘Bu adalet mi kardeşim, tek silahlı çocuğu bırakmıyorlar, 17 silahlı Muhittin Amca’yı bırakıyorlar. Artık bunun hukukla
ilgisi kalmadı.’
“Türkeş, Çalışlar’a, ‘Oral Bey, biz en azından bir iki kişinin tahliyesini
bekliyorduk. Yaşar Bey, Sadi Bey tahliye olsaydı, parça parça daha sonra
biz de çıkardık.’
“Muhittin Yüksel’in tahliye evrakı akşama doğru geldi. MHP’lilerle
selamlaşmadan ve vedalaşmadan çıktı, gitti.
“Muhittin Usta vefalı bir insandı. Tahliye olduktan sonra TİKP davası
duruşmalarını Kırıkkale’den gelip izler, içeride kalan TİKP’li dostlarını
selamlardı.
“Perinçek, Çalışlar ve Bedri Gültekin tahliye oldukları gün, kendilerini tutukevi kapısında bekleyen sevinçli kalabalık içinde Muhittin Usta’yı
da buldular.” (Oral Çalışlar, Liderler Hapishanesi, Kaynak Yayınları, 1986,
s. 99-101)

Gördüğümüz gibi, hiçbir siyasi eğitimi ve bilinci olmamasına rağmen
Muhittin Usta, MHP’lilerle birlikte aynı davada yargılanmayı “şerefsizlik
sayarım” diyor. MHP’lileri kast ederek “Her geçen gün yeni bir cinayeti aydınlanan bu terör ve katliam çeteleri içinde değerlendirilmekten utanıyorum.
Vahşice cinayetlerin, karanlık faaliyetlerin sorumlusu olduğu anlaşılan bu örgütlerin yöneticileriyle birlikte yargılanmayı şerefsizlik kabul ediyorum... Bu
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dava dosyasında yüzlerce cinayetin kanı, binlerce babanın ahı vardır.”, diyor.
Muhittin Usta, kendi iradesi dışında, istememesine rağmen, şiddetle karşı
olmasına rağmen aynı dava içine sokulmuştur.
Bugünün İP yöneticileriyse, MHP’li katiller sürüsü ile “milli güçler birliği” oluşturabilmek için onlara yıllardan beri yalvarmaktalarmış. Düşünebiliyor musunuz, Muhittin Usta’yla bunların arasındaki farkı?
Muhittin Usta, eğer yaşıyor ise ya da yaşıyor olsa idi, acaba nasıl değerlendirirdi ki bu İP şeflerini?
Ne derdi acaba bunlar için?
Herhalde öncelikle yüzlerine tükürürdü bunların, değil mi? Sonra da burada kelimelere dökemeyeceğimiz şekilde ağır hakaretler ederdi, öyle değil mi?
Biz bunlardan boşuna iğrenmiyoruz yoldaşlar. Bunlar böyle işte. Hep söylediğimiz gibi, ahlâki utanma duygusunu çoktan yitirmişler bunlar. Ar, namus,
onur hayâ, utanma arlanma kalmamış bunlarda. Sureta insan bunlar. His yoksunları... Robotlaşmış kişilikler. Siyasi rant için yapmayacakları yok. Girmeyecekleri kalıp yok. Ne diyelim... Allah acısın bunlara...

Perinçek ve taifesinin MHP’ye eski bakışı
Şimdi de yoldaşlar, gelelim Doğu Perinçek ve PDA Şürekâsının MHP hakkındaki önceki görüşlerine. Yani daha önce bulunduğu kalıptayken savunduğu
görüşlerine. Bakalım o günlerde ya da eski kalıbındayken MHP hakkında ne
demiş Bay D. P. ve müritleri:
“Nitekim Turancılık, 1930’larda Nazi emperyalistlerinin hizmetine
girdi. İkinci Dünya Savaşı’nda bu akımı besleyenler, Hitler yönetimi yanında, Türkiye burjuvazisinin Nazi taraftarı, vurguncu kesimi oldu. O tarihlerde Alman Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’deki büyükelçiliğine yolladığı
şifreli mektupta aynen şöyle yazmaktaydı:
“Mali durumların yetersizliği dolayısıyla, Türkiye’deki dostlarımızı
destekleyebilmeniz için size 5 milyon altın Reichsmark gönderilmesini
emrettim.
“İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler, başında Turancıların bulunduğu Bozkurt Alayları kurdular. Bu Nazi alaylarında, Nazilerin sembolü
olan gamalı haç yerine bozkurt kullanılmaktaydı.
“İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ise, Hitler’in çizmelerini giyen ABD
emperyalistleri, bütün dünyadaki faşist ve gerici akımların iplerini ellerine aldılar. Bu gelişmeye paralel olarak bizim ırkçılarımız da ABD emperyalizminin hizmetine girdiler.
“Türkeş’in Bozkurtları, 1960’lardan itibaren, ABD ve NATO reçetelerine göre kurulan Özel Savaş örgütünün yan kuruluşu olarak çalıştılar.
1960’lı yıllarda Komünizmle Mücadele Dernekleri’nden başlayarak, Türk
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İntikam Tugayı (TİT), Esir Türkler Kurtuluş Ordusu (ETKO), İslami Hareket, İslami Yumruk, Hizbullah (İlim Grubu), İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi (İBDA/C) gibi örgütler, halk güçlerini terörle bastırmak ve
sindirmek için kullanıldılar. 1 Mayıs 1977 sonrasında CIA’nın Türkiye’yi
istikrarsızlaştırma operasyonunda rol alarak, Kahramanmaraş, Çorum,
Sivas, Erzincan katliamlarını düzenleyen, Türkiye’nin seçkin aydınlarını
katleden ülkücü yeraltı örgütlerinin bütün marifetleri artık açığa çıkmış
bulunmaktadır. Ülkücü elebaşların CIA tarafından eğitildikleri, CIA’nın
12 Eylül operasyonunda rol aldıkları, CIA’nın denetimi altında uyuşturucu işi yaptıkları artık sıradan insanın bildiği gerçeklerdir.
“Ülkücülük örtüsü altında, cinayet, uyuşturucu kaçakçılığı, haraç,
gasp, tehdit, çek-senet tahsili gibi adi suçlar işlemeyi bir meslek faaliyeti
haline getiren örgütler ve çeteler oluşmuştur. Irkçı milliyetçilik, en sonunda, ABD güdümünde, CIA bağlantılı bir mafya hareketine dönüşmüştür.
‘Ülkücü Mafya’ artık günlük konuşma diline yerleşmiş bir terimdir ve
ülkücüler tarafından da yaygın olarak kullanılmaktadır” (Doğu Perinçek,
Bozkurt Efsaneleri ve Gerçek-Orta Asya Kavimlerinin Tarihsel Gelişimleri,
Kaynak Yayınları, Geliştirilmiş 4. Basım, Kasım 1997, s. 120-121)

Evet yoldaşlar, gördüğümüz gibi, Kasım 1997’de MHP’yi böyle değerlendiriyor Doğu Perinçek. Bu değerlendirme, bizim 1960’lı yıllardan bu yana
MHP değerlendirmemizle aşağı yukarı örtüşür. Demek ki Naziler, İkinci Emperyalist Paylaşım Savaşı sürecinde Enver Paşa’nın yolundan giden yani Turan’ı emperyalist büyük devletlerin ya da bir devletin himayesinde burjuva
bir sistem çerçevesinde kurmayı amaçlayan antikomünist Turancılarla ilişki
içindeymiş. Geçmişte Alman İmparatorluğu nasıl Enver Paşa’yı ve onun aracılığıyla Osmanlı’yı kullandıysa biz de bugün onun takipçilerinin aynı şekilde
kendi siyasi amaçlarımız için kullanabiliriz, diye düşünmüşler. İkinci Emperyalist Paylaşım Savaşı sonrasındaysa bu ırkçı, antikomünist Türkçüleri ABD
ve onun casus örgütü CIA eline almış. O kullanmaya başlamış artık. O günden
sonra da hep ABD Emperyalizminin ve CIA’nın yörüngesinde ve güdümünde
olmuştur bizdeki ırkçı Turancılar ve onların siyasi örgütü MHP ve onun lideri
Alparslan Türkeş. Türkeş bilindiği gibi, dünyada ABD Emperyalistleri tarafından Kontrgerilla eğitiminden geçirilen ilk birkaç kişiden biridir.
1965 yılında da ABD Emperyalistleri, daha sonra MHP’ye dönüştürülecek
olan Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (CKMP)’yi bir Kontrgerilla örgütü
olması amacıyla ele geçirtmişlerdir, Türkeş ve ekibine. Bu ekip bilindiği gibi,
bir süre sonra ele geçirdikleri CKMP’nin adını MHP olarak değiştirmişlerdir.
Bizim yine 1960’lardan bu yana hep söylediğimiz gibi MHP, Kontrgerilla’nın özel siyasi örgütüdür, partisidir. Kontrgerilla’nın milis kuvvetleri ya
da paramiliter güçleri hep bu partinin üyeleri, taraftarları arasından seçilip
oluşturulmuştur. Yani bu parti CIA’nın Kontrgerilla teorisyeni David Galu234

la’nın, Türkçeye de çevrilip Genelkurmay Matbaası’nda 1750 adet bastırılıp
“Hizmete Özel” ibaresi altında Türkiye’deki Kontrgerilla birimlerine temel
eğitim kitabı olması amacıyla gönderilmiş olan kitabında önerdiği örgüttür.
Bu kitapta Kontrgerilla’ya hizmet edecek, onun sivil insanlar içindeki, kanadını oluşturacak bir siyasi partinin yaratılmasının zaruri olduğu belirtilir. İşte
bu özel parti yani Kontrgerilla partisi MHP’dir. Bu konu hakkında ayrıntılı
bilgi için 2011 yılında Derleniş Yayınları’ndan çıkan “CIA’nın Örgütlediği
Kontrgerilla-Süper NATO ve Yine CIA’nın Örgütlediği “Ergenekon Davası” Saldırısı” adlı kitabımıza başvurulabilir.
Ayrıca Can Dündar ve Celal Kazdağlı’nın birlikte hazırladıkları Ergenekon Belgeseli izlenebilir, kitap olarak da yayımlandığı için okunabilir.
İşte bu sebepten, Doğu Perinçek’in yukarıdaki satırları da bizim görüşümüze yaklaşır. O da diyor ki, MHP ve onun ülkücüleri özel savaş örgütünün
yan kuruluşudur.
Burada şu gerçeğin altını çizelim:
Özel Savaş Örgütü dediği “Özel Harp Dairesi”dir. Bu daire, CIA yönetimindeki uluslararası Kontrgerilla örgütünün Türkiye şubesinin ana karargâhıdır, merkezidir. Yani Süper NATO’nun, Gladio’nun Türkiye’deki merkezidir
Özel Harp Dairesi.
Bu gerçeği Doğu Perinçek de “Çiller Özel Örgütü” adlı kitabında açıkça
ve netçe kabul eder. Şöyle der:
“Kontrgerilla, Türkiye’ye bir NATO armağanı olarak 1952’de geldi.
İlk resmi adı, Seferberlik Tetkik Kurulu idi. Sonra 1960’larda Özel Harp
Dairesi adını aldı. Toplum, bu örgütün varlığından yaygın olarak ilk kez
12 Mart 1971 rejimi sırasında haberdar oldu. Kontrgerilla, 1980’e doğru
yeraltı eylemlerini yoğunlaştırdı. Abdi İpekçi’lerden Doğan Öz’lere kadar
bir dizi suikast, Sirkeci ve Yeşilköy sabotajlarına, Marmara yolcu gemisinin batırılmasına kadar bir dizi büyük tertip, 1 Mayıs 1977 Taksim’den
Kahramanmaraş’a Çorum’a uzanan katliamlar, 12 Eylül 1980 darbesinin
ortamını hazırladı. Kontrgerilla, 1980 sonrasında faaliyetini olağanüstü
boyutlara ulaştırdı. Bugünkü adı, Özel Kuvvetler Komutanlığıdır.” (Doğu
Perinçek, agy, s. 11)

Evet, yoldaşlar, Doğu Perinçek’in de kesince itiraf edip belirttiği gibi Özel
Harp Dairesi Süper NATO’ymuş, Kontrgerilla’ymış, Gladio’ymuş. Ve söylediği bütün katliamları da yapmış. Binlerce devrimcinin, ilericinin, yurtseverin
demokratın kanına girmiş. Bütün bu tespitler olağanüstü doğrudur.
Doğu Perinçek ve Avanesi Lenin Usta’nın benzetmesiyle “kör bir köpecik”
gibi burnunu oradan oraya sokarken bazen doğru yerlere de dokunuyor, temas
ediyor. Ama ne çare ki adamlarda denge yok, tutarlılık yok, teori yok, kafada
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sistem yok. O bakımdan kısa süre sonra hızla oradan uzaklaşırlar ve buldukları o doğrunun tam zıttına atlayıp yanlışı savunmaya başlarlar.
İşte aynı Doğu Perinçek ve ekibi aynı “Özel Harp Dairesi”ni şu netlikte
savunurlar, ona destek verirler, olumlu ve faydalı bulurlar onu. Yazı serimizin
daha önceki bölümlerinde göstermiştik onların bu yaptığını, yani Kontrgerilla
yandaşlığını. Fakat burada yeri geldiği için tekrardan kaçınmayıp bir kez daha
gösteriverelim bu utanç verici aşağılık işi nasıl yaptıklarını:
“Özellikle şunu belirtelim: Partimiz “Özel Harbi” dış tehdide karşı son
derece gerekli gördüğünü defalarca belirtmiştir. Biz bunun önemini çok
derinden kavramış bir partiyiz. Bu nedenle Özel Harp Dairesinin yasal
kuruluş amacına ve yasal gördüğümüz bu anlamdaki faaliyetlerine karşı
çıkmadık, hatta bunları gerekli gördük.” (Türkiye İşçi Köylü Partisi İddianame ve Sorgu, s. 132-133, Sahibi: Av. Hüseyin Gökçearslan, Derleyen: Selim
Arıkdal, Av. Hüseyin Gökçearslan’ın Önsöz’ünün yazım tarihi: 31.08.1981)

İşte böyle bunlar yoldaşlar. Dün ak dediğine bugün kara demezse yaşayamaz bu D. P. ve Avanesi. Döner bunlar, durup dinlenmeden döner. Bir cepheden karşı cepheye habire gider gelir. Bunların döneklikleri, zikzakları, gelgitleri, saçmalamaları yanında devenin bedeni bile mızrak gibi dümdüz kalır.
Bunların ele alınır bir tarafları yok. Neyse, geçelim.
Şimdi dönelim o zamanki kalıplarındayken MHP hakkında dediklerine:
“MHP ve Ülkü Ocakları, denilebilir ki, NATO modeline uygun olarak, devletin yeraltı terörünün yan kuruluşları işlevini yerine getirdiler.”
(Doğu Perinçek, Çiller Özel Örgütü, s. 12)
“ÜLKÜCÜ DEVLET ÇETESİ: 6. FİLO
“(Aydınlık, 28 Temmuz 1996)
“Lider kadrosu Ülkü Ocakları ile bağlantılı olan bir devlet çetesi.
Adapazarı kökenli mafya örgütü, kendine özel bir isim takmış: 6. Filo.
Söylemez çetesi, Güneydoğu’dan kaçırılan silahlara Ankara’dan ruhsat
dağıtan, aralarında polis ve askerlerin de bulunduğu Kaplan çetesi derken, şimdi de 6. Filo.
“6. Filo, devlet adına karanlık tertiplere girişen mafya-gladio türü örgütlerden biri. Belki de en büyüğü. Rejim yozlaştıkça devlet mafyalaşıyor,
mafya devletleşiyor. Gladio mafya ile birleşiyor; adı 6. Filo oluyor.
“6. Filo’nun adı şimdiye kadar basında hiç çıkmadı. Yaptığı pek çok
icraat polis tarafından bilinmesine rağmen, resmi kayıtlara geçirilmedi.”
(agy, s. 165)

Evet yoldaşlar, Doğu Perinçek ve Şürekâsı 2000 öncesi kalıplarındayken
bir dönem işte MHP ve onun ülkücüleri hakkında böyle doğru tespitlerde bulunmuşlar.
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Fakat bugünlerde -gördüğümüz gibi- o gün söylediklerinin tamamını silip
süpürmüşler, yalayıp yutmuşlar ve o günkünün 180 derece karşıtı olan cepheye zıplamışlar. Dedik ya adamlar değişecek sürekli. Değişmediler mi alerji
başlıyor adamlarda: kaşıntı, sıkıntı, yürek çarpıntısı, bilinç bulanıklığı… Böylece çabalayıp o anki kalıplarından fırlıyorlar, onun tam zıttı olan bir kalıba
giriveriyorlar.
CIA’nın ve Gladio’nun yan kuruluşu olan MHP’nin bugün aniden ve birden milli güçlerin bileşenlerinden olduğunu keşfediyorlar ve kendi ifadeleriyle ne yaptık diyorlar yoldaşlar?
“Yıllardan beri yalvarıyoruz ona” diyorlar.
Ne için yalvarıyorlarmış?
Milli Cephe kurmak için.
Yani Amerika’nın-Washington’un-Pentagon’un-CIA’nın-Gladio’nun yan
kuruluşu olan MHP ile milli cephe kuracaklar. Şunların zavallılığını mı diyelim, namussuzluğunu mu diyelim, alçaklığını mı diyelim, görebiliyor musunuz yoldaşlar?
Ama bunlar bu işte! Bunların çizgisi bu! Bunların iler tutar ele alınır hiçbir
yönleri yok.
Şu anda da aslında gençlerin kafasını bulandırarak, onları kandırarak, çıkmaz sokaklarda avutarak karşıdevrime hizmet ediyorlar. MHP de, AKP de,
benzerleri de karşıdevrim cephesinin, emperyalizm cephesinin yerli, hain, işbirlikçi güçlerindendir.

MHP’den İP’e “itin yese kuduracağı” hakaretler…
Bunlar aynı zamanda onursuzdurlar da, yoldaşlar. Korkunç bir ahlâk sefaleti içindedir bunlar. Bunların bu milli cephe kurma saçmalamaları, Gladio’nun özel partisi MHP’yi rahatsız ediyor ve bunların ağzının tam ortasına
katır çiftesini yapıştırıyor. Bakın, görelim MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ne cevap veriyor, Perinçek ve Avanesi’ne:
“MHP’nin şer odaklarıyla ittifakı mümkün değildir
“Perinçek’in, “adı sanı bulunmayan bir sözde MHP milletvekili üzerinden kirli düşüncelerini ifşa ettiğini” öne süren Büyükataman, şu ifadeleri kullandı:
“Türk milletinin partimize olan yoğun ilgisine set vurmak için
üretilen CHP-MHP anlaşması iftirasına Türk milletini inandırmak
adına şahitliğine başvuracak daha kuvvetli bir yalancı olmadığı
için olsa gerek çirkefliğin ve iftiranın çukuru olan bu zat-ı gereksize müracaat edilmiş ve o da her zamanki asılsız iddialarına bir
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yenisini eklemiştir. Hayal dünyasında yarattığı bir MHP milletvekilinin varlığını, var olmayan bir ses kaydıyla ispata çalışan bu zat
iddiasını ispatla mükelleftir. Şayet iddiasını ispat edemezse müfteridir, alçaktır. Kendi kafasında bir ‘milli güçler birliği’ oluşturan
bu aklı evvel, bir süredir yazılar yazmakta, kendince MHP’yi bu
güç birliğinin vazgeçilmez unsuru olarak addetmekte ve CHP-İP
ile birlikte MHP’yi milli güçler olarak tarif etmektedir. Düne kadar
Türk bayrağının şeklinden habersiz olanların, geçmişlerinde Türk
bayrağıyla bir tane dahi fotoğrafı bulunmayanların, orak ve çekiçle milletin birliğine, Türk milliyetçilerine saldıranların; vatan-millet- bağımsızlık mefhumlarından anladığıyla MHP’nin anladığının,
hissettiğinin aynı olması söz konusu dahi değildir. Türk milletinin
bölünmeye, kötü ekonomik gidişe, sağlıkta ve sosyal yatırımlarda
her geçen gün yaşanan gerilemeye, toplumsal kutuplaşmaya ve
ötekileştirmeye karşı kenetlendiği MHP’nin hiçbir şer odağıyla ve
partiyle ittifakı söz konusu değildir. MHP’nin ittifakı sadece ama
sadece Türk milletiyledir. Millet ve din düşmanlarıyla ittifakımız
değil kavgamız söz konusudur. Bu kavgamız, Türk milleti gibi bakidir. Milletimizin desteğiyle hak yoldan dönme bilmeden yürüyen
partimiz, önümüzdeki dönem kurulması muhtemel açılım ortaklığında yer almasına kesin gözüyle bakılan yapılarla birliktelik kurması imkânsızdır. Hepsi bir, MHP birdir. Kişi kendinden bilir işi,
misali her kemik atanın peşine takılanlar; MHP’yi de kendileri gibi
ilkesiz, ahlâksız, şuursuz ve gayrimilli zannederek kendi karakterlerini sergilemektedir.” (http://www.kapsamhaber.com/siyaset/mhpnin-perincek-tepkisi-h8007.html)
Halkımızın deyişiyle “itin yese kuduracağı” bu ağır hakaretleri ve küfürleri
yedikten sonra olsun kendisinde zerre miktarda şeref ve akıl olan kişi ne eder?
Ulan biz ne halt etmişiz, diyerek yüzgeri eder. O işinden vazgeçer. O insanlarla bir daha selamı sabahı olmaz. Ama bunlar öylesine acınacak denli
onursuzdurlar ki, o hakaretlerden sonra bile hiçbir şey olmamış gibi aynı doğrultudaki saçmalamalarını sürdürmektedirler. Hatta bugün bile, değil mi?
Ne zaman sıralıyor yukarıdaki hakaretleri Amerika’nın Gladio partisinin
genel sekreteri?
5 Aralık 2013. Bu ise yukarıdaki aktarmalarda da görüldüğü gibi hâlâ MHP
milli güçlerdendir zırvalamasını tekrarlayıp duruyor.
Bunlar gerçekten mide bulandırıcı, yoldaşlar. Hep dediğimiz gibi, bunların
yeri çöplük.
Biz neyi savunuyoruz, yoldaşlar?
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Halk Kurtuluş Cephesini kurmayı.
Kimlerle ve hangi ilkelerle?
Şu ilkeleri benimseyenlerle:
1. Antiemperyalizm: Yani ABD ve AB Emperyalistlerine, onların Türkiye’deki yerli hain işbirlikçilerine kesince karşı olacaksın.
2. Antifeodalizm: Her türden Ortaçağcı ve Ortaçağ kalıntısı güçlere ve
onların siyasi ideolojilerine karşı olacaksın. Laikliği netçe, aktifçe, kararlılıkla
savunacaksın.
3. Antişovenizm: Türkiye’nin şu anki en önemli siyasi sorunu olan Kürt
Sorunu’nun Amerikancı değil Devrimci Çözümünden yani sorunun gerçek
anlamda eşitlik ve kardeşlik temeli üzerinden çözümünden yana olacaksın.
Yanlış anlaşılmasın, PKK Kürt Sorunu’nun Amerikancı çözümünü savunmakta ve hayata geçirmektedir. O, Ortadoğu’da ABD’ye ikinci bir petrol
bekçisi yaratılmasının, ikinci bir İsrail oluşturulmasının taraftarı ve savunucusudur. Bizse onun tam karşıtı olan bir çözümden yani bölgemizden ve Ortadoğu’dan ABD ve AB Emperyalistlerini, onların işbirlikçilerini defetmeyi amaçlayan, bunun için de Kürt kardeşlerimizle kardeşçe, omuz omuza antiemperyalist bir mücadele vermeyi ve Demokratik Halk Devrimini gerçekleştirmeyi
amaçlayan bir mücadelenin savunucuları ve hareketiyiz.
Önderimiz Hikmet Kıvılcımlı buna “İkinci Kuvayimilliyecilik” adını
vermiştir. Ve bayrağı 1954’te Vatan Partisi’nin kuruluşuyla birlikte açmıştır.
Biz de bu İkinci Kuvayimilliye bayrağının altında savaşımızı zafere ulaştırıncaya kadar sürdüreceğiz. İdeolojimize de kendimize de güvenimiz, inancımız
tamdır. Mutlaka zafere ulaşacağız. Zafer er ya da geç İkinci Kuvayimilliye
Savaşçılarının olacaktır…
30 Ocak 2015
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Ayrım XIII

Behey Bin Kalıplı!
Bir yandan “Arkadaşım Deniz Gezmiş” diye kitap
yazacaksın, diğer yandan da Denizler’in, Mahirler’in
cellâtlarıyla “Millî Güç Birliği” zırvalaması altında ittifaka
gireceksin, öyle mi?

Evet, aynen de öyle yoldaşlar. Bu adamın ve Avanesi’nin, bu sınıflarüstü karşıdevrimci bir CIA projesi olan “Millî Güç Birliği”, “Millî Güçler”, “Millî Merkez” gibi saçmalamaları sadece bugüne özgü bir şey değildir.
40 yıldan bu yana bunlar aynı düzenbazlığın, aynı kandırmacanın içindedirler.
Sözü uzatmadan bu hareketin yani PDA Hareketinin D. P.’den sonra gelen
ikinci adamı ve D. P.’nin kız kardeşinin eşi Gün Zileli’ye bırakalım sözü.
Daha önce de sözünü edip aktarmalar yaptığımız 4 ciltlik anılarının yine “Havariler” adlı (1972-1983) 2. cildinden şu bölümü aktaralım. Biraz uzun olacak aktarmamız ama aydınlatıcı da olacağı için okuyucu arkadaşların sabrını
rica ediyorum:
“Savcı Doğan Öz, yazar Ümit Kaftancıoğlu, gazeteci Abdi İpekçi, Bedrettin Cömert, DİSK Başkanı, sendikacı Kemal Türkler vb. cinayetleri,
bu planın kilometre taşlarını oluşturuyordu. Artık işler öyle bir noktaya
gelmişti ki, 1980 yazında, işimiz gücümüz, şu cenaze töreninden, bu cenaze törenine koşturmak olmuştu neredeyse. Ankara’dayken, parti genel
merkezinde, mutfakta çıkan küçük bir yangını söndüreyim derken paçası
yanan bir takım elbisem vardı. ‘Büyük güçler platformu’ndaki bir partinin yöneticisi olarak, cenazelere bu takım elbiseyle katılmak zorundayım.
Aynı takım elbiseyle bir cenazeden dönmüştüm, gazetede masanın çevresinde oturmuş çene çalıyorduk. O sırada, DİSK Başkanı Kemal Türkler’in MHP’lilerce öldürüldüğü haberi geldi. Yanımda oturan Muhittin
Sirer’e, ‘bundan böyle şu üzerimdeki takım elbiseyi çıkartmak zahmetine
katlanmasam iyi olacak galiba’, demiştim.
“Üstelik bizim işimiz iyice zordu. Çünkü yalnız soldan ya da sola yakın
ılımlı aydınlardan öldürülenlerin cenazesine değil, aynı zamanda ‘ulusal
güçlerin birliği’ adına, sağdan öldürülen önemli şahsiyetlerin cenazesine
de katılmak zorundaydık. O günlerde, 12 Mart döneminin meşhur ve meşum Başbakanı Nihat Erim, kaldığı yazlıkta, solcu bir örgüt tarafından
öldürülmüştü. MHP dışında tüm sağcı parti ve güçleri, ‘ulusal cephe’nin
unsuru olarak görüyorduk. Nihat Erim de, resmen üyesi olmamakla birlikte, böyle ‘ulusal’ bir partinin, Güven Partisi’nin önde gelenlerinden
biri olduğuna göre onun da cenazesine katılacaktık. Üzerimde ‘cenaze
giysim’, İstanbul İl Başkanımız Halim Spatar’la birlikte, o öğle sıcağında,
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Şişli Camiinin yolunu tuttuk. Tüm devlet erkânı oradaydı. Biz de üzüntülü yüzlerle ‘ulusal erkân’ın bir yerlerine sıkışıverdik. Ne var ki, ‘ulusal güçlerin’ bizi yeterince görmemiş olacakları gibi bir endişemiz vardı.
Gel, bu kadar zahmete katlan ve seni fark etmesinler, TKİP’nin ne kadar
‘ulusal’ bir güç olduğunu, 12 Mart’ın meşum başbakanının cenazesine
bile katılacak kadar fedakârca davrandığını anlamasınlar. Yok yok, kendimizi mutlaka göstermeliydik. Bunun için fırsat kolluyordum. Cenaze
namazından sonra, cenazenin arkasında yürünürken, Güven Partisi’nin
Başkanı Turan Feyzioğlu’nun yanına yaklaştım ve (sanırım bu talimatı
Doğu vermişti bana, yoksa bu kadar gayretkeş olmam imkânsızdı) ‘Sayın
Feyzioğlu’ diye seslendim ona, sesime pürüzlü, üzüntülü bir ton kazandırmaya çalışarak, ‘Başkanımız Doğu Perinçek, size taziyetlerini bildirmemi
istedi…’ Feyzioğlu, ağır oturaklı devlet adamı tarzını bozmadan, ama o
kalıplar içinde olabilecek en sempatik havasıyla, ‘teşekkür ederim, başkanınıza selamlarımı iletin lütfen, gözlerinden öperim’, dedi. Şerefyab olmuştuk, partimiz ve parti başkanımız adına! Ne ‘hoş’ şeydi insanın şahsen
ve kurumsal olarak ‘adam’ yerine konması, devlet güçleri tarafından! Şu
‘ulusal güçler’ gerçekten ‘hoş’ insanlarmış meğer. O anda, utanç yerine,
gurur içinde olduğumu açıkça itiraf etsem iyi olacak!
“12 Eylül’e doğru hızla ilerlediğimiz günlerde, yeni bir askeri darbenin siyasal ve ideolojik zeminini hazırlayacak toplantılar düzenlenmişti
Tarabya Otelinde. Bu toplantıların başını çeken üç ‘anayasacı’ydı: Orhan Aldıkaçtı, Adnan Başer Kafaoğlu ve Coşkun Kırca. Bir iki ay sonra, her zamanki gibi kendi oyunuyla kündeye gelecek AP de bu ‘anayasa
değişikliği’ çalışmalarını destekliyordu. Tarabya Otelinde, üç gün boyunca sürecek toplantıları izlememiz, hatta toplantılarda tartışmacı olarak
bulunmamız için Aydınlık gazetesine de iki davetiye gelmişti. Birini Oral
kullanacaktı. İkinci davetiyeyi bana teklif etti. Kabul ettim. ‘Ulusal güçlerin’ üst düzeydeki temsilcileriyle böyle bir toplantıda bir araya gelmek
iyi olurdu. Üstelik orada, anayasa değişikliği önerisine karşı çıkacak, ‘dar
elbise’ dikme çabalarını eleştirip, ‘ulusal cephe’ çağrısında bulunacaktık. ‘Ulusal cephe’, Türkiye’ye ‘dar elbise’ dikerek kurulamazdı, tersine,
emekçilerin hakları genişletilirse, ‘ulusal patronlarla’ işbirliğine daha gönüllü olurlardı. Orada savunacağımız siyaset buydu.
“Arnavutköy’de oturduğumuz yıllarda, dağlara tırmanma ve macera
hevesim nedeniyle Robert Kolej sırtlarından ilerler, Maslak yoluna çıkar,
oradan da Tarabya’ya inerdim (Yarılma, s. 36). Tarabya Otelini o zamandan bilirdim. Daha ilk bakışta, yanına bile yaklaşılmayacak bir zengin
mekânı olduğu izlenimini verirdi. O zamanlar, günün birinde bu otele gireceğimi, yemek yiyeceğimi hayal bile edemezdim. İşte, ‘ulusal güçlerle’
yakınlığımız sayesinde bu da olmuştu. Şu anda, Tarabya Otelinin, insana
bambaşka bir dünyada olduğu izlenimi veren atmosferinde, yumuşak halıların üzerinde ilerliyorduk. Yine de eski zengin akrabalarımızın evlerinde soluduğum, pek de yabancısı olmadığım bu atmosfer beni rahatsız
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etmişti. Tuhaf bir tedirginlik, hatta uyumsuzluk içindeydim. Oralara ait
olmadığımı hissediyor, hatta yürüyüşümle, sağa sola bakışımla vb. biraz
da hissettirmek istiyordum bunu.
“Neyse sonunda, konferans salonundaki yerimizi alıp tartışmaları
izlemeye başladık. Yukarıda sözünü ettiğim üçlünün oldukça hazırlıklı
olduğu anlaşılıyordu. Aslında, 12 Eylül darbesinden sonra, cuntanın zoruyla dayatılacak 1982 Anayasası’nın ana hatlarını koyuyorlardı ortaya. Orhan Apaydın vb. gibi aydınlar ise, bu ‘dar elbise’ye karşı çıkıyor
ve 1961 Anayasasını savunuyorlardı. Bugün bana soracak olursanız, bir
devrimci olarak, ne orada ne de bu tartışmada yerimiz vardı. Bu, egemenler arasındaki, kitlelere ‘kırk katır’ mı yoksa ‘kırk satır’ mı gerektiği
konusunda yapılan bir tartışmaydı. Ne var ki, biz ‘dirayetli solcular’, biz
‘ulusal güçlerin’ akıldaneliğine adaylığını koymuş taktisyenler, Tarabya
Otelinin rahat koltuklarında, egemenlerin platformunda kendimize ilk
kez bir yer edinmiş olmanın keyfini çıkartmaktan başka bir şey düşünmüyorduk. ‘Ulusal güçler’in bir ‘kanadı’ yanlış bir ‘ulusal’ politika izliyordu,
ne yazık ki! Öbür ‘kanat’ bize daha yakındı. Biz de her zamanki Stalinist
‘halk cephesi’ ya da ‘ulusal cephe’ taktiğinin gereği olarak, bize yakın olanıyla birleşir, daha uzak olanı da böylece yola getirirdik. Tabiî, aslında
kimin kimi ‘yola getirdiği’ ortadaydı, ama artık bunu göremeyecek kadar
miyoptuk, üstelik miyop gözlüğü takmamız gerektiğinin de farkında değildik.
“Coşkun Kırca’yı on beş yıl öncesinden tanıyordum. Aşağı yukarı o
zamandan beri de doğrudan karşılaşmamıştım. Kuzenim Bilge Kırca’nın
kocasıydı. Evinin, dört bir yanı kütüphaneyle çevrili salonunda, onunla
az, sağ-sol tartışması yapmamıştık (Yarılma, s. 186). O zamanlar delifişek
solcu bir gençtim. Tüm cehaletime rağmen cesaretim sonsuzdu. Taktikten
ve sosyal statüden falan anlamadığım için, karşımdaki bilgili akademisyen ve politikacıyla kaş yararak, göz çıkararak tartışacak cesaretim vardı. Şimdi ise, otuz yaşının üzerinde, ‘bilgili’, ama cesaretten yoksun bir
bürokrattım. Sosyal statüler, içinde hapsolan gençliğimin tüm isyanlarına
rağmen, kafamda önemli bir ağırlık oluşturuyordu. Artık taktik incelikler
benim için çok önemliydi. Yine de içimdeki genç isyancı, arada bir başını
kaldırıp, ‘Gün, sonunda böylesine teslim olacak mıydın, Coşkun Kırca’lara’ diye sesleniyordu bana. Bu yüzden, Coşkun Kırca’ya tanışıklık verip
vermemekte tereddüt içindeydim. Aslında, bu kibirli burjuvaya karşı, eskiden olduğu gibi büyük bir uzaklık içindeydim. Öte yandan, ‘ulusal güçler’ platformunda onunla eski tanışlığımın işe yarayacağını bildiğimden,
bir selamlaşmanın hiç de fena olmayacağını düşünüyordum. Sonunda,
işi doğal seyrine bırakmaya karar verdim. Kendiliğinden bir karşılaşma
olursa ne âlâydı, yoksa, onun yanına gidip yalakalanacak falan değildim.
“Öğle arası verildi. Yemek salonuna alındık. Ömrümde tatmadığım
güzellikte ve lezzette yemeklerle, tatlı ve dondurmalarla midemizi bir
güzel doldurduk. Coşkun Kırca, biraz ilerimizdeki bir masada, ‘ulusal
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güçler’den diğer önemli şahsiyetlerle birlikte yemekleri mideye indiriyor
ve o ince sesiyle her zamanki ahkâmlarını kesiyordu. Beni ya görmemişti
ya da görmezlikten gelmişti. Görmemesine sevinmiş, görmezlikten gelmiş
olması ihtimaline ise içten içe bozulmuştum.
“Öğleden sonra, tartışmalar aynı minvalde devam etti. Hatta bir ara
Oral bile söz alıp, ‘dar elbise-bol elbise’ tartışmasına katıldı. İşin doğrusunu söylemem gerekirse, bu atmosfer ve tartışmalar beni oldukça sıkmış,
başımı ağrıtmaya başlamıştı. Buradan bir an önce çekip gitsek iyi olacaktı. Bir ara tuvalete gitmek için dışarı çıktım. Geri dönerken, salonun kapısının önünde Coşkun Kırca’yla burun buruna geldim. Her zamanki kibirli tavrıyla, beni selamladı. Ben de selam verip geçecektim ki, beklenmedik
bir şey oldu. Coşkun Kırca, adeta yolumu kesip ‘çok takdir ediliyorsunuz’
dedi bana. Önce tam algılayamadım. Kim, bizi neden ‘takdir’ ediyordu?
‘Kim takdir ediyor’, diye sordum. ‘Milliyetçi güçler’, dedi. İşte o anda
başımdan aşağı bir kova kaynar su döküldü. ‘Öyle mi’ dedikten sonra
yanından sıyrılıp salona girdim. Gözlerim buğulanmıştı, o yüzden Oral’la
oturduğumuz yeri bile zor buldum. Yerime oturdum. ‘Milliyetçi güçler
bizi takdir ediyordu’ ha! Vay canına, demek sağcı milliyetçiliğin, burjuva
güçlerin esiri olmuştuk. Coşkun Kırca gibi bir şahsiyetin bu sözleri sarf
etme ‘lütfunda’ bulunmasının başka bir anlamı olamazdı. O anda, Feyzioğlu’yla, Nihat Erim’in cenazesinde yaşadığımız ‘yakınlaşma’nın verdiği
‘hazzın’ tam tersi duygular içindeydim. Büyük bir acı duyuyordum. Ömrümün on beş yılı hızla geçti gözümün önünden ve o anda nasıl adım adım
devrimcilikten teslimiyetçiliğe sürüklendiğimi idrak ettim. Sanki kafama
ağır bir şey düşmüş ve birdenbire kaybettiğim hafızama yeniden kavuşmuştum. Bu, Coşkun Kırca’nın sayesinde olmuştu. Bundan on beş yıl
önce bende bilmeden de olsa Mihri Belli’ye karşı bir merak uyanmasını
sağlayan Coşkun Kırca, şimdi yine bilmeden, şu ‘ulusal güçler’ rezaletinden uyanmama yol açmıştı. Evet, kesin olarak söyleyebilirim ki, Coşkun
Kırca’nın o birkaç sözcüğü, benim, 1975 yılından beri içine girdiğimiz
ve 1980’de doruğuna ulaşan devlet işbirlikçisi, teslimiyetçi siyasetimizin
yanlışlığını görmemi sağlamıştır. O andan itibaren, tedrici de olsa, bocalamalar da içerse, esas olarak ters yönde, akıntıya karşı yüzecektim. Bu,
benim bireysel tarihimde, niteliksel bir dönüm noktasıydı.
“Ama gazete çevresindeki herkesin benim gibi ani bir dönüşüm geçirmediği muhakkaktı. Parti ve Aydınlık, aynı vahim yolda dört nala ilerlemekteydi.” (Gün Zileli, Havariler, s. 436-441)

Doğu Perinçek ve PDA Avanesi’nin Denizler’e yaptığı bu ilk ihanet 22
Temmuz 1980 tarihindedir.
Mahirler’in ve Denizler’in katledilişinden 8 yıl sonra. İşte bunlar katillerle
böyle yan yana geliyorlar, coşkuyla selamlaşıyorlar, taziyeleşiyorlar.
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PDA Avanesi’nin ittifak kurduğu Nihat Erim
30 yıl önce CIA’ca devşirilmiş
Nihat Erim, aktarmada da geçtiği gibi 12 Mart Faşist Diktatörlük döneminin başbakanıdır. Yani 12 Mart’ın Ziverbey işkenceleri, Selimiye ve Mamak Zindanlarına devrimcilerin tıkılması, yüzlerce aydının sorgusuz sualsiz
bu zindanlara doldurulması ve 27 Mayıs Politik Devrimi’nin demokratik ve
özgürlükçü esintiler taşıyan maddelerinin bir bölümünün budanması bunun
başbakanlığı döneminde olmuştur. Yani tüm bu faşizan eylemleri ve katliamları organize eden hükümetin başıdır o. Yine 12 Mart’ın faşist askeri mahkemeleriyle uyum içinde çalışan odur.
Sıradan bir kişi değildir kendisi. Damadının anlatımına göre CIA’nın 30 yıl
önceden devşirip kendine bağladığı hain işbirlikçi ajanlardan biridir. 12 Mart
Faşist Diktatörlerinin başbakan yapmaları da bu sebeptendir. Yani CIA her
şeyi önceden projelendirmiş, programlamıştır. O proje gereğidir başbakanlık
koltuğuna oturtulması.
Nihat Erim’in kimliği konusunda biraz daha ayrıntılı bilgi edinmek için
şimdi de damadının anlatımına kulak verelim ya da göz atalım:
“Erim’in ailesinden ilk kez birisi, damadı, 1971’deki askeri müdahaleyi Yeni Şafak’a anlattı. Prof. Önalp, ABD’nin Nihat Erim’i istihbarat elemanlarıyla 1940’lardan itibaren takibe aldığını söyledi. Ajanların evlerinin içine kadar girdiklerini anlatan Önalp, 1946’da aileye özel ders veren
İngilizce öğretmeninin daha sonra İngiliz ajanı olduğunu tespit ettiklerini
söyledi. Önalp’ın hâlâ birçok yönü aydınlatılmamış 12 Mart muhtırası ve
döneme ilişkin tespitleri şöyle:
“CIA 30 YIL ÖNCE MARKAJA ALDI
“Amerikalıların akıllı bir tarafı var, gelişmemiş ülkelerde CIA aracılığı ile araştırma yapıp, ileride kendilerinin işlerine yarayacak kişileri
tespit ediyorlar. Sonra işlerine yarıyorsan ‘bizim adamımız’ diyorlar. Ve
ondan sonra sen kendini birden bire akıntının içinde buluyorsun. 1946’lı
yıllarda Nihat Erim’e, benim eşime ve kardeşine eve gelip İngilizce dersi
veren bir İngiliz vardı. Adam İngiltere’de bayağı meşhur bir gazeteci oldu
sonra. Para da istemiyordu. Bu kişinin İngiliz ajanı olduğunu çok sonraları öğrendik. Bu da aldığı bilgileri Amerikalılara iletiyormuş. İşte o zaman
CIA 1940’lı yıllarda Nihat Erim’i bizim adamımız diye mimlemiş.”
“ZORLA BAŞBAKAN YAPILDI
“Benim babam bir generaldi. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)
Başkanı Fuat Doğu Paşa ile çok yakındı. Gidişattan haberdar oluyorduk.
1970’lere gelindiğinde askerler hareketlenmeye başladı. CIA’yle ilişkisi
olan Turgut Sunalp Paşa bizim eve gelip iletişimi o sağlıyor. Amerikan
elçiliğinden de eve gelirlerdi. Sunalp ile kayınpederim Kıbrıs’tan tanışıyor. Turgut Sunalp ile birlikte Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Cihat Alpan da Ocak 1971’de eve geldi. Erim’e, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın
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‘partiden istifa et’ mesajını getirdi. Erim de ‘Ben başbakan niye olayım,
beni toplum Cumhurbaşkanı yapacak. Ben CHP’li bir milletvekiliyim.
Başbakan olmam zor’ diyor. 11 Mart’a kadar öyle baskı geldi ki, ‘hayır’
diyemedi. Kabul etmesi büyük hata oldu. Metin Toker bana ‘Erim Başbakanlığı kabul etmeseydi onu ağlaya ağlaya, Cumhurbaşkanı yapacaklardı’ dedi. Başbakanlığı kabul etmeseydi, her şey daha farklı olacaktı, bu
bir hataydı.”
“KABİNE ÜYELERİNİ BİLE TANIMIYORDU
“Nihat Erim ortanın soluydu ve onlara göre sağda kalıyordu. Bunun için Muhsin Batur, Erim’i istemiyordu. Asker, Başbakan yardımcısı olarak bir emekli albayı, Sadi Koçaş’ı Erim’in yanına yerleştirdi. Nihat Erim’in kabinede bazı kişileri tanımadığı ortaya çıktı daha sonra. O
dönemin Kültür Bakanı olan Refik Erduran ile ilgili olarak Fuat Doğu
bana komünistlerle teması olduğunu söyledi. Muhtıra sonrası Refik Erduran’lardan oluşan 11’ler, getirilen önlemlerin yeterince devrimci olmadığını ve kendilerinin tatmin olmadığını söyleyerek istifa etti. Erim bunun
üzerine Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’a ‘Ben bu işi yapamayacağım’ deyip bırakmak istiyor. Ama yakayı kaptırmıştı bir kere. Ona ‘Hayır, olmaz,
istifa etmeyeceksin’ dediler.
“Demirel gitti, Nihat Erim geldi
“12 Mart 1971’de Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç, Kara
Kuvvetleri komutanı Faruk Gürler, Deniz Kuvvetleri komutanı Celal Eyiceoğlu ve Hava Kuvvetleri komutanı Muhsin Batur imzasıyla Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’a bir muhtıra verilerek hükûmet istifaya zorlandı.
Cuma günü saat 13.00’te TRT’den ilk haber olarak duyuruldu. 12 Mart
1971 Muhtırası, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde başarılı olmuş ikinci;
emir-komuta zinciri içerisinde yapılmış ilk askeri darbe teşebbüsü. Askeri
müdahale iktidarda bulunan Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel’in koltuğu bırakıp gitmesine neden oldu. Tağmaç ve Sunay, partiler
üstü bir hükümet kurdurarak başına da Nihat Erim’i Başbakan olarak
atadı.” (Yeni Şafak, 13 Mart 2010)

İşte en yakınında bulunan birinin anlatımıyla Nihat Erim bu.

PDA’cılar
Amerikancı “Milli Güçler” tarafından “çok takdir ediliyor”
Peki, Doğu Perinçek ve PDA Avanesi’nin taziyede bulunduğu Profesör
Turhan Feyzioğlu kim?
O da bir Finans-Kapital ajanı ve Amerikan uşağı. Faşist diktatörlüklerin
destekçisi, Denizler’in idamının hararetli savunucusu ve Meclisteki idam oylamalarında hep “asılsınlar” yönünde oy veren azılı bir antikomünist alçak.
İşte Doğu Perincek ve PDA Avanesi, bu Amerikan ajanlarına, Amerikan
işbirlikçilerine o günlerde de bugün MHP’ye yaptıkları gibi “milli güçler”
diyerek el uzatıyorlar, dostluk tekliflerinde bulunuyorlar.
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Karşılıksız da kalmıyor bu utanç verici alçaklaşmaları. 12 Eylül Faşizminin faşist anayasasının hazırlanma çalışmalarına davet ediliyorlar Tarabya
Oteli’ne, bütün Finans-Kapital temsilcileriyle birlikte.
Ve ne diyor orada, 12 Eylül Anayasasının 3 kişilik hazırlayıcılar ekibinin
içinde yer alan yine MİT ajanı, Amerikan uşağı, faşist Coşkun Kırca bunlara?
“‘Milliyetçi güçler’ tarafından ‘çok takdir ediliyorsunuz’” (Gün Zileli,
Havariler, s. 440)

Tabiî ABD işbirlikçilerinin, CIA ajanlarının, MİT ajanlarının, Finans-Kapital ajanlarının karşısında böyle, siz “milli güçler”siniz diyerek övgü düzüp
alçalırsanız, yaltaklanırsanız, onlar sizi takdir eder. Üstelik de çok takdir eder.
Attıkları topu kapıp geri getirip önlerine koyan, istediklerinde arka ayakları
üzerinde şaha kalkarak oyunlar yapan, istediklerinde yatıp yuvarlanan, velhasıl kendilerini eğlendiren itlerini takdir ettikleri gibi takdir ederler sizi. Severler, o zavallı hayvancıkları sevdikleri gibi.
Demek ki yoldaşlar, bunların bugün Türkeş’lerin, Bahçeli’lerin MHP’si
önünde, Demirel’lerin, Cindoruk’ların Adalet Partisi, Doğru Yol Partisi önünde, Özal’ların ANAP’ı önünde alçalmaları yeni başlamış bir işleri değildir.
Onlar, aşağı yukarı 40 yıldan bu yana aynı gerizin içinde yaşamaktadırlar.

Deniz’lerin katilleriyle ittifak edip
Deniz’leri sahipleniyoruz demek alçaklıktır
Ne diyelim yoldaşlar?
Biz hep söylüyoruz ya; canlılar âleminin en değerlisi, şereflisi, yücesi de
insanlar arasındadır, en alçağı, en şerefsizi, en değersizi, en kalitesizi de insanlar arasındadır. İnsan soyundan çıkar her iki grup da.
İnsan doğmuş ve insan suretinde yaşamını sürdüren bazı yaratıklar, gerizde
yaşamayı seçebilir. Orayı benimseyebilir. Ne yapabiliriz ki?
Uyarırız, yapma deriz, yanlış yerdesin deriz ama yine de orayı seçerse çıkar için, makam için, koltuk için, para pul, mal, mülk için, elimizden ne gelir?
Acırız bunlara sadece.
Fakat yoldaşlar, bu geriz sakinleri kalkıp bir de kendilerini devrimci, solcu
ve de hatta Denizler’in arkadaşı olarak satmaya kalkarsa, işte o zaman, artık
sözün bittiği yerdeyiz, deriz. Midemiz bulanır. İçimiz kalkar…
Kendi kendimize, “insanlar bu kadar nasıl alçalabiliyor, bu kadar nasıl namussuzlaşabiliyor, nasıl düzenbazlaşabiliyor”, deriz. Aynı soydan geldiğimiz
için insanlığımızdan utanırız.
Ve yine kendi kendimize “sus artık”, deriz. Çünkü konuşmak anlamını bütünüyle yitirmiştir artık…
31.01.2015
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Ayrım XIV

Ey PDA Tekkesinin Şeyhi!
Sende siyasi ahlâkın, insani ahlâkın, utanıp arlanmanın
zerresi olsaydı, senin yapıp ettiğini “CIA Sosyalizmi”,
“Sosyalizm Çakallığı” olarak değerlendiren, seni ise
“Kendi pisliğini gizlemek için bütün mahalle kadınlarının
namusundan şüpheyle söz eden sokak fahişesi”ne
benzeten Hikmet Kıvılcımlı’nın mirasını, hatırasını
sömürmeye, kirletmeye kalkışmazdın!

12 Eylül öncesi binlerce devrimcinin kanına
giren MHP’nin Genel Sekreter Yardımcısı,
Parti Sözcüsü, yine faşist Her Gün
Gazetesi’nin köşe yazarı Yaşar Okuyan

1960’lı yılların ortalarından itibaren Kıvılcımlı’ya yaklaştın, onun koltuğuna gizlenerek bir yer edinir miyim, bir külah kapar mıyım niyetiyle.
Yeni tanıdığı her insanı kendisi gibi içtenlikli ve değerli kabul eden Hikmet
Kıvılcımlı sana inandı. Daha doğrusu sen çok mahir olduğun riyakârlığınla
Kıvılcımlı’yı kandırdın. Onu ziyaret ediyor ve övgüler düzüyordun kendisine,
teorisine, mücadelesine. Hani sonraları Mao’ya yaptığın gibi Kıvılcımlı’yı da
göklere çıkarıyordun övgünle. Tabiî yüzüne karşı…
Gençlik içinde de senin ve taraftarlarının şu sözü dolaşıyordu o günlerde:
“Kıvılcımlı’nın görüşleri bizi bağlar.”
Bu sözünüz bizim Kıvılcımlı’dan öğrendiğimiz devrimci anlayışa pek uymasa da hoşumuza gidiyordu bizim de: İyi ya diyorduk, demek ki bu arkadaşlar da Usta’mıza inanıyorlar.
O günlerde Usta’mız durumu yargılayan ve çözüm yolları üreten yani
tutulması gereken devrimci hattı metot, örgüt ve biçimleriyle ortaya koyan
eserler kaleme almıştı. Bunların yayım işini ben, yani Nurullah Ankut, Celal
Toprakoğlu ve Ahmet Özdemir’den oluşan bir komiteye emanet etmişti.
Önderimiz her görevi bir organın sorumluluğuna verirdi ki, devrimci tutum da budur. Bu işi sürdürürken ben, 15-16 Haziran Büyük Şanlı İşçi Direnişi’ne katıldığım için tutuklandım, İPSD Genel Başkanı Latife Fegan, Genel
Sekreteri Orhan Müstecaplıoğlu (Rahmetli Orhan Abi) ve Cemal Yaraş adlı
üniversite sınavlarına hazırlanan genç bir yoldaşımızla...
Dışarı çıktığımızda Celal Toprakoğlu’nun, Usta’mızın kitaplarını, yayınevi
bürosu gibi kullandığı PDA adresine taşıdığını gördüm. Bize haber vermeden
yapmıştı bu işi. Hesap kitap işlerini de kendi elinde bulunduruyordu. Tabiî biz
aynı zamanda gençlik mücadelesinin içinde olduğumuz için yayın faaliyetine
onun kadar zaman ayıramıyorduk. Onun tüm işi buydu.
Bu PDA adresine taşınma işini de tasvip etmediğimizden bu sorumluluktan
çekilmeyi düşündük. Usta’mızı ziyaret ettim, Göztepe’deki evinde. Durumu
anlattım ve görevden affımı istedim. Usta’m kalmamın iyi olacağını söyledi.
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Bense “Hocam, arkadaş ferdi çalışıyor. Öyle çalışmayı tercih ediyor. Bense her yönünü görüp denetleyemediğim bir işin sorumluluğunu taşımak istemem.”, dedim. Usta’m uygun gördü sonunda.
Demek istediğimiz, o zamanlar bizim mücadelemize böylesine sıcak, yakın bir ilgi içindeydiniz.
Sizin bu yüze gülen, içten pazarlıklı tutumunuza kanan önderimiz sizi
devrimci sandı. Ve Türkiye’nin devrimci kuşaklarını ENESKİ SOSYALİSTLER, ESKİ SOSYALİSTLER, YENİ SOSYALİSTLER ve ENYENİ
SOSYALİSTLER biçiminde tasnif ederken bu enyenilerin önde gelen iki
temsilcisi olarak Vahap Erdoğdu ile Doğu Perinçek’in adını verdi. Ayrıca
şunu da belirtmeyi ihmal etmedi:
“Yeniler ve enyeniler o denli çoklar ki, içlerinden ancak birkaç sembol
ad alabildik.” (Hikmet Kıvılcımlı, Oportünizm Nedir, Halk Savaşının Planları, Devrim Zorlaması Demokratik Zortlama, Derleniş Yayınları, 3. Baskı, s.
354)

O anda bile Hikmet Kıvılcımlı bu kuşağın teorik sapıtmasını netçe görebiliyordu. Şöyle tespit ediyordu onların oportünizmini.
“Enyeni Sosyalizme bir ölçüye dek Menşevizm yakıştırılabilir.” (Age,
s. 359)

Tabiî bilindiği gibi bu süreç çok sürmedi. Zınk diye durdu... Sebebi mi?
Görelim.
Kıvılcımlı, 1968’den itibaren yeni bir dağılışa uğrayan devrimci güçlerin
derhal Marksist prensipler çerçevesinde derlenip toparlanmasını ve 1920’de
kurulup 1957’de Vatan Partisi’nin kapatılmasıyla aktif siyasi hayatı sönümlenen Proletarya Partisi’nin yeniden örgütlenmesini önerdi, devrimcilere. Bunun pratik, somut metot ve biçimlerini elle tutulurca ortaya koyan “Anarşi
Yok! Büyük Derleniş!” broşürünü yayımladı.
Sen o zamanlar partisiz devrimciliği savunuyordun. Kıvılcımlı bu karşıdevrimci tezi savunanları şiddetle eleştirdi.
Yine o yıllarda hazırlanmakta olan 12 Mart Faşizmine uygun zemin oluşturabilmek için CIA yönetimindeki Kontrgerilla’nın özel örgütü MHP’nin
milis güçlerinin azgın faşist saldırıları karşısında nefis müdafaası yapmak durumunda kalan devrimci gençliği, aynen Parababaları hükümetlerinin temsilcileri gibi suçlamaya giriştin. Yani karşıdevrim safında yer aldın.
Günah tohumu gibi karnında sakladığın ihaneti doğurup ortalığa salınca
foyan meydana çıktı. Devrimci ortamdan tecrit edildin. Hiçbir devrimci forumda sana ve avanene konuşma hakkı verilmedi. Devrimci güçler, o yıllarda
TİP’i “ilkel oportünistler”, sizi ise “yeni oportünistler” olarak adlandırdı. Ve
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devrimci saymadı artık.
Siz, bu tecrit üzerine sığınacak yeni bir yer aradınız ve Mao’nun Çini’ni
buldunuz. Keskin Maocu oldunuz bir anda. Sovyetler Birliği’ni ve Sosyalist
Kamp’ın Çin ve Arnavutluk dışında kalan ülkelerini düşman ilan ettiniz... Giderek de Sovyetler Birliği’ni başdüşman diye adlandırdınız. Sovyetler’e karşı
NATO’yu, Amerika’yı, Amerika’nın nötron bombasını, yine onun Süper NATO’sunu-Gladiosu’nu-Kontrgerillası’nı ve Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu
(bugünkü adıyla AB’yi) savundunuz.
Tabiî giderek 12 Eylül faşist diktatörlüğü döneminde onun kolları altına
sığındınız, onu savundunuz. Hatta öylesine hayâsızca savundunuz ki, bu faşist
generallerin, Henze’nin oğlanlarının yaptığı işkenceleri, idamları, zulümleri
az buldunuz. Daha da saldırgan olması yönünde heveslendirmeye çalıştınız
o faşistleri, “Teröristlerin kökünü tümüyle kazıyın” şeklindeki alçakça, utanç
verici yazılarınızla, ifadelerinizle, savunmalarınızla, dilekçelerinizle. Buna
pek çok örnek verdik önceki yazılarımızda. O sebeple burada girmeyelim bu
konuya daha fazla.
Bu ihanetlerinizin tamamını önceki yazılarımızda matematiksel bir kesinlikle ortaya koyduk, belgeledik. Bu nedenle şimdi üzerinde durmayacağız.
Ve Kıvılcımlı’ya yalan ve demagojiden ibaret yazılarla çirkefçe, namussuzca, düzenbazca saldırıya geçtiniz. Bu kara propagandanızla ne yazık ki
az sayıda da olsa cahil, bilinçsiz genci etkilediniz. Onları, kurduğunuz PDA
Tekkenizin müritleri yaptınız.
Kıvılcımlı, 50 yıllık devrimci mücadele hayatında sizin gibi hainleri, dönekleri çok görmüştü. O bakımdan yadırgamadı sizlerin ortaya çıkışınızı da.
O tekkenin şeyhi D. Perinçek’i kulağından tutup şöyle teşhir ediverdi aşağıda yayımlayacağımız seri yazılarıyla:
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MAO! MAO!
15 Aralık 1970
Manifest gibi: “Asya’da bir hayalet dolaşıyor: Mao Mao Hayaleti” diyelim. Bunun bizde de harika türleri belirdi. Yeri geldikçe konuya değmek
üzere, şimdilik kısa bir giriş deniyoruz.

1- Mao-Mao Tarikatımız
“Mao-Ze-dung düşüncesi”... Bizde de derviş’lerini buldu. Dervişlik olsun da, ne olursa olsun. Onu beceririz. Sırtta abâ, elde asâ, kolda Keşkül’ü
fukarâ.. Yalnız mangır mı? Fikir de dilene dilene, Mağripten Maşrıka gideriz.
Hazreti Muhammet: “Ütlûb’ül İlm Velev fis Sîyn: Bilimi Çin’de olsa dileyin”
demiş. Dilemişiz, gitmişiz, almışız, gelmişiz: Pusula - Barut - İpek – Kâğıt…
daha neler, ne hünerler ve biberli baharlar... Hep Çin’den gelmiş.
Neden Sosyalizm gelmesin?
O da geldi. Hem tam bizim Halvetiyye tarikatının elde binbir tâneli vird’ü
tespihi, her parmağın üç boğumu gibi üçer üçer çekiyoruz: Marksizm - Leninizm - Mao-zedung düşüncesi... Birbirimizi mat etmek için, hep onu tekerliyoruz. Ve her kim ki tekerlemezse: neûz’ü billâh kâfir olur. Öylesine keskin
Mao’cular türedi kim... kürsü’lerde!.. “Kürsülerde” ya... başka nerede olacak?
Evet, hiç şaşmayalım: hepsi, İmam-Hatip diplomalı vâizler gibi. Hep siperce
bir kubbenin altında yahut göklere doğru basamak basamak yükselen kutsal
minberin üstünde, gözlerimizi çevremize kapayarak, ağzımızı Cemaate açarak okuyup üflüyoruz: Marksizm-Leninizm- Mavzedung düşüncesi... “Marksizm-Leninizm” yetmiyor... ille “Mavzedung düşüncesi”!!

2- Dünyayı sarsan 2 Deyiş: Tse Tung mu? Ze-Dung mu?
Çinli yoldaşlarımız, Moğol Atalarımızın kanıyla öylesine katışıktırlar ki,
çekik gözlü, çıkık yanaklı sarp yüzleri bize ayrıca sıcak bir yakınlık verdiği
için midir? İçten ısındık hepsine. Liderleri Mao, masallarımızın tükenmez büyülü Çin Padişahı gibi geldi oturdu kimi kafalarımıza. Öylesine ki, adını Çin
tecvidi ile kalkalelemiyenlere, cahil sapkın görmüşçe yukarıdan bakıyoruz.
Mao’nun sonu nasıl okunacak? Bir takım kendini bilmez nâbekârlar “Tse
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Tung” diyorlarmış. Neuzubillâh: Kâfir oluyorlar “Tse Tung” diyenler. Ağırbaşlılığına toz kondurmayan ağır sayfalı, ağır bilim yüklü bir “Aydınlık” dergisi de az kalsın cehennemlik olayazmış: “Tse Tung” diyormuş! Yememiş, içmemiş Çin’cede aslını aramış. Meğer Çin-Mâçin’li ağzı ona: Tse-Tung değil,
Ze-Dung dermiş.
Allah, Allah!.. Ne ulu günah! “Bilimsel Sosyalist Proleter Aydınlık” özel
sayısında hemen, hadesten teharetle, gusul ve setr’i avret eyleyip, abdest almış: Bundan kelli, sakın ola Mao-Ze-Dung’a Mao-Tse-Tung demekten hararetle tövbe istiğfar ediyor. Bir daha mı “Mav-Tse-Tung” demek? Yârabbi, sen
o müşrikliğe artık düşürme Ak-Aydınlık kulunu. Ve ey! Mao Mao müritleri:
gözünüzü dört açın: Mao-Ze-Dung’a kalkar Mao-Tse-Tung derseniz, yeriniz
Gayyâ kuyusunun dibi olur!
Böyle tilcik atlatmıyorlar, bizim Mao, Mao tarikatının Şıh’tan icazet almış
taze Halifeleri... Gelin görün ki, şu Çin Ümmeti çok ince külâh eylerler adama.
Türkiye’ye dek ilettikleri Mao Peygamberin İncil’i Şerif’i üstüne nasıl bir ad
koysalar beğenirsiniz? Olduğıı gibi aşağıya alalım:
“Oeuvres Choisies de MAO-TSE-TUNG.”
Evet, bizim koyu dindar Mao Müritlerine Mao’nun Çinlileri bu affedilmez
muzipliği yapıyorlar. Resmen “Ze-Dung”a “Tse-Tung”diyorlar. Hem nerede?
Mao’nun Pâyitahtı Pekin’de. Yukarıdaki kitabı yayınlayanların adresleri şu:
“Yabancı Diller baskı’ları.
PEKİN, 1969.”
Olabilir. Çin’de de bir “revizyonist” ajanı, tâ Pekin yayınlarına dek burnunu sokmuş. “Ze-Dung”u “Tse-Tung” diye bastırmakla, “Maocu halk savaşı”na sinsice ihanet ediyordur.
Bizim müritler yeminlidirler. Hâşâ! öyle fısk’ü fücur’a ölseler düşmezler...

3- Sosyalizmin Üçlemine: Dung!
Vaktiyle, İsa dininin, -eskilerce “Teslîs” denilen, -Üçlemi yerine, yukarıki
üçüzün kuyruğunda “Stalin” gelirdi. Mao-Mao’cularımız onu makaslamışlar.
Yerine “Mao-Zedung”u takmışlar. Genellikle “Batı”: deyince “Hristiyan”
akla gelir. Hristiyan kültürüne alışmış olanlar, Sosyalizmi de “Teslîs”leştirerek
popüler olmak istemişler. Yahut, düşünmeden onu yapmışlar.
Şimdi (Marksizm+Leninizm+Stalinizm) üçlemi: (Marksizm+Leninizm+Mao-Zedung) düşüncesi olmuş “Stalin”: (Çelikçil) demekti. Zâhir, çelik yeterli görülmemiş Mao-Zedung’un içinde hem “Mavzer” var, hem de sonu
Nakkare dedikleri “Kös” adlı koca davulun yaman tokmağı gibi: “Dung!”
diye her düştükçe adamın ödünü patlatıyor.
Pek sevdi kimi “sosyalistlerimiz” bu “Esmâ-i Hüsnâ” (Güzel-Adlar) çekmeği. Bizim bile neredeyse hoşumuza gidecek: Mav-Ze-Dung! HoŞi-Minh’inkinden hoş ve cengâver kaçıyor kulağa. Yüzlerce yıldır çok çekti
Çin Ümmeti. Kurtuluşunu 24 saat davul zurna çalarak kutlasa yeridir.
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Mao’nun el kadar kızıl kaplı kitapçığını bağrına basmadıkça nefes almasa hakkıdır.

4- Devrim’in DEVRİM olduğunun “Keşfidir”
Ve nedir Mao-Ze-Dung düşüncesi?
Marksizm-Leninizm’de söylenmemiş ve yapılmamış hiçbir yanı bulunmayan bir diyalektik ve pratik olay: Devrim’in “DEVRİM” olduğunu düşünmüş Mao. Çok haklı. Devrimin: silâhlı bir ayaklanma olduğunu da düşünmüş
Mao. O hepsinden doğru.
Ya bizim Devrimbazlar?
Elbet, Moskova’dan Pekin’e, Hanoy’dan Havana’ya dek yeryüzünün dört
yanı kanlı ve silahlı savaşlarla sosyalizme doğmasaydı, Santiago’da Şili’de
Allende’nin “Marksizmi” sandıktan çıkıp iktidara geçebilir miydi?
Orada bile hiç değilse Genel Kurmay Başkanı gizli gizli kurban edildi, sağcılar tarafından. Hâlâ da “devrim” oldu mu? Göreceğiz.

5- Hey gidi “Mavzer” Yoldaş
Mao-Zedung’un, Rusça’daki: “Söz mavzer Yoldaşın!” şiirini aslından tercüme ve popülarize etmesine ihtiyacı yoktu. Koca Çin öyle bir yanardağın
krateri olmuştu ki, orada en sünepe kalem çelebisi, akşam dâiresinden çıkıp
evine sağ sâlim gitmek istiyorsa, kalçasına, Mavzer olmadı, çakaralmaz bir
tabanca takmadan yola düşemiyordu.
Neden?
Şu: “ebedîleştirilmiş” sözden ötürü:
“Uzakdoğu’da Çin hacılarının etekleri bir karış kısalsa, Uzakbatı’da
Mançester Dokuma endüstrisi zıngadak duruyor” da ondan.
Üzerinde güneşin batmadığı İngiliz İmparatorluğu bile grevden ihtilâle kayıyordu da ondan. Kapitalizm kolayını bulmuştu: Batıda İşçi Sınıfını devrime
ayaklandırmaktansa, Doğuya sömürgeliğin ateşten gömleğini giydiriveriyordu.
Hele Doğunun tepesinde Osmanlı Pâdişahı, Acem Şehinşahı, Çin Fağfuru gibi yozlaşmış Tefeci-Bezirgânlığın küpüne zarar keskin sirke bir Derebeği tünetilmiş bulunuyorsa: O hepsinden ucuz ve rahat sömürü alanıydı.
Yarısömürgenin yerli Bekçi Köpekleri (ve yalnız onlar mı?) zaten birbirleriyle
hırlaşıp kuduzlaşmaktan ve kendi kendilerini ısırmaktan öteye geçemezlerdi.
(Yerli “Devrimci”lerimizin yaşı ona benzemese?!)

6- Yarısömürgede Tüm Silâhlı Ölüm
Yarısömürgelerden Osmanlı parçalanıp kuşa çevriliyordu. Acem diyarının
hazineleri, Teherândan yukarısı senin, aşağısı benim: Hak payı eski kalantor
emperyalistler arası kasap çengelinde kesilip biçilmişti. Ortada tek Antika av:
Uçsuz bucaksız 6 milyon küsur kilometre karelik, Dünyanın içinde ayrı ve
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kapalı bir Dünya olan Çin yarısömürgesi kalıyordu. Onu kim yiyecek?
Kapitali olan herkes! Bütün limanlarını, ırmaklarını, göllerini yetmiş iki
buçuk eski oturaklı, yeni yırtıcı çeşit Emperyalist canavarları tutmuş. İkide bir
yan yattın, çamura battın: Çin’in her işine, topla tüfekle, açık ve kanlı saldırıyorlar. Bu saldırılarla iyice ahenkleştirilmiş Çin iç düzeninin her kaya dibinde
bir silâhlı Çakıcı haydut, günde metelik için adam doğruyor. Her dağ tepesine
bir ayrı din ve ayrı kin fışkırtması General “Savaş Ağası” sivrilmiş, durmayıp
silahlı yağma ve yangın kışkırtıyor.
19. cu yüzyıl ortasından (Kapitalizmin devrî ekonomi Krizlerinden) 20.ci
yüzyıl ortasına (Kapitalizmin Politik Krizlerine: Evren Bunalımlarına, Evren
Savaşlarına, Evren İhtilâllerine) dek, her büyük sanayi ufunetini başkasının
ülkesine boşaltmak isteyen soyguncu: Kesik başlı, yerde yatan Çin Bereket
ejderhasının tatlı etine saldırmış. Ama lâfla değil, çıplacık silahla saldırmış.
Çinli de, diline dolanan zikr’ü tespihle değil, eline geçen her türlü yabayla,
kazmayla, bıçakla, kamayla, yâni gene silahla habire, uluorta Harakiri yapıyor, karnını kılıcıyla deşip kanlı barsaklarını dışarıya fırlatıyor.

7- Çin’in 1. Kuvayimilliyeciliği: Uzun Yürüyüş
Bunalımlar,İçsavaşlar,Dışsavaşlar:ayrıntılarınagirmeyelim.Kanıngövdeyi
götürdüğü Çin’de herhangi bir Devrimcinin:1789-1830-1848-1871-1905-1917
ve ilh. Devrimlerinin soluk ve tükürükle olmadığını “Keşf”etmesine hiç ihtiyacı yoktu.
Mareşal Çan-Kay-eşeği, o zamane dek elele yürüdüğü Proletarya Devrimcilerini 1927 yılı kahpece arkadan vurup, Şanghay, Nankin, Kanton’da rastladığı devrimciyi yakalıyordu. Soru sual yok. Ellerini arkalarına bağlatıyor, koyun gibi ama, boyunlarından değil, enselerinden kestirtiyor, başlarını ayakları
üstüne diziyordu.
O genel kılıçtan geçiriliş sırasında idama götürülürken kaçıp canını kurtaran Mao: “Bütün iktidar tüfeğin namlusu içinden çıkar” demeyebilir miydi? Mao bu durumda yetişmiş. Bir de bizim serde yetiştirilmişleri düşünün!
Şehirde katliamlar sürüp giderken, Köylerde patlamış ayaklanmaların başına işçilerle katılmamak: karşı-devrimciden başka hiç kimsenin yapabileceği
iş olamazdı. Çan-Kay-Şek ordusu örnekti. Kapitalist düzeni uğruna bile dövüşürken, az çok bir düzen getirebildikçe 2 kat büyümüştü. Haydutlara karşı kim
dirense, canından bezmiş halk, hemen onun çevresinde ordulaşıyordu. Tıpkı
bizim Birinci Kuvayimilliye Anadolusu...
Onun için Mao’lar, Şu’lar, Çu’lar çevresinde, oldukça kısa bir silahlı direnmeyle, 1930 yılı 50.000 kişilik ordu doğdu. Çang eşeğinin 900.000 kişilik
üçüncü saldırısında Mao’lar: 90.000 kişilik orduları ile teslim mi olacaklardı?
16 Ekim 1934 günü Düşmanı yarıp, Uzun Yürüyüşe geçmekten başka yol
yoktu. 368 gün,18 sıradağlar, 25 ırmak aşıp, 300 çarpışma,15 düzgün Muharebe vererek, 10.000 kilometreyol alındı. 10.000 kilometre: Çin’in bir ucundan
öbür ucu bile değil, oporta göbeği idi! Şensi’ye böyle gelindi.
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Şensi, ilk Çin uygarlığına kentleşme kaynağı olmuştu. Şensi’nin inanılmaz
Stratejik Savunma değerini kim keşfetti?
Mao mu?
Hayır: Hazret-i İsa doğmadan 80 yıl önce, Çin’in Herodot’u sayılan SseuMatts... Kızıl Ordu’nun Uzun Yürüyüşle sığındığı yer için, Sseu-Matts:
“20.000 kişi ile bu devlet mızrakla silahlanmış 1 milyon kişiye kafa tutabilir.” demişti. Yürüyüş sonu Kızıl Ordu’da 90 binden tam o kadar kalmıştı:
20.000 kişi... Çang 1 milyon kişiyi nereden bulacaktı? Çang bulmıya kalksa,
emperyalizm Çin’i tek vücut görmeye dayanamazdı.

8- Çin’in Yunan’ı Japon: Mao Yaratığı mıdır?
Emperyalistlerin en zıpçıktı haydudu Japon, daha 1931 yılı Mançurya’yı
ele geçirmişti. 15 Temmuz 1937 günü Çan-Kay- eşeğinden, dış Moğolistan’daki Çahar’ı istedi. Gelenekçil Çin Başkentinin Çin seddi ile korunduğu
yerleri: Hopeh’i de istedi.
Japon emperyalizmi bir hafta bile bekleyemedi. 21 Temmuz’da Pekin’i,
27 Ocak’ta Şanghay’ı, 14 Kasım’da Kanton’u işgal ederek yayılmaya başladı.
Mao’nun yakasını kurtardığı 1927 yılından, İkinci Emperyalist Evren Savaşı
sonu İç savaşların bittiği 1949 yılına dek 50 milyon Çinlinin öldürüldüğü anlaşıldı.
Bütün bu olaylar mı “Mav-Zedung düşüncesi”nin eseridir? Yoksa
“Mav-Zedung düşüncesi” mi o olayların ürünüdür?
Çin’de yetmiş yedi buçuk emperyalistin “din adamı” geçinen misyonerlerine bakın. Hepsi Afrika’da arslan avına çıkmış silâhlı başıbozuk kılığındalar.
Papazlar bile elde silâh dolaşırken, “Mav-Zedung düşüncesi”, hele Marksizm-Leninizmle temastan sonra, ne yapabilirdi?
90’lık Bonz’ların (Çin memurlarının) arasında çelebice kalemtraşlar bileyerek, fırçalar püskülleyerek “teraşîyde şiirler” düzmekle ve imtihana girip
maaşına yarım Yen zam alma hasretini çekmekle kalabilir miydi?

9- Türkiye’de miyiz? Osmanlılıkta mıyız?
Ak sayfalar üstüne Kara tilcikler diziştirirken, Bilimcil Sosyalizmi kimseciklere bırakamayan ateşli beyciklerimiz var. Bunlar öz-arı-Türkçeyle, turnalar
gibi: “ortam! ortam!” diye dem çekerler. “Mav-Zedung düşüncesini”, yerin
dibinden zorla göğe fırlatan ortam dediğimizdir. O ortam: Kapitalizmin son
kertesinde, komprador burjuvazinin memleketi yabancı emperyalistlere, hiç
bir maske takınmaksızın sattığı ortamdır. O, Yarısömürge Antika İmparatorluğu’nun paldır küldür yıkıldığı ortamdır.
Mao’yu Mao yapan Ortam: Çin Yarısömürge İmparatorluğunu hem didik
didik etmek, hem olduğu gibi alıkoymak gibi çelişik amaçların kasırgalı kıyametidir. Türkiye’de Osmanlı Yarısömürge İmparatorluğunu hem paramparça
etmek, hem ortak yerli komprador, yabancı Finans-Kapital sağmalı olarak korumak isteyen çelişkiler kıyameti, 50 yıl öncelerine gelen Türkiye’dir.
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Antika Çin İmparatorluğu emperyalistler arasında bir türlü paylaşılamadığı için, tümü ile patlayışı 40 yıl kan ve ateş saçan bir volkan gibi işledi. Antika
Osmanlı İmparatorluğu: Yemen-Trablus-Balkan-I. Emperyalist Evren-I.
Kurtuluş savaşları sırasında bütün dalları, kolları budandığı için, Sovyetler
devrimine sırtını dayamış birkaç yıllık Kuvayimilliye savaşı ile hiç değilse
politik anlamda bir bağımsız Türkiye biçiminde istikrarlaştı.
O nedenle, Çin’de demokratik devrim komprador burjuvazinin tahakkümünden bir türlü kurtulamadı. Komprador Burjuvazinin göbekbağı yabancı
Finans-Kapital emrinde kaldı. Millet önünde her türlü meşruluğunu ve öncülüğünü yitiren burjuvazinin yerine, ancak işçi sınıfı Demokratik Devrimi ele
aldı, yörüngesine oturttu. Proletarya öncülüğünde Demokratik Devrim, önüne
geçilmez akışıyla Sosyalist Devrime ulaşmaktan başka çıkar yol bulamadı.
Türkiye’de Demokratik Devrim, bir Millî Kurtuluş Savaşı biçiminde gelişti. Komprador İttihatçı Burjuvazi çarçabuk kendisini ele vererek, egemenlik
yeteneğini ve gücünü yitirdi. Burjuvazi, 20. ci yüzyılın genel kuralı içinde bir
ayrıcalık sağlayıp, demokratik devrimin siyasî yüzeylerde başını bağlayabildi. Ve 19’uncu Yüzyıl ortasından beri “yabancı sermaye” kılığında Türkiye’ye girmiş bulunan Finans-Kapital: “Devletleştirilme” baskısı altında, Devlet Kapitalizminden, doğrudan yerli Finans-Kapital egemenliğini sağladı.
Bugün Türkiye’de Maoculuk taslamak: Türkiye’yi 50 yıl geride kalmış Osmanlı İmparatorluğu ile karıştırmak olur.

***
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CIA SOSYALİZMİ NASIL YAPILIR?
9 Mart 1971
İşçi arkadaşlar, belki güleceklerdir. “Başka işiniz mi kalmadı?” diye. “Bırakın sarhoşları yıkılsınlar” diyecekler. Aydın yaygaralarına arasıra yer verdikçe çalışan yığınlarımızdan özür dileriz.
Bu satırları sakın bol parayla lüks baskı yapan iki buçuk aydın çömezi “düzeltmek” umuduna kapılarak yazdığımız sanılmasın. Demagoji hiç bir zaman
“düzeltilemez”. Aydın gençlik ortamında sağlı sollu sapıtmaların bir “Ev sahibini şaşırtmak isteyen hırsız” tipini kimi temiz gence belirtmek istedik. Yanlış
hesap Bağdat’tan dönecektir.
“Sıffiyn” savaşında, namuslu ve yiğit Müslüman saflarını bozmak için Tefeci-Bezirgân Muaviye askerlerinin mızrakları ucuna Kuran’ı takarak, herkesten koyu “Müslüman” olduklarını göstermek istedikleri gibi, “sosyalizm”
demagogları da Marks’ın Kapital’ini ve başka “kutsal kitapları” kalkan gibi
kullanacaklardır. “Toplum Polisi”nin kalkanları ne ise, onlarınki de odur. Nitekim Toplum Polisi ne denli “Toplumcu” ise, demagoglar da o tür “Sosyalist”tirler. Bu sık sık unutturulmaya çalışılan doğruyu açıklıyoruz.
“Demagog”un (kuru lâfla kara kalabalığı ayartanların) kendi yalanına inanmış olup olmaması hiç önemli değildir. “Demagogun en tehlikelisi,
söylediğine inanmış olanıdır” der Lenin. Demagogların “samimî”leri değilse
bile, sahteleri, yanlış kapı çaldıklarını öğreneceklerdir. Şimdilik, hep onlarla
uğraşacak olmadığımız için, kulaklarını kimi saf gençlere gösterip bükmekle
yetiniyoruz.
Finans-Kapitalin bilinçli-bilinçsiz oyuncakları “yeni” bir “Aydınlık” getirdiklerini sanırlar. Oysa gölgedeki kurşunî efendileri yüzyıllardır, bile bile
lâdes oynarlar. Bugün adına “CIA Sosyalizmi” dediğimiz oyun ne ilktir, ne
sondur. Oyunun aktörleri gizli ajan siciline yazılmış mıdırlar? Kıçlarında polis
tabancaları var mıdır?.. Orası ikinci kertedir. Aktörlerin objektif olarak yaptıkları derlenilebilecek her noktaya yalan dolan bombaları atmaksa, rolleri CIA
sosyalizmi içindedir. Bizim için olayda hiçbir yenilik yok.
Eski adıyla “burjuva Sosyalizmi” her zaman, her yerde bukalemun gibidir.
Konduğu dalın rengini almakta eşsizdir. Bunlardan bir kaç eşantiyonu analım.
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1- Japonya’da “MARKSİST” Polis
Yeryüzünde Birinci Emperyalist Evren Savaşından sonra: Japon Emperyalizminin gizli polisi, kendi ajanlarını yetiştirdiği bir “Marksist” okul açtı.
Ve orada, gizli Finans-Kapital ajanlarına “Bilimsel Sosyalizm”in inceliklerini
öğretti. Japon “Marksist” ajanlarının başlıca görevleri, elden geldiğince İşçi
Sınıfı Partisi kuruluşunu baltalamak; bunu yapamazlarsa, İşçi Sınıfı Partisi
içine sızarak, orada “keskin sosyalizm” yırtınmalarıyla provokasyonlar ve mız
çıkarmaktı.
İt ürüdü, Kervan yürüdü. Japon İşçi Sınıfı Partisi, ajan köpekleri zararsızlaştırdı.

2- Çarlığın “PROLETER DEVRİMCİ” Ajanları
Gerçek Sosyalizmin İşçi Sınıfı Partisini baltalayan Gizli Polis “Komünizmi”, keskin “Marksist” Provokatörler Sosyalizmi yalnız 1. Emperyalist
Evren Savaşından sonra Uzakdoğu’da görülmedi. Ondan çok önce, Kapitalizmin yerleştiği her yerde İşçi Sınıfı kımıldandıkça, en kurnazca “Suret-i Haktan gelen” (doğruymuş gibi görünen) aşırı “Proleterci” (İşçi yanlı), değme
“Sol” (Goşist) veya keskin “Silahlı Sosyalist” provokasyonları binbir çeşitlilik
sundu.
Sosyal yapısı Türkiye’ninkine çok benzeyen eski Çarlık Rusya’sında, gerçek İşçi Sınıfı Partisini doğmadan boğmak, yahut doğunca soysuzlaştırmak
için kaç türlü provokatörlükler (kışkırtıcı gizli polis ajanlıkları) icat edildiği,
artık Türkiye’de dahi okunabilen klâsik edebiyat sırasına girdi.
Bunların en sistemli teorik olanı, Çar Jandarmasının Albay Zubatof’unca
uygulanan “Proleter Devrimciliği”dir. Frenkçede uvriyerizm (Koyu Amelecilik) denen bu ideolojiye göre, işçiler eylemci aydın gençlere kanmamalıdırlar. İşçi Sınıfı Partisi yerine sırf işçilerden kurulmuş örgütlerde kendi çıkarlarını aramalıdırlar.

3- 1905 “Devrimci”si: POP GAPON
O provokasyonların en korkunç ve dillere destan Anıt örneği (şâheseri),
kişi olarak: Pop Gapon’dur. Pop Gapon bizim kılkuyruklar gibi yazı çizi kılıbıklıklarıyla havanda su dövmemiş ve yalnız bayağı “endikatörlük” (İşçi
ve Köylü hareketlerini ve liderlerini belli etmeden polise ele vermek) rolü ile
yetinmemiştir.
Pop Gapon, bugün artık herkesin tanıdığı içyüzüne rağmen, o zaman herkesçe Rusya’daki 1905 İhtilâline öncü olan ilk İşçi Ayaklanışının kendiliğindenci “Lideri” sayılmıştı. Pop Gapon, işçileri ellerinde dilekçe, ilâhiler okuyarak: “Çar Baba”larına dertlerini dökmeye götürmüş, ünlü Kızıl Meydan’a
gelen temiz işçi ve halk yığınlarını Kanlı Pazar’da kılıç ve kurşun yağmuru
ile yere serdirmişti. Bu hareketin ardından, aynı Pop Gapon, Avrupa’ya geçip,
Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi’nın tek ayık lideri Lenin’i de gizli gizli
ziyaret etmişti.

263

Pop Gapon’un bir Okrana Ajanı (Gizli Çar Polisinin Papaz (ilmiyye) mesleğinden adamı) olduğunu bugün bilmeyen kalmış mıdır? Pop Gapon, gerçek
Sosyalizmin 1903 Kongresi’nden beri ordulaşmış İşçi Sınıfı Partisini baltalamak için İşçi Sınıfını kurşunlatarak yıldırmak görevini üzerine almıştı. Farkına varmadan, yaptığı provokasyonla ülkeyi Çar zulmüne karşı bir uçtan öbür
uca silâhlı isyana giriştiren tepkiyi aceleleştirdi.
İt ürüdü, Kervan yürüdü. İşçi Sınıfı Partisi, ajan köpekleri Rusya’da da
zararsızlaştırdı.

4- Türkiye’nin “POP”ları
İşçi Sınıfı Partisine karşı Türkiye burjuvazisi Çar Üstâdından ve uluslararası Finans-Kapital Efendilerinden hiç aşağı kalmamak için sürekli idmanlar
yapmıştır.
Türkiye’nin Modern Tarihini azıcık yaşayanlar ve bilenler, Mütareke yıllarında yabancı emperyalist ajanlarının ve yerli burjuvazinin hangi “İştirâkiyyun” (Komünizm) ajanlarını nasıl piyasaya sürdüklerini hatırlarlar. Bunların
başlıca görevleri: Türkiye’de gerçekten bir İşçi Sınıfı Partisinin doğuşunu
önlemek, baltalamaktı. Bunu yapamayınca; ya herkesten daha önce davranmış
görünerek bir “Sosyalist Parti”, hattâ “Komünist Parti” kurmaya girişmek
yolunu tuttular; yahut İşçi Sınıfı Partisi içine sızarak, orada keskin “Sosyalizm” hatta “Komünizm” formülleriyle, el çabukluğu marifet, hokkabazlık
yolundan provokasyonlar ve mız çıkarmak görevini en “Bilimsel”, yahut en
inadına “Devrimci” perdesi altında yerine getirmeye koyuldular.
Türkiye’nin karanlık ve nankör Sınıflar Savaşında ne aşamalar geçirilmedi? Yaşayanlar bir gün ayrıntılarıyla açıklayacaklardır. İşçi Sınıfı için ve çeşitli
işyerlerinde uzun yıllar gizli polisin kurduğu “Komünist Hücreleri” işletildi.
Bu polis komünistleri, uluslararası emperyalist casuslarla ve ajanlarla da el ele
vererek, foyaları ortaya çıkıncaya dek: “Üçüncü Enternasyonal” adına, foyaları sırıtınca: “Üçbuçukuncu Enternasyonal” adına tahrikât, propaganda,
teşkilât yaptılar.
Öylesi günler oldu ki, pek aşırı Polis Marksist- Komünistlerinin İşçi Sınıfı ve halk yığını içine yaydıkları ateşli “Komünist Beyannameleri”nin ve
“Komünist Dergileri”nin hesabı, gerçek İşçi Sınıfı Devrimcilerinden soruldu.
Elebaşıları azılı “polis komünistlerinden” olan boylu boyunca sözde: “Komünist Teşkilatlarının gürültülü sözde: Komünist tevkifatları” yapıldı.
Sonra, bu yaman “Komünist Tevkifatları”nın aslan ajanlar, mâsum işçilerle
birlikte, Polis Birinci Şubesinde epey “müthiş” sorgu sualden geçirilip, bir
karanlık saatte, Polis Müdürlüğünün arka kapısından: “Defolun!” diye sokağa
(İşçi Sınıfı içinde) fırlatıldılar.
İt ürüdü, Kervan yürüdü.
Türkiye İşçi Sınıfının Partisi, hep “ileriye kaçan” ajan köpekleri, sık sık
zararsızlaştırdı.
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5- Provokasyon Amacı: İşçi Sınıfını Partisiz Bırakmak
Bu kısa açıklama bize neyi belli ediyor?
Şunu:
Kışkırtıcı ajan köpeklerin İşçi Sınıfına saldırışları her zaman, sınıfın en
bilinçli, en fedakâr, en yiğit öncülerinin örgütlendiği İşçi Sınıfı Partisine karşı
olur. Ağzıyla kuş tutsa, partisiz bir sınıf her zaman torbada kekliktir. Yapılan
saldırı parti ortada görünmüyorsa; İşçi Sınıfı Partisinin olamayacağı, hiç değilse “henüz zamanı gelmediği” yâvesini işler. Parti, bu havlayışları kısa
kesmek için yeni aşamasına davrandı mı, “herkesten önce” bir provokasyon
örgütü öne sürmeye girişir.
Sosyalizm düşmanları için başka her şey mubahtır: “Solculuk” da, “Sosyalistlik” de, “Komünistlik” de en aşırıca ajitasyon ve propaganda edilebilir.
Yeter ki İşçi Sınıfı Partisi bozulsun. Çelik, çekirdeksiz “Sosyalizm”ler, nasıl
olsa örgütlü gericilik tarafından bozguna uğratılır. Burjuvazi bilinçli ve örgütlüdür ya...

6- Minarenin Kılıfı ve Sıçan Aklı
Kendilerini ilkin 50 yıl önce çıkmış ilk Aydınlık dergisinin oldubittiyle
“mirasçısı” pozunda gösterebileceklerini uman “ne idikleri belirsiz” kişiler,
düşüncemizi ve yazımızı almak için bize çok alçak gönüllüce baş vurdulardı.
Kendilerine: Yayının ancak örgüt için bir duvarcı sicimi olabileceğini anlattık. O şartla yazı verdik.
Onlar çok geçmeden açıkgözlüğe başladılar: Yazdıklarımızda yeni bir öneri görünce, çıkacak dergide o öneri yerine, aynı düşünceyi sulandırarak, ilkin
“kendi buluşları” imiş gibi öne sürdüler. Bir iki sayı sonra, yayınlanan yazılarımızın aslı okurlara, o keskin sosyalistlerin “buluşlarını” taklit eden bir
geç kalmış düşünce imiş gibi sunuldu. “Proleter Sosyalizmi” ile “Burjuva
Sosyalizmi” deyimlerimizin başına getirilenler gibi... Kalpazanlık mıydı bu,
yoksa toyca kurnazlık mı?
Biz, tükenmez iyi dileğimizle, o turfanda “sosyalist” beyciklerin, Tefeci
Bezirgân artığı küçük burjuvalıklarına verdik. Düzelirler umudu ile görmezlikten geldik. Oysa onlar atı alınca Üsküdar’ı geçecek harâmilikteymişler. Sosyalist Ortamda “Bilimsel” logorre’lerini (söz ishallerini) akıllarınca geçer akça
kılar kılmaz asıl içyüzlerini açığa vurdular. Türkiye’de: “İşçi Sınıfı Partisi’nin
objektif ve sübjektif şartlarının yetersiz olduğu” iddiasına sıçradılar.
O zaman aldı bizi bir düşünce. “Karaman’ın koyunu, sonradan çıkmıştı
oyunu!” Tıpkı Polis ajanlarının İşçi Sınıfı Partisini baltalama taktiklerine pek
benziyordu bu “Şartların yetersizliği Teorisi”. Ne yapıyorsunuz deyince,
yetersizlik yazısını kendi dergilerindeki “Özgürlüğe” atfettiler. Ama yalanlamadılar da. Minareyi çalanlar, kılıfını hazırlamışlar demekti. Sıçan tırtıkçılığı
ile vakit kazanacaklardı. Hele boylarını göstersinlerdi.
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7- Suçüstü Yakalanış
Sonradan Ak-Aydınlıkçı olacaklar, meşru savunma durumuna itilmiş arkadaşlarının eylemlerini “Anarşistlik” ilân etmekte, bezirgân Parti liderleriyle
aynı zamanda ve aynı kaba yellendiler. O yüzden Eylemciler ile “sosyalizmin
bilimi”ni yazar geçinenler arasında çıngar koptu. Ak-Aydınlıkçı’lar kendilerini “Proleteleter Devrimci” ilân eder etmez, ansızın herkesten daha “Keskin
Sosyalist” görünmenin yolunu “Mao-Mao”culukta buldular. Ve dün “eleştirdikleri” eylemcilerin “Silahlı Halk Savaşı” parolasını şiddetle (ama kaloriferli apartmanlarında) döktürdüler: Onlar mı eylem düşmanı?
Az önceki “Bilimsel” perhizlerini, şimdi Mao-Mao’culuk turşusu ile
keskince bozmuşlardı. “Tarihsel Maddecilik Yayınları”nın üç son kitabı çıkınca, Tatar ağaları geç kaldıklarını anladılar. Bu yol “İşçi Sınıfı Partisi”ni
herkesten önce kendilerinin girişiminde kurmak sevdasıyla “Sosyalist Kurultay” çağrısına ılgar ettiler. Ve bir yol daha metotlarına sâdık kaldılar. Kaç
yıl önce “Sosyalist” gazetesinde çıkmış “Sosyalistler Konferansı” çağrısını
ağızlarında, hiç anmaksızın, soysuzlaştırma çabasına daldılar.
Yaşları benzemesin, Dünya’da ve Türkiye’de İşçi Sınıfı Partisi’ni önce
baltalama, sonra ele geçirme yolundaki casus taktiği ve provokasyonu ile iyice
paralele düştüklerini, ve “Cesaret arz ederken, sirkatlerini söylediklerini”
anlamadılar. Suçüstü yakalandılar.

***
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CIA SOSYALİZMİ TARİH KALPAZANLARI
9 Mart 1971
Ak-Aydınlık, onu yanlışlıkla okuyacak olan her delikanlıyı, “Hanyayı
Konyayı bilmez” enayi yerine koyarak şöyle diyor:
“Proletaryanın devrim hedefine yönelmeyen bir tarih tezi, proletaryanın bilimi değildir.”
Söz konusu Tarih Tezi’nin özü “Antika Tarih”in gidiş kanunudur. Bu
kanuna göre sınıflı toplum (yani medeniyet-uygarlık) insanlığı ne zaman bir
çıkmaza soktuysa, o zaman barbarlık (yani sınıfsız toplum, ilkel sosyalizm) kılıcını çekmiş, Gordios’un kör düğümünü kesmiştir. Bu Tez’de “proletaryanın
Devrim hedefine yönelmeyen” ne var?
Anlatılan açıktır. Sosyalizm, toplu yaşamak zorunda olan insanlığın öyle
güçlü bir eğilimidir ki, en ilkel (tarihöncesi) biçimi ile dahi, yedi bin yıl toplumu yok olmaktan kurtarabilmiştir. Modern İşçi Sınıfı gibi bir devrimci sosyal
sınıfın bulunmadığı antik medeniyetler boyunca, barbarlığın ikide bir yarattığı
rönesanslar (dirilişler), gerçekte (ilkel bile olsa) gene sosyalizm’in eseridir.
Modern İşçi Sınıfının Sosyalizmi ile İlkel Sosyalizm arasında, medeniyet tarihçilerinin uydurdukları uçurum üzerinde insancıl bir köprü vardır.
Sosyalist beycikler, bu Tez’de ve yığınla aydınlatıcı başka sonuçlarında,
“proletaryanın devrim hedefine” yönelmemiş hangi noktayı görüyorlar?
Bunu anlamış ve anlatmış değiller. Ancak kırk yıl işlenmiş bir araştırmayı,
birkaç saatlik üstün körü ve kuyruk acılı okumayla, bir vuruşta yere sermek
sevdasındalar. O yüzden, Tez’in bütünlüğü içinde değerlenebilecek birkaç satırının önünü sonunu makaslayarak, Tez’in aslını bilmeyen birkaç çocuğu kandırmaya yeğkiniyorlar.
Kara Cümlesi Eksik Sosyal Cambazlıklar
Tabiî her sosyal tez gibi, söz konusu Tarih Tezi de, “kürsü sosyalisti”
Beyciklerin sandıkları gibi yahut göstermeye çabaladıkları gibi bilim için bilim yapma hevesinden doğmadı. Doğulu toplumlardaki sosyal sınıf savaşlarının batıdakilere göre çok daha karmaşık oluşu yüzünden yapılmış kırk yıllık
teorik-pratik savaşların bir sonucuydu. İster istemez o çok özellikli savaşların
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anlamları ve gelişmeleri üzerinde uygulamalara yankılar verecekti.
Ak-Aydınlıkçı sosyalist beyciklerimizi de en çok üzen şey bu uygulamalar
olmuş. Uygulamalardan birisi Tarih Tezi’nin Osmanlı Tarihinde ispatlanışıdır.
Buna öyle içerlemişler ki, her kızdıklarına akrep kuyrukları ile sokmaya çalıştıkları, o yaman “revizyonizm”lerini nasıl kullanacaklarını bilemiyorlar.
Şöyle “bilgincil” sözler kekeliyorlar:
“Kıvılcımlı’nın tahlilinde, tarih içinde toplumun geçirdiği sarsıntılar,
bir ileri aşamaya atılıştan hep kulak arkası edilmektedir.”
“Eş mâna?” Ne demek istedikleri anlaşıldı mı? Yüksek öğretimde bu denli “kara cümlesi eksiklik” olmamalı. Belki bir kaleme alış veya düzeltim
yanlışıdır. Geçelim. Asıl okuyacak olana Tarih Tez’inden iki fâre yakalayıp
sunuyorlar:
1 - Osmanlılığın “kuruluş” problemi;
2 - O problem yüzünden tarihi “dümdüz”, “metafizik” görüş…
Ak-Aydınlıkçı sosyalizm aslanları, bu iki iddialarını tutturabilmek için
“dümdüz” yalanlar uydurup, hiçbir metin vermeksizin inanılmaz “cambazlıklara” girişiyorlar. Sırasıyla görelim.
Osmanlılık üzerinde, Tarih Tezi’nin açık metinleri yerine, cici sosyalizmin
şu iki makyajlı genelev sermayesi müşteriye sunuluyor:
“Kıvılcımlı, Osmanlı Devletinin kabile demokrasisi gelenek ve görenekleri üzerine kurulduğunu söylüyor. Tam tersine, Osmanlı Devletinin
kurulması kabile demokrasisinin yıkılması ve yerini feodal bir devletin
alması olayıdır.”
Kıvılcımlı’nın böyle bir cümlesi yok. Cici sosyalizm Beyciklerinin “bilimsel” kafacıkları öyle yakıştırmış. Sonra dönüp o bayağı yakıştırma üzerine
Kıvılcımlı’yı arkadan vuracaklar. Böyle uydurma lâfla adam kandırmak aslanlık değil, sosyalizm kediliği bile değil, tam müflis küçükburjuva kalpazanlığını
ve burjuva düşünce vurgunculuğunu maskeleyen sosyalizm çakallığıdır.
Nasıl mı?
Belirtelim.

Metafizik Kaşığı İle Skolastik Pisliği Yiyiş
Tarih Tezi, Osmanlılığın, kabile demokrasisi “üzerine” değil, kabile demokrasisinden kaynak almış vurucu güç “tarafından” kurulduğunu görür.
Osmanlılık kabile demokrasisi “üzerine kuruldu” denilirse: Osmanlılık yaşadıkça, hep kabile demokrasisi üzerine dayandı, demek olur ki, gerçeğe aykırı düşülür. Çünkü “Osmanlı Devleti kurul”dukça elbet “kabile demokrasisi
yıkılmış”tır.
Kabile demokrasisi hem kendisi yıkılıyor, hem Devleti kuruyor, bu nasıl
olur denecek? Bu “çelişkidir” denecek. Tamam; biz de onu söylüyoruz. Eğer
bu söylediğimiz, kendi aklımızdan uydurulmuş bir çelişki olsaydı, elbet “saçma” olurdu. Ne var ki, Osmanlı Tarihinin som gerçekliği o çelişkinin zembe-
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reği ile kurulmuştur. Yâni, İslâm ve Bizans derebeylik devletlerini yıkan da,
Osmanlı Devletini kuran da aynı zamanda, aynı ilkel sosyalizm ilişkilerini
yaşatan “kabile demokrasisi”nin ilk Osmanlı ilblerine (gazilerine, şövalyelerine) verdiği güçtür.
İlk Osmanlılar Bizans tekfurları, yahut Selçuk Sultanları gibi derebeyleşmiş bulunsa idiler, fethettikleri yerlerde Dirlik Düzeni denilen köklü toprak
reformunu ve tarihsel devrimi yapamazlardı. O zaman toprak köleliğinden
“Çiftçi” durumuna geçmek isteyen ezik köylüye halk yığınlarınca kucak açılarak karşılanmazlardı. Dolayısı ile Osmanlı Fütuhatı, saman alevi gibi, üç kıtayı
çarçabuk saramazdı. Osmanlı Devleti 600 yıl yaşayamazdı. Bütün o zincirleme
tarih olayları en kör gözün bile görmezlikten gelemeyeceği gerçekliklerdir.
Hacıağa yahut Finans-Kapital veletlerinin paşa keyiflerince uyduracakları sosyalizm kalpazanlığı ile görmezlikten gelinemezdi.
Buna karşılık, o tarihsel devrim prosesinin vurucu gücü olan ilkel sosyalizm (Ak-Aydınlık Beyciklerinin sevdikleri deyimle: “Kabile demokrasisi”)
Osmanlı Devletini kurarken, kendi kan örgütlerinin yıkılışını getirmedi mi?
Getirdi. Devleti kuran güç yıkılır: Bu canlı, gerçek çelişkiyi namusluca kavramak için, üç buçuk skolastik kürsü döküntüsü cici sosyalistin üç buçuk yılda
“diyalektik maddeciliği” ezberleyip metafizik beyinsizliğe soysuzlaştırması
yetmez. Diyalektik, ezberlenecek bir CIA Sosyalizminin dogm’u değildir. Tarih içinde canını dişine takıp dövüşenlerin, adım adım uygulayabilecekleri
bir metot ve mantık işidir.

Sosyalizm Çakallarının Vakıfa Pevlemeleri
Cici Sosyalizm çakalları, onları belki adam olurlar sanmış olan Türkiye
İşçi Sınıfı savaşçılarının ayak izlerini koklaya koklaya “pev-”lemekle, bozgunculuk yaratabileceklerini mi umuyorlar?
Boşuna çaba. Onu, kendilerinden çok daha aktif küçükburjuva şarlatan
devrim yobazları bile yapamadılar. Osmanlı Tarihi, öyle Marksizm softalığının
tekerlemesi gibi “kabile demokrasisinin yıkılması ve yerini feodal devletin
alması” biçiminde olmadı. Bu, eski sapık sosyalizm şarlatanlığı Trotskizmin,
aşırı ve keskin “permanan devrim” gevezeliği ile Leninizmi mat etmeye
kalkışmış yenik formülünü tarih alanına yakıştırıvermek olurdu. Trotskizm de,
onmaz maskara küçükburjuva beyinsizliği ile, tarihin basamaklarını “düz” ve
“yalınkat” edebiyat mantığı ile atlamak için şöyle demişti:
“Çarlığın yıkılması ve yerini proletarya devletinin alması”
Bu formül, sürü sürü zıpçıktı aydın sosyalistin ve gizli açık provokatörün
ağzının suyunu akıtmış, suyu bulandırmıştı. Tarih öyle yürümedi Çarlık yıkıldı. Onun yerine burjuva iktidarı Kerenski’leri kullandı. Sonra onu işçi-köylü
iktidarı kovaladı. Proletarya demokrasisi gene köylü yığınlarıyla sosyalizme
geçişi sağladı.
Tarih ileriye gidiş gibi geriye gidişinde de, hangi basamakları aştı ise, onları olmamış saymak neyi değiştirir? Osmanlı Tarihi, “kabile demokrasisi”
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yıkılır yıkılmaz “feodal bir devlet” biçimine girmedi. Tarihin belirli çağı
üzerinde yapılmış bir kesitle, tarihin bütün gelişimi üzerine genelleme yargı
yürütmek: 19’uncu Yüzyıl ortalarına dek az çok mazur görülebilecek burjuva
metafizik mantığını ve metodunu kullanmak demektir.
Ak-Aydınlıkçı beycikler, kendilerine sakınmaları için kaç yol açıklama
yaptığımız bir çukura düştüler. Burjuva profesörlerinin sempozyumundaki
metafizik “Osmanlı Feodalitesi” tekerlemelerini sözde bize gönderip eleştirimizi alacaklar ve hepsini birden basacaklardı. Bir daha sözlerinde durmadılar.
Burjuva tarih tezini mal bulmuş mağribî gibi yayınladılar. Şimdi düştükleri
skolastikle, kendi kafalarını da çorba ederek cezalandırdılar.
Söz konusu Tarih Tezi, Osmanlı toplumunun toprak temelinde derebeyleşmeyi azıttıran kesim (mukataa) düzeninden önce, ilk yüzyıl boyu sürmüş,
ikinci yüzyıla doğru Mehmet Fâtih olmadan yeni bir dirilişe uğratılmış bir dirlik düzeni yaşandığını açıklamıştır. Ak-Aydınlıkçı cici beycikler o yüzyıl boyu
yaşanmış ve “Mirî Toprak” rejimiyle tâ Tanzimat’a dek kalıntılarını zaman
zaman teptirmiş bulunan Dirlik Düzeni’ni niçin atlıyorlar?
Akıllarınca Tarih Tezi’ni yalan dolanla çürütmek için.

Tarihin Gelişimini “dümdüz” Eden Kim?
Bir tezi çürütmek için, ilkin onun özünü namusluca, hiçbir tahrife girişmeden olduğu gibi koymak, sonra yanlışlığını gerçek olayların ışığında açıklamak gerekir. Cici sosyalist beycikler bunun tam tersine kalkışıyorlar. Tez
üzerine kendi uydurdukları yalanlara dayanıp, bilmeyenleri aldatacak şöyle
sövgüler havlıyorlar:
“Kıvılcımlı’nın Tarih Tezi Marksist bir tarih kavrayışından uzaklaşmakta, sonuç olarak tarihi dümdüz bir gelişme olarak gören metafizik bir
tez olmaktadır.”
Evet. Bunu yazabiliyor. Sözcüklerin, anlam namusu tanımayan dillere isyan edemeyeceklerini bilen cici sosyalistlerimiz hep öyle kelimelerin ırzına
geçmekle, kendi namuslarını lekelediklerini kavrayamıyorlar. Yukarıda, Osmanlı Tarihinde burjuva bilginlerinin ve Ak-Aydınlıkçı çömezlerinin nasıl
“metafizik” mantıklarına kurban gittiklerine değdik. Ak- Aydınlık beyciklerinin en bukalemunu olan D.P.’ye (Demokrat Parti’ye değil, onun ilk faşist
komandolarından keskin Sosyalizme fırlamış Bay D.P.’ye) yanımıza her sokuluşunda en az birkaç öğün söylediğimiz söz hep; “tarihi dümdüz bir gelişme” saymaktan çekinmesi idi. Şimdi sıra onlara gelmiş. Onlar bizi “dümdüz
gelişme” ile suçluyorlar!
Ne var ki, Tarih Tezi yıllar yılıdır yazılı ve basılı olarak ortada duruyor.
Acep Ak-Aydınlık beycikleri Tez’e “tükaka” demekle kimsenin okumayacağını, hele anlayamayacağını mı sanmışlar?
Tarih Tezi, Osmanlılığın ilkel sosyalizmden sınıflı topluma ve en sonra derebeyleşmeye geçişindeki basamakları, en somut örneği ile 300-400 yıl
önce yazılmış Osmanlı Tarih’lerinden alıp açıklamıştır. Örnek, Hacı Halife
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(G. 1058, İ. D. 1647) ile Naimâ (G. 1121, İ. D. 1708)nin tarih felsefelerinden
özetlenmiştir.
“Tarih-Devrim-Sosyalizm” kitabında, ilkel sosyalizmden medeniyete geçiş, olağanüstü duru gerçeklikte beş “Tavır” (Aşama) olarak özetlenir:
1. Tavr-ı Evvel:
“Doğuş sıralarında devletin “sahibi” vardır. “YOLDAŞ ve GÖZCÜ”
demek olan sahibidir o... Sahip sözcüğünün ilk anlamından kayışı, gittikçe ZIT anlama gelişi: Toplumun özellikle toprak münasebetlerindeki soysuzlaşma, DEREBEYLEŞME gidişi ile geçirdiği değişikliklere ayna olur.”
(Tarih-Devrim-Sosyalizm, 1965, s. l63)
Bu açıklama nedir?
Tarihin “dümdüz-metafizik” değil, diyalektik bir gelişimle “zıt” (çelişik) gidiş gösterdiğine belgedir. Ve bütün ondan sonraki dört “Tavır” (Aşama)
böyle diyalektik ilişki-çelişkilerle Derebeyleşmeye doğru basamak basamak
atlayıp geçer.
Derebeyliğe Uzanan Dört Aşama
2. Tavr-ı Sâni:
“İlk barbarın ülkücü karakteri aşınmaya başlar. Toplumda o zamana
kadarki KAN teşkilâtı yerine, SINIFLAR ve SINIF dövüşü geçince; artık,
içerideki gerginliği dengeleştirecek eski her şeyde ORTAKLIK: Müşareket prensibini güden GELENEK ve GÖRENEK’ler YASAK edilecektir.”
(a.y., s.165)
“KANDAŞLIK bağları yerine KUL, AĞA, KÖLE ve EFENDİ münasebetlerini geçirmek kolay edinilir bir bilim değildi. O hinoğluhinliği
başka kimse çakmadan öğrenen açıkgöz, eski KAN düzenli EŞİT ve KANDAŞ toplumu ancak atlatabilir.” (T.D.S., s. 167)
Her düşünce dolandırıcısı olmayan için besbelli olduğu gibi: “EŞİT
KANDAŞLIĞI... YASAK” etmekle, onun “GELENEK-GÖRENEK”lerini
“YOK” etmek arasında uçurumlar vardır. Toplum bu uçurumlu aşamaları atlaya atlaya en son konağı olan DEREBEYLEŞME’ye varacaktır. İlgilenenler
ayrıntılarını yerinde okur. Son üç aşama için birkaç söz:
3- Tavr-ı Sâlis:
“Bezirgân Medeniyetin yükselişi”, “sosyal ve ekonomik gelişim devridir.” (T.D.S., s. 171)
Demek Toplum, üçüncü aşamasında bile, henüz derebeyleşme arteriosklerozu’na girmemiştir. Gerilemez, ilerler.
4- Tavr-ı Râbi:
“Bezirgân medeniyetinin durması”, “eski, nispeten namuslu, az çok
idealist devlet adamları ortadan kalkmış”tır. “Teâtı-i İrtişâ” (rüşvet alış-
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verişi) ve “Mala meyilli Ricâl-i Mutlaka” (özel mülkiyet eğilimli müstebit
devlet adamları) türemiştir. (T.D.S., s. 172)
Demek Toplum ancak dördüncü aşamasında derebeyleşmeye başlamıştır.
Henüz gerilemez ise de ilerleyemez de.
5- Tavr-ı Hâmis:
“Bezirgân medeniyetinin çökmesi” (T.D.S., s. 173.) “temeli: Bezirgân
- derebeyi farelerince aşınmış bir toplumun öteki bütün siyasi, hukuki,
ahlâki, felsefi, dini vb. ÜSTYAPISINDA iler tutar yer kalamaz.”
“Artık boğuşma üst tabakaları sarmıştır. HARP önlenemez, sürer. İSTİKRAZ yetmez, arttırılır. DEREBEYİCE ödünç almalarla MÜSADERE’ler: Çapulu zenginler katına doğru çıkarır. Onlar, çalışan fakir halk
gibi kaderlerine küsmezler. Birbirlerine düşerler. Yahut Osmanlı usulü:
KOYU DİNDARLIK ayranları kabarır. Kimi “HACILIĞA”, kimi Mısır’a çil yavrusu gibi kaçışırlar. “Ve son VURUŞU yapacak BARBAR,
toplumun altlı, üstlü bütün sınıflarınca, kurtarıcı gibi beklenir.” (T.D.S.,
s. 174)
Bizim cici sosyalist kılkuyruklar, bunları okumamış mıdırlar?
Tarih Tezi, Antika Tarihi böyle batıp çıkan sonsuz çelişkileri içinde buluyor: Beyciklerin, yayınladıkları burjuva feodolizm anlayışının skolastik batağından burunlarını çıkarıp Tarih Tezi’ni dümdüz bir gelişme, metafizik bir
tez olarak ilân etmeleri neye benzer?
Onlardan daha özürlü olan isterik salon kokotunun, kendi pisliğini lavantalarla örtmesine... Yahut onlardan daha haklı olan sokak fâhişesinin, aşağılık
kompleksi ile, bütün komşu kadınların namuslarından şüpheyle konuşmasına
ve herkese pislik atmasına... Kadıncıklar mecbur. Bu beycikleri yalana, dolana,
namussuzluğa zorlayan yok, sanırız.”

***
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Bin Kalıplı, şimdi de Kıvılcımlı’nın mirası
Vatan Partisi’nin ismini kirletmeye çalışıyor
Evet. Kıvılcımlı, işte senin ve avanenin siyasi içyüzünü böylesine açık, net
ve kesin biçimde gösteriyordu devrimci ortama. Ve sen, siz bu satırlarda çırılçıplaksınız. Bütün düzenbazlığınızla, bütün iğrençliğinizle, bütün hokkabazlığınızla, bütün hainliğinizle. Unutma, sadece “kral çıplak” olmaz. Sizin gibi
hainler de işte böylece çıplacık ortaya konuverirsiniz. Bütün maskeleriniz,
peçeleriniz, kalıplarınız sökülüp önünüze atılıverir. Kaçacak delik ararsınız
ondan sonra. Daha doğrusu, içine girip gizleneceğiniz yeni bir kalıp…
Sen durumun, gerçeğin bu olduğunu adın gibi biliyorsun. O nedenle de
bir hırsızın hırsızlık yaptığı yerden hızla uzaklaşıp kaçtığı gibi Kıvılcımlı’dan
ve onun mücadelesinden, mirasından, hatırasından hiç söz etmiyorsun, geçen
Pazar yaptığın “olağanüstü kongre” konuşmanda:
“Vatan Partisi, Namık Kemaller tarafından Belgrad ormanlarında kurulmuştur. Tıbbiye’nin bodrumlarında hürriyet kahramanları tarafından
kurulmuştur. 4 Eylül 1919 gibi Atatürk ve arkadaşları tarafından Sivas’ta
kurulmuştur. Sivas’ta kurulan Vatan Partisi’nin ben birinci üyesiyim.
Herkesi üye olmaya çağırıyoruz.”

Namık Kemal’e sığınıyorsun, Atatürk’e sığınıyorsun, yeni bir kalıp olarak
bu sefer de. Vardığın her yeri, kullandığın her kavramı düzenbazca sömürüp
karalıyorsun, kirlendiriyorsun. Eskiden Mustafa Suphi’yi, 15’leri, Şefik Hüsnü’yü kullanırdın. Kendini o kalıpların içine girerek maskelemeye, gizlemeye
çalışırdın. Sözde Mustafa Suphi’nin, Şefik Hüsnü’nün yolundan gittiğin yalanını haykırırdın. Mecnunlarını, müritlerini bununla kandırmaya çalışırdın. Bir
zamanlarsa onlarca kitabının her bir sayfasında birkaç kez tekrarlardın “Mao
Zedung Düşüncesi” diye. Mao tarikatının Türkiye şubesinin halifesi olarak
satmaya çalışırdın kendini. Şimdi devir değişti, dönem değişti. O kalıplar para
etmiyor, değil mi?.. Onların siyasi rantı kalmadı. Hemen yeni bir kalıp buldun kendine. Vatan Partisi, Namık Kemal, Mustafa Kemal Atatürk… Senin
ne ilgin var Namık Kemal’le, onların mücadelesiyle? Bir de hiç utanıp arlanmadan Atatürk’e sığınmaya çalışıyorsun. Oysa, sen geçmişte yazdığın onlarca
kitabında Atatürk’e yüzlerce sayfa saldırdın, küfürler yağdırdın. Önceki yazılarımızda gösterdik bu rezilliklerini. Hadi burada yeri gelmişken madem yeni
kalıbın bu, geçmişte bu konuda söylediklerine bir iki örnek verelim:
“CIA’nın eski Ortadoğu sorumlusu Graham Fuller 1990 yılı başında
Türkiye’de yaptığı araştırmadan sonra hazırladığı raporda, Kemalizmin
bittiği saptamasında bulunuyordu. Fuller, Türkiye’ye ‘yeni kimlik’ olarak
“Ilımlı İslam”ı öneriyor.
“Gerçekten de, burjuvazinin demokratik devrimci atılımı olarak Kemalizm, artık tarihte kalmıştır ve Türkiye’nin geleceği üzerinde rol oy-
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nama şansına sahip değildir.” (Doğu Perinçek, Kemalist Devrim-1 Teorik
Çerçeve, Kaynak Yayınları, 6. Basım, Mart 2000, s. 16)
“(…) Kemalizm, burjuvazinin demokratik sivil toplum projesiydi.
Kapitalizmin sivil toplumu ise, ancak işçi sınıfının ve diğer emekçilerin
sömürülmesi üzerine kurulabilirdi. Bu nedenle Kemalist rejim, aynı zamanda burjuvazi ve toprak sahiplerinin emekçiler üzerinde diktatörlüğü
idi. Kemalizm, burjuva sınıfsal karakteri nedeniyle Kürt halkına ulusal
baskı uyguladı. Bu baskı, ayaklanan Kürt kitlelerine karşı kırımlara kadar vardı. Emekçilere ve Kürt ulusuna tavrı, Kemalizmin tarihe ayakbağı
olan yönünü oluşturdu.” (agy, s. 17)
“1920’lerde devlet yıkıcısı olan ve eski toplumla hesaplaşmaya giren
Kemalizm, 1930’larda kendi kurduğu devleti fetişleştirmeye ve üzerine
oturduğu yarı ortaçağlı ilişkileri pekiştirmeye yöneldi. Böylece Cumhuriyet’in demokratik burjuva toplum projesi dinamizmini kaybetti. Genç
Kemalist burjuvazi, daha da büyümek için birkaç yıl önce savaştığı Batı’nın sermaye güçleriyle işbirliği eğilimi içine girdi.” (agy, s. 25)
“Kemalizm, rolünü oynamış ve tarihte kalmıştır.” (agy, s. 28)
“1925 yılı, Kemalist iktidarın hem gericiliğe hem de halk güçlerine
karşı iki cephede baskı uyguladığı bir yıl oldu.” (agy, s. 95)
“(…) Fakat biz aynı zamanda, Kemalist rejimin işçi ve köylüleri ezen
burjuva karakterini açıkça ortaya koyar ve onunla mücadele ederiz.”
(agy, s. 109)

Evet yoldaşlar. İşte bu Bin Kalıplı Şef bu. Bugün artık geçmişteki Mustafa
Kemal’e ve Kemalizme yönelik tüm hakaret ve küfürlerini unuttu, günün en
hızlı, en keskin Atatürkçüsü oldu. “Atatürk’te birleşelim” diye çığlık atıyor.
“Biz Kemalist Devrimin tamamlayıcısıyız” diye nutuklar atıyor. Ve de kendisini yine hep yaptığı gibi büyük vatan kurtarıcı önder olarak sunuyor, öyle
satıyor.
Behey Bin Kalıplı!
Hiç de yüzün kızarmıyor değil mi böyle kalıptan kalıba geçiş yaparken, bir
kalıptan çıkıp öbürüne girerken?
Böylelerine ne der yoldaşlar halkımız?
Kırk kocadan ayrılmış bakire. Biz de Bin Kalıplı Halife diyoruz. PDA Tekkesinin şeyhi diyoruz. Üzücüdür ve enteresandır. Her dönemde bu fırıldak
kendisine müritlik edecek bir bölük zavallı bulabilmektedir.
E, ne diyelim? Burası Ortadoğu, Şark. İşte Tayyip de bütün vurgunlarına,
bütün zulümlerine, bütün ihanetlerine, bütün yalanlarına, düzenlerine, bütün
hukuksuzluklarına, kanunsuzluklarına rağmen, hâlâ 20 milyon civarında hüloğ’cu meczuplaştırılmış zavallı insan bulabilmektedir.
Yani özetçe diyeceğimiz yoldaşlar, işimiz zor. Ama sonunda mutlaka uyan274

dıracağız halk kitlelerini. Ve bunları Tarihte layık oldukları yere göndereceğiz,
oraya yazdıracağız. Yazılacaklar oraya, hiç kaçışları yok
Son olarak şunu da belirtelim ki:
Bütün siyasi hayatları boyunca Amerikan emperyalistlerine sadakatle hizmet eden, tabiî aynı oranda da bu millete, bu vatana ve bu halka ihanette sınır
tanımayan işbirlikçi hainleri, satılmışlar sürüsünü topla, “Milli Güç Birliği”
kuruyoruz diye, Kıvılcımlı gibi bir anıt devrimcinin, bir büyük ustanın eseri
ve hatırası olan Vatan Partisi’ni gasp ederek oraya doldur, bunun adına da
devrimcilik de, öyle mi?
Kimi kandırdığını sanıyorsun sen?
Herkesi PDA tekkesinin zavallı, cahil müritleri mi sanıyorsun?
Ömürlerini AB-D uşaklığı ile geçirenler, kullanım süreleri dolduğu için
efendileri tarafından hurdalığa atılınca birden geçmiş ihanetlerini unutarak
ulusalcı oluverdiler, öyle mi?
Gülerler kedinin çamaşır yıkayışına…
Bunların ulusalcılığının-milliyetçiliğinin Tayyipgiller’in dinciliğinden hiçbir farkı yoktur. Tayyipgiller nasıl halkımızın içten din duygularını sömürüp
siyasi ve parasal ranta dönüştürüyorlarsa, siz de ulusalcı-milliyetçi oynayarak
halkımızın milli duygularını sömürüp siyasi rant elde ederiz diye düşünüyorsunuz. Kontrgerilla’nın özel örgütü faşist MHP’nin yaptığından hiçbir farkı
yok yaptığınızın.
Bundan daha elim ve vahim olanı ise; bu namussuzluğunuzu, Kıvılcımlı’nın hatırası olan Vatan Partisi’ni kullanarak ve kirleterek yapıyorsunuz. Suç
işliyorsunuz... Bu yanınıza kalmayacak...
16 Şubat 2014
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Ayrım XV

Bu yazımız da, PDA Tekkesini,
sığınılacak güvenli liman sanma gafletine düşen
İP’li kadınlara bizim hediyemiz olsun

PDA Tekkesinin Şeyhi Doğu Perinçek ve bir zamanlar ikinci adam olan Gün Zileli

İlkin, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Evren Balta’nın
17 Şubat 2015 tarihli Yurt Gazetesi’nde yayımlanan “Bizi öldürenler, koruduğunu söyleyenler!” başlıklı makalesinden başlık altı spotu olarak verilmiş
şu paragrafı aktaralım:
“Siyasal iktidarın kaç çocuk doğuracağımı, ne zaman evleneceğimi,
sokakta ne giyeceğimi denetlemesi ile sıradan erkeklerin onlarla ne zaman sevişmek isteyeceğimi denetlemek istemesi arasında çok büyük bir
fark yok. İkisi de bana rağmen, benim için, benim bedenim adına karar
verme ve bunu uygulama hakkını kendilerinde gören korkunç bir cinsiyetçiliğin dışavurumları!”

Evet, aynen de öyledir, yoldaşlar. Biz de bu değerlendirmeye bütünüyle
katılıyoruz. Burada karşı çıkılan yaklaşımlar, her şeyden önce kadınlar üzerinde erkeğin denetim, yönlendirme hakkı olduğunu ön kabul olarak savunan
yaklaşımlardır. Söz konusu yaklaşımda, kadının özgür iradesiyle kadınlık işlevleri ve bedeni üzerinde tasarruf hakkı bulunmaz. O hak erkeklere aittir.
Özetçe kadın, kendi haline bırakılamayacak, çünkü bırakılırsa ne yaptığına ve
yapacağına güvenilemeyecek bir cinsiyettir. Bu sebeple de kadının hayatının,
sosyal yaşamının tümünün nasıl olacağına karar verme hakkı sadece erkeklerindir. Çünkü erkek, kadından üstündür. Kadın kendini bile yönetemez. Ama
erkek, hem kendini, hem kadını yönetecek yetkinliğe sahiptir.
Kadın Sorunu’nun çözümü budur, egemenlere göre. Adamlar böylece meseleyi kökten çözmüş olurlar. Kadın ne mi yapacak?
Erkeğine danışacak. Bu eşi olur, yoksa babası olur, erkek kardeşleri olur.
Onların buyruğuyla hareket edecek.
Tabiî bu sorun çözüş, kadını sosyal hayattan tümüyle koparan, onu Lenin’in deyişiyle “yatakla mutfak arasında köle yapan” bir sonuca yol açar,
kaçınılmaz biçimde.
Yani, kadının özgürlüğünü reddeder. Onu ezilen cinsiyet durumunda tutar.
Yine bu anlayış, kadına gönlünden kopup büyük fedakârlıklarda bulunarak
ufak tefek hak kırıntıları verir. Bununla da övünür, bakın biz kadına ne haklar
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veriyoruz, diye.
10 bin yıldan bu yana kadın hep bu ve benzer anlayışlar sonucu köle durumunda tutulmuştur. Günümüz burjuva toplumunda Parababaları, kadın işgücünün daha ucuz olmasından dolayı kadınlara üretimde belli oranda da olsa
yer almaları imkânını sağlamıştır. Ama bu da tümüyle kendi kâr hırslarının bir
sonucudur. Yoksa kadını düşünmelerinin değil.
Burjuva toplumu, düzeni var olduğu sürece ne yazık ki kadınların kurtuluşu mümkün olmayacaktır. Çünkü bu toplumun ekonomik gücü erkeklerin
elindedir. O güce sahip olan, onu elinde bulunduran her şeyi, tabiî kadın da
buna dahildir, parayla elde edebileceği bir meta olarak görür.
Mülkiyet kişilerin elinde olmaktan çıkarılıp kamunun olunca o zaman erkeğin kadın üzerindeki hâkimiyeti de kendiliğinden mecburen son bulur. Tabiî
10 bin yılın oluşturduğu erkek egemen kültür, sosyalist topluma geçiliverince
bir anda yok olmaz. Bu sebeple sosyalist toplumda da bu kadın düşmanı kültürün, geleneklerin, anlayışın ortadan kaldırılıp izlerinin bütünüyle silinmesi
için kadınların bir hayli uzun bir süre örgütlü mücadele vermeleri gerekir…

Perinçek, kadına karşı zalimlikte Tayyipgiller’le yarışır
Ne diyor Tayyip, meydanlarda, kürsülerde, ekranlarda, yoldaşlar?
“En az üç çocuk yapın.”
Tabiî Tayyip’inki nihayetinde bir istek, talep, temenni ve öneri olarak kalmaktadır.
Fakat zıvanadan çıkmış bir Pol Pot Karikatürü, kadına karşı bu zalimane
tutumu bin kat daha artırarak, şiddetlendirerek, Kant’ın deyişiyle “kategorik
imperatif” yani “kesin buyruk” olarak öne sürmektedir.
Hem de ne adına?
Devrimcilik adına, komünistlik adına, Marksistlik adına.
Kime karşı mı?
Örgütündeki, kendi eşi hariç, tüm kadınlara karşı.
Tabiî bütün despotlar gibi eşiyle kendisini, koyduğu yasağın kapsamı dışında tutmaktadır. Çünkü o, yasak koyucudur. Yasaklara uyucu değil. O emredecek, herkes de ona tartışmasız uyacak, boyun eğecek. Uymayanın örgütte
yeri yoktur.
Evet yoldaşlar, şimdi yine 10 yıllarca PDA Hareketinin Doğu Perinçek’ten
sonraki adamı (İkinci Adam) olmuş, aynı zamanda da Perinçek’in kız kardeşi
Feyza’yla evlenip eniştesi olmuş Gün Zileli’nin anılarından bir bölüm aktaralım. Yanlış anlaşılmasın, bu anılar PDA Hareketi’ni bir belgesel sadakatinde
anlatan, ortaya koyan anılardır. Hep söylediğimiz gibi, eksiği vardır ama yan280

lışı yoktur anlatılanların. Görelim:
“1976 yılının başında, Feyza hamile kaldı. Parti’nin “çocuk yapma”
yasağına o güne kadar sadakatle uyduğumuz halde, M. K. Çamkıran’ın
ve Doğu Perinçek’in bu yasağı delmelerinden cesaret alarak oldukça gevşek davranmaya başlamıştık. Birbirimize itiraf etmemekle birlikte, Feyza
da ben de memnunduk durumdan. Ama aynı zamanda da endişe içindeydik. Ya “parti”, çocuğun doğumuna izin vermezse? Niçin vermesindi canım? Doğu’ya, Çamkıran’a nasıl vermişti? Gerçi onların izin istediğini de
hatırlamıyordum ya! Onlar de facto bir durum yaratmışlardı. Biz de öyle
yapamaz mıydık? Hayır, yapamazdık. Çünkü ikimiz de “parti” disiplinine harfi harfine uyacak, şahsi isteklerimizi “parti”nin iradesine bağlayacak ölçüde naif devrimcilerdik.
“Haftalık raporumda, Doğu’ya, “Mozambikli”nin (Feyza için bu adı
kullanıyorduk), “kazaen hamile kaldığını” bildirdim ve “ne dersiniz” diye
sordum. “Keşke olmasaydı, ama ne yapalım olmuş bir kere, hayırlı olsun”
türünden bir yanıt bekliyordum. Ertesi hafta gelen cevap tam tersi yöndeydi. Cevapta, “iyi bir kürtajcıya” gitmemiz ve bir daha sefere “daha
dikkatli olmamız” isteniyordu. Gelen cevapla ikimiz de yıkılmıştık. Ama,
“parti disiplinine” kafa tutacak kadar cesur olmadığımız gibi, Doğu’nun
“bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu” sözünü hatırlatan tutumunu eleştirecek -içten içe eleştirsek de- bunu dışa vuracak ölçüde gelişmiş bir kişiliğimiz yoktu. Bu “emre” köle gibi itaat ettik.
“O dönem kürtaj legal değildi. Bazı doktorlar, kürtajı, kendi muayenehanelerinde illegal yapıyorlardı. Tabiî, bu ameliyatın yeterli sağlık koşullarında yapılması da paraya göre belirleniyordu. Gerekli parayı yatırırsanız, son derece iyi koşullarda ameliyat olabilirdiniz. Ama, bu parayı
veremiyorsanız, birtakım kasapların elinde başınıza ne geleceği hiç belli
olmazdı. Tabiî biz, parasızlık dolayısıyla ikinci kategorideki vatandaşlar
arasında yer alıyorduk. Aynı kötü deneyi daha önce yaşamış bir kadın
arkadaş, Feyza’yı alıp, Aksaray’daki bu küçük “mezbahane”lerden birine götürdü. Ben gitmedim elbette. Ama Feyza’nın anlattıklarından bu
korkunç yerin nasıl bir şey olduğunu gözümde canlandırabiliyordum.
“Doktor” denen kasap, “kesip biçme” işlemini, aldığı “cüzi” ücrete uygun olarak, neredeyse on dakikada tamamlıyormuş. Zavallı kadınlar, eline düştükleri kasabın kapısında kurbanlık koyunlar gibi bekleşirken, o
da içeride, kadınların rahminden kesip aldığı “kanlı et parçalarını” çöpe
fırlatıyormuş. Anlayacağınız, her şey gibi “insanca koşullarda” “çocuk aldırmak da sınıfsal olanaklara bağlıydı. Hayatlarının hiçbir aşamasında
insan yerine konmayanlar, burada da “insanî” bir muamele beklememeliydi.
“Böyle “ucuz” bir ameliyatın olumsuz sonuçlarına hazır olmak gerekirdi. Hayır, bununla, Feyza’nın, neredeyse üç aylık erkek çocuğunu aldırmasının onda yarattığı psikolojik sarsıntıyı kast etmiyordum. Sözünü
ettiğim, on dakika içinde yapılan alelusul bir ameliyatın geride bırakaca-
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ğı fiziki tahribat ihtimaliydi. Mikrop kapma, bıçak darbeleri sonucunda
rahimde ya da rahim ağzında yara açılması, kanama olması ve içeride
parça kalmasının yol açacağı büyük kanamalar vb. Sonuncusu Feyza’nın
başına geldi. Kürtajdan sonra dinlenmek için Doğu’yla Şule’nin Küçükçekmece’deki evinde kalıyordu. Ben o gece, onun başında kalmak yerine
kim bilir hangi büyük “tarihi görevin” peşinden koşarak geceyi başka bir
yerde geçirmiştim. Sabah Doğu’ların evine geldiğimde tuhaf bir durumla
karşılaştım. Kapı açıktı, içeri girdim. İçeride kimseler yoktu. Doğu, zaten o sırada İstanbul’da bulunmuyordu. Şule de gözükmüyordu ortalıkta.
İşin daha da garibi, Feyza da yoktu yatağında. O hasta haliyle kalkıp nereye gitmiş olabilirdi? Tam o sırada, yataktaki kan izleri ve yerdeki kanlı çarşaf dikkatimi çekti. Büyük bir telaşa kapıldım. Tam evden çıkmak
üzereyken Çamkıran girdi içeri. “Merak etme” dedi, “şu anda hastanede
ve durumu gayet iyi.” O gece Çamkıran da tesadüfen orada kalmış. Gece
yarısı Feyza’da büyük bir kanama başlamış ve Çamkıran bir taksi tutup
onu hastaneye götürmüş. Meğer Feyza’nın rahminde parça kalmış. Bu
çok tehlikeli bir şeydi, kanın zehirlenmesine ve annenin ölmesine bile yol
açabilirdi. Hemen hastaneye gittim. Feyza, geçirdiği ikinci ameliyattan
henüz uyanmamıştı. Uykusunda ağlıyordu.” (Gün Zileli, Havariler, s. 184186)

Tayyipgiller’in sol kulvardaki versiyonu:
D. P. ve Avanesi
Başta kadın gelmek üzere ailelerin, birlikteliklerin özlem ve iradesini
tanımayarak Hareketine koyduğu, halkımızın deyişiyle bu manyakça çocuk
yapmama kuralını ya da çocuk yapma yasağını ve onun ölümün eşiğinden
dönen, doğurmak istediği evladını kaybeden mağduru olan Feyza Zileli’yi
konu ederek soruyor Hürriyet’in kadın muhabiri Gülden Aydın (bu kadın da
PDA’ya yıllarca müritlik etmiştir) Bin Kalıplı Şeyh’e olayı:
“Zileli’nin kitapta yazdığı gibi partili kadınların doğurmasına karşı
mıydınız, kürtaj yapmalarını mı söylediniz?
“- Kürtaja karşıyım. Anadolu çocuğuyum. Ben öyle bir terbiyede büyüdüm ki bu türlü şeyler söyleyemem. En küçük çocuğum 8 yaşında. Doğduğunda, ben 53, Şule 46 yaşındaydı. Ona bile kürtaj yap demedim. 80
öncesi öyle bir hava vardı. Çocuk olmasın, ne olacağımız belli değil diye.”
(Gülden Aydın’ın D. Perinçek’le yaptığı röportaj, Hürriyet, 04.05.2002)

Bin Kalıplı fırıldak burada da meşrebine uygun olarak hiç utanıp sıkılmadan yalana ve inkâra sapıyor. Onlarca kişinin bildiği ve kurbanı olduğu yasağı
yok böyle bir şey, diyerek inkâr etmeye çalışıyor.
Dedik ya onun için yalan, dümen, hile son derece sıradan işlerdir. Neredeyse içgüdüselleşmiştir bu tür ahlaksızlıklar.
Fakat, psikolojik sorgu tekniği açısından bu yanıtı okuyan her uzman bura282

da yüzde yüz kesinlikte yalan söylendiğini anlar. Bir kere “Anadolu çocuğuyum. Ben öyle bir terbiyede büyüdüm ki bu türlü şeyler söyleyemem”, diyerek sorudan kaçıyor. Soruyu saptırıyor. Cevap vermiş gibi yapıyor ama cevap
vermiyor aslında, kendisini, suçluluk psikolojisiyle savunma arayışına giriyor.
Bir ikincisi, en küçük çocuğum doğduğunda eşim şu yaşta, ben şu yaştaydım
falan diyerek yine sorudan kaçıyor.
Bir kere senin o çocuğun, söz konusu yasağı savunduğun dönemde mi doğdu?
O gün, yani röportajın yapıldığı 2002 yılında çocuğun 8 yaşında ise doğum
tarihi 1994 olur. Bu tarihte hep bildiğimiz gibi ne Maoculuk kalmıştır, ne Mao
Zedung Düşüncesi, ne Pol Pot iktidarı ne de böyle akıl ve vicdan dışı parti
yasaklarının sökeceği bir ortam. Bu manyaklıkların hepsi iflas etmiş ve tarih
olmuştur artık. Kaldı ki senin en küçük çocuğun Gün Zileli’nin yukarıdaki
satırlarda anlattığı dönemde doğmuş olsa bile sen kendini o yasak kapsamı
dışında tutmuşsun zaten. Bu sebeple bu gerekçesinin de iler tutar yanı yoktur.
En sonuncusuysa, tevil yoluna saparak konuyu kütleştirip budayıp ılımlandırarak aslında hani derler ya çaktırmadan kabul etmiş oluyor yasağını.
Şöyle diyor: “80 öncesi öyle bir hava vardı. Çocuk olmasın, ne olacağımız
belli değil diye.”
Nerede öyle bir hava vardı?
Senin şeyhi olduğun Tekkenizde değil mi?
Ne olacakları belli değilmiş. Lafa bakın! Peki, işçinin, köylünün, aydının,
esnafın ne olacağı belli mi? Kimin geleceği belli Türkiye’de? Her an halkımızın her bir ferdi işsiz kalabilir, aç kalabilir, cezaevine girebilir, yok yere
mahkûm edilebilir, yaralanıp sakat kalabilir ve hatta ölebilir.
Gördüğümüz gibi yoldaşlar bu adamla ve kendine benzettiği avanesiyle
konuşmanın, tartışmanın hiçbir anlamı olmaz. Yılan gibi kıvrılır, kayar, döner, bükülür bunlar. Bir sonuca ulaşamazsınız. Çünkü içtenlik yok, ahlak yok,
namus yok, utanıp sıkılma yok. Bunlar Tayyipgiller’in sol kulvardaki versiyonudurlar. Neyse, geçelim bakalım…
Biz hep diyoruz ya yoldaşlar bunlara, Pol Pot Karikatürü, diye. Aslında o
bile değil de... Çünkü Pol Pot, ülkesini işgale girişen ABD Emperyalistlerine
karşı 5 yıl süren bir halk savaşına önderlik etmiş ve emperyalistleri ülkesinden
kovmuştur. Bu emperyalist saldırı ve işgal döneminde Kamboçya halkı 600
bin ila 800 bin arasında kayıp vermiştir. ABD Emperyalistleri, Ortadoğu’da
da 1990 Körfez Savaşı’ndan bu yana uygulayageldikleri gibi, mazlum ülkeleri
uçaklarıyla, füzeleriyle bombalamayı pek severler. Ve hep yaptıkları gibi bu
canavarlıklarını sevimli sözcükler kullanarak adlandırırlar. Kamboçya bombardımanlarını da B52 ağır bombardıman uçaklarıyla “halı döşeme” adını
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verdikleri yöntemle yapmıştı emperyalist haydutlar, cellâtlar.
Bin Kalıplı’yı ele alırsak; onda Pol Pot’un sahip olduğu yüreğin-cesaretin
binde biri bile yok. O aslında Pol Pot’u taklit etmeye kalkışan bir soytarıdır.

Pol Pot Katliamlarına PDA desteği ve övgüsü
1975’te iktidara geldikten sonra Pol Pot bütün şehirleri boşaltıp insanları
köylere tarım işçisi olarak çalışmaya gönderir. Çalışamayacak durumda olanlar itlaf edilir. Eğitimliler de öyle. Mesela, 1700 kişi sadece gözlüklü oldukları
için katledilmiştir. Pol Pot’a göre gözlüklü adam okuyan adamdır. Okuyan
adamsa zararlıdır. Hastalar, tarımda çalışamayacak durumda olanlar hemen
katledilir. Kendisine karşı çıkanlarınsa zaten hiç yaşama şansı yoktur. Uzatmayalım yoldaşlar. Yaygın kanaate göre 1975 ile 1979 yılları arasında Pol Pot
iktidarı 1 milyonun üzerinde Kamboçyalıyı katleder. Hatta bazı iddialara göre
bu sayı 1 buçuk ila 2 milyon arasındadır. İktidara geldiğinde Kamboçya’nın
7 milyon nüfusu vardır. İşte bu 7 milyonun ortalama olarak dersek 1,5 milyonunu katletmiştir Pol Pot yönetimi. Aşağı yukarı nüfusun beşte birini yok
etmiştir. Katliam kurbanları, her sınıf ve tabakanın insanlarından oluşur. Kadın erkek, yaşlı genç, çocuk, her yaştan ve her cinsiyetten insan kurban edilir.
Öyle ki her evden en az 1 kişi katledilmiştir o süreçte.
Başkent Phnom Penh’in 14 km dışında bugün hâlâ “ölüm tarlaları” denen
toplu mezarlara defnedilmiştir bu kurbanların bir bölümü. Şu ana kadar burada 129 toplu mezar keşfedilmiştir.
Şehrin merkezinde ise Pol Pot’un işkence merkezi haline dönüştürdüğü
bir okul bugün müze olarak korunmakta ve yerli ve yabancı gezginlere gösterilmektedir. Rehberler buralarda hangi yöntemlerle insanların işkence gördüğünü anlatmaktadır. Enteresandır; buradan gelip geçmiş kurbanların kayıtları
tutulmuş, resimleri çekilmiştir, önden ve yandan. Dosyalanmıştır bu kayıtlar.
Onlar da sergilenmektedir bu işkence müzesinde bugün. Merak edenler internet ortamındaki onlarca videodan burada yapılan insanlık dışı işkenceleri
sağ kurtulan kurbanların anlatımından, o günlerdeki Pol Pot’un görevlilerinin
anlatımından ve bu soykırım müzesinin bugünkü görevli rehberlerinin anlatımından dinleyip öğrenebilirler. Tabiî içleri kaldırırsa…
Başkentteki bu soykırım müzesi Pol Pot’un ülkedeki pek çok hapishanesinin, işkencehanesinin en büyüğüdür. Burada takriben 20.000 insan sorgulanıp
işkencelerden geçirilmiş ve katledilmiştir. Böyle işkencehanelerde katledilenler, aileleriyle birlikte yok edilmiştir; öldürmezsek büyüyünce intikam almaya
kalkar, karşıdevrimci olur korkusuyla. Bir kısmı burada açlık ve işkenceden
ölmüş, bir kısmıysa ölüm tarlalarına götürülerek orada öldürülmüş ve toplu
mezarlara gömülmüştür.
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Pol Pot da Bin Kalıplılar gibi Mao Tarikatının sadık mürididir ve “Mao
Zedung Düşüncesi”nin tutkunudur. Yani o yıllarda Doğu Perinçek ve PDA
Avanesi’yle Pol Pot aynı yolun yolcusu, aynı tarikatın müridi, aynı ideolojinin
savunucusudur.
İşte bu sebepten, Doğu Perinçek, Aydınlık’ın Yazı İşleri Müdürü Mehmet Ataberk ve muhabirlerinden Nuri Çolakoğlu’nu Çin ve Kamboçya’ya
gönderir. Kamboçya’da 15 gün kalıp Pol Pot’la da röportaj yapar Aydınlıkçılar. Pol Pot’un emirlerine verdiği araba ve rehberlerle gezerler Kamboçya’yı. Tabiî sadece görülmesini istedikleri yerlere götürürler ve yandaşlarıyla
konuştururlar. Onlar gözlemlerinin bir kısmını bir yazı dizisi biçiminde Bin
Kalıplılar’ın Aydınlık’ında yayımlarlar. Tamamını da kitap haline getirerek
Aydınlık Yayınları’ndan çıkarırlar. Bugün de sahaflarda bulunabilen kitabın
adı “Savaşan Kamboçya”dır.
Anlaşılacağı üzere, bu anlatımlarda Pol Pot iktidarına övgüler düzülür.
Kitapta anlatılanlara göre Pol Pot parayı tümden kaldırır. Herkes iktidarın kurumlarının kendisine sunduğu karavanadan yiyecektir. Herkes saat
05:00’te kalkacak, yönetimin belirlediği görevleri yerine getirecek, akşam
saat 09:00’da da yatacaktır.
İşte o yıllarda böyle bir sözde sosyalist düzenin özlemi içindedir Bin Kalıplılar da.
Ne diyelim?
Bu çılgın, sözde komünist hastalıklı rejim, 1979’da Komünist Vietnam
güçlerinin müdahalesiyle yıkılır ve katliam düzeni son bulur. Devrimci Vietnam Ordusu hızla girerek başkente ulaşır, Pol Pot iktidarını alaşağı eder.
Vietnam’ın bu tutumu Pol Pot’un bağlı olduğu ÇKP tarikat tekkesini çok
rahatsız eder. Ve Vietnam’ı cezalandırmak için Çin Ordusunu Vietnam’a saldırtırlar. Fakat kısa sürede toparlanan, hazırlığını tamamlayan Vietnam karşı
saldırıya geçerek işgalci Çin’i püskürtüp ülkesi dışına atar...
Vietnam’ın bu insani, vicdani ve devrimci tutumu MAO tarikatının bizdeki
müritlerini de çok rahatsız eder. Bin Kalıplılar Vietnam Halk Cumhuriyeti’ne
olan öfke ve kinlerini daha da bilerler. Küfürlerle saldırırlar Vietnam’a; “Sovyet Sosyal Emperyalistlerinin, Yeni Çarların kuklası Vietnam, komünist Pol
Pot yönetimini yıktı”, diye...
Bin Kalıplı’nın örgütüne koyduğu çocuk yapma yasağı, Pol Pot’un yasak
ve kuralları karşısında halkımızın deyişiyle “bal helvası” gibi mi kalır?
Fakat şöyle bir fark var arada: Buradakiler küçük bir grup, PDA Avanesi.
Pol Pot’sa bir ülkede iktidara gelmiş bir önder. Emrinde bir devlet ve onun
ordusu da dahil olmak üzere tüm kurum ve görevlileri var.
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D. P. ve diğer Bin Kalıplılar da iktidara gelmiş olsalar inanın Pol Pot’tan
farklı davranmazlardı.
Yine ben sık sık şöyle derim, Bin Kalıplılar ve Sevrci Soytarı Sahte Sol
için:
“Allah Türkiye Halklarını bunların iktidarından korusun.”
Çünkü hem Bin Kalıplılar hem de Sevrci Soytarı Sahte Sol’un önderleri Pol Pot’la aynı ruhiyata sahiptirler. His yoksunu, robotlaşmış, zalimleşmiş
insan sefaletleridirler. Hiçbir insani duygu taşımazlar. Vicdan ya hiç teşekkül
etmemiş ya da yok olmuştur bunlarda.
Sosyalist iktidar mı görmek istiyorsunuz?
Alın size bir örnek: Küba. Küba’da devrimden bu yana yani 1959’dan
beri bir tek insan işkence görmemiştir ve kaybedilmemiştir. İşte bu sebepten
bu yüce devrimci değerlere sahip olduğu için Küba, devrimci hattan milim
savrulmamıştır ve dünyanın başhaydut devleti ABD’nin 90 mil açığında sosyalizmin bayrağını dalgalandırmıştır. ABD Emperyalistleri bütün saldırı ve
provokasyonlarına rağmen Küba’daki sosyalizmi yıkamamışlardır. Önderlerini korkutamamışlardır. Tam tersine Küba 65 yıldan beri burnunun dibinde
ABD haydutlarına meydan okumaktadır. Sadece onlara da değil, tüm emperyalist haydutlara.
Sözü yine fazla uzatmayalım yoldaşlar. Bin Kalıplılar’ın kalıplarından biri
de işte bu Pol Pot Karikatürü oluşlarıdır.
Ne demiştik yazımızın başlığında?
Bu da bizim İP’li, (belki gücenirler, bizim adımız artık İP değil derler, o
zaman yeni adlarıyla niteleyelim) Yeni Sahte Vatan Partili (YSVP’li) kadınlara hediyemiz olsun. Kabul buyururlarsa tabiî. Buyurmaya da bilirler mi
dersiniz? Olur ya, belki. “Biz şeyhimizden memnunuz” da diyebilirler mi?
Bilmem…
Kim bilir belki de bazıları bize kızacaktır, yine bu yazımızdan dolayı da.
Sen bizi, aklımızı kullanmaya, sorular sormaya, olayları gerçekte ne iseler öylece görüp araştırmaya yönlendirmeye çalışıyorsun. Bu yaptığın feylozofların
işi, akıl insanı şüpheye, şirke, Allah korusun inkâra ve dinden çıkmaya yani
sapkınlığa götürür. Nitekim tarikatlar da böyle der: Akılla bizim işimiz olmaz.
Bizim işimiz inançladır. Biz inanırız sadece. İnancımızı ve tarikatımızı da asla
sorgulamayız. Bu sebeple sen bizi dinden çıkmaya sevk ediyorsun, bize kötü
yol gösteriyorsun. Biz sana kanmayacağız, diyebilirler...
Ne yapalım?
Derlerse diyecekler. Herkes seçiminde hür...
Biz uyarma görevimizi yapalım da... Çünkü devrimci sorumluluğumuzun
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gereğidir bu. Halklarımıza, insanlarımıza, özellikle de kadınlarımıza olan sorumluluğumuzun gereğidir bu. Gerisi artık herkesin ferasetine kalmış…
Biz yine de son bir uyarı ve öneride daha bulunalım İP’li kadınlara:
Şeyhlerine ve PDA Avanesi’nin kıdemli müritlerine şunları sorsunlar. Sorular gayet basit ve nettir.
1- TİİKP ve TİKP’de çocuk yapma yasağı var mıydı? Şeyh bu yasağı koydu mu? Ve hemen de arkasından bu yasak bana değil, ben kapsam dışındayım,
bu yasak siz müritlerimedir, dedi mi? (Çünkü pratikte Şeyh bu yasağı takmadığını göstermiştir.)
2- Ebeveynin (anne babanın) istek, özlem ve iradesini hiçe sayarak, hastalıklı ruh yapısının bir ürünü olarak, ana karnındaki üç aylık bebeği zorla
aldırtarak bu çocuğun hayatına son vermiş, dolayısıyla da açıktan bir cinayet
işlemiş olmuyor mu Bin Kalıplı Doğu Perinçek?
3- 1975 ve 1979 döneminde Kamboçya’da iktidarda olan Pol Pot rejimini
(Kızıl Kmer iktidarını) TİİKP ve TİKP açıkça ve kesince savunmuş mudur?
Sorsunlar bakalım İP’li kadınlar, kıdemli abilerine. Bakalım ne cevaplar
alacaklar…
25 Şubat 2015
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Ayrım XVI

Bin Kalıplılar-PDA Tekkesi Şeyhinin
müritlerini ahmak yerine koyuşu

PDA’ya göre
“ABD müttefik, Sovyetler, Yeni Çarlar”dır
yani düşmandır
Bin Kalıplılar Tekkesi Şeyhi, 1970’li yılların sonuna doğru (ana karargâhtan yani Pekin’den gelen buyruklar doğrultusunda hareket ederek); “İki Süper Devlet”, “Ne Amerika ne Rusya”, “Üç Dünya Teorisi”, “Sovyet Sosyal
Emperyalistleriyle ABD Emperyalistleri Birinci Dünyayı oluştururlar”,
“Başdüşman bu İki Süper Devlettir” gibi zırva, karşıdevrimci, antimarksist, sınıf uzlaşmacılığı üzerine inşa edilen tezlerin yeterli olmadığını kabul
ediyor ve müritlerine de bunu benimsetmek istiyor. Artık iş iyice zıvanadan
çıkarılacak, sınıf uzlaşmacılığı üzerine inşa edilen tezler akıl almaz boyutlara ulaştırılacaktır. Karşıdevrimcilikte ABD’yle, NATO’yla, Süper NATO’yla-Gladio’yla tam bir uzlaşma ve ittifaka girilecektir. Ve kararını veriyor. Artık
bir tek Başdüşman vardır. O da Sovyetler Birliği’dir, Yeni Çarlardır, diyor.
Peki, Amerikan Emperyalistleri ne olacak?
“Müttefik”…
Böylece dünyada bu hasta şeyhin düşmanı olan bir tek devlet kalıyor, o
da Sovyetler Birliği. Geriye kalan tüm emperyalist kapitalist devletlerse artık
onun müttefikidir, dostudur.
Düşünebiliyor musunuz, hastalığın, zırvalamanın, hezeyanın boyutunu?
Ruh sağlığı yerinde olmak kaydıyla okuduğunu az çok, iyi kötü anlayan
ve insani ahlâka sahip hiç kimse böyle bir zırvalamaya vardıramaz işi. Ama
diyoruz ya; bu adam mitoman ya da mitomanik diye. Ondan işte işi böyle zıvanadan çıkarıyor, akıl almaz boyutlara ulaştırıyor ihanetini.
Tabiî bu ihaneti müritlere kabul ettirmek kolay olacak bir iş değildir. Onlar
her ne kadar müritleşmiş, akıllarını işleyişten alıkoymuş ve şeyhin ağzından
çıkan her sözü tanrı buyruğu gibi anlamaya ve kabullenmeye alıştırılmış olsalar da bu manda tezeği kadar iri saçmalamayı yiyip yutmak kolay olmayacaktır onlar için de.
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Şimdi, bu tekkenin yeni müritlerini kızdırmayı göze alarak, yine İkinci
Adam Gün Zileli’ye kulak verelim. Onun malum anılarının ikinci cildinden
şu bölümü aktaralım:
“Parti ‘tabanı’na, ‘Sovyetler Birliği’nin tek başına baş düşman haline
geldiği ve ABD ile ittifak yapılabileceği’ siyasetini benimsetmek, öyle kolay
olmadı. Kongre öncesi ‘çalışma komitesi’ toplantılarında, ilçe ve il kongrelerinde, bu konuda ilk kez açıktan açığa parti içi bir muhalefetin ortaya çıktığı gözlendi. Bu muhalefet, ancak parti başkanlık kurulunun tüm
ağırlığını, topyekûn terazinin bir kefesine koymasıyla alt edilebilirdi. Bu
yüzden, biz merkez yöneticilerinin, ‘hızır’ gibi, neredeyse tüm kritik ilçe
ve il kongrelerine yetişmemiz ve başkanlık kurulunun, tümüyle, ‘yeni’ siyasetin arkasında olduğu mesajını vermemiz icap etti. Doğu’nun ve benim
de üyesi olduğum Çankaya ilçe kongresinde, bu konuda yapılan oylamayı
hatırlıyorum. ‘Sovyetler Birliği’ni baş düşman, ABD’yi müttefik ilan’ eden
önerge oylanırken, ben ve Doğu, en önde, üstelik ayağa kalkarak ve geriye
dönüp üyelerin ne yönde oy kullandığını tehdit edici nazarlarla kontrol
ederek, ‘mesaj’ vermenin de ötesine geçtik. Oylamayı kazanmamıza rağmen, aleyhte oy verenlerin sayısının küçümsenmeyecek bir yekûnu bulması, bizi derin derin düşündürmüştü. Bu muhalefet, daha üst kongrelerde
elene elene cılızlaştı, genel kongrede ise bizim ‘merhamet ve himayemizi’
gerektirecek ölçüde, sembolik hale geldi.” (Gün Zileli, Havariler, s. 401-402)

PDA’nın Grev Kırıcılığı
(Tariş Direnişçilerine fiili saldırısı)
Görüldüğü gibi yoldaşlar bu adamın demokratlıkla da siyasi ahlâk ve namusla da zerrece ilgisi yoktur. Amerikan Emperyalistlerini müttefik gören bu
alçakça ihanetini o zavallı taraftarlarına işte böyle namussuzca hilelerle yediriyor, kabul ettiriyor.
Şimdi de bu şeyh ve tekkesinin nasıl bir işçi düşmanı, nasıl bir grev kırıcı,
nasıl bir düzen işbirlikçisi namussuz olduğunu göstermek için Gün Zileli’nin
şu satırlarına da yer vermeyi uygun bulduk:
“Kongre çalışmalarıyla fazla içimize kapanmıştık. Türkiye’de neler
oluyordu bakalım? Ne olacak, İzmir Tariş işçileri, ‘Sovyet sosyal emperyalizminin hizmetindeki sahte solcuların güdümünde,’ ‘Türkiye’yi yıkma
ve ülkeyi Sovyet işgâline hazır hale getirme planlarının bir parçası olarak’
işgâl eylemlerine girişmişlerdi. Derhal ‘Türkiye’nin’ yardımına koşmalı,
işçileri ‘uyarmalı’, ‘sahte solculara’ hadlerini bildirmeliydik. ‘Yeni’ başkanlık kurulunun kongreden sonraki ilk toplantısında, bu vahim görev
bana verildi. Ancak, başkanlık kurulunun görev bölüşümüyle aldığım
yeni görev dolayısıyla önce İstanbul’a gidip, kendimi Aydınlık gazetesinde
şöyle bir göstermem gerekiyordu. Yeni görev bölüşümüyle, 1976 yılından
beri yürüttüğüm örgütleme görevini bırakmış ve ‘Ajit-Prop’ bölümünün
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sorumlusu olmuştum. Doğu, Oral’dan ve Aydınlık’ın gidişatından şikâyetçiydi. Gazetede ‘liberalizm mikrobu’ teşhis edilmişti. Oral, bu ‘mikrop’la
uzlaşmaktaydı. Hem zaten, ‘ideolojik kayışların’ sıkıştırılması gereken bir
döneme girmiştik. Bu sıkıştırma işine önce gazeteden başlanacaktı. Ben,
başkanlık kurulunun ‘Ajit-Prop’ bölümünün sorumlusu olarak, gazetedekilerin ensesinde boza pişirmek üzere, İstanbul İl Yönetimini de yanıma
alarak gazeteyi ‘teftiş’ edecek, bir süre orada konuşlanacaktım. Hele şu
Tariş isyancılarının hakkından geleyim, ardından sıra gazeteye gelecekti.
‘Liberalizm mikrobu’na bulaşmış olanların benden çekecekleri vardı!
“İstanbul’a gidip Oral’a yeni görevimi tebliğ ettikten sonra, yanımda
muhafızlarımla İzmir’e hareket ettim. Artık öyle havalara girmiştim ki,
Rus iç savaşında ‘kızıl vagonu’ ile oradan oraya hızır gibi yetişen Troçki’den farkım kalmamıştı adeta.
“İzmir, Tariş olaylarıyla çalkalanırken, bizim İzmir il örgütü ‘uyuyor’du. Olaylara ‘devrimci bir müdahale’de bulunmak için hiçbir şey yapılmamıştı. Derhal bir üye toplantısı düzenledim. ‘Sahte solculara’ ve Tariş direnişine karşı alınacak önlemleri ‘tartışmaya’ açtım. ‘Sovyet tehdidi’
paranoyasıyla gözü dönmüş bir yönetici olarak ileri sürdüğüm reaksiyoner önerilerin özü şuydu: Türkiye’yi ‘yıkmak’ için ‘tezgâhlanmış’ Tariş
direnişine karşı çıkılacak, işçilere ‘uyarıcı’ bildiriler dağıtılacak, faaliyetlerimize engel olmaya çalışan ‘sahte solcu’larla gerekirse fiilî kavgalara
girilecek, öte yandan direnişin bir an önce bastırılması için ‘vatansever’
Tariş bürokratlarıyla temasa geçilip, görüşmeler yapılacak, mümkünse
onlarla birlikte ortak önlemler alınacaktı.” (agy, s. 413-414)
“Daha bu başlangıçtı, durun bakalım. ‘Kör’ şiddetin çekiciliğine kapılıp, diğer ‘görev’leri ihmal edecek ‘sahte solcu’lardan değildik biz. Bir
bildiri kaleme almış ve Oral’a gönderip, bu bildiriyi güzelce basarak bize
yollamasını tembih etmiştim. Oral, ‘sağolsun’ bir dediğimi iki etmedi. Kısa
sürede bildirileri bastırıp İzmir’e ulaştırdı. Bildirileri, işgâl ve direniş eylemlerini sürdüren Tariş işyerlerinin önünde dağıtıp, işçileri ‘uyarma’ görevimizi yerine getirdik. Bildiriyi kendi işyerinde de dağıtmaya kalkan bir
işçi arkadaşın, solculardan ve işçilerden dayak yediğini duymamız, derhal
‘olağanüstü hal’e uygun tedbirler almamızı gündeme getirdi. O işyerinin
önünde topluca bildiri dağıtacak ve ‘saldırgan’lara ‘hak ettikleri dersi’
verecektik. Elli altmış arkadaşı oraya seferber ettik. Ben de, yanımda muhafızlarım, Yalçın Dal ve İlhami Şimşek’le, Merih Ergen’in özel arabasının içinde, olayları uzaktan gözlemek üzere, işyerinin yüz metre kadar
uzağında yerimi aldım. Ne var ki, bu kalabalık Aydınlıkçı güruh, Tariş
işçilerini korkutacağına, ‘tahrik’ etmişti. Bir de baktım, işyerinden ellerinde sopalarla çıkan yüz, yüz elli kişilik bir işçi grubu, bizim arkadaşları
önüne katmış kovalıyor. Tam bir yenilgi, bozgun halinde korkunç bir ricat! O anda, damarlarımdaki ‘Zileli Deli Halil’in (Yarılma, s. 41-42) kanı
harekete geçti. Arabadan fırladım bozgunu durdurmak için. Son derece
gözü pek ve dövüşken bir arkadaş olan Yalçın Dal, her şeye rağmen o an-
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daki koruma görevini unutmayarak belime sarıldı, beni durdurmak için.
Güçlü kuvvetli bir genç olmasına rağmen, silkelenip elinden kurtuldum
ve ‘haydin aslanlarım’ diye bir ‘Zileli Halil’ narası atarak, kaçan arkadaşların yanından geçip, onları kovalayan işçilerin üzerine doğru koşmaya
başladım. ‘Önderlerinin’ ‘kahramanlığı’nı gören arkadaşlar, yüzgeri edip
peşimden koşmaya başladılar. Tariş işçileri bu cüretkâr eylem karşısında
paniğe kapılıp işyerlerine doğru gerisin geri kaçıştılar. İşin komik tarafı,
biz Aydınlıkçıların fırlattığı taş ve sopalardan korunma güdüsüyle kendini
bir an önce işyerinin kapısından atmak için kaçışan kalabalığın arasında,
işyerlerinin önünde nöbet tutan jandarmaların da bulunmasıydı. İşçiler,
işyerinin kapısından kendilerini dar attıktan sonra, oradan bize taş, demir ve sopa fırlattılar. Fırlatılan demirlerden biri omuzumu yaraladı. Ne
var ki, bozgundan kurtulmuş, üstelik ‘muharebeyi’ de kazanmıştık. Hayatımda ilk kez işçilerle dövüşüyordum. Bunun o an bile bilincindeydim.
Siyaset beni, sonunda, ‘hayatımı adadığım’ işçilerle karşı karşıya getirmişti. Kulaklarımda, ajite olmuş arkadaşların ‘kahrolsun revizyonistler’
sloganları çınlarken, içim kan ağlıyordu. Kahrolan, ‘revizyonist’ler değil,
işçiye el kaldıran bizlerdik çünkü.
“Ne var ki, ‘pişmanlık’larla ‘titrek’leşmenin âlemi yoktu. Girdiğimiz
mecrada sonuna kadar yürümek zorundaydık. Şimdi sıra, Tariş’in bürokrat patronlarıyla görüşüp, onlara akıldanelik yapmaya gelmişti. Hüsnü
Ovacık’la birlikte, şimdi adını unuttuğum Tariş Genel Müdürüyle görüşmeye gittik. Zor günler yaşamakta olan Tariş Genel Müdürü, yüzünde
biraz da şaşkın bir ifadeyle, hiç ummadığı anda çıkagelen bu gönüllü
işbirlikçilere gereken hüsnükabulü gösterdi elbette. Çay, kahve bile ikram etti. Bürokratın rahat koltuklarındaki bu samimi işbirliği havası, iki
tarafı da, birbirini hiç tanımadan gerdeğe girmiş çiftler kadar tedirgin
etmişti. İki taraf da, bu yabancılık ve tedirginliği üzerinden atmak için
çaba gösteriyordu. Bürokratın gözünde biz, bütün işbirlikçi yönelimimize
rağmen, hâlâ ‘solcu’yduk. Acaba bu solcular ne gibi yeni hinoğlu hinlikler
peşindeydiler? Bizim gözümüzde bürokrat, kendimizi, onun ‘ulusal güç’
olduğuna ne kadar inandırmaya çalışırsak çalışalım, işçilerin iliğini sömüren bir bürokrat ve patrondu. Acaba bu ‘ulusal gücü’, işçileri daha az
sömürmeye, ‘pastadan’ işçilere biraz daha pay ayırmaya, işçilerin gönlünü edip ‘Sovyet işgâlcilerinin aleti olmalarını’ önlemeye ne kadar ikna
edebilirdik? Bu tedirgin ve uyumsuz görüşme sonuna kadar öylece sürüp
gitti. Müdür bey, yardımcısından, işçilerin durumunun ne kadar ‘iyi’ olduğunu ispatlayacak istatistikleri getirmesini istedi. Müdürümüz bu istatistiklerden ‘çarpıcı’ birkaç satır okuyarak kendini savunmaya çalıştı. Bu
açıklamalar da onu çatık kaşlarla süzmemizi engellemedi. Yaptığımız işe
kendim bile inanmıyordum içten içe ve son derece rahatsızdım. Bu yüzden, teslimiyetçi siyasetimize en azından kendimi inandırmak için çatık
kaşlı olmak zorundaydım. Şu müdür beyi biraz daha sigaya çekelimdi bakalım. İşçilere karşı yanlış tutumlarıyla, gördükleri gibi, büyük olaylara
sebebiyet vermiş, ‘gayri-millî’ güçlerin işçilerin arasına sızmasına ve yak-
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laşan ‘Sovyet işgâli’ karşısında Türkiye’nin zayıf düşmesine yol açmışlardı. İşçilere karşı biraz daha ‘insaflı’ olsalar ne olurdu sanki? Peki peki
olacaklardı, söz. Teşekkür ediyorlardı bize, kendilerine yardımcı olduğumuz için. Bu sözler de onuruma dokundu. Hayır efendim, ‘onlara’ değil,
Sovyetler Birliği’nin karşısındaki ‘ulusal güçlere’ yardımcı oluyorduk biz.
Bir daha da böyle münasebetsiz olaylara sebebiyet vermemeliydiler. Bunun yolu, ‘ulusal uzlaşma’ siyasetiydi. İşçilerle, ‘millî burjuvazi’ birbirini
karşılıklı anlarsa, ‘ulusal cephe’ uyum içinde sürer giderdi. Müdür bey,
yüzündeki, bizi karşılarken fark ettiğim şaşkınlık ifadesi daha da artmış
bir halde bizi uğurladı. Herhalde deli olduğumuzu filan düşünmüş olmalıydı. Çünkü, konuşmalar sırasında fark etmiştim ki, onun da, Sovyetler
Birliği’nin, Türkiye’yi ‘işgâl etmek üzere olduğundan’ haberi yoktu!
“Sonunda Tariş direnişi, ‘ulusal hükümet’in silâhlı güçleri tarafından
kırıldı. Nihayet ‘hedefimize’ ulaşmıştık. Fakat hiçbir coşku duymuyordum. Dış görünüşümdeki tüm azgınlığıma rağmen, içten içe yanlış bir
yolda olduğumuzu seziyor, bunun verdiği acı, hatta gizli bir utançla başım
yerde dolaşıyordum. Tariş yenilgisinden sonra partiye, işini kaybetmiş iki
işçi uğradı. Partiden, işyerlerinin önünde dağıttığımız bildiri aracılığıyla
haberdar olmuşlardı. Biraz sohbet ettik. Yenilginin ardından bu iki işçi
bize hak vermişti. Direnişe zorla sürüldüklerini söylüyorlardı. Onları direnişe ‘zorla’ sürenler, işsiz kaldıkları şu ortamda hiçbir yardım eli uzatmamışlardı. Artık gerçek ‘dostu’ ‘düşmanı’ tanımışlardı! Ne var ki, onları
ne teselli ne de teşvik edecek hal vardı bende. İşçilerin tavrının, yenilgi
ruh halinden kaynaklandığını biliyordum. Yenilen ve dolayısıyla yılgınlığa kapılan insanlarla hiçbir şey yapılamazdı. Bize ‘hak’ vermeleri bile bir
şey ifade etmezdi. Bazı işçilerle, mücadelede değil, yenilgi ve teslimiyette
buluşmuştuk sonunda.” (agy, s. 415-418)

İşçilere, devrimcilere saldırıda MHP’yle yarışma…
Bu Bin Kalıplı siyasi ahlâk yoksulları, bu alçaklıklarını, işçi düşmanlıklarını, Parababaları dostluklarını övünerek 12 Eylül faşist cuntasının askeri mahkemelerinde de anlatırlar, ayrıntılarıyla. Yani “bakın biz sizinle aynı soydan
ve boydanız, aynı çamurdan yoğrulmayız, aynı toptan kesmeyiz, bu nedenle
bizi gerçek solcularla, devrimcilerle karıştırmayın. Bizim onlarla hiçbir benzerliğimiz yok. Bizi anlayın, bizi buralarda (cezaevinde) tutmayın. Hemen salıverin ki dışarıda yine bu tür eylemlerle size yardımcı olmaya, destek olmaya
devam edelim”, demek isterler. Bu utanç verici alçalmalarını cunta karşısında
olumlu bir karine olarak ortaya koyarlar:
“Rusyacı güçler ise, işçileri ‘Genel Grev’ adını verdikleri maceraya
çekebilmek için, toplu sözleşme görüşmelerini çıkmaza sokuyorlardı. İşçilerin hak talebi, Moskova’nın beşinci kolu TKP tarafından istismar edilmeye çalışılıyordu.
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“Parti Genel Merkezimiz, Mart 1980’de bir genelge yayınlayarak, bu
kargaşalığa dikkat çekti ve görevlerimizi şöyle tespit etti:
“Sovyetler Birliği’nin güçleri, ülkemizdeki kargaşalığı derinleştirmek,
hükümetin son uygulamaları ve zamlara karşı doğan tepkiyi istismar ederek, geniş işçi kitlelerini de kargaşalığın içine çekmek ve Türkiye’yi daha
derin bunalımın içine itmek amacıyla bazı önemli eylem hazırlıklarına
girişmişlerdir. (...)
“İşte bu koşullarda işçi sınıfı açısından temel mesele, revizyonizmin
kargaşa planını boşa çıkarmak, zamlar öncesi durumunu koruyabilmek,
kazanılmış haklarını elde tutabilmek ve bunalım dönemini en az kayıpla
atlatabilmektir.
“Bugün Sovyetler Birliği’nin güçlerini ve maceracılığı esas hedef almalıyız. (...)
“Sözde genel grev uygulamasına daha başından itibaren açık ve kesin
olarak karşıyız. İşçi sınıfını bu karara karşı çıkmaya çağırıyoruz.
“(...)
“Faaliyetimiz sadece işçi önderlerine yönelik olmamalıdır. Olaylar
toplumun bütün kesimini ilgilendirdiği için herkes kendine göre bir tutum
alacaktır. Bu nedenle siyasi parti yöneticileri, belediye başkanları, muhtarlar, vb. toplumun çeşitli kesimlerindeki etkili kişilerle diyalog kurmalıyız. Birlikte hareket etmeliyiz. Vali, kaymakam, güvenlik kuvvetlerinin
sorumluları, işveren yetkilileri, vb. kişi ve makamlarla da ilgilenmeliyiz.
(...) (1.3.1980, DİSK’in Sözde Genel Grevi, Revizyonizmin Kargaşa Girişimleri, Hak Grevleri ve Bizim Tutumumuz başlıklı Genel Merkez Genelgesi )
“Nitekim Tariş olayları patlak vermeden harekete geçtik ve gerekli
uyarıları yaptık. Kargaşalık zeminini ortadan kaldırabilmek için işçileri
rahatlatacak önlemler alınmasını istedik.
“İşçilerle yüzyüze görüşmeler yaptık, binlerce bildiri ve broşür dağıttık. Rusya’nın beşinci kolunun işçileri polis ve jandarmayla çatışmaya
zorladıklarını anlattık. Tariş Üzüm İşletmelerinde zorbaları püskürttük
ve provokasyonu sona erdirmede büyük rol oynadık. İzmir İl örgütümüzün çalışmaları olayların daha geniş boyutlara ulaşmasını engellemiştir.
“Arkadaşlar, bunlar bizi maceraya sürüklüyorlar. Ben işbaşı yapıyorum. Çalışmak isteyen beni takip etsin’ diyerek üretimi başlatan Tariş İşçisi Partimiz üyesidir.
“Olaylarda Partimizin tutumunu zamanın Tariş Genel Müdürü Hakkı
Gürün yakından bilmektedir. Kendisinin tanık olarak dinlenmesini talep
ediyorum. Olaylarla ilgili olarak İzmir İl örgütümüzün yayınladığı broşürü ekte sunuyorum.
“Teröristler daha sonra, İstanbul Cevizli Tekel Fabrikasında da aynı
tertiplere girişmeye kalkıştılar. Partimiz burada da İzmir’de olduğu gibi
yüz binlerce bildiri dağıttı, ev ev dolaşarak işçileri uyardı.
“Cevizli Tekel Fabrikasında devletin başaramadığını Partimiz başarmış, tertipleri iflas ettirmiştir. Makul bir uzlaşma zemini yaratarak, İşçi-
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lerin işten atılmasını önlemiş, huzurun sağlanmasında başrolü oynamıştır.
“Şiddetli saldırılara ve ölüm tehditlerine rağmen, burada da işbaşı çağrısı
yapan ve makinelerin başına geçerek üretimi başlatanlar yine Partimizin üyeleridir.
“Esnafa kepenk kapattırma zorbalığına da en başından karşı çıktık.
Esnaf iki ateş arasında kalmıştı. Bir taraftan sahte solcular “ kapatmazsan bombalarız”, diğer taraftan MHP’liler “kapatırsan bombalarız” diyerek tehdit ediyorlardı. Partimiz iki terör odağına karşı esnafın yanında
yer aldı. Esnafla birlikte basın toplantısı yaparak bütün esnafı dükkânını
açmaya çağırdı. Topluca Vilayete gidilerek, gerekli önlemlerin alınması
istendi.
“Ulaşabildiğimiz her yerde esnafla birlikte dükkânını açtık, birlikte
bekledik. Sözünü ettiğim basın toplantısının ve Partimizin Eminönü ilçesinin önderlik ettiği Süleymaniye esnafının teröristlere rağmen dükkânlarını açtığına ilişkin gazete haberini ekte sunuyorum. (Aydınlık, 15-16
Şubat 1980) (Dönemin TİKP Merkez Komite Üyesi ve İstanbul İl Yöneticisi
Şahin Çömez’in, 8 Temmuz 1981 tarihinde Sıkıyönetim Komutanlığı İki Numaralı Askeri Mahkemesine gönderdiği dilekçe, 35 klasörlük TİKP Dava Dosyasından derlediğimiz belgeler, s. 422-424)

Gördüğümüz gibi yoldaşlar, o yıllarda Türkiye’yi sarsan Şanlı Tariş Grev
ve Direnişi’nde tüm gerçek devrimciler Direnişçilerin safında yer alırken bu
alçaklar devletin, işverenin safında yer alıp işçilere karşı sadece ideolojik değil, fiili saldırılarda da bulunuyorlardı.
Dikkat edersek yoldaşlar, faşist Kontrgerilla örgütü MHP ile de aynı çizgideler o zamanlar da. Her ikisi de işçi düşmanı, grev kırıcı ve işveren dostudur.
Bu alçaklar, grevleri yöneten DİSK, Maocu olmadığı için onu da düşman
ilan etmiş durumdadırlar. Onlara göre DİSK de “Sovyet Sosyal Emperyalizminin Beşinci Kolu”dur. Bu sapık ideolojileri gereğince de her şeyden önce
Sovyetler’e karşı Parababaları devletinin saflarında, patronların saflarında yer
almayı en temel siyasi görev olarak kabul ediyorlar. Hani “Üç Dünya Teorisi” var ya “Mao Zedung Düşüncesi”nin… İşte o teorinin emrettiği şekilde
davranıyorlar. Sovyetler’i sosyalist gören her harekete ve her örgüte düşman
gözüyle bakıyorlar ve ona karşı da devletin safında, işverenlerin safında,
Amerika’nın ve NATO’nun safında yer alıyorlar. Ve hatta Süper NATO’nun,
Gladio’nun, Özel Harp Dairesi’nin yanında ve safında yer alıyorlar.
Hep söylüyoruz ya; bunların ihanetleri, namussuzlukları saymakla bitmez.
Hepsini anmaya ve konu edip eleştirmeye kalksak, binlerce sayfayı tutan ciltler dolusu kitaplar çıkar ortaya… Bir kez daha görüldüğü gibi hesaba gelmeyecek kadar çoktur bunların ihanetleri.
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Çin’in Maocu politikayı terketmesi üzerine
Perinçek’in yeni manevraları
Şimdi yeniden dönelim başlıkta andığımız konumuza, yani D. Perinçek’in
taraftarlarını saf yerine koyarak kandırmasına.
ÇKP yani PDA Tekkesinin Pekin’deki ana karargâhı, genel merkezi
1980’lerin ortasında, ortalama 20 yıldan bu yana hararetle savunageldikleri
“Sovyet Sosyal Emperyalizmi”, “Hitler’in çizmelerini giymiş Yeni Çarlar”, “Üç Dünya Teorisi” gibi hezeyan boyutundaki tezlerinden vazgeçer. O
tezlerin mucidi Mao, 1976’da ölmüştür çünkü.
1977 ila 1978 arası Mao’nun yerine ÇKP’nin başına geçen Hua Guofeng
ve ekibi zaten Mao’nun başlatmış olduğu Kültür Devrimini “tamamlandı”
diyerek durdurmuştu.
Bu tarihten sonra Partinin ve devletin yönetimini bütünüyle eline geçiren
Deng Xiaoping, Mao’nun savunduğu bu tezlerin bütünüyle ortadan kaldırılmasını, izinin tozunun silinmesini amaçlayan bir ideolojik hat ortaya koydu.
Resmiyette Partinin ve devletin tepesinde görünmemesine rağmen her ikisinin de yönetimi aslında onun eline geçmişti. Partiyi de devleti de istediği
şekilde yönlendiriyordu. Partinin ve devletin tepesinde bulunan resmi görevliler, onun buyrukları doğrultusunda hareket ediyorlardı.
1980’lerin ortalarına gelindiğinde Deng Xiaoping ve ekibi Mao’nun yukarıda andığımız tezlerinin tümünü reddetmişti.
Dahası, Kültür Devrimi’nin Mao ile ilgisinin olmadığını, onun “Dörtlü
Çete”nin işi olduğunu iddia edecek kadar bu reddiyeyi uca götürmüştü.
Ve hatta, “Mao Zedung Düşüncesi” de bu tasfiyeden payını almıştı. Artık
“Mao Zedung Düşüncesi” diye adlandırılan şey yeni yönetime göre “kurucu
iradenin” yani Mao’nun bıraktığı bir hatıradır sadece.
Tabiî Çin’deki bu muazzam tasfiye ve dönüşümden Mao Tarikatının Türkiye’deki halifesi Doğu Perinçek ve PDA Avanesi de haberdar olmuştu.
Şimdi sözü yeniden Gün Zileli’ye verelim:
“1986 yılının ilk aylarıydı. Bir ‘MK’ toplantısında gündeme, ‘Çin Halk
Cumhuriyeti’nin ziyareti’ sorunu geldi. Çin Komünist Partisi (ÇKP) yöneticileri, Çin’deki yeni gelişmeleri ‘parti’mize aktarmak (Çin, o sıralar
Kültür Devrimi’ne karşı bir kampanya başlatmış, batı sermayesine açık
‘serbest bölgeler’ uygulamasına girişmişti) ve iki ‘kardeş parti’ arasındaki ilişkileri ‘pekiştirmek’ için ‘parti’mizi Çin’e davet ediyorlardı. ÇKP
açısından anlaşılır bir davetti bu, çünkü yirmi yıldır ‘kardeş parti’lere
empoze ettiği siyasetlerini temelden değiştirmişti. ‘Sovyet sosyal emperyalizmi’, hatta ‘Sovyet revizyonistleri’ siyasetini tamamen terk, SSCB’ni
ise yeniden sosyalist ilan etmişti. ‘Mao Zedung Düşüncesi’ni sadece bir
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anı, kurucu ulusal liderin düşüncesi düzeyine indirgemişti. ‘Kültür Devrimi’ni, ‘Dörtlü Çete’nin ‘sol sekter’ siyasetlerinin ürünü bir yıkıcılık, hatta
‘karşı-devrim’ diye karalamaya girişmişti. Batı kapitalizmiyle ilişkileri
‘revizyonizm’ diye nitelemeyi bırakmış, ülkeyi batı sermayesine açmıştı.
Avrupa’nın Komünist partilerine ‘revizyonist’ demekten vazgeçmiş, hatta
onlarla ‘kardeş parti’ ilişkileri kurmaya girişmişti. Böyle bir durumda,
ÇKP’nin dümen suyunda siyaset yapan bizim gibi ‘parti’lerin şaşalaması
doğaldı. Bu şaşkınlığın, kısa sürede yerini ‘anlayışa’ bırakması da doğaldı. ‘Ağabey parti’ ÇKP, şimdi ‘küçük kardeşlerini’ yeniden eğitme sorumluluğunu duyuyordu işte, fena mı?
“Bu durumdan en fazla mağdur olması gereken başkanımız Doğu Perinçek’ti, ama en az ÇKP liderleri kadar büyük manevra yeteneğine sahip
olduğundan, onları en fazla ‘anlayan’ ve mazur gören de oydu. Siyasetti
bu, ‘olurdu’ böyle şeyler. Önemli olan, bizim bu manevralara ayak uydurmamız, ama bir yandan da muhalefet ediyor, kendi ‘bağımsız çizgimizi’
izliyormuş gibi bir izlenim vermemizdi. İşte o sıralar, Doğu’nun bütün
dikkati, ÇKP ‘gemi’sinin ani manevralarını, hem daha küçük manevralarla izlemek, hem de izlemiyormuş gibi görünmek için, ‘parti’ takasının dümenini sağa sola çevirmek üzerinde yoğunlaşmıştı. ‘Kaptan’ımız
‘taka’yı ÇKP gemisinin dümen suyunda götürüyordu, ama bir yandan
da ‘yolcu’lar; ‘bağımsız rota’ izlendiğini söyleyip durmaktan geri kalmıyordu. Bakalım, dümen suyu siyasetinin sonunda ‘taka’ batarsa bütün
onurlu kaptanlar gibi gemisiyle birlikte sulara gömülmeyi göze alabilecek
miydi? Ama doğru ya, o öyküler daha çok, büyük gemilerin kaptanları
için anlatılırdı.” (Gün Zileli, Sapak, s. 80-81)

1986 yılında ÇKP’nin daveti üzerine Gün Zileli’nin de içinde yer aldığı 5
kişilik PDA heyeti Çin’e gider. Zileli’nin bu gezi izlenimlerinden konumuza
ilişkin iki bölüm aktaralım:
“(…) ÇKP, hepsi aynı ‘dil’i konuşan, benimsenen politikaları ısrarla
vurgulayan propagandistlerden oluşan bir partiydi bence. On beş günlük
gezimiz boyunca nereye gittiysek, hemen hemen tüm parti görevlilerinden aynı sözleri işittik, aynı propagandaları dinlemek zorunda kaldık.
ÇKP’nin o günkü baş teması, 1966 yılında başlayıp 1970’lerin sonlarına
doğru parti yönetimi tarafından tamamen sona erdirilen ‘kültür devrimi’nin karalanmasıydı. 1960’lı ve 1970’li yıllarda, ‘kültür devrimi’ propagandasıyla dünyanın kafasını ütülemişlerdi. Şimdi de tam tersini yapıyorlardı. Üstelik bu olayı, ÇKP’nin geçmişteki siyaset ve anlayışlarının
bir ürünü olarak ele almıyorlardı da, ‘Dörtlü Çete’nin üstüne yıkarak işin
içinden sıyrılıyorlardı. Dimdik ayakta olan ‘Şanlı ÇKP’ şimdi de geçmişteki ‘sol’ hataları temizlemekle meşguldü. Aslında bu partiye, ‘şanlı ÇKP’
yerine, ‘yüzsüz ÇKP’ dense daha doğru olacaktı!” (agy, s. 104-105)
***
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“Gezilerimiz sırasında rehberlerimiz, ‘kültür devrimi’nin kötülüklerini anlatarak bize ‘bilinç taşımak’ için en ufak fırsatı kaçırmıyorlardı.
Bir keresinde bir Budist tapınağını ziyaret etmiştik. ‘Kültür devrimi’ sırasında baskıya uğradığı söylenen dinsel etkinlikler yeniden serbestliğe
kavuşmuş, tabii dindarlar da tapınaklarına koşturmaktan geri kalmamışlardı. Yedisinden yetmişine her yaştan Budist rahip, çalgılarıyla bir
dinsel töreni yerine getirmekteydiler biz gittiğimizde. Kenardan izledik.
Dindar kadınlarla erkekler tütsüler yakarak Buda’nın çevresinde yerlere
kapaklanıyorlardı. İnsan bu manzarayı görünce, şişman gövdesiyle Buda’yı enikonu andıran Mao’ya tapınmanın geri planındaki dinsel öğeleri
biraz daha anlayabiliyordu.
“Tapınaktaki tarihi taş heykellerin bir kısmı kırılıp dökülmüştü. Rehberlerimiz, bunun eskimekten ya da kendiliğinden olduğunu düşünmememiz için bizi anında uyardılar. ‘Kültür devrimi’nin kızıl muhafızları, ‘feodal kültürün’ sembolü gördüklerinden kırmışlardı bu tarihi heykelleri
(şimdi düşündüğüm zaman, Buda’ya bu saldırının sebebi, Mao tanrısıyla
Buda tanrısı arasındaki rekabet gibi geliyor bana). Görüyorduk değil mi,
ne ayıp etmişlerdi! Bizim arkadaşlar kafalarını sallayıp onları onaylar,
‘cık cık cık, olacak şey değil’ diyerek kızıl muhafızları ayıplarken, biraz, o
sırada hâlâ ‘kültür devrimi’nin bürokrasiye karşı bir kalkışma olduğunu
düşündüğümden, biraz da muzırlık olsun diye, diplomatik kuralları hiçe
sayarak, ‘ne var canım, yıkılır, sonra gerekirse yeniden yapılır, ardından
tekrar yıkılır, böylece devam edip gider’ demiştim. Sanırım rehberlerimiz
dediklerimi duydular, ama yanıt vermediler. Belki de Türkçelerinin yetersizliği, sözlerimi tam anlamıyla kavramalarını önlemişti. Tabii bizim
arkadaşların Türkçesi onlar kadar ‘geri’ değildi. Başkanımız, heyetimiz
adına kıpkırmızı kesilip, bana ayıplayıcı nazarlarla, hatta biraz da uyarıcı
bir şekilde baktı.” (agy, s. 110)

Evet yoldaşlar, işte bir kere daha gördük, Bin Kalıplı Şeyh’in içler acısı
içyüzünü, ruh dünyasını. 1969’dan aşağı yukarı 1985’e kadar durup dinlenmeden tekrarladığı “Sovyet Sosyal Emperyalizmi”, “Yeni Çarlar”, “İki Süper
Devlet”, “Mao Zedung Düşüncesi” gibi akıl ve mantık dışı zırvalamaların,
bağlı olduğu Pekin’deki ÇKP Tekkesi tarafından reddedildiğini görünce, bu
da duraksamadan aynı görüşü anında paylaşıyor. Yani bu da; 16 yıl boyunca
tekke müritlerinin her gün çektikleri zikir tespihi gibi yüzlerce kez tekrarladığı saçmalamaları anında sonlandırıyor.
Ve ne diyor yoldaşlar?
“Siyasette olur böyle şeyler.”
İşte bu ahlâksız tekke şeyhinin siyaset dediği, siyasetten anladığı budur,
yoldaşlar. Hani bugün abisi, müttefiki, ‘milli cephe yoldaşı’ olan Demirel’in
ünlü deyişi var ya: “dün dündür, bugün de bugün”. Tüm döneklerin ve fırıldakların amentüsüdür bu özdeyiş. İşte Bin Kalıplı da aynen onu demiş oluyor.
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Dün öyleydi, bugün böyle. Siyasette olur bu. Bugün artık ne Sovyet Sosyal
Emperyalizmi var, ne Yeni Çarlar, ne de Mao Zedung Düşüncesi. Bunlara
paydos.
İçtenlik yok, namus yok, halka karşı bir sorumluluk yok. Özetçe yoldaşlar,
insanlık yok burada. İnsana dair hiçbir olumlu değer yok.
Kendisi böyle diyor da alt düzeydeki gariban zavallı müritlerine bu konuda
hiçbir şey sızdırmıyor. Hiçbir bilgi vermiyor. Onların bu muazzam dönüşümden hiç haberleri olmuyor böylelikle de. O güne dek Başdüşman belledikleri
Yeni Çarlar’ı bugün artık D. Perinçek’in sosyalist bir ülke olarak gördüğünü
kimse duymuyor, bilmiyor, öğrenemiyor. Tam bir sessizlikle olay geçiştirilmeye çalışılıyor. 16 yıl boyunca sürdürülen ihanet ve namussuzluk, karşıdevrimcilik unutturulmaya çalışılıyor.
Bu ne anlama geliyor yoldaşlar?
Apaçık olarak Tekke Şeyhinin, zavallı akıl fukarası müritlerini ahmak yerine koyması anlamına geliyor. “Boş ver ya”, demiş oluyor: “O aptallar nereden
farkına varsınlar bu değişimin, dönüşümün. Onlar zaten biz ne söylersek onu
tekrarlarlar. Şimdi biz yeni bir söylem tuttururuz, onlar da bunu tekrarlamaya
başlar. Sormazlar bile, yahu başkan, arkadaşlar, biz eskiden şöyle diyorduk,
bugün niye böyle diyoruz diye. Onlarda ne gezer bu çap. Boş ver, yerler onlar
biz ne doğrarsak.”
İşte bunu demiş oluyor taraftarlarına bu ahlâksız adam, arkadaşlar. O garibanlar da bugün hâlâ, bizim yaptığımız eleştirilere karşı yorum yazarak, Tekkelerini ve Şeyhlerini savunmaya çalışıyorlar.
Ne diyorlar?
“O gün Sovyetler’in Türkiye’ye yönelik izlediği saldırgan politikaya karşı
çıkıyordu Doğu Perinçek ve Hareketi. Sovyetler’e karşı, Yeni Çarlar’a karşı
Türkiye’yi savunuyordu. Türkiye’nin bağımsızlığını savunuyordu”, diyorlar.
Vay zavallılar vay! Siz öyle bilin bakalım.
O dönüşüm yıllarında bir gazeteci soruyor Doğu Perinçek’e “Sovyet Sosyal Emperyalizmi” meselesini. O da şöyle cevap veriyordu bu soruya:
“O tez bana ait değil. Onu Halil Berktay ve benzeri Robert Kolejliler
Amerika’dan getirdiler.”

Böylelikle sakince gazetecinin sorusunu savuşturmuş oluyordu. Yani kendisini olayın tümüyle dışında göstermiş oluyordu. “Tamam, eskiden öyle deniyordu, şimdi öyle diyenler bugün Sovyetler için öyle demiyor. Ama ben
bu olayın zaten dışındayım. Benimle ilgili bir durum yok, ne geçmişte ne de
şimdi”, demiş oluyordu. Böylece de yine kendini temize çıkarmış oluyordu
aklınca.
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Faşist Türkeş’i aklama ve
Oral Çalışlar’ı günah tekesi ilan ediş
Şimdi gelelim Doğu Perinçek’in bir diğer yalanına. Yoldaşlarını bir kez
daha kandırışına ve ahmak yerine koyuşuna.
Sözü yine PDA Hareketi’nin İkinci Adamı Gün Zileli’ye verelim:
“Arkadaşlar içeriden çıkınca, derginin sorumluluklarını onlara devredip, kendi yazı çizi çalışmalarımıza dalmıştık. Birazcık huzurlu bir ortam
sağlayabilirsek kendimize, boş zamana sahip olduğumuzdan, daha derin
çalışmalara yönelebilirdik. Ben, ‘sosyalizmin sorunları’ üzerine kitap
yazmayı bile düşünmeye başlamıştım. Oral da, gazeteciliğe daha yatkın
tarzıyla hapishane anılarını yazmış, bitirmişti bile. 12 Eylül’den sonra,
ilk girişlerinde Mamak’ta bir süre yatan arkadaşlar, utanmadan cuntanın
dilini kullanıp, ‘terörist’ adını taktıkları diğer sol siyasi tutuklularla ‘aynı
statüde’ bulunmadıklarını, legal bir siyasi partinin temsilcileri olduklarını ileri sürerek, dilekçe üzerine dilekçe vermiş, Alpaslan Türkeş’in başında bulunduğu MHP’li ve Necmettin Erbakan’ın liderliğindeki MSP’li
tutukluların konduğu, birara Bülent Ecevit’in de hapis yattığı ‘Dil Okulu’
denen özel hapishaneye aldırmayı başarmışlardı kendilerini. İşte Oral,
burada ‘tanıdığı’ siyasi parti liderleriyle anılarını içeren, Liderler Hapishanesi adlı bir yazı dizisi hazırlamıştı, şimdi de anıları herhangi bir gazetede yayımlatma arzusundaydı. Gerçi halen hakkındaki gıyabi tutuklama
devam ediyordu, ama anılarını ‘bir yoldan’ yayımlatmasını engelleyen bir
yasa yoktu.
“Oral anılarını önce bana okuttu. Metni okurken yer yer yüzümü buruşturmuştum. Bunun nedeni, anılarda, TİKP tutuklularının, hapishanede, sağ partilerin lider kadrosuyla fazla içli dışlı olduklarının anlatılması,
özellikle MHP lideri Alpaslan Türkeş hakkında, o zamana kadar bilinenden farklı bir tablo çizilmesiydi. Oral anılarında, Türkeş’in kendi anlatımlarına yer veriyordu. Bu anlatımlardan, Türkeş’in, çoluğuna çocuğuna düşkün, yumuşak bir ‘aile babası’, ‘barışçı’, kendi halinde, ‘sade’ bir
insan olduğu sonucu çıkıyordu. Politik liderlerin, kamusal görüntülerinin
ötesindeki ‘insani’ yönlerinin gün ışığına çıkarılması, elbette gazetecilik
başarısı diye görülebilirdi. Ne var ki, Oral’ın yazdıkları, bu konuda kantarın topunu önemli ölçüde kaçırmış, Türkeş’in bilinen politik kişiliğini,
1980 öncesinde binlerce devrimcinin ölümünden sorumlu faşist bir lider
olduğunu enikonu geri plana atmıştı. Açıkçası, böylesi bir Türkeş portresi,
neredeyse Türkeş’i aklamaktaydı. Ne var ki, o sırada Oral’la yakın çalışma içinde bulunuyor olmam, onun da ağır ağır muhalif zemine doğru yol
aldığını sezinlemem, o gün için yukarıda belirttiğim ölçüde net olmasa da,
bu yöndeki düşünce ve eleştirilerimi açık açık ortaya koymamı engelledi,
müzmin uzlaşmacılığım nedeniyle, eleştirilerimi bütünsel olarak yapmak
yerine, anıların bazı yerlerinin rötüşlenmesini talep ettim ki, bu, metinde ancak yüzde on oranında bazı düzeltmelere neden oldu. Anılar benim
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‘süzgecimden’ geçtikten sonra, maçın ‘ikinci devresinde’ durumu lehine
çevirmeye kararlı bir takım kaptanının dinamizmiyle ‘saha’ya (yani siyasi güçler platformuna) çıkan Doğu’ya ulaştı. O da benimkilere benzer bazı
eleştiriler yapıp, düzeltme önerilerinde bulundu, ama metnin ‘son’ şeklini
yeniden gözden geçirdiğim için çok iyi biliyorum ki, ‘düzeltme’lerimiz,
yukarıda değindiğim ana yönelimi değiştirmemişti.
“Bir gün bizim evde, Ankara’ya hareket etmek üzere olan Doğu’yla
Oral arasında, anılar konusunda ayaküstü son bir görüşme yapıldı. Doğu,
Ankara’da bazı gazete yöneticileriyle görüşecekti, eğer son şeklini vermişse, Oral’ın anılarını da götürmek istiyordu yanında. Gazetelerle yapacağı görüşmeler sırasında anıları, örneğin Milliyet gazetesine önerebilirdi.
‘Tamam, son şeklini verdim’ diyen Oral, metni Doğu’ya teslim etti. O da,
metni gözümün önünde çantasına koyup gitti.
“Yazı dizisi, aradan sanırım iki hafta geçtikten sonra, Milliyet gazetesinde yayımlanmaya başladı. Daha dizi bitmeden ‘taban’dan büyük
tepki geldi. Bu tepkiye hiç şaşırmadım aslında, çünkü içten içe ben de
aynı tepkiyi duymuş, ama bu şekliyle yayımlanmasına esaslı bir direniş
göstermemiştim. ‘Taban’, Türkeş’i neredeyse’ masum gösteren böyle bir
ele alışa kesin bir tavırla itiraz etmekte tamamen haklıydı. Ne var ki, bu
haklı tepkinin, ‘birileri’ tarafından iyice körüklenip Oral’ı tecrit etmeyi
hedefleyen bir kampanya haline getirildiğini fark ettim kısa süre sonra.
Bir gün Osman Kurucan bizim eve geldi. Daha bir ay öncesine kadar
Oral’ın ağzının içine bakan ‘çarkcıbaşı’ Kurucan, hop oturup hop kalkıyordu. Onu yatıştırmaya çalıştım. Olmadı. Bunun üzerine, son bir çareye başvurup Doğu’nun da metni onayladığını, hatta Milliyet gazetesine
bizzat kendisinin götürdüğünü söyledim. Onu çok iyi tanıyordum. Son
sözlerimden sonra kuzuya döneceğinden emindim. Ama hiç de öyle olmadı. ‘Hayır’ diye gürledi Kurucan, ‘ben ‘başkan’la yeni konuştum (aparatçıklar böyle hitap ederlerdi Doğu’ya), metinden haberi bile yokmuş, hiç
okumamış, o da öfke içinde.’ Tamam, durumu kavramıştım şimdi. Yeni
bir kampanyaydı bu. Doğu, kendi ‘cazibe alanından’ çıkmaya, ihtiyatlı
bir şekilde de olsa farklı bir rota izlemeye başladığını sezdiği Oral’a karşı yeni manevralar peşindeydi. Bu manevrayı başından planladığını sanmıyorum. ‘Taban’dan böyle bir tepki geleceğini o da tahmin etmemişti.
Ama tepkiyi görünce, öncelikle kendini sorumluluktan kurtarmak için
metnin içeriğinden haberdar olmadığını söylemiş, ardından da ikinci bir
‘kuş’ vurmaya, yani Oral’a karşı gelişen haklı tepkiyi, kendi liderliğini
pekiştirmekte, Oral’ı ayaklar altına almakta kullanmaya karar vermişti.
Politikada ‘dürüstlük’ mü dediniz? İsmet Paşa’nın ünlü deyişiyle, ‘hadi
canım sen de!’’’ (agy, s. 58-60)

Bir kez daha gördüğümüz gibi yoldaşlar bu Bin Kalıplı Şeyh, gerekli gördüğünü anladığı anda hiç duraksamadan “aniden ve birdenbire” gerçeğin tam
karşıtı olan bir yalan söyleyiveriyor. Bunu yaparken de ne utanıp sıkılıyor ne
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de yüzü kızarıyor.
Artık duyarsızlaşmış, çürümüştür ruhları, kişilikleri, insanlıkları. O bakımdan insanlara yönelik hiçbir duygu taşımaz böyleleri, tabiî olumlu anlamda.
Sadece kendilerine hizmet etmekle görevli araçlar, nesneler, canlılar olarak
görürler insanları.
Daha hayli örnek verebiliriz bu Şeyhin yalanlarına, dümenlerine, hilelerine. Ama bunlar da yeterli olur kanısındayız.
Yukarıdaki örnekler yetmez mi, bunun içyüzünün anlaşılmasına?
Bizce yeter. Öyleyse sözü daha fazla uzatmayalım…
1 Mart 2015
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Ayrım XVII

Söyle bakalım parti hırsızı Bin Kalıplı Fırıldak!
“Milliyetçiliğe hayır” diye slogan atan kimdi?

Bilindiği gibi, bu Bin Kalıplı madrabaz ve kendisine benzeterek çürüttüğü
PDA Avanesi kısa süre önce bunların yapıp ettiğini “Sosyalizm Çakallığı”,
“CIA Sosyalizmi”, “Sokak Fahişeliği” olarak değerlendiren Kıvılcımlı’nın
hatırası olan Vatan Partisi adını, utanmazca bir yavuz hırsızlıkla çalıp İP olan
adlarını Vatan Partisi olarak değiştirmişti. Biz, bu hırsızlama ürüne “Yeni
Sahte Vatan Partisi”, demiştik. Gerçeğiyle de zerrece ilgisinin, benzerliğinin
bulunmadığını belirtmiştik.
İşte bu uğrulama günlerinde ne demişti bu siyasi ahlâk fukaraları?
“Milliyetçiler, Halkçılar, Devrimciler”
Ne diye çağırıyor, kandırdığı insanları kongre salonuna bu Bin Kalıplılar?
İşte gördük. Milli Kuvvetler, Milli Hükümet için gelmeliymiş oraya.
Yine bilinmektedir, bunlar birkaç yıldan beri “Milli Güç Birliği” oluşturma çağrıları yapıyorlar ve “Milli Anayasa Forumları” düzenliyorlar, değişik
il ve ilçelerde.
Diyeceğimiz, “milli”, “milliyetçilik”, “milli kuvvetler”, “milli güç birliği”,
“milli hükümet” gibi kavram ve terimleri hiç dillerinden düşürmüyorlar. Hani
bir zamanlar da “Mao Zedung Düşüncesi”, diye bir terimleri vardı bunların.
Bunun yanına, “Yeni Çarlar”, “İki Süper Devlet”, “Sovyet Sosyal Emperyalizmi” gibi birkaç terim daha eklerler ve de durmadan tarikat müridinin zikir
tespihi çektiği gibi tekrarlar dururlardı bunları gün boyu. Şimdi onları terk
ettiler. Artık yeni zikir sözcükleri yukarıdakiler, yani hep milli ile başlayan
söz ve terimler.
Evet yoldaşlar, çok değil, 20-24 yıl kadar önce, bu Bin Kalıplılar güruhu
milliyetçilik konusunda bakalım ne demiş. Şimdi 1987 ile 1993 yılları arasında çıkarmış oldukları “2000’e Doğru” dergilerine gidelim. Onun değişik sayılarından milliyetçilik üzerine söylediklerini aktaralım. Aktaralım ki, bunların o günkü kalıplarının içeriği, muhtevası ne imiş, bunu normal zekâya sahip
temel eğitim öğrencileri bile netçe görüp kavrayabilsin:
“Türk milliyetçiliği, Kürt sorununun çözüleceği topraklarda iflas etti.
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“Türk milliyetçiliği, kendi sınırını çizmiştir; Anadolu’yu Fırat’ın doğusu ve batısı diye ikiye bölmüştür.
“(...)
“Türk milliyetçiliği, Kurtuluş Savaşı’na önderlik etti ama dünya kapitalist sisteminin dışına çıkamadığı için kaçınılmaz olarak emperyalizmle
işbirliği içine girdi. Türk milliyetçiliğinin son 50 yıldaki programı, ‘Küçük
Amerika’ olmaktır.
“Milliyetçi Özal, Prezidan Bush’un telefon arkadaşı, Milliyetçi Demirel, Amerikan Morrison firmasının mümessilliğinden geliyor. Altı Ok milliyetçisi İnönü, Avrupa sermaye çevreleriyle birlikte. Piyasacı Ecevit gene
Avrupacı. Türkeş’in MHP’sinin CIA ile ilişkileri eskiden beri biliniyor.
“(...)
“Türk milliyetçiliği, emperyalizmin güdümündeki bu konumu nedeniyle milletin ezici çoğunluğunun hayati çıkarlarından kopmuştur ve bu
yüzden çıkmazdadır.
“(...)
“Görüldüğü gibi Türk milliyetçiliği, Kürt milliyetçiliğinin sırtına binerek Fırat’ı geçme çabasında. Milliyetçilik milletleri birbirine kırdırıyor
ama burjuvazileri de emperyalist-kapitalist sistem içinde buluşturuyor.
Emekçilere karşı işbirliği halindeler.
“(...)
“Milliyetçilik, dünyanın hiçbir yerinde emekçiler için çözüm değildir.
Hele bizim yaşadığımız Kavimler Kapısı’nda ve Ortadoğu’da, milliyetçilik, milli düşmanlıkları besliyor ve emperyalizme, ezilen milletleri birbirine karşı kullanma olanağı tanıyor.
“(...)
“Milliyetçilik ile piyasa birbirinden ayrılmaz. Milliyetçilik piyasanın
ideolojisidir, başka deyişle burjuvazinin ideolojisidir, piyasa temelinde
var olur.
“(...)
“Milliyetçiliğin özrü olmaz. Milliyetçilik, milliyetçiliktir. Kavimler Kapısı’nda artık milliyetçilik sökmez, zararlıdır, birleştirici değil bölücüdür,
barışçı değil, kavgacıdır.
“(...)
“Sosyalist Parti milliyetçiliği reddediyor, yurtseverliği ve enternasyonalizmi savunuyor.”
“SOSYALİST PARTİ’NİN SLOGANLARI:
“(...)
“Milliyetçiliğe hayır” (Doğu Perinçek, 2000’e Doğru, 15 Eylül 1991, 29.
Sayı, s. 10-15)
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“Bu Kavimler Kapısında Türk milliyetçiliği ancak bölücü rol oynar.”
(Doğu Perinçek, 2000’e Doğru Dergisi Başyazısı: Devlet İki Ülke Yaratıyor,
27 Mayıs 1990)
“Milliyetçilik, Ortadoğu halklarının sırtında bir cesettir artık, ağırdır
ve çürümektedir.” (Doğu Perinçek, 2000’e Doğru Dergisi Başyazısı: Kürt
Felaketinin Tek Kârlısı, 21 Nisan 1991)

Ne diyor yukarıdaki satırlarda Bin Kalıplı Şef özetçe, yoldaşlar?
“Milliyetçilik piyasanın ideolojisidir, başka deyişle burjuvazinin ideolojisidir”, “Milliyetçilik, Ortadoğu halklarının sırtında bir cesettir artık, ağırdır ve
çürümektedir.”
Bu düzenbaz ve ekibi 1969’dan 2000 yılının ortalarına kadar işte bu görüşü savundu. 2000 yılının sonlarına doğru artık o kulvarda kendisine ekmek
kalmadığını, kendisinin yetiştirdiği, bizim bugün “Sevrci Soytarı Sahte Sol”
diye adlandırdığımız güruhun, boynuzun kulağı geçişi gibi kendisini bu alanda geçip gidişini görünce, aniden ve birden kulvar değiştirdi, yol değiştirdi,
hat değiştirdi, yön değiştirdi. O güne kadar savunduğu hattın tam zıttına-karşıtına yöneldi. Koyu ulusalcı, milliyetçi oynamaya başladı artık. Bu alan onun
tarafından nasıl olsa kirletilmemişti daha. İpliği pazara çıkmamıştı. Dönekliği, fırıldaklığı, madrabazlığı, yalancılığı, demagogluğu pek bilinmiyordu
bu alandaki insanlar tarafından. Böyle olunca da bu alanda Bin Kalıplıların
kolayca kandırabileceği bol miktarda insan var demekti. İşte bu hesabı yaptı
Bin Kalıplı ve aniden kalıp değiştirdi. Eskisinden çıkıp yenisine giriverdi. Biliyoruz ya; kalıp değiştirmek onun için sıradan işlerdendir. Kolay ve basittir.
Hesabında da çok fazla yanılmadı bu Bin Kalıplı. Geçenlerde yaptığı hırsızlık kongresinde topladığı insanların sayısına bakılırsa, geçici bir süreliğine
de olsa bir başarı elde etti. Öyle ya, 15 bin insana yakın bir kitleyi toplayabildi
o salona. Bu tabiî ki bir başarı sayılır. Ama hep belirtelim ki kısa süreliğine.
Ne der atasözümüz?
“Yalancının mumu yatsıya kadar yanar”.
Üstelik de bu, haindir, dönektir, düzenbazdır, fırıldaktır, demagogdur aynı
zamanda. İnsani his yoksunudur. İşte böyle olmasına rağmen bu kadar insanı
kandırabildi ve o salona doldurabildi, yaptığı aşağılık parti hırsızlığını o insanlara alkışlatabildi. Olsun bakalım. Ne diyelim...
Fakat erken bayram etmesin. Eski kulvarında olduğu gibi bu yeni kulvarında da içtenlikli insanlar, bu Bin Kalıplı’nın ve ekibinin ne mal olduğunu
eninde sonunda görüp öğrenecek ve o bataklığı terk edecektir. Bundan eminiz.
Hiç kuşkumuz yok.
Bizim bu yazılarımızsa bir uyarıdır. Şimdilik kandırılmış, saf, bilinçsiz insanların; aylarını, yıllarını orada heba etmemeleri için yapılan bir iyi niyetli
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uyarıdır sadece. Diyoruz ki, o yol çıkmaz. O yolun sonu yok. O yolun sonu
hüsran. Bu gerçeği görmek ve anlamak için orada boşu boşuna emeklerinizi
tüketmeyin, harcamayın.
Bunun için de gerçeği görmede size kılavuzluk edecek biricik yetiniz olan
aklınızı özgürce, her türlü önyargıdan, bönyargıdan uzak olarak, arınmış olarak kullanmaktan asla geri durmayın, çekinmeyin.
Eğer bunu yapamazsanız, Tayyip’in “hülooğğğ”cularından bir farkınız
kalmaz. Hep bildiğimiz gibi o “hülooğğğ”cular bir zavallılar grubu aslında.
Ne yaptıklarını, neye ve kime hizmet ettiklerini anlayamayacak denli akıllarına, insanlıklarına sırtlarını dönmüş, acınacak haldeki zavallılar grubu.
İşte onlardan olmayın diyoruz biz.
Tayyip’in “hülooğğğ”cularını uyarmak, akla ve insanlığa döndürmek için
büyük çabalar harcıyoruz, bilindiği gibi. Ama onların uyanması daha çok büyük çabalar, emekler ve zaman ister. Öyle görünüyor. Sonunda başaracağız
ama. Uyandıracağız onları da. İşte şimdi bile bayır aşağı gidiş başladı Tayyipgiller’de.
Son olarak biz diyoruz ki size, siz bari erken uyanın. Hem emeğinize, dolayısıyla da kendinize yazık etmeyin, hem de bizi daha çok yormayın. Bütün
dediğimiz bundan ibaret...

Milliyetçilik konusunda doğru devrimci tutum nedir?
Öncelikle, Kıvılcımlı Usta’nın milliyetçilik üzerine söylediği şu birkaç veciz paragrafı izleyelim:
“Milliyetçiliklerini yabancı sermayeye maske yapmak istemediler mi,
konkret [somut] konularda sosyalistlerle yol arkadaşlığı etmek zorundadırlar.
“(…) Türkiye’de olsa olsa ancak 1000 kişide 1 kişi gerçekten EMPERYALİZM ve KAPİTALİZM çıkarlarıyla kendi çıkarlarını paralel sayabilir.
“(…) Türkiye’nin en az 40 yıllık yanılgısı ve yenilgisi, MİLLİYETÇİLİK sözcüğünün SOSYALİZM’den başka hiçbir anlama gelemeyeceğinin
bir türlü kavranılmak istemeyişinden doğmuştur. Bu denklemi tersine çevirince de aynı sonucu buluruz.” (Hikmet Kıvılcımlı, Türkiye’de Sosyalist
Konferansı İçin Çağrı, Sosyalist Gazetesi, Sayı 1, 20 Ocak 1967)

Millet deyince, bir toplumun ezen ve ezilen-hâkim ve mahkûm tüm sosyal
sınıf, tabaka ve zümrelerinden oluşan bir yapı akla gelir. Yani her millet, çıkarları ve durumları egemen üretim yordamı içinde birbirine zıt insan kümelerinin oluşturduğu sosyal sınıflardan, ara tabakalardan ve zümrelerden oluşur.
Milliyetçilik dendiğinde, bunun tümünden yana olmak akla gelir ilk başta.
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Yani tümünün hak ve menfaatlerini gözetmek, savunmak akla gelir. Ama bu
sadece bir görünüştür, dolayısıyla da bir yanılgıdır. Çünkü milletin içindeki
insan kümelerinin çıkarları birbirinin tam karşıtıdır.
O zaman birbiriyle çelişik çıkarlara sahip insanların tamamını nasıl savunacaksınız? Bunların ortak hak ve çıkarları olabilir mi hiç?
Olamaz.
O zaman ne yapacağız?
Milleti oluşturan şu yapıya ya da şu sosyal bileşime dikkat edeceğiz:
Kıvılcımlı Usta’nın yukarıdaki satırlarda da çok açık olarak ortaya koyduğu gibi, milletin binde 999’unu halk dediğimiz ezilen sosyal sınıf, tabaka-katmanlar oluşturur. Tabiî bu 999’un tamamı aynı oranda, düzeyde ezilmez. Aralarında farklar olur. Ama sonuç olarak hepsi egemen düzen içinde bir şekilde
ezilir, sömürülür, emeği gasp edilir. Öyleyse, millet içinde ezenler yani sömürgen, hâkim sınıf ya da sınıflar diyelim, toplumun ancak binde 1’ini oluşturur.
Millet içinde işte bu kadar azınlıktır bu sömürgen, emperyalizm işbirlikçisi
halk düşmanı sınıflar (Antika Tefeci-Bezirgânlar ve Modern Finans-Kapitalistler). Bu binde 1’lik kesim sadece binde 999’luk halka düşman değildir.
Aynı zamanda vatana da düşmandır. Çünkü o, Batılı Emperyalistlerin yani
ABD, AB ve Japon Emperyalistlerinin Türkiye’deki yerli ortağıdır, işbirlikçisidir, her anlamda müttefikidir. Yani bu sömürücü azınlık, halktan ayrı, halka
düşman, yabancı; ağababaları olan emperyalistlere ise dosttur, onlarla kaynaşıktır. Bu gerçeği hiç unutmamamız gerekir.
Öyle olunca, şu soru önümüze çıkar: Biz milliyetçiyiz derken bunlardan
hangisinin çıkarını savunacağız? Hangisinden yana olacağız?
Kuşkusuz eğer namuslu ve gerçekçi olacaksak, halkın yanında olacağız,
halkın çıkarlarını savunacağız. Vatana da, milletin binde 999’unu oluşturan
büyük kitleye de düşman olan küçücük azınlığın yanında olmayacağız. Tam
tersine ona karşı olacağız. Hatta ona düşman olacağız.
Eğer böyle yapmazsak milliyetçiliğimiz de insanlığımız da sahte olur, göstermelik olur.
İşte tüm bu sebeplerden dolayı Kıvılcımlı Usta, yukarıdaki satırlarında
gerçek milliyetçiliğin sosyalizmden başka, yani halkın hak ve çıkarlarını savunmaktan başka bir şey olmadığını, başkaca bir anlama gelemeyeceğini ortaya koyuyor.
Ve şu gerçeği de acı acı belirtiyor: En az 40 yıldan beri böyle yapılmadı,
diyor. Tam tersi yapıldı, binde 999 görmezlikten gelindi, sadece binde 1’in
çıkarları savunuldu, ona hizmet edildi, onun yanında olundu, diyor. İşte başımıza gelen bütün felaketlerin sebebi de buradan kaynaklandı, diyor.
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Demek ki yoldaşlar, gerçek, içten, samimi milliyetçi; halkçıdır, sosyalisttir. Yabancı emperyalistlere ve onların Türkiye’deki hain işbirlikçilerine karşıdır, düşmandır. Yani TÜSİAD’cılara, MÜSİAD’cılara, TİSK’lilere, TOBB
yönetimindekilere karşıdır, düşmandır, onların ekonomideki varlıklarına da
aynı oranda karşıdır. İşte bu asalak, sömürgen, hain, vatan ve halk düşmanı
binde 1’lik kesimin ekonomideki varlıkları ortadan kaldırılmadan, yani bunların yabancılarla el ele vererek yaptıkları hayâsızca vurgun ve sömürüye son
verilmeden halkın dertlerinin deva bulmayacağını görür, kavrar ve savunur,
gerçek milliyetçi.
Demek ki yoldaşlar, Birinci Kuvayimilliye’nin zaferi sonrası birkaç yıllık
süre ile 27 Mayıs Politik Devrimi sonrasındaki kısa süre hariç tutulursa, geriye
kalan süreçteki CHP iktidarı da dahil olmak üzere, 1950 sonrası iktidara gelen
tüm Finans-Kapital hükümetleri, hep halka düşman ve sömürgen Parababalarına dost, dolayısıyla da yabancı emperyalistlere dost bir politika izlemiştir.
Demek ki bir gerçek milliyetçi, toplumun binde 1’inin değil, binde
999’unun yanında olacak, onun haklarını ve çıkarlarını savunacak. İşte buna
da sosyal bilim halkçılık diyor ya da sosyalistlik diyor.
Ve işte tüm bu sebeplerden dolayı yoldaşlar, biz arkadaşlarımızı ve halkımızı bu hatadan ve bu yanlıştan sakındırmak için milliyetçilik yerine halkçılık
terimini kullanmayı tercih ediyoruz. Ve biz Halkçıyız, diyoruz, Yurtseveriz
diyoruz, Antiemperyalistiz, diyoruz. Yani biz halkımızın yanındayız, diyoruz. Sömürgen, asalak yerli-yabancı Parababalarına, başka türlü ifadelendirirsek, Batılı Emperyalistlere ve onların Türkiye’deki yerli ortaklarına karşıyız,
düşmanız, diyoruz. Vatanımızı da seviyoruz, diyoruz.
Halkımızı seviyoruz derken, gerçeğin şu yönünü de açmış olalım: İki milliyetten (Türk ve Kürt) oluşan halkımızı seviyoruz, diyoruz. Bu şu anlama da
gelir: Biz Antişovenistiz.
Kıvılcımlı bu gerçeği, Ocak 1967’de yayımlanan Sosyalist’in 1’inci sayısında “Sosyalizm Nedir” başlıklı başyazısında bir vesileyle yine şöyle koyar:
“2- Türkiye’de Milliyetçilik: Sosyalizmdir
“Türkiye’de de, İşçi Sınıfımızın bayraklaştırdığı birçok Sosyalistler,
burjuva aydınları oldular. Daha tipik örnek Türklere Türkçülüğü öğreten
Ziya Gökalp en katışıksız burjuva ideoloğu idi. Ömrünün sonunda tüm
düşüncelerinin muhasebesini dürüstçe yapar yapmaz, ne buldu? Nice kafasını işletmeyen sağcıya ve şarlatan solcuya (hele Kadroculara) parmak
ısırttı: Türkiye’de sosyalizmden başka gerçek milliyetçilik olmayacağını
sezdi ve bu doğruyu açıklamakta sakınca görmeyen bir sosyalist olarak
öldü.” (Hikmet Kıvılcımlı, Sosyalizm Nedir, 20 Ocak 1967, Sayı: 1)

Evet işte yoldaşlar, özetçe dersek; biz yukarıda andığımız sakıncalardan
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dolayı halkçıyız, yurtseveriz, Antiemperyalistiz, Antişovenistiz, diyoruz.
Halkçıyız dedik mi, o binde birlik sömürücü, vurguncu Batı işbirlikçisi
hain azınlığı, gücü otomatikman dışarıda tutmuş oluyoruz, ona karşı olduğumuzu, onun düşmanı olduğumuzu kesince ortaya koymuş oluyoruz.

Yeni Sahte Vatan Partisi’nde (YSVP’de) toplanan
“Milli Güçler” eski ABD uşağı, Kontrgerilla artıklarıdır
Bin Kalıplı Doğu Perinçek ve PDA Avanesi ise bizim savunduğumuz anlayışın yüzde yüz karşısında bir anlayışa sahiptir. O, dün olduğu gibi bugün de
ihanet içindedir, ahlâksızlık ve namussuzluk batağındadır.
O, yukarıda aktardığımız paragraflarında görüldüğü gibi, dün milliyetçiliğin en azılı muhalifi idi. Bugünse en heveskâr dostu, yandaşı, savunucusudur.
Fakat onun savunduğu milliyetçilik halka düşman olan Parababalarının
yandaşlığını yapan bir milliyetçiliktir. Çünkü “Milli Güç Birliği” kuruyoruz
diye alçakça adını uğruladığı Vatan Partisi (bugünkü haliyle artık o YSVP’dir)
içine doldurduğu Demirel, Özal, Çiller ve MHP döküntülerinin en belirgin
özellikleri antikomünist oluşlarıdır, antisosyalist oluşlarıdır, halk düşmanı
oluşlarıdır ve de AB-D Emperyalistlerine hizmetkârlık ederek, uşaklık ederek
uzun yılları bulan bir siyasi geçmişe sahip oluşlarıdır. Demek ki bunların milliyetçilikleri sahte milliyetçiliktir. Toplumun binde 999’una karşı olan, binde
1’ini savunan bir sahte, bir kandırmaca milliyetçiliktir.
Bu yeni devşirdiği alçaklar, on yıllar boyu Süper NATO’nun, Gladio’nun
emrinde binlerce masum devrimcinin kanına girmiş, eli kanlı katiller sürüsüdür. Yani sıfır numara Amerikan uşaklarıdır. Hep söylediğimiz gibi, kullanım
sürelerini doldurduğu için efendileri ABD, bunları ıskartaya çıkartmıştır. Hurdalığa yığmıştır.
Doğu Perinçek ve Avanesi de, yine bilindiği gibi, on yıllar boyu ABD’yi,
NATO’yu, onun NÖTRON BOMBASINI ve Gladio’sunu-Süper NATO’sunu-Özel Harp Dairesini savunmuştur. Hatta bugün bile o siyasi ahlâk düşkünleri on yıllar boyu sadakatle hizmet ettikleri ABD’yle dostluk peşindeler.
Efendisine hizmete doymamış daha.
Zaten kendisi de ne demişti geçenlerde?
“Biz Türk milleti olarak ABD ile düşmanlık istemiyoruz.”

Bu sadece ABD ile değil, onların işbirlikçi yerli ortaklarına karşı da düşmanlık istemiyor. Onlarla da dost. Onlar için de olumsuz hiçbir sözü olmuyor.
Demek ki; o ne halkçı, ne antiemperyalist, ne de sosyalist. Hep söylediğimiz gibi, o bir düzenbaz. Tayyip gibilerin sol kulvardaki bir benzeri. Aynen
Tayyipgiller gibi, işi gücü, derdi imanı siyasi rant. Kendi deyişiyle “siyasi
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büyük güçler platformuna çıkmak”. Nasıl olursa, ne şekilde olursa olsun.
İzleyeceği yol, gireceği biçim ya da kalıp ve seçeceği yol arkadaşları, onların
nitelikleri hiç önem taşımaz bu Bin Kalıplı ve Avanesi için.
Bu acıklı Avane, aşağı yukarı yarım asırdan beri hep böyle olmuştur
ve böyle pis işler yapmıştır. İşte bu yüzden biz bunları sol saymıyoruz. Ve
1970’lerde de, 1980’lerde de, sonrasında da, tabiî bugün de hep böyle gördük
bunları, böyle adlandırdık. Kıvılcımlı Usta’nın deyişiyle onların yaptığı “Sosyalizm Çakallığı”dır, “CIA Sosyalizmi”dir.
Bu yazı serimizde onlara ait sergilenen ihanet belgeleri, ahlâki ve insani
sefalet belgeleri, Usta’nın ne kadar, ne denli haklı olduğunu göstermektedir...
11 Mart 2015
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Ayrım XVIII

Behey utanmayı arlanmayı, arı namusu
bir pula değişmiş Bin Kalıplı!
Denizler’in idamına oy veren azılı antikomünist,
Amerikan işbirlikçisi, halk düşmanı Hasan Korkmazcan’ı da
hırsızlama partinizin Genel Başkan Yardımcısı yaptın ya…

Güleceksin belki bu sözümüze. Ne var bunda şaşacak, diyeceksin. Bu benim için yeni bir şey değil ki; ben Denizler’in idamına 218 milletvekiliyle
birlikte evet oyu veren (verdiren) Demirel’le ve onun adamlarıyla da zaten
yıllardan beri müttefikim. Ve ben, Denizler’in idamına evet oyu veren faşist
Amerikan ajanı “Başbuğ” Türkeş’in MHP’sinin döküntüleriyle de müttefikim. Birlikte “Milli Merkez”ler kuruyoruz, “Milli Anayasa Forum”ları düzenliyoruz. Ha şimdi de bunların benzeri olan, 16 yılı parlamenterlik olmak
üzere uzun siyasi ömrünü Demirel’in Adalet Partisi’nde, Ferruh Bozbeyli’nin
Demokrat Parti’sinde, Turgut Özal’ın Anavatan Partisi’nde geçirmiş Hasan
Korkmazcan’ı partinin Genel Başkan Yardımcısı yaptım. Yaptıysam ben yaptım. Size ne, diyeceksin.
Dersin ulan, dersin! Uyar sana…
Ben, elini binlerce devrimcinin kanına bulamış Yaşar Okuyan’ı da Genel
Başkan Yardımcısı yaptım. Kongremizde de bir sürü ülkücü kardeşimiz, yanı
başımızdaydı. Biz bunları yaparız, diyeceksin.
Bunlar ne ki?.. Ben Amerika’yla ittifakı savundum. Onun NATO’sunu savundum. Nötron Bombası’nı savundum. Süper NATO’sunu savundum. Gladio’sunu, Özel Harp Dairesi’ni savundum.
Hem de 12 Eylül Faşist Darbesi’ni savundum. Henze’nin “oğlanları”nı savundum. Onların işkencecilerini, idamlarını savundum.
Ve de hatta onların yaptığı bu azgın, faşist zulmü az bile buldum. Daha kararlı olun. Teröristlerin kökünü tümüyle kazıyıncaya kadar devam edin. Durmak yok ha… Sakın işinizi yarım bırakmayın, diye teşvik ettim onları.
Teröristler dediğim, o zamanki devrimcilerdi. Zaten ben Denizler’e, Mahirler’e ve Devrimci Gençliğe de 12 Mart öncesi “Anarşistler” diyordum. Onlara karşı mücadele ediyordum.
12 Eylül öncesi de MHP’li paramiliter Gladio saldırıları karşısında nefis
savunması yapan solculara, devrimcilere karşı mücadele ettim. Onları tek tek
gammazladım, Polise, MİT’e, Gladio’ya… Adlarıyla, ikametgâhlarıyla ve eylemleriyle…
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Ben buyum. Hâlâ tanımadıysanız tanıyın artık.
Evet, bunları da dersin ulan sen. Bunları da dersin… İhanet, siyasi ve insani ahlâk yoksunluğu, namussuzluk meşrebin olmuş senin.
Sana ne desek, ne söylesek boş… İflah olmazsın sen.
Evet, yoldaşlar, bize gelince; biz namusu, ahlâkı, vicdanı, dürüstlüğü,
mertliği, kararlılığı, fedakârlığı, işkencede direnmeyi, hiç kimseyi satmamayı
ve sonsuz insan sevgisini en yüce değerler bilmişiz, onlara sarılmışız.
Sizleri görünce, Tayyipgiller’i görünce, Pensilvanyalı İblis’in taifesini ve
benzerlerini görünce içimiz kalkıyor, midemiz bulanıyor. Görünüşte de olsa
sizinle aynı soydan geldiğimiz için insanlığımızdan utanıyoruz.
Sizin için hiçbir umut yok artık. Size ancak Allah yardım edebilir. Siz iradi
olarak böyle bir yol seçtiniz. Bilerek ve isteyerek insanlıktan çıktınız. Üç kuruşluk siyasi ranta değiştiniz insanlığınızı. Bu sebeple size acımıyoruz da sizin
kandırıp avladığınız, müritleştirdiğiniz, bilinçsiz, cahil, aklını kullanmaktan
aciz zavallı insanlara acıyoruz.
Bilmiyorlar ki o zavallılar; sizin sonunuz yok. Sizin yolunuz çıkmaz. Sizin
sonunuz hüsran…
Kanıyorlar işte… Tayyipgiller’in kandırdığı zavallı yığınlar gibi. Allah’la
aldattığı cahil insanlarımız gibi.
Ne diyelim?.. Bizden uyarması… Uyananlar uyanacak!..
17 Mart 2015
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Ayrım XIX

Ey dönme Atatürkçü!
Hem “Atatürk’te birleştik” diye kürsülerde, ekranlarda her
gün nutuklar atacaksın, hem de Mustafa Kemal’in bu
millete kuşaktan kuşağa aktarılması için verdiği en büyük
ideali reddedeceksin, ona karşı çıkacaksın, öyle mi?

Evet, öyle. Çünkü senin için Atatürkçülük bir araç, bir enstrüman. Öyle
olunca da o söylem senin sadece dilinde. Yüreğinde yok Atatürkçülükle ilgili
zerre bir şey.
Daha önce de tekrar tekrar söylediğimiz gibi sen 2000’lere kadar tüm siyasi serüvenini bu millete, bu vatana, bu halka düşmanlıkla geçirdin. Fakat
boynuzun kulağı geçmesi gibi senin yetiştirdiğin Sevrci Soytarı Sahte Sol’lar
seni geçer oldu ihanette. Ayrıca, senin Bin Kalıplı oluşun da orada herhangi
bir itibar bırakmadı senin için. Durumu değerlendirdin, buradan artık bize ekmek çıkmaz, dedin. Bir mahalle değiştirelim artık, dedin. Ondan sonra da en
keskin ulusalcı oynamaya başladın birden. Amaç bu olunca tabiî ne Mustafa
Kemal’in neler yaptığını anlayabilirsin ne onun ideallerini ne de onun kişiliğini. Önceden de söyledik ya; senin Atatürkçülüğün 12 Eylül faşist gorillerinin
Atatürkçülüğünün bir benzeridir. Sahtedir, içtenliksizdir, düzmecedir…

Mustafa Kemal’in bıraktığı en büyük ideal:
Türk Ulusu’nun birliği
Şimdi yoldaşlar, gelelim Mustafa Kemal’in bu millete bıraktığı ya da verdiği en büyük ideale.
Bu konuyu biz Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı’nın bedence aramızdan ayrılışının 35’inci yıldönümünde (2006 yılında) yapılan Anma Konuşması’nda
şöyle koymuşuz. Virgülüne dokunmadan oradan aktarıyoruz:
“Yıl 1933. 29 Ekim kutlamaları yapılıyor. Mustafa Kemal, Ziraat
Bankası’nda. O zaman salonunda kutlamalar yapılıyor. Bir genç, Tıbbiyeyi yeni bitirmiş bir genç doktor soruyor Mustafa Kemal’e, sorular soruyor… Bürokrasiden yakınıyor; ‘Paşam, emperyalistleri yendiniz ama
bürokrasiye yenildik’ diyor. Mustafa Kemal ona cevap veriyor; ‘Onu ileride yeneriz’, diyor. Ve asıl önemli soruya geliyor. Diyor ki, ‘Bize kuşaktan kuşağa aktarılan büyük bir ideal vermediniz, Paşam! Ama devletlerin
böyle idealleri olmalı.’ Mustafa Kemal; ‘Böyle bir toplantıda bu soruya
cevap veremem’, diyor. (Oraları atlayalım, okumayalım zamanımız yok. N.
Ankut) ‘Ama bu odada sana ve merak eden bir iki arkadaş olursa gelsin;
onlara bu konudaki cevabımı söyleyeyim. Bir devlet başkanıyım, sorum-
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luluklarımdan dolayı bu ortamda bu soruna cevap veremem’, diyor. Geliyorlar odaya, verdiği cevap:
“Bugün Sovyet Rusya dostumuzdur, komşumuzdur, müttefikimizdir.
Devlet olarak bu dostluğa ihtiyacımız var. Fakat yarın ne olacağını kimse
kestiremez. Tıpkı Osmanlı İmparatorluğu gibi, tıpkı Avusturya-Macaristan
İmparatorluğu gibi parçalanabilir. Bugün elinde sımsıkı tuttuğu milletler,
avuçlarından sıyrılabilirler. Dünya yeni bir dengeye ulaşabilir. İşte o zaman
Türkiye ne yapacağını bilmelidir. Bizim bu dostumuzun yönetiminde, dil bir,
inanç bir, öz bir kardeşlerimiz vardır. Onları arkalamaya hazır olmalıyız.
Hazır olmak, yalnız o günü susup beklemek değildir. Hazırlanmak lazımdır. Milletler buna nasıl hazırlanırlar? Manevi köprülerini sağlam tutarak.
Dil bir köprüdür, inanç bir köprüdür, tarih bir köprüdür. Bugün biz bu toplumlardan dil bakımından, gelenek görenek, tarih bakımından ayrılmış, çok
uzağa düşmüşüz. Bizim bulunduğumuz yer mi doğru, onlarınki mi? Bunun
hesabını yapmakta fayda yoktur. Onların bize yaklaşmasını bekleyemeyiz.
Bizim onlara yaklaşmamız gerekli. Tarih bağı kurmamız lazım, folklor bağı
kurmamız lazım, dil bağı kurmamız lazım. Bunları kim yapacak? Elbette
biz. Nasıl yapacağız? İşte görüyorsunuz dil encümenleri, tarih encümenleri
kuruluyor. Dilimizi onun diline yaklaştırmaya, tarihimizi ortak payda (Encümenler, bu ilk kuruluş anındaki adları Türk Dil Kurumunun, Türk Tarih
Kurumunun; o aşamadaki adları, arkadaşlar. – N. Ankut) haline getirmeye
çalışıyoruz. Böylece birbirimizi daha kolay anlar hale geleceğiz. Bir sevgi
parlayacak aramızda. Tıpkı bir vücut gibi. Kederde ve mutlulukta birbirimizi
duyacağız ve arayacağız. Ortak bir dil amaçladığımız gibi ortak bir tarih
öğretimimiz olması gerekli”, diye gidiyor.
“Yani Mustafa Kemal diyalektik düşünüyor. Bakın, şu anda Sovyet
Rusya dostumuz, müttefikimiz, buna ihtiyacımız var, diyor. Ama yarın ne
olacak?
“O zaman gerçekten de şu anda 5 tane Türk Cumhuriyeti var Asya’da:
Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan.
“E, konuştukları dil Türkçe’nin değişik lehçeleri. Gidenler 2 ayda
hemen öğreniyorlarmış, oranın yerlisine yakın konuşup anlaşabiliyorlarmış. E, bizim nereden geldiğimiz de belli. Yani böyle bir ufka sahip,
Mustafa Kemal. Zaten bu diyalektik düşünme mantığına sahip olmasa,
emperyalistleri yenemez. Gerçekçi… Ama Enver Paşa, metafizik mantıklı. Bir ülkenin ordusunu yönetecek kaliteye sahip bir askeri önder değil.
Ama Mustafa Kemal hem gerçek bir komutan, hem diyalektik düşünen
bir dahi. Şartlarını, çağını nasıl güzel değerlendiriyor bakın. Şimdi ne yazık ki, Mustafa Kemal’in, bir olasılık olarak gördüğü o durum, gerçekleşmiş durumda.
“Şimdi Türk burjuvazisinin böyle bir ufku var mı?
“Hayır. Zaten Kuvayimilliye’de de ufku yoktu. O yüzden Ordu Gençliği ve halkımız, o mücadelenin ana unsurunu oluşturdu.
“Bugün Türk burjuvazisi neyin peşinde?
“Usta’mızın 1970’te koyduğu gibi, Türkiye’yi, AB Emperyalistlerine
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komisyon karşılığında satabilmenin peşinde. O zaman, biz bu vatanın ve
bu halkın gerçek savunucuları olarak, Mustafa Kemal’in bu mirasının da
mirasçıları, sahipleri olmalıyız. Böyle bir ufkumuz olmalı bizim de.”
“Türk Ulusu’nun birliğini savunmak Leninist bir prensiptir
“Milletlerin bir olması, Leninist bir prensiptir, değil mi arkadaşlar?
“Biz yıllardan beri, Arap Ulusu’nun tek bir ulus haline gelmesini savunmuyor muyuz?
“Arap Ulusu’nun esas kurtuluşu bir yönüyle burada yatmıyor mu?
“Kürt Ulusu’nun, tek ulus halinde birleşmesini savunmuyor muyuz?
“Elbette. Bu kaçınılmaz bir ilke. O zaman Türk Ulusu’nun da, altıya parçalanmış Türk Ulusu’nun da birleşmesini savunmamız, görmemiz,
böyle bir ufka sahip olmamız gerekir.
“O zaman Usta’mızın 1933’te koyduğu formülü şu şekilde yeniden belirlememiz gerekir: Türk-Kürt Halk Cumhuriyeti.
“(Alkışlar)
“Bunu hayata geçirmemiz lazım. Bu aynı zamanda, Sovyetler’in
1930’lu yıllardaki gücü kadar güçlü bir antiemperyalist kalenin doğmasına yol açacaktır. Emperyalistler bu ufku görüyorlar. Böyle bir olasılığı hesap ediyorlar. Ve o yüzden Türkiye’yi en az üçe, bölmek istiyorlar, Sevr’de
olduğu gibi… Kaldı ki şimdi bir de Süryani ve Pontus soykırımlarını çıkardılar. Emperyalistler, bu isteklerini açıkça dile getiriyorlar. Ve onların
oyununa gelen Ermeniler mesela taleplerini hiç gizlemiyorlar. Çok açık 4
T Planı (Tanıtım, Tanınma, Tazminat ve Toprak) şeklinde açıklıyorlar. Nedir bu?
“1- Soykırımın tüm dünyada tanınması,
“2- Soykırımın Türkiye’ye Kabul ettirilmesi,
“3- Soykırım kurbanlarının mirasçılarına tazminat ödenmesi,
“4- Türkiye’den tarihi Ermenistan topraklarının geri alınması.
“Türkiye’nin bunu, bu Ermenistan’ı tanıması. Bu da nereden başlıyor?
“Trabzon, Erzurum, Muş ve Bitlis’in altından geçen bir çember parçası şeklinde sınırlar çiziliyor. Buradan başlıyor. Bunun peşindeler. Bu talep
açık. Ve bu da destekleniyor mu emperyalistler tarafından?
“Destekleniyor.
“Fransa Cumhurbaşkanı Chirac’ın Ermenistan Ziyareti
“Chirac geçen nereyi ziyaret etti Ermenistan’da?
“Soykırım Müzesi’ni.
“Peki, bir aktarma da müzeden yapacağız. İşte, yani bu… (Kapağını katladım şöyle. Bizim bu pezevenk medya, kadını her yerde kullandığı için, burada da hiç gerek yokken illa bir kadın kullanacak, sömürecek…) Tempo Dergisi. 20 Nisan 2006 tarihli sayısı. Gözlüğün numaralarının değişmesi gerektiği için küçük yazıları çok net okuyamıyorum. İşte
burada, şu gördüğünüz fanusların ya da kavanozların içinde, Türkiye’nin
altı ilinden getirilmiş topraklar var. Burayı ziyaret etti. Yani kurtarılması
gereken düşman elindeki iller bunlar, Ermenilere göre. Ve bu müzenin
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müdürü de Bargasyan Lavrenti, adında bir zat. Hem kurucusu, hem de
şu anki müdürü müzenin. Bununla görüştü. Bu anlattı, Chirac alçağı da
güya gözü yaşlı bir şekilde kafa salladı. Ekranlardan izledik. İşte bu kişinin söyleminden bir paragraf aktaracağım:
“Lavrenti bize nazik davranıyor. (Tempo muhabiri diyor bunu, arkadaşlar. – N. Ankut) Ama nazik olması, ‘kovmasına’ engel değil. Kovduğu yer
Soykırım Müzesi değil. Türklerin tüm coğrafyadan gitmesini isteyerek, diyor
ki: ‘Neden siz geldiğiniz yere gitmiyorsunuz. Siz oraya gidin ve işgal ettiğiniz toprakları sahiplerine bırakın. Ama sizi orada bile kabul etmezler, sizin
gerçek bir vatanınız ve ulusunuz yok. Siz gerçek bir ulus değilsiniz. Göçmen
ve işgalcisiniz.
“Bargasyan Lavrenti’nin sözleri şaka gibi ama o espri yapmıyor. Söylediklerine gerçekten inanıyor. Sözgelimi, Türklerin başlattığı soykırımı Azerilerin Karabağ’da sürdürdüğünü, zaten Azerilerle Türklerin köksüz bir millet
oldukları için bu eylemlere giriştiklerini söylüyor.” (Tempo, 20 Nisan 2006)
“Bu, Ermenistan’ın resmi politikası. Gerçekten şaka değil. Yani Ermenistan Devletinin yöneticileri bize böyle bakıyor. Ve bu ideolojiyi onlara
emperyalistler veriyor. Amaç bu. Açık. (Nurullah Ankut, Lenin Sonrasının
Marksizmi-Leninizmi Işığında Dünya ve Türkiye, Cilt 3, s. 261-264)

Altı parçaya bölünmüş Türk Ulusu’nun birliğini savunmak
devrimci bir görevdir
Yine aynı konuyu yoldaşlar, Partimizin 2007 yılında yapılan Birinci Olağan Kongresi sonrasında yoldaşlarımızla yaptığımız sohbet toplantısında şöyle koymuşuz:
“Yeni Bir Sovyetler Birliği Oluşturmalıyız
“NATO’dan çıkmalıyız. Onlara yeni bir birlik, yeni bir dünya göstermeliyiz. Onu da “Anma Konuşması”nda kısaca ortaya koyduğumuz gibi,
yeni bir Sovyetler Birliği oluşturmalıyız. Tuncer Kılınç’ın da dediği gibi:
İran’la, Rusya’yla, Çin’le, başarılı bir birlik oluşturulamaz. Çünkü Rusya
artık emperyalist bir ülke… Emperyalist bir devlet… İran, belli sebeplerden dolayı, Türkiye’ye ve Türklere hep düşman… Çin’in de yine ayrı
siyasi hesapları var. O bakımdan o anlamda bir birlik, kurtarıcı olmaz,
derde deva olmaz. Halklara bir yarar sağlamaz. Emperyalistler karşısında da sağlam bir duruş oluşturmaz.
“Mustafa Kemal’in 1933’te söylediği gibi, doğal coğrafyaya dayanan
yeni bir Sovyetler oluşturmalıyız. Önümüze koyduğumuz gerçekçi ve bizi
zafere, başarıya götürecek ve emperyalistleri yenilgiye uğratacak olan
Türk-Kürt Cumhuriyetidir. Ortaasya Türk Cumhuriyetleriyle beraberce
oluşturulacak Türk-Kürt Cumhuriyetidir.
“Şimdi bunu ortaya koyduğumuz zaman, özellikle Sevrci Sol’un bileşenleri, bize yine suçlamalar yönelteceklerdir. Bunlar şoven, vesaire diye
demagojik saldırılarda bulunacaklardır.
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“Birkaç paragraf aktarmak istiyorum emperyalist ünlü bir temsilciden. Lord Curzon’dan. Birinci Emperyalist Paylaşım Savaşının ünlü İngiliz temsilcilerinden biri, değil mi Lord Curzon, arkadaşlar? 16 Şubat
1920’de şöyle diyor:
“Müttefiklerin uğrunda savaştıkları amaçları arasında bağımsız bir Ermenistan devletinin kurulması da vardır. Bu amacın gerçekleşmesine tüm
müttefikler aynı derecede ant içmiş durumdadır.”
“Ve bunun sebebini anlatıyor, gerekçesini koyuyor Lord Curzon. Şöyle
diyor gerekçesinde de:
“Büyük bir Panislam ya da Panturan hareketi ortaya çıkabilir. Ve böyle
bir halde, Londra Konferansı genellikle dünya barışı bakımından Türkiye
Müslümanlarıyla Doğudakiler arasına sokulmak üzere bir Hıristiyan toplumunun sıkıştırılmasının yerinde bir girişim ve bunun da bir Ermeni devleti
olabileceğini düşünmüştü.”
“İngiliz Emperyalizmi, görüyor musunuz arkadaşlar, 1920’de meseleyi, kendi siyasi, emperyalist çıkarları açısından nasıl görüyor.
“Altı Parçaya Bölünmüş Türk Ulusu Birleşmelidir.
“Biz, yirmi iki parçaya bölünmüş Arap Ulusunun, bir tek Ulus halinde
birleşmesini istiyor muyuz, arkadaşlar?
“On yıllardan beri söylüyoruz ki; istiyoruz.
“Dört parçaya bölünmüş Kürt Ulusunun, tek bir Ulus halinde birleşmesini istiyor muyuz?
“İstiyoruz.
“Ve altı parçaya bölünmüş olan Türk Ulusu’nun da tek bir Ulus olarak
birleşmesini istiyoruz.
“Yine bir sürü parçaya bölünmüş olan Latin Amerika Halklarının, tek
bir Ulus olarak birleşmesini kim istiyordu en çok?
“Dinleyiciler: Che.
“Nurullah Ankut: Che.
“O yüzden Latin Amerika’nın orta ülkesine, Bolivya’ya giderek gerilla savaşını başlattı. Bolivya’ya giderek başlattı. Aynı dili konuşuyoruz,
diyordu. Portekizce de zaten akraba dildir İspanyolcayla. Ve aynı ulusun
temsilcileriyiz, emperyalistler bizi, kendi çıkarları öyle gerektirdiği için,
bu kadar çok parçaya böldüler; birleşmeliyiz, diyordu.
“Yine yüzde 80’i Bantu dilini konuşan Siyah Afrika Halklarının, tek
bir Ulus halinde birleşmesini istiyor muyuz?
“İstiyoruz.
“Bunlar gayet doğru, devrimci taleplerdir. O zaman Türk Ulusu’nun
da, altı parçaya bölünmüş olan Ulusun da tek Ulus olarak birleşmesini
istemek hakkımız ve devrimci bir görevimiz. Usta’mız 1933’te; Anadolu
ve Kürdistan Halk Cumhuriyeti, diyordu.
“Neden?
“Çünkü o zaman diğer Türk Cumhuriyetleri, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği çatısı altındaki Cumhuriyetlerdi. Sosyalist Cumhuriyetlerdi. Onların orada kalması, o yapıda kalması, uluslararası proletar-

325

ya hareketinin çıkarları açısından gerekliydi. Ama bugün o yapı ortadan
kalkmış durumda. O zaman yeni, doğal coğrafyaya dayanan yeni bir Sovyetler oluşturmalıyız. Sosyalist Cumhuriyetler Birliği kurmalıyız.
“Böyle bir gelişme emperyalistlerin çıkarları için hayati bir tehlike
oluşturur. Bakın, kendileri en yetkili sözcülerinin ağzından itiraf ediyorlar bunu. Ve hemen bir eylem planı oluşturuyorlar, böyle bir gelişmeye
karşı. Gördüğümüz gibi bu tedbiri alıyorlar. Tabiî İngiliz ve diğer Batılı
Emperyalistler 1920’de söylüyor bunu. 1915’lerde, Birinci Dünya Savaşı’nın başlangıcında böyle bir istekleri, planları yoktu. Çünkü o zaman,
zaten Türk Cumhuriyetleri ve Ermenistan, Çarlık Rusyası’nın sınırları
içindeydi. Çarlık Rusyası onların müttefikiydi. Ve Ermenilerin de Çarlık
Rusyası’na bağlı kalması şeklinde bir anlaşmayı, Rus Çarıyla yapmış durumdaydılar. Ama ne zaman ki Ekim Devrimi gerçekleşti, Çarlık Rusyası
ortadan kalktı ve Sovyetler kuruldu, o zaman böyle bir Ermenistan’ın
varlığı için hemen planlar yaptılar ve onu hayata geçirme mücadelesine
girdiler. Bakın, emperyalistler nasıl değişen şartlara göre planlarını anında değiştirip, yeni politikalar üretebiliyorlar. Yeni düşünceler ve davranışlar ortaya koyabiliyorlar. E, o zaman, biz devrimciler de, değişen dünya
şartları karşısında devrimci diyalektik mantığımıza göre, aynı değişimi
göstermemiz gerekir. Onlar emperyalist çıkarları için gösteriyorlar. Biz
değişen şartlara göre yeni ideoloji üretemezsek, devrimciliğimiz nerede
kalır? Emperyalistlerin gerisine düşmüş oluruz. Metafizik mantıkla düşünmüş oluruz.
“ABD Emperyalizmi, 6 Parçaya Bölünmüş Türk Ulusu’nun Birleşmemesi İçin Her Şeyi Yapıyor
“İngiliz Emperyalizminin o zamanki tezini gördük. Bir de günümüzde
dünyanın başhaydudu Amerikan Emperyalizminin aynı konudaki tezine
bakalım:
“Batının Türkiye ve Türk dünyasına uyguladığı politikanın özünü, iç
yüzünü ve bu politikanın ne kadar yıkıcı olduğunu anlamak için en gizli,
Vagram dereceli bir NATO belgesine bakmak yeterlidir. 1961 yılında, günümüzden 45 yıl önce, Washington’daki NATO karargâhında, yüksek rütbeli
bir Türk subayının ele geçirdiği en gizliden (Cosmic Top Secret) daha yüksek
gizlilik derecesine sahip (Vagram) bir dosyada, Sovyetler Birliği’nin dağılacağı, Orta Asya’da 5 ya da 6 Türk Cumhuriyeti kurulacağı, 30 yıl öncesinden görülerek, kurulacak Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye’yle
ilgili politika şu şekilde belirlenmiştir.”
“Bunu Ali Tayyar Önder söylüyor, “Türkiye’nin Etnik Yapısı” adlı kitabında. Şimdi o belgeyi aktarıyor, NATO belgesini, o çok gizli NATO belgesini. Şöyle deniyor:
“Türk devletlerinin işgal edecekleri coğrafya, stratejik yönden çok değerli. (E tabiî kaynaklar bakımından çok zengindir) Bu devletler batıdaki Türkiye Cumhuriyetiyle birleşirse o zaman ortaya Hitler Almanyası veya Stalin
Rusyası’ndan daha tehlikeli bir kuvvet Batılıların karşısına çıkar. Türkiye
Cumhuriyeti ile Doğu Türklerini birleştirmemek için elden gelen yapılmalı,
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Türkiye ile bu devletler arasında tampon devletler kurulmalı, Türkiye’nin
lider devlet olmasını engellemek için, siyasi ve ekonomik bütün tedbirler
alınmalıdır.”
“Ne kadar net, açık değil mi NATO belgesi, arkadaşlar?
“İşte buna uygun hareket eden emperyalistler, Sovyetler ve Sosyalist
Kamp yıkılır yıkılmaz ne yaptılar?
“Ermenistan’ı Azerbaycan’a saldırtarak, 14.400 küsur km2 Azerbaycan toprağını işgal ettirerek, Ermenistan’ın topraklarını genişlettiler. Ve
Türkiye ile Türkî Cumhuriyetler arasındaki bağı güçleştirecek tampon
bir devlet haline dönüştürdüler.
“Ve bunu biz ne zaman söyledik?
“Daha önceki yazımızda da belirttiğimiz gibi defalarca, yıllar önce
söyledik. Anma Konuşmalarımızda, yıllar önce bizim bu tespitimiz kayda
geçti. “Lenin Sonrasının Marksizmi-Leninizmi” adlı kitaplarımızda bu sözümüz kayıtlı. Daha o saldırılar olduğu anda, bunu ideolojimizin ışığıyla
gördük ve gösterdik. Bu sebepten Ermenistan’a bu saldırı ve bu işgal yaptırıldı, diye. İşte belgeleri ortada.
“Şimdi biz devrimciler olarak bu olayı, bu belgeleri, bu gerçekleri görmeyecek miyiz? Bunları değerlendirmeyecek miyiz? Bunları değerlendirerek yeni ideolojiler belirlemeyecek miyiz?
“Öyle şey olur mu? Elbette belirleyeceğiz. Bundan kaçınamayız. Bundan kaçınırsak, devrimci öngörümüz, devrimci ideolojimizin gücü nerede
kalır?
“Kürt-Türk kardeşliğinin nasıl tarihsel bir kökene dayandığını biraz
önce söyledik. Birinci Kuvayimilliye’de de aynı şekilde. İngiliz Emperyalizminin ajanları, bütün oyunlarına rağmen, Kürt Halkını Kuvayimilliye’nin ve Milli Kurtuluşun karşısına geçiremiyorlar. Ondan ayıramıyorlar. Türk ulusal kurtuluşundan ayıramıyorlar. Kardeşçe, yan yana, omuz
omuza, emperyalistlere karşı birlikte savaşıyorlar. Demek ki, Kürt kardeşlerimizle bin yıldan bu yana kader birliği etmişiz. Aynı uğurda mücadele etmiş, aynı vatanı ele geçirmişiz, aynı savaşları vermişiz, aynı emperyalistleri-düşmanları yenmişiz. O zaman bu iki halk kardeşçe, ama gerçek
anlamda eşit kardeşler olarak, birleşirse bu tarihsel amacı da gerçekleştirebilir. Uluslararası emperyalizmi dünya çapında yenilgiye uğratabilir.
“Bir Dinleyici: Yeni bir çağ açılmış olur.
“Nurullah Ankut: Yeni bir çağ açabilir tabiî. İşte emperyalistlerin de
en büyük korkusu bu. Sovyetler’den daha güçlü, daha tehlikeli bir devlet oluşur karşımızda, diyor. Bakın, nasıl görüyor emperyalistler? Çünkü
onların binlerce, eğitimli, dünya gerçeklerinden haberdar akıldaneleri
var, uzmanları var bu işle görevli. Biz onların bu politikalarını görmezsek
devrimciliğimiz lafta kalır. Tedbirler almazsak, yeni düşünce ve davranışlar ortaya koymazsak, lafta kalır devrimciliğimiz. Ciddi olmaz, ciddiye
alınamaz böyle bir devrimcilik. Usta’mızın ideolojisinin hakkını vermiş
olmayız o zaman.
“Bir Başka Dinleyici: Onun için maşa Fethullah en çok orada örgüt-
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lendi.
“Nurullah Ankut: Tabiî… Tabiî… Tabiî…
“Bir Başka Dinleyici devamla: CIA’nın yönlendirmesiyle, en fazla
Türkî Cumhuriyetlerde örgütlendi. Yeni bir şey, o Cumhuriyetlerden de
kovulma süreci başladı aslında. Soros’la birlikte Azerbaycan’dan, Rusya’dan…
“Nurullah Ankut: Evet arkadaşlar.” (Nurullah Ankut, Fatih Che Kı-

vılcımlı Olmak, Derleniş Yayınları, 2007, s. 50-55)
***

Kürt Meselesinin devrimci çözümü:
Türk-Kürt Halk Cumhuriyeti
“TÜRK DÜNYASININ BİRLİĞİNE GÖNÜL VEREN, KAFA YORAN, İLGİ DUYAN ARKADAŞLAR!
“Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’nün ev sahipliğinde 2–3 Mart 2010
tarihlerinde düzenlenen “Avrasya Sempozyumu”nda dağıttığımız konuya
ilişkin bildirimizi aşağıda sunuyoruz:
“BİZ, TÜRKİYE’NİN ve dünyanın bütün toplumsal sorunlarını bilimin ışığında tahlil eden, ondan sonuçlar çıkaran ve anlaşılır, açık, kesin,
somut çözüm yolları bulan bir hareketin temsilcileriyiz. Ve Türkiye’nin
tek gerçek devrimci hareketiyiz.
“Partimizin, her alanda olduğu gibi, bu konuda da vardığı sonuç, önüne koyduğu hedef, çok net ve kesindir. En cahil insanımızın bile duraksamadan anlayabileceği açıklıktadır.
“Lafı uzatmayalım ve dolandırmayalım: Biz Edirne’den Doğu Türkistan’a yani Çin sınırına kadar uzanan geniş vatan toprakları üzerinde,
bir Türk-Kürt Halk Cumhuriyeti’nin kurulması için mücadele ediyoruz.
Bu anlayışımızı bugüne dek pek çok konuşmamızda ve yazımızda ortaya
koyduk. Arkadaşlarımızı bu ideolojiyle donattık.
“Burada şöyle bir soru sorulabilir: Neden Türk-Kürt Halk Cumhuriyeti?
“Kürt Sorunu, on yıllardan beri Türkiye’nin en önemli siyasi sorunu
olagelmiştir. Ve bu meseleyi biz kendi aramızda çözemediğimiz için, Batılı
Emperyalistler soruna el atmışlar ve yazıktır ki de ellerine geçirmişlerdir.
“Batılı Emperyalist haydutlar ne ister?
“Geçen yüzyılın başlarında istediklerini, yani Sevr’i.
“Çünkü milletleri un ufak ederek minik parçalara ayırmak onların
çıkarlarına en uygun gelen iştir. Böylece o ülkeleri gönüllerince talan
edebilirler. Bu anlayışlarını da onlarca belgede ortaya koymaktan çekinmemişlerdir. Kürt Meselesi’ni o soyguncu çakalların elinden alıp, kendi
aramızda çözebilmemiz için şu ilkelere içtenlikle bağlı kalmamız gerekir:
“Gerçek anlamda eşitlik, kardeşlik, demokrasi ve özgürlük. Bunlar sadece lafta olursa bir işe yaramaz, hiçbir etkisi olmaz Sorunun çözümüne.
Bu ilkelerin içtenlikle hayata geçirilmesi ise işte bu formülü ortaya çıka-
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rır, hem de kaçınılmaz bir biçimde: Türk-Kürt Halk Cumhuriyeti.
“Bunun dışındaki bütün yollar bölünmeye-parçalanmaya gider. Bu
da son derece açık-kesindir. Kendisini kandırmayan, gerçeklerden kaçmayan, gerçeğe gözlerini kapamayan ve açıkça sırtını dönmeyen herkes
bunu görebilir. Batılı çakallar Türkiye’yi de Yugoslavyalaştırırlar, Iraklaştırırlar, Koreleştirirler. Zaten bu konuya ilişkin haritalarını da Amerikan Ordu Dergisi’nde yayımladılar ve İtalya’daki NATO Koleji’nde ders
olarak işlettiler. Bu şimdilik Türkiye’yi konuya alıştırma girişimidir. Yarın onlarca uygun gün geldiğinde, bu konuda Birleşmiş Milletler’den, AB
Parlamentosu’ndan, Konseyi’nden bilmem neresinden art arda kararlar
da çıkartabilirler ve Türkiye’yi bunu kabule zorlayabilirler. Bugünlerin
gidişinin sonu oraya varır. Çünkü ipin ucu AB-D’nin eline geçmiştir. Bilimin ve onu elinde tutan önderliğin görevi önceden görmektir, duruca
görmektir. Biz bunu böylece görüyoruz.
“Peki, Kürt Halkı bizim önerdiğimiz birlikteliğe, yani bugünkü Türkiye’nin pamuk ipliğine bağlı birliğinden milyonlarca kez daha sağlam ve
nitelikçe bambaşka bu birlikteliğe gelir mi?
“Gelir… Bin yıldır birlikte yaşamışız. Malazgirt’te Alparslan’ın komutasında Bizans’a karşı savaşta, İran’a karşı savaşta, Batılı Emperyalistlere karşı Çanakkale’de ve Birinci Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş
Savaşı’nda yan yana olmuşuz… Gerçek kardeşliği ve eşitliği sağlarsak
hep yan yana, birlik içinde oluruz… Biz işte bu nedenlerle yukarıdaki
formülü ortaya koymuşuz… Biz olanı yani gerçeği olduğu gibi görürüz.
Kendimizi de kimseyi de kandırmayız, yanıltmayız…
“Doğu’nun Büyük Devrimcileri: Mollanur Vahidov, Sultan Galiyev ve Turar Rızkulov da bu amaç için mücadele etmişler, savaşmışlar
ve hayatlarını vermişlerdir. Hatırlandığı gibi Mollanur Vahidov, Rus
Çarı’nın Generali Denikin’in Batılıların desteğindeki karşıdevrimci Ak
Ordularına karşı, Müslüman Kızıl Ordusu’nun Kazan’ı savunmak için
girdiği mücadelede şehit olmuştur. Diğer iki Büyük Devrimci de ideallerinden vazgeçmedikleri ve onu inatla, kararlılıkla, cesurca savundukları
için Stalin’in kurbanları arasına katılmışlardır. Tekrarlayalım; onlar da
Türk Dünyası’nın birliği için hayatlarını vermişlerdir.
“Uzak tarihe gidersek Azerbaycan Tebriz’den Babaek’i ya da Babek’i
buluruz kendimize örnek olarak… Çobanlık yaparak yaşamını sürdüren
Azeri Türkü Babek, 816’da Arap Abbasi Halifesi Memun’a karşı başkaldırarak savaşını başlatır. Sosyalist dünya görüşünü benimseyen yoldaşlarıyla girdiği yolda büyük başarılar elde eder. Bezz şehrini kendilerine
merkez edinir. Abbasi Arap ordularını defalarca, art arda bozguna uğratır. Ele geçirdiği topraklar günden güne genişler ve kurtardığı bölgelerde
Sosyalist bir toplum düzeni kurar…
“20 yıl kurduğu düzeni korumayı başarır. Fakat hileler, tuzaklar ve
ihanetler sonucu onlarca kez yendiği Abbasi Ordusu’na sonunda yenilir.
İhanet eden bir yandaşının tuzağına düşerek yakalanır ve 3 Ocak 838’de,
o zaman Abbasi başşehri olan Samarra’ya getirilir. Halife Mutasım’ın
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huzuruna çıkarılır. Kendi haklı, meşru insancıl inançlarını ve Halife’nin
zalimliğini onun yüzüne karşı yiğitçe haykırır. Sonunda mutlaka yoldaşlarının yeneceğini, kazanacağını ve buna kesin, sarsılmaz inancını belirtir.
Halife’nin huzurunda, onun emri üzerine, önce elleri, sonra ayakları en
sonra da başı kesilerek idam edilir. Ölmeden, başı kesilmeden önce, bedenindeki kan kaybından dolayı benzinin sararacak olmasının, korktuğuna
yorumlanmaması için kesilen elinden akan kanla, kesik kolunu yüzüne
sürerek, yüzünü boyar. Son anında bile ölümü değil, yiğitliğini, cesaretini,
onurunu yani savaşçı kalitesini düşünür.
“Ölüm hiç umurunda olmaz. Bu yiğitçe tutumuyla düşmanlarının bile
hayranlığını kazanır. İnsanlık tarihinin en şereflileri arasındaki yerini alır.
“Mustafa Kemal 1915’te Çanakkale’de, İstanbul’u hemen alıp Osmanlı’yı bir anda aralarında aç haydutlar gibi bölüşmeyi planlayan, Batılı Emperyalistleri tam bir hezimete uğratan Osmanlı Ordusu’nun komutanıdır. Bu zafer, Önderimiz Hikmet Kıvılıcımlı’nın belirttiği gibi: “Yalnızca bizim değil tüm Mazlum Milletlerin, emperyalizme karşı dünyadaki
ilk zaferidir.”
“Mustafa Kemal, Antiemperyalist Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşımızın da Başkomutanıdır. Cumhuriyetin Onuncu Yıl Kutlamaları kapsamında yapılan etkinliklerden, 29 Ekim 1933 yılında Ziraat Bankası Genel
Merkezi’nde yapılan toplantıda, Bankanın Genel Müdür odasında, bir
grup duyarlı gence hitaben şu konuşmayı yapar:
“Bu konuda, Partimiz Genel Başkanı’nın 2006’da Hikmet Kıvılcımlı’yı Anma Konuşması’ndan bir bölüm aktaralım:
(Bizim sözünü ettiğimiz bölümü bu yazımızda zaten yukarıda aktarmıştık.
Burada bir kez daha Mustafa Kemal’in andığımız vasiyetini aktarmamız, gereksiz bir tekrar olacağından bunu yapmıyoruz.)
“Mustafa Kemal’in bize gösterdiği ufuk da budur, arkadaşlar… Bu da
açık ve net değil mi?
“Bugün Tayyipgiller Hükümeti, Partimiz Genel Başkanı’nın dediği gibi, kendilerinin, sülalelerinin ve yandaşlarının küplerini doldurma
karşılığında, AB-D’nin emirleri doğrultusunda Vatanı satma uğraşında… Bunu da tam sağlayabilmek için, bir CIA tezgâhı olan “Ergenekon
Davası” adlı saldırıyla, Mustafa Kemalci, Yurtsever, Laik, Bağımsızlıkçı
Türk Ordusu’nun, Yargısının, Bilim İnsanlarının, Aydınların ve Basının
işini bitirmeye çalışıyor. Bu namuslu insanları, korkutup sindirerek Vatan Satışı ve Yeni Sevr’in karşısında ses çıkaramaz, engel olamaz duruma
düşürmeye çalışıyor. Bir yandan da yine bir AB-D planı olan “Ermeni
Açılımı”yla, başta Azerbaycan olmak üzere Türk Cumhuriyetleri’yle,
Türkiye’nin arasını açmaya, aradaki manevi bağları kopartmaya ve bu
Cumhuriyetleri, AB-D ve Rusya’ya doğru itmeye çalışıyor.
“Ermenistan ve Yunanistan ulusal kimliklerini Türk Düşmanlığı üzerine inşa etmişlerdir. Tabiî Batılı Emperyalistlerin oyunlarıyla… Onların
dostluğu, Batılıların aradan çıkarılmasıyla ancak çok uzun yıllar sonra
kazanılabilecektir. Bunu görmeden yapılan hesaplar fiyaskoyla sonuçlan-

330

maya mahkûmdur… Tayyipgiller Hükümeti, hiçbir gerçeğini göremez
Türkiye’nin. Kaldı ki görse bile Türkiye’nin yararına davranamaz. Çünkü AB-D işbirlikçisidir, kuklasıdır. Peki nasıl iktidar oldu denilecek?
“AB-D ve Türkiye’deki hizmetkârlarının (TÜSİAD, MÜSİAD, TİSK,
TOBB ) desteğiyle ve de Din sömürüsü yaparak,“Din alıp satarak”… İnsanlarımızın temiz din duygularını ve inançlarını hayâsızca sömürerek…
Türk Cumhuriyetlerinin sahip olduğu Asya bölgesi doğal zenginlikler
(başta da Petrol ve Doğalgaz) açısından dünyanın sayılı bölgelerindendir.
Bunu çok iyi bilen AB-D Emperyalistleri bunları sıkıca ellerine geçirmek
ve hep tutabilmek için, durup dinlenmeden aşağılık, sinsi canavarca planlar, projeler üretmektedir…
“Zbigniew Brzezinski “Büyük Satranç Tahtası”, George Friedman, “Gelecek Yüzyıl” adlı kitaplarında bu konudaki amaçlarını açıkça, hiç saklayıp gizlemeden sergilemişlerdir.
“Zamanımızın sınırlı oluşundan dolayı bu kitaplardan bölümler alıntılayamayacağız. ABD Başkanı Barack Obama’nın Asya Politikası ve şu
anda gittikçe artan bir askeri güçle Pakistan ve Afganistan’da yürüttüğü
savaş, birebir bu kitaplarda ortaya konan görüşlerle örtüşmektedir. Tabiî Baltık Cumhuriyetlerinden Kırgızistan’a kadar Sorosçu yandaşlarına
yaptırttığı zerzevat devrimleri de yine bu çerçeve içerisindedir. Bu cumhuriyetlerin Sorosçu devrimleri sırasında da buralarda AB-D’nin bizdeki “Ergenekon Davası”na tıpatıp benzer davalar icat ettiğini ve ulusalcı,
yurtsever güçleri bunlar aracılığıyla tasfiye ettiğini, namuslu araştırmacı
gazeteci Soner Yalçın, belgeleriyle yayımladı Hürriyet’teki Pazar Yazılarında… Bakılabilir… Geçmişe yine geçen yüzyılın başlarına dönersek,
İngiliz Emperyalistlerinin, o zamanki Ermeni Meselesi’ni, Osmanlı’nın
başına, Türkiye Türkleriyle, Orta Asya arasına, bir Hıristiyan kukla tampon devlet sokarak, aradaki irtibatı kesmeyi amaçladığı için bela ettiğini
görürüz. Bu konudaki gizli belgeyi de Peter Hopkirk “İstanbul’un Doğusunda Bitmeyen Oyun” adlı kitabında açıklar.
“1960’lı yıllara ait bu konudaki bir NATO belgesini de Ali Tayyar Önder ve Erol Bilbilik kitaplarında yayımlamışlardır… Bu çok gizli NATO
belgesini tesadüfen gören Türk Subayı da halen hayattadır… Bu konudaki belgeler, adı geçen kitaplardan alıntılanarak bizim literatürümüze
de girmiştir.
“Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından sonra Rusya ve AB-D’nin, Ermenistan’ı Azerbaycan’a saldırtması ve bu ülke topraklarının beşte birini,
20.000 Azeri kardeşimizi katlederek işgal ettirmesi de yine aynı amaca
yöneliktir: Türkiye ile Azerbaycan ve Asya arasına aşılmaz bir set oluşturmak…
“İşte o nedenden, AB-D ve Rusya, bu işgal ve katliama 17 seneden beri
gık dememiştir. Üstüne üstlük de hep saldırganın, işgalcinin yanında olmuştur. Demek ki AB-D Emperyalistleri, Türkiye Türkleriyle diğer Asya
Türklerinin birleşmesinden ölümlerini görmüşçe korkmaktadırlar. Çünkü onların, aşağılık, pis yağmacı çıkarları öyle gerektirmektedir.
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“Öyleyse biz Gerçek Yurtsever Türkler bunun tam tersini yani bütün
Türklerin birliğini istemeli ve savunmalıyız. Tabiî bu konuda mücadele
etmeliyiz. Bunun yol ve biçimlerini akla, bilime, hakkaniyete en uygun
şekilde belirlemeli, programlaştırmalıyız…
“Bunu sağladık mı Edirne’den Doğu Türkistan’a kadar uzanan devasa coğrafyada, doğal coğrafyaya dayanan yeni bir Sosyalist Ülke oluştururuz. Bu ülkeyi, sömürmeye, onun dirliğini bozmaya hiçbir emperyalist
haydut devletin gücü yetmez. Zaten yarattığı caydırıcılıktan dolayı bu ülkeye emperyalistler yan bakmaya bile cesaret edemezler…
“Tabiî biz Latin Amerika’nın da, Siyah Afrika’nın da, 22 parçaya bölünmüş Arap Ulusu’nun da tek bir ülke altında birleşmesini istiyoruz. Bu
gerçekleşince, dünyayı yüzyıllardan beri kan ve ateşe boğan, yüz milyonlarca masum insanın canına kıyan ve dünyanın hemen her yerini yağmalayan, pazarlarını eline geçiren AB-D Emperyalistleri, Rusya ve Japonya
Emperyalistleri, insanlığa artık zarar veremez olurlar. Dünya barış ve
kardeşlik çağına adım atar böylece…
“Böyle bir dünya yaratmak bizim rüyamızdır. Biz, böyle devrimci ve
aynı oranda da insancıl rüyalar görürüz. Görmeliyiz de. Bu bizim ideolojimizdir. Yani Türkiye’nin ve Dünyanın kurtuluşa giden yolunun resmidir, krokisidir. Bu bizim kutsal, yüce davamızdır. Bu dava Babek’in,
Şeyh Bedreddin’in, Mollanur Vahidov’un, Sultan Galiyev’in, Turar Rızkulov’un, Mustafa Kemal’in, Hikmet Kıvılcımlı’nın ve Kahraman Gerilla Che Guevara’nın, Denizler’in, Mahirler’in de davasıydı. Er geç zafer
kazanacak!
“Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
Halkın Kurtuluş Partisi Genel Merkezi

***

Kıvılcımlı Usta’nın devrimci çözümünün bugüne uyarlanışı:
Türk-Kürt Halk Cumhuriyeti
Ve yoldaşlar, en son Usta’mızın geçen Ekimde (2014) gerçekleştirdiğimiz
son anma toplantısında yaptığımız konuşmada da yine bu konuya kısaca şöyle
değinip geçmişiz:
“(...) Her ulusal sorunun, her sosyal, siyasi sorunda olduğu gibi bir
devrimci, halkçı, halkların kardeşliğini ve çıkarını esas alan çözümü 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? Devrimci çözüm nedir?
“Anadolu ve Kürdistan Halk Cumhuriyeti”.
“Şimdi bizim ülkemizde de nüfusun ortalama beşte birini oluşturan
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bir Kürt Halkı var mı?
“Var. 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. Antiemperyalist bir cephede, devrimci bir cephede savaş verip bir
Federasyon oluşturmaları gerekir. Usta’mızın zamanında Sovyetler Birliği vardı. Şu anda Sovyetler Birliği yok.
“Biz ne dedik?
“Usta’mızın koyduğu çözümü günümüze uyarladık: Edirne’den Çin
sınırına kadar “Türk Kürt Halk Cumhuriyeti”, Devrimci bir Cumhuriyeti hayata geçirmeliyiz, Kürt Meselesi’nin devrimci çözümü budur, dedik.
“(Alkışlar…)
“Ve bunu savunuyoruz yıllardan beri. Daha önce de Nietzsche’den
aktardığım gibi: “Hep öğrenci kalan, öğretmenine borcunu kötü ödemiş
olur”. Biz de sadece Anadolu ve Kürdistan 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 cumhuriyetlerden 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 kadın. Yani dilimiz aynı. Ufak tefek
yani kelimelerin farklı söylenişi dışında gramer yapısı aynı. Konuşmanın
özelliğini, ana metnini 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.(Yugoslavya, Irak, Libya, Suriye… Sıra Sende Türkiye, Derleniş Yayınları, 2014, s. 26-27)

Doğu’nun büyük devrimcilerinin ve Mustafa Kemal’in
devrimci ideallerinin savunucusuyuz
Demek ki yoldaşlar, Mustafa Kemal’in bize verdiği, emanet ettiği bu ideali
sahiplenmişiz, benimsemişiz ve her ortamda, her durumda savunmuşuz. Bundan sonra da savunmaya devam edeceğiz.
Hep söylediğimiz gibi, biz Mustafa Kemal’in tüm devrimci prensiplerini,
ideallerini, özlemlerini kabulleniyoruz ve onları tamamlamak için mücadele
ediyoruz.
Yukarıdaki tezlerimizde de açıkça görüldüğü gibi biz, Doğunun büyük devrimcilerinin; Babek’in, Sultan Galiyev’in, Mollanur Vahidov’un, Turar Rızkulov’un ve Mustafa Kemal’in devrimci ideallerinin savunucusuyuz. Tabiî aynı
zamanda da Marks-Engels’in, Lenin’in, Mustafa Suphi’nin, Ethem Nejat’ın
ve yoldaşlarının yani Onbeşler’in, Kıvılcımlı’nın, Denizler’in ve Mahirler’in
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ideallerinin tek meşru mirasçısı ve savunucusuyuz bu topraklarda. Bu gerçeği
hem teorik hem pratik alanda her gün kanıtlamaktayız.
Ha, şunu da açıkça belirtelim: Mustafa Kemal’in böyle bir vasiyeti, mirası
olmasaydı bile biz yine de Turan Halklarının yani Türk Dünyasının Birliğini
savunurduk. Çünkü, milletlerin birliğini savunmak devrimci bir ilkedir.
Lenin uyarır; proletaryanın büyük devletlerin çatısı altında yaşaması onun
sınıf mücadelesini boyutlandırır, kolaylaştırır. Büyük devletler içinde olmak,
Proletarya Hareketinin çıkarları açısından olumludur. İşte bu sebepten biz, sadece Turan Halklarının değil, Arap Milleti’nin de tek bir ülke ve tek bir devlet
sınırları içinde yaşamasını isteriz. Keza, Kürt Milleti’nin de, Siyah Afrika’nın
da, Latin Amerika Halklarının da tek bir ülkeden ve tek devletten oluşmasını
isteriz. Eğer bu dediklerimiz gerçekleşebilse ABD-AB Emperyalistleri, Japon
Emperyalistleri ve bugün emperyalist (tekelci kapitalist) devletler olma yolunda hızla ilerleyen Rusya ve Çin, andığımız mazlum milletlere hiçbir hal ve
şart altında bugünküne benzer zararlar veremezler. Saldırı ve işgallerde bulunamazlar. Bu ülkelerin doğal zenginliklerini ve halklarının yarattığı değerleri
bugünkü gibi sömüremezler. Yani özetçesi, emperyalist haydutların kötülükleri, saldırganlıkları, hayâsızca yağmaları, işgalleri önemli ölçüde durdurulmuş olur.
Demek istediğimiz yoldaşlar; bizler Bilimcil Sosyalizmin yani gerçek devrim biliminin bu topraklardaki tek savunucusu ve mücadelecisi olduğumuz
için bu tezi savunuyoruz. Tabiî aynı zamanda da bu tez, Mustafa Kemal’in
milletin geleceğine dair en önemli vasiyetidir, idealidir.

Bin Kalıplı’ya göre Türkler tek bir millet değilmiş
Şimdi de yoldaşlar, gelelim Dönme-Muhtedi Atatürkçümüzün, D. Perinçek’in Mustafa Kemal’in bizlere bıraktığı, gerçekleştirilmesini bizlere emanet
ettiği büyük ideali konusundaki görüşlerine:
“Cihan Türklüğü” Tek Bir Millet mi?
“Bugün dünyada Türkçe konuşan nüfus, 150 milyonun üzerindedir.
Türk halkları, Orta Asya’dan Balkanlar’a kadar çok geniş bir coğrafyaya
yayılmışlardır. Bu halklar için, Türkten ayrı bir de “Türkî” kavramının
kullanılmasındaki anlamsızlığa geçerken değinelim.
“Türkiye Türkleri yanında, artık Azerilerin, Türkmenlerin, Kırgızların, Özbeklerin ve Kazakların da bağımsız devletleri var. Türk cumhuriyetleri diye anılan bu devletlerin halkları ile Türkiye Türkleri arasındaki
bağın niteliği nedir, dünya Türkleri tek bir millet olarak görülebilir mi?
“Anadolu’ya göç eden Oğuzlar, Anadolu’da birçok kavimle karıştıktan, apayrı bir tarih ve kültür içinde yoğrulduktan sonra, 19. yüzyılın sonlarından itibaren bir millet haline geldiler. Anadolu Türkleri, uzun yüzyıllar Orta Asya’daki kavimdaşlarından habersiz olarak yaşadılar. Dilleri
aynı kökten gelse bile, bu halklar, yüzyıllar boyu, farklı coğrafyalarda,
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farklı tarihler yaşadılar; biçim açısından farklı kültürler yarattılar. Onlarla Türkiye’deki Türk milleti arasında, ne toprak birliği, ne ortak yaşama bilinci, ne de iktisadi birlik var. Milleti meydana getiren bu şartlar,
Türkçe konuşan halklar arasında tarihin hiçbir döneminde tam olarak
gerçekleşmedi.
“Nasıl İsveçliler, Almanlar, Avusturyalılar, Danimarkalılar ve İsviçrelilerin bir kısmı, birbirlerine akraba diller konuşmakla ve Cermen kavimlerinden gelmekle birlikte ayrı milletler meydana getirdilerse, bugün
Türkiye Türkçesiyle akraba diller konuşan halklar da ayrı milletlerdir.
(…)” (Doğu Perinçek, Bozkurt Efsanesi ve Gerçek, Kaynak Yayınları, Geliştirilmiş 4. Basım, s. 123)

Ne diyor çakma Atatürkçü?
Türkler tek bir millet değildir, diyor. Ayrı ayrı milletlerdir, diyor.
Niye değilmiş?
1000 yıldır ayrılarmış da ondan. Burada da demagoji yapıyor. 1000 yıldır ayrı olan sadece Türkiye Türkleridir. Doğu Türkleri şurada ancak 90-100
yıldır ayrıdır. Ondan önce hepsi Türkistan adıyla anılıyorlardı. Nitekim Eylül
1920’deki 1. Doğu Halkları Kurultayı’nda Turar Rızkulov Leninci bir anlayışla kaleme aldığı görüşlerini “Türkistan Temsilcisi” olarak kürsüye çıkıp dile
getirir. Ekim Devrimi dönemi belgelerinde de bu coğrafyadaki Türklükten hep
Türkistan olarak söz edilir. Aralarında herhangi bir ayrımın olmadığının en
önemli kanıtıdır bu.
Ne yazık ki Stalin, şoven tutumundan dolayı Doğu Halklarının örgütlenmelerini ve kurultaylarını 1920’de yapılanla noktalamıştır. Ve büyük yanlış
yapmıştır. Lenin’in kısa süre sonra sağlığını yitirmesi ve ölmesi onun bu yanlışını kalıcılaştırmasına yol açmıştır. Lenin yaşasaydı kuşkusuz buna izin vermezdi…
Zaten Lenin de baba tarafından Tatar ya da Kalmuk Türküdür. Annesi ise
Almandır, tabiî Rusya’da yaşayan Alman.
Sonra, 10 binlerce yıldır birlikte yaşayan halkların ortak sosyal özelliklerini 1000 yıllık bir ayrılık tüketemez, ortadan kaldıramaz.
Yine ne diyor Perinçek?
Ekonomik çıkar birliği de yoktur aralarında, diyor.
Niye yokmuş?
Şimdi Asya Türkleriyle Türkiye Türkleri tek millet, tek devlet olarak birleşseler ekonomik açıdan olağanüstü büyük kazançlar elde etmezler mi?
Kuşkusuz ederler. Çin sınırından Akdeniz-Ege’ye kadar uzanan bir coğrafyadan bu Turan Halkları bir millet olarak Tarih sahnesine çıksalar ABD ve AB
Emperyalistleri büyük bir korkuya kapılmaz mı?
Ve bölge halklarının emperyalizme karşı mücadelesi çok güçlü bir destekle
buluşmaz mı?
Özetçe yoldaşlar, böyle bir devrimci oluşum ABD-AB Emperyalistlerinin
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bölgeye ilişkin tüm planlarını berhava eder, uygulanamaz hale getirir. Sonuç
olarak Asya Halklarının özgürleşmesine çok önemli bir katkı sunar. Emperyalistler de tâ 1900’lerden beri bu gerçeği gördükleri için Türk Birliği’nin-Turan
Halklarının Birliğini engellemek için her oyuna başvuruyorlar.

Bin Kalıplılar Türk Birliğini engellemek isteyen
AB-D Emperyalistlerine hizmet ediyor
Yukarıdaki aktarmalarda görüldüğü gibi CIA’nın da bölgemize ilişkin öncelikli planları arasındadır bu birliğin oluşmasını engellemek.
Bu halklar arasında-Turan Halkları arasında bir milletin oluşması için gerekli olan tüm unsurlar vardır. Dil birliği vardır, toprak birliği vardır, Tarih
birliği yani ruhî şekillenme birliği vardır ve ekonomik çıkar birliği vardır.
Doğu Perinçek ve PDA Avanesi’nin 1960’lardan bu yana ürettiği-savunduğu tezlerin tümü fos çıkmıştır. Bunların İşçi Sınıfı Bilimiyle, Sosyal Bilimlerle hiçbir ilgisinin olmadığını yaşanan süreç göstermiştir. Bu sebeple bunlar,
Türkiye Devrimi’ne olumlu anlamda hiçbir katkıda bulunmamışlardır. Sadece
zarar vermişlerdir, ihanet etmişlerdir davaya. Üstelik de her tutum ve davranışlarıyla düzenbazlık, sahtekârlık, ahlâksızlık sergileyerek çok kötü örnekler
oluşturmuşlardır, genç kuşaklara.
Kıvılcımlı Usta 1970’te bunlar için “CIA Sosyalizmi yapıyorlar” tespitinde bulunmakla bir gerçeği ortaya koymuştur ve büyük bir öngörüde bulunmuştur. Onlar, 2000’li yıllara kadar şaşmaz bir biçimde tamı tamına CIA
çizgisinde olmuşlardır.
2000 sonrasındaysa kulvar değiştirmişler, ulusalcı cepheye geçmişler ama
bu geçiş de önemli ölçüde göstermelik olmuştur.
İşte Mustafa Kemal’in gelecek kuşaklara emanet ettiği bu en büyük ideali
konusunda bunlar tam CIA’nın tezini savunmaktadırlar.
CIA ne diyor? (Tabiî İngiliz, Fransız Alman Emperyalizmi de.)
Anadolu Türklüğü ile Doğu Türklüğünün Birliğini engellemek için araya
Hıristiyan bir devlet sokalım. Hıristiyan Ermenistan bunun için uygun bir çözüm olur.
Ve devam ediyor CIA: Türkiye’nin gelişmesine izin vermeyelim. Gelişip
güçlenerek Doğu Türklüğü ile Asya Turan Halkları ile birleşirlerse bizim için
komünist Sovyetler Birliği’nden ve Nazi Almanyası’ndan çok daha güçlü bir
düşman ortaya çıkmış olur. O sebeple ne yapıp edip böyle bir oluşumu önleyelim.
Doğu Perinçek ve PDA Tayfası da gördüğümüz gibi aynı tezi yani CIA
tezini sol kavramlarla süsleyerek ona sol kılıf giydirerek hararetle savunmaktadır.
Sanırız geçen yıldı. PDA Avanesi’nden Mehmet Bedri Gültekin Ulusal
Kanal’da katıldığı bir programda Doğu Perinçek’in yukarıdaki aktardığımız
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zırvalamalarını aynı kararlılıkta savunuyordu.
Bunlar zaten yukarıda bir kerameti kendinden menkul şeyh, aşağıda da ona
bağlı zavallı meczup müritlerden oluşan bir topluluktur.
Sözü daha fazla uzatmayalım yoldaşlar. İşte bir kere daha görülmektedir ki
bunlar riyakârdır, madrabazdır, ciddiyetsizdir.
Ne dersiniz?
Bunlara kızmak mı gerekir yoksa acımak mı? Ömürlerini böylesine saçmalamalarla, düzenbazlıklarla, dönekliklerle geçirdikleri için…
01.02.2015
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Ayrım XX

Söyle bakalım
PDA denen pervaneler Tekkesinin Bin Kalıplı Şeyhi:
Başörtüsü-Türban kadının özgürlüğünün mü, yoksa
köleliğinin ya da esaretinin mi simgesidir?

Yıl 1987 Perinçek:
“Başını örterek siyasi bildirimde bulunmak hoşgörüyle
karşılanmalı”
Hep yaptığımız gibi, yine sözü doğrudan Bin Kalıplı’ya verelim. Bakın
Şubat 1987 tarihli Saçak Dergisi’nin 37’nci sayısında neler yazıyor bu konuya
ilişkin hazret?
“1- Başörtüsü, başı soğuktan, rüzgârdan, kardan, güneşten koruyan
örtüdür. Baş örtmek, Nur Sûresi 31. âyetin gereğini yerine getirme düşüncesinden de kaynaklanabiliyor. Bu inançta olanlar, giyimlerini, kuşamlarını özgürce seçebilmeli ve gönül rahatlığı içinde giyinebilmelidir.
“İslamiyet de bütün dinler gibi ‘dünyaya nizam verme’ iddiası taşır.
Hatta İslamiyet, daha doğuş döneminden itibaren bir devletin ideolojisi
olmuş ve fethettiği dünyaya nizam da vermiştir. Bu nedenle İslami inançların, bireylerin vicdanları içinde, Allah ile kul arasında kapalı kalmayıp,
siyaset alanına yönelmesi, doğaları gereğidir. Bir insan, başını örtmekle
siyasal bir bildirimde bulunmak istiyorsa, bu tavrı da hoşgörüyle karşılanmalıdır. Toplumumuz, yüz yıldır değişen, canlı ve hareketli bir toplum.
Çeşitli hayat ve davranış biçimleri birbiriyle çelişme ve mücadele içinde.
Bir yanda ehrama büründürülen kadın var, öte yanda bikini ile denize
giren kadın. Bu davranışların siyasal tavırlarla kendilerini ortaya koymaları olağan.”
“(...)
“Üniversitede okuyabilmek için, başörtüsünün çıkarılmasını zorunlu
tutmak, bu tür uygulamalar, benim vicdanımı rahatsız ediyor. Bu tavır,
aslında çağdaşlaşma sürecinin tam karşısında mevzilenen, günün resmi
‘Atatürkçü’lerinde görülüyor.”

Evet, yoldaşlar Şeyhimiz Binbir Surat bu görüşleri Milli Gazete’nin kendisiyle yaptığı bir röportajda ortaya koyuyor. Nitekim, Binbir Suratın Saçak’ında yayımlanan bu röportaj metni, ilkin Molla Necmettin’in Milli Gazete’sinde
yayımlanıyor, 10-13 Temmuz 1986 tarihli sayılarında.
Gördüğümüz gibi, Bin Kalıplı, aynen Pensilvanyalı İblis gibi, onun sözcü341

leri gibi, Tayyipgiller gibi ve bilumum Ortaçağcılar gibi savunuyor “Başörtüsü Özgürlüğü”nü. Dikkat edelim, Başörtüsü burada tamı tamına türbanla
eşdeğer anlamda kullanılıyor. Bilindiği gibi, Ortaçağcılar, genellikle türban
demekten kaçınırlar; “Başörtüsü Özgürlüğü” şeklinde ifade ederler savundukları tezi. İşte yukarıda Bin Kalıplı da aynı terminolojiyi kullanıyor.
Üstelik de sorunu “Başörtüsü Özgürlüğü” ile sınırlı tutmuyor. Aynen Ortaçağcıların savunduğu muhteva içinde savunuyor.
Ne diyor?
“Bir insan, başını örtmekle siyasal bir bildirimde bulunmak istiyorsa, bu
tavrı da hoşgörüyle karşılanmalıdır.”
Yani diyor ki, Ortaçağcı Şeriatçılar, Başörtüsü Meselesini siyasi mücadelelerinin bir aracı olarak kullanmak istiyorlarsa o da hoşgörüyle karşılanmalı.
Bu gerici güruh, bunu Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının ideolojisinin bir aracı olarak kullanmak istiyorsa kullanabilmeli, diyor. Yani bırakalım,
adamlar Türkiye’yi Ortaçağın karanlıklarına doğru götürüp gitmenin mücadelesini özgürce verebilsinler.
Verdiler... Verdiler de zaten...
Nereye geldi Türkiye bugün?
Görüyoruz artık değil mi?
Bu “Başörtüsü Özgürlüğü” safsatası, ABD’nin 1945 sonrası İslam ülkelerini ideolojice karantinaya alarak deliler koğuşuna çevirme; buralara Sosyalizmin sızmasını önleme amacıyla oluşturduğu “Yeşil Kuşak Projesi”nin bir
parçasıdır.
Daha açık söylersek; “Başörtüsü Özgürlüğü” mücadelesi, ABD Emperyalistlerinin Komünizme karşı verdikleri mücadelenin bir parçasıdır.
Bir oyundur, bir hiledir. Alçakça bir düzenbazlıktır. Kadını kullanarak, sözüm ona onun özgürlüğüne sahip çıkar görünerek emperyalist talanlarının,
sömürülerinin sürdürülmesini sağlamaktır.
Sorunun geri planında yatan ya da temelinde yatan bu sınıfsal gerçeği görmezsek hiçbir şeyi görmemiş oluruz.
Evet, biçim her şey demek değildir. Biçimle içerik farklıdır. Ama biçim de
sonunda bir şeydir ve ister istemez içinde barındırdığı içerikle, muhtevayla
uyumlu olmak durumundadır. Bu sebeple kadının başına kölelik zincirinden
pek de farklı olmayan türbanı doladınız mı bu aynı zamanda onun gözlerine
de bir gözbağını dolamanız anlamına gelir.
Kafasını bağladığınız kadın, artık doğanın ve toplumun sebep sonuç ilişkileri içinde birbirinden çıkagelerek zıttına dönüşümlerle sürekli dönüşen, değişen ve gelişen yani durup dinlenmeden akan olaylarını göremez, kavrayamaz.
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Dolayısıyla da sağlıklı düşünmekten alıkonur. Ve de sonuçta Tayyipgiller gibi
AB-D işbirlikçisi hainlerin, vurguncuların oyuncağı olur, hüloooğcusu olur,
oy davarı olur. Artık emperyalizmi falan nereden görüp anlasın? Öbür dünyaya hazırlıkla geçirir ömrünü. Onun kültürü, dünyası, dogmatik menkıbelerdir,
safsatalardır.
Kadını o hale getiren erkek de ondan farklı düşünüp davranamaz. Erkek
egemen bir toplumda ve düzende yaşadığımız için kadınların başına o belayı
saran, onların düzenidir.
Özetçe yoldaşlar, çürütür bu dogmalar insanı. Ayrıca da yarımız olan kadını sosyal hayattan koparır. Eve, mutfakla yatak arasına hapseder. Ondan sonra
da Tayyip kürsülerde höykürür artık; “En az üç çocuk isterim, hatta beş isterim.”, diye.
“Benim başörtülü bacım”, diye Kabataş provokasyonlarını, dolayısıyla da
halkı birbirine en hayâsız bir biçimde kırdırma düzenbazlıklarını devreye sokar.
Kıvılcımlı Usta ne der?
“Parababaları, ne zaman bir vurgun, soygun, namussuzluk planlasalar bu alçaklıklarını kadının namusu üzerinden yani kadını kullanarak
yapmayı yeğlerler.”

Çünkü bu alçaklar “kadınımızın namusu elden gidiyor” diye feryadı bastılar mı, cahil, bilinçsiz, günlük geçim derdindeki kara halk yığınları, onun
gerisindeki vurgunu, soygunu göremez. Takılır kalır orada.
İşte bu acı gerçekliğimizi çok iyi bilen Tayyip ve şürekâsı da 20 yıldan bu
yana hep “Başörtülü Bacılarım”, “Başörtüsü Zulmü” demagojisini tekrarlamaktadır, durup dinlenmeden.
Yukarıdaki satırlarında ne diyor Bir Kalıplı Şeyh?
“Üniversitede okuyabilmek için, başörtüsünün çıkarılmasını zorunlu tutmak, bu tür uygulamalar, benim vicdanımı rahatsız ediyor. Bu tavır, aslında
çağdaşlaşma sürecinin tam karşısında mevzilenen, günün resmi ‘Atatürkçü’lerinde görülüyor.”
Apaçık görüldüğü gibi, yine Ortaçağcıların ağzını kullanıyor. Onların borazanlığını yapıyor, amigoluğunu yapıyor.
Sırf sözle de kalmıyor. Davranışla da, eylemle de destekliyor onları. Beyazıt Meydanı’nda kaşar Ortaçağcılarla birlikte, Abdurrahman Dilipak’larla
birlikte, Tayyip Erdoğan’la birlikte ve her türden Ortaçağcıyla birlikte “Türbana Özgürlük” eylemleri yapıyorlar. Türbana desteği belirten imzalar atıyorlar o gösterilerde. Yani türbanı savunan metinlerin altına imzalar atıyorlar.
Önceki yazılarımızda aktarmıştık Bin Kalıplı’nın bu işlerini. Zaten de genelde
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bilinmektedir. O bakımdan burada fazla girmeyelim bu meseleye.
Önce de söylediğimiz gibi, bu Bin Kalıplılar Avanesi yani PDA tekkesinin
şeyh ve müritleri, 2000 yılının ortalarına kadar bizim “Sevrci Soytarı Sahte
Sol” diye adlandırdığımız gruplarla aynı çizgideydi, hemen her konuda. Onlar da üniversitelerde, gazetelerinde, dergilerinde hep türbanı savundular ya...
Hatta HÖC Efendinin Grup Yorum’u Cerrahpaşa’ya gelip konser verdi ya bu
türban eylemcisi Ortaçağcılara destek için. Bu utanç verici ittifakı da, İslamcı
Gençlikle birlikte 28 Şubatçılara karşı eylem yaptık diye övünerek, savundular dergilerinde.
Hep söylüyoruz ya yoldaşlar, bizim dışımızda, sol ortamda sınıf esasına
dayanan yani sınıf mücadelesini hedef alan başka bir siyaset yoktur, diye. İşte
bu konudaki tutumları da onların bu sınıflarüstü siyaset anlayışlarının bir göstergesidir.
Bu anlayışın Marksizmle de, Leninizmle de, Devrimcilikle de, Sosyalizmle de zerre kadar ilgisi yoktur. Ben sınıflarüstü sol siyaset yapıyorum diye
ortaya çıktınız mı; ya gafilsinizdir, ya hain. Halkı kandırmaktan ve fiyaskoyla
karşılaşmaktan başka hiçbir sonuç doğurmaz bu anlayış. Ve sadece yerli-yabancı Parababalarına hizmet eder. Başka türlü dersek, AB-D Emperyalistlerine hizmet eder, yerli işbirlikçilerine hizmet eder.
Bu her türden sözde sol grup, Bin Kalıplılar ve diğerleri ısrarla ve kararlılıkla, laikliği savunduğumuz için bize sözde eleştiriler yöneltmeye kalktılar.
Yukarıda diyor ya Bin Kalıplılar; “Türbana yasak koymak resmi ‘Atatürkçü’lerin işidir.”, diye. İşte onlar gibi, diğer sol gruplar da laiklikten bize ne?
Onu savunmak Kemalistlerin işi, diye karşı çıkıyorlardı bize. Bu konuda polemiklerimiz de var onlarla. Tabiî her seferinde olduğu gibi, o konuda da hezimete uğrattık sahte sol grupları, hareketleri.
Bu konuda bir konferansımız oldu 2007’de. Orada söylenenleri kitaplaştırdık da; “ABD-AB Emperyalistleri, Ortaçağcı İrtica ve Türkiye” adıyla...
Demiştik ya yoldaşlar, Bin Kalıplılar 2000 yılının ikinci yarısında dümen
kırıp takla attılar, diye. Evet, o tarihten sonra artık ulusalcı oynamaya başladılar, keskin Atatürkçü ve Cumhuriyet yanlısı oynamaya başladılar. Unutmayalım; onların her siyaseti bir oyundan, bir düzenden, siyasi rant için yapılan bir
kandırmacadan başka bir şey değildir.

Yıl 2000 Perinçek:
“Cariyelik özgürlükse türban da özgürlüktür”
Uzatmayalım, sözü yine Bin Kalıplı Şeyhe verelim.
Bakalım bu yeni dönemde tartıştığımız konuya ilişkin ne demiş?
Bin Kalıplı, Silivri Cezaevi’nde bu konuya ilişkin bir makale yazar. Maka344

le, 12.10.2010 tarihinde Odatv’de aynen yayımlanır.
Aslında tahmin ettiniz bu yazısında ne dediğini de biz yine de sözü ona
verelim. İşte yine geçirdi kavuğunu başına, açtı ağzını yumdu gözünü:
“KADINLARIMIZI CARİYE YAPACAKLAR
“Türban özgürlüğü” diye bir özgürlük olabilir mi?
“Eğer ağanın marabası olmak özgürlük ise, türban da özgürlüktür.
“Şeyhin ayağına yüz sürmeye özgürlük diyorsanız, tür- bana da
özgürlük demeye devam edin.
“Cariyelik özgürlükse, türban da özgürlüktür. Türban, insanın kul,
kadının cariye olduğu topluma denk düşen bir örtü; işin gerçeği budur.
“Özgürlükler, demokratik devrimlerle geldi. Özgürlük, Ortaçağ ilişkilerinden kurtulmaktır. Kadın açısından özgürlük, eşitliğe kavuşmak, toplumun çalışan, üreten, yaratan, onurlu üyesi olmaktır. Yoksa
padişahlığa, ağalığa, şeyhliğe, erkek tahakkümüne dönme özgürlüğü yoktur.
“Demokratik, özgür bir toplum kurmak isteyen bir parti veya insan, türban ve özgürlük kavramlarını yan yana getiremez. Bu, esaret
özgürlüğünü savunmaktan başka bir şey değildir.
“Bireysel özgürlükleri tarihsel içeriğinden koparır ve Ortaçağ kafasıyla yeniden tanımlamaya kalkarsanız, yeniden kul olursunuz; cariye
olursunuz.” (agy)

Bin Kalıplı burada artık doğru görüşler ortaya koyuyor. Zaten bunlar bizim
siyasi hayatımızın başından bu yana hep savunageldiğimiz görüşlerdir. Önderimiz Kıvılcımlı, 1950’li yıllarda netçe ortaya koymuştur bu konuda bugün
savunduğumuz düşünceleri. Ayrıca da Usta’mız, gerçek TKP’nin en genç kurucusu olarak, aynı düşünceleri 1920’den beri savunmaktadır.
Ne diyor Lenin Usta?
“Burjuva düzeni var olduğu sürece, o düzen içinde biz Komünistler
eğitime ilişkin şu iki prensibi hassasiyetle savunmalıyız:
“1- Anadilin özgürlüğü,
“2- Demokratik ve laik eğitim.”

Bizim ideolojimiz, Usta’nın toplumsal hayatın gerçekliğiyle bütünüyle
uyuşan bu teorik ışığından-aydınlatmasından kaynak almaktadır. O bakımdan biz her dönemde laikliğin en tutarlı savunucuları olmuşuzdur. Laiklik
olmadan bilim olmaz, demokrasi olmaz, özgürlük olmaz. Kafaları, zihinleri
dogmalarla taşlaştırırsınız, insanlıktan vazgeçerseniz. Yaşayan ölülere döndürürsünüz insanları. İnsan ömrü artık hurafelerle, safsatalarla, uydurmacalarla,
kandırmacalarla gelip geçer.
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Bin Kalıplı da yukarıda en son aktardığımız doğru düşünceleri önderimiz
Kıvılcımlı’dan ve bizden öğrenmiştir.
Bizim sol ortamda hemen herkesçe bilinen bir pankartımız vardır, kırmızı
zemin üzerine sarı harflerle yazılmış olan: “Şeriat Ortaçağdır!”
“Başörtüsü-Türban Özgürlüğü” denen kandırmacayı savunmak da Ortaçağı savunmayı içerir.
Şimdi izniniz olursa yoldaşlar, Bin Kalıplı’ya şunu soralım: Diyelim ki
tamam bu son söylediklerin doğru, güzel. Fakat ya 1987’de Bosna paraları
ve hazine yardımı vurguncusu Molla Necmettin’in Milli Gazetesi’ne röportaj
veren kimdi? Orada “Türban Özgürlüğü”nü hararetle savunan kimdi?
Bak bu iki görüş arasında tam 180 derece zıtlık var, karşıtlık var.
Yine güleceksin, değil mi? Bu bizim tabiatımız, diyeceksin. O zamanki kalıbımız farklıydı ama şimdi yeni bir kalıp içindeyiz. Bugün Ulusalcı-Milli’ci
dediğimiz bu kalıbın içindeyiz. Ona uygun konuşmak gerekir. Yahu sanki siz
üstadım Demirel’i hiç tanımıyormuş gibi sorular soruyorsunuz. Neydi saygıdeğer büyüğüm, Milli Merkez müttefikim Süleyman Demirel’in en ünlü sözü?
“Dün dündür, bugün de bugün”.
Burada belki şunu diyebilirsiniz: Demirel burjuva politikacısı. Amerikancı, Parababaları politikacısı. Sense solcu bilinirsin. Buna da cevabımız şu olur:
Geçin artık bunları, deriz size. Sağ-sol bitti. Onlar geçmişte kaldı. Bugün artık
iki grup var: “Vatanseverler”, “vatansevmezler”.
Siz bunları anlayamadığınız için bizi de anlayamazsınız.
Şimdiki tezin bu, değil mi?
Amerika’nın, Tayyipgiller’in, yerli-yabancı Parababalarının, TÜSİAD’cıların, MÜSİAD’cıların, her türden Amerikancı partilerin döküntülerinin, ırkçıların, faşistlerin, ellerini binlerce devrimcinin kanına bulamış devrimci ve
halk düşmanlarının, vatan-millet düşmanlarının, Amerikan uşaklarının kucağında siyaset yapacaksın; “milliyetçiler, halkçılar, devrimciler Vatan’a”, diye
çığlıklar atacaksın, ondan sonra da hâlâ kendinin sol olduğu ve hatta sosyalist
olduğu iddiasında bulunacaksın. Öyle mi? Öyle. Yaparsın sen. Utanma-arlanma denen, ahlâk-namus denen kavramları tümden sıyırıp attığın için ruhundan, kafandan, yaparsın.
Tayyip ve Tayyipgiller ne ise sen ve PDA adlı avanen de odur.
Evet yoldaşlar, insan bunun böyle kalıptan kalıba nasıl kıvraklıkla geçişler
yaptığını görünce kendini tutamıyor. Dertleniyor ister istemez. Tabiî insanlık
adına, insan soyu adına dertleniyor, üzülüyor. Neyse, geçelim...
Söz yine Bin Kalıplı’nın. Döktürüyor şöyle:
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“KUR’AN HUKUKUN KAYNAĞI OLAMAZ
“Kur’an’da türban emri yok; doğru. Ama Kur’an’da türban emri
olsa, bu emir uygulanacak mı?
“Kur’an’da “hırsızın elini kesin” emri var, uygulanıyor mu; uygulanabilir mi?
“Kur’an’da “kadına mirastan yarım pay verin” emri var, uygulanıyor
mu; artık uygulanabilir mi?
“Kur’an’da “Dört kadın almak” caiz, hangi onurlu kadın, bu hükmü
benimseyebilir?
“Kur’an’da kölelik var; cariyelik var; hangi babayiğit uygulayabilir?
“Kur’an’da “İslamdan vazgeçeni öldürün” emri var, nerede bulabilirsiniz o cellatı?
“GÜNÜMÜZ TOPLUMUNU KUR’AN’LA YÖNETEMEZSİNİZ
“Demokratik bir toplumu, Tevrat’ın On Emriyle; İncil’den ayetlerle,
Kur’an’la yönetemezsiniz. O nedenle türban konusunda Kur’an’a gönderme yaparak yürütülen tartışmalar, tarih bilgimizi genişletir ama hukukun kaynağı olamaz.
“Devletin temel düzenlerini din esaslarına göre belirlemeye kalkmak,
bütün demokratik ülkelerde Anayasaya aykırıdır. Dahası en katı yobaz
bile, günümüz toplumunu Nisa suresine, Ahzab suresine veya Bakara suresine veya başka bir sure ve ayete dayanarak düzenleyemez. Bu, deveyle
ticaret yapmaya benzer ve artık mümkün değildir. İslam, birçok İslam
âliminin de belirttiği gibi, tarihseldir. Tarihin dışında hiçbir şey yoktur.”
(agy)

Bin Kalıplı burada hemen yine meşrebi gereği doğrularla yanlışları art arda
sıralamaya başladı. Çorbaladı yine.
İlk cümlede diyor ki “Kur’an’da türban emri yok”.
Olmaz olur mu?
Bal gibi de var. 1987’de kendisi de var diyordu. Şimdi yoka dönmüş bu
konuda da.
1987’de sözünü ettiği Nur Suresi’nin 31. Ayetinde ne deniyor?
“Mümin kadınlara da söyle: Bakışlarını yere indirsinler. Cinsel organlarını/ırzlarını korusunlar. Süslerini/zînetlerini, görünen
kısımlar müstesna, açmasınlar. Örtülerini/başörtülerini göğüs yırtmaçlarının üzerine vursunlar. Süslerini şu kişilerden başkasına
göstermesinler: Kocaları yahut babaları yahut kocalarının babaları yahut oğulları yahut kocalarının oğulları yahut kardeşleri yahut
kardeşlerinin oğulları yahut kendi kadınları yahut ellerinin altında
bulunanlar yahut ihtiyaç içinde olmayan erkeklerden kendilerinin
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hizmetinde bulunanlar yahut kadınların kaygı duyulacak yerlerini henüz anlayacak yaşa gelmemiş çocuklar. Süslerinden, gizlemiş
olduklarının bilinmesi için ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler, Allah’a topluca tövbe edin ki kurtuluşa erebilesiniz!” (Nur
Suresi, 31. Ayet, Y. Nuri Öztürk meali)

Kur’an’ın başörtüsü emri kesin ve nettir
Gördüğümüz gibi Kur’an’ın buyruğu net: Başörtüsünü göğüslerin üzerine
vuracaksın. Yani yüzün hariç bir yerin görünmeyecek.
Bununla da yetinmiyor. Gözlerini de yere indirip gezeceksin, diyor. Yukarıda sayılanlar dışında herhangi biriyle göz göze gelmeyeceksin, diyor. Onun
yüzüne, gözüne bakmayacaksın, diyor.
Bu kapsam içinde değerlendirince buyruğu, ne sonuç çıkar bundan yoldaşlar?
Kadının sosyal hayattan koparılıp alınması, eve hapsedilmesi.
Bir erkeğin yüzüne, gözüne bakmaktan bile men edilen bir kadın, nasıl
sosyal hayatta yer alabilir, erkeklerle aynı ortam içinde bulunabilir?
Bulunamaz.
Bu buyruğa göre, bugün Tayyip’in ve Şürekâsının toplantılarına, mitinglerine katılan, oralarda hüloooğ’lar çeken kadınlar bile çok açık bir şekilde
günaha girmektedir. Bu ayeti ve bunun gibi ayetleri reddetmiş olmaktadır,
davranışıyla.
Dediğimiz gibi bununla da yetinmez Kur’an. Başka ayetlerde de ortaya
konur bu konu:
“Ey Peygamber, hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına
söyle, dış elbiselerinden (cilbablarından) üzerlerini sıkıca örtsünler! Bu,
onların tanınmalarına, tanınıp da eziyet edilmemelerine en elverişli olandır. Bununla beraber Allah, çok bağışlayıcıdır, merhamet edicidir.” (Ahzab Suresi, 59. Ayet, Elmalılı Hamdi Yazır meali)

Yine bu ayetin mesajı da çok açıktır. Evden dışarı çıkacak bir Müslüman
kadın üzerine mutlaka cilbabını giyecek. Hem de sıkıca örtünecek cilbabını.
Cilbab, Karaçarşaf anlamına gelir.
Demek ki yoldaşlar, bizdeki türbanlılar Tayyipgiller’in kadınları, Abdullah
Gül’ün, Davutoğlu’nun eşleri de aslında Hicap Ayetlerine uymuyorlar. Göstermelik örtünüyorlar. Hile yapıyorlar Kur’an’a. Sokak giysisi o değil ki. Cilbab, yani karaçarşaftır kadının sokak giysisi.
Nitekim Ortaçağcı Emine Şenlikoğlu da bir televizyon programında, Nagehan Alçı’nın türbanlı benzeri olan Esra Elönü ile yaptığı bir tartışmada, Elö348

nü’nü ve benzeri türbanlıları “dandik tesettürlü” olarak nitelemektedir, çok
haklı olarak. Tesettür giysisi bol olacak, vücut hatlarını belli etmeyecek ve
ayak bileklerine kadar inecek, der.
Devam eder Kur’an Hicap Ayetleri’ne:
“Ey iman edenler! Size bir yemek için izin verilmedikçe Peygamber’in
evlerine girmeyin. Vaktini bekleyip durmaksızın çağırıldığınızda girin,
ancak yemeği yiyince hemen dağılın. Söze dalıp lafı koyulaştırmayın.
Çünkü böyle davranmanız Peygamber’i rahatsız eder. Fakat o size bir
şey söylemekten utanır. Allah ise hakkı dile getirmekten çekinmez. Peygamber’in eşlerinden bir şey istediğinizde, onlardan perde arkasından
isteyin. Bu, hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha temiz
bir yoldur. Allah’ın resulüne rahatsızlık vermeniz ve kendisinden sonra
onun eşleriyle nikâhlanmanız, size helal kılınmamıştır. Böyle bir şey Allah
katında büyük bir vebaldir.” (Ahzab Suresi, 53. Ayet, Y. Nuri Öztürk meali)

Bu ayette yine çok net görüldüğü gibi iş çok daha sıkılaştırılıyor. Hz. Muhammed’in evine gelen erkeklere; Hz. Muhammed’in eşleriyle perde arkasından konuşun, diyor. Hz. Muhammed’in eşlerine de eve gelen bir Müslüman
erkekle konuşurken bile, eğer mecbur kalırsanız, perde arkasından konuşun,
deniyor. Burada şu yanılgıya düşülmesin; buradaki buyruk Müslüman erkeklere sadece Hz. Muhammed’in eşleriyle konuşurken böyle yapın, denmiş sanılmasın. Bu yanılgıdır. Buyruğu Kur’an’ın genel muhtevası içinde yorumladığımız zaman buradan yine açıkça şu anlam çıkar: Tüm Müslüman kadınlarla
konuşurken perde arkasından konuşun. Bu sizin ve onların kalpleri için daha
uygundur.
Neden?
Şundan: Perdesiz konuşulduğu zaman peygamberin hanımlarıyla bile olsa
Müslümanların kalplerine bozuk düşünceler gelebiliyorsa, gelebileceği varsayılıyorsa, sıradan Müslüman kadınlarla konuşulurken bu tehlike haydi haydi
var demektir. Çok daha büyük olasılıkla var demektir. Bir ayet daha inceleyelim:
“Evlerinizde oturun, ilk câhiliye (çağı kadınları)nın açılıp kırıtması gibi açılıp kırıtmayın. Namazı kılın, zekâtı verin, Allah’a ve Resûlüne
itâ’at edin. Ey Ehl-i Beyt (ey Peygamberin ev halkı), Allâh sizden, kiri gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.” (Ahzab Suresi, 33. Ayet, Süleyman
Ateş meali)

Burada iş çok daha sıkılaştırılıyor, yoldaşlar. Deniyor ki, dizinizi kırın,
evlerinizde oturun. Yani mecbur kalmadıkça sokağa çıkmayın, evlerinizden
çıkmayın.
Yine şöyle itiraz edilebilir: İyi de sadece Peygamber hanımlarına hitap
ediliyor burada. Tamam, öyle. Ama Peygamber hanımları tüm Müslüman ha349

nımların içten örnek alacakları, belleyecekleri insanlar değil mi? Günün moda
deyişiyle tüm Müslüman kadınların rol modelleri, idolleri değil mi? Müslüman kadınlar tüm tutum ve davranışlarında onları örnek almaya çaba göstermeyecekler mi? Kuşkusuz öyle.
Öyleyse yoldaşlar, bu buyruk tüm Müslüman kadınları kapsar. Kapsama
alanı içine alır.
Tabiî Bin Kalıplı’nın bu Hicap Ayetleri umurunda olmaz. O girdiği kalıba
göre şekil alır, ideoloji oluşturur, söylem tutturur. Onu boş verelim.
Hani halkımız der ya; “Delidir, ne yapsa yeridir”. Bununki de işte; Bin Kalıplı’dır, her yeni kalıpta ona uygun bir tez öne sürse yeridir. Kalıp yeni olunca
tez eski kalabilir mi? O da yeni kalıba uygun düşecek şekilde yenilenecektir
artık.
Sonrasında ne diyor Bin Kalıplı?
“Demokratik bir toplumu, Tevrat’ın On Emriyle; İncil’den ayetlerle,
Kur’an’la yönetemezsiniz. O nedenle türban konusunda Kur’an’a gönderme yaparak yürütülen tartışmalar, tarih bilgimizi genişletir ama hukukun kaynağı olamaz.” (agy)

Bin Kalıplı burada yeniden doğruya gelir ya da döner.
Eğer hukuk din dogmalarına göre oluşturulacaksa ona demokratik ve laik
hukuk denmez. Ona teokratik hukuk denir. O hukukun hizmet ettiği devlete de
teokratik devlet yani din devleti denir. O bakımdan laiklik önemlidir. Demek
ki hukuk ve kamucul hizmet alanı, eğitim, tümüyle bilime, akla, evrensel insancıl değerlere dayanmalıdır, onlar üzerine inşa edilmelidir. Ancak böyle bir
hukuk laik hukuk olabilir.
Kaynağı din kuralları oldu mu, o hukuk da o devlet de o toplum da Ortaçağ’ın karanlıklarına geri dönmüş, savrulmuş olur.

Yılanın ilerleyişi gibidir düşüncelerini sergileyişi…
Bu doğrudan sonra Bin Kalıplı yeniden yanlışa sapar. O düz bir hat tutturamaz ki hiçbir zaman. Yılanın ilerleyişi gibidir onun düşüncelerini sergileyişi.
En düzgün olduğu zamanda bile bir doğrusunu illa ki ardından gelen bir yanlışla birleştirecek, karacak, çorbalayacak.
Şöyle der:
“Kur’an’da türban emri yok; doğru. Ama Kur’an’da türban emri
olsa, bu emir uygulanacak mı?
“Kur’an’da “hırsızın elini kesin” emri var, uygulanıyor mu; uygulanabilir mi?
“Kur’an’da “kadına mirastan yarım pay verin” emri var, uygulanıyor
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mu; artık uygulanabilir mi?
“Kur’an’da “Dört kadın almak” caiz, hangi onurlu kadın, bu hükmü
benimseyebilir?
“Kur’an’da kölelik var; cariyelik var; hangi babayiğit uygulayabilir?
“Kur’an’da “İslamdan vazgeçeni öldürün” emri var, nerede bulabilirsiniz o cellatı?” (agy)

Gördüğümüz gibi Bin Kalıplı yine zırvaladı. Bütün bu dedikleri bugün
şeriatla yönetilen-şeriat hukukuna sahip devletlerde uygulanıyor mu, uygulanmıyor mu? Uygulanıyor, değil mi? IŞİD uyguluyor, Suudi Arabistan uyguluyor, Afganistan Taliban’ı uyguluyor, Nijerya’nın Boko Haram’ı uyguluyor.
Somali’de El Şebab uyguluyor ve hatta 2013 Temmuz Devrimi’ne kadar Mısır’da Ortaçağcı şeriatçı Mursi yönetimi uyguluyordu.
Türban Türkiye’de yasal olarak uygulanmıyor mu?
Bin Kalıplı’nın Beyazıt’ta Ortaçağcılarla yaptığı eylemler meyvesini verdi
işte.
Türbanlı öğretmen, hemşire, doktor, avukat, rektör (Dicle Üniversitesi
Rektörü), milletvekili, bakan, başbakan, devlet başkanı eşi yok mu?
Var. Giderek de yaygınlaşmakta.
Tabiî aynı oranda başta eğitim gelmek üzere tüm devlet kurumları Ortaçağcılaştırılmakta. Yani Türkiye Ortaçağ karanlıklarına doğru hızla sürüklenip götürülmekte.
İşte biz bu hainane gidişi 10 yıllar öncesinden kesince görüp bildiğimiz
için bunlara karşı her dönemde cepheden bütün gücümüzle mücadele verdik,
salonlarda, meydanlarda, üniversitelerde. Hem de tek başımıza kalmak pahasına, birkaç namuslu bilim insanıyla birlikte. İşte o zamanlar Bin Kalıplı,
Ortaçağcılarla omuz omuzaydı. Onlara röportajlar veriyor, yukarıda aktardığımız utanç verici tezleri savunuyordu.
Şimdi yeniden makalesini okumaya devam edelim Bin Kalıplı’nın. Bakın
ne diyor:
“Tayyip Erdoğan, en sonunda bir İspanya gezisinde, “Velev ki siyaset
simgesi” diyerek, türbanın siyasetin aleti olduğunu itiraf etmişti.
“Hangi siyasetin?
“Türban, Yeşil Kuşak siyasetinin ve bugün Büyük Ortadoğu Projesi’nin örtüsüdür.
“Türbanı bayrak yapan kara siyaset, Irak ve Afganistan’da milyondan fazla Müslümanı katletti; Müslüman kadınlara tecavüz etti; Ortadoğu uygarlığını yağmaladı; Müslümanların yaşadığı ülkeleri böldü, bölüyor. Türban, bu zulmü örtüyor.” (agy)
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Ne güzel anlatıyor, değil mi yoldaşlar Bin Kalıplı? Tayyip İspanya’da dedi
ki diyor, “Velev ki siyaset simgesi” olsun türban.
Hafız kimin evini soruyorsun sen?
İnsanda zerre miktarda da olsa utanıp arlanma duygusu olmalı yahu. Ulan
birebir aynı tezi 1987’de sen savunmadın mı?
“(...) İslami inançların, bireylerin vicdanları içinde, Allah ile kul arasında
kapalı kalmayıp, siyaset alanına yönelmesi, doğaları gereğidir. Bir insan, başını örtmekle siyasal bir bildirimde bulunmak istiyorsa, bu tavrı da hoşgörüyle
karşılanmalıdır.”
Bu sözler kime ait bre ahlâk yoksunu adam? Madem doğru bir şey söylüyorsun, zerrece namusun varsa de ki “ya geçmişte biz de aynı haltı yedik. Ama
şimdi işin doğrusunu anladık.” Ama diyemezsin sen. Sende ne gezer namus...
Evet, türban Yeşil Kuşak Projesi’nin bir enstrümanı, onun bir aracı. Emperyalist vurgunun, talanın, kanın, gözyaşının, işgalin örtüsü.
Bak bunu da görmüşsün Bin Kalıplı. Ama geçmişte sen Afganistan’daki
sosyalist iktidara karşı Burhaneddin Rabbani önderliğindeki “Mücahit İttifakı” denen, içinde Taliban’ın da, El Nusra’nın da, IŞİD’in de nüve halinde bulunduğu Ortaçağcı haydutlar güruhunu, katiller, cellâtlar, canavarlar güruhunu
savunmadın mı? Bu Ortaçağcıların hepsi Yeşil Kuşak Projesi’nin ürettiği zehirli ürünler değil mi?
Sen de yıllar boyu bu Yeşil Kuşak Projesi’ne hizmet ettin, yukarıda andığımız ihanetlerinle.
Ama o zamanlar bağlı olduğun Pekin’deki Mao Tarikatı’nın baş şeyhi
size öyle buyruk veriyordu, değil mi? Siz de gözü kapalı tekrarlıyordunuz o
buyruğu. Onunla da kalmıyordun. ABD’yi, Amerikan Emperyalistlerini savunuyordun, Sovyetler’e ve Afganistan’daki Sosyalist iktidara karşı. Onun
NATO’sunu, Gladio’sunu savunuyordun. Senin yapmadığın ihanet, etmediğin
namussuzluk mu kaldı yahu?
Son olarak bir bölüm daha aktaralım Bin Kalıplı’nın makalesinden:
“SÖZDE LAİKLERE BİR ÇİFT SÖZ
“Büyük sermaye sahipleri, laikliği özünden kopardı. Laiklik, dünyanın her yerinde kralların, padişahların saltanatına karşı, halk hâkimiyetinin ideolojisi olarak ortaya çıkmıştır. Laiklik, halkın krallara ve beylere
karşı iktidar savaşının siyaseti idi. Türkiye’de de saltanata karşı mücadelenin bayrağı oldu. Ancak Kemalist Devrim’in kireçlenmesinden sonra
burjuvazi, laikliği yoz hayatın, meyhaneciliğin vb. maskesi olarak kullandı. Şimdi bundan da vazgeçtiler; “türban özgürlüğünü” savunuyorlar. Bir
kısım laikçilerimiz ise, devrimci demokrasiden ödün vere vere, en sonunda toplumun bütün meselelerini Kur’an’a dayanarak tartışır noktaya gel-
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diler. Tarikatların, şeyhlerin minderinde çağdaşlık mücadelesi veriyorlar.
“Demokratik devrimlerin kendi halkçı devrimci ideolojisi var. Bu,
Türkiye’ye Gençtürk Devrimciliğiyle ve devamında Kemalist Devrim’le
geldi. Çağdaş toplumu kurma mücadelesi, Ortaçağ kaynaklarına yaslanarak verilemez. Emperyalizme ve gericiliğe karşı 7-15. yüzyılın ideolojisiyle mücadele edeceklerini sananlar, günümüzdeki hazin manzaranın
sorumlusudurlar ve yarınlara ışık tutamazlar.
“Günümüzün demokratik çağdaş toplumu, dünyanın hiçbir yerinde
dinsel kaynaklara gönderme yaparak kurulmamıştır. Geleceğin toplumu
da, kutuplardan ekvatora kadar dinsel kaynaklara göre kurulmayacaktır.
“Atatürk gibi devrimci olalım, yoksa bu süreç türbanda durmaz, kadınlarımızı cariye yaparlar.” (agy)

Yukarıdaki satırlarında Ortaçağcılarla uzlaşık sözde laikleri ne de güzel
eleştiriyor Bin Kalıplı, değil mi yoldaşlar. Ama hiç demiyor ki, yıllar boyu ben
de aynı namussuzluğu yaptım. Aynı ihaneti ettim, aynı suçu işledim. Demez
o demez. Derse önder de olmadığı, devrimci de olmadığı meydana çıkıverir
çünkü.
Kendini nasıl satacak o zaman, müritlerine nasıl yutturacak?
İşte böyle yoldaşlar.
Ne diyor yukarıda o sahte laikler için?
“Bir kısım laikçilerimiz ise, devrimci demokrasiden ödün vere vere, en
sonunda toplumun bütün meselelerini Kur’an’a dayanarak tartışır noktaya
geldiler. Tarikatların, şeyhlerin minderinde çağdaşlık mücadelesi veriyorlar.”
Onlara şiddetle karşı çıkıyor, değil mi makalesinde?
Ve ne öneriyor yoldaşlar en sonunda?
“Atatürk gibi devrimci olalım, yoksa bu süreç türbanda durmaz, kadınlarımızı cariye yaparlar.”
Bu da doğru bir tespit, değil mi yoldaşlar?
Evet, öyle.
Şimdi sanırsınız ki yoldaşlar, bu Bin Kalıplı laiklik konusunda doğru yolu
buldu, değil mi?
Laikliğin önemini bu denli açık biçimde kavramış, tarikatların, şeyhlerin,
neyin temsilcisi, hizmetkârı olduğunu görmüş bir insan artık bu yolunda sebatkâr olur. Tutarlı olur gayri.
Ama nerde...
Karşınızdaki normal bir insan değil ki. Bin Kalıplı. Ölür gider de tutarlı
olamaz. Tesadüfen bir doğru görüş mü edindi, bilin ki onu mutlaka değiştirecek bir süre sonra. Yeniden sapacak yanlışa. Adam mitomanik...
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Tarih 1 Ocak 2014:
Fethullah’a karşı Tayyip’le yürüyebiliriz
Bu, Silivri’den çıktıktan kısa süre sonra doğruca Tayyipgiller’in Yeni Akiti’yle buluştu. Bir röportaj da ona verdi. Tayyip artık yeni kankası ya, Fethullah’a karşı Tayyip’le beraber yürüyebiliriz, dedi ya; onun Yeni Akit’i de artık
dost örgütlerden, kuruluşlardan bunun için. Aynen şunları söylüyor orada:
“‘Bütün İslâmî cemaatlerin kökünü kazıyacağız’ sözü İslâm karşıtlığı
olarak yorumlanabilir mi?
“- Bu ifadeyi düzeltiyorum. F. Örgütünün kökünü kazıyacağız, cemaatlerin değil. Bizim karşı olmamızın sebebi gladio olması, yoksa cemaatler
değil. Herkes cemaat derken F. Örgütünden bahsettiği için toplumdaki
yaygın ifadeyi kullandım. Ama sonra arkadaşlarım beni uyardı yanlış anlaşılma olur diye. Düzeltelim, bundan sonra hepimiz F. Örgütü diyelim
dedim. F. Örgütü bir Gladio olduğu için yargının, polisin, ordunun içinde olduğu için onun kökü kazınmalıdır. Kim onun kökünü kazırsa kimse
onun elini tutmayacak ve biz orada beraber olacağız. Çünkü bu kök kazıma bir şiddet, haksızlık olayı değil, hukukun gereği...” (Yeni Akit Gazetesi’nin D. Perinçek’le yaptığı röportaj, 6 Nisan 2014)

Evet, işte en son hali bu, yoldaşlar. Ne diyor?
“Bu ifadeyi düzeltiyorum”, diyor, değil mi? Bizim kökünü kazıyacağız dediğimiz, cemaatler değil, sadece F. Örgütüdür. O da cemaat oluşundan değil
de Gladio oluşundan dolayı bizim düşmanımızdır. Yoksa biz cemaatlere karşı
değiliz. Yalnızca F. Örgütüne karşıyız.
İşte döndük yine başa, yoldaşlar. Yine 1987’lere gitti Bin Kalıplı. E, işte
elimizdeki malzeme bu. Bunu, 1960’lı yıllardan beri arkadaşız, diyen Yalçın
küçük, ne de güzel anlatıyor, değil mi? Söylemiştik bunu ama bir kere daha
tekrarlayalım, burada yeri geldi:
“Şimdi, Doğu için yaşam, Erdoğan’ı övmek ve Erdoğan’a, daha çok
bağlanmakla geçmektedir. Ne hoş esen rüzgârdan Erdoğan’ı övmek için
bir bahane çıkarmaktadır ve çok hoş bir haldedir. Artık Erdoğan’ın yaptıklarını kendi marifeti sayıyor ve Batı’dan Erdoğan’a hücumları da kendi böğrüne indirilmiş hançer biliyor. Bu arada, “Cemaati biz yendik” diyorsa, pek şaşırmam…
“Doğu’yu 1964 yılından beri tanıyorum, hoş bir arkadaşlığımız var,
beraber iş yaparız, çok sert kavgalarımız oluyor, bana genellikle, “değişmez” diyorlar, Doğu Arkadaşımız ise hep değişir, Güç’e, gök gürültülerine
göre yer tutar, çok değişir, hep biliyoruz. Şimdi Çin Kültür Devrimi’ndeki
aşamasına inmiş görünüyorlar...” (Odatv, 18.12.2014)

Gerçekten şaka gibi bu adam, değil mi yoldaşlar... Başka bir ülkede; böyle
bir adam var, o kendisini önder diye satıyor, müritleri var, deseniz inanmaz
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kimse size değil mi? Şaka yaptığınızı sanırlar.
Bir de kendisini şöyle övmez Yeni Akit’e verdiği röportajında!
Yeni Akit’çi soruyor:
“Abdullah Öcalan’ın sizin için ‘tanıdığım en ciddi teorisyenlerden biridir’ dediği doğru mu?”
“- Doğru, beni öven bir çok sözü var. Ben ciddi bir adamım. Amerikalılara da sorsan, Çinlilere de sorsan hepsi aynı şeyleri söyler.” (agy)

Öcalan bunu övüyormuş, gördünüz mü yoldaşlar? Boşuna mı demiş halkımız, “Bozacının şahidi şıracı”, diye.
Diyecek tabiî Öcalan. Bekaa’da gülleştiler, sarılıp sarılıp öpüştüler. Beraber yemekler yediler, gerillaları teftişler ettiler, gezintiler yaptılar. Yani bunlarınki “Gül Kardeşliği”. O günlerin hatırına övgü düzecek Öcalan.
Ne diyor Bin Kalıplı?
“Ben çok ciddi bir adamım. Amerikalılara da sorsan, Çinlilere de sorsan
hepsi aynı şeyi söyler.”
Gösterdiği tanıklara dikkat ediyor musunuz yoldaşlar?
Amerikalılar ve Çinliler. “Eski dostlar eski dostlar”...
Ulan madrabaz, sen ciddiysen Türkiye’de gayriciddi adam yok yahu. Bütün hokkabazlar, bütün soytarılar Rodi’nin düşünen adam heykeli kadar ciddi
kalır senin yanında.
Ne diyelim?
Hadi bakalım, öyle olsun.
Aslında yoldaşlar, ben çok ciddi bir adamım, demesi bile onun ciddiyetsiz
olduğunu gösterir. Çünkü ciddi adam, böyle bir söze hiç gerek duymaz. Bu da
biliyor ki durumunu, kendisini ciddi diye satmaya çabalıyor...
Bir de ne diyordu yoldaşlar, Odatv’de yayımlanan makalesinde bu Bin Kalıplı?
“Atatürk gibi devrimci olalım, yoksa bu süreç türbanda durmaz, kadınlarımızı cariye yaparlar.”
Tamam, güzel, öyle olalım.
Ne diyor Mustafa Kemal?
“Efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz.”

Mustafa Kemal işte böylesine net ortaya koyar ve savunur laikliği.
Aynen biz de böyle savunuruz, bilindiği gibi.
Bin Kalıplı ne diyordu yukarıda yoldaşlar?
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Sadece F. Örgütüne karşıyız, o da Gladio olduğu için. Yoksa diğer cemaatlere karşı değiliz, onlarla bir meselemiz yok.
Bre fırıldak, bre vantilatör... Sen hiç Mustafa Kemal’i, onun düşüncelerini,
tezlerini anlayabilir misin?
Varsayalım ki yarım ya da çeyrek anladın, kavradın. O kadarını olsun savunmaya yüreğin yeter mi?..
İşte bunların birkaç kalıbı da bunlar yoldaşlar, yukarıda gördüklerimiz.
Dedik ya bunlarda kalıp çok...
19 Mart 2015
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Ayrım XXI

Doğu Perinçek ve PDA Avanesi’nin
Kürt Meselesi’ndeki Taklaları

Bu hareket, her konuda olduğu gibi bu konuda da doğasına uygun olarak
bir uçtan öbür uca savrulup durmuştur. Fakat bu konudaki dönüşleri, zikzakları diğer pek çok konuda olduğundan daha fazladır.
Bizim yaptığımız tespite göre bu cepheden cepheye sıçrayışları, dönüşleri
4 farklı dönemde incelenebilir. Yani tam 4 kez görüş-kalıp değiştirmişlerdir
bu konuda. Bu sebeple biz de anlaşılırlık açısından bu 4 aşamanın her birini
ayrı bir başlık altında, ayrı bir bölüm olarak ele aldık, böyle inceledik. Şimdi
bunları görelim sırasıyla:
1- Kürt Hareketi’ne, Kürt Meselesi’ne Dostluk Dönemi
Takriben 1969’da başlar, 1970’li yılların ikinci yarısında sona erer.
2- Kürt Hareketi’ne ve Kürt Meselesi’ne En Keskin Düşmanlık Dönemi
1970’li yılların ikinci yarısında başlar, 1980’li yılların ikinci yarısında sonlanır.
3- Kürt Meselesi’ne ve Hareketi’ne Karşı Çok Yakın Bir Dostluk Dönemi
1980’li yılların ikinci yarısında başlar, 1990’lı yılların ikinci yarısında
sona erer.
4- Kürt Meselesi’ne ve Kürt Hareketi’ne Keskin Düşmanlık Dönemi
2000 yılında başlar ve bugün de devam eder.

Birinci Dönem
Birinci dönemindeki görüşlerini kendi metinlerinden aktaralım yoldaşlar.
Aktaralım ki netçe görülsün, en cahil insanlarımız bile okur okumaz, duraksamadan anlayabilsin Bin Kalıplılar ekibinin bu konuda da attığı taklaları,
yaptığı dönüşleri, çizdiği zikzakları.
İlkin 1974’te kaleme alıp yayımladıkları “Türkiye İhtilalci İşçi Köylü
Partisi Davası Savunma” adlı kitaplarından yapalım aktarmaları. Bu savunmayı başta Doğu Perinçek gelmek üzere toplam 141 PDA Avanesi imzalamış359

tır. Tamamının ortak görüşüdür burada yazılanlar. Görelim:
“TÜRKİYE İŞÇİ KÖYLÜ PARTİSİ KÜRT MİLLETİNİN KENDİ KADERİNİ TAYİN HAKKINI KAYITSIZ ŞARTSIZ SAVUNUYOR
“Yarısömürge, yarı-feodal bir ülke olan Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu Bölgesinde Kürt milliyetinden bir halk yaşamaktadır. Türk hâkim
sınıflarının, Kürt halkı üzerinde yüzyıllardan beri devam eden sömürü
ve zulümleri, bu bölge halkının daha da yoksul ve geri kalması sonucunu
doğurmuştur. Türk hâkim sınıfları, Kürt halkı üzerindeki sömürü ve tahakkümlerini sürdürebilmek için, bu geriliği korumaya daima özen göstermişlerdir. Uyguladıkları azgın sömürü ve talan politikasıyla, bölgeler
arasındaki eşitsizliği gittikçe derinleştirmişlerdir.” (agy, s. 398)
“Kemalist burjuvazi, emperyalizm ile adım adım uzlaştıkça ve toprak
ağalarıyla birleştikçe, Kürt halkı üzerindeki baskı ve sömürüsünü de arttırdı. Kürt milletinin varlığını ve milli haklarını inkâr etti. Dilini ve kültürünü baskı altına aldı. Irkçı-şoven fikirleri yaydı. Türk ve Kürt halkları
arasında düşmanlıkları körükledi. Kürtlerin yaşadığı bölgelerde jandarma baskısını arttırdı. Kurtuluş Savaşı’nda kurulan dostluk ve kardeşlik
bağları tahrip edilmeye çalışıldı.” (agy, s. 418)
“Kürt milleti üzerinde baskı ve zulüm öyle bir duruma gelmişti ki,
başlangıçta ayaklanmayan aşiretler bile silahlanarak dağlara çıktılar. Kemalist burjuvazi, Şeyh Sait isyanını kırmak için, aşiret ve mezhep çatışmalarını körükledi. Alevî Kürt köylülerini ve bir kısım aşiretleri ayaklanmaya karşı kullandı.
“Hükümet, ayaklanmayı kanlı bir şekilde bastırdı. Kürt milliyetinden kitleleri katletti. Binlerce köyü yakıp yıktı. Ayaklanma bastırıldıktan
sonra iki yıl, Doğu’da sıkıyönetim uygulandı. Ayaklanmanın önderleri
asıldılar. Binlerce aile Batı Anadolu’ya sürüldü. Köyler boşaltıldı. Silah
toplama ve kaçak arama bahanesiyle halka ağır zulüm uygulandı. Kürt
milleti yanında, bütün Türkiye halkına ve komünistlere de ağır baskılar
yapıldı.” (agy, s. 419)
“TİİKP, Kürt milletinin aşağıdaki demokratik hak ve taleplerini savunmaktadır:
“Kürtler üzerindeki zorla eritme politikasına ve milli baskıya son verilmelidir.
“Kürtçe, Türkçe gibi devletin resmi dili olarak kabul edilmeli ve Kürtler ana dillerini serbestçe kullanabilmelidir. Kürtler, devlet dairelerine
kendi dillerinde dilekçe verebilmeli, mahkemelerde ve bütün resmi merciler önünde Kürtçe konuşabilmelidirler. Kürtlerin yaşadığı bütün yerleşme merkezlerindeki okullar ve üniversitelerde, Kürtler kendi ana dilleriyle eğitim görmelidirler. Kürtçe gazete, dergi ve her türlü yayın çıkarmak,
serbest olmalıdır. Devlet radyoları ve televizyon, Kürtçe yayın da yapmalıdır. Kürtçe yer ve köy isimlerinin değiştirilmesine son verilmelidir.
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“- Kürt kültürü üzerindeki her türlü gerici baskıya son verilmelidir.
Kürt halkı, kendi anti-emperyalist ve anti-feodal kültürünü geliştirmede serbest olmalıdır. İran, Irak ve Suriye’de bulunan Kürt milliyetinden
halklarla her türlü devrimci kültür alış-verişi serbest olmalıdır. Okullarda Kürt milliyetinin varlığını inkâr eden şoven eğitime son verilmelidir.
Kürt tarihi, Kürt edebiyatı ve Kürt halk kültürünün ürünlerini öğreten
demokratik bir eğitim sistemi gerçekleştirilmelidir. Kürt çocuklarını,
Türkleştirmek ve eritmek amacıyla kurulan Yatılı Bölge Okullarındaki
gerici eğitim sistemi kaldırılmalıdır.
“- Her türlü milli eşitsizliğe son verilmeli, Kürtler devlet idaresinin
ve toplum hayatının her alanında eşit haklara gerçekten sahip olmalıdır.
Orduda, fabrikalarda, okullarda, iş ve memuriyete alınmada, Kürtlere
yapılan ayrımlar kaldırılmalıdır.
“- Bölgeler arasındaki iktisadi eşitsizliğin kalkması için, Doğu Bölgesinin iktisadi gelişmesine özel bir önem verilmelidir.
“-Kürt halkının teşkilatlanma hürriyeti sağlanmalıdır.
“- Özel olarak Kürt halkı üzerinde baskı ve zulüm uygulayan komando, seyyar jandarma ve MİT teşkilatları kaldırılmalıdır. Köylere yapılan
baskınlara, işkence ve dayağa son verilmelidir. Her yıl birçok insanın ölümüne sebep olan sınırdaki mayın tarlaları temizlenmeli, Doğudaki yasak
bölgeler kaldırılmalıdır. Bütün bu topraklar, yoksul köylülere dağıtılmalıdır.” (agy, s. 439-440)

TİİKP belgelerinde Kürt Meselesi
Şimdi de yoldaşlar, “TİİKP (Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi) 1.
Kongre Belgeleri” adlı 1977’de yayımlanan kitaplarından birkaç aktarma
yapalım:
“KÜRT MİLLİ MESELESİ ÜZERİNE KARAR
“I.
“KÜRT MİLLİ MESELESİNİN PROLETER ENTERNASYONALİZMİ BAYRAĞI ALTINDA MİLLİ DEMOKRATİK DEVRİMLE ÇÖZÜMÜNÜ SAVUNUYORUZ
“Türkiye, İran, Irak ve Suriye toprakları üzerinde yaşayan Kürt milletinin dört bin yıllık bir tarihi, zengin bir dili ve kültürü vardır.
“Merkezi feodal Osmanlı devletinde Kürtler feodal beylikler halinde
yaşıyorlardı. Uzun bir süre Osmanlı ve İran devletleri arasındaki hâkimiyet mücadelesine konu olan Kürdistan, 1638 Kasrı Şirin Anlaşması’yla
bu iki devlet arasında bölündü. Bu olay, Kürtlerin bugünkü parçalanmış
durumunun ilk tarihi temelidir. Osmanlı devleti, Kürt beyliklerini kendine bağlamak için onlara özerklik vermiş, Kürt feodallerine dokunmamıştır. Kürt beyliklerinin bir kısmının vergi ve askerlik yükümlülükleri
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dahi yoktur. Osmanlı devletinin Kürt bölgesindeki sömürü ve hâkimiyeti
sömürgecilik biçiminde değildi.
“Kapitalizmin dünya çapında gelişmesi ve burjuva devrimleri Osmanlı devleti sınırları içinde yaşayan bütün kavimleri 19. yüzyıldan itibaren
etkilemeye başladı. Milletler ortaya çıktı. Feodal devlete ve orduya hâkim olan Türkler hâkim milleti meydana getirirken, diğer kavimler ve
bu arada Kürtler ezilen milletler halinde oluştular. Kürt milli hareketi bu
tarihlerden itibaren başladı. Osmanlı devleti, o dönemde çok-milliyetli bir
devletti.
“Amaçlarından biri yarı-sömürge Osmanlı devletini parçalamak olan
Birinci Dünya Savaşı sonunda, bugün Irak ve Suriye’nin bulunduğu bölgeler İngiliz ve Fransız emperyalistlerinin sömürgeci işgali altına girdi.
Böylece Kürt milletinin dört ülkeye bölünme durumu bugünkü şeklini
aldı. Sevr Antlaşması, Osmanlı topraklarının ve Kürt milletinin üzerinde
yaşadığı bölgelerin paylaşılmasını belgeleyen emperyalist bir antlaşmaydı. Emperyalistler, gene bu antlaşmayla Orta Doğudaki hâkimiyetlerini
pekiştirmek için Doğu Anadolu’da kukla bir Kürt devleti kurmayı planladılar.
“Milli Kurtuluş Savaşımız, Türkiye’de yaşayan iki milliyetin emperyalizme karşı ortaklaşa verdikleri bir bağımsızlık mücadelesiydi. Kurtuluş Savaşı sırasında iki halkın anti-emperyalist birliğini parçalayan Kürt
isyanları gerici hareketlerdi.
“Lozan Antlaşması esas olarak bağımsızlık mücadelesinin zaferinin
bir sonucudur. İngiliz emperyalistleri Lozan’da Musul bölgesi üzerindeki
sömürgeci hâkimiyetlerinden vazgeçmediler, bu meselenin çözümü ileriye
bırakıldı.
“Kemalist burjuvazi Milli Kurtuluş Savaşından sonra emperyalizmle adım adım uzlaştı. Toprak devrimine girişmedi ve feodallerle ittifak
kurdu. Buna bağlı olarak Kürtler üzerindeki milli baskı ve zorla eritme
siyaseti de ağırlaştı. Bu dönemde ardı ardına patlak veren Kürt milli hareketleri ortaya çıktı. Şeyh Sait İsyanı, feodallerin önderliğinde gerici bir
hareketti. İngiliz emperyalistleri bu isyanı kışkırtarak Musul petrolleri
ve Irak Kürdistanı üzerindeki hâkimiyetini Türkiye’ye kabul ettirmek ve
o zamanki Sovyetler Birliği’ne karşı Doğu Anadolu’da bir üs yaratmak
amacını güdüyordu.
“Daha sonraki Ağrı, Zilan ve Dersim İsyanlarında Kürt halk kitleleri
milli zulme karşı ayaklandılar. Bu hareketler Türkiye halkının devrimci
mücadelesiyle birleşemediği için yenilgiye uğradı. Kemalist iktidar bu isyanları kanlı bir şekilde bastırdı ve kitle katliamlarına girişti.
“Yurdumuzda Kürt milliyeti yarı-feodal yapının en kuvvetli olduğu
Doğu Anadolu bölgesinde yaşamaktadır. Öte yandan bu bölgede gelişmekte olan kapitalizm, milli hareketin serpilip yayılması için elverişli bir
ortam yaratmaktadır.
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“Kürt halkı, Türkiye halkının bir parçası olarak emperyalizmin, feodalizmin ve işbirlikçi büyük burjuvazinin baskı ve sömürüsü altındadır.
Kürt milliyeti ayrıca Türk hâkim sınıflarının uyguladığı milli baskı ve
zorla eritme siyaseti yüzünden de ezilmekte ve sömürülmektedir.
“Kürt milli meselesi, yarı-sömürge ve yarı-feodal bir Üçüncü Dünya ülkesindeki bir ezilen milliyet meselesidir. Bu meseleyi emperyalizme
ve feodalizme karşı mücadeleden koparan ve Türkiye halkının milli demokratik devrim mücadelesinin bir parçası olarak ele almayan görüşler
hatalıdır. Türkiye’yi emperyalist bir ülke ve Kürtlerin yaşadığı bölgeyi
sömürge olarak kabul eden teori Marksizme aykırıdır. Türkiye’nin iki
milliyetten halkını birbirine kışkırtan “sömürge” teorisi bugün esas saldırgan Rus sosyal-emperyalizmine hizmet etmektedir.
“Kürt milli meselesi Osmanlı feodalizminin bir mirası, ortaçağın kalıntısıdır. Kürt milli meselesinin dayandığı sosyal temel emperyalizmin
yurdumuz üzerindeki hâkimiyeti ve yarı-feodal toplum yapısıdır.
“Kürt milli meselesinin köklü bir şekilde çözümü, emperyalizmin ve
feodalizmin tasfiye edilmesine bağlıdır ve bu mesele bir devrim meselesidir. Kürtlerin milli ve sosyal kurtuluş mücadelesi, dünya proletarya devriminin bir parçasıdır ve ancak proletarya önderliğinde kökten ve nihai
bir çözüme ulaşabilir.
“Bu bakımdan TİİKP, Kürt milli meselesini, baş düşmanları iki süper
devlet, özü toprak devrimi ve bugünkü merkezi görevi milli bağımsızlık
mücadelesi ve savaşa karşı hazırlık olan milli demokratik devrimimizin
bir parçası olarak ele alır.
“TİİKP, Kürt milli meselesini kendi başına bir mesele olarak değil,
dünya proletarya devriminin, bütün Türkiye proletaryasının ve emekçi
Kürt halkının çıkarları açısından değerlendirir. Partimiz, Kürt milletinin
ayrı bir devlet kurma hakkını her şart altında savunur ve ayrılma meselesiyle ilgili her durumda somut bir tavır alır. Partimiz, Kürt milli hareketini ancak emperyalizme ve sosyal-emperyalizme, bugün iki süper devlete
darbe indirdiği ve dünya proletarya devrimini güçlendirdiği şartlarda
destekler. İki süper devletin mevzilerini güçlendiren ve dünya proletarya
devrimini baltalayan milli hareketlere karşı çıkar, Kürt halkını devrim
bayrağı altında toplar ve mücadeleye seferber eder.
“TİİKP, Kürt milli hareketinin silah zoruyla ezilmesine her şart altında karşı çıkar. Hangi sınıfın önderliğinde olursa olsun ve hangi gelişmelere yol açarsa açsın, Kürt halk kitlelerini peşinden sürükleyen bir milli
harekete karşı zor kullanılması, emperyalizmi güçlendirir, iki milliyetten
halkımızın birliğini baltalar ve devrime büyük zarar verir.
“Kürt milli meselesi, burjuvazinin milliyetçi bayrağı altında köklü ve
kesin bir çözüme ulaşamaz. Çünkü:
“1. Burjuvazi, ayrı bir devlet kurmayı başarsa bile yaşadığımız çağda
emperyalizme bağımlılığı bütünüyle ortadan kaldıramaz, ülkeyi eninde
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sonunda emperyalizmin yarı-sömürgesi durumuna düşmekten kurtaramaz.
“2. Burjuvazi, işçi ve köylülere karşı toprak ağalarıyla ve gericilikle birleşir, yarı-feodal yapıyı ortadan kaldıramaz. Bunun sonucu olarak
Kürt milletinin gelişmesinin önündeki gerici engeller varlığını korumaya
devam eder.
“3. Burjuvazi, kendi ülkesi içindeki azınlık milliyetler, milli ve dinî
topluluklar üzerinde milli baskı uygular, bu açıdan da milli meseleyi ortadan kaldıramaz.
“4. Burjuvazinin ve toprak ağalarının iktidarı altındaki bir ülke komşu ülkelerle toprak ve çeşitli çıkar çatışmalarına düşer, milletler arasındaki düşmanlıklara son veremez.
“Sonuç: “BURJUVA TOPLUMU, MİLLİ MESELENİN ÇÖZÜMÜNDE TAMAMIYLA İFLAS ETMİŞTİR.” (Stalin)
“Dört ülkeye parçalanmış olan Kürt milletinin, bulunduğu ülkelerin
halklarıyla düşmanları ortak, hedefleri aynıdır. Öte yandan Kürt milletinin bir ülkedeki milli hareketine karşı dört ülkenin gerici iktidarları birleşmektedir. Bu durumda Kürt milletinin, özgürlük mücadelesinin bulunduğu ülke halkıyla birleşmesi zorunludur. İki süper devletin bölgemizde
gittikçe şiddetlenen hegemonya mücadelesi, özellikle Rus sosyal-emperyalizminin saldırı tehdidi karşısında, Kürt, Türk, Arap ve İran halklarının
sımsıkı birleşmesi daha da önem kazanmaktadır. Orta Doğu halkları ve
ülkelerinin birliği, iki süper devletin bölgemiz halklarını birbirine kırdırtma planlarına karşı, bölgemizdeki milletlerin özgürlük ve devrim mücadelesini güçlendirecektir.
“Türkiye devrimi, ülkemizin iki milliyetten proletaryasının Marksizm-Leninizm-Mao Zedung Düşüncesiyle silahlanmış öncü müfrezesinin önderliğinde gerçekleşecektir. Bu bakımdan, proletaryanın tek bir
Marksist-Leninist partide birleşmesine karşı çıkan ve milliyetlere göre
örgütlenmeyi savunan milliyetçi görüşlerle mücadele zorunludur, iki milliyetten Türkiye proletaryası ve halkı aynı sınıfsal ve anti-emperyalist hedeflere sahiptir. TİİKP, Türk ve Kürt milliyetlerinden halkın aynı sınıfsal,
mesleki, ekonomik ve kültürel örgütlerde toplanmasını savunur.
“II
“PROGRAM VE SİYASETLER
“1. TİİKP, Kürt milletinin kendi kaderini tayin hakkını kayıtsız şartsız
savunur. Kürt milleti ayrı bir devlet kurma hakkına sahiptir.
“TİİKP, Türkiye’deki Kürt milliyetinin kaderini Kürt işçi ve köylülerinin menfaatleri yönünde tayin etmesi için çalışır.
“Partimiz, Türkiye’nin iki kardeş halkının demokratik halk cumhuriyeti içinde eşit haklara sahip olarak özgürce birleşmelerine yönelen bir
siyaset izler.
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“2. Partimiz, Türk hâkim sınıflarının Kürt milliyetine uyguladığı milli
baskı ve zorla eritme siyasetine karşı şiddetle mücadele eder.
“TİİKP, Türk ve Kürt milliyetlerinden halkların devrimci birliği ve
kardeşliğine düşmanlık güden gerici ve bölücü hâkim sınıf politikalarına
karşı proleter enternasyonalizmini savunur. Her türden şovenizme, özellikle Türk şovenizmine karşı mücadele eder.
“3. TİİKP, milli düşmanlık ve baskıların asıl kaynağı olan emperyalizmin ve feodalizmin tasfiyesi için Kürt ve Türk milliyetlerinden halkı omuz
omuza mücadeleye seferber eder.
“Partimiz, Kürtlerin yaşadığı bölgelerde milli demokratik devrimin
temel güçlerini yaratmak için yoksul köylülerin toprak ve hürriyet mücadelesine kararlılıkla önderlik eder.
“4. TİİKP, Kürt milliyetinin aşağıdaki demokratik hak ve taleplerini
savunur:
“a) Özel olarak Kürt milliyeti üzerine baskı ve zulüm uygulayan komando, seyyar jandarma ve MİT teşkilatları kaldırılmalıdır. Köylere yapılan baskınlara, işkence ve dayağa son verilmelidir. Her yıl birçok insanın ölümüne sebep olan güneydoğu sınırındaki mayın tarlaları temizlenmeli, Doğudaki yasak bölgeler kaldırılmalıdır. Bu bölgelerdeki topraklar
yoksul köylülere dağıtılmalıdır.
“b) Her türlü milli eşitsizliğe son verilmeli, Kürtler devlet idaresinin ve
toplum hayatının her alanında eşit haklara sahip olmalıdırlar.
“c) Orduda, fabrikalarda, okullarda, iş ve memuriyete alınmada Kürtlere yapılan ayrım kaldırılmalıdır.
“d) Kürt milletinin örgütlenme özgürlüğü sağlanmalıdır.
“e) Bölgelerarası iktisadi eşitsizliğin kalkması için Kürt milletinin yaşadığı Doğu bölgesinin iktisadi gelişmesine özel bir önem verilmelidir.
“f) Kürtler ana dillerini serbestçe kullanabilmelidirler. Kürtler, devlet
dairelerine kendi dillerinde dilekçe verebilmeli, mahkemelerde ve bütün
resmi makamlar önünde Kürtçe konuşabilmelidirler.
“g) Kürtlerin yaşadığı bütün yerleşme merkezlerindeki okullar ve
üniversitelerdeki Kürtler kendi ana dillerinde eğitim görebilmelidirler.
Kürtçe gazete, dergi ve her türlü yayın çıkarmak serbest olmalıdır. Devlet
radyoları ve televizyon, Kürt dilinde devrimci yayın yapmalı, Kürtçe yer
ve köy isimlerinin değiştirilmesine son verilmelidir.
“h) Kürt milletinin demokratik kültürü üzerindeki her türlü gerici
baskıya son verilmelidir. İran, Irak ve Suriye’de bulunan Kürt milliyetinden halklarla her türlü demokratik kültür alışverişi serbest olmalıdır.
Devlet okullarında Kürt milliyetini hedef alan şoven eğitime son verilmelidir. Kürt halkının devrimci tarihi, Kürt halk edebiyatı ve Kürt kültürünün ürünlerini öğreten demokratik bir eğitim sistemi gerçekleştirilmelidir. Kürt çocuklarını zorla Türkleştirmek amacıyla kurulan yatılı bölge
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okullarındaki gerici eğitim sistemi kaldırılmalıdır.” (agy, s. 89-97 )
“Ülkemizde nüfusu 10 milyona yaklaşan Kürt milliyeti, Türk hâkim
sınıflarının milli baskı ve zorla eritme siyaseti altında ezilmekte ve sömürülmektedir. Kürt milliyeti, yarı-feodal yapının en kuvvetli olduğu Doğu
Anadolu bölgesinde yaşamaktadır. Kürt milliyetinin milli eşitlik ve özgürlük mücadelesi, devrimimizin önemli bir gücünü oluşturmaktadır” (agy,
s. 39)
“Kürt milliyeti ve diğer azınlık milliyetler üzerindeki baskılara karşı
çıkmalı, milli eşitliği ve Kürt milletinin kendi kaderini tayin hakkını savunmalıyız. Kürtlerin demokratik hakları ve acil talepleri için mücadelede yeni bir atılım başlatmalıyız” (agy, s. 48)

Evet yoldaşlar, işte Bin Kalıplı’nın ve Avanesi’nin 1970’li yıllardaki, daha
doğrusu 1977’lere kadar olan dönemdeki görüşleri bunlardır.
Dikkat edersek, bu görüşlerin her satırının altına PKK de duraksamadan
imzasını atar.
O zamanlar bu kitapta PKK’nin altına imza atmayacağı şöyle tezler vardır
tabiî:
“Bütün proleter devrimcileri, Marksizm-Leninizm-Mao Zedung Düşüncesi, Tüzüğümüz, Programımız ve bu raporda belirlediğimiz siyasal
çizgi temelinde Partimiz saflarında birleşmeye çağırıyoruz” (agy, s. 59)

Gördüğümüz gibi yoldaşlar, o yıllarda Pekin’deki ÇKP ve Mao Tekkesinin
koyu, bağnaz müritleridir Bin Kalıplılar. Böyle olunca da artık düşünceleri
kendiliğinden anlaşılır. Ünlü “Mao Zedung Düşüncesi”dir dervişlerin o yıllardaki düşünceleri.
Gelelim 1978 yılına yoldaşlar. Bin Kalıplılar işlerin yalnızca illegal bir
partiyle yürütülmesinin yetersiz olduğunu düşünerek legal bir parti de kurmaya karar verirler. Ve TİKP (Türkiye İşçi Köylü Partisi) adlı bir parti kurarlar,
yasal planda. Karıştırılmasın öbürüyle. Bu yasal olanı tek “İ”lidir. Öbürü ise
iki “İ”li.
Şimdi de bu yasal partilerinin, 1978 yılında yayımlanan “Kuruluş Bildirisi Tüzük ve Program” adlı kitaplarının “Parti Programı” bölümünden bir
satır aktaralım:
“10. TİKP, milletlerin kendi kaderini tayin hakkını savunur” (agy, s.
21)

Şimdi de yoldaşlar, Bin Kalıplı’nın 1978 yılında günlük gazete biçiminde
çıkarmaya başladıkları Aydınlık’tan birkaç aktarma yapalım:
“Başbakan Rum Patriği ile, Ermeni Patriği ile görüşüyor ama Kürtler
anadilini konuşamıyor
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“Bir okuyucu, (İsmail Saklı)
“Geçenlerde radyolarda, burjuva basınında yer alan bir haber vardı. Haber hatırlayabildiğim kadarıyla şöyleydi: Sayın Başbakan Ecevit’le
Ermeni Rum Patriği Başkanı bilmem ne kadar süre görüştü. Ermeni Rum
Patriği Başkanı bilmem kim başbakana iyi niyet ve yolunda başarılar diledi. Kendisi de basın toplantısı yaptı.
“Şimdi bu ne demek? Bu Türkiye’nin toplumsal ya da milli meselesine gerçekleri gören bir kişinin önem vermesi demek. Evet ben Türküm
ama ırkçı değilim. Peki Sayın Ecevit ya da bir Rum başkanını, bir Ermeni
başkanını kabul ediyor da, sorunlarını konuşuyor da neden 8 milyonluk
Kürt halkı konuşturulmuyor? Bırakın konuşturulmayı bir Kürt sokakta
bile doğru dürüst konuşamıyor. Mesele sokakta konuşmak da değil bazı
sorunlarına çare istemesi ve hakkını araması neden 8 milyonluk Kürt halkına çok görülüyor? Varlığı tanınmıyor? Hatta Kürttür diye milli baskı
yapılıyor?” (Aydınlık, 9 Nisan 1978)

2 Eylül 1978 tarihli Aydınlık’tan Yalçın Çakıcı imzasıyla yayımlanan bir
yazıda da yine bu konu işlenir. Yazı bir polemik yazısıdır. Kürt Sorunu’nu, bugün kendilerinin de yaptığı gibi, yok sayan bir kişiye karşı yapılmış bir eleştiri
yazısıdır. Şimdi de ondan bir bölüm aktaralım:
“1. “Kürt” milletinin varlığı gizli kapaklı toplantılarla değil, 45 milyon
halkımızın önünde açıkça kabullenilmelidir.
“2. “Kürtlerin kayıtsız şartsız devlete bağlılıklarını idame ve takviye
için”, “yüzyıllardır” izlenen “haşlama” politikası terk edilip, yerine “eşitlik” ve “özgürlük” temelinde, “Ulusların kendi kaderlerini serbestçe tayin
hakkı” tanınarak birlik şartları yaratılmalıdır.
“3. “Dil sorunu”, bugün Rus emperyalistlerinin ve onların beşinci kolu
olan sahte TKP (Türkiye Komünist Partisi)’nin yaptığı gibi, Doğu Almanya’da başka bir yerde, provokatörce oyunlar tezgâhlamak için “korsan
radyo evleri” kurarak değil, “dillerin eşitliği” ilkesiyle açık bir şekilde ele
alınmalıdır.
“Bu sorun karşısında başka bir tavır almanın yolu yoktur.
“Ya “devekuşu politikasına” devam,
“Ya da, iki süper devlete karşı 45 milyonluk halkımızın “eşitlik” ve
“özgürlük” temelinde birliği” (Aydınlık, 2 Eylül 1978)

Gördüğümüz gibi yoldaşlar, o yıllarda Sovyetler’e saldırmak bunlar için
bir takıntı halindedir. Hangi konuyu gündem ederlerse etsinler illa ki bir yerinde Sovyetler’e saldıracaklar. Çünkü bağlı oldukları Mao Tarikatı dünya çapındaki müritlerine o talimatı vermiştir. O yıllardaki anlayışlarına göre, dünyadaki tüm kötülüklerin ve haksızlıkların müsebbibi “İki Süper Devlet” ve “Yeni
Çarlar”dır. 1 yıl kadar sonrasında ise artık ABD’yi de müttefik olarak görürler
ve başdüşman olarak sadece “Sovyet Sosyal Emperyalistleri”ni işaret etme367

ye başlarlar. Sadece onlara saldırırlar. Hep söylediğimiz gibi, bunlarınki bir
meczuplar siyasetidir. Halkımızın deyişiyle “manyamış” zavallılar siyasetidir.

İkinci Dönem
1978 Yılı Kürt Meselesi’ne ve Hareketi’ne olan dostluklarının son yılıdır.
1979 yılının ilk aylarından itibaren keskin bir dönüş yaparak Kürt Hareketi’ni
açıktan düşman ilan ederler ve ona karşı saldırıya geçerler. Öylesine şiddetli
bir saldırıya geçerler ki, bu hareketin hemen tüm eylemlerini gazetelerinden
açıkça gammazlamaya başlarlar. Tıpkı Türk Sol Hareketi’ne yaptıkları gibi
muhbirliğe girişirler. İsim isim, bölge bölge ihbarlarda bulunurlar.
22 Mayıs 1979 tarihli Aydınlık’ın manşeti şöyledir: “Apocuları kim koruyor?” Manşetin üstünde ise şu ibare yer alır: “Apocuların MİT tarafından korunduğuna ilişkin ciddi belirtiler var”.
Bin Kalıplılar PKK aleyhinde yayın yapmaya ve ihbarlarda bulunmaya
başlayınca, onlar da bunların taraftarlarını vurmaya, öldürmeye başlarlar.
Kanlı bir hesaplaşmadır artık yapılan.
O dönemde PKK 5 TİKP’liyi öldürür. Ve TİKP’i Kürt illerinden püskürtüp
çıkarır. Bu kapışmaya ilişkin Aydınlık’ta yer alan haberleri görelim şimdi de:
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Aydınlık bu dönemde PKK ile birlikte Kürt illerinde çalışma yapan toplam
15 grubu gammazlar devlete. Bunları, eylemleriyle birlikte ve eylemleri yapan kişilerle birlikte yer ve adres göstererek açıklar, yayınlarında.
Bin Kalıplılar’ın Kürt Meselesi’ndeki bu ikinci evresi işte böyle açık, keskin ve kanlı bir mücadele şeklinde olur.
Bin Kalıplılar’ın PKK ile bu ikinci dönemdeki mücadeleleri 12 Eylül sonrası Sıkıyönetim mahkemelerindeki savunmalarına da yansır. Bin Kalıplılar
o dönemde 12 Eylül Faşist Cuntasıyla işbirliği içindeler ya, onları desteklemektedirler ya; işte onlara bir dostluk nişanesi olarak PKK ile yaptıkları bu
mücadeleyi gösterirler, anlatırlar. Bakın biz onlara karşı şöyle mücadele ettik, onların eylemlerini açığa çıkarıp gazetemiz Aydınlık’ta yayımladık. Sizin
mahkemelerinizin savcıları da bizim yayınlarımıza dayanarak PKK hakkında
mevcut iddianameleri hazırladı. Yani Sıkıyönetim mahkemelerinin hazırladığı
iddianameler bizim yayınlarımızda ortaya koyduğumuz haberlere dayanmaktadır. İşte biz size böylesine yardımcı olduk. Biz sizin dostunuz. O bakımdan
bizi cezaevinde tutmayın. Serbest bırakın ki, size daha iyi hizmet edelim, yardımcı olabilelim, demektedirler.
Bu savunmalarına ilişkin birkaç bölüm aktaralım:
“Diyarbakır İl Başkanımız Ethem Sancak ise, konuşmasında şu görüşlere yer vermektedir:
“... Doğu halkı feodal ilişkilerin ağır baskısı altında inlemektedir. Doğu
derin çelişmelerin bulunduğu bir bölge görünümündedir. Ancak Doğu
halkı, provokasyonları gözardı etmeyerek ayrılıkçı çizgiye düşmemeye çalışmaktadır. ... Sıkıyönetim önemli ölçüde bu ayrılıkçı çizgiyi de geriletti.
Bunların geriletilmesinde Partimizin etkili mücadelesinin de rolü olmuştur. (...) Partimiz ve özellikle Doğu bölgesindeki Parti örgütleri önderliği
ele almalı, halkın önüne geçmelidir. ... Kafamız yarılsa bile, Doğu halkı
siyasetimizin doğruluğunu görecektir. Birlik fikrini götürmeliyiz. Eşitlik
ve özgürlük bayrağı götürmeliyiz. Bunu elden bırakmamalıyız.” (Klasör
XI, Dosya 7’de bulunan Tape Metin, s. 14-15) (35 klasörlük TİKP Dava
Dosyasından derlediğimiz belgeler, s. 348)
“Birlikten yana duyarlı tutumumuzu, çeşitli yazılarımızda da işledik.
Bu konuda Doğu Perinçek’in “Kasap Bıçağı ve Neşter” başlıklı yazısından bazı bölümleri örnek olarak sunuyoruz:
“Bugün Türkiye devletinin... toprak bütünlüğüne yönelen tehditler
vardır. (...)
“Bugün herkes bilmektedir ki, Kürt ayrılıkçılığını kışkırtan ve buna
dayanarak Kürtler dahil bölgemiz halklarını ve ülkelerini köleleştirmek
isteyen emperyalist, Moskova’da oturmaktadır. (...)
“Bu şartlarda Türkiye’mizin bağımsızlığını, devlet egemenliğini ve
birliğini korumak, bütün Türkiye halkının meselesi olmak yanında dün-
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yanın geleceğini de ilgilendirmektedir.” (Doğu Perinçek, Anarşinin Kaynağı ve Devirmci Siyaset, s. 144)” (agy, s. 349)
“Çeşitli bölgelerin Sıkıyönetim komutanlıkları askeri savcılıklarınca
hazırlanan “Apocular” Davaları İddianameleri, bizim geçmişte ısrarla
dikkat çektiğimiz ve bir bir ortaya çıkardığımız gerçekler üzerine kurulmuştur. İktidarların “Apoculara” göz yumduğu bir ortamda, Partimiz
yönetici ve üyeleri, bu gerçekleri, Apocuların kurşunlarına göğüs gererek
ortaya çıkarmışlardır.” (agy, s. 350)

Hep söylediğimiz gibi yoldaşlar, Bin Kalıplılar burada da olayın baş sorumlusu, suçlusu olarak Moskova’da oturan “Yeni Çarlar”ı göstermektedirler.
Dedik ya; adamlar takılmış bir kere oraya, diye… Ne dersiniz işte… Siyasi
meczup bunlar…

Üçüncü Dönem
Şimdi geldik yoldaşlar, üçüncü döneme. Bin Kalıplı, yukarıda andığımız
kanlı çatışmalar ve verilen kayıplar hiç olmamış gibi, 1987’ye gelindiğinde
yine ani ve kesin bir dönüş yaparak PKK’ye el uzatmakla kalmaz, tam anlamıyla sarmaş dolaş olur. Canciğer dost olurlar PKK ile. Ve bu dostluk Bekaa’daki “Gül Kardeşliği”ne kadar uzanır.
Kürt Meselesi’ne ilişkin, PKK ile bu dönemde sıcak dostluğuna ilişkin ve
ideolojik aynılığına, homojenliğine ilişkin büyük yalanlar söylemektedir, Bin
Kalıplı bugün. Ben o dönemde de bugünkü görüşlerimi savunuyordum, Bekaa’ya da bu görüşleri Abdullah Öcalan’a benimsetmek için gittim, diyerek
insanları aptal yerine koyarak kandırmaya çalışmaktadır. Bu sebeple tam da o
döneme ilişkin yayın organları olan 2000’e Doğru ve Yüzyıl adlı dergilerinde yayımladıkları yazılarında, savundukları görüşlere dikkat edelim. Dikkatle
okuyup inceleyelim o yazıları. Görelim bakalım o dönemde Bin Kalıplı ve
Avanesi nasıl bir görüş savunuyormuş meseleye ilişkin olarak.
Konunun netçe, herkesçe görülüp anlaşılması için bu dergilerinden uzun
aktarmalar yapacağız. Arkadaşlardan sabırlı olmalarını dileriz.
O dönemki partilerinin adı SP (Sosyalist Parti)’dir. Şubat 1988’de kurmuşlardır bunu. Aşağıda aktardığımız yazının başlığı da 15 Eylül 1991 tarihli
2000’e Doğru’nun 29. sayısının kapak haberidir.
“SOSYALİST PARTİ’DEN KÜRT SORUNUNA ÇÖZÜM: DEMOKRATİK FEDERAL EMEKÇİ CUMHURİYETİ
“1. Kürt milleti, kendi kaderini tayin hakkına kayıtsız şartsız sahiptir.
Eğer, isterse ayrı bir devlet kurabilir. Emekçilerin çıkarı, demokratik bir
halk devrimiyle tam hak eşitliği ve özgürlük temelinde, gönüllü bir birliği
gerçekleştirmededir. Ayrılma hakkı, gönüllü birliğin her zaman vazgeçilmez koşuludur.
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“2. Birlikte veya ayrı yaşamak milletlerin özgür iradelerine bağlıdır.
Bu özgür iradenin ortaya konabilmesi için, Kürt illerinde referandum yapılmalıdır. Referandumda, ayrılmayı savunanlar da özgürce propaganda
yapabilmelidir.
“3. Bugünkü tarihsel koşullarda, iki milletin emekçilerinin yararına
olan çözüm, iki federe devletin eşit olarak katıldığı, federal, demokratik
bir cumhuriyettir. Bu federasyonda iktidar, köylerden ve mahallelerden
başlayarak, ilçelerde, illerde, federe ve federal düzeyde demokratik seçimlerle belirlenen halk meclisleri aracılığıyla kullanılır. İlçe ve il yönetimleri ile federe hükümetler ve federal hükümet, bu meclislerin yürütme
organlarıdır; meclislere karşı sorumludurlar.
“4. Federal Halk Meclisi iki meclisten oluşur: Temsilciler Meclisi ve
Milletler Meclisi.
“Temsilciler Meclisi, belli sayıda yurttaşa bir milletvekili olmak üzere
bütün yurt çapında yapılan seçimlerle belirlenir.
“Milletler Meclisi, her federe devletten eşit sayıda seçilmiş üyenin katılımıyla oluşur.
“Yasalar her iki mecliste çoğunluk kararıyla kabul edilir.
“Meclislerden birinin reddettiği yasa yürürlüğe girmez.
“Çalışma Yasası, Ceza Yasası, Medenî Yasa, Yargı Usulü Yasaları bütün ülkede yürürlüktedir, federal organlarca kabul edilir.
“5. Her federe devlette azınlıkların çoğunlukta olduğu ilçe ve illerde
halk isterse bölgesel özerklik uygulanır.
“6. Federal anayasa, iki milletin ortak anayasasıdır. Her iki milletin
ayrı ayrı çoğunluğu tarafından referandumla kabul edilerek yürürlüğe
girer. Federe devletlerin ayrıca kendi anayasaları vardır. Federal Anayasa, federe cumhuriyetler tarafından benimsendiği ölçüde giderek artan
unsurlar kapsar.
“7. Federal Cumhuriyetin bayrağı ve marşı, Türklerin ve Kürtlerin
ortak bayrakları ve marşlarıdır. Ayrıca her federe devletin kendi bayrağı
ve marşı vardır. Federasyonun ismi tek bir millete dayandırılmaz.
“8. Yurt savunması, savaş ve barış sorunları, uluslararası ilişkilerde
temsil, anlaşmaları yapmak, federal organların yetkisindedir.
“9. Her federe devlet, yabancı devletlerle ticarî ve kültürel alanlarda
doğrudan ilişkiler kurabilir, konsolosluklar açabilir.
“10. Her yönetim kademesinde iktidar bütünüyle halk meclislerinde
ve bu meclislere karşı sorumlu olan yerel yönetimlerdedir. Bu yönetim
sistemi dışında, merkezî idarenin atadığı valilikler, kaymakamlıklar, emniyet ve jandarma örgütü kaldırılır. Bu demokratik yönetim sistemi, aynı
zamanda millî eşitlik ve özgürlüğü de güvence altına alır.
“Yerel güvenlik örgütleri, yerel meclislere sorumlu olan yerel yönetimlerin emrindedir. Köy güvenlik örgütleri, köy gençlerinden oluşur ve köy
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kurullarının emrindedir.
“11. Ulusal ve toplumsal gelişme yanında kardeşliğin de önünde engel
oluşturan toprak ağalığı, aşiret reisliği ve her türlü ortaçağ ilişkisi, köylülerin seferber edilmesine dayanan ve köylü komitelerinin önderlik ettiği
bir toprak reformuyla kaldırılır.
“Federal cumhuriyet, piyasa ekonomisinin derinleştirdiği bölgeler
arası eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için, ekonomik bakımdan geri bölgelerin yatırım paylarını artırır. Böylece birliğin ekonomik temelini geliştirir ve pekiştirir.
“Ekonomide tek bir federal istatistik sistemi uygulanır.
“12. Her milletin, millî ve dinî azınlıkların dillerini ve kültürlerini geliştirme, siyasal çalışma ve örgütlenme hakları ve özgürlükleri güvence
altındadır.
“13. Resmî dil, Türkçe ve Kürtçe’dir. Her federe cumhuriyette kendi dili esastır. Federal organların kararları iki dilde yazılır. İlkokuldan
üniversiteye kadar ve bütün kültür kurumlarında, her iki dilden eğitim,
araştırma, basın, yayın, radyo, televizyon vb iletişim olanakları gerçekleştirilir.
“14. Kürt milletinin demokratik kültürü, bugüne kadar uygulanan
baskılara son verilmesi sayesinde özgürce serpilme olanaklarına kavuşur.
İktidar organları, diğer ülkelerde bulunan Türkler ve Kürtlerle demokratik kültür alışverişinin özgürce gelişmesi ve bütün dünya halklarıyla ortak
enternasyonal bir kültürün renkli ve çoğulcu bir ortamda boy atması için
çalışır.
“15. Bütün iktidar organları, toplum hayatında ve milletler arasında
sorunları zor kullanarak çözen ve şiddeti kutsayan eski kültürün bütün
temelleriyle tasfiyesi ve halk içinde barışçı, insana saygılı ve şiddeti hor
gören, enternasyonalist bir emekçi kültürün yayılması için çalışır.
“Yaşadığımız toprağın tarihini Malazgirt savaşıyla başlatan bağnaz
milliyetçi kültüre ve her türden milliyetçiliğe karşı, ülkemizin tarihsel derinliklerinden bu yana çeşitli kavimlerin katkılarıyla zenginleşmiş kültür
kaynaklarımızı arayan, koruyan, bu kaynaklardan beslenen, demokratik
insansever, evrensel ve enternasyonalist bir kültür geliştirilir. Ülkemizin
evrensel kültür zenginliğini yansıtan yer isimlerinin değiştirilmesine son
verilir, her yer bilinen ve yerleşmiş ismiyle anılır.” (agy)

Doğu Perinçek ve Bin Kalıplılar Avanesi’nin Bekaa hacılığı döneminde
yani Abdullah Öcalan’la kucaklaşıp koklaştıkları dönemde hangi görüşleri savunduğu, yukarıdaki metinde yoruma gerek bırakmayacak derecede net, açık
ve kesin biçimde görülmektedir.
Doğu Perinçek Bekaa’ya Öcalan’a bugünlerde de savunduğu görüşleri anlatmak, benimsetmek için gitti, diyen zavallı gafillere yukarıdaki metni tekrar
tekrar okumalarını öneririz.
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Gariban Sabahattin Önkibar’a ve onlarca yıllık NATO hizmetinin düşünme yetilerini zaafa uğrattığı emekli askerlere de aynı önerimizi tekrarlarız.
Demek ki yoldaşlar; “Perinçek Bekaa’ya bugün sahip olduğu görüşleri
Öcalan’a benimsetmek için gitti”, diyen her kimse ya gafildir, zavallıdır ya da
düzenbazdır, madrabazdır, namussuzdur. Çünkü o dönemde Doğu Perinçek
ve PDA Avanesi’nin savunduğu görüşler yukarıda bebelerin bile anlayabileceği açıklıkta ve netlikte ortaya konmuştur. Hem de parti programlarının bir
parçası olarak.
Aslında yukarıda aktarılan metin bile bunların o dönemde Kürt Meselesi’ne ilişkin nasıl bir anlayışa sahip olduklarını göstermeye yeter. Fakat biz
yine de okuyucu arkadaşların zamanını almak pahasına başka aktarmalar da
yapacağız. Çünkü o dönemde yani 1987 ile 1993 yıllarını kapsayan süreçte
Doğu Perinçek ve Bin Kalıplılar Avanesi, yayın organları ve her türden takım taklavatlarıyla Odatv’nin deyişiyle “PKK’nin psikolojik harp merkezi” gibi çalışmışlardır. Konu açılmışken isterseniz Odatv’nin konuya ilişkin o
yazısını da aktarıverelim:
“Aydınlık PKK’yı MİT kurdu manşetiyle çıktığında Odatv.com olarak, tarihi gerçekleri gözönüne sürmek için bir yazı kaleme aldık:
“Doğu Perinçek gençliğinde sağcıydı.
“Babası Sadık Perinçek Süleyman Demirel’in sağ koluydu.
“Yani, Perinçek “dün dündür bugün ise bugün” çizgisine sahip politik bir gelenekten gelmektedir.
“Aydınlık’ın PKK ile ilişkisine de bu oportünizm hâkim olmuştur.
“1) Aydınlık hareketi, 1970’li yıllarda PKK ile mücadele etti. Bu uğurda Aydınlıkçılar canlarını verdiler.
“2) 12 Eylül 1980’den sonra Aydınlık hareketi özeleştiri yaptı. PKK’ya
yakınlaştı.
“Bu yakınlık öylesine sıcak dialoglara döküldü ki, Aydınlıkçılar yayın
organları 2000’e Doğru’da, “gerillalar komutan kaçırdı” gibi propaganda
kokan yalan haberler bile yaptılar.
“Ödüllerini de aldılar: Öcalan başta Doğu Perinçek olmak üzere üç
Aydınlıkçı’nın SHP listesinden TBMM’ye girmesini teklif etti.
“Ancak Perinçek daha çok milletvekili istedi. Anlaşamadılar.
“3) 1990 yılların ikinci yarısından sonra Aydınlık ile PKK arasında
soğuk rüzgârlar esmeye başladı.
“4) Son yıllarda Aydınlık, PKK’ya tıpkı 1970’li yıllarda olduğu gibi
savaş açtı.
“Şimdi gelelim meselenin Uğur Mumcu’yla ilişkisine: Uğur Mumcu
öldürülmeden önce “Öcalan-MİT” ilişkisini araştırıyordu. O dönemde
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Perinçek, Öcalan’a Bekaa’da kırmızı karanfil veriyordu.
“Mumcu, Öcalan MİT ilişkisi konusunda Cumhuriyet’te bazı makaleler yazdı.
“Mumcu’nun, Öcalan’la ilgili yazdıklarına en büyük tepki kimden
geldi dersiniz; Doğu Perinçek’ten!
“Yayın organı 2000’e Doğru dergisinde Mumcu’yu, CIA-MOSSAD
ajanlığı ile itham etti. Perinçek’i bu kadar öfkelendiren neydi biliyor musunuz?
“Mumcu’ya göre Öcalan Aydınlık’ın (o dönemdeki adı Şafak’tı) bildirilerini dağıtırken yakalanmış ve bu dönemde MİT tarafından “devşirilmişti”.
“Uzatmayalım, gelelim bugüne:
“Doğu Perinçek ve Aydınlıkçılar, Mumcu’nun doğru yazdığını söylüyorlar. Aydınlık’ın son sayısında Uğur Mumcu’ya övgüler düzüyorlar!
“Rahmetli Mumcu, Perinçek ile aynı çizgide buluşmaktan memnun
mudur bilinmez.
“Bilinen; Mumcu’nun yaşadığında, “Öcalan’ın MİT ile ilişkisi neden
Aydınlıkçıları rahatsız ediyor” sorusuna yanıt bulamadığıdır.
“Sahi 1990’lı yılların başında Öcalan’ın istihbarat ilişkilerinden rahatsız olan Aydınlık bugün neden “PKK’yı MİT kurdu” diye haber yapmaktadır.
“Siz siz olun Perinçek’in ne dediğine değil, ne demediğine bakın!
“Odatv.com
***
“Bu yazımıza İşçi Partisi Basın Bürosu’ndan Hikmet Çiçek’ten açıklama geldi:
“Sayın Yavuz
“Odatv’nin 20 Kasım 2007 günlü sitesinde “Doğu Perinçek, Uğur
Mumcu’nun kemiklerini sızlattı” başlıklı haberiniz tümüyle gerçek dışıdır.
“Son 40 yılın medyasında, Aydınlıkçıları ve Doğu Perinçek’i hedef alan
psikolojik savaş imalatı yazılar bir kütüphaneyi dolduracak kadar çoktur.
“Ne yazık ki, siz de bu kervana katılmışsınız.
“Belki hatırlarsınız, Marmara Brifingi, 12 Mart döneminde, 3 Kasım
1972 günü Ankara’da Marmara Köşkü’nde yapılan Devlet Brifingi’dir.
“Org. Turgut Sunalp’ın komutanlığındaki Brifing Ekibi, devlet büyüklerine gizli bir rapor sunmuştur.
“Bu raporun “Türkiye’de Aşırı Sol Akımlar ve Anarşinin Oluşumu”
başlığını taşıyan I. Bölümünde, “Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi” hak-
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kında şu değerlendirme yapılmaktadır:
“Milli Demokratik Devrim stratejisini benimsemiş olmasına rağmen,
diğer örgütlerin aksine, terörcü, kendiliğindenci ve aceleci eylemlerden
kaçınarak, uzun devrede faaliyet gösteren bu örgüt, aynı zamanda militanı en çok, teşkilatı en yaygın olanıdır. (…) “Aşırı sol cephenin genç teorisyenlerinin en azılısı, en teşkilatçısı olan Doğu Perinçek’tir. (…)”
“Kontrgerilla’nın (Gladio ya da Süper NATO da diyebilirsiniz) 35 yıl
önceki saptaması budur.
“Psikolojik savaşın soldaki tek hedefi Aydınlıkçılar olarak 35 yıl önce
belirlenmiştir.
“Aydınlıkçıların geçmişlerine niçin bu kadar önem verilmektedir?
“Aydınlıkçıların tarihiyle neden bu kadar uğraşılmaktadır?
“Niçin en büyük yalanlar, Aydınlıkçılara karşı üretilmektedir?
“Aydınlıkçılara ve önderlerine bunca saldırı, sisteme ne kazandırıyor?
“İşte bizim gücümüz, bu soruların cevabındadır. Bizim etkimizin büyüklüğü, psikolojik savaşın boyutlarıyla ölçülebilir.
“İşçi Partisi’nin Türkiye’de emperyalizme karşı biricik seçenek olduğu bu büyük gerçekte yatar.
“Emperyalizme karşı 40 yılı aşkın bir mücadele. İşte Aydınlıkçılığın
sırrı buradadır. Kuşkusuz 40 yıl içinde politikalarımızda, tüzüğümüzde,
programlarımızda değişiklik olmuştur ve olacaktır.
“Fakat emperyalizme karşı mücadele konusunda Aydınlıkçılar 40 yıldır kaya gibi durmaktadırlar.
“Doğu Perinçek gençliğinde sağcıydı” diyorsunuz. Kimse anasının
karnından sosyalist olarak doğmaz! Lenin de, Mao da öyle doğmadı, İnsanlar teoriden çok vicdandan ve ahlaktan sosyalizme ulaşırlar.
“Doğu Perinçek, 1960 sonrasında sosyalizme ilgi duymaya başladı.
1961 yılında ilk sayısından başlayarak Yön dergisini izledi; hayatında ilk
oyunu 1963 yerel seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi (TİP)’ne verdi.
“1960 sonrası siyasal hayatını ve sosyalist akımı izledi, inceledi.
“Bilimsel Sosyalizmi, çeşitli dünya görüşleriyle çarpıştırarak, dört-beş
yıllık süreç sonunda benimsedi.
“Perinçek, 1964 yılından başlayarak kendisini Bilimsel Sosyalist kabul
etmektedir. “Babası Sadık Perinçek Süleyman Demirel’in sağ koluydu.”
“Bilinmeyen bir şey söylemiyorsunuz, evet öyleydi. Rahmetli Sadık
Perinçek, 1960’larda Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcısı, yani Süleyman Demirel’in “sağ koluydu.”
“Mevcut sistem içinde Doğu Perinçek’in gelemeyeceği makam, mevki
yoktu. Fakat o sistem dışını, sisteme karşı bir duruşu tercih etti ve bundan
da asla pişman olmadı.
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“Bu ülkenin kurtuluşunu Sosyalizm’de görerek yola çıktı,
“Perinçek teröre karışmadığı halde, sırf emekçi halkı örgütlediği ve
etkili bir mücadele yürüttüğü için, 12 Mart’ta 20 yıl, 12 Eylül’de önce 12,
sonra 8 yıl hapse mahkûm edildi.
“1990 Nisanı’nda Turgut Özal, Sansür-Sürgün kararnamesini Doğu
Perinçek yönetimindeki 2000’e Doğru dergisini susturmak için çıkarttığını açıkça belirtti.
“Doğu Perinçek, o dönem hapse atılan tek basın yönetmenidir.
1971’den 1991’e kadar yalnız 2 yıl yasal politika yapma hakkına sahip
oldu.
“Geri kalan 18 yılın 7 yıla yakınını cunta hapisanelerinde, 11 yılı da
aranıyor veya siyasal yasaklı olarak yaşadı.
“1998’de yeniden hapse atıldı. Bir yıl daha hapis yattı. Doğu Perinçek,
Türkiye’de dört kuşakla hapis yatan tek devrimci. Toplam sekiz yılını
hapiste geçirdi.
“Ama hayatı boyunca hiç kimsenin sırtına basarak bir yerlere gelmeye
çalışmadı. Sadık Perinçek’in AP içindeki yeri çok kuvvetliydi, hiç kimse
onu yıkamazdı, fakat onun siyasi hayatını bitiren oğlunun sistem dışı duruşu olmuştur.
“Fakat Sadık Amca, oğlunun tercihine büyük saygı göstermiş, onun
sosyalist, devrimci bir lider olmasına hiçbir şey dememiş ve ölene kadar
aynı saygı, sevgi devam etmiştir.
“Aydınlık hareketi, 1970’li yıllarda PKK ile mücadele etti. Bu uğurda
Aydınlıkçılar canlarını verdiler.”
“Evet doğru. Bugün Perinçek’i PKK ile işbirliği yapmakla suçlayanlar, PKK’ya ilk şehitleri Türkiye İşçi Köylü Partisi (TİKP)’in verdiğini
bilmiyorlar mı?
“1980 öncesinde Gaziantep’te Zeki Ön, Tunceli’de Adil Turan, Tunceli
Nazimiye’de Hasan Erkılıç, Maraş’ta Mehmet Ongan ve İnan Özdemir
başta olmak üzere TİKP bu bölgede sayısız şehit vermiştir.
“Daha sonra yakalanan katiller, “Bağımsız Kürdistan mücadelemizin
önünde tek engel olarak TİKP’ni gördüğümüz için, bu partinin liderlerini
öldürdük” diye ifade vermişlerdir.
“Öcalan başta Doğu Perinçek olmak üzere üç Aydınlıkçı’nın SHP listesinden TBMM’ye girmesini teklif etti. Ancak Perinçek daha çok milletvekili istedi. Anlaşamadılar.”
“Gerçek dışı. Tam tersi oldu. Perinçek’e siyasi işbirliği teklif eden Öcalan’dır.
“3 Aralık 1993 tarihli Milliyet, Sabah ve Özgür Gündem’e bakabilirsiniz. “Ben Doğu Perinçek’e 1991 seçiminde SHP’nin bana verdiği 21
milletvekilliği kontenjanından 5’ini teklif ettim, o tenezzül etmedi” diyor.
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“Evet, Aydınlıkçılar, SHP’nin yaptığını yapmadı, “tenezzül etmediler”
ve kontenjandan milletvekili olmayı reddettiler.
“Uğur Mumcu öldürülmeden önce ‘Öcalan-MİT’ ilişkisini araştırıyordu. O dönemde Perinçek, Öcalan’a Bekaa’da kırmızı karanfil veriyordu… Yayın organı 2000’e Doğru dergisinde Mumcu’yu, CIA-MOSSAD
ajanlığı ile itham etti.”
“Yalan. 1990 öncesinde Güneri Civaoğlu, Hasan Cemal, M. Ali Birand, Fatih Altaylı, İsmet İsmet vb. gibi birçok gazeteci oraya gidip Öcalan’la röportaj yaptı.
“Perinçek o zaman siyasi haklarından yoksundu... 2000’e Doğru dergisinin Genel Yayın Yönetmeni idi.
“Yaklaşan Körfez Savaşı öncesi, ABD’nin Kuzey Irak’ta bir Kürt devleti politikasını ilk doğru tahlil edenler Aydınlıkçılar oldu. 2000’e Doğru
dergisi, ‘Pentagon’un Kürt Senaryosu’ , ‘3 İsrail Planı’ gibi bugün bile
önemini koruyan kapak haberleri yaptı.
“Perinçek bu dönemde Abdullah Öcalan röportajını gerçekleştirdi.
20. yüzyılda en çok yayımlanma rekoru Öcalan’ın Perinçek’e uzattığı çiçekli fotoğraftır. (Perinçek Öcalan’a karanfil vermedi, çiçeği uzatan Öcalan’dır.)
“2000’e Doğru’da ilk kez biz yayınladık. Şimdi her tarafta sanki yeni
bir şeymiş gibi sık sık basıldığına göre bu asırda da rekor kıracak demektir.
“Uğur Mumcu ile Doğu Perinçek’in dostlukları 50 yıl ötesine dayanmaktadır. Bu dostluğun temelinde vatanseverlik ve emperyalizme karşı
olmak vardır. Ağabeyi Ceyhan Mumcu İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısıdır.
“Rahmetli Mumcu, Perinçek ile aynı çizgide buluşmaktan memnun
mudur bilinmez” diyorsunuz. Endişe etmeyiniz, memnundur.
“Uğur Mumcu yaşasaydı, Lozan’da, Berlin’de, Paris’te “Ermeni soykırımı emperyalist bir yalandır” diye haykıran vatanseverlerin yanında
olacaktı, “Hepimiz Ermeniyiz” diye bağıran vatansızların değil.
“Gerçekleri bilmek, Odatv izleyicilerinin de hakkıdır. Sitenizde yayımlamanızı dilerim, saygılarımla.
“Hikmet Çiçek
“İşçi Partisi Genel Merkezi
“Basın Bürosu Başkanı
“Odatv.com’un notu: Sorumlu yayıncılık ilkeleri doğrultusunda bu
açıklamayı içeriğine katılmasak da yayınlamaktayız. Odatv.com haberinin arkasında durmaktadır.
***
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“Doğu Perinçek ve Uğur Mumcu kavgası için “2000’e Doğru” arşivi
en doğru belgedir.”
“Doğu Perinçek’ten geldiğini kabul ettiğimiz açıklamaya son açıklamayı yine Odatv.com olarak yaptık:
“Doğu Perinçek, Odatv.com’un değerlendirmelerine yanıt vermiyor.
“Halbuki biz çok açık ve net soruyoruz:
“2000’e Doğru Dergisi PKK’nın yayın organı mıydı?
“Öyle olmadığını söyleyeceksiniz.
“Peki neden PKK’nın ‘psikolojik harp merkezi’ gibi çalıştınız?
“Sadece soruyoruz: 2000’e Doğru Dergisi’nde bu haberleri neden yaptınız?
“- Türk askerleri Cudi de kimyasal silah kullanıyor (23 Temmuz 1989)
“- PKK ordulaşıyor: Doktor Baran, komando taburuna meydan okuyor: “Gelin buradayız” diyor. Karakol komutanı erzaklarını PKK ile paylaşıyor. (6 Ağustos 1989)
“- “Dağlarda Gerilla barınmasın” diye Ordu, orman yakıyor (3 Eylül
1989)
“- Öldürülen PKK gerillaları efsaneleşiyor, kimse öldüklerine inanmıyor. (24 Eylül 1989)
“- PKK kamp komutanları anlatıyor: Hedefimiz çocuklar değil (3 Aralık 1989)
“- Nusaybin’de Kürt intifadası (18 Mart 1990)
“- Gerillalar Onbaşı’yı dağa kaldırdı (1 Nisan 1990)
“- Hakkari’nin küçük generalleri (21 Mayıs 1990)
“Bu haberlerin yanı sıra 2000’e Doğru’da, Abdullah Öcalan tıpkı Atatürk’ün Kocatepe’deki fotoğrafına benzetilerek dağda çekilmiş fotoğrafına yer verildi. (22 Ekim 1989)
“Ayrıca bugün medyanın gündeminde olan PKK’lı Yücel Halis cezaevinde olduğu 1991 yılında, 2000’e Doğru aracılığıyla dağdaki teröristlere
mesajlar gönderdi. (1 Eylül 1991)
“Uzatmayalım bu durum 20 Ekim 1991 seçimleri öncesine kadar devam etti.
“Dergi o dönem Kürtlerin partisi HEP ile ittifak yapabilmek için kolları sıvadı ve haber yapmaya başladı:
“- Taban birlik istiyor (25 Ağustos 1991) vs.
“Ama Sosyalist Parti HEP ile ittifak yapmadı.
“HEP, SHP ile ittifak yaptı.
“Ve bundan sonra 2000’e Doğru da HEP’i hedef alan haberler yapmaya başladı. HEP yöneticileri acımasızca yerden yere vuruldu.
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“SP seçimlerden umduğunu bulamadı; binde 3 oy aldı.
“Bundan sonraki dönem soğuklukla geçti.
“2000’e Doğru dergisi artık Öcalan’ın “objektif ajan” iddiasıyla öldürdüğü PKK’lıları yavaş yavaş haber yapmaya başladı. (10 Kasım 1991)
“15 Aralık 1992’de PKK’nın yayın organı Berxweden de, Doğu Perinçek ve Aydınlıkçıları hedef alan bir makale çıktı. Ve yollar ayrıldı.
“YANİ:
“Doğu Perinçek’in sağcı olduğunu vurgulamamızın nedeni, ideolojiyi
değil siyaseti merkeze alan bir politikacı olduğu içindir.
“Yoksa Odatv.com olarak ne Perinçek ile ne de bir başka politikacıyla
kişisel meselemiz yoktur.
“Bizim isteğimiz, Perinçek’in dün söylediği ve yazdığını bugün hemen
değiştirmesindeki kurnazlığının sebebini anlamaktır. (Örneğin; Kıbrıs
meselesi, İttihat Terakki’ye bakış, 12 Eylül’ü ele alış, sola bakış, Eşref Bitlis vs.)
“Yukarıda yazdığımız gibi Perinçek dün PKK’nın psikolojik harp
merkezi gibi çalışmıştır.
“Bugün ise “PKK’yı MİT kurdu” demektedir.
“Hangisi doğru?
“Ve en çok merak ettiğimiz: Perinçek yarın ne diyecektir?” (Odatv.
com, 29.11.2007)

Yine netçe görüldüğü gibi yoldaşlar, 2007’de Odatv de bu Bin Kalıplılar
hakkında aşağı yukarı bizim görüşlerimize benzer görüşlere sahiptir.
Odatv’den aktardığımız yazıda enteresan olan bir diğer husus da Bin Kalıplılar-PDA Avanesi’nin kıdemli müritlerinden olan Hikmet Çiçek’in Odatv’nin
eleştirisine verdiği sözde yanıttır. Aslında Hikmet Çiçek hiçbir şeye cevap
vermiş olmuyor, gördüğümüz gibi. Hiçbir şeyi yalanlayamıyor. Sadece bu iddialar yalandır ve bunun gibi vesair türden kuru gürültü yapıyor, laf salatası
yapıyor.
Odatv de onun bu durumunu hemen görüyor tabiî. Ve de hak ettiği şekilde
yanıtlıyor.
Hikmet Çiçek’in kendini düşürdüğü bu durum da göstermektedir ki, bu
Bin Kalıplılar Tekkesinin en cahil ve kıdemsiz müritleriyle en eski ve akıldane
müritleri arasında düşünce kalitesi açısından pek bir fark yoktur.
Hikmet Çiçek’in yanıtı da bizim bu eleştiri serimize yorum yazan zavallı
İP’liler düzeyindedir. Cevap veriyormuş gibi yaparak konuya ilişkin hiçbir
şey söylememek, sadece boş teneke gürültüsü çıkarmak... Neyse, geçelim.
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Bin Kalıplı ve Avanesi’nin
Kürt Meselesi’nde Federasyonu savunuşu
Şimdi gelelim yeniden Bin Kalıplılar’ın 2000’e Doğru’sunun o yıllarda
konuyla ilgili olarak başka neler yazdığına.
1991 seçimleri öncesinde, TRT’de bir açıkoturum düzenlenir. Oturuma,
partileri adına Süleyman Demirel, Necmettin Erbakan, Mesut Yılmaz, Erdal
İnönü, Bülent Ecevit ve Sosyalist Parti adına da Doğu Perinçek katılır. Aktaracağımız yazıda o dönem Sosyalist Parti Genel Başkanı da olan Ferit İlsever’in
bu açıkoturumu değerlendiren görüşleri yer almaktadır:
“Bu yazıyı 11 Ekim Cuma akşamı TV’deki liderler açıkoturumu başladıktan iki sat sonra kaleme alıyoruz. (...)
“Perinçek, “Güvenlik” diye getirilen sorunu yerli yerine oturttu. Devletin artık illegalleştiği, dağa adam kaldırdığını söyledi. Türk milliyetçiliğinin ve bütün düzen partilerinin Fırat’ta boğulduğunu söyledi. Kürt
sorununun aynı zamanda Türk Sorunu olduğunu belirten Perinçek, bütün ezilenlerin duygularına tercüman oldu. Perinçek, Demirel’e karşı,
devletin değil, yurttaşın düğmesini kopartmanın suç olduğunu ve devletin
Kürde sıkılacak iki kurşunu varsa, birini de “Sosyalist Parti’ye sıkması
gerektiğini” belirtti. Demirel ise, devleti konuşturdu. Ecevit de, Demirel’e
katıldığını söyledi. Perinçek, ülkenin en önemli sorununu askere ihale
eden düzen partilerinin, kendi varlık sebeplerini ortadan kaldırdıklarını
vurguladı.
“Resmi TV’den ilk kez Perinçek’in sözleriyle “Kürt Ulusunun Kendi
Kaderini Tayin Hakkı ve Federasyon Çözümü” açıkça savunuldu. Kapalı
devre yürütülen, en önemli tartışma konusu üzerindeki örtü kaldırıldı”
(2000’e Doğru’nun 13 Ekim 1991 tarihli 33. sayısının Başyazısından)

Ne demiş Bin Kalıplılar, yoldaşlar, o açıkoturumda?
“Türk milliyetçiliği Fırat’ta boğuldu”.

Şimdi soralım bu soytarıya: Ne oldu, nasıl dirildi Türk milliyetçiliği yeniden? İsa mı gökten inip ölüleri dirilttiği gibi Türk milliyetçiliğini diriltti?
O gün söylediklerini unuttun, değil mi? Nasıl olsa yeni kuşaklar ve NATO
tezgâhından geçmiş emekli askerler bizim bu numaralarımızı çakmaz. Onların
aklı böyle ince politikalara ermez, diyorsun. O yüzden de “haydi milliyetçiler
Vatan’da birleşelim”, diye naralar atıyorsun hırsızlık kongrende, değil mi?
Bir de neyi savunmuş Bin Kalıplı o açıkoturumda yoldaşlar?
Federasyonu.
Neyle övünüyor Ferit İlsever?
“Resmi TV’den ilk kez Perinçek’in sözleriyle “Kürt Ulusunun Kendi
Kaderini Tayin Hakkı ve Federasyon Çözümü” açıkça savunuldu.”
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Mesele ne kadar açık, değil mi yoldaşlar?
Bin Kalıplılar’ın Bekaa Hacılığı günlerindeki düşünceleri işte böyle Helvacı Kabağı gibi meydanda.
İnsan, gerçek bu kadar ortadayken kalkıp da “Perinçek Bekaa’ya Abdullah
Öcalan’a bugün de savunduğu görüşlerini anlatmaya, onu ikna etmeye gitti”,
denince ister istemez öfkeleniyor. Bre ahlâksızlar, bre düzenbazlar, bre fırıl-
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daklar, bre ahlâk ve siyasi namus yoksunları, demekten kendini alamıyor.
Niye insanları kandırmaya çalışıyorsunuz? Niye yeni kuşakları ahmak, hödük yerine koymaya kalkıyorsunuz?
Burada namuslu olun, dürüst olun, demeyeceğiz onlara. Çünkü böyle bir
şey boşuna nefes tüketmiş olmak olur. Onlar iflah olmaz. Onlar için eleştirinin
diyalektiği öldürücüdür. Onlar o yola bilerek ve isteyerek saptı, orada sefaletleşti, çürüdü, insanlıktan çıktı. Bu nedenle, artık siyasi birer ölüdür onlar.
Bakmayın ortalıkta dolanıp yaygara yaptıklarına. Onlar birer zombi aslında.
Sol ortamdan da eninde sonunda kürünüp, süpürülüp atılacaklardır.
Bir de ne demiş o toplantıda Bin kalıplı şef?
“Perinçek, Demirel’e karşı, devletin değil, yurttaşın düğmesinin koparılmasının suç olduğunu ve devletin iki kurşunu varsa, birini de “Sosyalist
Parti’ye sıkması gerektiğini” belirtti.”

Bugün ne diyor yoldaşlar bu bin Kalıplılar?
“Bölücü teröre karşı kararlı ve kapsamlı mücadele.” (“Vatan Partisi’nin
Milli Hükümet Programının” 6. Maddesi, http://vatanpartisi.org.tr/genel-merkez/soruyorum/18587)

Kimle yapacak bu mücadeleyi yoldaşlar?
O açıkoturumda karşısına aldığı ve yukarıdaki cümleleri söylediği Demirel döküntüleriyle birlikte, Gladio örgütü faşist MHP döküntüleriyle birlikte,
ANAP döküntüleriyle birlikte.
İşte böyle pervane gibi döner bunlar, yoldaşlar. Öylesine kıvrakça geçerler
ki bir kalıptan diğerine, dikkat etmezseniz fark etmezsiniz bile.
Hani Kürde atılacak iki kurşundan biri senin oluyordu?
Bakmayın, diyeceksin değil mi? O gün işte konforlu binada salladık o sözleri. Kendinde bırakalım kurşunu, sopayı görünce bile direnecek bir yürek
olmadığını sen de adın gibi biliyorsun. 12 Mart sonrası işkenceciler sopayı
gösterir göstermez anında diz çöküyorsun ve tam 129 sayfa döktürüyorsun.
Adını vermediğin kimseyi bırakmıyorsun, tanıyıp görüp bilip adını duyduğun.
Ne örgüt-organ bırakıyorsun, ne eylem, iş güç bırakıyorsun, ne de insan bırakıyorsun itiraf etmedik.
İşte yoldaşlar, bunun gibi bir insanı “kahraman” diye yutturmaya kalkmıyorlar mı, insan öfkeden ister istemez söyleniyor. Bu kahramansa bütün
tavşanlar, bütün fareler, bütün serçeler süper kahraman, diyor kendi kendine...
Bir de “Milli Hükümet” kuracakmış da “Vatanı savun”acakmış da vesaire
vesaire. Bunlar ne, sen nesin a soytarı, a zavallı.
Siyasi ömrün boyunca en ufak bir tehlike ortaya çıktığı anda hemen diz çöküp teslim olan ya da kaçacak delik arayan hep sen olmuşsun, avanen olmuş.
Bin Kalıplı şefin bu durup dinlenmeden rüzgârgülü gibi dönüşünü, bu tek388

kede bir süre müritlik yaptıktan sonra oranın ne olduğunu az çok görüp kopan
taraftarları da anlatırlar. İşte bunlardan da bir örnek verelim burada:
“Perinçek’in ikiyüzlülüğünü tasdik eden hatta açıklamalar yapan
bir kişi de Mustafa Kemal Çamkıran’dır. 1989 yılında Kızılay’da otobüs durağında tesadüfen TİKP Merkez Komitesi’nden Mustafa Kemal
Çamkıran’a rastladım. Konuşmaya başladık, konu PKK’liler tarafından
öldürülen TİKP’lilere gelmişti. Perinçek o aylarda PKK’yi gerilla savaşı
düzenlemiş örgüt ilan etmişti. “Şimdi bu öldürülenler ne olacak”, diye
sorduğumda, bana, “Onlar, şehit mehit değil, bok yoluna gitti, Turgut”
dedi. Sonra da Perinçek’i kastederek “o size başka türlü konuşuyor, aramızdaki toplantılarda bize başka türlü konuşuyor, güvenilmez” dedi.
(http://www.turgutbalya.com)

Şimdi yine dönelim yoldaşlar o günlerin 2000’e Doğru’larından aktarmalar
yapmaya. Bu bölümde yapacağımız aktarmalar doğrudan PKK propagandası
yapma amacını güden yayınlardır. Bin Kalıplılar kraldan çok kralcılık ederek
PKK’ye ve Öcalan’a yaranıp onları kafaya alabilmek için yani legal planda
onların partisi olabilmek için bu yayınları yapmışlardır. Başka türlü söylersek;
Bin Kalıplı, bugünkü HDP’nin ve Selahattin Demirtaş’ın yerine oynamıştır o
süreçte. Bu nedenle de 2000’e doğru aynen bugünün “Özgür GÜNDEM”i gibi
çalışmıştır, o içerikte bir yayın politikası izlemiştir:
“PKK’LI DİYE ÖLDÜRÜLEN 30 KÖYLÜ
“Silopi’deki 6 köylü ilk değil. 2000’e Doğru araştırdı. Son birkaç ayda
30’a yakın köylü, genç, çocuk önce öldürüldü sonra PKK’lı oldu. (...) Özel
tim vuruyor, Bölge Valiliği açıklama yapıyor. Gazetelere geçilen haberlerin yazısı Valilikten, fotoğraflar polisten geliyor. SHP’li milletvekilleri,
denetim dışı resmi güçlerin varlığını vurguluyor.
“(...)
“Ortada ne terörist var, ne de silahlı çatışma. Yalnızca keçilerini otlatan Hamdi ve Savcıya “Onu ben vurdum” diyen seyyar komando birliği
başçavuşu. Bir de “Terörist silahlı çatışmada vuruldu” diyen Olağanüstü
Hal Bölge Valiliği bildirisi.” (agy, 24 Eylül 1989, 34. Sayı)
“İşte Türkiye’deki PKK Kampları
“(...)
“Gerilla’nın Abdullah Öcalan’a duyduğu sevgi, bağlılık, hayranlık hemen dikkat çekiyor. Abdullah Öcalan partiyle özdeşleşmiş.” (agy, 12 Mayıs 1991)
“Gerilla barınmasın diye ORDU ORMAN YAKIYOR
“Otsuz, ağaçsız, insansız, ıssız toprak parçasına vatan denir mi?
“Dedeören Bölük komutanı pek keyifli anlatıyordu: “Biz iz mermileri
ve lav silahlarıyla yakıyoruz. Bu şekilde PKK’lıları ele geçireceğiz.” Tarih: 28.8.1989
“Komutanın sözleri, ertesi gün Siirt Orman İşletmesi Müdürlüğünden
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bir yetkilinin Elazığ Bölge Başmüdürü’ne telefonla verdiği raporda doğrulanıyordu. “Askerler Cudi’nin bir bölümünü tutuşturdular”. Yetkili
2000’e Doğru muhabirine dönüp ekliyordu: “PKK’lılar barınmasın diye
yakıyorlar.” (agy, 3 Eylül 1989)

Bin Kalıplı, o günlerde PKK’ye ve Öcalan’a yaranmak için öylesine gayret
sarf ediyor ki, ordunun kimyasal silah kullandığı yolundaki haberleri gazete-
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sinde savunmaya kadar vardırıyor işi:
“CUDİ DAĞINDA KİMYASAL SİLAH MI?
“NBC ÖRNEK EMRİ HAZIR
“Askerler halkı tehdit ediyor: “Kimyasal silah atarız.” KKK Eğitim
Kılavuzu Talimatı bu yetkiyi veriyor. Gerekli teçhizatı da saymış: “Sis ku-
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tusu, göz yaşartıcı gaz, gaz maskesi, aspiratör.” Kılavuz amacı da belirtmiş: “Bölücü teröristleri imha.” Uzmanlar: “Tam bir kontr-gerilla faaliyeti.” Cudi Dağı çevresindeki köyler boşaltılıyor. 30 km’lik tampon bölge
yaratılıyor. Köylüler ise köyü terk etmemekte kararlı, istekleri gerçekleşinceye kadar köye dönmemekte de.” (agy, 23 Temmuz 1989)
Bin Kalıplı, sadece Türk Ordusu’nu şeytanlaştırmakla yetinmez, PKK’yi
de olduğundan yüz kat daha güçlü göstererek övgülere boğar. Öcalan’ın gözüne girmek, onu inandırmak için ne gerekiyorsa yapmaktan geri kalmaz.
PKK’nin Avrupa’da çıkardığı, Türkçe-Kürtçe yayın yapan Berxwedan adlı
dergisinden aktarmalarla süslediği yazılarında PKK güçlerine övgüler düzer.
İşte birkaç örnek daha:
“Son dönemlerde bölgede büyük ve anlamlı gelişmeler yaşanıyordu.
Botan’da başlayan hareket dört bir yana taşıyor. Bunun adı Bahar Altılımı. Gerilla güçleri sayısal ve niteliksel bir büyüme içinde bulunuyor.
Botan’da yoğunlaşan çatışmalar, geniş kapsamlı ve zorlu bir savaşa dönüşmüş. Dağlardaki savaş en üst boyutuna sıçrayıp kıran kırana sürüyor.
Devlet güçleri büyük kayıplar verirken, ARGK birlikleri üstün savaş ve
moral gücüyle inisiyatifi elde tutuyorlar… (Berxwedan 31.5.89) ARGK,
“Arteş-i Rizgariya Geli Kurdistan”, yani Kürdistan Halk Kurtuluş Ordusu’nun kısaltılmış adı.”
“(…)
“Doktor Baran, komando taburuna meydan okuyor. “Buradayım,
gelin” haberi gönderiyor. Elindeki telsizle eylemlerini sıralıyor. Askerin
planlarını öğreniyor. Bu arada köyleri dolaşıp hastaları tedavi ediyor.”
“(…)
“Askeri açıdan Botan bölgesinde “pat” durumu yaşanmakta. Koşulların yer yer PKK lehine olduğu bile söylenebilir.” (agy, 6 Ağustos 1989)

Bin Kalıplı o günlerde aktif bir anadil savunucusudur. Bugün karşı çıkıyor
ya, o günlerde ise tam tersidir. A. Öcalan’la Bekaa’da yaptığı bir röportajda
bakın neler konuşuluyor:
“PERİNÇEK: Türkçeyi ne zaman öğrendiniz?
“ÖCALAN: İlkokuldan itibaren.
“PERİNÇEK: Türkçe hayatınızda engel oldu mu? Yani anadilde konuşamamak ve yazamamak yüzünden bir sıkıntı çektiniz mi?
“ÖCALAN: Hayır, Türkçeye çabuk intibak ettim. İlk hecelemelerimi
bile hatırlarım. Yazarken zorlanıyordum ama, başardığımda mutlu oluyordum. Yani Türkçeye düşmanlığım yoktur.
“PERİNÇEK: Hani insan anadiliyle meramını daha iyi dile getiriyor.
Kültür ve bilim alanında özellikle.
“ÖCALAN: Türkçe meramımı daha iyi dile getireceğime inancım
tamdır. Adımı, soyadımı Türkçeyle yazmaya başladığımda, mutlu oldu-
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ğumu belirttim. Çünkü yazma bile insana bazı olanaklar sağlıyor.” (agy,
15 Ekim 1989)

Yoldaşlar zaten Sosyalist Parti Programı’nda da anadil çok açık ve net biçimde hararetle savunulur, yukarıdaki aktarmada gördüğümüz gibi.
Kürdoloji Enstitüsünün kurulmasının da hararetli destekçilerindendir o sü393

reçte. 20 Ağustos 1989 tarihli 2000’e Doğru Dergisi’nin 34. Sayısının kapağı
buna ayrılmıştır. Kapak yazısı şudur:
“KÜRDOLOJİ ENSTİTÜSÜ KURULSUN”

Bin Kalıplı yine o süreçte her konuda Kürtçe yayın ve propagandanın da
aktif savunucusudur:
“Türkiye’de Kürtçe kitap, dergi, gazete yayımlamaya, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde Kürtçe afiş pankart taşınmasına ve Kürtçe ses ve gö-
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rüntü bantlarının yayımlanmasına karşı yasal bir engel bulunmuyor.
“Şimdiye dek Kürtçe yayım yapılmasına, 2932 sayılı “Türkçe’den
Başka Dillerde Yapılacak Yayınlar Hakkında Kanun” engel oluyordu. Adı
geçen yasa, 12 Eylül generalleri tarafından yapılmıştı. 2932 sayılı yasa 19
Ekim 1983’de Milli Güvenlik Konseyi tarafından kabul edildi, 22 Ekim
1983 günü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Başta Kürt
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yoksul köylü hareketi olmak üzere halkın ve demokratik kamuoyunun
tepkisi bu “Dil Yasağı Yasası’nı işlemez hale getirmişti.
“İktidar en sonunda yasayı yürürlükten kaldırmak zorunda kaldı.”
Terörle Mücadele Kanunu’nun sonuna eklenen 23. maddeyle, 2932 tarihe
karışmış oldu.
“Dolambaçsız söylenişi “Kürtçe Yayınların Yasaklanması Hakkında
Kanun” olması gereken 2932’nin ömrü 7 yıl 6 ay 20 gün sürdü. Kürtçe’nin binlerce yıllık tarihiyle karşılaştırıldığında yasanın doğarken öldüğü de söylenebilir.
“(…)
“KÜRTÇE YAYIMLAR GELİYOR!
“Hukuk kuralları kendilerini sosyolojik gerçekliklere uydurmak zorundadır. Kalemi eline alan “Kürtçe yasak” dedi diye toplumun buna uymayacağı işte kanıtlandı. Kürtçe değil 2932 intihar etti.
“Kitapçı, gazeteci, plakçı, videocu ve seyyar kaset satıcılarından bilmeyenlerin Kürtçe öğrenmeye başlamaları yerinde olur. Esnaf sattığı
malın dilinden anlamalı. Basın piyasası önümüzdeki günlerde “Kürdili
makamı”ndan sesler vereceğe benzer.” (agy, 5 Mayıs 1991)

Bin Kalıplı Şef, sadece PKK Hareketi’ni övgülere boğmakla yetinmez.
Abdullah Öcalan’ı da bugünkü ibrikçilerin (Sevrci Soytarı Sahte Solların) eline su dökemeyeceği biçimde yıkar, yağlar, parlatır, cilalar. Röportajında bakın
çanak sorularıyla Öcalan’a neler dedirtir:
“PERİNÇEK: Böyle zora başvurmanızı nasıl açıklıyorsunuz?
“ÖCALAN: Bu çok açık, Ben kendim karınca ezmez bir insandım.
Gerçekten bir karıncaya basmamak için ayaklarımı dikkatle atarım. Benim kadar, canlıların yaşamasına değer veren çok azdır. Bu konuda çok
hassasım. Yani insanların öldürülmesinden ürküntü duyarım. Köy kavgalarını hatırlarım. Bir tabancanın patlaması, üzerimde çok büyük bir etki
bırakıyordu.” (agy, 22 Ekim 1989)
“NAMAZ DA KILARDIM
“PERİNÇEK: Çocukluğunuzdan bu yana sizi yaratan, kişiliğinizi biçimlendiren etkenler neler?
“ÖCALAN: Çocukluğumdan beri kendi zayıflığımda, gerçeğimden
koptum. Bu bir ulus ve sınıf gerçekliğidir. Bu gerçeklik, son derece ölçüsüz, oldukça güçsüz, zayıf ve hatta hiçlik doludur. Hem ulusal hem
toplumsal anlamda, iliklerimize kadar bunun işlediğini görüyorum. Çocukluğumda bunu telafi etmek için çalışıyordum. Üretimde çalışma bu
durumu fazla kurtarmıyor. Onun için okumaya önem veriyoruz. Daha
fazla okumak. İlkokulla yetinmemek ve orta öğretimle daha da üst seviyeye sıçramaya kesin istek var. Okumada bir saygınlık tespit etme olayı söz
konusu. O sayede bazı çelişkileri yakalayabilmeye inanç var. Toplumsal
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statüyü biraz değiştirme isteği var. Ve bu kesin.
“Bakın buraya köklü bir yanlışlığa düşülüyor. Resmi Türk politikası,
Kürdistan’daki okul sisteminde tamamen inkâr temelinde asimilasyonu
geliştiriyor. Buna katlanırsan, ulusal kökenlerinden koparak bir memur
olursun. Kendi ulusal değerlerinle bir güzel savaşırsan ve emekçi halkını
ezersen, yükselme şansın daha da fazla! Bende gittikçe bu duygu oluştu.
Aydınlanma gelişti. Örneğin, bir memur olma yolunda mesafe alman için,
kökenlerinden kopacaksın, inkâr edeceksin, unutacaksın ve anan-babandan utanacaksın. Ve bir daha dönmemecesine bırakman gerekir bütün
her şeyini. Veya onları da kendi yanında yürütmen gerekir. İşte böylesine
büyük bir yol ayrımı karşısında düşündüm.
“İlk önce diğerleri gibi devrimcilik yapmadım. O zaman sizler taşkınlıydınız, patlamalıydınız. Örneğin Dev-Genç hareketini biliyorum. Benim
öyle bir stilim yoktu. Çok duyarlı biçimde mesajı anlamaya çalıştım. Nedir o gürültü, korkuyordunuz. Konferans verirken çat çat elinizi masalara vurmanızdan anlaşılıyordu. Zaman zaman sıkılıyordu. Bunları iyi
izliyordum, çok iyi görüyordum. Yürüyüşler yapılıyordu, yüreğim tıp tıp
ediyordu. Acaba çok korktuğum için mi? Sanmıyorum. Ben, o zaman bu
işlerin biraz daha değişik yürümesi gereğini duyduğum için böyleydi.”
(agy, 15 Ekim 1989)

Görüldüğü gibi Perinçek, sorularıyla öyle yönlendirip konuşturuyor ki,
söylenenlerden, konuya yabancı olanlar Öcalan’ı PKK gibi bir örgütün lideri
değil de Kanaryaseverler Derneği gibi bir örgütün lideri sanır.
Hep söylediğimiz gibi bugünkü PKK, HDP ibrikçileri böyle yayımlar yapamıyorlar organlarında. Onlar, kazma oldukları için, onların Öcalan ve PKK
övgüleri de ilkel kalıyor.
Bin Kalıplı, sadece sözlerle yetinmez, Öcalan methiyesinde. Öcalan’ın Bekaa Dağlarında tıpkı Mustafa Kemal’in Kocatepe’deki o ünlü resmine benzer
bir fotoğrafını da 2000’e Doğru’da yayımlar. Odatv’nin de sözünü ettiği fotoğraf budur. (22 Ekim 1989 tarihli 2000’e Doğru Dergisi’nin 43. Sayısı)
Aktarmalarımıza biraz daha devam edelim:
“ANTİ TERÖR YASASI LİCE VE HAZRO’DA
“HALKIN CEVABI SERHILDAN
“Gerilla cenazesine giden konvoya silahlı müdahale. 10 yaşındaki kız
çocuğu Rınde Latifeci sırtından ağır yaralandı. Hazro’da oturma eylemi,
köylerden ilçe merkezlerine yürüyüş. Lice esnafından Hazro’ya destek:
Kepenk indirme. Açlık grevleri bitti, değişik eylem biçimleri gündemde.”
(agy, 16 Haziran 1991)

Gördüğümüz gibi, 2000’e Doğru, “gerilla” diyor silahlı PKK’lilere. Bugünlerde ne diyor?
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“Bölücü örgütün teröristleri”.
Bin Kalıplı’nın 15 Mart 1992 tarihli 2000’e Doğru’da konuya ilişkin bir
makalesi daha yayımlanır. Oradan da bir iki bölüm aktaralım:
“Ne olacak sorusunun yanıtı, askeri sonuçta değildir. Kürt halk kitlelerini hedef alan kanlı bastırma harekâtları geçmişte de uygulandı. Sonuç
ne oldu? Kürt sorunu bugünlere çığ gibi büyüyerek geldi. Milletler ara-
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sına kan girdi mi, birlikte yaşamanın temel şartı olan kardeşlik duygusu
yıkıma uğrar. Siyasal çözümü reddedip sorunu askeriyeye bırakmak gibi
bir vebalin altından hiç kimse kalkamaz. Devlet terörüne karşı kardeşlik
barikatı, günün büyük sorumluluğudur. Kim kardeşlik istiyor, kim istemiyor şimdi belli olacak.
“(...)
“Kürt realitesi” temelinde demokratik çözümü bir kez daha toplumumuzun önüne koyuyoruz. Biricik çıkış yolu, Kürt halkının iradesini pazarlıksız kabul etmektir. Türkiye halkının önüne büyük gelecekler açacak
çare buradadır.” (agy, 15 Mart 1992)

Bin Kalıplı şefin 13 Ağustos 1989 tarihli başyazı konumundaki makalesinde de yine Kürt Meselesi şöyle konur:
“Biz de burada bir karşı soru atalım: Bu mesele PKK’nın gerilla eylemlerinden önce yok muydu? Veya bu mesele, “PKK’nın kökünü kazımak”la çözülebilir mi? “PKK’nın kökünü kazımak” halkın eşitlik ve mutluluk talebini ve özlemlerini karşılıyor mu?
“Demokratik tavır, meselenin merkezine insanlarımızı koyuyor, olaya
“gönüllere saygı” ve halkın mutluluğu açısından bakıyor. Bu bakış açısı,
insan iradesini, insan katılımını çözümün biricik anahtarı olarak kabul
eder. Açıkçası, Kürt meselesi, Kürtlere güvenerek ve Kürtlerle çözülür.
Kürt meselesi, aynı zamanda bir Türk meselesidir. Çözümde Kürde güvenmek ve onu adam yerine koymak az mesele mi? Demokratik ve kardeşçe birliğin olmazsa olmaz şartı budur. 21. yüzyıla giden bir dünyada,
herhangi bir halkı, o halkın iradesini ve haklarını reddederek aranan
bütün çözümler, geçici olmaya mahkûmdur. Bu tavır, bölücülük değildir; insana yakışan ve dayanıklı bir birliğin zorunlu koşuludur.” (agy, 13
Ağustos 1989)

Bir başka 2000’e Doğru başyazısından spota çıkarılmış bölüm:
“Başbakanlığı döneminde yasaları yürütmekle görevli Özal’dan onu
denetleyen muhalefet liderine kadar herkes yasadışına çıkmıştır. Dün
yasadışı olan, bugün fiilen yasallaşmıştır. “Tek ulus” çözümünün iflas
ettiğini Özal ilan etmiştir. Kürt sorunu, aynı zamanda Türk sorunudur.
“Cehennemde bir tek Kürt kalsa, tek bir Türk dahi cennete giremez ve
girmemelidir”. Bu sözü, vicdanı olanlar vicdanlarının, vicdanı olmayanlar ise akıllarının derinliklerinde duymalıdır.” (agy, 26 Kasım 1989)

Bir başka başyazıdan:
“Kürt meselesi, aynı zamanda Türk meselesidir.
“İki bakımdan bu böyledir.
“Birincisi Türkler onurlu bir millettir ve kendi adlarına Kürtlere
baskı yapılması, onlar için bir vicdan meselesidir. İleride Türk tarihleri
herhalde şöyle övünmeyeceklerdir: “O kadar kahraman bir milletiz ki,
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Kürtlerin adını bile sildik. Onlara kendi dilleriyle okuma yazmayı haram
ettik. Elimizden geldiği zaman polisimizle, jandarmamızla türkülerini
bile yasakladık. Çocuklarına Şorej diye Jiyan diye isimler koydukları zaman, nüfusa yazmadık. Köylerinden sürdük. Kafesteki kekliğini bile öldürdük.” (agy, 4 Mart 1990)

Çok açık biçimde görüldüğü gibi yoldaşlar, Bin Kalıplılar o yıllarda Kürt
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Sorunu’nu ve PKK’yi savunmada Öcalan’ı ve PKK yayınlarını bile sollarlar.
Onlar bile Bin Kalıplılar’ın 2000’e Doğru’larında ve Yüzyıl adlı dergilerinde
yazılan yazıların ve yapılan propagandanın yanında çok hafif, çok sönük ve
çok renksiz kalır.
Şimdi de Bin Kalıplılar’ın bugünlerde de Perinçek’ten sonra gelen en
önemli bir iki şefinden biri olan Ferit İlsever’den bir aktarma yapalım. İlsever,
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boynuzun kulağı geçmesi gibi bu yazısında “Büyük Şef”i bile geçer neredeyse. Ya da en azından buna gayret eder. Görelim:
“Bugün Kürt halkının mücadelesine “emperyalizmin oyunu” damgasını yapıştırmak, bir kötü niyetin ürünü değilse, körlüktür. Gazetelerinde PKK’yi ABD’nin desteklediğini uzun uzun tefrika edenler, Silopi’deki Amerikan helikopterlerinin PKK’lileri avladığı haberi üzerinde
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düşünmelidirler. “Silopi’deki Çevik Güç’e PKK saldırır ne olur?” diye
spekülasyon yapanlar da, soruyu yanlış soruyor. Çünkü Çekiç Harekatı, Irak’tan önce Türkiye’de başladı. İşte Güneydoğu’daki kontrgerilla
saldırıları. Şemdinli’deki kaymakamını İngiliz askerinin hışmından koruyamayan devlet, gücünü Kürt halkı üzerinde sınıyor. Devlet, kör şiddet politikasında ısrar ederek, resmen ve alenen bölücülük yapıyor. Aynı
devlet, Silopi’yi bırakmış, “İstanbul’u savunma” adı altında infazlar ger-
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çekleştiriyor. ABD destekli bu saldırılara en iyi cevap ise, Diyarbakır’da
on binlerin yürüyüşüyle, işçi eylemleridir. Bu durumda soruyoruz: Kim
emperyalizmin hizmetinde; kim anti-emperyalist? Kürt halkının ön saflarında PKK gibi anti-emperyalist bir gücün bulunması, ülkemiz için bir
şanstır.” (agy, 21 Temmuz 1991)

Şimdi yoldaşlar, Bin Kalıplılar’ın 2000’e Doğru’nun devamcısı olarak çı404

kardıkları “Yüzyıl” adlı dergilerinden de birkaç aktarma yapalım. İlk aktarmamızı yine Bin Kalıplılar’ın bugün de önde gelen şeflerinden olan Mehmet
Bedri Gültekin’den yapalım. Böylelikle bu avanenin hepsinin aynı toptan kesme oldukları da daha iyi anlaşılmış olur.
“Devrimci Kawa 2500 yıl sonra Kürdistan’da yeniden ayağa kalktı.
Newroz Bayramı geçen yıllarla kıyaslanmayacak bir kitlesellikle kutlandı.
Şimdiye kadar fazla bir kıpırdanışın yaşanmadığı yörelerde bile Newroz
ateşleri yandı.
“1991 Martı şimdiden Kürt tarihi açısından önemli dönüm noktalarından biri oluyor. Kürtler tarihin yapımına aktif olarak katılarak, bir
anlamda yeniden doğarak, Ortadoğu’da bir kuvvet olarak ortaya çıkıyorlar. Hem kendi tarihlerinin esas öznesi oluyorlar, hem de silahlı güçleriyle
bölgede etkin bir güç konumuna yükseliyorlar.” (Yüzyıl Dergisi, Yıl: 2,
Sayı: 7, 24 Mart 1991)

Sözü yine Bin Kalıplı Büyük Şef’e verelim, Bin Kalıplılar Dergâhının Fırıldak Şefi’ne. 17 Mart 1991 tarihli Yüzyıl Dergisi’nde bakın neleri savunur.
Lütfen dikkatlice okuyalım:
“KOMŞU KÜRDÜ SEV, EVDEKİ KÜRDÜ DÖV” POLİTİKASI
“Türkiye Cumhuriyeti’nin Kürt sorununu inkâr politikası iflas etti.
Devekuşu başını kumdan çıkarıyor. Ancak bu kolay olmuyor. Türk hâkim
sınıfları içinde şok geçirenler çoğunlukta. Cumhuriyetin getirdiği statükonun çözümsüzlüğü ortada. Aslında çıkmazda olan, ideolojik düzlemde
Türk milliyetçiliğidir, uygulamada ise askeri yöntem.
“Şu an gerçeklere kör inatla direnen, sayın Ecevit gibi milliyetçiler var.
DSP Genel Başkanı, “ortada bir milliyet sorunu yok, bölgesel gerilik sorunu var” diyor. Kuşkusuz buna karar verecek olan, Ecevit, değil, fakat
Kürt halkıdır. Eğer Kürt halkı olayı bir milliyet sorunu olarak anlıyorsa,
demokrasi adına söylenecek tek söz yoktur.
“Keşke milliyet sorunu olmasaydı. Bir gün milliyet sorununun arkada kalacağı da kesindir. Ama gerçek ortada: Sorun, Kürt sorunudur. Bu
gerçeğe direnenler, siyasal alanda kilitlenmeye mahkûmdur. (agy, 17 Mart
1991, Yıl: 2, Sayı: 6)

İfadeler açık, kesin ve herkesin anlayabileceği durumda, değil mi?
O bakımdan bizim bir açıklama yapmamız gerekmiyor herhalde. İşte Bin
Kalıplı ve Avanesi o yıllarda budur. Bekaa’ya bu görüşleri savunduğu için
kabul edilmiştir. Orada da bunları savunmuştur.
PKK’nin tezleriyle bir farkı, bir ayrılığı var mı Bin Kalıplı’nın savunduklarının?
Yok. Tersine, Bin Kalıplı, bütün dalkavuklar gibi kraldan daha fazla kralcıdır. PKK tezlerini daha abartılı biçimde, daha uç boyutlarda savunur. Maksat
405

malum; önce de söylediğimiz gibi bugünkü HDP’nin, Demirtaş’ın yerine geçebilmek, ya da öyle olabilmek.
Dalkavuklukta öylesine ileri giderler ki Türkiye adının değiştirilmesini bile
tartışmaya açarlar ve tevil yoluyla yani dolaylı olarak savunurlar. İşte, aşağıda
aktaracağımız yazı 24 Şubat 1991 tarihli Yüzyıl Dergisi’nden alınmıştır.
Bugünün devşirilmiş sözde bilim insanlarından biri olan ve şu an bile Tay406

yipgiller’i, Tayyip’e övgüler düzerek desteklemekten geri durmayan vatan,
millet, halk düşmanı Sevrci Alev Alatlı’nın da babası olan, yine aynı şekilde CIA’ca devşirilmiş Emekli Kurmay Albay Ertuğrul Alatlı’nın Türkiye
Cumhuriyetin adının değiştirilmesini savunan, Mehmet Ali Birand’a gönderilmiş bir mektubundan hareketle onunla görüşen 2000’e Doğru ekibi, o
zeminden hareketle Türkiye adının değiştirilmesini tartışmaya açar ve dolaylı
yoldan savunur. Bu Ertuğrul Alatlı ki, 27 Mayıs Politik Devrimi sonrası kurulan Milli Birlik Komitesi’ne tıpkı Kontrgerillacı Alparslan Türkeş gibi ajan
olarak CIA tarafından sokulur. Ama kısa sürede deşifre olarak komiteden püskürtülüp atılır. 26 Ağustos 1960 tarihinde yani 27 Mayıs’tan ortalama 3 ay
sonra emekli edilir.
Fakat görevi bitmez. Hep söylüyoruz ya; CIA ile bağlantıya geçenler, devşirilenler ömür boyu görev yaparlar, diye.
12 Eylül Faşist Diktatörlüğü günlerinde de cuntacıların kurduğu “Kurucu
Meclis”e “Milli Güvenlik Konseyi” kontenjanından atanır. Yani orada da faşist cellâtlara ve efendileri olan ABD’ye hizmetten geri durmaz.
İşte böyle bir adamın mektubunu ve orada savunduğu öneriyi tartışma zemini olarak ele alırlar, Bin Kalıplılar’ın 2000’e Doğru ekibi.
E. Alatlı adlı bu ABD işbirlikçisi şöyle der mektubunda:
“Şimdi ben diyorum ki, keşke, 29 Ekim 1923 Gün ve 364 Sayılı “Teşkilatı Esasiye Kanununun Bazı Mevadının Tavzihan Tadiline Dair Kanunun
tüzel kişilik kazandırıp kurduğu Yeni Devlet’in adı: Anadolu-Rumeli Birleşik Cumhuriyeti” olsaydı.
“Amma, ne yazık ki O Tarihte, Devlet Kurucusu’nun etrafını saran
Kafa Taslarının miyop gözleri Ay-Yıldız içinden hoplayan Bozkurt’un
daha ilerisini görebilecek keskinlikte değildi…
“Tarih, “Tüzel Kişilik” kazandırarak Devlet’i yeniden kuran 1961 ve
1982 anayasalarını tedvin edenlerin de kendilerini miyopluk illetinden
kurtaramadıklarına tanıklık ediyor…” (agy, 24 Şubat 1991)

Bay ajan o denli cahildir ki yaptığı saçmalamanın bile ayrımında değil.
Onu söylemekle bir düşünce öne sürdüm sanıyor.
Bir kere, bugün Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halkları, milli
kimlikleriyle değil de yaşadıkları coğrafyaya göre adlandırmak ve ona uygun
düşecek bir ülke adı vermek istersek, böyle bir adlandırma otomatikman-kendiliğinden Kürtleri sınır dışında bırakır. Yani kapsamaz. Çünkü eski Greklerin
“Anatolia” diye adlandırdıkları, bugünkü Yunanların ve Batılılarınsa “Küçük
Asya” (Minor Asia) diye adlandırdıkları coğrafya, topraklar Kürdistan’ı ve
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan Kürt illerini kapsamaz.
Anatolia’nın yani Anadolu’nun doğu sınırını İskenderun Körfezi’nden
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Doğu Karadeniz’e, Batum’a uzanan bir hat, bir düz çizgi belirler.
Devşirilmiş Emekli kurmay Albay E. Alatlı, bundan bile habersizdir. Ama
kalkıp akıldanelik yapmayı, ülke adı, devlet adı değiştirme gibi çok önemli bir
konuda kimseleri beğenmeyerek öneride bulunmayı ihmal etmiyor. Buna sırf
cahil cesareti demek olayı açıklamaya yetmez. ABD’nin, AB’nin Yeni Sevr
Planı’nın kapsamı içinde davranmak, ona hizmette bulunmak, dolayısıyla da
görev yapmak denmelidir.
Eğer illa ki coğrafya adından hareketle bir ülke ve devlet adı belirlenecekse, bunun tarihi gerçeklere uygun adı “Anadolu ve Kürdistan Birleşik Cumhuriyeti” olur. Hatta bunun başına “Rumeli” kelimesi de eklenebilir.
Burada yanlış anlaşılmasın. Biz böyle bir adlandırmayı savunuyor değiliz.
Sadece E. Alatlı’nın cehaletini, tutarsızlığını, tarih-coğrafya bilgisinden habersizliğini göstermek için bu belirlemede bulunduk.
İşte Bin Kalıplılar’ın 2000’e Doğrucuları bu ajan eski askerin mektubunu
dayanak yaparak Türkiye adının değiştirilmesini savunmak istemişlerdir.
Şu cümlelerle destek atmışlardır ajan E. Alatlı’ya:
“YASAL SAKINCA YOK
Anayasa’nın 4. maddesi, devletin cumhuriyet olan şeklinin değiştirilmesi önerisinin yapılamayacağını öngörüyor. Ancak Türkiye adının değiştirilmesi önerisini yasaklayan herhangi bir hüküm ne Anayasa’da ne de
Ceza Yasası’nda var.” (agy)

Bin Kalıplılar’ın 2000’e Doğru ekibi, ajan askerin teklifini havada kapar
ve kendisini arar. Şöyle anlatırlar bu işlerini:
“Askeri Ataşelik, Genel Kurmay Başkanlığı Genel Sekreterliği, parti
yöneticiliği, Danışma Meclisi üyeliği görevlerinde bulunmuş olan Alatlı’nın bu görüşleri 2000’e Doğru’nun ilgisini çekti. Konu kamuoyu önünde tartışılamaz mıydı? Sayın Alatlı dergimizin sorusu üzerine M. Ali Birand’a yazdığı mektubu İstanbul büromuza faksladı.” (agy)

Sonrasında da bu zırva teklifi ya da tezi aşağıda adlarını sayacağımız kişilere tartıştırır. Onların görüşlerini sorar, buna ilişkin. Görüşüne başvurduğu
kişiler şunlardır:
İbrahim Aksoy (Halkın Emek Partisi Genel Sekreteri, Malatya Milletvekili)
Abdülkadir Ateş (Gaziantep Milletvekili, SHP Genel Sekreter Yardımcısı)
Şener Battal (RP MYK Üyesi, Basın Sözcüsü)
Adnan Ekmen (HEP Mardin Milletvekili)
R. Nuri İleri (TBKP Yöneticisi)
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İ. Önder Kırlı (SHP Balıkesir Milletvekili)
Nazif Kocayusufpaşaoğlu (DYP Eski Genel Başkan Yardımcısı)
Nurettin Yılmaz (ANAP Mardin Milletvekili)
Gökhan Maraş (ANAP Kırşehir Milletvekili)
Hüsnü Okçuoğlu (Sosyalist Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı, İstan409

bul Milletvekili)
Hulki Aktunç (Şair-Yazar)
Çetin Altan (Yazar)
Metin Altıok (Şair)
Melih Cevdet Anday (Şair)
Musa Anter (Yazar)
Melih Aşık (Gazeteci)
Mehmet Ali Birand (Gazeteci)
Halit Çelenk (Avukat)
Abdurrahman Dilipak (Yazar)
Doç. Haluk Gerger (Yazar-Araştırmacı)
İsmail Güleç (Karikatürist)
Yıldız Kenter (Tiyatro Sanatçısı)
Yalçın Küçük (Toplumsal Kurtuluş Dergisi Yazarı)
Mihri Belli (“Sosyalist Hareketin Liderlerinden”)
Prof. İlber Ortaylı (SBF Öğretim Üyesi)
Nur Sürer (Sinema Sanatçısı)
Aziz Nesin (Yazar)
Vecihi Timuroğlu (Yazar-Şair)
Salim Uslu (Hak-İş Genel Sekreteri)
İsak Alaton (Sanayici)
Murtaza Çelikel (Sanayici)
Av. Sebahattin Acar (HEP Diyarbakır İl Yönetim Kurulu Üyesi)
Fahri Altunkale (Türk-İş 3. Bölge Temsilcisi)
Ahmet Arıkanoğlu (Öğrenci)
Abdulkadir Aydın (Tüccar)
Vedat Aydın (Çiftçi)
Mustafa Bilgiç (Muhasebeci)
Hakkı Deveci (GAP’ta Diyarbakır Dergisi Genel Yayın Yönetmeni)
Esat Erçetingöz (Muhabir-Yeni Asır)
Celalettin Erkmen (Mühendis)
Naif Karak (Tiyatrocu)
Sait Hacı (Şoför)
Erkan Karagöz (Avukat)
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Remzi Tekkol (Yol-İş Diyarbakır 1 Nolu Şube Başkanı)
Zeynep Torun (Ev Kadını)
Fevzi Veznedaroğlu (Avukat)
Mehmet Yıldız (Petrol-İş Diyarbakır Şube Başkanı)
Ertan Yurttaş (Sabah Diyarbakır Temsilcisi)
Bu kişilerden bir bölümü bu zırva teze katılır, bir bölümü karşı çıkar. Biz
bunlara girmiyoruz. Çok merak edenler bize başvurabilirler ya da kütüphanelere giderek derginin o sayısına bakabilirler...
Burada yalnızca İlber Ortaylı’nın görüşünü aktarmak istiyoruz. Çünkü o
da bunların akıllarının geri planında duran ana düşüncelerini görebiliyor yani
bunların sinsiliğini, dolap çevirdiklerini görüyor. Bu nedenle aktaralım Ortaylı’nın bunlara verdiği yanıtı:
“Bana böyle bir tartışma başlatmak çok anlamsız ve gülünç geliyor.
Yasaları falan düşündüğümden değil entellektüelizm açısından çok gülünç bir tartışma. Böyle bir tartışmaya girmek istemiyorum. Ne demek
Anadolu ve Rumeli Birleşik Cumhuriyeti? Nerede kaldı Rumeli? Rumeli
1912’de bitmiş. Bir Anadolu kalmış. Benim yaşadığım ülkenin ismi önemli
değil. Zaten bir ismi var ve yeterince anlamlı: Türkiye’de zaten Türkler
yaşıyor.
-Türkler dışında başka halklar da var. Örneğin Kürtler.
- Onlar da kendi istikballerinin çaresine baksınlar. Ben size de böyle bir tartışma başlatmanızı önermem. Ciddi bir dergisiniz siz. Böyle bir
tartışmayı başlatmak hakikaten çok anlamsız. Tartışmanın arka planında
düşündüğünüz şeyi isim misim işine bulaşmadan tartışmaya açın…” (agy)

Şimdi de yoldaşlar, Bin Kalıplılar’ın bugün de şeflerinden olan Hüseyin
Karanlık’ın bir yazısından aktarma yapalım. H. Karanlık İP’in Ankara İl Başkanı idi. Şu anda da hırsızlama Yeni Sahte Vatan Partisi’nin Disiplin kurulu
Üyesidir. Görelim:
“Ecevit’te “Sevr” telaşı
“Bülent Ecevit’in demeçleri, ulusal ve uluslararası plandaki gelişmelerle ilgili politik çıkışları basına yansır da, nedense DSP’nin pek bir kıymeti
harbiyesi yoktur.
“Oysa 16 Mart Cumartesi günü DSP’nin Bursa’ya yaptığı çıkartma
başka bir izlenim veriyordu. Bursa mitinginin kendisi, Ecevit’in mitingde
yaptığı konuşmadan daha az anlamlı değil. Katılım, rakama vurulursa 20
bin. Ama asıl dikkat çekici olan, coşku ve katılanların bileşimi. Ecevit’i bu
aşamada yoksullar destekliyor. Ameleler, işçiler, esnafın ve orta sınıfın da
henüz kodamanlaşmamış alt kesimleri. Bu durum, Ecevit’i alkışlayanların
yüz çizgilerinden okunduğu gibi, Gebze’den itibaren katılmalarla oluşan
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otomobil konvoyunun Bursa’ya girişteki haliyle bile cılız kalmasından belliydi. Öyle, BMV, Mercedes değil, çoğu da eski model. Ecevit deneyi, partilerin güçlenmesinde ya da zayıflamasında televizyonun rolünün abartıldığı
kadar olmadığını gösteriyor.
“MEYDANLARDA “KÜRT MESELESİ”
“Kürt meselesi, çarşaf çarşaf gazete sayfaları ve manşetlerin ardından,
Ecevit’in Bursa mitingiyle meydanlara çıktı. Ecevit’in konuşmasının ağırlıklı bölümü Kürt sorunuydu. Kitle, Ecevit’in konuyla ilgili konuşmalarını
büyük bir dikkatle, ama belirgin bir tepki de vermeksizin dinledi. Ecevit,
Özal’ın da sağında kalan bilinen görüşlerini tekrarladı. Kürt sözcüğünü
bol bol kullanmaktan kaçınmıyordu ama, etnik bir sorunun var olduğunu
ve “halklar” diye bir olayın gündeme sokulmasını da reddediyordu. Çünkü bu kabul edilirse, uluslararası anlaşmalarda geçen “self determinasyon
(kendi kaderini tayin hakkı) olayı” dayatılırdı. “Bastırırlar adama” diyor
Ecevit. Ecevit, sorunu Doğu ve Güneydoğu Bölgesi’nin ekonomik geriliği, yarı feodal yapısı, kültürel baskılar ve demokrasi sorunu olarak görüyordu. Dil, yazılı ve sözlü kültürel ürünler üzerindeki yasağın kalkmasını
istiyordu. Peki televizyon da Kürtçe olacak mıydı? Konuşmasında buna
değinmedi ama, dönüşte kendisiyle yaptığımız otobüs sohbetinde onun da
ancak “zamanla” olabileceğini söyledi.
“Ecevit’e göre Irak yönetimi ve Kürtler arasındaki mücadeleye Türkiye bulaşmamalı. Irak’ta ne tür bir çözüm olması gerektiği konusunda,
Özal’ın yaptığı gibi açıklama ve müdahaleler kesinlikle zararlı. Ama, Şii
ayaklanmasındaki İran’ın rolüne de kesin tavır alınmalı.
“Kürtler açısından Irak’ta ayrı bir devlet kurmaya uzanan herhangi
bir çözüm şekline evet de, Türkiye’de niçin hayır? Ecevit’in bu tutarsızlığa
getirdiği yanıt, Türkiye’de Türkler ve Kürtlerin “kaynaşmış olması” ve
kör topal da olsa bir demokratik işleyişin varlığı. Ecevit Irak’ta demokrat,
Türkiye’de inkârcı.
“BATI ÇİFT STANDARTLI
“Ecevit, batılı bazı politik çevrelerde “Sevr” sözünün ağza alınmasına dikkat çekti. Bunun ciddiye alınıp alınamayacağı şeklindeki sorumuzu
ise, altını çizerek “evet ciddidir” diye yanıtladı. Bölgede ve dünyada doğan
boşluğa işaret etti. Aslında bölgedeki sorunların ağırlaşmasının temelinde
ABD’nin “yeni dünya düzeni” uğruna yürüttüğü girişimleri görüyor Ecevit. Ve Batıyı “çift standartlı” olmakla eleştiriyor.
“Ecevit, Özal’ı da “ABD’nin tek süper devlet olduğu dünya görünümüne” kendisini fazlaca kaptırmakla eleştiriyor. Kendi değerlendirmesine
göre bu tablo kesin ve kalıcı değil. Körfez Savaşı’nda silik kalan Avrupa
zamanla varlığını hissettirebilir. Özellikle Almanya, potansiyel olarak kendini göstermek istemese de şimdiden dikkat çekmeye başladı. Sovyetler ve
Japonya da aynı yolu tutabilir.” (agy, 24 Mart 1991)
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Netçe görüldüğü gibi Hüseyin Karanlık ve Bin Kalıplılar, o günlerde Bülent Ecevit’in duyduğu Sevr endişesine katılmıyorlar. Çünkü onların o zamanki hattı yukarıda gördüğümüz gibidir.
Bugünlere bakarsak, “gericiliğe ve bölücülüğe hayır” sloganı attırılan
gençler kimin gençliği?
İP’in, değil mi?
Bin Kalıplılar bu konuda da 180 derece dönmüş mü?
Dönmüş.
Pek çok kez söylediğimiz gibi onların doğası bu. “Dön baba dönelim Hacılara gidelim.”

Bin Kalıplılar Şeyhi’nin
Öcalan ve PKK’yi yere göğe sığdıramayışı
Şimdi yine Bin Kalıplılar Şeyhi’ne dönelim. Onun 2 Aralık 1990 tarihli
Yüzyıl Dergisi’nde yayımlanan “Laikleşmenin Kürt Motoru” yazısına bakalım:
“Bu yılın Şubat ayında Diyarbakır, Siverek, Urfa, Nusaybin, Batman,
Van, Malatya, Tunceli, Elazığ ve Bingöl Genç’te konuşmalar yaptım, binlerce insanla yüz yüze geldim, görüştüm, inceledim, araştırdım. Daha sonra Kürtlerin yoğun olarak göç ettikleri İskenderun, Mersin ve Adana’da
kapalı salon toplantılarında konuştum. Gözlemlerde bulundum.
“Bu geziden bir ay sonra yeniden Van’a gittim. Orada Sosyalist Parti’nin düzenlediği Newroz kutlamasının büyük kitlesel coşkusunu paylaştım.
“Yaz aylarında Diyarbakır Cezaevi’nde “Olağanüstü Hal Bölgesi’ndeki toplumsal değişmeyi bir başka pencereden ve bu değişmeyi yaşayan
insanların içinde izleme olanağı buldum.
“Son olarak da geçtiğimiz Kasım ayında Diyarbakır, Nusaybin, Cizre,
Malatya, Erzincan, Tunceli, Doğanşehir köyleri, Urfa ve Suruç’a kadar
uzanan bir gezi yaptım. Gene konuşmalar, söyleşiler, gözlemler ve bu kez
ayrıca açlık grevleri ziyaretleri.
“Bu yazının başlığında okuduğunuz çok önemli saptama, işte bu doğrudan gözlemlere dayanıyor. Evet bir kez daha olağanüstü önemini vurguluyoruz: Bugün Kavimler Kapısı’nda laikliğin motoru toplumsal harekettir, özellikle Kürt yoksul köylü hareketidir.
“(…)
“Şimdi Kavimler Kapısı’nda devletin istim verdiği bir İslamcılaştırma
süreci yaşanıyor ama aşağıdan gelen bir laikleşme hareketi de gündeme
girmiştir. Bu kez laikleşmenin itici gücü, işçi hareketiyle birlikte Kürt
yoksul köylü kitleleridir. Özellikle Botan bölgesinde resmi zorbalığa karşı
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mücadele, toplumu temelden laikleştiren tarihsel bir rol oynuyor.
“(…)
“Cizre, çok eski bir kültür merkezi. Ama düne kadar 19. yüzyıldaydı
Cizre, belki de 18. yüzyıldaydı. İşte o Cizre, şimdi kadınıyla-erkeğiyle iki
yüzyılı birlikte yaşıyor ve 21. yüzyıla koşuyor. Özgürleşmeyi, demokratikleşmeyi, laikleşmeyi, emperyalizmin sanayi tekelleri değil, devlet değil,
onlara rağmen toplumsal hareket gerçekleştiriyor.
“(…)
“Cizre’ye Cumhuriyetin götüremediği tiyatroyu da toplumsal hareket
getiriyor. Bu tiyatro, eski bir otel olan Sosyalist Parti binasının damında
açıyor perdesini. Hayatında tiyatro görmemiş kadınlar, gençler, o perdenin açıldığı sahnede başrolleri paylaşıyorlar.” (agy, 2 Aralık 1990)

Açıkça görüldüğü gibi yoldaşlar, Bin Kalıplı Şeyh, PKK Hareketi’nin Kürt
köylüsüne ve Kürt illerine Cumhuriyet’in getiremediği laikliği getirdiğini savunuyor. Hem de ne süslü cümlelerle, benzetmelerle, kıyaslamalarla...
Daha önce de demiştik ya PKK’nin-HDP’nin bugünkü ibrikçileri kazma
diye. Gördüğümüz gibi bugünkülerin yaptığı övgüler Bin Kalıplı’nın yanında
sönmüş ateşin külleri gibi donuk ve cansız kalır. Öcalan’ın gözüne, gönlüne
girip onu kafakola alabilmek için işte böyle cambazlıklar yapar Bin Kalıplı
Şef. Yeter ki sen bana elini vermiş ol. Ben Kürt Meselesi’ni işte böyle senden
bile daha heyecanlı ve hızlı savunurum, demek ister. Ama daha önce de söylediğimiz gibi Öcalan’ı ikna edemez bu numaralarıyla. Çünkü o da kurttur.
Ve bilir bunu. Senin bu numaralarının karşılığı sadece 4 milletvekilidir, daha
fazlası olmaz, der...
Yine Bin Kalıplı Şeyh, 17 Mart 1991 tarihli Yüzyıl Dergisi’nde bugün Tayyipgiller’le PKK arasında yürütülen sözde “Çözüm Süreci”nin tâ o zamanlarda başlatılmasını önerir. “Hükümet PKK ile görüşsün”, diye manşet atar
dergisinin kapağına. Yani bugünkü BDP-HDP’nin oynadığı rolün aynısını oynamaya çalışır, o günkü Sosyalist Parti adlı örgütüyle. Dedik ya HDP’nin rolünü oynuyordu, onun yerine geçmek istiyordu o günlerde diye; işte bir kanıtı
da budur. Görelim o başlık altında neler dediğini (O tarihlerde Celal Talabani
Türkiye’ye gelmiş ve devlet yetkilileriyle görüşmüştür.).
Sosyalist Parti’nin o günkü Genel Başkanı Ferit İlsever’dir, Gün Zileli’nin
deyişiyle “emaneten”. Bin Kalıplılar’ın 2000’e Doğru’nun yerine çıkarmış oldukları Yüzyıl Dergisi ekibi Ferit İlsever’le bir röportaj yapar. İşte bu konuşmanın, bu söyleşinin bazı bölümleri:
“UYGULAMA SAYGISIZ
“Talabani ile Türkiye devletinin görüşmesini nasıl karşılıyorsunuz?
“Önce görüşmenin biçimi çok çirkin, saygısız ve onur kırıcı. MİT,
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havaalanından kaçırırcasına alıp, Ankara’da bir yere götürüyor. Gözünü bağlasaydınız bari… Sonra MİT Başkanı’nın içinde bulunduğu bir
heyetle “resmi görüşme” başlıyor. Ayıptır, davet ettiğinize göre, adabıyla
görüşün. Kürt ulusu gibi bir ulusun liderlerinden birine böyle uygulama
utanç vericidir.”
“Ne Talabani’yle ne de başka bir Kürt lideriyle görüşmenin yadırga-
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nacak bir yönü yoktur. Bugüne kadar görüşülmemesi yanlıştır. Bu görüşmeye karşı çıkmak bağnazlıktır, şovenizmdir.” (agy, 17 Mart 1991)

Biraz tekrara dönüşüyor yoldaşlar ama net bir şekilde görüldüğü gibi Bin
Kalıplılar’ın partileri ve yayın organları o günlerde aynen bugünün BDP’sinin, HDP’sinin ve Özgür Gündem Gazetesi’nin izlediği yayın politikasını izliyor. Ve hatta daha da abartılı ve uç boyutlarda olarak. Bu konuda en küçük
bir ikirciğe yer kalmaması için böyle birbirinin benzeri aktarmalar yapıyoruz,
Bin Kalıplıgiller’den.
Bin Kalıplılar bu dönemde PKK’nin gözüne girme konusunda o denli kendini paralar ki, şimdiki ibrikçiler bu konuda yukarıda da söylediğimiz gibi Bin
Kalıplılar’ın eline su bile dökemezler. Yine 17 Mart 1991 tarihli Yüzyıl’da
yayımlanan şu habere bakın:
“KÜRT SORUNU İÇİN BAĞDAT’A GİTMEYE NE GEREK
“Özalların niyetinin bu olduğu, hem Talabani görüşmesindeki konuşmalardan, hem de iktidarın Güneydoğu’daki uygulamalarından açıkça
anlaşılıyor. Irak’taki Kürtleri “kurtarmaya” soyunan iktidar, bizim Kürdümüzün katırına bile tahammül edemiyor. Geçtiğimiz hafta İdil’de, Dargeçit’te halk kurşunlandı. Halepçe’de 5 bin Kürdün kırımına yol açan
kimyasal bomba malzemesinin Türkiye’den geçmesine izin veren bu iktidardı. Yine bu katliamdan sonra Irak hükümetinin elini ilk sıkan da
Özal’dır. Irak yetkililerinden aldığı izinle Kuzey Irak’a sınır ötesi operasyon düzenleyen ve Kürtleri bombalayan yine bu iktidardır. Özal’ın “Kürt
hamiliğinde” içtenlik yoktur.
“Sorun Kürt sorununu çözmekse, bunun için taa Bağdat’a gitmeye
ne gerek var? İşte sorunun büyük kısmı burada, ülkemizde bulunuyor.
Buradan Irak Kürtlerine “bağımsızlığı”, “federasyonu” bol keseden dağıtanlar, kendi Kürdümüzün dilini bile çok görüyor. Orası için çözümler
tartışılırken, Türkiye için neden konuşulmasın? Örneğin federasyon niçin
özgürce tartışılmasın? Artık bu sorunun özgürce konuşulacağı ve Kürtlerin iradesinin serbestçe belirlenebileceği ortam yaratılmalıdır. Barışçı bir
çözüm için PKK ile görüşülmelidir. Görmek gerekir, Türküyle Kürdüyle
tüm halk barışa susamıştır. Gencecik insanlarımız bağnaz kafalar ve kör
inat uğruna ölmektedir. Kürt yoksulları da ölüyor, asker de.” (agy)

Bin Kalıplılar’dan o aşamadaki yani Kürt Meselesi’nde takındıkları üçüncü tavra ilişkin aktarmalara artık son veriyoruz.
Çünkü bu dönemde nasıl bir anlayış içinde oldukları, Kürt Meselesi’ne
ilişkin neyi savundukları yukarıda yaptığımız uzun aktarmalarda kesin biçimde ortaya çıkmıştır. Görmek isteyen yani gerçeğe saygı duyan her insan bunu
görür, kavrar.
Demek ki yoldaşlar, Bin Kalıplı Şeyh’in ve emanetçisi, müridi Ferit İlse416

ver’in Bekaa hacılıkları döneminde yani 1987-1993 aralığında Kürt Meselesi’ne ilişkin görüşleri, propagandaları özetçe tutumları buymuş. Yani kraldan
çok kralcılık. PKK’den çok PKK’cilik…
Öyleyse yoldaşlar, Bin Kalıplılar’ın; “Biz Bekaa ziyareti günlerinde de bugünkü görüşlerimize sahiptik. Abdullah Öcalan’a da bunları anlatmak için gittik”, şeklindeki söylemleri, savunuları tamamen düzenbazlıktır, hilebazlıktır,
madrabazlıktır, namussuzluktur. İnsanları ahmak yerine koyarak kandırmaya
yönelik ahlâksızca bir girişimdir...
Burada şöyle bir soru sorulabilir: İyi de Abdullah Öcalan’la yapılan röportaj, işte Kaynak Yayınları tarafından kitaplaştırıldı. Orada böyle şeyler yok.
Evet, yok, yoldaşlar. Çünkü o da Bin Kalıplılar’ın yine insanları kandırmaya yönelik bir oyunu, bir hilesidir.
Abdullah Öcalan’a bugün de gidip “yahu bu Kürt Meselesi’ni biz kendi
aramızda çözelim. Amerika’yı, Avrupa’yı işe karıştırmayalım. Bu mesele bizim meselemiz, biz çözelim”, deseniz Öcalan “Tabiî ki olur, öyle çözelim”,
der. “Ben de öyle düşünüyorum”, der size. Siz de bu minval üzere konuşursunuz, uzun söyleşiler yaparsınız. Onu da getirir, kitap olarak basarsınız.
Fakat Öcalan’ın gerçek düşüncesi, geçenlerde İmralı’da ziyaretçilerine
söylediğidir:
“ÖCALAN: Basına yanlış şeyler yansıdı. (21 Mart 2013 tarihli Nevruz
mesajı ile ilgili-Aydınlık) “Öcalan bağımsızlıktan, federasyondan, özerklikten bilmem neden vazgeçti” dediler. Ben hiçbir şeyden vazgeçmedim.
Benim temel görüşüm şudur: Silahlı çatışmaya son verme, sıkı sıkıya
yasal demokratik mücadeleye sarılma ile olur. Bu, “yasa çıktı, çıkmadı”
tartışması da mesele değil. Bunların hepsi demokratik siyaset aşamasının
birer parçasıdır sadece. Anayasal çoğunluk (330) ile Meclis bir çağrı yapabilir sanırım. (Biraz kızarak) Beni şaşırtmayın. “Tarihi çatışma sürecini
sona erdirdik” dediysem “barış oldu” demiyorum. Legal siyasete evrensel
bağlılıktan ve mücadeleden söz ediyorum. Hiçbir şeyden vazgeçmedim.
Ben sadece, “demokratik Türkiye olmadan bunların hiçbiri olmaz, zamanı da değil, arabayı atın önüne koymayın” diyorum. Önce demokratik
Türkiye olmalı. (3 Nisan 2013 tarihli görüşme tutanağından)” (Sözcü, 28
Ağustos 2014)

İşte Öcalan’ın, PKK’nin kuruluşundan itibaren sahip olduğu görüşler,
PKK’nin ideolojisinin özü budur. Ortalama 40 yıldan bu yana da PKK bu
anlayış doğrultusunda bir ideolojik, siyasi ve askeri mücadele yürütmüştür.
Dolayısıyla da bu süreçte halkların kardeşliği filan savunulmamıştır PKK
tarafından. Tam tersine halklar arasında düşmanlığı temel alan bir siyaset izlemiştir. Bu süreç boyunca halklar giderek birbirinden ayrıştırılmıştır iyice.
PKK’nin Türklere, Türk tarihine yönelik tavrı tamamıyla Batılı Emper417

yalistlerin, Lloyd George’un, Lord Curzon’un, Woodrow Wilson’un (ABD
Başkanı) görüşleriyle bütünüyle örtüşür. Bu anlayış özetçe şöyle der: Türk
tarihi işgalden, talandan, kan dökücülükten ibarettir. Yani Türkler gereksiz bir
millettir, insanlığa zarardan başka hiçbir hizmetleri olmamıştır.
Böylesine bir ırkçı anlayış ne yazık ki Ermenistan’la Yunanistan’ın ulusal
kimliklerinin en önemli parçasını oluşturmuştur. Bu anlayışın üzerine inşa etmişlerdir milli kimliklerini.
Ve yine acıdır ki, PKK de siyasi kimliğini böyle bir anlayışın üzerine inşa
etmiştir.
Gerçek anlamda devrimci bir ulusal kurtuluş hareketi olmadığı için hiçbir
döneminde Marksist-Leninist bir hareket olmadığı için; küçükburjuva sınıf
yapısından burjuva sınıf yapısına dönüşen bir hareket olduğu için işte böylesine halklar arasında kardeşliği değil de düşmanlığı esas alan bir ideolojik
ve siyasi hattı izlemiştir. Hep söylediğimiz gibi, 1991 sonrasında da ABD ile
ittifaka girmiş, onunla eklemlenmiştir...
Demek ki yoldaşlar, Abdullah Öcalan, Bin Kalıplılar’la görüşmesinde tıpkı karşı tarafın oynadığı gibi bir oyun oynamıştır. Bir hile, bir düzen yapmıştır.
Yine söylediğimiz gibi, bugün de görüşülse, Öcalan aynı oyunu oynar.
Öyleyse her iki taraf da kitleleri kandırmaya yönelik karşılıklı, anlaşmalı
bir oyun, bir tiyatro oynamışlardır, metni kitap olarak yayımlanan röportajlarında.
Yoksa Öcalan’ın içtenlikli görüşleri işte yukarıda aktardığımızdır. Yani Bağımsız, birleşik bir Kürt Devleti’nin kurulmasıdır. Bu da Amerika’yla ittifak
halinde yapılacağına göre, yeni bir Amerikancı devletin Ortadoğu’da Amerika’nın yeni bir petrol bekçisinin, özetçe yeni bir İsrail’in-Müslüman İsrail
yaratılmasıdır.
Bin Kalıplılar’ın da o dönemde taşıdıkları Kürt meselesine ilişkin görüşleri
işte yukarıda yapılan uzun aktarmalarda ortaya konan, savunulan gibidir.
Bu gerçek matematiksel bir kesinlikte nettir.
Şayet Bin Kalıplılar bugünkü görüşlerine sahip olsalardı, giderler miydi
hiç Bekaa’ya? Sonra da Abdullah Öcalan hiç kabul eder miydi bunların yanına
gelmesini?
Çünkü bugün aşağıda göreceğimiz gibi bu her iki taraf da birbirlerini yok
edilmesi, kökünün kazınması gereken güçler olarak görmektedirler...
(Yeni başlayanlar için not: Bazı genç arkadaşların aklına şöyle bir kuşku
düşebilir; iyi de acaba “2000’e Doğru” ve “Yüzyıl” Dergileri Doğu Perinçek
ve PDA Avanesi’nin mi?
Evet, onların. İşte kanıtı:
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2000’e Doğru ve Yüzyıl Dergileri’nin ortak künyeleri
Sistem Yayıncılık Tic. San. A.Ş Adına Sahibi: Mehmet Sabuncu
Genel Yayın Yönetmeni: Doğu Perinçek
Genel Yayın Yönetmen Yardımcıları: Hasan Yalçın, Mehmet Bedri
Gültekin
Yazı İşleri Yönetmeni: Serhan Bolluk
Redaksiyon Feyza Perinçek
Müdür: M. Adnan Akfırat
İşçi-Sendika: Ruhsar Şenoğlu
Toplum ve Kültür Sanat: Şule Perinçek
Ekonomi: Ertan Günçiner
Arşiv Araştırma: Rozerin Doğan
Ankara Temsilcisi: Hasan Yalçın
İzmir Temsilcisi: Ali Karşılayan
Adana Temsilcisi: Hüseyin Bülbül
Diyarbakır Temsilcisi: M. Bedri Gültekin
Yurtdışı Temsilcisi: Ali Mercan
Bürolar:
İstanbul: Gülden Aydın, Halil Beytaş, K. Deniz Öğüt, Funda Öz, Ayla
Önder, Fethi Özalp, Tunç Rasgeldi, Oğuz Sakallı, Dilek Uğuz, Orhan Üst.
Ankara: Soner Yalçın (Şef), Nail Bulut, Hikmet Çiçek, Ertan Günçiner, Hatice İkinci, Selami İnce, Fenni Özalp, Ayhan Yalçınkaya.
Diyarbakır: Necati Bozkurt, Haluk Mıhalioğlu, Mehmet Şenol
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Dördüncü Dönem
Şimdi de gelelim yoldaşlar, Bin Kalıplılar’ın dördüncü aşamada savundukları görüşe, yani dördüncü tavırlarına. Bir başka söyleyişle Bin Kalıplılar’ın
2000 yılından başlayıp bugün de savunuyor oldukları görüşe.
Bu konuya ilişkin yapacağımız aktarmalar iki adettir ve ikisi de kısadır.
Çünkü çok açık, net, kesin ifadelerle soruna ilişkin tutumlarını ortaya koymaktadırlar. Şimdi sırayla bunları görelim:
1- Aşağıdaki aktarma Yeni Sahte Vatan Partisi’nin “Milli Hükümet Programı” “Vatan Partisi Programı” başlıklarıyla verilen programlarının 6. Maddesidir:
“6. Kürt Meselesine Emperyalist Müdahaleye Son
“Türkiyemizde Kürt meselesi, demokratik hak ve özgürlükler açısından esas olarak çözülmüştür. Ülkemizde iç barışı, bütünlüğü ve kardeşliği
sağlamak için esas görev, emperyalist müdahaleye karşı birleşmek ve direnmektir.
“Bu amaçla izlenecek siyasetler ve yerine getirilecek görevler şunlardır:
“- Kürt kökenli yurttaşlarımızın millî bütünlüğe kazanılması ve Cumhuriyet’in devrimci kültürünün hâkim kılınması,
”- Bölgede kamu yatırımlarıyla herkese iş ve aş sağlanması, çok boyutlu bir kalkınmanın gerçekleştirilmesi,
“- Toprak reformuyla ağalık, şeyhlik ve aşiret reisliğinin tasfiyesi, hazine topraklarının ve mayından temizlenmiş arazilerin yoksul köylüye
dağıtılması,
“- Bölücü teröre karşı kararlı ve kapsamlı mücadele,
“- Irak’taki işgalci güçlerin çekilmesi ve Irak’ın toprak bütünlüğünün
sağlanması,
“- Suriye, İran, Irak, Azerbaycan ve KKTC ile bölgesel ittifak.”
(http://vatanpartisi.org.tr/genel-merkez/temel-belgeler/milli-hukumet-programi-4126)

Ne diyor konuya ilişkin program maddesi?
Açık, net, değil mi?
“Türkiyemizde Kürt meselesi, demokratik hak ve özgürlükler açısından
esas olarak çözülmüştür.”
Yani Kürt Meselesi diye çözülmesi gereken bir mesele yok ortada. Çözülmüş, bitmiş.
Kim çözmüş, ne zaman çözülmüş?
Belli değil, herhalde Bin Kalıplılar’ın dışında kimsenin haberi yok bu işten.
420

Bu konuda yapılması gereken neymiş?
“Kürt kökenli yurttaşlarımızın millî bütünlüğe kazanılması ve Cumhuriyet’in devrimci kültürünün hâkim kılınması”.
Bir de neymiş yapılması gereken?
Toprak reformu.
Başka?
“Bölücü teröre karşı kararlı ve kapsamlı mücadele”
Yahu 1925’ten bu yana bu soruna ilişkin söylenen tüm çözüm çareleri ve
hazırlanan raporların içeriği bunlar değil mi?
Demek ki 90 yıldır söylenenlerin tekrarı.
Bu söylenenler derde deva olsaydı bunca yaşananlar olur muydu hiç? Bunca kan akar mıydı, Türkiye’nin en önemli siyasi sorunu olur muydu bu mesele?
Gelelim bu konuya ilişkin yapacağımız ikinci aktarmaya. Bunu Bin Kalıplı
PDA Şeyhi’nden yapacağız. 28 Mayıs 2007 tarihinde Fox TV’de Nazlı Ilıcak,
Reha Muhtar ve Mehmet Ali Ilıcak’la birlikte yapılan “Çapraz Ateş” adlı
programda Doğu Perinçek bu konuya ilişkin aynen şunları der:
“Biz şunu yapacağız, biz Atatürk’le bir Cumhuriyet kurmuşuz. Bir
devrimle bir kendimize vatan yapmışız. Bir millet oluyoruz o devrimle.
Eee, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir,
diye tarif etmişiz. Bu etnik bir tarif değil ve güvenlik nedir? Atatürk devriminin güvenliğini sağlayacağız. Yani güvenlik her zaman bir stratejinin, bir hedefin güvenliğidir. Yani bir yolun güvenlik altına alınmasıdır.
Türkiye Atatürk’le bir çağdaş toplum kurma, halkçı toplum kurma, aydınlanmış bir toplum kurma kararı almış ve onun güvenliğini sağlamak
zorunda.” (https://www.youtube.com/watch?v=uzPpuqDs3R4)

Birinci aktarmada Kürt Sorunu esas olarak çözülmüştür, deniyordu.
Bu ikincisinde ise sorunu yaratacak bir milletin de olmadığı iddia ediliyor. Yani Türkiye’de bir Kürt Milletinin olmadığı iddia ediliyor. Bir millet
yoksa ona ilişkin bir sorun da olmaz tabiî. Yani yukarıdaki birinci aktarmada
öne sürülenle bu ikincisinde öne sürülen birbiriyle çelişiyor, birbirini ortadan
kaldırıyor. Başka türlü ifadelendirirsek bunlardan biri doğruysa öbürü otomatikman yanlış oluyor.
Ne deniyor?
“Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir.”
İfade çok net. Kürt milleti diye bir millet yok. Tek millet var Türkiye Cumhuriyeti’nde, o da Türk milletidir. Türkiye Cumhuriyeti kurulurken bunun
içinde yer alan yani buna kurucu unsur olarak katılan herkes Türk milletini
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oluşturur.
Neymiş yapılması gereken bu ikincide söylenene göre de?
Bu cumhuriyetin güvenliğini sağlamak. Başkaca da hiçbir şey değil.
Gördüğümüz gibi yoldaşlar, ortada ne Kürt Sorunu kaldı, ne de sorunu
oluşturacak bir millet, bir halk.
Peki, ne oldu bunlar?
Buhar olup uçup gitti. Yok oldu. Zaten de böyle bir şey yokmuş.
İşte Bin Kalıplılar’ın geldiği son nokta budur. Kürt Meselesi’ne ilişkin en
son ortaya koydukları tavır, tutum budur.
İşte Bin Kalıplılar da budur, yoldaşlar. Onlar kalıptan kalıba girerler, çıkarlar. Topaç gibi, fırıldak gibi, pervane gibi, vantilatör gibi, rüzgârgülü gibi
durmadan dönüp dururlar. Ve asla şunu demezler:
Ya biz eskiden bu savunduğumuzun tersini savunmuştuk, o zaman yanlış
etmişiz.
Bin Kalıplılar ve onların tekke şeyhi her zaman haklı olmuştur, her zaman
hep en doğruyu savunmuştur. Onların anlayışı, inanışı, savunusu da budur,
yoldaşlar.
Bu da neyi gösterir?
Onların siyasi ahlâktan, siyasi namustan, insani ahlâktan, dürüstlükten,
mertlikten ve bunun gibi değerlerden tümüyle yoksun olduklarını.
Bunların Yeni Sahte Vatan Parti’lerinin bir internet sitesi var. Orada “Vatan Partisi’ne Soruyorum”, başlıklı bir bölüm var.
Sormuş biri, artık kimse, neyse önemli değil kimin sorduğu. Kendileri mi
sordu, yoksa bir başkası mı?
Soru şu:
“1974 yılında Kıbrıs çıkarması ile ilgili o gün düşünülenler ile bugünkü düşünülenlerin farkının nedeni ne?”

Verilen cevap aynen şudur yoldaşlar:
“Düşüncelerimizde bir farklılık olmadı.” (http://vatanpartisi.org.tr/genelmerkez/soruyorum/36910) (Cevaplayan: Yeni Sahte Vatan Partisi Genel
Başkan Yardımcısı Mehmet Bedri Gültekin.)

Artık bu noktada biz hiçbir söze kadir olamayız yoldaşlar. Çünkü ne söylesen boş. Hani denir ya; sözün bittiği yer, diye. İşte öyle…
Ne dersiniz böyle diyen bir adama?
Hiçbir şey. Eh biz de öyle yapalım. “Afferin oğlum Mehmet, sen bu yolda
devam et.”
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Bunlar böyle yoldaşlar. Çürüyen, tüm insani değerleri, erdemleri bir gömlek gibi fırlatıp ayaklar altına atan, çiğneyen, sadece Tekke Şeyhi değil. PDA
Avanesi dediğimiz, onun 1960’lardan bu yana çevresinde olan müritleri de
çürütür bu Tekke insanlarını. Birer leş, birer zombi haline getirir. Onlarla konuşmanın, tartışmanın hiçbir anlamı ve gereği yoktur artık. Çünkü sonu yok
bunun. Bir yere varamazsınız.
Hani der ya 17’nci Yüzyılın büyük halk ozanı Karacaoğlan’ımız:
“Yüz yalancıyla başa çıkılmaz, içinden sıdk ile yanan olmalı”, diye.
Bunların içi boş. Ne yürek var ne ruh içlerinde. Kokuşmuş, çürümüş bir
yığın, kütledir bunların içini dolduran.
Sözü galiba yine fazla uzattık, değil mi yoldaşlar? Bağlayalım öyleyse.
İşte Bin Kalıplılar’ın Kürt Meselesi’nde içine girip girip çıktıkları kalıplar
da bunlardır…
***

HKP’nin Kürt Sorunu’na Bakışı
Konu açılmışken, yeri gelmişken Kürt Meselesi’nde biz Gerçek Devrimcilerin, Türkiye’nin tek Marksist-Leninist Hareketinin geçmişten bugüne
(1933’ten bugüne) hep savunageldiğimiz tez, görüş nedir?
Onu da görelim yoldaşlar. Onu da açıkça ortaya koyalım:
Önce Parti Programı’mızda bu konuya ilişkin ne yazdığına bakalım:
“KÜRT MESELESİ
“Devlet, bugüne dek bu meseleyi yok saydı. Fakat problemler biz onları yok saymakla, görmezlikten gelmekle yok ya da görülmez olmazlar.
Onlar çözülünceye kadar var olmaya devam ederler.
“Bu mesele şöyle ya da böyle çözülecektir. Bu bizim meselemizdir.
Türklerin ve Kürtlerin meselesidir. Elbirliğiyle biz çözersek, istediğimiz
doğrultuda çözeriz.
“Fakat başkaları, yani Batılılar çözerse kuşkusuz kendi aşağılık emperyalist çıkarları doğrultusunda çözeceklerdir. Türkiye’yi en az üç parçaya bölmek isteyeceklerdir… Bütün Batılı Emperyalist ziyaretçilerin,
başta Diyarbakır olmak üzere Bölge illerini tabanı yanmış itler gibi dolaşmalarının ve sözde Kürt dostu görünmelerinin sebebi budur.
“Emperyalistler artık bu meseleyi, İkinci Emperyalist Paylaşım Savaşı öncesinde olduğu gibi yeniden ellerine almışlardır. Bunu göremeyen
kördür, her türden siyasi bilinçten yoksun bir zavallıdır. Meydan onlara
bırakılırsa, işin sonunun nereye varacağı da aslında görünmektedir. En
azından biz gerçek devrimciler bunu görebilmekteyiz.
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“Ne yapmalıyız?
“Sorunun çözümü çok açık ve kesin biçimde 1933’te (bundan 72 yıl
önce) ortaya konmuştur, Hikmet Kıvılcımlı tarafından. Bu çözüm, Türklerin ve Kürtlerin eşitçe, özgürce ve kardeşçe yer aldığı Demokratik Halk
İktidarıdır.
“Türkler ve Kürtler için biricik onurlu ve gerçekçi çözüm budur. Bunun dışındaki bütün yollar parçalanmaya götürür. Batılı Emperyalist
çakalların değirmenine su taşır. Daha doğrusu meseleyi onların ellerine
teslim eder… Bunu görmek gerek.
“Türkiye’nin bu meseleyi çözümsüz bırakmakta hiçbir kazancı yoktur. Bugüne dek olmamıştır. Bundan sonra da olamaz. Oysa kaybedeceği
pek çok şey vardır.
“Bu meseleyi Kıvılcımlı’nın öngördüğü şekilde kardeşçe çözmemizde
ise kazanacağımız pek çok şey vardır. Türkiye o zaman, bugünkünden en
az bin kez daha güçlenecek ve hiçbir emperyalist saldırganın ele geçiremeyeceği, sarsamayacağı çelikten sağlam ve yüksek dağlardan sarp bir
kale olacaktır.
“Kurtuluş Partisi, bu kalenin kurulması için gereken mücadeleyi yapacaktır.
“Biz 1933’ten beri bunu savunduk, savunmaya da devam edeceğiz.
Çünkü Türklerin de Kürtlerin de gerçek çıkarı buradadır. Önderimiz
Hikmet Kıvılcımlı’nın dediği gibi, “Vatan aşkını söylemekten korkar hale
gelmektense, ölmek daha iyidir.”

Programımızdaki bu satırları 10 yıl önce, 2005’te yazmışız.
Tabiî hayat her şey gibi akıyor, değişiyor, gelişiyor. Önderimiz Kıvılcımlı
1933’te bu çözümlemeyi yaptığı zaman çok güçlü bir Sovyetler Birliği vardı.
Fakat ne yazık ki Sovyetler Birliği, Leninci prensipleri terk ettiği ve Lenin’in
dâhice uyarılarını dikkate almadığı için adım adım durağanlaştı, donuklaştı,
çürüdü, 1991’de de çöktü. Eski Sovyet sınırları içinde yer alan 5 Türk Cumhuriyeti bugün bağımsız birer cumhuriyettir. Çin sınırları içinde de yer alan
Doğu Türkistan ya da Uygurlar denen Türkistan’ın bir parçası bulunmaktadır.
Çin Halk Cumhuriyeti de kerte kerte Kapitalizme geçiş yapmaktadır. Yani
onun da halkçı, devrimci, sosyalist yönü tükenmek, bitmek üzeredir. Ondan
da halklara bir hayır gelmeyeceği apaçık ortaya çıkmıştır.
İşte bu yeni şartları-durumu da göz önüne alarak, hesaba katarak yaptığımız bir değerlendirme, bize, Usta’mızın 1933’te ortaya koyduğu çözümü ve
formülasyonu yeniden belirlememiz gerektiğini göstermiştir. Devrimcilik, her
an oluşan, değişen yeni durumu göz önüne alıp değerlendirmede bulunmamızı
emreder. Devrimci diyalektik mantık ve metodumuz bize bu konuda yol gösterici olur, ışık tutar.
İşte biz de bunu yaptık. Ve bugün diyoruz ki:
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Edirne’den Doğu Türkistan da dahil olmak üzere Çin sınırına dek
uzanan geniş coğrafyada sosyalist bir ekonomik temel üzerinde bir
“Türk-Kürt Halk Cumhuriyeti” kurmalıyız. Adımıza “Türkistan-Kürdistan Halk Cumhuriyeti” de diyebiliriz.
Belki şöyle bir soru akla gelebilir: Neden böyle bir federatif yapı gerekmektedir?
Şundan:
1071’de Alparslan komutasındaki Malazgirt Savaşı’nda, ki bize bugünkü
ortak vatanımızın kapılarını açmıştır bu zafer, 60 bin kişilik ordumuzun 10
binini Kürt savaşçılar meydana getirmiştir. Yani bu vatanı birlikte vatan yapmışız. Ve bugüne kadar hep birlikte savunmuşuz, kardeşçe, yan yana, omuz
omuza, Osmanlı döneminde İranlılara karşı, Çanakkale’de ve Birinci Kuvayimilliye’de Batılı Emperyalist Haydutlara karşı. Ortak zaferler kazanmışız.
1. Emperyalist Paylaşım Savaşı sonrasında Batılı Emperyalistler Osmanlı
idaresindeki diğer bütün ulusları tek tek koparıp almışlar, hatta Osmanlı’ya
karşı savaştırmışlar fakat Kürt Halkını koparamamışlardır Türklerden. Emperyalistlerin oyununa gelmemiştir Kürt Halkı. İngiliz ajanı Yüzbaşı Noel’in
ve benzerlerinin bu konudaki çabaları hep fiyaskoyla sonuçlanmıştır.
Bin yıldır nasıl birlikte yaşamışsak kardeşçe, bundan sonra da yaşayabiliriz. Tabiî bu birlik artık gönüllü birlik olmalı, açık irade beyanıyla ortaya
konan. Yani bu birlik gerçek anlamda eşitliğe, kardeşliğe ve özgürlüğe dayanmalı. Eğer bunu gerçekleştirirsek, şundan eminiz ki, Kürt Halkı, iradesini
bin yıldır olduğu gibi, yine bizimle birlikte yaşamaktan yana belirtecektir. İşte
bunun formülüdür Türk-Kürt ya da Türkistan-Kürdistan Halk Cumhuriyeti.
Bunu sağladığımız anda ABD ve AB Emperyalist çakallarının ülkemizdeki, Ortadoğu’daki ve Asya’daki zulüm ve sömürüleri büyük ölçüde engellenecektir. Onların karşısına aşamayacakları güçlü bir kale çıkacaktır. NATO’cu
CIA ajanlarının ifadesiyle “Sovyetler Birliği’nden daha güçlü bir düşman”la
karşı karşıya kalacaktır o emperyalist çakallar. Hiçbir şekilde yenemeyecekleri bir güçle karşılaşmış olacaklardır.
Ve böyle bir oluşum, bugün kan ve acılar içinde kıvranan, hayâsızca sömürülerin, talanın yaşandığı kıta olan Siyah Afrika’nın bu emperyalist kan
dökücülerden kurtulmasına da çok önemli oranda katkı sunacaktır.
Ve bu oluşum ve ortaya çıkan bu çelikten sert devrimci güç, tâ Latin Amerika’nın bu haydutlardan kesince kurtuluşuna çok önemli bir destekte bulunmuş olacaktır.
Böylelikle de bu emperyalist haydutlar kendi ülke sınırları içine hapsedilecek, orada da kendi İşçi Sınıfları ve halkları tarafından yenilip yıkılacaklar,
sonları getirilecektir.
425

Fransız Tarihçi Jean Paul Roux, “Türklerin Tarihi” adlı kitabının girişinde, kendisine neden böyle bir konu seçtiğini soran kişilere şu yanıtı vermektedir:
“Onları nasıl konu edinmem? 2000 yıllık tarihin her yerinde onlar
var.”

Eğer böyle bir oluşumu gerçekleştirebilirsek, Tarihin bundan sonraki gelişiminde de Türkler ve Kürtler çok önemli roller oynamaya devam ederler. Ve
bu roller, insanlığın emperyalist haydutlar sürüsünden kurtulmasında büyük
yardımlar sunar.
Unutmayalım; milletlerin birliğini sağlamak devrimci bir görevdir. Bildiğimiz gibi, Türkiye Türklerinin diğer Asya Türkleriyle birliğini sağlamak
Mustafa Kemal’in de Türk Milletine kuşaktan kuşağa aktarılması için bıraktığı bir idealdir. 1933 29 Ekimi’nde, Cumhuriyet’in 10. yıl kutlamaları çerçevesinde akşam Ziraat Bankası’nın Ulus’taki Genel Merkez binasında yapılan
törende Mustafa Kemal, böyle bir mefkûreyi, ideali açıkça ve kesince ortaya
koyar. Bu konuya ilişkin önceki yazılarımıza bakılabilir, daha ayrıntılı bilgi
edinebilmek için.
Yine bu ideal, Doğu Halklarının büyük devrimcileri Mollanur Vahidov’un, Sultan Galiyev’in ve Turar Rızkılov’un da uğruna hayatlarını verdikleri davadır. Mollanur Vahidov, Müslüman Kızıl Ordu’nun başında, onun
komutanı olarak, Lenin’in de baba tarafından ata yurdu olan Kazan’ı, Çarcı
Ak Orduların, karşıdevrim ordularının, Kolçak’ın komutasındaki saldırısına
karşı savunurken göğüs göğse çarpışarak şehit düşmüştür. Bilindiği gibi, 1917
Büyük Ekim Devrimi sonrasında 4 yıl süren bir savaş vermek zorunda kalmıştır Bolşevikler, Çarcı ordulara ve Batılı saldırgan emperyalistlere karşı.
Turar Rızkılov, yine hatırlanacağı gibi, 1-7 Ekim 1920 tarihleri arasında
Bakü’de toplanan 1. Doğu Halkları Kurultayı’nda Türkistan delegesi olarak
bulunmuş ve Leninci ideolojinin ışığı altında mükemmel bir dünya tahlili içeren bir bildiri, tebliğ sunmuştur. Kurultayı konu alan kitaplardan bu tebliğin
içeriği okunabilir.
Ne yazık ki Stalin, şovenizm zaafından dolayı Doğu Halkları Kurultayı’nın
devamına izin vermemiştir.
Yine hatırlanacağı gibi Turar Rızkılov da, Sultan Galiyev de Lenin sonrasında Stalin’in zulmüne uğramış ve zindanlarda hayatlarını kaybederek Stalin’in kurbanları arasına katılmışlardır...
Bu büyük devrimciler, Mustafa Suphi, Ethem Nejat ve Onbeşler’in de
öğretmenleridir, yine hatırlanacağı gibi...
Biz sadece parçalanmış Türk ve Kürt Halklarının birliğini değil, emperyalistler tarafından 22 parçaya bölünmüş Arap Halklarının, ulusunun da birliği426

ni, Siyah Afrika’nın da birliğini ve Latin Amerika’nın Latin Halkının da tek
bir ulus ve tek bir devlet çatısı altında birliğini savunuyoruz.
Böyle birlikler ortaya çıktığı anda, bugünkü emperyalist soyguncuların,
işgalcilerin, katliamcıların dünya halklarına kötülük etmesi, zarar vermesi son
derece zorlaşır...
Ve işte yoldaşlar, bizim Kürt Sorunu’nu da kapsayan devrimci çözümümüz, gelecek öngörümüz, uğrunda mücadele verdiğimiz amaç budur...
Bizim bu savunduğumuz çözüm Kürt Sorunu’nun devrimci çözümüdür.
Marksist-Leninist prensipler doğrultusunda çözümüdür. O yüzden böyle bir
çözümün gerçekleşmesi emperyalist haydutları dünya çapında dara sokar,
korkuya düşürür.
PKK’nin 1991’den bu yana savunageldiği çözüm ise bizimkinin tam tersine, Amerikancı çözümdür, gerici çözümdür, burjuvaca çözümdür. PKK,
yukarıda da belirttiğimiz gibi, ABD’nin Ortadoğu’daki bir askeri birliğidir,
bir müfrezesidir. Giderek de İsrail benzeri ABD uydusu bir Müslüman İsrail
olma yolundadır. Bu gerici çözüm eğer başarılı olursa, on yıllar önce Gürbüz
Çapan Esenyurt Belediye Başkanı sıfatıyla Küba’ya gidip Fidel’le görüştüğünde, Kürt Sorunu söz konusu edilince, Fidel’in söylediği şu kötümser kehanetle noktalanacaktır.
Fidel aynen şunları diyor Gürbüz Çapan’a hitaben:
“Türkiye’deki olayları yakından izliyorum. Umarım ve dilerim ki, sizin oradaki Kürt Hareketi Yankee’nin petrol bekçisi olmaz.”
Dikkat edersek yoldaşlar, bizim savunduğumuz devrimci çözümle
PKK’nin savunageldiği Amerikancı çözüm; birbiriyle akla kara gibi, geceyle
gündüz gibi, yerle gök gibi karşıdır, birbirinin zıddıdır.
Devrimciler, asla umutsuzluğa düşmezler. Her durum ve şartta, yüreklerindeki inanç ve cesaretle, kafalarındaki bilinçle, kararlıca, fedakârca mücadeleye devam ederler. Tâ ki, insanlığı bugün kana, ateşe, acıya, gözyaşına, açlığa
ve tüm musibetlere sürükleyen insanlığın başbelası bu emperyalist haydutlar
sürüsü yeryüzünden silininceye kadar…
1 Nisan 2015
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Ayrım XXII

Bin Kalıplı Pervane’nin
Kıvılcımlı Usta’ya iblisçe saldırısı

Bir kez daha soruyoruz: Söyle bakalım Bin Kalıplılar
Tekkesi’nin madrabaz, düzenbaz, hilebaz şeyhi;
Türk Ordusu “hâkim sınıfların vurucu gücü” mü,
yoksa “Türkiye’nin milli ordusu” mu?
“Bölgede de bir tek güvenebileceğimiz silahlı güç” mü?
27 Mayıs Politik Devrimi’nin getirdiği sınırlı özgürlük ortamı, Türkiye’deki sosyalizmin önüne çekilen duvarı yıktı. Sosyalizmi özgür bıraktı. O yıllarda
dünyadaki devrimci yükselişin de getirdiği olumlu etki nedeniyle Türkiye’de
sosyalist hareket ve sosyalist kültür hızla gelişmeye, yayılmaya başladı. Marksizmin klasikleri birbiri ardına yayımlandı ve peynir ekmek gibi alınıp okunmaya, tüketilmeye başlandı. İnsanlarımız, özellikle de aydınlarımız ve yine
özellikle de sivil-asker aydın gençliğimiz bu gelişmede en ön safta yer aldı.
Eğer bu devrimci yükseliş gerçek anlamda Marksist-Leninist bir ideolojinin rehberliğinde yönlendirilebilseydi, Türkiye’de devrimin olması bile mümkün olabilirdi. Böylesine olumlu bir durum vardı o yıllarda.
Kıvılcımlı Usta da bu süreçte etkin olmak, belirleyici olmak, sürece gerçek
devrimci ideolojinin yol göstericiliğini katmak için ilerlemiş yaşına ve ölümcül prostat kanserine rağmen çok aktif bir çabanın içerisine girmişti. Her biri
Türkiye Devrimci Hareketinin temel taşı sayılabilecek, Türkiye’nin orijinal
devrim öğretisini oluşturan kitaplar kaleme almaya ve yayımlamaya başlamıştı. Buna ek olarak, büyük şehirlerimizde konferanslar veriyor, kendini sol
olarak adlandıran yayın organlarına makaleler gönderiyordu. Önderimizin bu
emekleri, meyvelerini veriyordu. Jöntürk gelenekli Üniversite Gençliğimiz,
Ordu Gençliğimiz ve Aydın Bilim İnsanlarımız, bu kitapları, makaleleri okuyor, benimsiyordu.
İşte bu olumlu gidiş, ABD Emperyalistlerini, onların CIA’sını, Gladio’sunu-Kontrgerilla’sını ve Türkiye Parababalarının MİT’ini, siyasilerini olağanüstü rahatsız etmişti. ABD, hemen meseleyi tartışmış, değerlendirmiş ve kararını vermişti: Bu süreci tersine çevirmek ve Karşıdevrimi Türkiye’de hâkim
kılmak için acele, daha önce İran’da, Latin Amerika’da, Yunanistan’da olduğu
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gibi, Orduya bir faşist darbe yaptırmak şarttı, onlara göre. Hemen bunun hazırlıklarına geçtiler.
Onlara göre bu işin ilk adımı Kıvılcımlı’nın etkisini sıfırlamak olmalıydı.
Böylece de devrimci hareket gerçek bir devrimci önderden mahrum bırakılmış olurdu. O zaman bu hareketi kolayca, istedikleri gibi yolundan, rayından,
rotasından çıkarabilirler; sonu hüsran olacak çıkmaz yollara yönlendirebilirlerdi.
İşte bu baptan Kıvılcımlı’ya karşı korkunç, aşağılık, hayâsızca bir saldırı
kampanyası başlatıldı:
Güya Kıvılcımlı 1930’larda Partiden (TKP’den) atılmıştı. Kıvılcımlı, bir
kadın aracılığıyla MAH (MİT’in eski adı) tarafından avlanmıştı. Bu iki iblisçe, namussuzca yalanı, Birinci Sahte TKP’nin Doğu Berlin’deki yüreksiz,
namussuz şefi İsmail Bilen söylüyordu.
Ayrıca tüm küçükburjuva oportünist gruplar tarafından Gençlik içinde tekrarlanan bir başka yalan ise şuydu:
Güya Kıvılcımlı uzun hapislik yıllarında içeride kafayı üşütmüştü. Dengesini kaybetmişti. Evinin bahçesine heykelini dikmişti, her sabah da kalkıp
heykeline selam veriyordu. Böyle bir adam geçmişte çok iyi bir komünist de
olsa artık ciddiye alınamazdı. Dolayısıyla da devrimci hareketin böyle eski
bunaklardan temizlenmesi gerekmekteydi.
Bu ikinci yalana, genç bir üniversite öğrencisi olarak biz de kanmıştık,
çocuk saflığımız, masumiyetimizle. Ayrıca da bizim her söylenene inanmak
gibi, bir zaaf mı diyelim, bir özelliğimiz var. Gençlik içinde bu yalan hızla
yayılmaktaydı. Tabiî önderimize karşı güvenilirliği de önemli oranda sarsmaktaydı.
Bugün gibi hatırlarım; Beyazıt’ta Fen-Edebiyat Fakültesinin Su Ürünleri
Fakültesinin (o zaman Kimya Fakültesiydi aynı yer) aşağı tarafındaki yani
Vezneciler Caddesi’nin girişinin sol köşesindeki birkaç pay-basamak merdivenle çıkılan kahveye oturmuş çay içip sohbet ediyorduk arkadaşlarla. Bunlardan Bulancaklı Hidayet Kaya adlı arkadaş da aynı yalana inanmış olmalı
ki, onu içtenlikle tekrarladı, savundu. Biz de bilmediğimizden onayladık bu
arkadaşı.
İşte o günlerden bir iki ay sonra Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünden
sınıf arkadaşımız Sefer Güvenç’in (Lozan Mübadilleri Vakfı Genel Sekreteri’dir şimdi) elinde Kıvılcımlı’nın temel eseri olan “Tarih Devrim Sosyalizm”i gördüm. İçimden “yahu bu bunak adam kitap da yazmış”, diye geçirdim
gülümseyerek. Okumaya meraklıyız ya, kitabı alıp bir göz atayım istedim.
Bir de ne göreyim? Daha ilk satırından itibaren sıkı bir mantık ağıyla örülmüş
derin bir araştırmanın, gözlemin dâhice değerlendirilip ortaya konulduğu bilgi
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yüklü metinlerle karşılaştım. Şaşırdım. Bunu yazan bunak olamaz, sıradan
biri de olamaz. Bu en azından büyük bir zekânın, çabanın ürünü, olağanüstü doğrularla dolu, okunması benim için mecburi bir eserdir, dedim. Ve işin
aslını bütünüyle öğrenip kavramak için kitabı edinip okumayı o kısa birkaç
dakikalık zaman süreci içinde kafama koydum. Hemen ertesi gün, Babıâli
Caddesi’nin girişinde, Çatalçeşme Sokak’a dönmeden hemen öncesindeki
Öncü Kitabevi’nden “Tarih Devrim Sosyalizm”i aldım, doğruca Beyazıt Merkez Kampusu’nun kitaplığına girerek okumaya başladım. Tahminen 10-15
gün içinde de okuyup bitirdim. Çok etkilendiğim bazı bölümleri tekrar tekrar
okudum.
İnsanlığın başından geçenlerin gerçekte ne iseler öylece sebep-sonuç ilişkileri içinde birbirinden çıkagelerek canlı bir bütünlük oluşturacak biçimde,
usta işi bir sinema filmi gibi ya da belgesel film gibi gözümün önüne serildiğini, belleğime yerleştiğini gördüm. O güne dek çok meraklı olduğum Tarihin
bize anlatılan şeklinin tamamıyla yakıştırma sebeplerden, sebep-sonuç ilişkilerinden kopuk, nerdeyse akıl dışı, cansız, kuru, hiçbir bütünlük oluşturmayan
ipe sapa gelmez sözde bilgi yığınlarından ibaret kaldığını hayretle gördüm,
anladım. Demek ki okullarda anlatılanlar, ders kitaplarında önümüze konanlar
burjuva metafizik mantığın derme çatma bilgileriymiş ve gerçek Tarihle bir
ilgileri yokmuş.
Dünyam aydınlanmıştı. Bambaşka bir dünyanın insanıydım artık. Ve gerçek Tarihi yani insanlığın başından geçenleri, Tarihöncesini de kapsamak üzere görmüş, öğrenmiş, kavramıştım. İşte bu kitap Tarihin materyalist açıdan
değerlendirilmesinin anıt bir eseriydi, bir şaheseriydi ve doruğuydu. Tarihi
Materyalizmin yani Tarihin, her türlü doğaüstü müdahaleden arındırılarak,
kendi özgün seyri içinde araştırılıp, incelenip, değerlendirilip ortaya konuşunun son sözüydü. Kıvılcımlı Usta, Marks’ın vasiyetini yerine getirmişti.
Zaman ve veri yetersizliğinden dolayı kendisinin inceleyemediği ama incelenmesini önemle önerdiği, vasiyet ettiği bir konunun işlenip ortaya konmasıydı. Engels de Marks’ın vasiyetini ele almış, o alanda çok önemli gelişmeler
sağlamış ve bunu “Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni” adlı anıt
eserinde ortaya koymuştu. Fakat Engels, yine veri yetersizliğinden dolayı,
Batı toplumlarının gelişim süreci üzerinde derinleşmiş, Doğu toplumlarının
gelişim sürecini ise ele alamamıştı. Bu sebeple de Tarihin bir bütün olarak
baştan sona, materyalistçe ele alınıp etüt edilmesi görevi tamamlanamamıştı.
Dolayısıyla da Tarihsel Devrim Kanunları, ki doğa kanunları kadar kesinlik
taşımaktadır, ortaya konamamıştı. Ya da keşfedilememişti.
İşte Kıvılcımlı Usta, işin bu eksik kalan tarafını da ele aldı. Doğu toplumlarının Tarihöncesinden başlayarak bugüne dek izlediği gelişim sürecini, gidiş
sürecini izledi, değerlendirdi ve Tarihsel Devrim Kanununu ortaya koydu.
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Tarihin bir kör dövüşü olmadığını, ölü olaylar, bilgiler yığınından ibaret
olmadığını, onun da her canlı organizma gibi başından sonuna canlı bir bütünlük taşıdığını ortaya koydu, gösterdi kesin kanıtlarıyla. Tarih artık bir cansız
veriler yığını değil, bir tasnif (sınıflama) bilimiydi, bir sistem bilimiydi. Kıvılcımlı, söz konusu anıt eserinde bunu göstermiş oldu. Aynı zamanda da büyük
devrim ustası Marks’ın, Engels’in vasiyetini yerine getirmiş oldu. Bu Marksizm-Leninizmin teorik hazinesine Lenin sonrası yapılan en büyük katkıydı.
Bu da göstermekteydi ki, Kıvılcımlı da tıpkı Marks, Engels, Lenin Ustalar
gibi, onların gerçek mirasçısı ve devamcısı olan bir devrim ustasıydı.
Kıvılcımlı, sadece teorik çalışmayla yetinmedi. Pratikte de gözünü budaktan sakınmaz yiğit, kararlı, fedakâr bir savaşçıydı. Yalan, hile, dolap nedir bilmez bir ahlâk anıtıydı. Düşmana karşı her zaman bilenmiş bıçak gibi parlayan
bir devrimci öfkesi ve kini vardı. Yoldaşlarına karşıysa çok hoşgörülü, yüreği
sevgi dolu bir yoldaştı, bir önderdi. Her an, her zaman kelle koltukta savaşmıştı. Canını hiç kimseninkinden tatlı görmemişti. “Bu kavgada vurmak da
var, vurulmak da. Hepsi de vız geldi ve gelmelidir” şiarı ile yaşamıştı hayatı boyunca.

Kıvılcımlı ve öğrencileri için
işkencede direnmek en büyük devrimci erdemdir
Önemli özdeyişlerinden biri şudur: “Hayatım boyunca işkencede direnmeyi en büyük devrimci erdem saydım”.
Evet, girdiği işkencehanelerden hep başı dik çıkmıştır. İşkencecilerini çaresiz bırakarak bir anlamda perişan ederek çıkmıştır. Çünkü Kıvılcımlı’nın
ağzından hiçbiri tek kelime alamamıştır, örgütü ve şahsi devrimci faaliyetleri
hakkında.
Aynı zamanda da devrimci onuru hep en yükseklerde tutmuştur. İnanç ve
kanaatlerini gizlemeye asla tenezzül etmemiştir, Marks-Engels’in dedikleri
gibi.
İşkencecilerine ve mahkemelerdeki Parababaları savcılarına, hâkimlerine
sadece şunu demiştir:
“Düşünce nokta-i nazarından komünistim. Fakat herhangi bir komünist örgüt tanımam, bilmem. Ne bir komünist örgütle, ne de bir komünist
kişiyle tanışıklığım, ilişkim yoktur. Dolayısıyla da sizin isnat ettiğiniz hususlarda hiçbir bilgim ve görgüm yoktur.”

Acıdır, işkencehanelerde de mahkemelerde de tek başına kalmıştır. Onun
dışında hiçbir yoldaşı onun gibi olamamıştır. Başı dik çıkamamıştır işkence
odalarından. İşin en acıklı olanıysa, küçükburjuva aydınlar ortamında onun
bu direnişi yoldaşlarının büyük bir alınganlığa girmesine ve kendisine düşman
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kesilmesine yol açmıştır. Neyse, bu yönü geçelim...
Kıvılcımlı, ömrü boyunca tuttuğu savaş cephesini asla terk etmemiştir.
Onun bu davranışını örnek alan biz devamcıları da 12 Mart-12 Eylül Faşist
diktatörlükleri sürecinde asla yurtdışına çıkmadık. Savaş mevzilerimizi terk
etmedik. Örgütlülüğümüzü ve mücadelemizi bu ağır koşullara uydurarak koruduk ve sürdürdük, hiç kesintiye uğratmadık. İşkence odaları da, 146. maddeden idamla yargılanmalarımız da hiç umurumuzda olmadı ve örgütlülüğümüzü dağıtamadı. Mücadelemizi kesintiye uğratamadı. Çünkü biz, işkencecilerin de direnişimiz karşısında yenilgilerini kabul edip itirafta bulundukları
gibi Kıvılcımlı’nın öğrencileriydik. Ve elbette onun gibi davranacaktık.
ABD Emperyalistleri ve onun ajan örgütleri kendi aşağılık çıkarları açısından elbette ki Kıvılcımlı gibi bir büyük önderi, bir devrim ustasını saf dışı
etmek için ellerinden geleni artlarına koymayacaklardı. Öyle de yaptılar.
Kıvılcımlı, ABD’nin ve CIA’sının kendisine yaptığı bu şerefsizce oyunu
Türkiye Devrimci Hareketine karşı giriştiği imha harekâtını şöyle anlatır “Yol
Anıları”nda. “Yol Anıları”, bilindiği gibi Usta’nın ölüme giderken içinden
geçtiği son birkaç ayın hikâyesini nakleder:
“CIA’nın milyarları bizden daha baskın çıktı. Kendi planlarına en uygun gelen Gerillacılığı, tedhişçiliği sosyalizm imişçe inanç prensibi yapmış
üç-beş genci Latin Amerika taklitçiliğinde sonuna dek kışkırtmayı becerdi. Maksat, sosyalizmi kökünden kazımak için, küçükburjuva yırtınmalarını terörizmle karıştırmaktı. Karıştırıldı: Ve bugünkü ortam fazlasıyla
kotarıldı. Çünkü bizim bütün gücümüz, göğsümüzdeki temiz inancımızdı.
CIA ve ajanlarının milyarları, on binlerce ajanları, füzeli ve ABC öldürücü silahlı üsleri Türkiye’yi ve Devlet’in subaşlarını ustalıkla kesmiş, bütün yerli gizli ajan örgütlerini yedeğine almıştı. Eşit kurallar, şartlar ve
olanaklar içinde, eşit fırsatlarla çalışamıyorduk. Basını ile Siyasi Partileri
ile gizli açık tarikatları ile, Kur’an Kursları, İmam-Hatip Okulları, din
dersleri, “Ergenekon Aslanları”, Kafkas gömlekli ve maaşlı komandoları,
profesör provokatörleri, tiryakileşmiş ajan Başbuğları ile, sivil asker her
işte parmağı olan yabancı uzmanları ile Uluslararası yüzlerce sınanmış,
başarılı CIA ve Parababalığı Örgütleri, deniz, hava filoları ile... Sosyalizm
düşmanlığı en ustaca ve en sinsice yollardan, bıkmaksızın, usanmaksızın
monte ediliyordu.” (Yol Anıları, s. 98, 21.05.1971, Öğle Sonu, Derleniş Yayınları, İstanbul, Ekim 1998)

Evet yoldaşlar, CIA, Devrimci Gençliğe habire Latin Amerika tipi gerillacılığı öneriyordu, sureti haktan görünerek. CIA’nın yerli ajanları Mahir
Kaynak’lar ve benzerleri durup dinlenmeden gençleri gerillacılığa özendiriyordu. Kıvılcımlı Usta’nın savunduğu devrim anlayışıysa Leninist Devrim
anlayışının Türkiye şartlarına uyarlanmış, orijinal yerli devrim öğretisiydi.
Bunu kötülüyordu CIA. Bunun modasının geçtiğini söylüyordu. Devrimin ge435

rillacılıkla, kırlardan şehirlerin kuşatılması sonucu zafer kazanacağı iddiasını
benimsetmeye çalışıyordu gençlere. Ne yazık ki gençlik de bu sahte çağrıya,
bu hainane çağrıya kandı.
Bu namussuzca düzenbazlığı, yaşayıp tanığı olmuş namuslu yurtsever aydın, hukukçu Turgut Kazan da katıldığı bir televizyon programında şöyle dile
getirir. Bu konuya ilişkin Odatv’de çıkan haberi nakledelim:
“TVNET ekranlarında 12 Mart sebebiyle yapılan Gündem Özel programının konuğu Hukukçu Turgut Kazan, Mahir Kaynak’ın ajan provokatör olduğunu söyledi.
“Veyis Ateş’in sunduğu programda 12 Mart döneminde İstanbul Üniversitesi’nde öğrenci olduğunu ve Mahir Kaynak’ı üniversitede dinlediğini belirten Kazan, “Devrim namlunun ucundadır. Sandığa sizi inandırmak isteyenlere inanmayın.” şeklinde sözlerine ne diyeceksiniz?” dedi.
“Kazan sözlerine şöyle devam etti:
“Elbette ben o konuşmaları dinlemiş bir insanım. Gençleri Filistin’de
eğitime götürmek üzere kaydeden, açıkça deftere yazan ve götürenler
kimlerdi? Derin Devlet, ABD, Türkiye’de demokrasiyi boğmak isteyenler.
Ki biz 9 Mart’ın tarihini bilmiyoruz onu sonradan öğreniyoruz. Demek
ki 9 Martçılar kendileri Baasçı bir rejimmiş gibi iktidara gelip Türkiye’yi
sosyalist yapacaklarına inanmış olabilirler. Ben Güneydeki bütün illere
giderek sakın ola Filistin’e gitmeyin demiştim. Bunun başrolünü oynayan
da Mahir Kaynak idi. Bu gerçekleri görelim.” (http://www.odatv.com/n.
php?n=mahir-kaynak-ajan-provokatordur-1403131200)

Burada çağrışım oldu: Bu aşağılık ajan bilindiği gibi birkaç ay önce öldü.
Bir devlet töreni yapıldı. O törene MİT Müsteşarıyla birlikte ve diğer bir yığın
satılmışla birlikte, Bin Kalıplılar’ın bugünkü Milli Merkezci dostlarından Süleyman Demirel de çelenk gönderdi. Yani yakını sayar Mahir Kaynak’ı. Bu da
Bin Kalıplılar’ın haysiyetsizliğine, namussuzluğuna bir örnek daha oluşturur.
Bin Kalıplılar, alayı böyle Amerikancı halk düşmanlarından oluşan satılmışlarla, devrimci kanı içmişlerle sarmaş dolaştır şimdi.
Denizler’in ve Mahirler’in önderlik ettiği devrimci gençleri CIA, bu anti-Leninist sözde devrim anlayışıyla çıkmaz yollara iter. Sürek avlarına alır. Ve
sonunda bildiğimiz acı sona sürükler. Sayısız devrimci kanı içer ABD Emperyalistleri ve yerli Parababaları ve onların her türden hizmetkârları.
Mesela yine bir çağrışım daha oldu:
Mahirler, Cihanlar Kartal Maltepe Askeri Cezaevi’nden kaçacaklarında
onların tünel kazdığını cezaevi idaresi ve Tümen Komutanı fark ediyor. Ve
olayı CIA’ya aktararak ondan görüş istiyor. CIA’nın direktifi aynen şudur:
“Bırakın kaçsınlar. Dışarıda onları takibe alın, hepsi bir yerde toplandığında
topluca infaz edin.” Yerli Parababaları, onların siyasileri, MİT’i, polisi, Kontr436

gerilla’sı aynen de öyle yapıyor.
Denizler’i de Demirel’lerin, Baki Tuğ’lar’ın, Ali Elverdi’ler’in ve bilumum ABD Emperyalizmi ve faşizm yardakçılarının uşaklarının aracılığıyla 6
Mayıs 1972’de astırıyor, bildiğimiz gibi ABD ve onun CIA’sı.
Mahirler’in, Cihanlar’ın Maltepe Askeri Cezaevinden kaçışlarıyla ilgili
CIA direktifini Erol Mütercimler nakleder, “Büyük Kumpas Ergenekon”
adlı kitabında. Tümgeneral Memduh Ünlütürk, 12 Mart Faşist Diktatörlüğü
döneminin 1. Ordu İstihbarat Daire Başkanıdır. Ünlü Ziverbey Köşkü işkencehanesinin de kurucusudur aynı zamanda, görevi gereği. Erol Mütercimler’e
verdiği röportajda bu konuya ilişkin aynen şunları söyler:
“Benim için bu konuşmada en önemli şunları anlattı: “Biz Mahir Çayan’ların hapishaneden kaçacağının enformasyonunu aldıktan sonra Faik
Türün, ben, sonra Turgut Sunalp geldi, bir durum değerlendirmesi yaptık.
Sonra Faik Türün Ankara’yla konuştu. Bir gün sonra dört Amerikalı subay geldi. Bu toplantıda ben de vardım, Amerikalı subaylar vardı, durum
değerlendirmesi yapıldı. Hapishaneden kaçma hazırlığı yapıldığı istihbaratı kendilerine
aktarıldı. Onlar şunu söylediler: Bırakın kaçsınlar.
Ve bunların hapishaneden kaçabilmeleri için de ne gerekirse yapın. Örneğin hiç arama yaptırmayın. Kazılan toprakların saklanmasına göz yumun
gibi 26 maddelik bir öneri dizisi verdiler. Ondan sonraki süreçte şu planlandı: Bunlar hapishaneden kaçacak. Kaçışları dakika dakika izlenecek.
Ondan sonra hiçbirisi hayatta bırakılmayacak.
“General Ünlütürk şöyle devam etti: “Ben Amerikalı subaylarla iki
toplantıya katıldım. Üçüncü toplantı yapıldığında beni odaya almadılar ve
bundan sonra benim bu grupla herhangi bir ilişkim olmadı. Arada ne oldu
bilmiyorum. Faik Türün’le de ilişkim koptu.”
“Bu ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilmiyorum. Ben burada Ünlütürk’ün konuşmasını sadece aktarmakla yetiniyorum.” (agy, s. 354)

CIA yönetimindeki Kontrgerilla’nın ve 12 Mart Faşist Diktatörlerinin Kızıldere’de katlettiği devrimci gençlerimiz işte böyle acımasız, caniyane bir
sürek avı sonucunda orada toplanmışlar ve canlarını vermişlerdir.
Olayın böyle bir av sonucu gerçekleştiğini Cihan Alptekin’in ablası Nuran
Alptekin Kepenek de “Oy Cihan Bizum Cihan” adlı Kızıldere şehitlerine
bir ağıt niteliğindeki kitabında netçe söyler.
Oysa Kıvılcımlı Usta, devrimci gençlerimizi bundan sakındırmak için ne
kadar da çabalamıştı. Ama genç yoldaşlarımız bu havaya kapılmışlardı bir
kere. Her biri kendini potansiyel bir Fidel, Che olarak görüyordu. Hiç kulak
asmadılar Usta’nın sözlerine. Tersine, onu pasifistlikle, revizyonistlikle suçladılar bir de...
Kıvılcımlı’ya karşı CIA yönetimindeki tüm yerli satılmışlar güruhu saldı437

rıya geçmişlerdi. Amaç onu etkisizleştirip saf dışı bırakmaktı.
İşte tam da bu dönemde Kıvılcımlı’nın, yapıp ettiğini “CIA Sosyalizmi”
olarak değerlendirdiği Bin Kalıplı Şef Doğu Perinçek ve PDA Avanesi devreye girdi. Kıvılcımlı Usta’ya iblisçe, çirkefçe, kuduzca ve alçakça bir saldırı
başlattı. Sözüm ona “ideolojik” bir saldırıydı bu. Fakat esasında o da CIA’nın
ve yerli Gladio’nun diğer güçleri gibi aldığı bir sinyal sonucu saldırıya geçmişti Usta’ya karşı.
Saldırısının odak noktası Kıvılcımlı’nın saf dışı edilmesi ve Orduyla devrimci gençlerin arasının açılması hatta karşı karşıya getirilmesiydi. Sonucunda da Orduyla devrimci gençliği çatıştıracak ve genç arkadaşlarımızı kırdıracaktı. Ne yazık ki sonuç da böyle oldu.
D. Perinçek, Usta’ya karşı bu namussuzca cihadında Marksizmin alfabetik
doğrularını, bağlamından kopararak, anlamlarını saptırarak kendi namussuzca
amacına yönelik olarak kullanmaya çalışıyordu. Böylece de o dönemde daha
Marksizmin alfabetik doğrularıyla haşır neşir olan, onları öğrenmeye çalışan
genç, heyecanlı devrimci arkadaşları etkilemek ve kandırmak istiyordu. Nitekim kandırdı da.
Orduya saldırıyordu Bin Kalıplılar Şeyhi. Kıvılcımlı Usta’yıysa orducu
olmakla, dolayısıyla da Marksizmin devlet teorisini reddetmekle itham ediyordu. Tabiî çok düzenbazca bir oyun, bir aldatma peşindeydi. Oydu yaptığı. Şimdi, o saldırısından bazı bölümler aktaracağız. Bin Kalıplı, Kıvılcımlı
Usta’ya yönelik saldırı yazılarını “Kıvılcımlı’nın Burjuva Ordu ve Devlet
Teorisinin Eleştirisi” adıyla kitaplaştırdı. O sözde kitap 1975 Şubatı’nda Aydınlık Yayınları’ndan çıktı. Aktarmalarımızı buradan yapacağız. Bin Kalıplı,
bu kitabına bir de önsöz yazar, Aralık 1974’tarihli. Buradan başlayalım aktarmaya:
“Bu broşürdeki yazılar, ilk olarak 23 Şubat ve 2 Mart 1971 tarihlerinde, Proleter Devrimci AYDINLIK dergisinin 31. ve 32. sayılarında imzasız olarak yayınlandı. O sırada Marksist-Leninist hareket ile revizyonizm
arasında yoğun bir ideolojik mücadele hüküm sürüyordu. TİİKP Savunması, 1970-1971 yıllarında yaygınlaşan oportünist ve revizyonist akımlardan bazılarını şu şekilde tahlil ediyor:
“Parlamentarizmi savunan burjuva sosyalistlerine karşı mücadelede,
devrimci hareket içinde darbeci ve milliyetçi akımlar ortaya çıktı. Bunlar, parlamenter yolu reddederken, burjuvazinin bazı kesimlerinin darbe
yoluyla iktidarı ele geçirmesine bel bağladılar ve ordunun devrimci olduğunu iddia ettiler. Bu suretle, işçi-köylü yığınlarının mücadelesini küçümsediler ve devrimin halk yığınlarının eseri olacağını reddettiler. İşçi-köylü ittifakına dayanan halk cephesi yerine, darbeci ve reformcu burjuva
akımlarıyla ittifakı savundular. Ordu içindeki darbecilerle uzlaşmak,
onları geniş halk yığınlarının taleplerinden uzaklaştırdı ve milliyetçiliğe
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götürdü. Bu sebeple, Kürt milletinin kendi kaderini tayin hakkını reddettiler ve proleter enternasyonalizmine karşı çıktılar.
“Bunlar, bir yandan burjuva kuyrukçuluğu yaparken, diğer taraftan
ilerici ve devrimci güçleri bölen bir tutum takındılar. Marksist-Leninist
ilkeleri reddettiler. Leninist bir partinin kurulmasına karşı çıktılar. Türkiye Komünist Partisi’nin 1926 Programı’na tamamen zıt bir çizgiyi savundular. Devrimci kadroları, Türkiye Komünist Partisi’nin devrimci
geçmişinden ve Marksist-Leninist ilkelerden koparmaya çalıştılar.”“ (TİİKP Davası – SAVUNMA, 1. Baskı, s. 572 – 573)
“Devlet ve ordu konusunda revizyonist hayaller yayanların başında,
Hikmet Kıvılcımlı, Mihri Belli ve TİP’in oportünist yönetici kliği geliyordu. Bunlardan Hikmet Kıvılcımlı, sınıflar üstü devlet ve ordu teorisini, tâ
İslâm tarihinden ve Osmanlılardan başlattığı bir “tarih tezi”ne dayandırmaya çalışıyordu.
“Hikmet Kıvılcımlı’nın siyasî çizgisi, reformcu burjuvazinin darbeci
kesiminin kuyruğuna takılmaktan ibaretti. Bu siyasî çizginin ideolojik
özünü, “Türkiye’nin orjinalitesi” olarak tanıttığı “tarih tezi” meydana
getiriyordu. Geniş halk yığınlarını yaklaşan faşist askeri diktatörlük tehlikesine karşı uyarmak, işçi sınıfını ve bütün devrimcileri Marksist-Leninist ilkelerle cihazlandırmak gerektiği bir sırada, Hikmet Kıvılcımlı,
ordunun “devrimin vurucu gücü” olduğunu tekrarlayıp duruyordu. O,
Türkiye tarihindeki bütün devrimci atılımların ordu tarafından yapılmış
olduğunu iddia ediyordu. Bütün bunlar, bu broşürdeki dördüncü yazının
da gösterdiği gibi, Türkiye’deki işçi sınıfı hareketinin daima reddetmiş
olduğu oportünist, anti-Leninist görüşlerdi.
“Bu en sistemli ve en gerici revizyonist teoriyi yıkmak için, genel olarak Marksist devlet teorisi üzerinde durmanın yanısıra, Hikmet Kıvılcımlı’nın “tarih tezi”ni de eleştirmek gerekiyordu. Bu görev, burada okuyacağınız yazılarda yerine getirildi. (Doğu Perinçek, Kıvılcımlı’nın Burjuva
Ordu ve Devlet Teorisinin Eleştirisi, Aydınlık Yayınları, Birinci Baskı: Şubat
1975, Önsöz, s. 7-8)

Kıvılcımlı Usta, Bin Kalıplı düzenbazın Tarih Tezi’ne saldırısına o günlerde hak ettiği yanıtı vermişti. Bu yanıt “CIA Sosyalizmi Tarih Kalpazanları” başlığıyla 9 Mart 1971 tarihli Sosyalist Gazetesi’nde yayımlanmıştı.
Biz de Usta’nın bu yazısını eleştiri serimizin 14 no’lu bölümünde tam olarak
aktarmıştık. Orada görüldüğü üzere Usta’mız, Bin Kalıplı’nın saldırısının tümüyle yalandan, demagojiden oluşan bir kalpazanlık olduğunu kesin ve açık
bir şekilde ortaya koymuş ve göstermiştir. Bin Kalıplı, burjuva profesörlerin
metafizik tarih anlayışlarını sahiplenerek onunla Usta’mızı vurmaya kalkmıştı. Ama ava giden avlanır misali namussuzluğunda suçüstü yakalanmıştı. Ve
içyüzü ortaya serilivermişti. Dediğimiz gibi, 14 no’lu yazımızda aktarmıştık
Usta’mızın o cevabını. Ama burada bir kere daha o yazıyı yayımlamak, tek439

rara düşme pahasına da olsa bizce yararlı olur. Hani öğrenme psikolojisinde
de kuraldır ya; tekrar, öğrenmeyi olumlu yönde etkiler. Hatırlanacağı gibi o
yazı şöyleydi:
“CIA SOSYALİZMİ TARİH KALPAZANLARI
“9 Mart 1971
“Ak-Aydınlık, onu yanlışlıkla okuyacak olan her delikanlıyı, “Hanya’yı Konya’yı bilmez” enayi yerine koyarak şöyle diyor:
“Proletaryanın devrim hedefine yönelmeyen bir tarih tezi, proletaryanın
bilimi değildir.”
“Söz konusu Tarih Tezi’nin özü “Antika Tarih”in gidiş kanunudur. Bu
kanuna göre sınıflı toplum (yani medeniyet-uygarlık) insanlığı ne zaman
bir çıkmaza soktuysa, o zaman barbarlık (yani sınıfsız toplum, ilkel sosyalizm) kılıcını çekmiş, Gordios’un kör düğümünü kesmiştir. Bu Tez’de
“proletaryanın Devrim hedefine yönelmeyen” ne var?
“Anlatılan açıktır. Sosyalizm, toplu yaşamak zorunda olan insanlığın
öyle güçlü bir eğilimidir ki, en ilkel (tarihöncesi) biçimi ile dahi, yedi bin
yıl toplumu yok olmaktan kurtarabilmiştir. Modern İşçi Sınıfı gibi bir
devrimci sosyal sınıfın bulunmadığı antik medeniyetler boyunca, barbarlığın ikide bir yarattığı rönesanslar (dirilişler), gerçekte (ilkel bile olsa)
gene Sosyalizm’in eseridir. Modern İşçi Sınıfının Sosyalizmi ile İlkel Sosyalizm arasında, medeniyet tarihçilerinin uydurdukları uçurum üzerinde
insancıl bir köprü vardır.
“Sosyalist beycikler, bu Tez’de ve yığınla aydınlatıcı başka sonuçlarında, “proletaryanın devrim hedefine” yönelmemiş hangi noktayı görüyorlar?
“Bunu anlamış ve anlatmış değiller. Ancak kırk yıl işlenmiş bir araştırmayı, birkaç saatlik üstün körü ve kuyruk acılı okumayla, bir vuruşta
yere sermek sevdasındalar. O yüzden, Tez’in bütünlüğü içinde değerlenebilecek birkaç satırının önünü sonunu makaslayarak, Tez’in aslını bilmeyen birkaç çocuğu kandırmaya yeğkiniyorlar.
“Kara Cümlesi Eksik Sosyal Cambazlıklar
“Tabiî her sosyal tez gibi, söz konusu Tarih Tezi de, “kürsü sosyalisti”
Beyciklerin sandıkları gibi yahut göstermeye çabaladıkları gibi bilim için
bilim yapma hevesinden doğmadı. Doğulu toplumlardaki sosyal sınıf savaşlarının batıdakilere göre çok daha karmaşık oluşu yüzünden yapılmış
kırk yıllık teorik-pratik savaşların bir sonucuydu. İster istemez o çok özellikli savaşların anlamları ve gelişmeleri üzerinde uygulamalara yankılar
verecekti.
“Ak-Aydınlıkçı sosyalist beyciklerimizi de en çok üzen şey bu uygulamalar olmuş. Uygulamalardan birisi Tarih Tezi’nin Osmanlı Tarihinde is-
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patlanışıdır. Buna öyle içerlemişler ki, her kızdıklarına akrep kuyrukları
ile sokmaya çalıştıkları, o yaman “revizyonizm”lerini nasıl kullanacaklarını bilemiyorlar. Şöyle “bilgincil” sözler kekeliyorlar:
“Kıvılcımlı’nın tahlilinde, tarih içinde toplumun geçirdiği sarsıntılar, bir
ileri aşamaya atılıştan hep kulak arkası edilmektedir.”
“Eş mâna?” Ne demek istedikleri anlaşıldı mı? Yüksek öğretimde bu
denli “kara cümlesi eksiklik” olmamalı. Belki bir kaleme alış veya düzeltim yanlışıdır. Geçelim. Asıl okuyacak olana Tarih Tez’inden iki fare
yakalayıp sunuyorlar:
“1- Osmanlılığın “kuruluş” problemi;
“2- O problem yüzünden tarihi “dümdüz”, “metafizik” görüş…
“Ak-Aydınlıkçı sosyalizm aslanları, bu iki iddialarını tutturabilmek
için “dümdüz” yalanlar uydurup, hiçbir metin vermeksizin inanılmaz
“cambazlıklara” girişiyorlar. Sırasıyla görelim.
“Osmanlılık üzerinde, Tarih Tezi’nin açık metinleri yerine, cici sosyalizmin şu iki makyajlı genelev sermayesi müşteriye sunuluyor:
“Kıvılcımlı, Osmanlı Devletinin kabile demokrasisi gelenek ve görenekleri üzerine kurulduğunu söylüyor. Tam tersine, Osmanlı Devletinin kurulması kabile demokrasisinin yıkılması ve yerini feodal bir devletin alması
olayıdır.”
“Kıvılcımlı’nın böyle bir cümlesi yok. Cici sosyalizm Beyciklerinin
“bilimsel” kafacıkları öyle yakıştırmış. Sonra dönüp o bayağı yakıştırma üzerine Kıvılcımlı’yı arkadan vuracaklar. Böyle uydurma lâfla adam
kandırmak aslanlık değil, sosyalizm kediliği bile değil, tam müflis küçükburjuva kalpazanlığını ve burjuva düşünce vurgunculuğunu maskeleyen
sosyalizm çakallığıdır.
“Nasıl mı?
“Belirtelim.
“Metafizik Kaşığı İle Skolâstik Pisliği Yiyiş
“Tarih Tezi, Osmanlılığın, kabile demokrasisi “üzerine” değil, kabile
demokrasisinden kaynak almış vurucu güç “tarafından” kurulduğunu
görür. Osmanlılık kabile demokrasisi “üzerine kuruldu” denilirse: Osmanlılık yaşadıkça, hep kabile demokrasisi üzerine dayandı, demek olur
ki, gerçeğe aykırı düşülür. Çünkü “Osmanlı Devleti kurul”dukça elbet
“kabile demokrasisi yıkılmış”tır.
“Kabile demokrasisi hem kendisi yıkılıyor, hem Devleti kuruyor, bu
nasıl olur denecek? Bu “çelişkidir” denecek. Tamam; biz de onu söylüyoruz. Eğer bu söylediğimiz, kendi aklımızdan uydurulmuş bir çelişki olsaydı, elbet “saçma” olurdu. Ne var ki, Osmanlı Tarihinin som gerçekliği
o çelişkinin zembereği ile kurulmuştur. Yâni, İslâm ve Bizans derebeylik
devletlerini yıkan da, Osmanlı Devletini kuran da aynı zamanda, aynı

441

ilkel sosyalizm ilişkilerini yaşatan “kabile demokrasisi”nin ilk Osmanlı
ilblerine (gazilerine, şövalyelerine) verdiği güçtür.
“İlk Osmanlılar Bizans tekfurları, yahut Selçuk Sultanları gibi derebeyleşmiş bulunsa idiler, fethettikleri yerlerde Dirlik Düzeni denilen köklü toprak reformunu ve tarihsel devrimi yapamazlardı. O zaman toprak
köleliğinden “Çiftçi” durumuna geçmek isteyen ezik köylüye halk yığınlarınca kucak açılarak karşılanmazlardı. Dolayısı ile Osmanlı Fütuhatı,
saman alevi gibi, üç kıtayı çarçabuk saramazdı. Osmanlı Devleti 600 yıl
yaşayamazdı. Bütün o zincirleme tarih olayları en kör gözün bile görmezlikten gelemeyeceği gerçekliklerdir. Hacıağa yahut Finans-Kapital veletlerinin paşa keyiflerince uyduracakları sosyalizm kalpazanlığı ile görmezlikten gelinemezdi.
“Buna karşılık, o Tarihsel Devrim prosesinin vurucu gücü olan İlkel
Sosyalizm (Ak-Aydınlık Beyciklerinin sevdikleri deyimle: “kabile demokrasisi”) Osmanlı Devletini kurarken, kendi kan örgütlerinin yıkılışını getirmedi mi? Getirdi. Devleti kuran güç yıkılır: Bu canlı, gerçek çelişkiyi
namusluca kavramak için, üç buçuk skolastik kürsü döküntüsü cici sosyalistin üç buçuk yılda “diyalektik maddeciliği” ezberleyip metafizik beyinsizliğe soysuzlaştırması yetmez. Diyalektik, ezberlenecek bir CIA Sosyalizminin dogm’u değildir. Tarih içinde canını dişine takıp dövüşenlerin,
adım adım uygulayabilecekleri bir metot ve mantık işidir.
“Sosyalizm Çakallarının Vakıfa Pevlemeleri
“Cici Sosyalizm çakalları, onları belki adam olurlar sanmış olan Türkiye İşçi Sınıfı savaşçılarının ayak izlerini koklaya koklaya “pev”lemekle,
bozgunculuk yaratabileceklerini mi umuyorlar?
“Boşuna çaba. Onu, kendilerinden çok daha aktif küçükburjuva şarlatan devrim yobazları bile yapamadılar. Osmanlı Tarihi, öyle Marksizm
softalığının tekerlemesi gibi “kabile demokrasisinin yıkılması ve yerini
feodal devletin alması” biçiminde olmadı. Bu, eski sapık sosyalizm şarlatanlığı Tortskizmin, aşırı ve keskin “permanan devrim” gevezeliği ile
Leninizmi mat etmeye kalkışmış yenik formülünü tarih alanına yakıştırıvermek olurdu. Tortskizm de, onmaz maskara küçükburjuva beyinsizliği
ile, tarihin basamaklarını “düz” ve “yalınkat” edebiyat mantığı ile atlamak için şöyle demişti:
“Çarlığın yıkılması ve yerini proletarya devletinin alması”
“Bu formül, sürü sürü zıpçıktı aydın sosyalistin ve gizli açık provokatörün ağzının suyunu akıtmış, suyu bulandırmıştı. Tarih öyle yürümedi.
Çarlık yıkıldı. Onun yerine burjuva iktidarı Kerenski’leri kullandı. Sonra
onu işçi-köylü iktidarı kovaladı. Proletarya demokrasisi gene köylü yığınlarıyla sosyalizme geçişi sağladı.
“Tarih ileriye gidiş gibi geriye gidişinde de, hangi basamakları aştı ise,
onları olmamış saymak neyi değiştirir?
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“Osmanlı Tarihi, “kabile demokrasisi” yıkılır yıkılmaz “feodal bir
devlet” biçimine girmedi. Tarihin belirli çağı üzerinde yapılmış bir kesitle,
tarihin bütün gelişimi üzerine genelleme yargı yürütmek: 19’uncu Yüzyıl
ortalarına dek az çok mazur görülebilecek burjuva metafizik mantığını ve
metodunu kullanmak demektir.
“Ak-Aydınlıkçı beycikler, kendilerine sakınmaları için kaç yol açıklama yaptığımız bir çukura düştüler. Burjuva profesörlerinin sempozyumundaki metafizik “Osmanlı Feodalitesi” tekerlemelerini sözde bize
gönderip eleştirimizi alacaklar ve hepsini birden basacaklardı. Bir daha
sözlerinde durmadılar. Burjuva tarih tezini mal bulmuş mağribî gibi yayınladılar. Şimdi düştükleri skolastikle, kendi kafalarını da çorba ederek
cezalandırdılar.
“Söz konusu Tarih Tezi, Osmanlı toplumunun toprak temelinde derebeyleşmeyi azıttıran kesim (mukataa) düzeninden önce, ilk yüzyıl boyu
sürmüş, ikinci yüzyıla doğru Mehmet Fâtih olmadan yeni bir dirilişe uğratılmış bir dirlik düzeni yaşandığını açıklamıştır. Ak-Aydınlıkçı cici beycikler o yüzyıl boyu yaşanmış ve “Mirî Toprak” rejimiyle tâ Tanzimat’a
dek kalıntılarını zaman zaman teptirmiş bulunan Dirlik Düzeni’ni niçin
atlıyorlar?
“Akıllarınca Tarih Tezi’ni yalan dolanla çürütmek için.
“Tarihin Gelişimini “dümdüz” Eden Kim?
“Bir tezi çürütmek için, ilkin onun özünü namusluca, hiçbir tahrife
girişmeden olduğu gibi koymak, sonra yanlışlığını gerçek olayların ışığında açıklamak gerekir. Cici sosyalist beycikler bunun tam tersine kalkışıyorlar. Tez üzerine kendi uydurdukları yalanlara dayanıp, bilmeyenleri
aldatacak şöyle sövgüler havlıyorlar:
“Kıvılcımlı’nın Tarih Tezi Marksist bir tarih kavrayışından uzaklaşmakta, sonuç olarak tarihi dümdüz bir gelişme olarak gören metafizik bir tez
olmaktadır.”
“Evet. Bunu yazabiliyor. Sözcüklerin, anlam namusu tanımayan dillere isyan edemeyeceklerini bilen cici sosyalistlerimiz hep öyle kelimelerin ırzına geçmekle, kendi namuslarını lekelediklerini kavrayamıyorlar.
Yukarıda, Osmanlı Tarihinde burjuva bilginlerinin ve Ak-Aydınlıkçı
çömezlerinin nasıl “metafizik” mantıklarına kurban gittiklerine değdik.
Ak-Aydınlık beyciklerinin en bukalemunu olan D. P.’ye (Demokrat Parti’ye değil, onun ilk faşist komandolarından keskin Sosyalizme fırlamış
Bay D. P.’ye) yanımıza her sokuluşunda en az birkaç öğün söylediğimiz
söz hep; “tarihi dümdüz bir gelişme” saymaktan çekinmesi idi. Şimdi sıra
onlara gelmiş. Onlar bizi “dümdüz gelişme” ile suçluyorlar!
“Ne var ki, Tarih Tezi yıllar yılıdır yazılı ve basılı olarak ortada duruyor. Acep Ak-Aydınlık beycikleri Tez’e “tükaka” demekle kimsenin okumayacağını, hele anlayamayacağını mı sanmışlar?
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“Tarih Tezi, Osmanlılığın ilkel sosyalizmden sınıflı topluma ve en sonra derebeyleşmeye geçişindeki basamakları, en somut örneği ile 300-400
yıl önce yazılmış Osmanlı Tarih’lerinden alıp açıklamıştır. Örnek, Hacı
Halife (G. 1058, İ. D. 1647) ile Naimâ (G. 1121, İ. D. 1708)’nin tarih felsefelerinden özetlenmiştir.
“Tarih-Devrim-Sosyalizm” kitabında, ilkel sosyalizmden medeniyete
geçiş, olağanüstü duru gerçeklikte beş “Tavır” (Aşama) olarak özetlenir:
“1- Tavr-ı Evvel:
“Doğuş sıralarında devletin “Sahib”i vardır. “YOLDAŞ ve GÖZCÜ” demek olan sahibidir o… Sahip sözcüğünün ilk anlamından kayışı, gittikçe
ZIT anlama gelişi, Toplumun özellikle toprak münasebetlerindeki soysuzlaşma, DEREBEYLEŞME gidişi ile geçirdiği değişikliklere ayna olur.” (Tarih-Devrim-Sosyalizm, 1965, s. l63, Derleniş Yayınları, Üçüncü Baskı, s.
244)
“Bu açıklama nedir?
“Tarihin “dümdüz-metafizik” değil, diyalektik bir gelişimle “zıt” (çelişik) gidiş gösterdiğine belgedir. Ve bütün ondan sonraki dört “Tavır”
(Aşama) böyle diyalektik ilişki-çelişkilerle Derebeyleşmeye doğru basamak basamak atlayıp geçer.
“Derebeyliğe Uzanan Dört Aşama
“2- Tavr-ı Sani:
“İlk barbarın ülkücü karakteri aşınmaya başlar. Toplumda o zamana
kadarki KAN teşkilâtı yerine, SINIFLAR ve SINIF dövüşü geçince; artık,
içerideki gerginliği dengeleştirecek eski her şeyde ORTAKLIK: Müşareket
prensibini güden GELENEK ve GÖRENEK’ler YASAK edilecektir.” (ay, s.
165; DY, s. 247)
“KANDAŞLIK bağları yerine KUL ve AĞA, KÖLE ve EFENDİ münasebetlerini geçirmek kolay edinilir bir bilim değildi. O hinoğluhinliği başka
kimse çakmadan öğrenen açıkgöz, eski KAN düzenli EŞİT ve KANDAŞ toplumu ancak atlatabilirdi.” (TDS, s. 167, DY, s. 250)
“Her düşünce dolandırıcısı olmayan için besbelli olduğu gibi: “EŞİT
KANDAŞLIĞI… YASAK” etmekle, onun “GELENEK-GÖRENEK”lerini “YOK” etmek arasında uçurumlar vardır. Toplum bu uçurumlu aşamaları atlaya atlaya en son konağı olan DEREBEYLEŞME’ye varacaktır.
İlgilenenler ayrıntılarını yerinde okur. Son üç aşama için birkaç söz:
“3- Tavr-ı Sâlis:
“Bezirgân Medeniyetin yükselişi”, “sosyal ve ekonomik gelişim devridir.” (TDS, s. 171, DY, s. 256)
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“Demek Toplum, üçüncü aşamasında bile, henüz derebeyleşme arteriosklerozu’na girmemiştir. Gerilemez, ilerler.
“4- Tavr-ı Râbi:
“Bezirgân medeniyetinin durması”, “eski, nispeten namuslu, az çok idealist devlet adamları ortadan kalkmış”tır. “Teâtı-i İrtişâ” (rüşvet alışverişi)
ve “Mala meyilli Ricâl-i Mutlaka” (özel mülkiyet eğilimli müstebit devlet
adamları) türemiştir. (TDS, s. 172, DY, s. 256-57)
“Demek Toplum ancak dördüncü aşamasında derebeyleşmeye başlamıştır. Henüz gerilemez ise de ilerleyemez de.
“5- Tavr-ı Hâmis:
“Bezirgân medeniyetinin çökmesi” (T.D.S., s. 173, DY, s. 258) “Temeli
Bezirgân-derebeyi farelerince aşınmış bir toplumun öteki bütün siyasi, hukuki, ahlâki, felsefi, dini vb. ÜSTYAPISINDA iler tutar yer kalamaz.”
“Artık boğuşma üst tabakaları sarmıştır. HARP önlenemez, sürer. İSTİKRAZ yetmez, arttırılır. DEREBEYİCE ödünç almalarla MÜSADERE’ler, çapulu zenginler katına doğru çıkarır. Onlar, çalışan fakir halk gibi
kaderlerine küsemezler. Birbirlerine düşerler. Yahut Osmanlı usulü: KOYU
DİNDARLIK ayranları kabarır. Kimi “HACILIĞA”, kimi Mısır’a çil yavrusu gibi kaçışırlar. “Ve son VURUŞU yapacak BARBAR, toplumun altlı, üstlü bütün sınıflarınca, kurtarıcı gibi beklenir.” (TDS, s. 174, DY, s. 259-60)
“Bizim cici sosyalist kılkuyruklar, bunları okumamış mıdırlar?
“Tarih Tezi, Antika Tarihi böyle batıp çıkan sonsuz çelişkileri içinde
buluyor: Beyciklerin, yayınladıkları burjuva feodalizm anlayışının skolastik batağından burunlarını çıkarıp Tarih Tezi’ni dümdüz bir gelişme,
metafizik bir tez olarak ilân etmeleri neye benzer?
“Onlardan daha özürlü olan isterik salon kokotunun, kendi pisliğini
lavantalarla örtmesine… Yahut onlardan daha haklı olan sokak fahişesinin, aşağılık kompleksi ile, bütün komşu kadınların namuslarından şüpheyle konuşmasına ve herkese pislik atmasına… Kadıncıklar mecbur. Bu
beycikleri yalana, dolana, namussuzluğa zorlayan yok, sanırız.” (Hikmet
Kıvılcımlı, CIA Sosyalizmi Tarih Kalpazanları, Sosyalist Gazetesi, 9 Mart
1971)

Çok açık biçimde görüldüğü gibi yoldaşlar, Kıvılcımlı Usta, cami duvarına
işemeye yeltenen Bin Kalıplı Pervane’ye hak ettiği yanıtı veriyor.
O yanıttan sonra Bin Kalıplılar iflah olmadılar bir daha. Bundan sonra da
olamazlar. Usta’mızdan aldıkları o darbe, ölümcüldür. Onarımı asla olası değildir. Tabiî aynı zamanda da bunların içyüzlerinin hemen herkesçe apaçık bir
biçimde kolayca görülmesini sağlamıştır, Usta’mızın o yanıtı.
Bu sebepten, biz bu yazımızda Bin Kalıplı’nın, Usta’mızın Tarih Tezi’ne
445

yönelttiği demagojik kalpazanlıklarına girmeyeceğiz. Dedik ya; Usta’mız gereken, hak ettiği cevabı ona vermişti, diye.
Burada biz sadece Bin Kalıplı’nın Ordu konusunda nasıl kalıptan kalıba
geçtiğini, kalıp değiştirdiğini göstereceğiz. Malum ya; onun belirleyici karakteristiği Bin Kalıplı oluşudur. O, ele aldığı her tezin mutlaka ama mutlaka
her iki zıt ucunu da savunmuştur. Geçmiş yazılarımızda göstermiş olduğumuz
gibi bazen de bir uçtan diğerine dönüp durmuştur, zıplayıp durmuştur.
O, bir tek konuda görüş değiştirmemiştir sadece. Başında ne ise bugün
de öyle kalmıştır. Belki burada bazı arkadaşlar şaşıracak. Acaba o da ne ola
ki? Böyle bir şey mümkün olabilir mi diyecekler haklı olarak. O da şudur
yoldaşlar: İsmi... Babası Demirel’in “sağ kolu” Mehmet Sadık Perinçek, adını “Doğu” koymuştur bunun. Bu da ona bugüne dek dokunmamıştır. Yeter
artık bundan sonra benim adım “Batı” olacak, dememiştir. Bu konudaki hakkını da teslim etmiş olalım. Ama eski dostu Yalçın Küçük’ün ve bir zamanlar
(2007’de) Odatv’nin de dediği gibi yarın ne deyip ne demeyeceği konusunda
bir şey söyleyemeyiz...
“(...) bugün “ordunun devrimci bir geleneğe sahip olduğu” iddiası tamamen yanlış bir tarih tahlili üzerine oturtulmuştur.” (agy, s. 20)
“Oysa bu muhtıra (12 Mart Muhtırası-Nurullah Ankut), ordunun, hâkim
sınıfların vurucu gücü olarak, halkın devrimci mücadelesini ezme görevini yüklenmesinin ifadesiydi.” (agy, s. 12)

Bir iki aktarma da Bin Kalıplılar’ın 1974’te yayımlanan 141 imzalı “TİİKP Davası Savunma” adlı kitaplarından yapalım.
“Türkiye Ordusu NATO Generallerinin Emrine Verilmiştir
“Amerikan emperyalizminin yarı-sömürgesi olan Türkiye askeri yönden de emperyalizme bağımlıdır. Askerlik şubeleri, bazı idari kuruluşlar
ve jandarma birlikleri dışında bütün muharip güçleriyle Türk Ordusu,
NATO’ya bağlıdır. NATO generallerinin emri altındaki bu ordu Amerikan emperyalizminin tahakküm ve yayılma emellerinin hizmetine verilmiştir. Amerikan emperyalistleri, Türkiye’deki hâkimiyetlerini bizzat
Türk Ordusu vasıtasıyla korumaktadırlar.” (Türkiye İhtilalci İşçi köylü
Partisi Davası Savunma, s. 442)
“Devrimci Savaş Halk Yığınlarının Savaşıdır
“Demokratik devrim ancak silahlı mücadele yoluyla zafere ulaşabilir. Demokratik devrimin başarılamadığı yurdumuzda, halkın mücadelesi, daha başından hâkim sınıfların silahlı zorbalığıyla karşılaşmaktadır.
Devrimci güçlerin toparlanması, birleştirilmesi ve iktidar hedefine yöneltilmesinin yolu, hâkim sınıfların silahlı zorbalığına, silahlı mücadele ile
karşı koymaktır.
“Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi, geniş köylü yığınlarına dayanan
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halk savaşını tek kurtuluş yolu olarak kabul ediyor. Bugün hâkim sınıflar
güçlü görünmektedir. Onlar iktidarı ellerinde tutuyorlar ve merkezi orduları vardır. Ancak, nihai olarak güçlü olan, halktır. Halkın zaafları ve
yenilgileri geçicidir. Hâkim sınıfların zaafları ise sürekli ve kaçınılmazdır.
“Halkın güçleri, uzun süreli bir gerilla savaşı yolunu izleyerek gelişebilir. Geniş köylü kitlelerine dayanan ve belli üsler edinen silahlı mücadele, uygun yer, zaman ve şartlarda üstün bir gücü düşmanın zayıf olduğu
noktalara yığarak, düşmanı teker teker yok edebilir. Devamlı bu taktiği
uygulayarak halkın güçlerini birleştirebilir ve düzenli ordular kurulabilir.
Halk savaşı, halkın silahlı güçleri düşmanı yok edecek güce ulaşana ve ona
nihai darbeyi indirecek duruma gelene kadar uzayan bir savaştır.
“İhtilalci savaş halk yığınlarının savaşıdır. Ancak yığınları seferber
ederek ve ancak yığınlara güvenerek yürütülür. Silahlı mücadelenin tek
amacı, her seferinde daha geniş kitleleri silahlı mücadeleye seferber ederek iktidarı ele geçirmektir. Halk ordusu, böyle bir mücadele içinde inşa
edilebilir. “Halkın ordusu yoksa, hiçbir şeyi yok demektir.”
“Ülkemizde halk savaşı, esas olarak silahlı mücadele yoluyla iktidarın köylük alanlarda parça parça kazanılması, devrimci üsler kurulması,
şehirlerin köylük alanlardan kuşatılıp gerici iktidarın ülke çapında yıkılması ve halkın devrimci iktidarının kurulmasıyla zafere ulaşır” (TİİKP
Programı, Madde 39)
“Türkiye İhtilalci İşçi köylü Partisi, esas olarak köylük alanlara dayanan devrimci mücadeleyi, şehirlerde işçi sınıfının ve halk yığınlarının
mücadelesiyle birleştirecektir.
“Silahlı mücadele proletaryanın siyasi mücadelesinin en yüksek şeklidir. Halkın silahlı güçleri, proletaryanın iktidarı ele geçirme mücadelesinin araçlarıdır. Bu sebeple silahlara, proletarya partisi kumanda eder.”
(agy, s. 582-583)

Açıkça iddia edilen şudur: Türk Ordusu, Parababalarının, ABD’nin, NATO’nun “vurucu gücü”dür. Bu ordu, Tarihten de hiçbir ilerici, devrimci gelenek getirmez. Dolayısıyla da herhangi bir devrimci geleneği yoktur. Bu ordu,
halka zulümden, sömürgenlere bekçilik etmekten, ABD’ye ve NATO’ya hizmet etmekten başka hiçbir şey yapamaz.
Halk ordusu, onu parçalayıp dağıtacaktır, saf dışı edecektir. Ancak böyle
bir mücadele içinde bir halk ordusu inşa edilebilir.
Bugün Ordu, Osmanlı’nın ilk kuruluşundan gelme devrimci gelenek taşıyor demek, o geleneğe sahip askerlerin devrimde vurucu güç rolü oynayacağını iddia etmek, Marksizmi-Leninizmi, Maoizmi reddetmek, burjuvazinin
çıkarlarına hizmet etmek anlamına gelir. Bu sınıf uzlaşmacılığıdır, kitlelerin
kafasını bulandırmayı amaçlar.
Ordunun devrimci geleneğe sahip olduğunu savunan Kıvılcımlı da dev447

rimci değil, sınıf uzlaşmacısıdır, reformisttir, burjuvazinin tezlerini savunmaktadır.
İşte Bin Kalıplı’nın Usta’mıza yönelttiği demagojik saldırının özeti budur.
Yoldaşlar, Bin Kalıplı Kalpazan aslında yukarıda aktardığımız görüşlerini
12 Eylül’ün askeri mahkemeleri önünde reddeder. Onlardan vazgeçtiğini söyler. Nedamet getirir. Biz bu görüşleri bıraktık, der.
Tabiî askeri mahkemenin karşısında dizleri titremektedir, tavşan yürekli
Bin Kalıplı sahte kahramanın. Bütün derdi paçayı kurtarabilmek, yuvasındaki
eşinmesine yeniden dönebilmektir. Nadim olsam da, mahkeme karşısında diz
çökmüş olsam da, nasıl olsa bundan sonra da bana kanacak, peşime takılacak
ahmaklar bulunur, diye düşünmektedir.
Ne dersiniz yoldaşlar, bu son düşüncesinde pek de haksız sayılmaz hani...
Şimdi, bu pervanenin diz çöküşünü görelim:
“İddianame, bizim devleti yıkmak ve orduyu parçalamak için çalıştığımızı ileri sürüyordu. Getirdiği kanıtlar ise, 1973’de yargılanması yapılan TİİKP Belgeleri, bu yargılamada sanıkların yaptığı “Savunma”, Doğu
Perinçek’in 1970 yılındaki yazılarını derleyen “Kıvılcımlı’nın Burjuva
Devlet ve Ordu Teorisinin Eleştirisi” adlı broşür, Halkın Sesi ve Aydınlık
dergilerinde çıkmış bazı yazılardan alıntılardı. Bunların hiçbiri TİKP’ye
ait belgeler değildir.
“GÜNÜMÜZDE DEVRİMCİ SORUMLULUK
“DEVLETİ YAŞATMAK
“TİKP’nin devlete ve orduya karşı tutumu ise son derece açıktır. TİKP,
dünyadaki gelişmeleri değerlendirerek, 1978 Ocağındaki kuruluşundan
itibaren Türkiye devletini ve orduyu, dış tehdide karşı koruma ve güçlendirme çizgisini benimsemiş ve uygulamıştır. Bunun yüzlerce kanıtı vardır.
“Bu tutum, Merkez Komitesi Raporunda şöyle ifade edilmektedir:
“Bugün Sovyet sosyal-emperyalizmi Türkiye devleti ve ordusunu parçalamaya çalışmaktadır. Partimiz ise, Sovyet sosyal-emperyalizmine karşı Türkiye devleti ve ordusunu savunuyor.” (TİKP Merkez Komitesinin
Parti Meclisinin 4. Toplantısına Raporu, Türkiye Gerçeği, sayı 5, Temmuz
1979, s.8)
“Genel Başkan Doğu Perinçek, bugün devrimcinin devlet ve ordu konusundaki tutumunu şöyle belirmektedir.
“Bugün gerçek bir devrimci, gerçek bir halkçı, Türkiye devletinin yaşamasından yanadır. Hatta tarih bugün devrimcilerin omuzlarına devleti
yaşatmak için kendisini gerçek devrimciler ve demokratlar kadar sağlam
savunucular bulamaz.” (“Dokunulmaz Devlete Dokunmak” Aydınlık, 1
Ağustos 1980)
“Bu tutumu ortaya koyan diğer belgeler, Doğu Perinçek’in sorgusuna
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eklediği (IV) No’lu dosyada sunulmuştur.
“Devleti yıkma iddiasına açık bir cevap: “Yaşasın Türkiye” sloganımız
“İşte bu görüşleri dolayısıyla Partimiz, “Yaşasın Sovyetler Birliği” sloganına karşı “Yaşasın Türkiye” sloganını benimsemiş, bu sloganı 1. Genel
Kongresi dahil bütün kongre ve toplantılarında büyük afişlere yazarak
asmış, kitle halinde haykırmıştır. (Belgeler için bkz. Doğu Perinçek’in sorgusuna ekli V. Dosya)
“(...)
“TİKP, MİLLİ SAVUNMAYI GÜÇLENDİRMEYİ “MERKEZİ GÖREV” KABUL ETMİŞTİR
“Ordu konusuna gelince: İddianamenin bu konuda gerçeği yansıtan
bir tutum içinde olduğunu söylemek mümkün değildir. Çünkü yüzlerce
kanıta rağmen ve kendilerini doğrulayacak tek bir belge olmadığı halde,
bizleri “orduyu parçalamak ve dağıtmak” çabasıyla suçluyordu.
“Oysa TİKP, milli savunmayı güçlendirmeyi MERKEZİ GÖREV
olarak benimsemiştir. Dikkat çekeriz: TİKP, bu konuda susmuş değildir. Milli savunmanın güçlendirilmesini herhangi bir görev olarak da
benimsemiş değildir. MERKEZİ GÖREV olarak benimsemiş, bunu bütün önemli belgelerinde vurgulamış, 1. Genel Kongrede tespit ettiği on
maddelik siyasetlerinde birinci madde olarak kararlaştırmıştır; yani milli
savunmamızın güçlendirilmesine birinci önemi vermiştir. Bu tutumu alan
ikinci bir parti yoktur.
“Yurt savunmasında halka dayanmak suçsuzluğun kanıtıdır.
“İddianame, suçlamasına kanıt olarak, “öz kaynaklarımıza ve halkın
silahlanmasına dayanan yurt savunması” sloganımızı göstermiştir.
“Bu slogan kullanıldığı hemen her yerde açıklamış ve Türkiye Ordusunun güçlendirilmesi anlamını da içerdiği ayrıntılı olarak belirtilmiştir.
“1. Genel Kongremizde oybirliği ile kabul edilen Merkez Komitesi Raporunun “Başlıca Siyasetlerimiz” bölümünün birinci maddesi “Güçlü bir
Milli Savunma” başlığını taşımakta ve yurt savunması siyasetimizi şöyle
açıklamaktadır:
“Silah yönünden bizden güçlü olan saldırganı alt edebilmek için milletin topyekun bütün güçlerini ve kaynaklarını seferber edebilecek, halkın
silahlandırılmasına ve öz kaynaklarımıza dayanan, her türlü dış yardımı
bu anlayışa bağımlı kılan bir milli savunma siyaseti izlemeliyiz. (…)
“Rusya’nın beşinci kolunun, halk ve silahlı kuvvetler içinde yaymak
istediği teslimiyetçiliğe, yıkıcılığa ve pasifizme karşı mücadele yürütülmeli, Milli Kurtuluş Savaşımızın bağımsızlık ve kararlı direniş ruhu canlandırılmalıdır. Rusya’nın beşinci kolunun ve MHP’nin ordu içine sızdırdığı
unsurlar derhal temizlenmelidir.
“Gerekli demokrasi önlemleri alınarak, halkla ordu arasındaki ve ordunun kendi içindeki birlik geliştirmeli, böylece silahlı kuvvetlerin moral
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gücü yükseltilmelidir.” (Türkiye İşçi Köylü Partisi’nin Siyasi Çizgisi, s.8990)
“Milli savunma politikası bu kadar açık olan bir partinin nasıl olur da
“orduyu parçalamak” amacını güttüğü iddia edilebilir?
“Orduyu parçalamak” bir yana TİKP:
“1- Orduyu parçalamak amacıyla yürütülen yıkıcı faaliyetlere karşı
uyanıklığı savunmaktadır.
“2-Halkla ordu arasındaki ve ordunun kendi içindeki birliğin sağlamlaştırılmasından yanadır.
“3- Silahlı kuvvetlerin moral gücünün yükseltilmesini istemektedir.
“Aynı konu Genel Başkanın 1. Genel Kongrede yaptığı Açış Konuşmasında şöyle açıklanmaktadır:
“Evet saldırganın askeri güçleri bizden üstündür. Silahları daha fazladır. Ordusu daha moderndir. Ama ülke bizimdir. Dağını gediğini, inişini
yokuşunu, çayını ırmağını biz biliyoruz. (…)
“Halk bizimdir. Kendi halkımızın yaşadığı topraklarda savaşacağız.
İşte bizim üstünlüğümüz de buradadır. Savaşın sonucunu hiçbir zaman
modern silahlar değil, halk, insan unsuru tayin eder. Üstelik bizim güçbirliği yapacağımız bir dünya barış cephesi vardır. Türkiye saldırgan karşısında yalnız değildir.
“Bütün bunlar, bizim, silah unsurunu arka plana düşüren, insan unsurunu ön plana geçiren bir savunma siyaseti izlememiz gerektiğini ortaya
koymaktadır. İnsan unsurunu ön plana çıkartmak, milletçe topyekûn bir
direnişi hazırlamak demektir. Cephe savaşlarıyla kesin sonuçlu bir hesaplaşmaya gitmek değil, saldırganı uzun süreli bir savaşla kırk beş milyonluk silahlı halk denizinde boğmak çizgisini izlemeliyiz. (Türkiye Gerçeği,
sayı 12-13, Şubat-Mart 1980, s.17)
“Modern savaş, topyekûn savaştır. Özellikle üstün askeri güçlere karşı
savaş, topyekun halkı seferber ederek ve halkı silahlandırarak kazanılabilir.
“(...)
“TSK Komutanları Topyekûn savunma anlayışını savunuyor
“Milli savunmayı tüm halkın maddi ve manevi seferberliğine dayandırmak, bugün daha da büyük önem taşımaktadır, ve bu gerçek Türk Silahlı Kuvvetlerinin en yüksek komutanlarınca da dile getirilmiştir.
“Nitekim Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Aydınlık gazetesine verdiği özel demeçte aynen şunları söylemektedir:
“(…) topyekûn savunma anlayışının halk içinde yaygınlaştırılmasının
son derece hayati bir konu olduğu da muhakkaktır.
“(…)
“Günümüz savaşları artık, silahlı kuvvetlerin savaş alanlarında yap-
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tıkları bir mücadele olmaktan çıkmış bütün yurt sathına yayılan ve tüm
vatandaşları kapsamına alan bir şekle dönüşmüştür. Bir başka tanımla,
savaş; ulusların maddi ve manevi bütün güçleriyle yapmış oldukları bir
mücadele olmuştur.
“(…) birçok yasamızda da milli güvenliğimiz ve topyekûn savunma
konularında Türk ulusuna birçok görev ve sorumluluklar verilmiştir.”
(Aydınlık Gazetesi, 28 Mart 1980)
“Genelkurmay Başkanının da belirttiği gibi, Türkiye için, milletin bütün güçlerini seferber eden topyekûn savunma dışında, doğru bir anlayış
olamaz.
“Yalnız Orgeneral Evren değil, daha önceki Genelkurmay Başkanları
ve Silahlı Kuvvetlerin birçok komutanı, savaşın sonucunu silahların değil,
insanın tayin ettiğini belirtmişlerdir. Nitekim bir çok ülke, artan tehdit
karşısında, insan unsurunu değerlendiren topyekûn savunma anlayışıyla
hazırlık yapmaktadır. İsviçre ve Yugoslavya buna iki ayrı örnektir. İsviçre
ile ilgili bir belge sorgumuza ek olarak sunulmuştu.
“Öte yandan, Partimizin, savunma anlayışına temel olan durum tahlilini, gene komutanlar çeşitli konuşmalarında dile getirmişlerdir. Örneğin
NATO Güneydoğu Avrupa Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sedat Güneral, 1981 yılının Şubat ayında Erzurum’da yapılan “Cumhuriyet Fazilettir-81 Kış Tatbikatı” sırasında “Türkiye’nin askeri olanakları nelerdir” sorusuna şu cevabı vermiştir:
“Kara, deniz ve hava tehdidi NATO’nun hiçbir bölgesiyle kıyaslanamayacak şekilde hem miktar, hem de kalite bakımından müthiş denecek
ölçüde büyüktür. Belki de en büyük tehdit, bu bariz kuvvet üstünlüğünün muhtemel mütecavizi çok çabuk ve önemli ölçüde bir başarı yolunda
tahrik ve teşvik etmesi olarak tanımlanabilir.” (Ufuklar, sayı 9, 16 Şubat
1981, s. 3)
“Bu gerçekler karşısında, Türkiye’nin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumak için, “öz kaynaklarımıza ve halkın silahlanmasına”
önem veren bir savunma anlayışı dışında bir yol var mıdır?
“Ancak ABD Genelkurmayının mantığıdır ki, Türk Silahlı Kuvvetlerini düşmanı oyalayabilecek bir güçten ibaret görür. Ve halka dayanan
savunma stratejisine pek ilgi duymaz. Türkiye yurtseverlerinin mantığı
ile Pentagonun mantığı farklıdır.
“Milli Güvenlik Derslerini destekleyen tek parti TİKP olmuştur
“TİKP, Kuzeyden gelen tehdide karşı orduyu güçlendirme siyasetini
bir mücadele konusu haline getirmiştir. Partimiz, Moskova yanlılarının
“silah değil kreş” sloganının ne anlama geldiğini ortaya koymuş, bu görüşe karşı Türkiye’nin silahlanmasını ve ordunun her yönden modernleşmesini savunmuştur.
“Milli Güvenlik Derslerinin yeniden düzenlenmesini destekleyen bi-
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ricik parti gene TİKP’dir. Partimiz, yeni Milli Savunma Bilgisi öğretim
yönetmeliğinin yayınlanmasını, “sevinçle karşıladığını” bir bildiri ile kamuoyuna açıklamıştır. Bu bildiride şu görüşlere yer verilmiştir:
“Başta gençlerimiz olmak üzere, 45 milyon yurttaşımız topyekûn direnme anlayışıyla eğitilmelidir. Yurtseverlik bilincinin birlik ve beraberlik ruhunun güçlendirilmesi, yurt savunması için fikri ve pratik eğitimin
gerçekleştirilmesi, hayati görevimizdir. Saldırganı caydıracak olan kararlı direnme ve milli savunmadır. Milli Güvenlik Bilgisi Derslerinin yeniden düzenlenmesini bu yönde atılmış bir adım olarak değerlendiriyoruz.”
(Aydınlık, 4 Şubat 1980)
“Partimiz bir bildiriyle yetinmemiş, Milli Güvenlik Derslerini hedef
alan kampanyayı kararlılıkla göğüslemiştir.
“Orduya yönelen saldırılara bir cevap olmak üzere, Aydınlık gazetesi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Evren’den özel bir demeç alarak, yayınlamıştır. Aydınlık’ın 28 Mart 1980 günlü sayısının manşeti şöyledir:
“Türkiye Hitler Almanyası olmadığı gibi, Silahlı Kuvvetleri ne militaristtir ne de faşist.”
“Genel Başkan da üst üste üç başyazı yazarak, orduyu hedef alan
saldırıların ne anlama geldiğini açıklamıştır. (Aydınlık, 29 Şubat 1980, 3
Mart 1980, 4 Mart 1980)
“Orduyu parçalamak amacını güden bir parti, hiç ordunun daha fazla
silahlanmasını ve modernleşmesini ister mi, hiç orduya yönelen saldırıları
göğüsler mi?
“Partimiz, orduyu parçalamak bir yana, orduyu düşman ilan edenlerin adreslerini ortaya koymuştur:
“Orduyu düşman ilan eden ve orduyu parçalamak şiarını ileri sürenler… nesnel olarak Moskova’nın güçleriyle aynı cephede savaşmaktadırlar. Çünkü bugün Türkiye ordusunu parçalamak diye bir sorunu olan
biricik ciddiye alınacak güç Sovyetler Birliği’dir. Diğerlerinin payına düşen ise, onun yedek gücü olmaktır.” (Doğu Perinçek, “Barikat”, Aydınlık
gazetesi, 24 Temmuz 1980)
“Orduya düşmanlıkla her olayda mücadele ettik. Subaylara ve askerlere kurşun sıkılmasını her seferinde kınadık.” (35 klasörlük TİKP Dava
Dosyasından derlediğimiz belgeler, Ankara Sıkıyönetim komutanlığı 2 No’lu
Askeri Mahkemesi Başkanlığına sunulan savunma, s. 316-323)

Evet, yoldaşlar. İşte Bin Kalıplılar’ın yürek parçalayıcı bir sefaletini daha
görmüş olduk.
Bu ahlâktan, namustan, insanlıktan yoksun Bin Kalıplılar güruhu, 1970’li
yıllarda Kıvılcımlı Usta’ya “orducu”, “milliyetçi”, “darbeci” diye çirkefçe
saldırıyordu, gördüğümüz gibi.
İşte ondan birkaç yıl sonra, kendileri buna 1979 yılı diyorlar, fırıldak gibi
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döndüler, taklambaç kuşlar gibi takla attılar, savundukları görüşün 180 derece
karşıtına fırlayıp geçtiler. Gerçi, ne var bunda diyecek bazı arkadaşlar. Bunların günün moda terimiyle “fıtrat”ları bu değil mi? İşte doğalarının gereğini
yapmış adamlar. Evet, doğru yoldaşlar. Bunlar görüş değiştirmeden, pervane
gibi dönmeden, kalıptan kalıba geçmeden yaşayamazlar. Ömürleri de böyle geçer gider. Neylersiniz, bunlar da işte böyle bir canlı türü. Utanma yok,
arlanma yok, ar namus yok, vicdan, merhamet yok. Robot gibi bir suret var
sadece, karşınızda oynayıp duran.
İşte gördük faşist cuntanın askeri mahkemesinde bunların nasıl orducu
olduğunu, Usta’ya karşı yönelttiği eleştiri adı altındaki demagojileri yalayıp
yuttuğunu.
Bu alçaklar böyledir. Cunta mahkemelerinde meleşirler böyle. Ama halkın
karşısına geçip biz bu haltların hepsini yedik, çok yanlış yapmışız, demezler
asla. Onlara göre halk ahmak, keriz, hödük. Kandırılacak, kullanılacak zavallılar sürüsü. O bakımdan halkın karşısında bunlar “büyük devrimci lider”i
oynarlar hep. Hiç yanılmamıştır onlar, hiç görüş değiştirmemiştir, hiç dönmemiştir fırıldak gibi. Her dönemde doğruları savunmuşlardır. Öyle satarlar
kendilerini. Ahlâk, namus olmadıktan sonra söylerler her şeyi. Oynarlar her
türlü aşağılık oyunu. Aynen burjuva politikacıları gibi halkı avlamak, kandırmak, böylelikle de ün, poz, koltuk, makam kapmaktır dertleri. Öyle olunca da
Tayyipgiller gibi her türlü düzenbazlığı, kandırmacayı, aldatmacayı kolayca
yaparlar. Yaptıklarından da zerrece rahatsız olmazlar.
Hep diyoruz ya; sol kulvardaki Tayyipgiller’dir bunlar. Tayyip ve şürekâsıdır, Süleyman Soylu’dur, Numan Kurtulmuş’tur, Savcı Sayan’dır...
Peki, Bin Kalıplılar bu geldikleri noktada kalmışlar mıdır?
Hayır. Eleştirimizin bundan önceki bölümlerinden olan Kürt Meselesi ile
ilgili yazımızda gördüğümüz gibi, 1980’li yılların ikinci yarısından sonra, yeniden takla atacaklar ve Ordunun karşısında olacaklardır. Orada da gördüğümüz gibi; “Ordu orman yaktı”, “Cudi’de kimyasal silah kullandı”, “PKK
ordulaşıyor: Doktor Baran, komando taburuna meydan okuyor: “Gelin
buradayız” diyor. Karakol komutanı erzaklarını PKK ile paylaşıyor.”,
“Gerillalar Onbaşı’yı dağa kaldırdı”, “PKK’lı diye öldürülen 30 köylü”
ve benzeri manşetler atacaklardır, 2000’e Doğru adlı dergilerinin kapaklarında. Bin Kalıplı Şeyh ve Avanesi benzer içerikli makaleler yazacak, haberler
yapacaktır. Orada da söylediğimiz gibi, o yıllarda Bin Kalıplılar ve onların
2000’e Doğru, Yüzyıl gibi dergileri Odatv’nin deyişiyle “PKK’nin psikolojik
savaş merkezi” gibi görev yapacaktır. Eee, PKK’ye bu kadar yanaşınca da
elbette kaçınılmaz olarak Orduyu karşılarına alacaklardır, onu düşman ilan
edeceklerdir...
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Peki, geldiği bu noktada kalmış mıdır Bin Kalıplılar?
Hayır. Yine önceki yazılarımızda gördüğümüz gibi, 2000 yılının ortalarında yine takla atıp görüş değiştirmişler ve ulusalcı oynamaya başlamışlardır.
Bin Kalıplılar’ın Ordu konusunda bugün geldikleri yeri herhalde hepimiz
biliyoruz artık. Ama biz yine de iki örnek verelim buna, hani gözlerde daha iyi
canlanması bakımından:
“Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye’nin milli ordusu olarak işlev
görmektedir ve ağır basmıştır. Bunu anlamadan önümüzdeki gelişmeleri göremeyiz ve aynı zamanda da bölgede de bir tek güvenlik açısından
güveneceğimiz silahlı güç vardır; o da Türk Silahlı Kuvvetleridir.” (Doğu
Perinçek, Urfa Basın toplantısı, 6 Ekim 2014)

Ve bir örnek daha:
“Ha askerler... Tabiî ki Türk Ordusuyla yakın duracağım. Şunu görüyorum: Ben yarın Türkiye’yi yönetecek bir partinin genel başkanıyım.
Türk Silahlı Kuvvetleri olmadan Türkiye’nin başındaki belaları def etmesi mümkün değil, kuvvetli bir ordu olmadan. Bugün Türkiye için en
ucuz şey, ordusunu beslemektir, ordusunu kuvvetli tutmaktır. Türk Ordusunun alternatifi işgal ordusudur. Türk Ordusu yerine ikame edeceğiniz şey Amerikan Ordusudur. Bugün Türkiye’de ordulardan ordu beğen,
iki tercihiniz vardır: Türk Ordusunu istemiyorsanız Tayyip Erdoğan gibi
Amerikan Ordusunu getirmeye çalışırsınız. Bakın Tayyip Erdoğanlar o
teskereyle ne yapmaya çalışmışlardır? Vatanımızın İskenderun’dan Hakkari’ye uzanan 600 km uzunluk, 100 km derinliğindeki toprağı 94 bin
kişilik Amerikan Ordusuna işgal ettirmeye kalkmışlardır ama başaramamışlardır. Niçin Amerikan Ordusunu getirmek istemişlerdir? Türk Ordusunu yenmek için.” (Flash TV’de, Ali Atıf Bir’in sunduğu “Atıf Hocayla Türkiye’nin Seçimi” adlı programda Doğu Perinçek’in konuşmasından, 11 Nisan
2007, https://www.youtube.com/watch?v=oQvzGDdf5_4)

Bu satırları okudunuz, yoldaşlar. Şimdi bir de bu Bin Kalıplı’nın Kıvılcımlı Usta’ya eleştiri adı altında yönelttiği demagojik saldırının satırlarını gözünüzün önüne getirin. Birbirinin tam karşıtı, değil mi?
Burada bizim fazlaca bir yorumda bulunmamıza gerek kalmıyor, sanırız.
Mesele apaçık ortada çünkü.
Ne yapmış bu insan sefaletleri?
Her zamanki yaptıklarını. Bir kalıptan çıkmışlar, başka bir kalıba girmişler.
Bir örnek daha verelim Bin Kalıplı’nın bugün orduyla ilgili olarak geldiği
yerdeki durumuna ilişkin. Ki konu yani bunların nasıl kalıp değiştirdiği en
cahil insanlarımız tarafından da kolayca görülsün, anlaşılsın:
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“ORDU DÜŞMANLIĞI FIRSATÇILARI MİLLİ DEVLETİ YÖNETEMEZ
“Emperyalizmin güdümündeki kuvvetler, son Süleyman Şah Türbesi
harekâtını ordu düşmanlığı için fırsat bildiler. İçlerinde en pervasız Devlet Bahçeli çıktı. Genelkurmay Başkanı’nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ni
hedef alan sözleri, Türk milletinin duygularıyla ve değerleriyle çarpışıyor.
MHP yönetimi bu tutumunu dün Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın ağzından devam ettirdi. Bu tavır, küresel merkezlerle ve Fethullah
Gülen bağlantılarıyla açıklanabiliyor. Kemal Kılıçdaroğlu da Devlet Bahçeli gibi. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne karşı derinlerden gelen bir sorunu
var. Her fırsatta açığa vuruyor.
“Evet, CHP ve MHP yönetimlerini burada anmak zorunda kaldım.
Beni mecbur ettiler. Bu arkadaşlar, devlet yönetemezler ve Türkiye’yi bu
karanlıklardan çıkartamazlar. Devlet yönetemeyecekleri için, AKP iktidarını yıkamazlar. Yıkabilmek için Millî Devleti yönetme yeteneği gerekir.
“AYDINLIK’IN DİK DURMA SORUMLULUĞU VAR
“Gelelim kendimize. Aydınlık, Devlet Bahçeli’nin Genelkurmay Başkanı Org. Necdet Özel’e devlet ve Türk terbiyesiyle bağdaşmayan sözlerle saldırısını dün “Bahçeli-Özel atışması” diye verdi. Bu başlık, Aydınlık
gazetemizin TSK’ya yönelik kampanya karşısında dik durma sorumluluğuyla bağdaşmıyor.
“Milletimiz ile ordu arasındaki bağları sağlamlaştırmak, güveni güçlendirmek, hele bugün yakıcı bir görevdir.
“Ordusuz millet ayak altında kalır, örneklerini tarihte aramaya gerek
yok, çevremize bakarsak görürüz.
“Türkiye, ancak silahlı gücüyle göğüsleyebileceği tehditlerle karşı karşıyadır. Bunu önümüzdeki yakın gelecekte vatanını seven herkes anlayacaktır. Mesele, bugünden anlamak ve sağlam durmaktır.
“SİPERDEKİ ADAMIZ
“Türkiye’nin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, en başta Türk Ordusunun yaptırım gücüyle kazanacağız. Bu konuda Orduya güvenimizi sarsacak bir gelişme yok, tersine Türk Ordusu milletimizin güvenini güçlendiren bir konumdadır.
“İkincisi, terbiye ile terbiyesizlik arasında tarafsızlık olmaz! Hele o
terbiyesizlik, Türk milletinin yaptırım gücünü hedef alıyorsa, cephede yer
tutmak sorumluluğunu taşıyoruz.
“Vatan Partisi, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne güveniyor.
“Bu güven, yalnız İstiklâl Savaşı geleneğine olan güven değildir, aynı
zamanda son 25 yılın olgularından besleniyor.
“Belki de en önemlisi: Biz, olayları yorumlayan köşe yazarı veya gözlemci değiliz, savaşın içindeyiz, cephedeyiz. O nedenle ancak ve ancak siperden konuşabiliriz. Siperdeki adam, güven sarsmaz.

455

“Piyasaya sürülen psikolojik savaş malzemeleri, hurafeler, dedikodular karşısında kimsenin ayakları titremesin! Olur olmaz her durumda
ayakları titreyenler savaş kazanamaz.
“Türk Ordusu, komuta kademesinden son neferine kadar Türk milletini mahcup etmeyecektir, buna eminiz.” (Doğu Perinçek, Aydınlık, 26
Şubat 2015)

Gördüğümüz gibi yoldaşlar, Bin Kalıplı bugünlerde kendisini öylesine
ordu dostu olarak satıyor ki başyazarı olduğu kendi gazetesini bile orduyu
savunmakta yeterince “dik dur”amamakla suçluyor.
Dedik ya yoldaşlar, 2000’den bu yana artık kendini ulusalcı diye pazarlıyor. O yıldan beri sömürdüğü alan ulusalcılık, Atatürkçülük, laik Cumhuriyet,
Kemalizm gibi terim ve kavramlardır. Bunlarla insan avlamaya çalışıyor.
Fakat şu noktayı da hiç gözden kaçırmayalım yoldaşlar: Bin Kalıplı herhangi bir toplumsal güce en yakın durduğu zamanda bile oynamalar, zikzaklar, gelgitler yapabilir. Hani amiyane bir deyim vardır ya; “kıçı ayrı oynar başı
ayrı oynar”, diye. Bunlar da hep böyledir. Tüm siyasi çizgileri hep bu deyimin
kapsamı içine girer.
Ne diyor yukarıda aktardığımız orduyu savunur pozisyondaki satırlarında?
Yani bugün geldiği noktadaki orduya ilişkin konuşmalarında?
“Türk Silahlı Kuvvetleri, Amerika’nın hedef aldığı, operasyon yaptığı
bir ordudur.” (Urfa konuşmasından)

Anlaşılmıştır yoldaşlar, burada Bin Kalıplı “Ergenekon Davası” adlı CIA
Operasyonunu kastetmektedir.
Peki o operasyon konusunda kendi deyişiyle başından sonuna “dik dur”abilmiş midir, Bin Kalıplı Şef ve Avanesi?
Hayır. İşte kanıtı.
On yıllar boyunca PDA Avanesi içinde yer alıp birkaç yıl önce de onlarla
yolunu ayıran yani o hareketten ayrılan eğitimci, “Öğretmen Dünyası Dergisi”nin de yöneticilerinden olan Zeki Sarıhan’ın istifa mektubunda bu konuya
ilişkin söylediğine bakalım:
“Ergenekon tutuklamaları başladığında parti sözcüleri “Bu adamlarla
bizim ne yakınlığımız olabilir ki, biz geçmişte bunlarla mücadele ettik”
söyleminden “Bunların hepsi suçsuzdur” söylemine gelmiştir.”

Ne diyelim yoldaşlar. Yine her zamanki dediğimizi. Bunlar işte budur, deyip geçelim...
Bin Kalıplı Kalpazan, Türk Ordusu’na yol göstermeye de kalkar. “Türk
Ordusu Kuşatmayı Nasıl Yaracak” adlı kitap da yayımlar. Buradan da bir iki
aktarmayla örnek verelim.
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“Türk Ordusu’nun Subayı, ya devrimcidir, ya da subay değildir.” (agy,
s. 244)

Öyle mi Hafız?
Peki neden Kıvılcımlı Usta’ya namussuzca, alçakça kalpazanca çirkefleşerek saldırdın yıllar boyu? Şimdi o namussuzluklarının unutulduğunu sanıyorsun, değil mi? Nasıl olsa o pisliklerimi yeni kuşaklar bilmez, diyorsun. Öyle
san bakalım...
Bak gösterelim sana nasıl adice saldırdığını Usta’ya bir kez daha:
“Ordunun devrimciliği konusunda yayılan hayaller, halkın devrimci
gücüne güvenmek yerine, burjuva kurumlarına bel bağlamayı savunuyor.
İlkel sosyalist toplumun gelenek ve göreneklerinin hâkim sınıfların devleti
içinde hâlâ yaşadığı teorileri ise, buna bilimsel kılıf vazifesi görmektedir.
Oysa minarenin kılıfla gizlenecek tarafı yoktur. Bunu milyonlarca emekçi
sınıf mücadelesi içinde görüyor.” (Doğu Perinçek, Kıvılcımlı’nın Burjuva
Ordu ve Devlet Teorisinin Eleştirisi, Aydınlık Yayınları, Birinci Baskı: Şubat
1975 s. 47)

O gün öyle dersin, bugün böyle, değil mi? Tıpkı şimdiki kankan ABD Uşağı Süleyman Demirel’in dediği gibi “Dün dündür, bugün de bugün”.
Senin de Demireller’den Tayyipgiller’den zerrece farkın yok. Ahlaksızsın,
düzenbazsın, fırıldaksın onlar gibi. İşin gücün halk avcılığı, halk aldatmacalığı...
Yine şöyle der, aynı kitabının bir yerinde:
“Türkiye’de eskiden herkes, generallerle, subaylarla görüşmekten
mutluluk duyar, iftihar eder, bunu çevresine anlatırdı haklı olarak.” (agy,
s. 254)

Peki parti hırsızı kalpazan; bu “herkes” içinde sen ve avanen de var mı?
Bir düşün, belleğini bir yokla bakalım. Yutkunuyorsun, değil mi? Dilini
yuttun. Kalemin, parmakların oynamaz oldu.
Hatırlatalım bak bir kez daha sana, eskiden Türk Ordusu hakkında ne düşündüğünü, neler dediğini. Gerçi tekrar tekrar hatırlattık ama, gariban müritlerin de iyice anlayabilsinler, tanıyabilsinler seni, diye hatırlatalım:
“Ordunun devrimciliği tezleri, kişiyi burjuvazi ile işbirliğine, sınıflar
arası barışa götürür. Ordunun ne olduğunun doğru olarak tespiti ise, bizi
işçi-köylü yığınlarıyla daha sağlam bağlar kurma yolunda ilerletir. Sınıf
mücadelesinde iki yol var: Hâkim sınıflarla uzlaşmak, ya da tek güveneceğimiz güç olan devrimci halk yığınlarını örgütlemek. Birincisi burjuva
yoludur, ikincisi proletarya.” (Doğu Perinçek, Kıvılcımlı’nın Burjuva Ordu
ve Devlet Teorisinin Eleştirisi, Aydınlık Yayınları, Birinci Baskı: Şubat 1975
s. 48)
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“Ordu, ‘İşçi ve emekçi sınıflarla burjuvazi arasındaki’ mücadelede
‘tarafsız’ olabilir mi? Böyle bir ordunun, sadece ‘yurt savunmasıyla ilgilenmesi’ ne demektir?
“Bu soruların cevabını, ezilen halk yüzyıllardır edindiği tecrübeyle
çok iyi biliyor. İşçi sınıfımız 15-16 Haziran mücadelesinde ve onu izleyen
Sıkıyönetim döneminde, gerçeği bir kere daha gördü. Sendika hürriyeti
ve grev hakkını ortadan kaldıran baskı kanunlarına karşı mücadele eden
işçiler, hangi güçle baskı altına alındı? İşçi sınıfımız fabrikalarda silah
zoruyla çalıştırılmadı mı? Bugün, işçi sınıfı mücadelesini bastırmak için
özel komando birlikleri eğitilmektedir. Yıllardır jandarma dipçiği altında
ezilen köylüler de artık meseleyi biliyor. En son, toprak ve hürriyet için
mücadele bayrağını kaldıran Turanlar ve Kayabaşı köylülerinin üzerine
jandarma gönderildi. Özel yetiştirilmiş komando birlikleri, emperyalizme
bağımlı devletin baskı gücü olarak, Doğu bölgesinde halka her türlü zulmü yapmaktadır.” (agy, s. 53)

İşte eskiden sen ve avanen bunları diyordun, Ordu hakkında. Gördün mü
Hafız? Aynaya bak bir iyice.
Demek ki neymiş?
“Türkiye’de eskiden herkes, generallerle, subaylarla görüşmekten
mutluluk duyar, iftihar eder, bunu çevresine anlatırdı haklı olarak.” değilmiş.
Sen ve avanen o “herkes”in içinde değilmişsiniz. Gördün mü? Sana soru
sormak aslında anlamsız. PDA Avanesi’ne de. Çünkü sizler insanlığı bitirmişsiniz, Tayyipgiller gibi, Pensilvanyalı İblis’in tarikatı gibi ve benzerleri gibi...
Biz en iyisi senin yeni avlamaya çalıştığın gençlere seslenelim. İşte parti
sandığınız, önder sandığınız hareketin ve kişilerin gerçek yüzü budur. Bunlar
birer pervanedir. Görün bunları!..

Hikmet Kıvılcımlı’nın Türk Ordusu konusundaki Tezi
Yoldaşlar, konu Ordu olunca Usta’mızın Ordu üzerine olan tezine değinmeden geçmek eksiklik olacaktı. O bakımdan, Usta’nın bu konuda ne dediğini
kendi ağzından ve kaleminden görmemiz gerekir.
Fakat, öncelikle de Marks ve Lenin Usta’ların bu konuda dediklerine bakalım.
Bin Kalıplı 1969’dan 2000’e kadar Sevrci cephede oynamıştır. Bugün bizim Sevrci Soytarı Sahte Sol diye adlandırdığımız grupların bir anlamda öncülüğünü, yapmıştır, kart babasıdır. Onları yetiştirmiş olmasına rağmen boynuzun kulağı geçişi gibi onlar da bunu geçmişlerdir. Üstelik de bu, Bin Kalıp
değiştirdiği için onların arasında da kendilerinden olmasına rağmen hiçbir
güvenilirliği ve saygınlığı kalmamıştır. Öyle olunca; bu durumu değerlendir458

miş, madem bize burada ekmek yok, biz de bari kulvar değiştirelim, mahalle değiştirelim, diyerek ulusalcı cepheye atlamıştır. 2000’den bu yana da bu
cepheyi kirletmekle meşguldür. Diyoruz ya; girdiği her yeri kirletir, pisletir,
rezilleştirir. müritleştirdiği her insanı da ruhen dirhem dirhem çürütüp bitirir,
kendine benzetir, insanlıktan çıkarır.
Bizim bunun yetiştirdiği çömezlerine karşı yani Sevrci Soytarı Sahte Sol’a
karşı eleştirilerimiz olmuştu. Onlar da bizi orduculukla, darbecilikle suçladıkları için onlara da hak ettikleri cevabı vermiştik zamanında. Tabiî bizim eleştirilerimiz aynı zamanda eleştirdiğimiz konunun doğru değerlendirilmesini de
ortaya koyar. Yani sadece eleştirmekle kalmaz, doğru anlayışın ne olduğunu
da gösterir. Devrimci eleştiri de zaten böyle olmak durumundadır. Şimdi onlara karşı 2007’de yazmış olduğumuz eleştiriden Ordu Meselesi’nin devrimci
olarak nasıl ele alınması gerektiğini gösteren bölümü aktaralım:
“1848 Devrimi’ni takip eden yıllarda Fransa’da yoğun sınıf mücadeleleri, sınıflar arasında altüstlükler olmuştur. Marks Usta, bu sınıf savaşlarını ayrıntılı biçimde anlatır, tahlil eder, “Fransa’da Sınıf Savaşımları
1848-1850” ya da “Fransa’da Sınıf Mücadeleleri 1848-1850” adıyla Türkçeye çevrilen, yayımlanan ünlü eserinde.
“Usta, 1850’de yayımladığı bu eserinde olayların bundan sonraki
bölümünü değerlendirdiği, 1852’de yayımladığı “Louis Bonaparte’ın 18
Brumaire’i” adlı eserinde ve 1871’de yayımladığı, Proletarya Diktatörlüğü’nün Tarihteki ilk örneği olan ünlü “Paris Komünü”nü değerlendirdiği
“Fransa’da İç Savaş” adlı eserinde, sınıf savaşlarının, devrimlerin, karşıdevrimlerin Diyalektik Maddeci mantık ve metotla nasıl değerlendirileceğinin dâhiyane örneklerini verir.
“Tarihin çok hızlı ve yoğun aktığı, 1848-1871 sürecini Marksist Tarih anlayışı açısından tahlil eden bu üç anıt eser, aslında tek bir bütünün
farklı bölümlerini inceler, değerlendirir. Proletarya devrimcileri için her
zaman gözönünde bulundurulması gereken dersler çıkarır.
“İşte bu önemli eserlerin ilki olan “Fransa’da Sınıf Savaşımları”nda,
Usta, Fransa’daki devrimci dalganın, devrimci yükselişin, kitlelerin devrim yönünde harekete geçişinin ve ölümüne bir mücadeleye girişinin orduyu bile etkilediğini söyler. Daha doğrusu olayı görür ve gösterir. Şöyle
der:
“Orduya bile devrim ateşi, devrim heyecanı bulaşmıştı.” (age, Sol Yayınları, İkinci Baskı, Şubat 1976, s. 104)
“Hükümet işe koyuldu. 1850 yılı Şubat ayının başında, özgürlük ağaçları kesilerek halk kışkırtıldı. (Özgürlük ağaçları dikmek Fransız Devrimi’ne
kadar uzanır. Bu gelenek 1830 Temmuz ve 1848 Şubat Devrimi günlerinde yeniden tazelenir-canlanır, güncelleşir. - Kurtuluş Yolu) Bu boşa gitti. Özgürlük
ağaçları yerlerinden edilince, şaşkına dönen, gerileyen ve kendi kışkırtması
sonunda kendi korkuya kapılan hükümet oldu. Ama Ulusal Meclis Bona-
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parte’ın bu acemice başına buyruk olma girişimini buz gibi bir güvensizlikle
karşıladı. Temmuz Anıtı’ndan, ölümsüzlerin çelenklerinin aşırılması daha
fazla bir başarı sağlamadı. (24 Şubat günü, Devrimin yıldönümünde, halk,
Temmuz dikili taşının kaidesini, parmaklıklarını ve özgürlük uğruna ölenlerin mezarlarını çiçeklerle ve çelenklerle süslemişti. Onların arkasından polis bunları kaldırdı, bu da halkta büyük bir öfke fırtınasına yol açtı. Eserin
açıklayıcı notu, s. 222) Ordunun bir bölümüne devrimci gösteriler yapma
fırsatını ve Ulusal Meclise de kabineye az çok kılık değiştirmiş bir güvensizlik oyu verme bahanesini sağladı.” (age, s. 143)
“Görüldüğü gibi, devrimci kavgada hayatını kaybedenlerin anılarına
yapılan bir saygısızlık, “ordunun bir bölümüne devrimci gösteriler yapma
fırsatını ver”iyor. Yani Ordunun bir bölümü, bu saygısızlığı, anılara yapılan bu saldırıyı, “devrimci gösteriler yap”arak protesto ediyor.
“Marks Usta’dan son bir aktarma daha yapalım:
“Tamamıyla işçilerin etkisi altında bulunan Seçim Komitesi, eşyanın
mevcut durumuna karşı genel öfkeyi artırmaktan başka bir şey yapmayan
hükümetin kışkırtmalarının kendisine engel olmasına meydan vermeksizin
Paris için üç aday gösterdi: Deflotte, Vidal ve Carnot. Deflotte, Bonaparte’ın
halkın sevgisini kazanma nöbetlerinden birinde aftan yararlanmış bir Haziran sürgünü idi, Blanqui’nin bir dostu idi ve 15 Mayıs hareketine katılmıştı; “Zenginliklerin Üleştirilmesi Üzerine” adlı kitabı ile bir komünist yazar
olarak tanınan Vidal, Louis Blanc’ın, Luxembourg Komisyonu’nda eski
sekreteri idi; Carnot, zaferi örgütlendiren bir Konvansiyon üyesinin oğlu
idi, National’in partisi üyelerinin en az yıpranmışıydı, Geçici Hükümet’te
ve Yürütme Komisyonu’nda Eğitim Bakanı olmuştu, Carnot’nun halk eğitimi konusunda demokratik yasa tasarısı, cizvitlerin eğitim yasasına karşı
canlı bir protesto niteliğindeydi. Bu üç adam, üç müttefik sınıfı temsil ediyorlardı: başta bir Haziran isyancısı olan devrimci proletaryanın temsilcisi;
onun yanında sosyalist küçükburjuvazinin temsilcisi bir doktriner sosyalist;
üçüncüsü ise demokratik formülleri uzun zamandan beri gerçek anlamlarını yitirmiş bulunan ve düzen partisine karşı sosyalist bir anlam kazanmakta
olan cumhuriyetçi burjuva partisinin temsilcisi. Bu, tıpkı Şubat’taki gibi,
burjuvaziye karşı ve hükümete karşı genel bir güçbirliği idi. Ama bu kez
proletarya devrimci birliğin başındaydı.
“Bütün çabalara karşın, sosyalist adaylar başarıya ulaştılar. Ordu bile
kendi Savaş Bakanı Lahitte’e karşı Haziran isyancısına oy verdi. Düzen partisi yıldırım çarpmışa döndü. Taşra illeri seçimleri de onu avutamadı, bu
seçimlerin sonuçları Montagnard’ın çoğunluğunu sağladı.
“10 Mart 1850 seçimi, 1848 Haziranı’nın geri çekilmesi idi. Haziran isyancılarını kılıçtan geçirenler ve sürgüne gönderenler Ulusal Meclis’e yeniden girdiler, ama Haziran sürgünlerinin peşisıra ve dudaklarında onların
ilkeleri olmak üzere süngüsü düşük girdiler. 10 Mart seçimi, 13 Haziran
1849’un gerilemesi idi: Ulusal Meclisin sürgün ettiği Montagne, yeniden
Ulusal Meclis’e giriyordu, ama artık devrimin lideri olarak değil de, önden
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giden borazancısı olarak giriyordu. Bu seçim, 10 Aralığın geri çekilmesi idi:
Napoléon, bakanı Lahitte’le başarısızlığa uğramıştı. Fransa’nın parlamento
tarihinde buna benzer yalnız bir tek olay vardı: 1830’da Charles X’un bakanı Haussy’nin başarısızlığı. 10 Mart 1850 seçimi, son olarak, çoğunluğu
düzen partisine veren 13 Mayıs seçiminin hükümsüz kılınması, bozulması
idi. 10 Mart seçimi, 13 Mayıs’ın çoğunluğunu protesto ediyordu. 10 Mart bir
devrimdi. Oy pusulalarının gerisinde kaldırım taşları vardı.
“Düzen partisinin en ileri gelen üyelerinden biri olan Ségur d’Aguesseau, “10 Mart oylaması savaş demektir” diye haykırmıştı.” (age, s. 143-145)
“Usta’mızın, insanlığı kurtuluşa götürecek biricik Teori olan Marksizmin iki kurucusundan biri olan Dâhi’nin, netçe gördüğü ve gösterdiği
gibi toplumda oluşan Devrimci fırtınalar, tüm halk kesimleri gibi Orduyu
da etkiliyor, ona devrimci heyecanlar verebiliyor, devrimci tavırlar ortaya
koymasına yol açabiliyor.
“Şimdi de emperyalizm ve Proletarya Devrimleri çağının Marksizmi
olan Leninizmi kuran-yaratan Usta’dan-Lenin’den görelim, Ordu Meselesi’ne nasıl yaklaşılması gerektiğini. Lenin, Rus Devrimi’nin birinci aşamasının sonunu belirleyen 1905 Devrimi sonrasında, yenilgiyle sonuçlanan o Devrimi değerlendirirken Ordu Meselesi’ne de girer. Daha doğrusu
şu dersleri çıkarır. Hatırlanacağı gibi, bu devrimin derslerinden yararlanılarak, o derslerin rehberliğinde, 1917 Büyük Ekim Devrimi zaferle
sonuçlandırılabilmişti.
“Bu devrimin önemini iyice belirtmek için, Lenin’in aktarma yapacağımız yazılarının yer aldığı eserinin “açıklayıcı notlar”ından şu satırları
okuyalım:
“Aralık Ayaklanması: Moskova işçilerinin 1905’te otokrasiye karşı giriştiği ayaklanma. İşçiler Moskova Sosyal-Demokratları (Bolşevikler) önderliğinde Çarlık askerlerine karşı dokuz gün barikatlarda kahramanca çarpıştılar. Hükümet ayaklanmayı ancak St. Petersburg’tan yeni birliklerin gelmesiyle bastırabildi; ayaklanma merhametsizce bastırıldı: İşçi mahalleleri kana
boğuldu ve şehirdeki ve banliyölerdeki binlerce işçi katledildi.” (Moskova
Ayaklanmasının Dersleri, Kitle İçinde Parti Çalışması, Ser Yayınları, Birinci
Baskı, Ocak 1971, s. 31)
“Böylesine önemli bir devrim hareketiydi 1905 Moskova Ayaklanması.
Şimdi Lenin Usta’nın bu ayaklanmadan çıkardığı derslerden konumuzla
ilgili olanını görelim:
“Proletarya, mücadelesinin objektif koşullarındaki değişikliği ve grevden bir ayaklanmaya geçişin gereğini liderlerinden daha çabuk anladı. Her
zaman olduğu gibi, pratik teoriyi geçti. Barışçı bir grev ve gösteriler bir anda
işçileri tatmin etmez oldu; sordular: Bundan sonra ne yapılmalıdır? Ve daha
kararlı eylemler talep ettiler. Barikatlar kurulması talimatı, semtlere çok geç,
şehrin merkezinde barikatlar kurulduktan sonra, ulaştı. İşçiler büyük sayılarla işe koyuldular. Fakat bu bile onları tatmin etmedi; bilmek istiyorlardı:
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Bundan sonra ne yapılmalıdır? Aktif tedbirler talep ettiler. Aralık ayında,
biz, Sosyal-Demokratik proletarya liderleri, tıpkı birliklerini, birçoğunun
muharebede aktif rol almasına meydan vermeyecek şekilde düşüncesizce
yayan bir başkumandana benziyorduk. İşçi kitleleri, kararlı kitle eylemine
girişmek için gerekli talimatı istediler, fakat bu talimatı alamadılar.
“Bu nedenle, Plekhanov’un, bütün oportünistlerin dört elle sarıldıkları,
grevin zamansız olduğu ve başlatılmaması gerektiği ve “silâha sarılmamaları gerekti” görüşlerinden daha kısa görüşlü bir şey olamazdı. Tam tersine,
daha kararlı, enerjik ve saldırgan bir şekilde silâha sarılmalıydık; kitlelere şeyleri barışçı bir grevle sınırlamanın imkânsız olduğunu ve korkusuz,
amansız bir silâhlı çatışma gerektiğini izah etmeliydik. Hiç değilse şimdi
açıkça ve alenen itiraf etmeliyiz ki politik grevler yetersizdir; kitleler içinde
silâhlı bir ayaklanma lehine en geniş ajitasyonu yürütmeli ve bunu “hazırlık
aşamaları” konuşmalarıyla veya herhangi bir şekilde muğlâklaştırmamalıyız. Biz eğer yaklaşan devrimci eylemin acil görevi olarak, kanlı, dehşet verici bir imha savaşının gerekliliğini kitlelerden saklarsak, hem kendimizi hem
de halkı kandırmış oluruz.
“Bunlar, Aralık olaylarının ilk dersleri. Diğer bir ders, ayaklanmanın niteliği, yönetim metodu ve askerleri halkın tarafına geçmeye sevkeden koşullarla ilgilidir. Partimizin sağ kanadında, bu ikinci mesele üzerinde fevkalâde
tarafgir bir görüş hâkimdir. Modern askerî birliklerle çarpışmanın imkânsız
olduğu; bu birliklerin devrimci olmaları gerektiği iddia edilmektedir. Şüphesiz devrim bir kitle karakteri kazanmadıkça ve askerî birlikleri etkilemedikçe ciddi bir mücadeleden söz edilemez. Askerî birlikler arasında çalışmamız
gerektiğini söylemeye bile gerek yoktur. Fakat onların bir hamlede, ikna
etmenin veya kendiliklerinden inanmalarının sonucu olarak, bizim tarafa
geçeceklerini hayal etmemeliyiz. Moskova Ayaklanması, bu görüşün ne kadar klişeleşmiş ve ölü bir görüş olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Aslında
askerî birliklerin tereddüt göstermesi, ki bu her gerçek halk hareketi içinde
kaçınılmaz bir olaydır, devrimci mücadelenin şiddetlendiği her zaman askerî
birlikler için gerçek bir mücadeleye yol açar. Moskova Ayaklanması, devrim
ve gericilik arasında bocalayan askerî birlikler için, kanlı ve çılgın bir mücadelenin mükemmel bir örneği olmuştur. Bizzat Dubasov, Moskova Garnizonunu teşkil eden on beş bin kişi içerisinde sadece beş bin kişinin güvenilebilir olduğunu beyan etmiştir. Hükümet, kararsızlara çok çeşitli ve korkunç
yollarla engel oldu: Onlara ricada bulundular, övdüler, rüşvet verdiler, kol
saatleri, paralar vs. hediye ettiler, votkayla uyuşturdular, yalan söylediler,
tehdit ettiler, barakalara hapsedip silâhlarını aldılar ve en az güvenilir olduklarından şüphelenilenleri ise ihanet ve şiddet kullanarak tasfiye ettiler.
Bu durumda hükümetten çok geri kaldığımızı, açıkça ve çekinmeden itiraf
etmek cesaretini göstermeliyiz. Biz kararsız askerî birlikler için hükümetin
giriştiği ve kazandığı böyle saldırgan, verimli, cesur ve aktif bir çarpışmada
emrimize amade güçlerden faydalanmayı başaramadık. Ordu içinde çalışmalar yaptık ve gelecekte bu çalışmaları, askerî birlikleri ideolojik olarak

462

“tarafımıza kazanmak” için iki misline çıkartacağız. Fakat ayaklanma sırasında, askerî birlikler için maddî bir mücadelenin zorunluluğunu unutacak
olursak sefil bilgiçler durumuna düşeriz.
“Aralık ayında, Moskova proletaryası bize askerî birlikleri ideolojik olarak “saflarımıza kazanmak” konusunda muhteşem dersler verdi. Örneğin,
8 Aralık’ta Strastnaya Meydanı’nda kalabalık Kazak’ları çevirdi, onlarla
kardeşçe kaynaşıp onları geri dönmeye ikna etti. Veya, 10 Aralık’ta Presnya
Mahallesi’nde on bin kişilik bir halk kitlesi önünde ellerinde kızıl bir bayrak
taşıyan iki işçi kız Kazak’ları “öldürün bizi bayrağı ölmeden teslim etmeyeceğiz!” diye haykırarak karşıladığı zaman, Kazak’lar şaşkınlığa uğramış,
kalabalıktan gelen “Yaşasın Kazak’lar” bağırışları arasında dört nala oradan uzaklaşmıştı. Bu cesaret ve kahramanlık örnekleri proletaryanın hafızasında ebediyete kadar derin izler olarak kalmalıdır.
“Şimdi de, bizim hükümetten nasıl geride olduğumuzu gösteren örnekler
verelim. 9 Aralık’ta askerler devrimcilere katılmak üzere Marseillaise’i söyleyerek Bolshaya Serpukhovskaya Caddesi’nden aşağı yürüyorlardı. İşçiler
onları karşılamak için delegeler gönderdi. Malakhov’un bizzat kendisi onlara doğru tehlikeli bir şekilde at sürdü. İşçiler çok geç kalmıştı, Malakhov
daha önce ulaştı. Malakhov askeri kararsızlığa düşüren çok heyecanlı bir
konuşma yaptı, askerleri ağır süvariler kuşattı, barakalara gönderdi ve orada hapsetti. İki gün içinde yüz elli bin kişinin çağırımız üzerine ayaklanmasına rağmen askerlere önce biz değil Malakhov ulaştı, oysa bunlar devriye
kolları olarak örgütlenebilirlerdi ve örgütlenmeliydiler. Malakhov askerleri
ağır süvari birlikleri ile kuşattı, oysa biz Malakhov’u bomba atıcıları ile çevirmedik. Bunu yapabilirdik ve yapmalıydık; ve çok önce Sosyal-Demokratik
basın (Eski Iskra) bir ayaklanma sırasında sivil ve askerî şefleri insafsızca
imha etmenin görevimiz olduğuna işaret etmişti. Bolshaya Serpukhovskaya
Caddesi’nde olanlar, ana çizgileri ile Nesvizhskiye Barakalarında ve Krutitskiye Barakalarında da tekrarlandı ve yine işçiler Ekaterinoslav Alayı’nı
“geri çekmeye” giriştikleri zaman ve Alexandrov’daki istihkâmcılara delegeler gönderildiği zaman ve Rostov topçu birliği Moskova yolundan geri döndürüldüğü zaman ve Kolomna’daki istihkâmcıların silâhsızlandırıldıkları
zaman ve benzeri olaylarda [da aynı şeyler olmuştur]. Ayaklanma sırasında
biz tereddüt gösteren askerî birlikler için yaptığımız mücadelede yeterli olmadığımızı ispat ettik.
“Aralık ayı olayları, Marks’ın oportünistlerin unuttuğu bir diğer temel
önerisini daha, yani devrimin bir sanat olduğunu ve bu sanatın başlıca kuralının korkunç cesur ve geri dönmeyecek derecede kararlı bir taarruz olduğunu doğrulamıştır. Biz bu gerçeği yeteri derecede hazmedemedik. Biz
bu sanatı, her ne pahasına olursa olsun saldırmak kuralını, ne kendimiz
hakkıyla öğrendik ne de kitlelere öğrettik. Bu eksikliği gidermek için var
gücümüzle çalışmalıyız. Politik sloganlar sorununda taraf tutmak yeterli değildir; silâhlı bir ayaklanma sorununda da taraf tutmak zorunludur.
Buna karşı olanlar, buna hazırlanmayanlar, gözünün yaşına bakılmaksızın
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devrim taraftarları saflarından atılmalı, devrimin düşmanları olan hainler
ve korkaklar paçavraları arasına gönderilmelidirler; çünkü, mücadelenin
koşulları ve olayların zorlaması karşısında düşmanla dostu bu kurala göre
ayırt etmeye mecbur olacağımız gün yaklaşmaktadır. Tavsiye edeceğimiz
şey, pasiflik, askerî birliklerin “tarafımıza geçmesi” gerçekleşinceye kadar
“beklemek” değildir. Hayır! Biz cesur, bir taarruz ve silâhlı bir saldırının
gereğini, böyle zamanlarda düşmanın kumanda mevkiinde olanların imhasının ve kararsızlık içindeki askerler için enerjik bir mücadelenin gereğini
damlardan haykırmalıyız.” (agy, s. 34-38)
“O halde gelin, bir taraftan Rus Devrimi’nin büyük günlerinin derslerini
iyice öğrenirken, öte yandan çalışmamızı daha yaygın bir şekilde geliştirelim
ve görevlerimizi daha cesur bir şekilde belirleyelim. Bugünkü dönüm noktasında çalışmamızın temeli, sınıf çıkarlarının ve ulusun gelişiminin doğru bir
tahminine dayanmaktadır. Proletaryanın, köylülüğün ve ordunun gittikçe
artan bir kesimini, Çarlık rejimini devirmek ve devrimci bir hükümet tarafından bir Kurucu Meclis toplamak sloganı altında toparlıyoruz ve toparlamaya devam edeceğiz. Buraya kadar çalışmamızın temeli ve özü kitlelerin
politik anlayışını geliştirmektir. Fakat unutmayalım ki, bu genel, sabit ve
temel göreve ek olarak, Rusya’nın bugün içinde bulunduğu günler, başka,
özel ve ayrı görevleri de zorunlu kılar. Bilgiçlik taslamayalım ve filisten olmayalım, her zaman ve her koşul altında değişmeden kalan, sürekli görevlerimize saçma atıflarda bulunarak, mücadelenin belirli biçimlerine özgü bu
görevlerden kaçmayalım.
“Büyük bir kitle hareketinin yaklaşmakta olduğunu unutmayalım. Bu
silâhlı bir ayaklanma olacaktır. Bu, mümkün olduğu kadar ani olmalıdır.
Kitleler, silâhlı, kanlı ve müthiş bir mücadeleye girmekte olduklarını bilmelidirler. Kitleler, ölümü küçümsemeyi yaygın bir biçimde benimserlerse zafer
kesinleşecektir. Düşman üzerine büyük hırsla saldırılmalı; kitlelerin sloganı, savunma değil saldırı olmalıdır; görevleri düşmanın insafsızca imhası
olmalıdır; mücadelenin örgütlenişi hareketli ve esnek olacaktır; askerler
arasındaki kararsız unsurların aktif katılmaları sağlanacaktır. Ve bu önemli
mücadelede sınıf bilincine varmış proletaryanın partisi ödevini tam yapmalıdır.” (age, s. 41-42)
“Marks ve Lenin Ustalardan yaptığımız aktarmaları uzun tuttuk. İstedik ki, Ustalar, hangi olayları nasıl değerlendiriyor iyice görülsün ve
anlaşılsın…
“Devrimciliği ciddiye alan ve aklına, mantığına saygı duyan, güvenen
her arkadaş Ustaların bu değerlendirmelerini, her türlü önyargıdan uzak
olarak tekrar tekrar okumalı ve meseleye Marksizm-Leninizm açısından
nasıl bakılması, yaklaşılması gerektiğini kavramalıdır.
“Lenin diyor ki; “Şüphesiz devrim bir kitle karakteri kazanamadıkça
ve askeri birlikleri etkilemedikçe ciddi bir mücadeleden söz edilemez. Askeri birlikler arasında çalışmamız gerektiğini söylemeye bile gerek yoktur.”
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“Ordu içinde çalışmalar yaptık ve gelecekte bu çalışmaları, askeri birlikleri ideolojik olarak “tarafımıza kazanmak” için iki misline çıkartacağız. Fakat ayaklanma sırasında askeri birlikler için maddi bir mücadelenin zorunluluğunu unutacak olursak sefil bilgiçler durumuna düşeriz.
“Aralık ayında, Moskova proletaryası bize askeri birlikleri ideolojik
olarak “saflarımıza kazanmak” konusunda muhteşem dersler verdi.”
“Proletaryanın, köylülüğün ve ordunun gittikçe artan bir kesimini,
Çarlık rejimini devirmek ve devrimci bir hükümet tarafından bir Kurucu Meclis toplamak sloganı altında toparlıyoruz ve toparlamaya devam
edeceğiz.”
“Dikkat edelim, Lenin’in 1905’te, demir disiplinli “Bolşevik Partisi”
gibi bir partisi var. Ve bu parti, İşçi Sınıfıyla, köylü kitleleriyle, “ordunun
gittikçe artan bir kesimiyle” sıkı, yaygın bağlar kurmuş bir partidir. Proletaryayı genel siyasî grevden silahlı ayaklanmaya sevk eden bir partidir.
Ve silahlı ayaklanmayı, 9 gün boyunca Çar ordusu karşısında, çarpışarak sürdürebilen bir partidir. Böylesine müthiş bir güce sahip olunmasına
rağmen, Lenin bunu yetersiz buluyor. Çünkü yenildik, diyor. Yenilgiden
dersler çıkarıyor: “Çalışmaları askeri birlikleri ideolojik olarak “tarafımıza kazanmak” için iki misline çıkartacağız” diyor.
“Devrimin bir sanat olduğunu ve bu sanatın başlıca kuralının korkunç
cesur ve geri dönmeyecek derecede kararlı bir taarruz olduğu” şeklindeki
Marks’ın önermesini göze batırıyor. “Aralık ayı olayları” bu altın kuralı
doğrulamıştır, diyor.
“Biz bu gerçeği yeteri kadar hazmedemedik. (...) Bu eksikliği gidermek için var gücümüzle çalışmalıyız” diyor. Ve daha başka önemli dersler
çıkarıyor Moskova Ayaklanması’ndan.
“O derslerin işaret ettiği şekilde çalışarak da 1917 Büyük Ekim Devrimi’ni gerçekleştiriyor, Parti. Tabiî Lenin’in önderliğinde…
“Bu şanlı Devrimin ilk işaretini de Çar’ın Petersburg’daki Kışlık Saray’ını topa tutarak, Aurora Zırhlısı veriyor. Yani askerlerin bir bölümü
Devrimin ön safında yer alıyor… Usta’nın dediği-olmasını istediği gerçekleşmiş oluyor. Demek ki, eksiklik giderilmiş. Parti, Usta’nın dediğini
yapmış.
“1917 Şubat Devrimi’nin zaferiyle de “Sovyetler” kurulmaya başlanıyor. Sovyetler de bildiğimiz gibi İşçi, Köylü ve Asker Sovyetleri’nden
oluşuyor.
“Ekim Devrimi’nin zaferiyle birlikte de bu Sovyetler, Parti’nin önderliğinde Proletarya Diktatörlüğü’nü uyguluyor. Sovyetler’in doruğuyla
Parti’nin doruğu birleşiyor. Proletarya Diktatörlüğü’nü bu birleşik merkez yönetiyor.
“Demek ki, dünyanın en gerici, zorba ordularından olan Çar Ordusu
bile parçalanıyor ve bir bölümü devrimci saflara katılıyor, devrimcileşiyor…
“Bundan sonraki bütün Proletarya Devrimlerinde de benzer parçalanma yaşanıyor. Zaten başka türlüsü de olamazdı. Çünkü askerler de-or-
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du da Halkın bir parçasıdır. Halkın diğer kesimlerinin devrimcileşmesi,
kaçınılmazca Orduyu oluşturan halk çocuklarını da etkilemiştir. Bundan
sonra da etkileyecektir.
“Marksizm-Leninizmin Ordu Meselesi’ne bakışı-yaklaşımı-bu meseleyi ele alışı-çözümleyişi-değerlendirmesi böyledir.
“Biz de Marksist-Leninistiz. Bunu, Sevrci Sahte Soytarı Sol’un bileşenleri gibi laf olsun diye iddia etmiyoruz, söylemiyoruz… Gerçek anlamda Marksist-Leninist teoriye inandığımız için, o teoriyi benimsediğimiz
için söylüyoruz... O zaman, biz bu teorinin, Ordu Meselesi’ne yaklaşımını-bakışını da baz almak durumundayız. Yoksa, Leninistliğimiz sahte
olur. Lafta kalır.
“Bizse hep söylediğimiz gibi sahici devrimciyiz. Sahici Leninistiz…”
(Kurtuluş Yolu, Sevrci Sahte Sol’un Paçavra Bileşeni “Atılım” ve Ordu Meselesi (I), Sayı 30, 18 Ekim 2007)
“Türkiye’de Ordu Gençliği’nin devrimci geleneği
“Ekim Devrimi ve onu takip eden bütün devrimlerde, burjuva devletinin emrindeki ordu parçalanmış ve bunlardan biri devrime katılmıştır. Devrimcilerin safına geçmiştir. Her gerçek devrim askeri birliklerde
bu bölünmeye yol açar. Bu kaçınılmazdır. Yeter ki devrim kitle karakteri
kazansın. Halkı etkilesin ve saflarında ordulaştırsın. İşte o zaman askerî
birlikler içinde de bir tereddüt ve bunun arkasından bir parçalanma mutlaka olur.
“Kaldı ki Türk Ordusu hemen tümüyle Halk çocuklarından oluşmaktadır. Fransız Ordusu gibi, subay kadrosu burjuva çocuklarından, İngiliz
Ordusu gibi soylulardan oluşmamaktadır.
“Sivil Gençliğimizin nasıl çok önemli bir bölümü devrimcileşebiliyorsa, Ordu Gençliği’nin de bir bölümü devrimcileşebilir. Belki sivil gençlik
oranında olmaz bu devrimcileşme. Ama bir bölümü mutlaka devrimcileşir. Ordu da Halkın bir parçasıdır. Fakat Halkın, içine en zor nüfuz edilebilen parçasıdır. Bu nedenle, Ordu Gençliği’ni ideolojik olarak kazanmak
için aktif bir mücadele yürütmeliyiz.
“Ordu, devrime de gidebilir, faşizme de. Tabiî biz, Ordunun devrime
giden tarafını tutmalıyız. Bu taraf, Ordu Gençliği’dir. Generaller, Ordunun burjuvalaşmış kesimini temsil ederler. Parababaları tarafından kolay
elde edilirler. Tabiî bu kesim içinden de ilerici unsurlar çıkabilir. Ama az
çıkar. Ordu Gençliği’yse, Ordunun Halka yakın olan yönünü oluşturur.
Biz devrimciler işte bu yönü-tarafı tutmalı ve onu ideolojik olarak kazanmalıyız. Marksist-Leninist Devrim Öğretisi bunu emreder.
“Kaldı ki bizim Ordu, Osmanlı’nın ilk kuruluş günlerinden gelen bir
devrimci geleneğe sahiptir (Tabiî Ordu Gençliği).
“Tanzimat’ta, Meşrutiyet’te, Kuvayimilliye’de, 27 Mayıs’ta ve 28 Şu-
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bat’ta bu gelenek kendini ortaya koymuştur, ispatlamıştır. Tabiî olayları,
olduğu gibi görebilenler için... Akıl ve Diyalektik Mantık sahipleri için...
“Türkiye’de Ordu Gençliği’nin devrimci geleneğinin Lenin tarafından
görülüşü
“1908 Meşrutiyet Hareketi, bir devrim midir?
“Evet. Bir burjuva devrimidir. Halk Devrimi değildir. Ama devrimdir,
burjuva devrimi de olsa...
“Yine Usta’yı izleyelim:
“Örnek olarak 20’nci Yüzyıl devrimleri alınırsa, Portekiz ve Türk devrimlerini [1908 devrimi kastediliyor- ç.] burjuva devrimleri olarak kabul
etmek besbelli kaçınılmaz bir şey olacaktır. Ama bu devrimlerin her ikisi
de “halk” devrimi değildir; çünkü halk yığınları, halkın geniş çoğunluğu,
kendine özgü ekonomik ve politik taleplerle, aktif, bağımsız ve hissedilir bir
biçimde, bu devrimler içinde görünmezler. Buna karşılık, 1905-1907 Rus
burjuva devrimi, Portekiz ve Türk devrimlerinin, zaman zaman kazandıkları kadar “parlak” başarılar kazanmış olmaksızın, söz götürmez bir biçimde
“gerçek bir halk” devrimi oldu. Çünkü halk yığınları, halk çoğunluğu, halkın baskı ve sömürü altında bunalmış en derin “aşağı” toplumsal tabakaları, kendiliklerinden ayaklanmış ve devrimin bütün gidişi üzerinde, kendi
isteklerinin, yıkılmakta olan eski toplum yerine kendi gönüllerince yeni bir
toplum kurma girişimlerinin izini bırakmışlardır.” (Lenin, Devlet ve İhtilâl,
Bilim ve Sosyalizm Yayınları, s. 53)
“Peki 1908 Türk Devrimi’ni kim yapmıştır?
“Sivil ve asker Jön Türkler. Yani sivil ve asker gençlik. Yine Usta’ya
bakalım:
“Türkiye’de Jön Türklerin başını çektiği hareket, orduda başarı sağlamıştır. Gerçi bu yarım bir zaferdir, hatta o bile değildir. Çünkü Türkiye’nin
II. Nikolası (II. Abdülhamid kastedilmektedir. – Kurtuluş Yolu) ünlü Türk
anayasasını yürürlüğe koyma vaadiyle şimdilik durumu kurtarmıştır. Ne var
ki bir devrimde böyle yarım zaferler, eski rejimin vermek zorunda kaldığı bu
gibi acele ödünler, iç savaşın daha geniş halk yığınlarını harekete katan yeni
ve çok daha kesin, çok daha sert dalgalanmaların en sağlam güvencesidir.”
(Lenin, 23 Temmuz (5 Ağustos) 1908 “Dünya Siyasetinde Patlayıcı Maddeler”, Lenin Stalin Mao’nun Türkiye Yazıları, Kaynak Yayınları, s. 62-63)
“Aynı burjuva devrimcileri, bildiğimiz gibi bir yıl sonra, 1909’da, 2.
Abdülhamid’i tahtından indirirler. Ve Meşrutiyet Düzenini kurarlar. Böylece de devrimlerine yeni bir halka daha eklerler.
“Birinci Kuvayimilliye’ye bakalım. Nedir bunun sınıfsal ve siyasal karakteri?
“Lenin Türkiye’de olup bitenleri çok doğru görür ve değerlendirir
“Bunu hem Lenin hem de 17 Temmuz’la 1 Eylül 1928 arasında Moskova’da toplanan Komintern’in 6. Kongresi’nde kabul edilen Komintern

467

Programı çok net olarak ortaya koyar:
“Ocak 1920: Türkiye’de burjuva-milli devrimi; (...) ile birlikte milletlerarası devrim zincirinin halkaları, kapitalizmin derin kargaşalığa yol açan
genel bunalımını meydana getiren unsurlardır.”
“Şimdi de Lenin’in bu hareketi nasıl değerlendirdiğini görelim. Bunun
için, Sovyetler Birliği’nin ilk Ankara elçisi S. İ. Aralov’un hatıralarından
bir bölüm aktarmamız yetecektir. S. İ. Aralov bu bölümde, Ankara’ya
hareket etmeden önce Lenin’in kendisini çağırarak, görüşmelerinde, ona
söylediklerini anlatır:
“Vladimir İlyiç yerinden kalktı, masasının arkasından çıktı, Çiçerin’le
dostça selamlaştı, hal, hatır sordu. Sorgu dolu gözlerle bana baktı, elimi sıktı, cesaretlendirici sıcak bir bakışla ve sempati okunan bir gülümseyişle:
“- Demek böyle, azizim, dedi, savaşı bitirdiniz. Diplomat oldunuz, ala!
Kılıcı sapan haline getirdiniz! İyi ve gerekli bir iş. Lütfen oturunuz. 17’nci
Ordu’yu hatırlıyorum, hatırlıyorum. Ordunuz fena dövüşmedi. Şimdi size
büyük bir iş veriliyor. Türkiye’de yararlı çalışacağınızı umuyorum. Türkler,
milli kurtuluşları için savaşıyorlar. Bunun için merkez komitesi, askerlik işlerini bilen birisi olarak, sizi oraya gönderiyor. Emperyalistler Türkiye’yi soyup soğana çevirdiler, hâlâ da soyuyorlar. Köylüler ve işçiler buna katlanamadılar ve başkaldırdılar. Sabır bardağı taştı, gerek Doğu Halkları gerek biz
emperyalist kuvvetlere karşı savaşıyoruz. Sovyetler Birliği emperyalistlerle
olan işini bitirdi. Onları bozguna uğrattı ve memleketten kovdu. Onların dişlerini söktük, keskin tırnaklarını vücudumuza geçirmelerine izin vermedik.
“Lenin Türkiye’de olup bitenleri çok iyi biliyordu:
“- Mustafa Kemal Paşa, tabiî ki sosyalist değildir, diyordu Lenin. Ama
görülüyor ki, iyi bir teşkilatçı… Kabiliyetli bir lider, milli burjuva ihtilalini idare ediyor. İlerici, akıllı bir devlet adamı. Bizim sosyalist inkılâbımızın
önemini anlamış olup, Sovyet Rusya’ya karşı olumlu davranıyor. O, istilacılara karşı bir kurtuluş savaşı yapıyor. Emperyalistlerin gururunu kıracağına, padişahı da yardakçılarıyla birlikte silip süpüreceğine inanıyorum.
Halkın ona inandığını söylüyorlar. Ona, yani Türk Halkına yardım etmemiz
gerekiyor. İşte, sizin işiniz budur. Türk hükümetine, Türk Halkına saygı gösteriniz. Büyüklük taslamayınız. Onların işlerine karışmayınız... İngiltere onların üzerine Yunanistan’ı saldırttı. İngiltere ile Amerika bizim üzerimize de
sürü ile memleket saldırttı... Sizi ciddi işler bekliyor. Yoldaş Frunze bugünlerde Ukrayna Cumhuriyeti adına Ankara’ya gidecektir. Herhalde onunla
Türkiye’de karşılaşacaksınızdır.
“- Kendimiz fakir olduğumuz halde Türkiye’ye maddi yardımda bulunabiliriz. Bunu yapmamız gereklidir. Moral yardımı, yakınlık, dostluk, üç kat
değeri olan bir yardımdır. Böylece, Türk Halkı yalnız olmadığını hissetmiş
olacaktır.” (S. İ. Aralov, Bir Sovyet Diplomatının Türkiye Hatıraları, s. 4647)
“Çok açık biçimde söylendiği gibi Birinci Kuvayimilliye Hareketi,
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Burjuvazinin (Anadolu Burjuvazisinin) önderliğinde verilen bir antiemperyalist milli kurtuluş hareketidir. Aynı zamanda da bir “milli burjuva
ihtilali”dir.
“O zaman Anadolu burjuvazisi o kadar zayıf ve ufuksuzdu ki, kendi
ihtilalini, kendi içinden çıkan bir temsilciyle yönetemiyordu.
“Ordu Gençliği’nin bir Paşa’sının, devriminin başına geçmesine rıza
göstermek zorunda kalıyordu. Mustafa Kemal o zaman 38 yaşındaydı.
Yani Ordu Gençliği’ni ve onun Tarihinden gelen Devrimci Geleneklerini
temsil ediyordu. O geleneklerin gücüyle, İstanbul Hükümetine ve Padişaha başkaldırıyor, antiemperyalist burjuva ulusal kurtuluş hareketine katılıyordu. Tabiî Ordu Gençliği’nin diğer temsilcileri olan silah arkadaşları
da...
“İşçi Sınıfımız, o tarihlerde, Anadolu’da son derece cılız ve örgütsüz.
Burjuvaziyse, İşçi Sınıfımıza göre daha deneyimli ve örgütlü. O yüzden
İşçi Sınıfımızı etkisizleştirerek, harekete damgasını vuruyor, yani sınıf karakterini harekete benimsetiyor. Anadolu’da “Müdâfaa-i Hukuk Cemiyetleri” biçiminde örgütlenen ve Ulusal Kurtuluş Hareketine, daha doğrusu savaşına sınıf karakterini veren burjuvazidir.
“Bu antiemperyalist Kurtuluş Savaşını kimler yapmıştır?
“Türkiye Halkı, onun bir parçası olan Ordu Gençliği ve Anadolu Burjuvazisi. Modern bir sınıf olduğu ve örgütlü bulunduğu için Harekete karakterini yansıtmış ve zaferin tüm kazanımlarını tekeline almıştır, burjuvazi.
“Şimdi de 27 Mayıs Hareketine bakalım.
“Bu nedir?
“Politik bir Devrimdir.
“Ordu Gençliği ve aydın sivil gençlik elele vererek bu devrimi yapmıştır. Vurucu Güç rolünü Ordu Gençliği oynamıştır.
“Peki yıktıkları iktidarın sınıf karakteri neydi?
“Özbeöz Finans-Kapital iktidarıdır. Asker ve Sivil Gençliğimiz bu zalim, hain Finans-Kapital iktidarını bir gecede ve tek vuruşta alaşağı ediyor.
“Ama kendisi Küçükburjuva sınıftan gelme bu gençliğimizin. Oysa
20’nci Yüzyılda ancak iki modern sınıftan biri iktidar olabilir ve orada
kalabilir. Bunlar da burjuvazi ve İşçi Sınıfıdır. Çünkü egemen üretim yordamı (biçimi) içinde sadece bu iki sınıf dolaysızca rol oynar, bu düzende.
O nedenle de iktidar bunlardan birinin elinde olabilir ancak. Tabiî İşçi
Sınıfı iktidara gelince sömürüye son verir ve sömürücü sınıf olan burjuvaziye tahakküm uygular. Baskı altına alır onu. Karşıdevrim hevesini
kırmak için...
“27 Mayısçılar, bütün iyi niyetlerine, yurtsever ve halkseverliklerine
rağmen, iki modern sınıftan birine dahil olmadıkları için iktidarı ellerin-
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de tutamadılar. Tutamazlardı da. Ellerinde, iktidara gelince uygulayacakları bir programları bile yoktu. Onlar yalnızca yıkmakla her şeyin düzeleceğini, toplumsal kötülüklerin son bulacağını sanıyorlardı. Bu derece saf,
bu derece çocuktular. Tabiî çok da iyi niyetliydiler.
“İşçi Sınıfımız yine örgütsüzdü. Devrimcileri, gücüyle yani örgütlü gücüyle etkileyemedi.
“Finans-Kapitalistlerse dişlerinden tırnaklarına kadar örgütlüydüler.
Kendileri gibi asalak ve vicdansız bir sömürücü sınıf olan Antika Tefeci-Bezirgân Sermayeyle de tam anlamıyla kaynaşıktılar. Onu yedeklerine
almışlardı. Üstelik uluslararası Parababalarıyla da ortaklaşmıştılar. Bütün bu sebeplerden dolayı devrimden hemen sonra yine iktidarı ellerine
geçirdiler. Sadece birkaç kurban verdiler o kadar.
“Fakat 27 Mayıs tümden de etkisiz olmadı. Toplumda sömürünün
önüne önce bent çekecek (devrimci mücadelenin yan ürünü olan reformlar yoluyla sınırlamalar getirecek) ve sonunda da onu sömürülen sınıfla
birlikte tümden ortadan kaldıracak olan Sosyalizmi serbest bıraktı. O
güne dek sosyalistlere hiç soluk aldırılmamıştı. Sosyalistler hep zindanda
tutulmuştu. Bu şartlar altında da yaygınlaşamamış, kitleselleşememişti.
27 Mayıs’tan sonra düşünce ve örgütlenme özgürlüğünün önündeki engeller bir ölçüde de olsa kaldırıldı. Demokrasi kırıntıları biçimindeki bu
kısmî-sınırlı özgürlük ortamında, sosyalizm; çalışan ve ezilen halk kitleleri, aydın gençliğimiz ve eğitim emekçileri başta gelmek üzere kamu emekçileri içinde hızla yayıldı. Güçlü bir sosyalist kuşak ve sosyalist kültür
oluştu. Marksizmin klasikleri Türkçeye çevrildi ve kitlelerce okunmaya
başlandı.
“Bu gelişmeden korkuya kapılan ABD ve benzeri Batılı emperyalist
devletlerle yerli Parababaları hemen CIA’nın aşağılık, iğrenç, insanlık
dışı Kontrgerilla yöntemlerini Türkiye’de de uygulamaya başladılar.
Faşist milis örgütü MHP’yi-Ülkü Ocaklarını kurdurdular. İmam Hatip
okullarının sayısını pıtrak gibi artırdılar. Kur’an Kursları ve Tarikatları
da olanca güçleriyle destekleyerek güçlendirdiler, yaygınlaştırdılar. Devrimci Hareketin yükselişinin önünü bu faşist ve Ortaçağcı güçlerle tıkamaya çalıştılar. Sonra da sosyalistlerin ve sosyalist kültürün bütünüyle
kökünü kazımak için art arda iki faşist darbe yaptırdılar: 12 Mart ve 12
Eylül Faşist Darbeleridir bunlar. 27 Mayıs’ın, Anayasası başta olmak üzere, halka az da olsa soluk aldıran bütün halktan yana yasalarını ortadan
kaldırdılar. Faşist 1982 Anayasası ve aynı doğrultuda-aynı amaçla hazırlanan Sendikalar Yasasını getirdiler. Bu faşist düzenlemeleri yeni Polis
Vazife ve Salahiyet Kanunu, Terörle Mücadele Yasası, Devlet Güvenlik
Mahkemeleri Yasası gibi faşist yasalar izledi. Sonunda 27 Mayıs’ın getirdiği olumlu her şeyi hemen hemen götürmüş oldular.
“28 Şubat da kendine göre bir ileri harekettir. Bir politik devrim olamasa bile, ileri, demokratik yönde atılmış bir adımdır. Ortaçağcı-Şeriatçı
toplum düzenine gidişi bir süreliğine de olsa durdurabilmiştir. Hiç unut-
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mayalım ki laiklik gitti miydi toplum Ortaçağa gidiverir bir anda. Bir Afganistan, bir Suudi Arabistan, bir İran oluverir. Laikliğin olmadığı yerde
de demokrasiden asla söz edilemez…
“Demokrasinin olmadığı yerde-toplum düzeninde laiklik olabilir. Fakat tersi olamaz: Laiklik yoksa demokrasi de insan hakları da yoktur.
“Bu bakımdan Laiklik, demokratik bir toplum düzeni için hayati öneme haizdir. Laikliği de Halk Demokrasisi gibi öncelikle biz gerçek devrimciler savunmalıyız. Bizim öncelikli görevlerimiz arasındadır. Bunu yine
Lenin Usta söylüyor:
“Ama, okulu, ayrı ayrı ligalar içinde örgütlenmiş bulunan uluslar arasında bölüştürmek üzere devletin elinden almak, demokrasi bakımından
ve hele proletarya açısından zararlı bir tedbirdir. Bu, ancak ulusların ayrı
özelliklerinin sağlamlaşması sonucunu doğurur, oysa biz, ulusları birbirine yaklaştırma yolunda çaba harcamalıyız. Böyle bir tedbir, şovenliğin
gelişmesi sonucunu verir, oysa biz, bütün ulusların işçilerinin en sıkı birliğine doğru, her türlü şovenizme karşı, her türlü ulusal tekelciliğe karşı, her türlü burjuva milliyetçiliğine karşı yürümek zorundayız. Bütün
milliyetlerden gelme işçilerin eğitim politikası birdir: anadilin özgürlüğü,
demokratik ve laik okul.” (İtalikler Lenin’e aittir.) (Lenin, Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı, Sol Yayınları, İkinci Baskı, s. 140)
“Bizim yamuk sol, başka türlü adlandırırsak sözde sol bu gerçeği bilmez. Ortaçağcı hareketlerle ittifaklar peşinde koşar. Ortaçağcıların örgütlediği “Türban eylemleri”nde onların yanında yer alır.
“Ortaçağcı, sahte insan hakları örgütüyle-”Mazlum-Der”le ve yine şeriatçı yazarçizer takımıyla ortak bildiriler yayımlar. Bu utanç verici bir
alçalmadır. Bunun devrimcilikle ve demokratlıkla zerrece ilgisi yoktur.
“Bu Ortaçağcı taife, 28 Şubat’tan sonra bizim sözde-uyurgezer solla
ittifak arayışı içine girmiştir. Ondan önce soldan bilinçlice ve kararlıca
uzak duruyorlardı. Hiç unutmayalım 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta 35 aydını-demokratı tam da kendilerine uygun bir usulle katleden bu canavarlardır. O masum insanlar, o gencecik demokratlar ateşler içinde yanarken,
bu insan sefaleti alçaklar Madımak Oteli’nin önünde hayvani çığlıklar,
sevinç naraları atıyorlardı. Bunların ellerindeki kanı, okyanusların bütün
suları yıkayıp temizleyemez. Bunların ellerini sıkan herkesin de eline kan
bulaşır…
“Yine hiç unutmayalım: Hiçbir yapma din laik olamaz. O dine tam
anlamıyla inanan da. Dinlerin özüyle çelişir bu. Bu dinler, hayatın-toplumun ve kişinin her alanını düzenlerler. Düzenlemek isterler. Sanattan,
hukuktan, felsefeden, ekonomiye kadar, her alanı dogmalarla (tartışılmaz
Tanrı buyruklarıyla) kesin biçimde belirlerler. Ona inanan o buyruklara
da uymak ve onları toplumda hatta dünyada egemen kılmak ister. İstemezse zaten dini bütün-gerçek dindar sayılmaz.
“Peki Batılı ülkeler laikliği nasıl uyguluyor, uygulayabiliyor? Biz de
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onlarınki gibi bir laikliği uygulayamaz mıyız?
“Kesinlikle hayır, uygulayamayız. Şundan:
“Dini siyasi ideoloji olarak benimseyen sınıf, Tarihin ilk egemen sınıfı
olan Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfıdır. O asalak-vurguncu sınıf
Ortaçağda kayıtsız şartsız egemendi. Şimdiyse Modern Finans-Kapitalin
uydusu durumundadır. Yağmadan aslan payını da elbette ki Finans-Kapital almaktadır. Bu yüzden şimdiki durumdan memnun olmakla birlikte,
hep tek başına iktidar olduğu eski günlerin özlemi içindedir. İmkân-fırsat
bulursa toplumu o günlere götürmekte hiç tereddüt geçirmez. Bulamazsa
mevcut duruma katlanır. Bu Antika sömürgen sınıf, bizim gibi Şark toplumlarında bütün yırtıcı dişleri ve tırnaklarıyla yaşamaktadır, varlığını
sürdürmektedir. Çünkü bizde burjuva devrimi 20’nci Yüzyılda yapılmıştır. Yani burjuvazinin dünya genelinde tüm olumlu özelliklerini yitirdiği,
tekelci aşamaya geldiği bir dönemde yapılmıştır. O yüzden, mesela Türkiye’de 1923’te iktidara gelen Anadolu burjuvazisi 25’te artık, yani iki
yıl içinde kesin biçimde tekelci Finans-Kapital aşamasına gelmiştir. Bir
avuç olduğu için de hemen Tefeci-Bezirgân Sermayeyle ittifaka girmiştir.
Zaten Batılı emperyalistler de onu buna yönlendirmiştir. Çünkü, Usta’nın
(Lenin’in) dediği gibi Emperyalistler, talan etmek için bir geri ülkeye
girdi miydi oradaki en gerici sınıf ve zümrelerle ittifaka girerler. Çünkü
amaçları birdir: sömürü-çapul-vurgun. O yüzden de hemencecik koklaşıp
anlaşırlar.
“Batıdaysa Burjuva devrimleri 14’üncü Yüzyılın sonlarından itibaren
başlamıştır. Yani burjuvazinin dünya çapında devrimci-ilerici, olumlu
özellikleri de barındırdığı çağında yapılmıştır oralarda burjuva devrimleri. Burjuvazinin o dönemine, “Serbest Rekabetçi Dönem” diyoruz biz.
Daha doğrusu bilim.
“İşte bu sebepten de oralarda iktidara gelen burjuvazi, Tefeci-Bezirgân Sınıfını yani Derebeyliği tümden tasfiye etmiştir. Zaten bu Antika sınıf Batı’da, Şark toplumlarında olduğu kadar köklü ve yaygın da değildi.
Bu sebepten Batı’da, burjuva devrimleri önce başladı ve tamamlandı.
Mesela, Osmanlı her geçen gün derebeyleşmenin batağına giderken, Batı
kapitalizme geçti. Bu yüzden Osmanlı günbegün geriledi ve çöktü…
“Burjuva sınıfı özünde dindar değildir. Onun dindarlığı, İşçi Sınıfını
kandırmaya ve uyutmaya yöneliktir. Bu bakımdan Batı burjuvazisi Hıristiyanlığı ciddiye almaz. Oralarda Hıristiyanlığı ciddiye alıp, siyasi ideoloji
olarak benimseyecek ve kullanacak bir Tefeci-Bezirgân Sınıfı da yoktur.
İşte bu yüzden Batı’da siyasal dincilik ve teokratik düzen özlemciliği, kitle tabanı bulamaz. Bir avuç fanatiğin dışında kimse tarafından ciddiye
alınmaz. Laiklikse Batı toplumlarında geniş kitleler tarafından iyice benimsenmiştir.
“Fakat bizde, yukarıda anlattığımız gibi tam tersi bir durum, bir toplum gerçekliği vardır.
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“Bu farkı göremeyen zavallılar, bizde de Batı’dakine benzer bir laiklik
olabilir sanıyorlar. Bu onların cehaletinden kaynaklanmaktadır.
“Bizde, Demokratik Halk Devrimiyle, Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfı
ve Finans-Kapital zümresi tasfiye edilinceye kadar bu durum sürecektir.
Ortaçağcılık-Şeriat düzeni özlemciliği (Siyasal İslamcılık) tehlikesi hep
varlığını koruyacaktır. Demokratik Halk Devriminin zaferi bu asalak sömürgen-vurguncu, vatan ve halk düşmanı sınıflarla birlikte, Ortaçağcılık
tehlikesini de ortadan kaldıracaktır.
“İşte bütün bu sebeplerden dolayı 28 Şubat Hareketi, olumlu bir iş
yapmıştır, ilerici bir harekettir.
“Türkiye’nin hiçbir meselesini doğru dürüst göremeyen, kavrayamayan bu sözde sol akım tabiî 28 Şubat’ı da kavrayamayacaktır. 27 Mayıs
Politik Devrimi’ni de...
“Bu olumlu, ilerici hareketleri, sırf bu hareketlerde Ordu Gençliği Vurucu Güç oldu diye karalayacaktır. Bunları, 12 Mart ve 12 Eylül Faşist
Darbeleriyle karıştıracaktır, aynı kefeye koyacaktır. Ve karşı çıkacaktır…
Geçelim…
“Demek ki, Türkiye’nin Tarihindeki bütün devrimlerde Ordu Gençliği hep ön safta, Vurucu Güç olarak yerini almıştır.
“Şimdi böyle bir gerçekliği var bu ülkenin. Biz de bu ülkenin devrimcileriyiz ve burada devrim yapacağız. Bu gerçekliği görmeyecek miyiz? Yahut da, “varsa var bize ne” mi, diyeceğiz? Böyle yaparsak bizim Bilimcil
Sosyalistliğimiz nerede kalır?
“Unutmayalım, Bilimcil Sosyalizmin, bir adı da Tarihçil Materyalizmdir. Maddeci açıdan yani hiçbir doğaüstü güç işe karıştırmadan Tarihi
etüt etmektir. Olayları neden sonuç ilişkileri içinde inceleyerek gerçek sebeplerini bulmak, sonra da bundan sonra toplumun ne yönde, hangi sosyal güçler tarafından, nasıl geliştirileceğini öngörmektir. İşte bu anlamda,
bilimin görevi önceden görmektir.
“Öyleyse Türkiye’nin bu olgusunu da olduğu gibi, gerçeklikte nasılsa
öylece görmek ve onu değerlendirmektir devrimcilerin görevi. Yani yapmakla görevli olduğumuz devrimde bu gerçeklikten yararlanabilir miyiz
diye, düşünmektir.
“Bugüne kadarki, bütün devrimlerde ön safta, vurucu güç olmuş,
Ordu Gençliği, bizim devrimimizde de neden yer almasın?
“Kaldı ki, başta Büyük Ekim Devrimi olmak üzere her sosyalist devrimde eski düzenin Orduları parçalanmış, bir bölümü devrim safında yer
almıştır. İşte 1905-1907 Rus Devrimi’nde olanı Usta anlatıyor. Potemkin
zırhlısı nedir? Kimlerdir orada Çara karşı başkaldıranlar? 1917 Ekim
Devrimi’nde Çar’ın Kışlık Sarayı’nı topa tutarak Devrimin fitilini ateşleyen kimdir? Aurora Zırhlısı…
“Çar Ordusu bile bölünür ve bir bölümü devrimcileşirken, bizim Or-
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du’nun bir bölümü, devrim safında neden yer almasın?
“Kaldı ki, bizim Ordunun, Osmanlı’nın ilk kuruluş günlerinden gelme
bir de devrimci geleneği vardır… Osmanlı’yı Orta Barbar dediğimiz, İlkel Sosyalist Toplumdan gelme insanlar kurmuştur çünkü. Dolayısıyla da
İlkel Sosyalist Toplumdan kalma gelenekler üzerine kurulmuştur Osmanlı. Tabiî kurulduğu andan itibaren de o gelenekler aşınmaya-yıpranmaya-erimeye başlamıştır. Zaten, o gelenekler sayesinde Osmanlı Üç Kıta’ya
yayılan koca bir imparatorluk olabilmiştir. Tabiî her Antika medeniyet
gibi sonunda o da derebeyleşmiş ve çökmüştür. Fakat gelenekler yüzyıllarca yaşar. Bugün de tümüyle yok olmamıştır. Ordu Gençliği’nin ve Sivil
Gençliğimizin Vatanı ve milleti korumak için, hiçbir menfaat gözetmeden,
ölümü göze alarak öne atılması ve devrimlerde ön safta yer alması işte bu
gelenekler sayesindedir.
“İşçi Sınıfı Bilimini ve Tarihimizi olması gerektiği gibi bilmeyen, bu
sözde sol gruplar, metafizik mantıklarına, cehaletlerine bakmadan, bir
de kalkıyorlar, bizi darbecilikle-cuntacılıkla, milliyetçilikle suçluyorlar. A
soytarı sen devrimciliğin alfabesinden başka neyini bilirsin? Senin bildiğin yalnızca alfabe. Alfabeyle siyaset yapılmaz. Devrimci siyaset hiç yapılmaz. Devrimcilik, Yüksek Matematik gerektirir. Ya da Marks Usta’nın
dediği gibi GÜZELSANAT’tır devrim. Onu da ancak gerçek devrimciler-Marksist-Leninistler yapabilir.
“Sense, Aristoteles’in Metafizik Mantığıyla iş gören kafan ve eşeklerle
yarışan cehaletinle, ancak Kazmalık yapabilirsin.
“Ordu düşmanlığı, bu sözde sol grupları, Türkiye düşmanlığına sürüklemiştir. Bunlar Tarihimize düşmandırlar. Ulusal değerlere düşmandırlar. Vatana düşmandırlar.
“Sınıf esasına dayanan siyaset yoktur bunlarda. Emperyalizme (ABD
ve AB Emperyalizmine) karşı olmak, düşman olmak, onlarla savaşmak
yoktur. Bunların başdüşmanı MGK’dir. Özellikle de Ordudur… Sadece
Ordu karşıtlığı üzerine bir politika yürütmektedir bunlar. Bu politikanın
da tabiî devrimcilikle bir ilgisi yoktur. Bunlar ara sıra ABD ve AB’ye karşı olduklarını söyler ve yazarlar. Ama bu karşıtlık sadece sözdedir, özde
değil. Örnekleyelim:
“Tarih 2006’nın Mart’ı, yer Bursa’dır.
“Fransa’da, Parababalarınca çıkartılmak istenen “İlk İş Yasası”na
karşı ayaklanan öğrenci ve işçi gençliğin ağırlıkta olduğu halk eylemlerine
destek vermek amacıyla, ortaklaşa yapılacak bir eylem planlanmaktadır.
Biz taşınacak ortak pankarta, “Fransa’dan Türkiye’ye AB Emperyalizmini Püskürteceğiz” sloganının yazılmasını öneriyoruz. Diğer sol gruplar,
“AB Emperyalizmi” ibaresinin geçmesine yazılmasına karşı çıkıyorlar.
Sebebini soruyoruz. “Halk anlamaz” diyorlar.
“Arkadaşımız acı acı gülüyor… Ve Lenin bu meseleyi 1917’de çözmüştür. Halk neden anlamasın diyor. Fakat diğerleri inatçıdır. Kabule yanaşmazlar.
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“Tartışmalardan sonra ortak pankartın altına şu slogan yazılıyor:
“Fransa’dan Türkiye’ye AB Yasalarını Püskürteceğiz”.
“Biz de ortaklaşa eylemden kopmamak için bu pankartın altına imza
atıyoruz. Fakat taşıdığımız kendi dövizlerimize; “Fransa’dan Türkiye’ye
AB Emperyalizmini Yok Edeceğiz!” sloganını yazıyoruz.
“Bu eylemde ayrıştığımız, yani “AB Emperyalizmi” ibaresinin yazılmasına karşı çıkan gruplar şunlardır: ESP, HÖC, Partizan, Kızıl Bayrak,
Alınteri, BATİS, BEK. (KÖZ)
“İstanbul’da da kaleme aldıkları bildirilere, “ABD ve AB Emperyalizmi” sözleri bizim önerimiz üzerine yazılıyor. Tabiî altına bizim de imza
atacağımız, ortaklaşa eylemler için hazırlanan bildirilerdir söz konusu
olan… Bizden utanıp sıkıldıkları için, itiraz edemiyorlar bu sözlerin bildiriye girmesine. Kendi gönüllerinden böyle bir şey geçmiyor oysa. Tabiî
böyle olunca da kalemlerine dolanmıyor bu ibare.
“Bir örnek daha verelim:
“Üç ay kadar önceydi. Rauf Denktaş’ın, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusuna, konuşmak için geleceği öğrenilmiştir. SGD (ESP), Öğrenci Koordinasyonu, AGD (HÖC), Ekim Gençliği (Kızıl Bayrak) gruplarına mensup arkadaşlar, R. Denktaş’ı protesto etme kararı alırlar. Biz bu
karara katılmayız. Biz, Denktaş’ı protesto etmeyiz, deriz. Bu tartışmalar
sırasında bir ESP’li arkadaş aynen şöyle der: “Kıbrıs’tan bize ne?” Evet,
onların anlayışı budur. Çünkü onlar Yurtsever değildir. Fakat ABD ve
AB Emperyalistleri, bunlar gibi uykudagezer değildir. Onlar, “Kıbrıs’tan
bize ne?” demiyorlar. Tam tersine Kıbrıs’ı, Türkiye’den tümüyle kopararak hegemonyalarına almak istiyorlar. Kıbrıs’ı, bir batmayan uçak
gemisi gibi kullanmak istiyorlar. Askeri üslerle doldurarak… Böylece de
hem Ortadoğu Halklarını buradan gerektiğinde kolayca vurmak, hem
bölgedeki bekçi köpekleri İsrail’i iyice koruyup kollamak istiyorlar. Ama
emperyalistlerin bu hesaplarını-planlarını, görüp anlayacak kafa mı var
bizim küçükburjuva gruplarımızda.
“Bu sözde solcu küçükburjuva gruplar, gelmişimize, geçmişimize saldırmayı hatta, sövmeyi, ulusal değerlerden yoksunluğu marifet hatta solculuğun gereği sayıyorlar. Bunların çoğuna göre, biz antiemperyalist bir
ulusal kurtuluş savaşı vermedik. Olan yalnızca Türk Yunan savaşıymış.
Bunların bazısına göre de Mustafa Kemal, İngiliz ajanıymış... Zırvalamayı bu noktaya kadar götürüyorlar. İnsanda biraz, akıl-mantık ve dürüstlük olmalı. Savunulan şeyin gerçeklerle uyuşup uyuşmadığını dikkate
almalı insan. Yoksa, savrulur gider... Ne aydın namusu kalır ne devrimci
namus...
“İngilizlerin, Mustafa Kemal’e ve Kuvayimilliye’ye düşmanlığını ortaya koyan yığınla belge var ortada. Bir tekini olsun aktarmadan geçmeyelim:
“Amiral Sir F. Robeck’ten (Akdeniz’deki İngiliz donanma komutanı. -
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Kurtuluş Yolu) Lord Curzon’a:
“(...) Damat Ferit 7 Nisan’da bana geldi, millî hareketi bastırmak için
her çeşit moral baskıyı kullanacağını söyledi. Millî harekete karşı organize edilen Anzavur, hükümetin elinde ilk silahtır. Anzavur Bandırma’yı
istila etti. Hükümet onu Balıkesir valisi tayin etti ve ayrıca İngilizler’den
de yardım istedi. Ben milliyetçileri ezmek için yeni hükümete her yardımı
yapacağımı söyledim. 11 Nisan 1920.” (Erol Ulubelen, İngiliz Gizli Belgelerinde TÜRKİYE, s. 272)
“İngilizler’in Mustafa Kemal’e düşmanlığı Kuvayimilliye öncesinden
başlar. Çünkü Mustafa Kemal, Mondros Mütarekesi sonrası, bulunduğu
Suriye ve Filistin Cephesinde, komuta etmekte olduğu “Yıldırım Orduları”nın, İngilizler tarafından Mütareke şartlarına dayanılarak esir edilip
Halep’e götürülmesine ve enterne edilmesine izin vermemiştir. İngiliz generalinin bu yöndeki talebini reddetmiştir. Bunun üzerine İtilaf Devletleri, İstanbul’daki teslimiyetçi yönetime baskı yaparak, “Yıldırım Orduları
Grup Komutanlığı”nı lağvettirmişlerdir.
“Mustafa Kemal’in Samsun’a gitmek üzere yola çıktığını öğrenince
de telaşa kapılmışlardır. Mustafa Kemal’in, Padişahın verdiği emre bağlı
kalmayarak, yurtseverce hareketlere girişebileceği endişesine ve telaşına
kapılmışlardır. Tarihin gösterdiği gibi telaşlanmakta da haklı çıkmışlardır... Bu gerçekleri, Mustafa Kemal’in silah arkadaşı Ali Fuat Cebesoy,
“Askeri ve Siyasi Belgeler” adlı kitabında anlatır. (Bakınız, agy, s. 274)
“Mustafa Kemal, Lenin’in de işaret ettiği gibi sosyalist değildir. Fakat
antiemperyalisttir ve yurtseverdir. Milliyetçidir. Burjuva Ulusal Kurtuluş
Hareketinin önderi-komutanıdır.
“Kemalizmin Mustafa Kemal’le bir ilgisi yoktur. Kemalizmi Anadolu burjuvazisi icat etmiştir, Mustafa Kemal’i tam olarak kendi safına çekebilmek için... Burjuvazi kendi sınıf çıkarlarını oluşturan programına
Kemalizm adını vermiştir. Kemalizmin ne olduğunu Mustafa Kemal’in
kendisi de bilmez.
“Mustafa Kemal, ömrünün zafere (1923’e) kadarki bölümünü cephelerde-savaş meydanlarında geçirmiş bir komutandır. Zaferden sonraysa,
burjuvazi, O’nu Çankaya’ya hapsetmiştir. Burada Mustafa Kemal’i bir
yığın vurguncu alçakla kuşatmıştır. Ve alkole olan zaafından insafsızca
faydalanmıştır. O zaafını sömürmüştür. Sonunda da siroz ederek öldürmüştür Mustafa Kemal’i. Kendisine bakmakla yükümlü olan özel doktorlarına varıncaya kadar, satın alır burjuvazi.
“Mustafa Kemal sirozdur artık. Karaciğeri aşırı alkolden iflasa gitmektedir. Görevlerini yapamamaktadır. Malum, vücudun fabrikasıdır
karaciğer. O fabrika artık çalışmaz hale gelmektedir. Bedeni kırmızı lekelerle dolmuştur. Sık sık burnu kanamaktadır. Doktor bakar; önemli değil,
geçer der. Örnekleyelim, Falih Rıfkı’yı okuyalım:
“Bütün bunların sebebi, karaciğerini için için kemiren onulmaz bir illet
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olduğunu bilmiyorduk. Bu, önce hafıza zayıflamasından başlamıştı. Sonra
sık sık burun kanamaları devri geldi. Daima yanında bulunan hekimlerinin
(bunlardan biri Refik Saydam’dır. - Kurtuluş Yolu) neden bu âraza ve umumi çöküntüye dikkat etmediklerini ve hepsini pek basit bir sebebe bağlayarak
geçiştirdiklerini doğrusu hâlâ anlayamıyorum. Burnu kanadıkça, biraz bakarız, geçer, derlerdi. Sonra kaşınmalar başladı. (...)
“(...)
“Atatürk kaşınmaya, hem de iğilerek bacaklarını kaşımaya dayanamıyordu.
“- Bu evde göze görünmez kırmızı böcekler varmış, diye tutturmuştu.
“Evde başka hiç kimse ve hiçbirimiz böyle bir rahatsızlık duymuyorduk.
Fakat kendisini teselli etmek için aynı şüpheye düştüklerini söyleyenler de
olurdu. Hatta bir seyahatte evin baştanbaşa en tesirli ilaçlarla temizlenmesini emretmişti.” (Falih Rıfkı Atay, Çankaya, s. 487-488)
“Mustafa Kemal, bu seyahatinde Yalova’daki çiftliğine gider. Ve orada
da bir hekime görünür. O bölgenin sıradan hekimi, bakar bakmaz Mustafa Kemal’in siroz olduğunu ve bedenindeki kızarıklıkların ondan kaynaklandığını anlar ve söyler...
“Fakat artık iş işten geçmiş, yapacak pek bir şey kalmamıştır.
“Düşünün, Yalova’daki sıradan bir hekimin gördüğünü, Ankara’daki
anlı şanlı, deve dişi gibi hekimler göremiyor, anlayamıyor. Bu inandırıcı
olabilir mi?
“Çankaya Köşk’ünde akşam kurulan mükellef içki (daha doğrusu
rakı) sofrası hemen hemen gün ağarıncaya kadar devam ediyor. Ve aynı
durum her gün tekrarlanıyor. Bütün yurt sorunları sofrada konuşuluyor...
“Yine örnekleyelim:
“Yakup Kadri, Ruşen Eşref ve ben Çankaya’daki eski köşkünün hemen
her akşamki davetlilerinden idik. Devrimin heyecanlı ve şevkli günlerinde
birçok defalar gün ağarırken evlerimize dönerdik. Atatürk istediği kadar
uyumakta serbestti. Fakat biz gündüz de çalışmak zorunda idik. Her akşam
değişen misafirlerden biz değişmeyenlere, kimseye haber vermeden erkence
çıkabilmek müsaadesini vermesini istemiştik:
“- Doğru, dedi, siz gidin ama, arkanızdan çıkıştığımı işitirseniz ehemmiyet vermeyin. Çünkü herkes sizin gibi yaparsa ben kiminle oturayım?”
(Falih Rıfkı Atay, agy, s. 486)
“Falih Rıfkı Atay, “Çankaya” adlı kitabında, bu trajediyi ve Mustafa Kemal’in sofra müdavimlerinin kalitesizliğini, iğrençliğini uzun uzun
anlatır.
“Bu konuyu şöyle bağlayabiliriz: Kübalı devrimciler için Jose Marti
neyse, Mustafa Kemal de bizim için odur. Biz bu anlamda Mustafa Kemal’e sahip çıkar, O’nu savunuruz... Devrimci tutumun da bu olduğuna
inanıyoruz. Biz, Mustafa Kemal’in önderlik ederek zafere taşıdığı Ulusal
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Kurtuluşu mantıkî sonucuna götüreceğiz: Sosyal Kurtuluşla taçlandıracağız.
“Biz, Birinci Kuvayimilliye’de, insanlığın baş belâsı Batılı Emperyalistleri yendiğimiz için ulusal gurur duyuyoruz. Dünyada bu alçakların
yenilebileceğini gösteren ilk ulus olduğumuz için gururlanıyoruz.
“Osmanlı atalarımız, taşıdıkları İlkel Komünal Toplum geleneklerinin
gücüyle, İstanbul’u fethederek; çürümüş Bizans’ı (Doğu Roma İmparatorluğu’nu) ortadan kaldırdılar. İnsanlığın ilerlemesinin önünü açtılar.
Bundan dolayı da gurur duyuyoruz. Kıvılcımlı Usta bunu şöyle koyar:
“Gerçekte İstanbul’un Fethi, her şeyden evvel bir insanlık ve medeniyet
hamlesidir. Arapça’da “Fetih” sözü güzel bir tesadüfle: “Açmak” anlamına
gelir. İstanbul’un Fethi de o zamanki insanlığı bir çıkmazdan kurtarmış, medeniyete yeni ufuklar açmıştır. İstanbul’un Fethi, Tarih yolu üstüne kâbus
gibi çökmüş bir cesedin (Bizans engelinin) kaldırılması, Bizans çöküntüleriyle tıkanmış medeniyet yollarının –Yalnız Müslümanlara, Yalnız Türklere
değil- Tüm İnsanlığa yeniden açılmasıdır. Açılış biraz acıklı mı olmuştur?
Mümkün. Fakat o zaman ölüleri böyle kaldırmak âdetti.
“Demek, İstanbul’un Fethi, yalnız Türklerin değil, bütün dünyanın kutlayabileceği, kutlamakta haklı -hatta bir dereceye kadar, insan olarak görevli- sayılabileceği büyük Tarihsel Devrimlerden biridir.” (Fetih ve Medeniyet,
s. 15-16)
“27 Mayıs Devrimcileri, sosyalizmi serbest bıraktılar. Çok sınırlı da
olsa bir demokrasi ortamının oluşmasına yol açtılar. Devrimci kuşaklar
yetişti bu ortamda. Devrimci kültür yaygınlaştı. Bundan da gurur duyuyoruz.
“İşçi Sınıfımız şanlı 15-16 Haziran Direnişi’ni yaptı. Bu da önemli bir
gurur kaynağımızdır.
“Ömrünün 22 buçuk yılını Parababalarının zindanlarında geçiren,
fakat bu zindanları komünist bir üniversiteye çevirmeyi başaran ve oradan bir kızıl profesör olarak mezun olan ve yine Parababalarının işkence odalarından her seferinde başı dik çıkarak, devrimci gururu ve onuru
yükseklerde tutmayı başaran Hikmet Kıvılcımlı da elbette ki onur kaynağımızdır. Tabiî yıllarını zindanlarda geçiren diğer devrimci yoldaşlarımız
da...
“Hep yenilgilerle de sonuçlanmış olsa büyük devrimci mücadeleler
verdik, şehitler verdik. Hâlâ da vermekteyiz. Bu kavgalarımızla ve şehitlerimizle gurur duyuyoruz. Sonunda devrim de yapacağız. Parababaları
iktidarını yıkacağız. Halk iktidarı kuracağız. Bunda kararlıyız. Kendimize, halkımıza ve ideolojimize güvenimiz tamdır.
“Gerçek devrimciler, ulusal gurur da duyar ve duymaktadır. Tabiî ona
kaynaklık edebilen olaylardan dolayı...
“Bu konuda da Usta’yı dinleyelim:
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“Ulusal gurur duygusu, bize, biz bilinçli Rus Proleterlerine yabancı bir
duygu mudur?
“Elbette ki değildir! Biz, dilimizi ve yurdumuzu severiz; biz, yurdumuzun
emekçi yığınlarını (yani yurdumuz nüfusunun onda dokuzunu) demokratik ve sosyalist bilinç düzeyine yükseltmek için elimizden geleni yapıyoruz.
Çarın kasapları, soylular ve kapitalistler elinde güzel yurdumuzun uğradığı
hakaretleri, zulüm ve aşağılamaları görmek ve duymak bizim için çok acıdır.
Radişçev’i, Dekabristleri ve 1870’lerin devrimcilerini kendi içinden yaratmış
olan biz Rusların, bu zulüm ve aşağılamalara karşı göstermiş olduğumuz direnişten ötürü gurur duyuyoruz. Rus işçi Sınıfının, 1905’te yığınların güçlü
devrimci partisini yaratmış olmasından ötürü; Rus köylülüğünün demokrasiyi benimsemeye başlamasından, papazların ve büyük toprak sahiplerinin
boyunduruğunu kırma işine girişmesinden ötürü, gurur duyuyoruz.” (Lenin, Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı, Sol Yayınları, İkinci Baskı, Ocak
1975, s. 126-127) (Kurtuluş Yolu, İhanete Karmış İki Sözde Sol Akım, sayı:
20)

Evet yoldaşlar, Ordu Meselesi üzerine bizim yazıp çizdiklerimizin bir bölümü bunlardır. Mesele sanırız yeterince anlaşılmıştır. Fakat yine de biz, bunu
okuyan her içtenlikli arkadaşın ikirciksiz meseleyi kavraması için biraz daha
işleyelim konuyu.
Şimdi de Kıvılcımlı Usta’nın bu konuda yazdıklarından bazı bölümler aktaralım.
12 Mart Faşist Diktatörlüğünden bir hafta önce Ankara Sosyalist Gazetesi Bürosu’nda bir tartışmalı toplantı yapılmıştı. Sorular sorulmuştu güncel
önemli konular hakkında. Usta’mız da o konuları işlemişti. Bu konuların birincisi olarak da Ordu Meselesi ele alınmıştı. Orada yaptığı konuşmanın, konuya ilişkin bölümünü aktaralım önce:
“OSMANLI’DA YENİÇERİLİĞİN TARİHSEL VE SOSYAL ANLAMI
“Birincisi: Ordu Meselesine gelelim.
“Şimdi bu Yeniçerilik hakkında: “Türkiye’de Kapitalizmin Gelişimi”
kitabında, (okuyan arkadaşlar varsa, hatırlarlar), orada, benim yakıştırmamdan önce, Marks’ın bir mektubunun pasajı vardır. Okuyayım. Ondan sonra Ordu Meselesine daha iyi girebiliriz.
“Nitekim, Ak-Aydınlıkçılar da o noktada demagojik bir atıf hevesine
düştüler: “Yeniçeriler, Kıvılcımlı’nın iddia ettiği gibi, gündelikçi bir işçi
ordusu değildir.” falan, gibi itirazlarda bulunuyorlar. Hâlbuki Marks, 25
Ağustos 1867 günü Engels’e gönderdiği bir mektupta, aynen şunu diyor:
“Genel olarak Ordu, ekonomi gelişimi için önemlidir. Örneğin, tümüyle gelişmiş gündeliği, işçi ücretini ilkin ordu içinde buluyoruz.”
“Yani, Osmanlı Ordusunun Yeniçeri kesimi değil, genellikle Antika
çağda Ordu: yeryüzünde ilk defa gündelikçi tip yaratmış oluyor, diyor.
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Bunu Marks söylüyor.
“Biz de, eğer, Ak-Aydınlıkçılar gibi revizyonist değilsek, yani Marks’ı
tahrif edip değiştirmeye, düzeltmeye kalkmıyorsak, Marks’ın bu sözünü
bir kere doğru kabul edeceğiz, hiç değilse. Yani revizyonist olmamak için.
“Fakat, onun dışında biz, her şeyden önce, gerçekçi insanlarız. Yani
olaylara önem veririz. Her toplantıda arkadaşlara zaten daima rica ettiğim bu: Kitaplara bakıp da, orada geçmiş satırlar bize yön vermemeli.
Yani, vermemeli deyince: kitapları atalım, hiçbirini okumayalım, anlamayalım değil. Hepsini okuyalım ve ısrarla okuyalım, bir daha okuyalım.
Yalnız, okuduklarımızın, kitaplarda yazılanların hangi olaylara karşılık
düştüğünü daima göz önünde tutalım.
“İşte bu, ilk gündelikçi tip deyince, bizim de Osmanlı Tarihinde, bildiğiniz gibi, Yeniçeriler ve bir yığın daha başka Kapıkulları “Alufe” yahut “Ulufe” denilen ücret alırlardı. Yani, ne derler ona: Yulaflık anlamına
geliyor Türkçesi, alef’ten geliyor. Yani onlara o zaman yulaf parası anlamına gelen bir gündelik verilirdi. Yeniçeriliğin kuruluşu, bu gündelik
esasıyla olmuştur.
“Bundan dolayı, Marks’ın genel Tarih içinde gördüğü olayı, biz de
kendi Osmanlı Tarihimizde, Yeniçerilerin objektif durumları açısından
göz önüne koyduk. Amacımız orada açıkça şudur: Türkiye’de, siz bilmezsiniz, o kuşaktan içinizde yok, ama bizim kuşak öyle günlerle karşılaştı ki,
uzun seneler, “Türkiye’de İşçi Sınıfı Yoktur”, denildi. Ve vardır diyenin
gırtlağına sarıldılar: Vay sen isyancı, falan filan, diye mahkûm ettiler bayağı. Yani, “İşçi sınıfı vardır” demek bile bir suç halindeydi.
“İşte o durumda, orada zaten söylediğimiz: Türkiye’de İşçi Sınıfı, değil Modern çağda, Antika çağda bile, ücret alan insanlar biçiminde (İşçi
Sınıfı değil tabii, Modern İşçi Sınıfı ile alakası yok, ama) böyle insanlar
vardır. Nitekim bütün bayındırlık faaliyetleri, geniş ölçüde, adeta işçi orduları denecek kadar, ücretli insanlarla yapılmıştır. Yani, bütün o köprüler, camiler, falanlar… Hep bunlar uzaklardan getirilmiş, ücretle çalıştırılmış insanların eseridir.
“Ama biz bunları, elbette Modern İşçi Sınıfı yerine koymuyoruz. Yalnız, Türkiye’de işçi yoktur diyenlere karşı mukadder (kaçınılamaz) bir
karşılık olarak: Nasıl yok yahu, 500 seneden beri Türkiye’de, hatta Osmanlı ordusunun böyle çelik çekirdeği rolünü oynayan Yeniçeriler dahi,
Marks’ın başka memleketlerde gördüğü gibi, ücretli insanlardır. Ulufe
alırlar ve onunla yaşarlardı. Bunu anlatmak istemiştik ve istiyoruz tabii.
“Ama şimdi onu alıp tahrif ediyorlar. Gündelikçi bir işçi ordusu değildir. Yeniçeri teşkilatı üretimden, halktan kopuk devşirmelerden kurulu,
Sultanın emrinde silahlı baskı gücüdür, diyorlar.
“Şimdi, bizim konumuz, Yeniçerinin ücretli olup olmadığı konusu.
Onun dışında, ekonomik gelişimiyle ilgili bahsine gelince… Hiç de öyle
bir şey söylemiyoruz biz. İlkel sosyalist toleransının, göçebe demokrasinin
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yarattığı Yeniçeri, diyoruz. Yani, yeryüzünde Yeniçeri tipini ilk defa Osmanlıda görüyoruz. Tutuyor, devşiriyor Hristiyan ve Müslüman olmayan
çocukları, küçük yaşta. Alıyor, getiriyor, evvela Türkmen’in yanına veriyor. Onu orada, Müslüman ve Türkçeyi iyi konuşan insan haline getiriyor.
Sıkı bir eğitimden sonra, kendisinin en güvendiği bir silahlı kuvvet haline
sokabiliyor.
“Bunu yapabilmek büyük bir hadise. Kendisinden olmayan, kendi unsurundan olmayan insanları alıp, kendisinin savunucusu haline getirmek,
nereden aklına gelmiş olabilir? Onu düşünmek durumunda kalıyoruz. Ve
o zaman, o göçebe ataların, geldikleri zaman kafalarından hiçbir prejüje
(önyargı) taşımadıkları, kendilerine göre insan kavramını esas saydıkları
görülür. Ve bu insanı biz alır eğitirsek, pekâlâ istediğimiz gibi bize katılmış insan olur, diyebilmişler.
“Bunu, yeryüzünde az yerde örneğini gördüğümüz bir olay olarak göz
önünde tutuyoruz. Yani, Yeniçeriyi yaratan, bu göçebenin, (daha Orhan
Gazi zamanında başlıyor), oradan kalma geleneklerin etkisiyle, kafasında batıl itikat, yani önyargı taşımayan insanların yapabileceği bir tutum.
Yoksa cesaret edemez bir defa. “Alırım, peki bunun kanı bozuk”, yahut
işte “dini bozuk, bundan adam olur mu?”, falan, diye korkar, çekinir. O
hiç aklına bile getirmemiş. “Alırım, eğitirim, ücretini de veririm (gündeliğini), pekâlâ bana çalışır”, demiş. Ve öyle de çalıştırmış, uzun seneler.
“Bu hadiseyi belirtmek için bir cümle koymuşuz. Yani, onun izahını
yapmak istemişiz. E, bunu ya anlamıyorlar yahut anlamak istemiyorlar.
Bir nevi demagoji vesilesi yapıyorlar. Tabii, bunların cevaplarını, daha
genişliğiyle ileride de vereceğiz.
“Şimdi, Yeniçerilik konusunda, iki sözle açıklamak istediğim nokta
budur.
“Yeniçerilik ne zaman bozulmuştur? Tarihte gene görüyoruz: “Züyuf
akçe” başladığı zaman. Yani, Tefeci-Bezirgân ilişkiler Osmanlı İmparatorluğunun toprak düzenine el attıktan sonra, devlet gelirleri azalmıştır.
Bunu karşılamak için, geliri topraktan alamayınca, verdiği ücretleri kısıyorlar. Bugün hani “Devalüasyon” diye yapıyorlar ya hâkim sınıflar, o
zamanki idareciler de “Züyuf akçe” biçiminde yaparlardı.
“Yalnız, onlar bugünküler kadar sahtekâr olamıyorlardı. Çünkü kâğıt
para biçimi henüz tutunmuş bir icat değildi. Gümüşün içinden çalıyordu.
Akçe veriyordu, gümüş para. Ama onun bakırını çoğaltıyordu, gümüşünü çalıyordu. Çalınca, Yeniçeri aldığı ücreti götürüp tabii Sarrafa yahut
Pazara sundu mu: onu mihenk taşına vuruyor, anlıyor. Bunun, gümüşü
çalınmış, bundan dolayı değeri düşmüş, diyor.
“Ve böylece, yani bu ücret alan insanların ellerine verilen gündeliklerin tırtıklanması, onlarda çeşitli tepkilere yol açtı. En sonunda, baktılar
bu kanaldan geçim imkânı kalmıyor. O zaman işi esnaflığa döktüler. Esnaf olunca, o ücretli asker disiplini sıfıra indi. Ve bildiğiniz Yeniçeri İsyan-
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ları başladı.
“Bu Yeniçeri İsyanları, artık Ortaçağın dejenere olmuş, esnaflaşmış
insanlarının isyanıydı. Onu da birbirine karıştırmamak lazım.
“İşte bu gelişim, en sonunda, Yeniçeriliğin kaldırılmasına kadar gitti.
Ve bizim, modern anlamıyla ordumuz, Türkiye’nin ordu örgütü doğdu.
Bunun geçit safhaları uzun.
“TÜRKİYE DEVRİMLER TARİHİNDE ORDU GENÇLİĞİ VURUCU
GÜÇ OLMUŞTUR
“Yalnız, Ordu deyince şimdi, Türkiye’de… Mesela, işte, örnek de verdik ti orada. De Gaulle, Fransız Ordusu için diyor ki: “Fransız Ordusu
tarihin hiçbir devrinde devrimci hiçbir iş yapmamıştır, daima karşı devrimci olmuştur.” Kendisi asker, o ordunun bir üyesi. Fakat o ordu için,
Fransız Ordusu için bu karakteristiği veriyor.
“Hakikaten, biz de hatırlıyoruz, ordu daima irticaın, Fransa’da gericiliğin emrinde olmuştur.
“Bize gelelim. İşte Fransa’daki olay bu. Fransız Ordusunun böyle bir
devrimci geleneği yok. Ama bizim ordu? Tanzimat’tan alalım en azından.
Tanzimat’tan beri ne vakit bir ileri adım atıldıysa Türkiye’de, önde giden
Vurucu Güç kimdir? diye bakıyoruz: Askerler oluyor. Kimisi Paşa, kimisi
bilmem ne. Fakat daima ordu, silahlı güçler önayak oluyor.
“Hatta daha eskiye gidersek, mesela Genç Osman kimdir? Bir padişahtır. Ama kendisini ordu tepesinde, yani bütün silahlı kuvvetlerin sözcüsü saymış ve memlekette derebeyileşmeye karşı, ordunun da dejeneresansına karşı bir ileri adım atmak istemiş. O karanlık devirde bile böyle
çıkışlar var.
“Üçüncü Selim, bildiğimiz gibi, gene memlekette bir ilericilik, falanlık
yapmak istemiş. Padişah. En tepedeki adam. Pekala, müstebitliğe işi dökebilirdi. Ve vurguncularla, Tefeci-Bezirgânlarla, derebeyilerle anlaşarak
–başka müstebitler gibi- belki hükmünü de yürütebilirdi. Ölüme kadar
sürüklenmeyi göze aldı ve böyle davrandı.
“Hep o bizim silahlı kuvvetlerin bir geleneği olduğu izlenimini veriyor.
Fakat, hepsini bırakalım. Bütün bu ufak yahut büyük, neyse, tarihi olaylar dışında; hiçbirimizin artık tartışmaya dahi girişemeyeceğimiz olaylar
var.
“Alalım Meşrutiyet’i: 1908 İhtilali… Kim yaptı? Hepimiz biliyoruz.
Yani Enver’ler, Niyazi’ler falan dediğimiz, dağa çıkanlar ve hürriyet kahramanı olanlar, büyük çoğunluğuyla ordu mensuplarıdır.
“1919’dan sonra, Anadolu emperyalist salgınına uğradığı zaman, öncü
Vurucu Güç kim oldu? Sınıfı bırakıyoruz. Sınıfı elbette küçük burjuva
değil. Yani Anadolu hareketinin sosyal sınıfı: Müdafaa’i Hukuk Cemiyetleri’nde örgütlenmiş olan Türk Burjuvazisidir. Ama Türk Burjuvazisi o
kadar pısırık, o kadar beceriksiz, o kadar ufuksuz bir sınıf ki, onun kendi
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sınıfsal eğilimiyle bir savunma yapması, akla bile gelmiyor.
“Onun için, Mustafa Kemal daha Samsun’dan Havza’ya gelip de, orada bazı konuları bazı insanlarla hemen 30 gün konuştuktan sonra, verdiği
telgrafları okuyun. O telgraflarda iki şey var. Birisi, diyor ki: “Müdafaa’i
hukuk Cemiyetleri orada varsa, koruyun.” Kime diyor bunu? Askerlere
diyor, oranın askeri kumandanlarına. “Yoksa siz kurun o Cemiyetleri,”
diyor. Yani açıkça, şifreli… Nutkunda da vardır, Nutkun doküman kısmında da vardır. Bunları söyler.
“Bir taraftan sınıfı –ki o zamanki öncü durumunda gördüğü sınıf Anadolu Burjuvazisidir- onu örgütlüyor. Fakat onun pek ciddiye alınamayacağını da deneyleriyle biliyor. Kendisi, asker olarak, bütün öteki ordu, tümen, kolordu kumandanlarına, (kendisi Ordu Kumandanı durumunda),
sıkı sıkı talimat veriyor: “Memleket, vatan elden gidiyor. Devlet mahvolacak. Bunu korumak için elbirliği edelim ve davranalım,” diyor.
“Nitekim bu tutuyor. Ve o zamanki Ordu Gençliği –Mustafa Kemal de
o gençlerden biridir- bildiğimiz gibi: Anadolu Milli Kurtuluş Hareketi’nin
teşkilatçıları oldular, örgütleyicileri oldular ve önde giden Vurucu Gücü
oldular.
“En son, 27 Mayıs: gene bildiğimiz gibi, bir Ordu Vurucu Gücünün,
bir gece yarısı baskın ve sürpriz davranışıyla bir değişiklik, bir siyasi devrim yapması biçiminde oldu.
“Yani, bütün bu olayların hangisi geridir? 1908, iyi kötü bir müstebitliği yıkmak anlamında, bir Meşrutiyete gitmiştir. Hiçbir zaman bizim
anladığımız Sosyal Devrim değil, ama Politik Devrimdir. Bunun öncü Vurucu Gücü Ordu olmuştur. Şimdi biz bunu inkâr mı edelim? Bu bir olay.
Bunu görmemek elimizden nasıl gelir?
“Tıpkı bunun gibi, 1919-23 olaylarında, Milli Mücadelede gene Ordu
önde Vurucu Güçtür. Ve Mustafa Kemal ve arkadaşlarının yaptığı: Siyasi Cumhuriyet Devrimi, bir devrimdir. Ama, bizim anladığımız manada
Sosyal Devrim değil, Siyasi Devrimdir. Onu yapmamalı mıydı? Ve bu bir
geri hareket midir? Onu biz tanımayacak mıyız? Yani, böyle bir şey yoktur, nasıl diyebiliriz?
“27 Mayıs. Gene öyle. Kediye göre budu, küçük, belki beğenmediğimiz
falan tarafları var, ama bir Siyasi Devrim oldu. Ve o zamana kadar işçi
meseleleri, sosyalizm meseleleri Türkiye’de ağıza alınamaz, tabu konularken: şimdi, gördüğümüz gibi, her yerde tartışılabilen konular haline
geldi. Belki onların, 27 Mayıs’ı yaparken akıllarından böyle bir şey de
geçmemiş olabilir. Ama bir devrim hareketi yaptıkları için, o devrimin
mantıki sonuçları: onların dahi düşünmediği biçimde, Türkiye’de bir gelişim yapmıştır.
“Şimdi, bunlar çıkaracağımız sonuç… Elbette, Siyasi Devrimler, bir
Sosyal Devrim değildir. Ama Marksizm’in anlayışına göre, her Siyasi
Devrim: Sosyal Devrime doğru giden, işte o yokuş yol diyelim, o yolun
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içinde belirli basamaklardır.
“1908 de bir basamağı atlamıştır, 1923’de Cumhuriyetle ikinci basamağı atlamıştır. 1960 27 Mayıs’ın da üçüncü basamağı atlamıştır. Ve bu
basamaklarda, hiç değişmeyen bir kural olarak, hep: Ordu Vurucu Gücü’nün önde gittiğini görüyoruz.
“Arkasında hangi sınıf var? Ordu, zaten bir sınıf bilinci taşıyan bir
örgüt değildir. Bırakın sınıf bilinci taşımasını, siyasi bilinç taşıyan bir örgüt değildir. Biliyoruz, Kanunlar: Asker siyasetle uğraşmaz. Diye, meşhur
burjuva formülünü bir kutsal hakikat gibi zorunlu kılmıştır.
“Asker siyasetle uğraşmaz. Ama bütün Siyasi Devrimleri asker yapar.
Bu bir çelişki. Bu çelişkinin anlamı: bizde Ordunun –sosyal Devrim değilse bile- Politik anlamdaki Devrimlerin önde gelen Vurucu Gücü olduğunu
ispatlıyor.
“ORDU GENÇLİĞİNİN VURUCU GÜÇ OLUŞUNUN TARİH- SELSOSYAL KÖKENİ
“Bu bir olay, bir realite, bir gerçeklik. Şimdi bunu bizim ele alıp bir
aydınlatma yapmamız… Yani Marksist’çe korsak bu olayı, önce aydınlatacağız. Ordunun bu Vurucu Gücünün acep tarihsel bir kökü ve anlamı
var mıdır? Bir de, bugün için bu anlam varsa, bu anlamdan ne biçimde
yararlanabiliriz? Ve bugünkü Sosyal Devrime gidişte, ne ölçüde o istidat
yahut bu eğilimi kullanabiliriz? Değiştirerek tabii.
“Çünkü şimdiye kadar Ordu: bilinçsiz, ne siyasetten, ne de sosyal
problemlerden haberi olmaksızın, sırf içinden gelen bir atılışla, belirli formüllerin de etkisi altında, öncü ve ilerici roller oynamış. Bunun nereden
geldiğini, elbette her ülkenin kendi gelenek-görenek ve tarihi içinde arayacağız. Ararken, buluyoruz bunu.
“Osmanlı… Bugünkü Türkiye Osmanlılığın ürünüdür. Hepimiz daha
dün Osmanlıydık. Biz çocukluğumuzda, daha siz çağda iken, Osmanlı tebaasıydık. Türk tebaası değildik. Bugün Türk tebaası olduk.
“Osmanlılıksa, tarihte, Tarihsel Devrim adını verdiğimiz ve üzerinde
hiç kimsenin durmadığı bir olayın mekanizmasıdır. Yani, diyebiliriz ki,
İslavlardan önce olmak üzere, en sonuncu halka tarihte… Yani, eski bir
Medeniyeti, derebeyileşmiş Antika bir Medeniyeti devirip, onun yerine
yeni bir Diriliş yapan Tarihsel Devrim: Sosyal Devrim değil, sınıf değişikliği değil. Bir medeniyeti yıkar, onun yerine bir yeni, daha ileri, hiç değilse
yolu açan bir sistem kurar. Osmanlılar bunu yapmışlardır. Bizans derebeyliğini, İslam derebeyliğini yıkmışlar: onun yerine, kendilerine göre…
Anlayarak, bilerek bugün bizim yorumladığımız kavramları bilince çıkararak değil tabii, içgüdüleriyle gelmişler, Derebeyliği yıkmışlar. Tekfurları
kesmiş adam.
“Ondan sonra, Toprağa gelince: Ne toprağı? Bu toprak kimindir? Kim
çalışıyorsa, tasarruf hakkını ona verelim. Mülkiyeti? Mülkiyeti: “Bütün
Müslümanların ortak malı” demiş.
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“Düşünün: geniş toprakları ele geçiriyor ve bu topraklar üzerinde şahsi mülk koymuyor. Hakikaten de koyması haksızlık. Yani, bugünkü bizim
sosyal kafamızla. Çünkü o toprakları fethetmekte bütün Müslümanlar
elbirliğiyle kan dökmüşler. Sonra o topraklar ele geçince, Müslümanların
içinde üç beş kodamana ver toprakları, onun mülkü olsun. Osmanlı bunu
yapmamış.
“Bunu niçin yapmamış? Bunun bir izahı olacak. Çünkü Osmanlı dediğimiz Türkler, İlkel Komünadan geliyorlar. Yani sınıfsız toplumdan geliyor. 400 aslan dediğimiz… Hani: “Dört yüz aslandan bu vatan kaldı bize
yadigâr” şarkısını söylerdik biz çocukken. Doğrudur. 400 aslan kurdu.
400 kişilik, 400 ailelik bir oymak, bir Oğuz oymağı geldi, Bilecik’te oturdu. Ondan sonra, koca Osmanlı İmparatorluğu…
“Bunu nasıl kurdu? Yani, bugün düşünürsek biz, mutlaka bir Marksist
olarak bunun bir dişe dokunur ekonomik maddecil nedenlerini aramak,
bulmak zorundayız. İşte bu nedenlerin başında: onun Kişi Mülkiyetini
tanımamış, Orta Barbar dediğimiz bizim, Göçebe oluşundan ileri geliyor.
“Göçebe, sınıfsız bir toplumdur. Sınıfsız toplumda, göçebe insan, yalnız otlak arar. Otlak mı? Otlak da, hepimizin sürülerinin yayılacağı yerdir, der.
“İşte bu anlamda bir sosyal yapının kaçınılmaz sonucu olarak, Osmanlı: girdiği, zapt ettiği toprakların üzerinde, bildiğimiz şahsi mülkiye
düzeni kurmamış. “Mülk Allah’ındır” demiş bir kere, felsefe olarak. Ama
uygulamada: “Bütün Müslümanların ortak malıdır” demiş: “Beytülmali
Müslim’inindir” demiş.
“Yani, padişahın falan değil. Bunu tahrif ediyor bazı profesör geçinenlerimiz de. Okumuyorlar galiba yahut okuduklarını anlamıyorlar. Yahut
da burjuva kafasıyla okuyunca: İlla onu şahsi mülke çevirip… Kimin şahsi mülkü? Padişahın mülkü… Değil. Padişahın haddine mi mülk edinsin
oradan?
“Ama sonra, o ilkel sınıfsız toplumdan gelmiş Osmanlı, Medeniyetin
içine girdikten sonra, elbet o Medeniyetin bütün reziletleri zamanla ona
da bulaşacak. Bulaşıyor ve bozuluyor sonra. Fakat ilk… Biz net olarak
olayı koymak zorundayız. İlk zamanlarda Dirlik Düzeni kurmuştur. Dirlik Düzeninde: Toprakta kim çalışıyorsa, tasarruf hakkı onun, demiş, ona
vermiş. Dirlikçi diye, o tasarruf edilen toprakların başına adam koymuş:
Dirlikçileri, Sipahileri… Ve bu adamların, toprağın ne tasarrufuna, ne de
mülkiyetine en ufak bir hak iddiası varit (Varit: olabileceği akla gelen)
değil, demiş.
“Ne yapar bu Dirlikçiler? Dirlikçiler: barış zamanında orada çalışan
Çiftçilerin asayişini, toprağın tasarruf hakkının adaletlice elden ele geçişini düzenler. Savaş oldu mu: gider, cephede kılıçla ölür, öldürür. Gene o
Çiftçilerin geride üretime devam etmelerini sağlar. Adeta bir nevi iş bölümü.
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“Yani, Dirlik Düzeninin ilk havası bu. Fakat bu hava, sonradan, özellikle Kanuni çağından itibaren, bir devrim geçirmiştir. Dirlik Düzeni: Kesim Düzeni haline girmiştir.
“Bunların belki okudunuz: bazı yerlerde özetliyoruz. Fakat burada
da, işin bu yanı konmadıkça, aydınlanmıyor. Ve bunu anlamayan insanlar da, okudukları Marks’tan, şuradan buradan üç beş parça lafla, yani
tereciye tere satmaya kalkıyorlar. Onun yersizliğini anlatmak istiyorum.
“Bir dinleyici: Şimdi, Müslümanların mülkü de. Yalnız Hristiyan halk
istifade etmektedir. Yani Bizans İmparatorluğu yıkıldığı… Yani bütün
insanlar tasarruf ediyorlar, işliyorlarsa… Zaten Müslüman meselesi yok
Osmanlılıkta.
“Hikmet Kıvılcımlı: Evet, evet. Değil. Değil. Mülkiyeti Müslümanların, diyor. O kadarcık şeysi var. Evet. Sonra da, mülkiyet, hepimizin,
yani orta malıdır, demiş. Yani bir ortak mülkiyet kurmuş, adeta. Farkına
varmadan. Yani, sosyalistim ben, diyerek değil. Sosyalistin ne olduğunu
bilmez. Ama yaşadığı toplum onu sosyalist yaratmış. Yani, kişi mülkiyeti
bilmeyen insan olarak yaratmış. İlkel Komünadan geliyor o insanlar.
“O açıdan, Dirlik Düzeni kaçınılmaz bir sonuç olmuş. Osmanlı Tarihinin ilk iki yüz yılında, Fatih’e kadar bu böyle gelmiş. Ve Fatih çağında
bile, yeniden derebeyleşme başladığı için, Fatih yeniden bir tırpan atmıştır. Muazzam bir toprak reformu daha yapmıştır. İstanbul’u o sayede zapt
etmiştir.
“Efendim?
“Bir dinleyici: O zaman, o dönemden önce Şeyh Bedrettin’in tekrar
ortak mülkiyeti kurma yolundaki hareketi nasıl?
“Hikmet Kıvılcımlı: Evet. Tabii. Yani, şimdi Şeyh Bedrettin hadisesi…
Osmanlı İmparatorluğu, Devleti diyelim… Bir Osmanlı Devleti, bir de
ikinci Osmanlı Devleti (Osmanlı İmparatorluğu) diye ayırmak icap ediyor, tarihe bakınca.
“Birincisi: Beyazıt’a kadar, Yıldırım Beyazıt’a kadar gelen… İşte o
Yıldırım Beyazıt’a kadar gelen: Tefeci-Bezirgândan çok, Dirlikçilerin Derebeyileşmesi çağıdır. Ve onun için Yıldırım Beyazıt, Timurlenk’e mağlup
olmuştur. Yani, toprak düzeninde ufacık bir derebeyileşme başladı mı, o
rejim hemen bozuluyor.
“Şeyh Bedrettin… Şimdi ayrıntılarına girmeyelim. Çünkü konumuz
o değil. Bu sefer çok dağılırız. Arkadaşların belki de sabrı tükenir. Şeyh
Bedrettin, o derebeyileşmenin getirdiği yıkılış içinde, yani Tarihsel Devrim içinde, Sosyal Devrim yapmak istemiş bir geleneğimizdir bizim, devrimcimizdir. Onu anlatayım.
“Timurlenk darbesi öyle bir vuruş yapmıştır ki, derebeyiler yeniden
birbirine düşmüştür. Osmanlı padişahlarının da, biliyorsunuz, şehzadeleri birbirlerini kırmışlardır. Ve adeta farkına varmadan, derebeyileşme
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kabuğu kırılmış ve yeni bir şeye, bir Dirliğe doğru gidilmiştir. Padişah için
böyle bir şey yok. Yani bizim koyduğumuz anlamda. Ama objektif gidiş
bu olmuştur.
“Sonra bu oluş gene, yeniden tersine dönmüş. İkinci yüzyılda, bir de
bakıyoruz, Fatih’ten önce yeniden derebeyileşme olmuş.
“Fatih, işte, genç bir savaşçı. Hatta ilk paralarındaki resmine bakarsanız: öyle tüysüz, başında bir ufacık yemeni, basit bir Türkmen delikanlısı… bir entari gibi bir şey giymiş. Asıl Fatih o zaten, İstanbul’u alan çocuk
o. Ve bu çocuk, geleneğin, atalarının geleneğinin etkisiyle ve biraz da ilk
İslam geleneklerinin etkisiyle davranıvermiş.
“Çünkü İslamlık da ilkin, gene –Yukarı Barbarlıktan ama o, Orta
Barbarlıktan değil, Kentten (Mekke ve Medine kentinden) çıkmış- bir Tarihsel Devrim yapmıştır. Onun da gelenekleri: Osmanlı Şeriatı biçiminde
gelmiştir Türkiye’ye. Ve bizim Osmanlı Türkleri, ilk Dirlikçiliği kuranlar:
Muaviyeler ve ondan sonraki İslam bezirgân ve derebeyi dejeneresansının
eğilimini değil de, “Hülefayi Raşidiyn” devrinin, yani İslamlığın ilk idealist ve devrimci çağının kanunlarını ve kurallarını, prensiplerini benimsemişlerdir. Çünkü eğilimi ona uygun. Bu ayrı bir bahis.
“Bundan dolayı, Şeyh Bedrettin: böyle bir arada, ara geçit sırasındaki
Sosyal Devrim teşebbüsü… Tabii, Sosyal Devrim için, mutlaka o Sosyal
Devrimi tutacak bir Sosyal Sınıf lazım. O sınıf o zaman yok. Yani Küçük
burjuvazi var: geniş köylü kitleleri var. Ama…
“İşte, bugün de: hani köyden gidelim, şehirleri zapt edelim, falan hayaliyle uğraşanlara anlatmak istediğimiz o. Köylü, hepimizin başımızın tacı.
Hepimizin yüreklerinin yandığı, acıklı, yoksul bir durumda. Ama bunun
modern bir Sosyal Sınıf olmadığı ortadadır. Ve onun bir örgütlenip, Türkiye ölçüsünde olsun, devrimci davranış yapmasına imkân yoktur. Onun
için, ona dayanırsak kendimizi aldatırız. Ama İşçi Sınıfına dayanırsak,
köylüyü de, yedek güç olarak devrimde pekâlâ en ileri ölçüde değerlendirmek mümkün olabilir.
“İşte, o zaman böyle bir sınıf yok. Yani, Modern İşçi Sınıfı yok. Modern İşçi Sınıfı yoksa sosyalizmi kim tutacak? Şeyh Bedrettin’in sosyalizmini? Hiç kimse tutamaz. Bir an için o küçük burjuva geniş ezilen halk
yığınları, onda kendi özlemlerinin bir kısmını görürler. Ama sonra, çarçabuk dağılırlar.
“Küçük burjuvazi öyledir. Tarihin her devrinde. Avrupa’da da öyledir,
bizde de öyledir. Biraz köyünü aşar, kasabasına gelir… Vilayete gelinceye
kadar ateşi söner. “Nemelazım, evde çoluk çocuk var”, der. Orada biraz
çapul edecek bir şey varsa, alır kaçar, döner gider. E, yahu dur işte, düşmanı yenmedik, falan! Kim dinler? Ondan sonra derebeyi gelir, hepsini
birer birer ezer. Yani, tarihte bu böyle tekerrür etmiş, durmuştur.
“Türkçeye de çevrildi: Engels’in “Almanya’da Köylü Savaşı”, yahut
“Köylü Harbi”… Bilmiyorum, nasıl çevrildi. Orada da, aynı şeyi anlatır
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Engels. Bizde de, Celali İsyanları, daha başka şeyler, hep öyle…
“Şeyh Bedrettin’inki, zamanı için muazzam bir atılış tabii. Yani, o Avrupa’daki benzerleriyle kıyas edilemeyecek kadar yüksek Sosyal Devrim
bilinci taşır. Ama o bilinci benimseyip de, devrim yapacak bir Sosyal Sınıf
yok o zaman. Olmayınca, elbet o devrim girişimi, hem de çok kuvvetli
örgüt prensiplerine rağmen mağlup olur, yenilir gider.
“Ama bu konu, tabii, çok dışarıda kalıyor. Zaten Ordu konusunu bitirmek istiyoruz. İşte…
“Bir dinleyici: Hocam, kitap tavsiye edebilirsiniz. “Tarih-Devrim-Sosyalizm”… İnsan yapısına benzetiyor toplum yapısını. Ütopyaya götürebiliyor yani. Arkadaşlar “Tarih-Devrim-Sosyalizm” adlı kitabı okurlarsa,
bunu kavrayacaklardır zannederim. Tezlerin başlangıç, ana noktası orasıdır.
“Hikmet Kıvılcımlı: Teşekkür ederim. Evet, zaten o etütleri biz, zannettikleri gibi, yani bir kitapçık da biz yazalım, ulema içinde bir de biz
ulema geçinelim, diye ele almadık. Türkiye’de siz çağda, daha erken belki bazılarınızdan, kavgaya girdik. Tabii Bilimsel Sosyalizmdi alfabemiz.
Aldık, onunla yola çıktık. Fakat okuyoruz: Avrupa’da proletarya, burjuvazi… Bizde? Bir kargaşalık var. İzah edilemeyen şey. Nedir bu? Neden,
nereden geliyor?
“E, Ustalar da söylemişler: Tarihi etüt edin, diye. Bizim tarihimize
bakalım, dedik. Bizim tarihimize baktık: İslam Tarihi çıktı karşımıza…
İslam Tarihine baktık: bütün Antika Tarih çıktı. O zaman anladık ki: ha,
bu antika Toplum dediğimiz ta Sümerlerde başlayan ilk sınıflı toplum,
yani ilk Medeniyetten ta modern burjuvazinin çıktığı güne kadar geçmiş,
insanlığın 7 bin yıllık alınyazısı hep bu tip ekonomik ve sosyal ilişkiler
dünyası imiş. İşte onu, o zaman, bugünkü kavgamıza yeni silahlar verebilir, teorik taban elemanları olabilir diye değerlendirmek gerekti. Ve o
kitapları da onun için çıkardık.
“Ama bunları biraz ciddiyetle ele almayan insan, elbette Marks’tan
okuduğu iki satırı bize satmaya kalkıyor. Biz onları 50 sene evvel okumuşuz. Yani okumuşuz, gene de okumaya mecburuz. Varsa söylesinler, elbet,
istifade ederiz. Ama bilmediğimiz şeyler zannediyorlar.
“Onların bilmediği: kendi memleketleri… Yani kitaptan ahkâm çıkarıyorlar. Ve tabii yanılıyorlar. İnsan kendi toprağının üstünde yabancı turist durumuna düştü mü, ister istemez, yapacağı her davranış sapık
oluyor. Ve tabii sapık olmakla da kalsa, hadi onu da bağışlayalım. Ama
mağlup da oluyor. Lüzumsuz bozgunlara götürüyor devrimci hareketi. O
zaman, toplum ölçüsünde büyük ziyanlara uğruyoruz.
“Bunu önlemek neyle olacak? İdeolojiyle düzelteceğiz bu yanlışlarımızı. Hepimizin ağzında: “Devrimci teorisiz, devrimci pratik olmaz.” E,
hani bizim teorimiz? Alalım Marks’tan bir kitap, yahut Lenin’den, yahut
Mao’dan okuyalım. İşte teori budur, diyelim. Değildir teori bu.
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“Teori: bir memleketin kendi özel, kendi orijinal sınıf ilişkilerinin bilince çıkarılmasıdır. Bunu genç arkadaşların hepsinin yahut bu kuşağın
tümden yapabilmesi beklenemezdi. Ama hiç değilse, bundan önceki arkadaşlar bir şeyler söylüyorlarsa, onları biraz daha ciddiyetle ele alalım
da: yanlışları varsa düzeltelim, iyi tarafı varsa, ondan da yararlanalım…
Bunu demiyorlar. Vay, sen işte revizyonist, falan… Böyle. Öğrenmiş iki
laf, onu satacak oğlan. Ama bu değil devrimcilik. Yani, bu tamamen kalpazanlık oluyor.
“Bir dinleyici: Hocam, yeni bir şey çıkıyor o zaman. Şimdi bütün arkadaşlar belli bir skolastiğin, yani belli kalıpları alıp illa Türkiye’yi onun
içine sıkıştırmak isteyen… Azmindeler. Şimdi bu olağan bir durum. Gelişim yani öğrenim düzeyleri, alıp bir kitabı ezberleme içerisine giriyor.
Ekonomik taban incelenmeden, falana karar veriliyor, filana karar veriliyor. Üst yapı incelenmeden filana karar veriliyor. Şimdi, biz “Sosyalist”
kadrosu veya falan çizginin insanları, İPSD’nin çevresinde partileşmeyi
amaç bilen Proletarya Devrimcilerinin hakiki görevleri ortaya çıkıyor. Bu
da devrimciliği…
“Hikmet Kıvılcımlı: Şuraya gelsenize. Geçsin buraya da. Banda da.
Galiba geçiyor, değil mi? Onu rica edeyim. Arkadaşlar burada konuşsunlar. Daha iyi olur. Karşılıklı yani.
“Bir dinleyici: Biraz yüksek konuşurlarsa geçer.
“Hikmet Kıvılcımlı: Geçer mi? Pekâlâ. Şöyle buyurun. Biraz ayakta
duracaksınız ama isterseniz şöyle beraber otururuz.
“Birinci dinleyici: Şimdi, devrimci hareket içerisinde şimdiye kadar
gelmiş olan grupların yapmış oldukları hatalar, belirli bilinç düzeylerinin eksikliğinden ileri geliyor. Bu da Türkçeye çevrilmiş olan kitapların
belirli yayınevlerinin elinde çıkması, yayın organlarının da belirli ideolojinin yahut da belirli grupların temsilcisi olan insanların elinde bulunmuş
olması… Bir yerde de; ANT yayınları gibi, küçük burjuva devrimcileri
veyahut da provokatörlerin elinde bulunmuş olması… Türkiye’de yayın
organlarına insanların belirli şeyleri tam kökeni ile vermesi olanağını yitiriyor. Yani, Lenin’in bir bakıyorsunuz, en son yayınlanmış kitabı, en önce
basılıyor. Veya Mao’nun falan dönemdeki kitabı, falan dönemde zamansız
basımlar…
“O zaman karşımıza çıkan şey şu: “Sosyalist Grubu” ve İPSD çevresinde kümelenmiş, Partileşmeyi amaç bilen Proletarya Devrimcilerinin
görevi devrimci bir eğitimi nasıl alacaklarını saptamak ve çizilen eğitim
programı üzerinde bir eğitimi sistemlice almak ve Marksist düşünce de
bir yerde ülke toplumu veyahut da karşısına çıkan somut olayları tahlil
etmek yeteneğini kazanmaktır. Yani eğitim ihtiyacını ben, kendi kadromuz arasında görüyorum ve eğitimin ki biz uyguluyoruz, Zeytinburnu’nda iki senedir. Bir program var, siz K. Arkadaşlara falan vermişsiniz. Elimizde. Buradan gidiş var.
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“Bir de şu var: birçok arkadaşlar iddia ediyorlar. İşte Doktor falan
zaman neredeydi? Mücadele vermedi, diyorlar. Bu da bir konu.
“Hikmet Kıvılcımlı: Hangisi? Ya hapishanedeydi, ya…
“Dinleyici (devamla): Şimdi şu var. 1967’de, ki bu arkadaşlar da o
dönemde çıkıyorlar zaten piyasaya, Aren’i eleştirerek “Türk Solu”nda:
“BASİT YENİDEN-ÜRETİM-GENİŞ-YENİDEN-ÜRETİM” diye, üretim konuları ikiye ayrılıyor. Bir takım örnekler veriliyor.
“Hikmet Kıvılcımlı: Bir de “Çaltı” daha önce.
“Dinleyici (devamla): Ben okumadım “Çaltı”yı, geçmedi elimize. Şimdi bakıyoruz, arkadaşlar toptan şimdiye kadar her şeyi inkâr etmişler.
Devrimci geçmişi, devrimci geleneği. Sebep? İşte bugün de somut örneklerini gördük. Küçük burjuva kariyeriz mi. Falan adamla tartışırsak, işte
benim bilinçsizliğim sırıtır. O zaman da ben, liderliğimi kaybederim, dolayısıyla da, devrimle veyahut falan grubun yapacağı devrimle ki yapılmayacak mutlaka, yanlış düşüncelerle devrim olsaydı…
“Hikmet Kıvılcımlı: Devrimci teorisiz olmuyor. En büyük Ustalar
bunu söylüyor.
“Dinleyici (devamla): Olmayacaktır ama arkadaşlarımızın sınıfsal yapıları, kökenleri, uzun süre sizin deyiminizle çıraklık döneminden geçmemiş olmaları, bir Parti disiplinine alışık olmamaları… Arkadaşları nereye
götüreceği bellidir. İçinde bulunduğumuz durum bir takım provokasyonlar da öneriyor. Yani eğitim diyorum ben, kendi kadrolarımızı içerisinde.
Bu kadar.
“ORDU MESELESİ SKOLASTIK METOTLA DEĞİL, DİYALEKTİK
METOTLA KAVRANABİLİR
“Hikmet Kıvılcımlı: Teşekkür ederiz.
“Ordu Meselesi bu, çocuklar. Yani biz bir şey icat etmiyoruz, uydurmuyoruz. Bir anlamda, evvela yorum, aydınlatma yapıyoruz. Bizde Ordu,
belirli siyasi devrimlerde Vurucu Güç olmuş. Var mı bunu inkâr edecek
adam? Hiç kimse inkâr edemez. Etse, deli deriz ona artık, çünkü olan bu.
“Ondan sonra, böyle bir geleneği, nereden geliyor diye arıyoruz. Bunun da, o Dirlik Düzeni dediğimiz çağdan kaldığını görüyoruz. Ve bu çağ,
beribenzer geleneklerini hemen yitirmiş çağ değildir.
“Onu da anlamıyor o, Sosyalist Beycikler diyorum ben onlara. Anlamıyorlar. Gelenek yüzlerce yıl yaşar. O diyor ki, mademki devlet kurulmuş… Şimdi bize Devleti tarif ediyor. Devlet, işte hâkim sınıfın aletidir.
Ordu da devletin parçası mı? Evet. Öyleyse o da hâkim sınıfın… Anladık
kardeşim. Bu alfabesidir, Marksizm’in alfabesi. Bunu bilmeyen adam, zaten Marksizm adına bir harf dahi ağzına alamaz. Ama politika, alfabe
tekerlemeleri değildir. Politika: Cebr’i ala’dır. Yani cebr’i ala deriz biz,
şimdi ne diyorlar? Yüksek matematiktir ve cebir matematiğidir. Her an
değişen momentlerin izlenimi ve onun içinde kafa kaybetmeme kavgası-
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dır, savaşıdır.
“Biliyoruz, yani o matematikte, cebirde, mesela (3+5+falan=şu) dediği
zaman, burada artı olan, eşitin öbür tarafına geçti mi ne olur? Eksi olur.
Tersine döner. Aynı şey bütün sosyal, politik olaylarda da var. Diyalektik
laf değildir, boş bir formül değildir. Varlığın ve toplumun en yüksek hareket kanunudur. Bunu bilmeye mecburuz.
“İşte Ordu Meselesi de, bu diyalektik yüksek cebir problemi gibi konulacak bir konudur. Klasik anlamıyla, evet: Devlet odur, Ordu budur.
Ama bir ordu hakkında, mesela Çar Ordusu hakkında bakın Lenin ne
der?
“Halkın öfkesi ne kadar derin olursa, Çar Ordusuna o kadar az güvenebilir ve memurlarda duraksama o ölçüde artar.” Diyor.
“Bunun anlamı? Çar Ordusu nedir? Dünyanın en müstebit, en gerici
rejiminin ordusu demektir. En gerici devletin bir parçası demektir. Ama
bu parça bile, ne oluyor? Eğer halkın öfkesi derinleşirse, Çar, ordusuna
bile güvenemez, diyor. Bunu Lenin söylüyor. E, hani bu Çar ordusuydu?
Değil mi?
“Bizim Ordu Çar ordusu da değil. Bizim Ordu Çarı devirmiş. Değil
mi? Meşrutiyet’te müstebit Abdülhamid’i devirmiş. Cumhuriyet’te, doğrudan doğruya Padişahlığı, Çarlığı kaldırmış. Böyle bir Ordu. Yani kaldırmakta öncü olmuş. Böyle bir geleneği olan Ordu. Çar ordusu da değil.
“O halde biz bugün böyle bir Ordu Vurucu Gücü bulunan ülkede,
gerçek Marksist devrimci olarak, bu Ordunun devrimci eğilimini değerlendirmeyecek miyiz? Değerlendirdik mi, hemen: Devleti bilmiyoruz. Ordunun devlet olduğunu anlamıyoruz, falan diye, iki tane çocuk kalkacak,
bizi haşlayacak ve biz de: Peki, diyeceğiz, haklıdır bunlar çünkü Marksizm konuşuyor!
“Bu Marksizm değil! Bu Marksizm softalığı… Bizim en çok korktuğumuz şey de budur. Bizim değil yalnız tabii. Marks’ın, Engels’in, Lenin’in:
“Allah bizi bu Marksistlerden kurtarsın” dediği adamlar bunlar. Şimdi de
bizim karşımıza çıkıyorlar.
“E, ne yapalım? Kendileriyle arkadaşça oturup konuşma fırsatı da
vermiyorlar. Yani, gelin tartışalım, değil mi? Bir yığın önünde. Elbet bir
hakem olur insanlarımız. Ona da yanaşmazlar. Alimdirler, yazarlar. Ve
kimi insanları mahkûm ederler.
“Bir dinleyici: Hocam, yanaşmayışının sebepleri var. Şimdi… Bu arkadaşlar… Biz Siyasal ’da kalıyorduk, daha o zaman… Siyasalda kalıyoruz. Şimdi, diyorlar ki, Doktor kimde yazıyorsa, o haklıdır. Ve sizin belli
bir dönem revizyonist ve oportünist (….)’de yazdığınız için ki bugün eleştiriye kalkmışlar, daha sonra Aydınlık, Kırmızı Aydınlık çevresine geçince, işte bakın biz haklıyız, falan diyorlardı. Yani belirli bir ideolojik süzgeç
yerine kullanılıyordu. Taban bunu biliyor. Ve… Edersiniz beyefendilerle ki buna yanaşırlar mı, tamam… Gördüğünde tecrit edecektir. Alttan
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gelen hareket mutlaka tapayı attıracak. Yani adamlar bilerek yapıyorlar
bunu. Tabandan ürküyorlar.
“Hikmet Kıvılcımlı: Evet, tabii, tabii. Sadece, ben ona veresiye havlamıyorlar, diyorum. Vâkıfa havlamak değil! Onun bir anlamı da var.
Yalnız, tabii, gene de biz hiç değilse konuşma ortamımızda daima serinkanlıca, olayları ele alıp onları değerlendirme metodumuzdan kopuşmayacağız. Heyecana kapılıp onlarla horoz dövüşüne girişmeyeceğiz.
“Bir dinleyici: Hocam, bir şey sorabilir miyim?
“Hikmet Kıvılcımlı: Buyurum
“Dinleyici (devamla): Emperyalizmin ordu içerisindeki etkisi… 60’tan
sonra değişmiş midir? CIA ajanları, yani ordu içerisinde onunda bir ideolojik eğitimi var mıdır? Bunu…
“Hikmet Kıvılcımlı: tamam çocuğum. Oraya geldik zaten. Yani, Ordunun neden bizde devrimci gelenek sahibi olduğunu, böylece tarihin belirli
süresinin geleneklerinden, göreneklerinden kalma elamanları koyuyoruz
ve teorikman tatmin ediliyoruz. Demek temelsiz bir devrimcilik değil, tesadüfen değil, Türkiye Ordusunun Fransız Ordusu gibi olmayıp da devrimci oluşu. O zaman, daha bir güvenç geliyor bize. Yani, Türkiye’deki
Ordunun devrimci kanatla ilişkilerinde daha çok yararlanma fırsatı var.
Ve o zaman, işte ikinci safhaya geliyoruz.
“Bugünkü Türkiye’nin Ordusunda böyle bir devrimci gelenek varsa
ve bu gelenek ciddiyse, bunun karşısında bizim tutumumuz ne olacak?
Problem bu. Yoksa: Ordu kimin ordusudur? Onu tepeden kim atar? CIA
ajanı girmiş midir? Tabii girecek. Armut mu toplayacak? Ama biz devrimciler, bunun karşısında: “Bu nasıl olsa CIA ajanlarının emrindedir,
burjuva devletidir, bundan dolayı vur abalıya” dersek… Ordu küçük
burjuvadır, çocuklar. Yani, küçük burjuvanın karakteristiğini biliriz.
Küçük burjuvazi, küçük mülk sahipleri: bir uçtan, bir uca gider. Biz de
küçük burjuvayız ya, yani aydınlar da. Biraz modernce kabuğumuz var.
Ama biz de öyleyiz. Ve onun için zaten karşımızda bütün çarpışanlar da,
bir uçtan bir uca gidiyorlar. D… arkadaşın örnek verdiği gibi. Yani bir
yerde kalmıyorlar. Bu küçük burjuva dediğimiz insan kümesinin alın yazısı. Ordu da böyledir.
“Şimdi, Ordunun bu yapısı, küçükburjuva yapısı göz önünde tutulursa: Devrime de gider, Faşizme de gider. Biz onun devrime giden yanını
değerlendirmek, tutmak ve elimizden gelirse kazanmak zorundayız. Ve
bunun için ama sadece ona küfretmekle, yani Orduya karşı çıkıp aramızı
bozmakla hiçbir şey kazanılmayacağını, tam tersine onu kazanmak için
ayrıca bir savaş vermek gerektiğini unutmayacağız. Yani bizim bilincimiz
bunu emreder.
“Ordudan bu bilinci beklemeyiz. Ordu küçük burjuvazidir. Bundan
dolayı, o zamanın ağır basan eğilimi hangi tarafa ise, o yönde silahını çeker, bir savaş yapar. Bunun sonucu, sosyal sonuçları onun için o kadar
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önceden planlaştırılacak sonuç olmaz. Çünkü ordumuzun yetiştirilmesi,
demin de söyledik: Lasiyasi’dir, yani siyasetle uğraşmaz Ordu. Niçin?
Onu biliyoruz. Bir avuç vurguncu Finans-Kapitalist, Tefeci-Bezirgân:
Ordunun içinden belirli tepelerdeki bir avuç insanı eline geçirdi mi, onu
istediği gibi kullanabilir. Onun için…” (Hikmet Kıvılcımlı, Durum Yargılaması, Derleniş Yayınları, Birinci Baskı, Ocak 1999, s. 23-44)

Görüldüğü gibi, Kıvılcımlı Usta, konuyu çok anlaşılır şekilde ortaya koyuyor. Biz yine de bir aktarma daha yapalım. Ki bu anlaşılırlık iyice pekişsin.
İçtenlikli hiçbir arkadaşın kafasında bulanıklık kalmasın
Bu aktarmayı da Usta’mızın “Halk Savaşının Planları” adlı Türkiye
Devrimi’nin orijinal strateji planını çok didaktik bir şekilde ortaya koyduğu
eserinden yapacağız:
“Gürbüz Güçler” Devrimci Geleneği
“Her Tezin bir Antitezi olur. Tefeci-Bezirgân Sınıfın, memleketi yabancı sermaye çapulunda ve borçlar batağında koyu Müslümanlık adına en
azgın Gâvura bir kötü Komisyon karşılığı satıverişini, köylü yutardı. Esnaf
yutardı. Hatta henüz Köylü-Esnaf şartlılığını yitirememiş İşçi bile, yutmasa da boğazından zorla geçirtenlere güç yetiremezdi.
“Milyonlarla Türkiye nüfusunu maddece ve anlamca köle eden bu
“Gâvur-Müslüman” kenetleşmesi, hiç tepki uyandırmamazlık etmekte kıyamete dek sürüp giderek egemen kalabilecek miydi? Buna, Türkiye’nin
Tarihçil üretici güçlerinden Gelenek-Görenek vurucu güçleri elvermezdi.
Fatih Mehmet’ten ve Genç Osman’dan Üçüncü Selim’e Tanzimat’a, Meşrutiyet’e, Cumhuriyet’e dek uzanan tepkiler tanıktı.
“Türkiye’de 4-5 yüzyıllık Osmanlı geleneği ve göreneği, Toprak ekonomi temeli üzerinde güdücü bir “Sünuf’ü Devlet” örgütlemişti. Üretmen
Halk, en başta Çiftçiler (Reaya=Güdülenler) adını alır, güdücü Dirlikçilerin idaresine uyardı. Dirlikçiler (İlmiye-Seyfiye-Mülkiye-Kalemiye) adları ile 4 “Devlet Sınıfı”nda örgütlenmişlerdi. “Memleket” onlardan sorulurdu. Türkiye, sinsi veya alevli bir bunalıma düştü mü, “Devlet Sınıfları”
kaynaşır, öteki “Sosyal sınıflar”dan sanki bağımsızmışça, “Memleket”in
alınyazısını çizmeye girişirlerdi.
“Ancak “Devlet Sınıfları”nın sözde şahbazca bağımsızlıkları yüzeyde
kalırdı. Onların girişimleri: Türkiye’nin sosyal yapısı yönünde belirleniyordu. Türkiye Ortaçağ yapısında ise, Devlet sınıflarının vurucu güç
olarak getirdikleri çözüm, Ortaçağvâri oluyordu. Türkiye, az çok modern
ekonomi ve toplum, ilişkileri içine girmişse, Devlet Sınıflarının vurucu güç
olarak getirdikleri çözüm az çok modernleşme yönüne gidiyordu. Böylece son duruşmada kesin sonuç, Türkiye’nin ekonomik ve sınıfçıl yapısına
göre alınıyordu.
“Bununla birlikte, “Memleket” alınyazısında Devlet Sınıflarının, Ta-
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rihçil üretici güçlerden Gelenek-Görenek Vurucu Gücü olarak oynadıkları
rol ortadan kalkmıyordu. 1919-23 yıllarında Kuvayimilliyeci Kurtuluş Savaşı gibi, 1960 yılı 27 Mayısçı düşünce ve davranışlar bunu tekrar tekrar
açıkça ispatladı. Her kezinde, Sosyal Sınıf eğilimleri, Devlet Sınıflarının
vurucu gücü ile kendilerine yol açıyordu. Bu vurucu gücün göze çarpan
elemanları: eskiden Seyfiye ile İlmiye, sonraları: Ordu ile Bilim diyebileceğimiz kurumlar oldu.
“Bu, kimsenin üstünden atlayamayacağı bir gerçekliktir. Bu gerçeklik olumlu Tarihçil güçleri birinci plânda kollektif aksiyona götürür.
Gerçekliğin teorik anlamı: hemen bütün geri kalmış ülkelerde (Osmanlı
Memleketi etkisiyle olsun olmasın) her gün patlak veren pratik olaylarla
bir daha belirtiliyor. “Asosyal”, yahut “Anormal” bir olay ortada yoktur.
Ortada, geri ülkelerin Ekonomik ve Sosyal gidişinde çıkmaza girmiş Sınıf
İlişki-Çelişkilerini çıkmazdan kurtarıp, zembereğinden boşandıran bir
gerçek Vurucu Güç vardır.
“Bu vurucu güç, Türkiye’nin Modern yakın Tarihinde, olumlu Modern
gelişim yönünde etken oldu ve oluyor. Bir avuç Finans-Kapital kodamanı
Antika Tefeci-Bezirgân sınıfı ile el ele verip Memleketi korkunç sömürü ile
satmaya kalkıştı mıydı, Vurucu Güçlerimiz Halk’tan yana çıkarak o gidişi
göğüslemekten geri kalmıyor. O zaman, (Finans-Kapital + Tefeci-Bezirgân) ittifakı tezine karşı, gelenekçil ileri vurucu güçlerin halkla ittifakı
antitezi gerçekleşiyor.
“Gerçeklerle Strateji Planı
“Kısaca özetlenen Sosyal Yapı ortamı içinde, kendiliğinden iki cephe
karşılaşıyor :
“I- Gerici-Emperyalizm Cephesi:
“A- Özgüç: Modern Finans-Kapital: en büyük Şehir merkezlerinde yuvalanmıştır.
“B- Yedek güç: Antika Tefeci-Bezirgânlık: hemen bütün Taşra kasabalarında yuvalanmıştır. En büyük şehirlerin de, her şehirde olduğu gibi
kasabaları, kendi içinde kasabalığı, yâni Tefeci-Bezirgân sektörü vardır.
“Bugün Finans-Kapitalin özgücü, kendi ekonomik, sosyal, kültürel ağları yanında, Antika çağlardan beri halkın ve özellikle Köylünün geçim
boğazı ve sosyal politik ruhu üzerine çöreklenmiş Tefeci-Bezirgân sınıfı
yedek gücü sayesinde oy çoğunluğu sağlamaktadır.
“II- İlerici Halk Cephesi:
“A- Özgüç: Modern İşçi Sınıfı + Proletarya Aydınları: büyük şehir merkezlerinde, büyük yedek güçlerden tecrit edilmektedir.
“B- Yedek güçler: Antika Küçükburjuvazi + Modern Orta Tabakalar.
“Yedek Güçler: Devrimci durumlarına ve antuzyazmlarına göre şöyle
sıralanabilirler:
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“1) Küçük ve Orta Aydın zümreleri (Dar gelirliler),
“2) Fakir ve Orta Köylü yığınları (Köy yarı-proleterleri).
“3) Küçük ve Orta Esnaf tabakaları (Şehir yarı-proleterleri),
“Orta Tabakalar: Emperyalizm Cephesiyle Halk Cephesi arasında, Finans-Kapitalin Arafat’ta tutmak istediği Orta Tabakalar üç kümede toplanabilirler:
“1) Büyük Aydınlar,
“2) Orta ve Küçük İşverenler,
“3) Orta ve Küçük Emlâk sahipleri.
“Devrim: ne bir Kişinin, ne bir veya birçok Partinin, ne bir Zümre, Tabaka veya tek Sosyal Sınıfın Dileği ile olmuş olacak şey değildir. Önceden
ölçülüp tartılması: yıla, güne, saate vurulması kimsenin elinde değildir.
Geldi mi, onu hiçbir güç önleyemez. Devrimi suç sayacak varlık anasından doğmamıştır. Kendisi kendi gücüyle kendi meşruluğunu herkese benimsetir.
“O bakımdan Devrimi önceden Suç saymak ne denli Don Kişot’luksa, insanları Devrimci diye Suçlamak ta en az o denli boşuna zorbalıktır. Örneğin Türkiye’de 50 yıl boyunca şu veya bu eğilimde düşünen ve
davranan insanlar, boyuna “İhtilâlcilik” veya “Takliyb’i Hükûmet”cilikle
cezalandırıldılar, durdular. Bir gece yarısı, 27 Mayıs gece yarısı, hiç beklenmedik yerden İhtilâl patladı. Sabaha karşı zafer kazandı. Bir saat önce
İhtilâl’in lâkırdısıııı ağzına alanı vurup asmaya hazır nice kişi ve zümreler, o saat İhtilâlin başarısını selâmladılar.
“E, neye yaradı o yıllar yılı damgalanıp ezilen insanların acıları?
“Devrim düşmanları açısından hiçbir şeye. Devrimciler açısından:
Devrime insancıl hak vermeye. Devrim böylesine objektif ve somut bir
sosyal kaçınılmazlıktır. Onu önlüyoruz sananlar, küçük selleri bentler
ardında büyük Tufan yığınağı durumuna sokanlar olmuşlardır. Devrimi
tutanlar ise, Tufan’ın yakıp yıkıcılığını en az zararla insancıllaştırarak verimli kılanlardır. Modern Sosyal Devrimcilik: Antika çağdaki Medeniyet
çöküşlerine son verdiği için, insan varı Medeniyeti kurtarınca en büyük
“Tutuculuk” yerine geçmiş olur. Tarihin diyalektiği içinde roller birbirinin tersine dönmüş olur.
“Böyle bir toplumda, Devrim Stratejisi, Marks’ın deyimi ile: “Doğum
sancılarını ılımlandıran” ebe hekimliğin tutumuna uyar. Ananın (Toplumun) ve Çocuğun (Devrimin) gerçek ilişki ve çelişkileri göz önünde tutulmaksızın, kitap karıştırmak yanıltıcı olabilir. Devrim Stratejisi: Kehanet ve Büyücülük yarışması değildir. Türkiye’nin var olan som sınıflar
savaşında objektif güç ilişkilerini (kuvvet münasebetlerini) oldukları gibi
kavramaktır.
“Yukarıki şema’da Halk Cephesi’nin Özgücü olan İşçi Sınıfı ile Proletarya Aydınları: Küçükburjuva tabakaları ile candan ittifak yapıp, Orta
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Tabakaları nötralize edebilirse, (Finans-Kapital + Tefeci-Bezirgân) Cepheyi yenik düşürebilir. Türkiye’nin “Devlet Sınıfları” gelenek-göreneklerinden yararlanıp, Orta Tabakaları iyilik diler (hayırhah) durumda,
tarafsızlıktan da ileri sempatizan duruma getirirse, Devrim sancılarını
herkes için en çok “ılımlaştırmış” olur.
“Bu genel durumun bir de özel alternatifi vardır. Devrim yaman Millî
kriz ve sürpriz biçiminde gelirse, Emperyalizmin Özgücü olan Modern
Finans-Kapital: bir anda tüm yedek güçlerinden, Tefeci-Bezirgân sınıfından tecrit olunabilir. Halk Cephesi önünde Emperyalizmin en büyük dayanağı ve başlıca yedek gücü olan tüm Tefeci-Bezirgân Taşra Eşrâf, Âyân,
Hacıağa güruhu inmelendirilmiş bulunur. Birinci Kuvayimilliyecilik ile 27
Mayıs devrimleri bu olayın en son tanıklarıdır.
“Vurucu Güç
“Özgüç sırasında İşçi Sınıfı yanına Proletarya Aydınları diye özel bir
bölük Devrimci koyduk. Bu ne demektir?
“Önce “koyduk” derken, sanki “biz”, yani şu satırların yazarı, kendi
karihasından, yani sübjektif (kimesnecil) aklından -bütün Küçükburjuva
ulemasının pek moda ettikleri esnaf deyimi ile- bir katkı uydurmuş gibi
anlaşılmasın. Bu çok feci bir yanılgı olur.
“Eğer özellikle Türkiye’nin ve benzerlerinin Devrim Tarihçeleri içinde: dün Burjuva Devrimcileri, bugün Proletarya Aydınları adıyla anabileceğimiz bir bölük devrimciler olayı bulunmasa idi, bizim öyle bir deyime
kalkışmamız, en hafifinden, düpedüz ütopi (kuruntu) olurdu. Böyle bir
bölük insan Türkiye’de vardır, gerçekliktir. Bize düşen o gerçek olayın
Teorik kavranılışı ve yorumu olur.
“Türkiye’de Genç Osman’dan beri, oportünistlerin “Tepeden inme”
diye kötülemeye yeltendikleri bir “Yukarıdan” etkili ilericilik ve devrimcilik eylemcileri vardır. Onun benzerlerini Batı’da, hatta Deli Petro tipiyle
Rusya’da da görürüz. Daha çok doğuş halindeki Burjuvazinin özlemleri
yönünde bir gelişim sayılabilir. Özellikle Tarihçil Devrim gelenek-görenekleriyle kurulmuş toplumlarda bu eğilim daha başlı başına bir anlam taşır.
“Türkiye’nin en az Tanzimat’tan beri geçmiş devrimcil olaylarına bakalım. Antika “İlmiyye–Seyfiyye” ikilisinden özellikle “Seyfiyye”ye karşılık düşen, tek sözcükle Ordu: hep düzenlice ileri Devrimci Aksiyon Vurucu
Gücü olmuştur ve olmaktadır. Bu bir “tesadüf” veya “şans” değildir. Osmanlılık “400 arslandan” (Engels’in “Askercil Demokrasi” dediği) göçebe
Savaşçılların (cengâver Gaaziler, Savaş İlb’lerinin) kurdukları ve 500 yıl
güttükleri bir toplumdur.
“Türkiye’nin gerek ekonomik temel, gerek üstyapı sosyal (sınıf, hukuk,
politika, idare, kültür vb.) ilişkileri kesintisiz 500 yıl “400 arslan” gelenek-göreneği ile yürütülmüştür. Toplumun geniş tabanı: uçsuz bucaksız
“Çiftçi” denilen “Reaya” (güdülenler) Temel ve Üstyapı ilişkilerinde yalnız
pasif ağırlıkları ile şu veya bu yana akarak, tarihin gidişini belirlendirmiş-
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lerdir. “Memleket” denilen varlıkta Güdücü (çoban), hep o “400 arslan”
gelenek-görenekli ve Osmanlı argosunca “Sahib’ül Erz” (Yerin-Sahibi)
adı verilen güçler olmuştur.
““Sahib’ül Erz”ın asıl anlamını biliyoruz. O, sonradan Tefeci-Bezirgân vurgunu ile soysuzlaştırılmış “yerin mülkiyet sahibi” değildir. (Sahip
Arapça Koruyucu, Dirlik düzenci) anlamına gelir. “Sahib’ülarz: Toprağın
Koruyucusu” demektir. Daha geniş anlamıyla, “Sahibülarz”: Toprak ekonomi ve politikasının dirliğini ve düzenini sağlayan kimse demektir. Ve ilk
Ülkücü İlb “Sahib’ülarz”lar, gerçekten feragatli, fedakâr Toprak nizamcıları olmuşlardır. Onun için, onlara en genel anlamıyla ve en öztürkçe
sözcükle “Dirlikçi” adı verilmiştir.
“Dirlikçi ne idi?
“Toprak üzerinde ne Mülkiyet (mal edinme), ne Tasarruf (işleyip yararlanma) hakkı bulunmayan, ömrü, barışta: Toprak düzenini adaletlice korumak için; savaşta: yad düşmanların o düzeni örselemesini silâhla
önlemek için, savaş eğitimi ve savaşla geçen fedai idi. Dirlikçi’nin Şeriat
ve Kanun buyrultularına rağmen sonra (Tefeci-Bezirgân sömürüsü ile)
yıpranan, Kesim (Mukataa) Düzeni ile soysuzlaşan biçimi, ilk ideal, Batılılarca Şövalye tipi ile karıştırılmamalıdır.
“Gerek Birinci Kuvayimilliye günlerinin, gerekse 27 Mayıs Devrimi’nin
Vurucu Gücü olan Ordu İlb’leri, Tarihimizin o idealist Dirlikçi gele- nekgöreneklerinin mümessilidir. Bilimcil Sosyalizmde: Gelenek-Görenek
adıyla özetlenecek Tarihçil Üretici Güçler ile Kollektif Aksiyon (Elbirliğiyle
Eylem) İnsancıl Üretici Güçler vardır. Türkiye Devrimler Tarihinde Ordu,
o 500 yıllık Dirlikçi Ülkü İlb’inin (Tarihcil Gelenek-görenek + İnsancıl Kollektif Aksiyon)güçlerine en orijinal odak olmuştur ve olmaktadır.
“Niçin olan şeylerin adlarını koymayalım. En son Birinci Millî Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi, 27 Mayıs Devrimi’nde Sosyal Sınıfların yönünde, neredeyse bağımsızmışça görüntüler alan bir Vurucu Güç vardır.
Bu Vurucu Güç, “Devleti” ve “Memleketi” koruma ve kurtarma sorumluluğunu duyan Antika Osmanlı “Sünûf’ü Devlet”inin, (İlmiyye+Seyfiyye+Mülkiyye +Kalemiyye) diye adlanmış 4 Devlet Sınıfları’nın Tarihçil ve
Sosyal kalıntısıdır. Bu olumluluk, “Kalıntı”dır diye hor görülemez. Zaten
hor görene metelik vermez. Pratikte vardır, Teoride yerini ister istemez
alır.
“O Vurucu Güç, belirdiği gibi, en derin ve en geniş Tarih ve Toplum
olanaklarına dayanır. Onun için, hem bugünkü Türkiye Toplumunun,
hem dünkü Osmanlı İmparatorluğu’nun türlü ilişki ve çelişkileri içinde o
Vurucu Gücün en inanılmaz canlı elemanları ve etki-tepkileri yaşamaktan kalmamıştır. Toplum içinde “Alevî” yahut “Türkmen” adlı varlıklar,
Eski Osmanlı İmparatorluğundan birer parça alan özellikle Arap ülkeleri
(Mısır-Cezayir-Libya-Sudan vb. vb.) devrimci örnekleri gözlerimiz önündedir.
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“Vurucu Güç: gerici iktidarı, sırası gelince, bir gecede vurup düşürebiliyor. Ondan sonrası, öne geçen Özgüç’ün niteliğine kalıyor. Bu nitelik
karşıdevrimci ise, vurucu gücün devrimciliği amortize edilerek güme gider, nitelik devrimci ise Sosyal Devrim yörüngesine oturabilir. Demokratik Devrim Özgücü olan İşçi Sınıfı yanına konulan Proletarya Aydınları
deyimi, o devrimci vurucu güç’ün daha özel karşılığı olur. Vurucu güç:
Proletaryanın kendi yapısı içine giren öncü örgüt değildir.” (Hikmet Kıvılcımlı, Oportünizm Nedir?, Halk Savaşının Planları, Devrim Zorlaması Demokratik Zortlama, Derleniş Yayınları, 3. Baskı, Ekim 2008, s. 310-317)

Konu hakkında sanıyoruz artık hiç kimsede, hiçbir tereddüt kalmamıştır.
Usta’mız konuyu neredeyse bir matematik probleminin çözümü kesinliğinde
ve anlaşılırlığında ortaya koymuştur.
Demek ki Çar Ordusu gibi dünyanın en gerici devletinin bir parçasını oluşturan ordu bile halk kitlelerinin devrimci şahlanışını görünce parçalanıp bir
bölümü gelip devrimin safında yer alabilmişse, Türk Ordusu gibi, ülkesinin
Tarihindeki bütün devrimlerde ön safta yer almış, Vurucu Güç rolü oynamış
bir ordu haydi haydi yer alacaktır. Bizim proletaryanın önderlik ettiği Demokratik Halk Devrimi’mizde ve onu takip edecek Sosyalist Devrim’imizde de
Türk Ordusu’nun Ordu Gençliği’ni oluşturan bölümü gelip devrimci güçlere
katılacak ve Vurucu Güç rolünü oynayacaktır. Bu kesin bir öngörüdür.
Usta’mızın bedence aramızdan ayrılışından sonra da Türk Ordusu ilerici
çıkışlar yapmayı, tepkiler ortaya koymayı sürdürmüştür.
28 Şubat 1997’de Ortaçağcı gidişe dur diyerek tepki göstermiş, tankları
Sincan sokaklarında yürütmüş ve bu hainane gidişi bir süreliğine de olsa durdurabilmiş, kesintiye uğratabilmiştir.
Yine aynı şekilde 27 Nisan 2007’de bir e-muhtırayla Türk Ordusu yine
benzer bir tepki koymuştur Tayyipgiller’e karşı. Bu da birkaç aylığına da olsa
Amerikancı gerici iktidarı bocalatmıştır. Fakat bilindiği gibi Amerika’yı arkasına alan Tayyipgiller, o muhtırayı kaleme alan dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt’ı korkutup etkisizleştirebilmişlerdir. O sayede hainane
gidişlerini sürdürebilmişlerdir. Eğer Büyükanıt mangal gibi bir yüreğe sahip
olsaydı, yenilmek bir yana, onlara hak ettiği karşılığı verir, diz çöktürürdü bu
Amerikan işbirlikçilerini. Ne yazık ki yapamamıştır, o kadarına yüreği yetmemiştir...
Adına “Ergenekon Davası” denen, planları Washington’da, Pentagon’da
yapılmış olan ve startı da Bush tarafından verilen CIA Operasyonu da kime
karşı yapılmıştır? Kimi hedef almıştır? Kimi tasfiye etmeyi, saf dışı etmeyi
amaçlamıştır?
Seyfiye’yle İlmiye’yi. Yani Osmanlılığın ilk kuruluş günlerinden kaynak
alan devrimci geleneğe sahip Türk Ordusu’yla bilim insanlarını, namuslu,
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yurtsever, antiemperyalist, laik aydınları, yazarları, gazetecileri…
Bu da neyi gösteriyor, yoldaşlar?
Türk Ordusu’nda ve bilim insanlarında Osmanlı’yı kuran Kayı Boyu’ndan
kaynak alıp gelen Devrimci Geleneklerin hâlâ canlı bir şekilde sürdüğünü. O
güçlerin bu devrimci geleneğe sahip olduğunu.
Ergenekon Davası adlı bu CIA Operasyonunda tutuklanan ve yıllarca Silivri Zindanı’nda yatırılan bir gazeteci vardı: Mustafa Balbay.
Neden hedef seçildi, yoldaşlar?
Şundan: “Genç Subaylar Rahatsız” başlıklı bir haber yaptığı için. O haber sıradan bir şey değildi. Devrimci Geleneğe sahip Ordu Gençliği’nin hainane gidişe karşı diş bilediğini ortaya koyan bir haberdi.
ABD Emperyalistlerinin ve onların satılmış yerli işbirlikçilerinin en çok
korktukları şeydi bu.
Yeni bir 27 Mayıs onlar için ölüm anlamına gelir. O bakımdan Mustafa
Balbay’ı derhal hedeflerine koydular, kurbanları arasına yazdılar adını...
Sovyetler Birliği’nin ve Sosyalist Kamp’ın varlığında ABD Emperyalistleri, CIA ve onların yerli hain müttefikleri, Türk Ordusu’nu kandırabiliyorlardı
bir ölçüde. Özellikle de en tepedeki generallerini. Sovyetler Türkiye’yi işgal
edecekler, onların bütün niyeti Boğazlar’ı ele geçirip sıcak denizlere inmektir.
Bu nedenle de gözleri Türkiye’dedir. Ona karşı NATO’nun sadık bir üyesi ve
Amerika’nın dostu olmalısınız, şeklindeki namussuzca yalanlarıyla.
Bu gerçeği Silivri Zindanı’nda arkadaşlarımızın ziyaret ettiği Çetin Doğan
net ve açık bir şekilde anlatmıştır:
“Sovyetler zamanında bizi kandırmışlardı. Haritalar çizip önümüze koyuyorlardı. Burada bir canavar, Karadeniz’in kuzeyinden ellerini aşağıya sarkıtıp Türkiye’yi işgale hazırlanıyordu. Ve bize o işgalin neden ve nasıl olacağı
şeklinde senaryolar anlatıyorlardı. Nasıl da kanmışız bunlara...”
Sovyetler Birliği ve Sosyalist Kamp çöktü, yıkıldı, dağıldı ve yok oldu
1991’de. İşte bu tarihten sonra, ABD Emperyalistleri Türkiye hakkında tâ
1960’larda yaptıkları Yeni Sevr planını yürürlüğe koydu. Bu plana göre Türkiye en az üç parçaya bölünecekti. Bugünkü Türkiye sınırları içinde kalan
topraklarda ABD’ye Ortadoğu’da yeni petrol bekçileri olarak hizmet edecek
Müslüman bir İsrail’le (Amerikancı Kürt Devletiyle) Hıristiyan bir İsrail
(Amerikancı Ermenistan) yaratılacaktı. O günden sonra, bu plan uygulanmaya başlandı.
Bunu ilk kim gördü, yoldaşlar?
Teorimizin gücüyle biz Gerçek Devrimciler. Kıvılcımlı Usta’nın öğrencileri ve devamcıları. Kızıl bayrağı ondan devralan bizler.
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Sonra da yoldaşlar, taşıdıkları devrimci geleneğin verdiği uyanıklıkla Türk
Ordusu’nun ilerici, Mustafa Kemalci unsurları. Ve aynı niteliklere sahip, üniversitelerimizin bilim insanları. Ve namuslu aydınlar.
İşte operasyon, bu güçleri ezmeyi yani terörize etmeyi, korkutmayı, sindirmeyi, etkisizleştirmeyi ve saf dışı etmeyi amaçlamıştır. Böylece de Yeni
Sevr’e giden yolun üzerinde kendisine set çekecek, engel oluşturacak bir gücün kalmamasını amaçlamıştır ABD Emperyalistleri. Demek ki bu dava bir
yol temizliğidir onlar için.
Biz davanın daha ilk adımında bu gerçeği gördük ve kapsamlı bir bildiriyle
de gösterdik halkımıza. Bildirimiz 19 Temmuz 2008 tarihli Kurtuluş Yolu’nun
37. sayısında “AB-D Emperyalistleri ve Yerli İşbirlikçi Hainlerin Ergenekon Maskeli Saldırısının Amacı, Ulusalcı, Yurtsever ve Laik Güçleri
Yıldırma, Sindirme ve Tasfiyedir” başlığıyla yayımlanmıştır. İsteyen arkadaşlar yayınlarımız arasında bulup okuyabilirler.
Burada şöyle bir soru akla gelebilir: İyi de sizi neden içeri almadılar bu
operasyonda?
Şundan:
Biz ilk tutuklamalarla birlikte devrimci gelenekli askerlerimize sahip çıktık ve onlara destek verdik. Teorimizin bize verdiği ışıkla yol gösterici olmak
istedik. Eğer önerimiz kabul görseydi, emperyalist saldırganları ve yerli hainleri daha ilk adımda bozguna uğratabilirdik. Ama ne yazık ki askerlerimiz
bizim önerilerimizi benimseyip uygulayabilecek uyanıklık ve cesareti gösteremediler.
Dedik ki onlara; bu asla hukuki bir dava değildir. Bu, siyasi ve askeri bir
saldırıdır. Bu saldırıyı yapan ABD Emperyalistleri ve onların Türkiye’deki
devşirilmiş iki işbirlikçi kesimidir. Bunlardan biri Pensilvanyalı İblis’in cemaati, diğeri de Tayyipgiller’in hükümetidir. Taşeron görevi yapan bu iki işbirlikçi güçtür. Amaçları Türkiye’yi Yeni Sevr’e götürüp parçalamak ve orada
boğmaktır.
Bunlara karşı yapılması gereken hukuki savunmalar oluşturup suçsuzluğunuzu kanıtlamaya çalışmak olmamalıdır. Böyle bir şey yapmak peşinen yenilgiyi kabullenmek, idam ilmiğini boynunuza geçirmek anlamını taşır. Onların
mahkemesini tanıdığınız anda kaybetmişsiniz demektir. Çünkü karşınızda bir
mahkeme yok, hukuk mukuk yok. Mahkeme maskesine bürünmüş, hukukçu
maskesine bürünmüş, güvenlikçi maskesine bürünmüş sahte yargıçlar, sahte
savcılar ve sahte polis şefleri vardır. Tabiî bunların arkasında da Tayyipgiller
iktidarı, Pensilvanyalı İmam’ın tarikatı ve ABD vardır.
İşte biz de bunlara karşı cepheden ve açıktan saldırıya geçmeliyiz. Behey
mahkeme postuna girmiş Amerikan işbirlikçisi, vatan millet halk düşmanı ha500

inler! Siz Türkiye’yi Yeni Sevr’e götürmek istiyorsunuz. Bu milleti, bu vatanı
parçalayıp ortadan kaldırmak istiyorsunuz. Kendinize uyduluk edecek kukla
devletçikler yaratmak istiyorsunuz. Siz işbirlikçiniz, hainsizin, Amerikan uşağısınız, bu ülkenin ve halkın düşmanlarısınız.
Bizse yurtseveriz, halkseveriz, antiemperyalistiz, Mustafa Kemal önderliğindeki Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın meşru mirasçıları ve devamcılarıyız. Bizi kandıramazsınız, boşuna uğraşmayın. Siz mahkeme filan değilsiniz, sizi tanımıyoruz.
İşte böyle deyin dedik onlara. Ama buna gelemediler. Kendilerince ünlü
avukatlar bulup hukuki savunmalar yapmak istediler. Tabiî sonuç hüsran oldu.
Tayyipgiller’le Pensilvanyalı İmam’ın tarikatı Türkiye Cumhuriyeti’nin
işini bitirdik, şimdi sıra ganimeti aramızda paylaşmaya geldi, deyip kavgaya
girişmeselerdi bu askerler ve aydınlar işbirlikçi hainlerin iktidarı yıkılıncaya
kadar içeride yatacaklardı.
ABD Emperyalistleri ve yerli işbirlikçileri eğer bizi de içeri almış olsalardı
askerlere dediğimizi (önerimizi ilkin Kandıra’da yatmakta olan Hurşit Tolon
ve Şener Eruygur Paşalara yapmıştık) kendimiz uygulayacaktık. Biz böyle bir
yola girince de ister istemez askerler ve aydınlar peşimize takılacaklardı. Bizim yolumuzu izleyeceklerdi. Öyle olunca da hain düşmanın ve işbirlikçilerin
planı fiyaskoyla sonuçlanacaktı.
İşte böyle bir önderlikte bulunamayalım diye bizlere dokunamadı ABD,
CIA, Pensilvanyalı’nın tarikatı ve Tayyipgiller’in iktidarı...
Bin Kalıplı’nın bu davaya sahip çıkması herhangi bir teorik öngörüden ya
da Türk Ordusu’na duyduğu bir yakınlıktan dolayı olmamıştır. Tamamen bir
siyasi rant hesabıyla o buna girişmiştir. Bu davayı sahiplenirsem iyi bir getirisi
olur, önemli bir çıkış yaparım bu sayede diye düşünmüştür. Düşündüğü de
gerçekleşmiştir işin doğrusu.
Davanın başlangıcındaki tutumu yukarıda Zeki Sarıhan’ın anlattığı gibidir.
Araya sayfalar girdi. Tekrara düşme pahasına da olsa bir daha görelim isterseniz Sarıhan’ın dediklerini:
“Ergenekon tutuklamaları başladığında parti sözcüleri “Bu adamlarla
bizim ne yakınlığımız olabilir ki, biz geçmişte bunlarla mücadele ettik”
söyleminden “Bunların hepsi suçsuzdur” söylemine gelmiştir.”

Bin Kalıplılar siyasi ömürlerinin herhangi bir aşamasında bir kerecik olsun
içtenlikli olabilmişler midir ki? İşte gördük ve gösterdik bu yazı dizimizde...
Bin Kalıplılar’da mercimek tanesini geçtik, bir susam tanesi kadar olsun
namus, vicdan, ahlâk, insanlık kalmış bulunsaydı kalkarlar, açıkça Kıvılcımlı’ya karşı yaptıkları alçakça, çirkefçe saldırıdan dolayı özür dilerlerdi. Af di501

lerlerdi devrimcilerden ve halktan.
Kıvılcımlı bütünüyle haklıymış. Kıvılcımlı, Türkiye’deki Ordu gerçeğini
dâhice görmüş, ortaya koymuş ve göstermiştir. Ama biz onu küçükburjuvaca
kariyer düşkünlüğümüzden dolayı görmek istemedik. Hatta görmemize rağmen görmezlikten geldik. Yalan söyledik, yalan yazdık, kandırdık insanları,
derlerdi.
Ama işte o minicik susam kadar insanlık, insani değerler, ahlâki değerler
yoktur bunlarda. O yüzden de hâlâ kendilerinin yanlış yapmadığını iddia ediyorlar. Kıvılcımlı’yla siyasi polemik yaptık, diyorlar.
Bin Kalıplılar’ın en fırıldak ve kalpazanı olan şefleri Doğu Perinçek Temmuz 2009’da bir kitap yayımlar, “Osmanlı’dan Bugüne Toplum ve Devlet-Sivil Toplumculuğun Eleştirisi” adında. 272 sayfalık bu kitabının içine
de Kıvılcımlı Usta’ya saldıran broşürünü koyar. Fakat burada broşürün adı
bile değişmiştir. “Kıvılcımlı’nın Devlet ve Ordu Teorisinin Eleştirisi” adı
verilmiştir bölümün başlığına. Yani, orijinal broşürdeki “Burjuva” sözcüğü
atılmıştır.
Değişiklik bu kadarla kalmış mıdır?
Ne gezer...
Kitabın künyesinin yazılı olduğu 2’nci sayfasında şu şekilde takdim edilir:
“Birinci Basım Temmuz 1986, İkinci Basım: Eylül 1986, Üçüncü Basım: Kasım 1991, Geliştirilmiş Dördüncü Basım: Temmuz 2009”

Kitapta içindekiler kısmından sonra, “Geliştirilmiş Dördüncü Basıma
Önsöz” başlıklı, 5 sayfayı biraz aşan bir bölüm vardır. Bu önsözde şöyle der
Bin Kalıplı Kalpazan:
“İlk üç basımda yer alan bazı bölümleri, geliştirmeye ve güncelleştirmeye zaman bulamadığım için bu basımdan çıkardım. Buna karşılık
“Osmanlı’da ve Kemalist Devrimde Hoşgörü”, “Fetih ve İşgal” ve “1908
Devrimi” konularını işleyen üç önemli bölüm ekledim.
“Kitabı güncelleştirirken, 1980’li yıllara ait değerlendirmelerden arındırmaya çalıştım. Okuyucuya ve gelecek kuşaklara daha kalıcı bir çalışma sunmayı gözettim.” (agy, s. 15)

Kitabı geliştiriyorum diye, her dönemde kalıp değiştirir ya, 2009’da ve
bugün de aynı kalıp içindedir, taşıdığı kalıba uygun düşecek biçimde yeniden
yazıyor. Konu aynı kalıyor ama görüşler tabiî alt üst oluyor. Ve bazı görüşler
tümüyle zıttına bürünmüş oluyor. Bunun adı da “geliştirme” oluyor, yoldaşlar. Yani adam kalıptan kalıba geçerken kendisini de geliştirmiş oluyor.
Görebiliyor musunuz bunun gelişmeden anladığını?
Pervane gibi dönmek, habire takla atmak, kalıp değiştirmek... İnsan bu ki502

tabı okuyunca, bir kere daha iğreniyor bunlardan. Bu ne ahlâksızlık diyor, bu
ne yüzsüzlük, bu ne utanmazlık...
Kitapta Türk Ordusu’nun 19’uncu Yüzyılın ortasından itibaren yani aşağı
yukarı Tanzimat’tan itibaren bugüne kadarki niteliğine, yapısına ve vurucu
güç olarak görev aldığı, rol oynadığı devrimlere ilişkin bir tek olumsuz sözcük yoktur. Tam tersine, bol övgü vardır. Yani bir kez daha görüşlerinde 180
derecelik bir dönüş yapmıştır, Bin Kalıplı.
Peki, ne oldu bu konuda Kıvılcımlı’ya yaptığın çirkefçe saldırı?
Buhar olup, uçup gitti. Bu öyle bir şey yapmamış, hiç öyle bir şey olmamış. İşte hep diyoruz ya yoldaşlar, bunlar böyle, bunlar bu!.. Değişik bir insan
kategorisidir bunlarınki, Tayyipgiller’inki gibi...
Bin Kalıplı da Türk Ordusu’nun Tanzimat’tan bu yana ilericiliğini kabul
ediyor burada. Kabul etmediğiyse sadece o tarihten daha gerisi. Yani Osmanlı’nın kuruluşundan o tarihe kadar, Tanzimat’a kadar geçen süredeki tutumu.
Bu sürede ilerici değildi, diyor. Usta’ya saldırısını, Osmanlı’nın Tanzimat’a
kadar olanki bölümüne indirgeyerek burada da devam ettiriyor. Böylece de
kendini hâlâ haklı göstermekte devam etmiş oluyor. Yani yoldaşlar, yine hep
yaptığı gibi namussuzca insan kandırmaya devam etmek istiyor. Saf, bilinçsiz
insanları avlamaya ve müritleştirmeye devam etmek istiyor. Şimdi görelim bu
demagojik satırlarını:
“Ordunun ilericiliği ve her devrim öncülük ettiği teorileri, özellikle 27
Mayıs sonrasında yayıldı. Yön ve Devrim dergileri yıllarca bu görüşleri
işledi. Hikmet Kıvılcımlı ise, ordunun “ilericiliğini” tarihin derinliklerine
uzanan tezler üzerine oturtmuştu. İlginçtir, 12 Mart 1971’den sonra bu
tür görüşler bıçakla kesilmiş gibi kayboldu. Hele 12 Eylül 1980 rejimi,
Ordudan devrimcilik bekleyen görüşlere ağır darbe indirdi.
“Ordu, devletin temel unsurudur. Ordunun “ilericiliği” kuşkusuz devletin ilerici bir rol oynadığı dönemler açısından geçerlidir. Ayrıca Osmanlı
19. yüzyılından başlayarak ordu içinde, Osmanlı istibdadı ve kurumlarına karşı demokratik akımla birleşen ve Cumhuriyetin devrimci yıllarında
kendini gösteren bir genç subaylar hareketi olmuştur. Ama bu gerçeği,
bütün bir tarihe yaymak ve bütün Türk tarihi için geçerli, Türk ordusuna
özgü bir “yüksek istisna” teorisi yaratmak doğru olmuyor.” (agy, s. 122123)

Ne diyor Bin Kalıplı yukarıda yoldaşlar?
“Ordu, devletin temel unsurudur. Ordunun “ilericiliği” kuşkusuz devletin
ilerici bir rol oynadığı dönemler açısından geçerlidir.”
Ne demiş oluyor burada?
Ordunun ilericiliği, devletin yani ordunun ilerici bir rol oynadığı dönemler
açısından geçerlidir.
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Nedir bu yoldaşlar?
Ordu ilerici olduğu dönem ilericidir. Cümlenin özeti bu. Buna Batılılar ne
der, yoldaşlar?
“La Palisse’in Hakikati-Doğrusu”
Nedir bu trajikomik La Palisse Doğrusu?
Şu: “Burada Lord La Palisse yatıyor. Eğer ölmemiş olsaydı şu an hâlâ
yaşıyor olacaktı.”
Mezar taşında bu sözün yazılı olduğu rivayet edilmektedir Soylu Fransız
Kurmayı La Palisse’in.
Mantıkta ne denir buna yoldaşlar?
“Totoloji”. (Sözün gereksiz, herhangi bir ek bilgi içermeyen şekilde tekrar
kullanımı)
Burada Ordunun ilericiliğine bir sebep bulunmuş oluyor mu?
Hayır. “Ordu ilericiyken ilericidir” deniyor sadece.
Şunu sormamız gerekir:
Ordu, neden ilericidir? Bunun sebebi ne? Tarihsel, sosyal sebebi nedir
“devletin temel unsuru” olan Ordudaki ilericiliğin?
Bin Kalıplı, bu sorudan kaçmak için yukarıdaki gibi zırvalamalarda bulunmaktadır işte. Göz boyamak istemektedir.
Ordunun ilericiliği Osmanlı tarihinin tümüne yayılamazmış.
Neden? Neden yayılamaz?
Cevap yok.
Çünkü Bin Kalıplı o konuda olsun demagojik namussuzluğuna devam edecek yine insan avlamak için. Öyle ya Osmanlı Tarihi uzun bir zaman süreci.
O geniş zamanda ve alanda rahatça demagoji yapma imkânı bulurum diye
düşünüyor Bin Kalıplı, ona oynuyor.
Zaten diyor, ben şimdi Atatürkçü oynuyorum. E, Atatürk de Osmanlı’ya
verip veriştiriyordu zaten. Ben de Osmanlı’ya saldırırsam avlamak istediğim
hedef kitle yani Kemalistler bundan rahatsız olmaz. O bakımdan Osmanlı’ya
olsun giydireyim ki Kıvılcımlı’ya karşı haklı olduğumu sürdürmüş görüneyim, en azından müritleştirdiğim zavallılara, diye düşünüyor.
Türk Ordusu’nun Tanzimat’a kadar bir ilericiliği yokmuş ama o tarihten
itibaren birden ilerici rol oynamaya başlamış.
Sebep?
Yok. Yiyen yer, diye düşünüyor bu safsatalarını. Onlar da bana yeter.
Bu soytarıya göre Türk Ordusu, Tanzimat’a kadar ilerici filan değilmiş.
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Osmanlı feodalitesinin baskı aracıymış, zulüm aracıymış. Ama Tanzimat’la
birlikte artık ne olduysa, bazı erenler, ermişler rüyasına filan mı girdiyse, birden yeter artık ya, diyor. Bundan sonra ilerici takılacağım. Türk Ordusu’nu
da kendi penceresinden görüyor. Ona da takla attırıyor. Kendisi taklambaç ya.

D. Perinçek’in
1908 Meşrutiyet Devrimi Konusundaki Saçmalaması
Görelim:
“Halk Devrimi
“1908 Devrimi’nin “tepeden inme olduğu” ve “halk katılımının olmadığı” çok söylenmiş ve yazılmıştır. Bu, bir hurafedir.
“1908 Devrimi, Türkiye özgünlüğünde ve zamanın koşullarında gerçekleşen bir halk devrimidir.
“(...)
“Genç subaylar, bu halk hareketinin bir parçasıydı. 1908 yılından Rumeli’nde dağa çıkan Enver Bey, Sabri Bey ve Niyazi Beyler, aynı zamanda
Osmanlı ordusunun komuta kademesine de isyan etmişlerdi.
“Lenin gibi zamanın devrimcileri de Genç Türk Devrimi’ni böyle değerlendirirler.” (agy, s. 166, 167)

Zavallı fırıldak, 1908 Devrimi’ni “Halk devrimidir”, diyerek yanlış değerlendirir. Bu, onun halk devriminin niteliğinin ne olduğunu bilmediğini gösterir. Her konuda olduğu gibi burada da gerçeği görmek değil de, siyasi rant
elde etmek derdindedir. Ayrıca da Ordunun devrimci rolünü, niteliğini, her ne
kadar artık ulusalcı oynamaya başlayıp orducu da geçiniyor olsa, kabule pek
tereddütlü yaklaşmaktadır. Yine de bilinçaltı onu, Kıvılcımlı’nın tezini açıktan
kabul etmiş olmaktan, öyle görünmekten kaçınmaya itmektedir. O bakımdan,
Genç Subaylar bu halk devriminin sadece bir parçasıydı, diyerek askerlerin
rolünü küçültüyor. Gerçeği de çarpıtmış oluyor, kendi sübjektif durumu nedeniyle.
Üstelik de bu çarpıtmasına Lenin’i tanık gösteriyor. Utanma sıkılma bilmez ki o. Hadi bir düzenbazlık yaptın, Lenin’i ne diye kendine yalancı tanık
göstermeye kalkıyorsun?
Şimdi yoldaşlar, Lenin’in bu devrimi nasıl değerlendirdiğini görelim, 1917
Ağustosu’nda kaleme aldığı ünlü “Devlet ve İhtilal” adlı anıt eserinden. Zaten yazımızın önceki bölümlerinde aktarmıştık Lenin’in 1908 Devrimi’ni nasıl değerlendirdiğine ilişkin satırlarını. Ama burada tekrarlayalım ki arkadaşların gözünde iyice canlansın konu.
“Örnek olarak 20’nci Yüzyıl devrimleri alınırsa, Portekiz ve Türk
devrimlerini [1908 devrimi kastediliyor- ç.] burjuva devrimleri olarak
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kabul etmek besbelli kaçınılmaz bir şey olacaktır. Ama bu devrimlerin
her ikisi de “halk” devrimi değildir; çünkü halk yığınları, halkın geniş
çoğunluğu, kendine özgü ekonomik ve politik taleplerle, aktif, bağımsız
ve hissedilir bir biçimde, bu devrimler içinde görünmezler. Buna karşılık,
1905-1907 Rus burjuva devrimi, Portekiz ve Türk devrimlerinin, zaman
zaman kazandıkları kadar “parlak” başarılar kazanmış olmaksızın, söz
götürmez bir biçimde “gerçek bir halk” devrimi oldu. Çünkü halk yığınları, halk çoğunluğu, halkın baskı ve sömürü altında bunalmış en derin
“aşağı” toplumsal tabakaları, kendiliklerinden ayaklanmış ve devrimin
bütün gidişi üzerinde, kendi isteklerinin, yıkılmakta olan eski toplum yerine kendi gönüllerince yeni bir toplum kurma girişimlerinin izini bırakmışlardır.” (Lenin, Devlet ve İhtilâl, Bilim ve Sosyalizm Yayınları, s. 53)

Yukarıdaki satırlarda Lenin, gerçek bir halk devriminin ne olduğunu da
net bir şekilde ortaya koyuyor. Demek ki bir devrimin halk devrimi olması
için “halk yığınlarının, halk çoğunluğunun, halkın baskı ve sömürü altında
bunalmış en derin “aşağı” toplumsal tabakalarının, kendiliklerinden ayaklanmış ve devrimin bütün gidişi üzerinde, kendi isteklerinin, yıkılmakta olan eski
toplum yerine kendi gönüllerince yeni bir toplum kurma girişimlerinin izini
bırakma”ları gerekirmiş yahut gerekmeliymiş, gerekmekteymiş.
Bin Kalıplı artık ulusalcı ya; İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne, onu kuran
askerlere, Jöntürk gelenekli aydınlara övgüler düzer 2009’da genişletilmiş
ibaresi altında eski görüşlerinden sarfı nazar ederek yeniden kaleme aldığı bu
kitabında. Onu görelim şimdi de:
“Zamanın içinde bakılırsa, Kemalist Devrim, 1908 Hürriyet Devrimi’ni izlemişti; onun devamıydı.
“Ancak İttihatçı devrim kadrosu ile onların içinden çıkan Kemalist
Devrim kadrosu arasında, özellikle önderleri açısından bir değerlendirme
yapılacaksa, başarılan işe, yürütülen eyleme, tarihsel role bakmak gerekir. İlle harflerle ifade etmek gerekiyorsa matematiğin yardımına başvurmak zorundayız. İttihatçılar devrimin A kadrosu ise, Kemalistler A [üssü]
kadrosudur. Hem A’dırlar; hem de A’nın üstüne çıkmışlardır; A’yı devrimci pratikleriyle katlamışlardır.
“1908 Devrimi’nin tek bir önderi yoktur; zamanla bir üçlü yönetim
oluştu: Talât, Enver, Cemal Paşalar.
“Kemalist Devrim’in ise tartışmasız bir önderi vardı: Mustafa Kemal
Paşa.
“Bu fark dahi, iki devrim arasındaki karşılaştırma için eşsiz bir malzemedir.
“Devrimin tek bir önderi yoksa, o devrimin mızrağı küttür. Çatal kazık
toprağa girmez. Bunu devrimci Mustafa Kemal görüyordu. Trablusgarp
delegesi olarak katıldığı İttihat ve Terakki Cemiyeti 1909 Kongresi’nde,
partileşmeyi ve önderin belirlenmesini gündeme getirdi.
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“Kemalist Devrim önderliği, Mustafa Kemal’in kişiliğinde İttihatçı
kadronun hem içinde ve kenarındaydı; hem de onun seçeneğiydi. Bu devrimci kadro, İttihatçılığın içinde bir çekirdek olarak vardı ve o çekirdek,
1918 sonrasındaki eylemiyle İttihatçılığın sınırlarını aştığı ve o dünya ölçeğinde önemli bir devrim gerçekleştirdi.
“O nedenle Genç Türk devrimciliğinin tarihi, aynı zamanda Kemalizmin köklerinin tarihidir. Genç Türk Devrimi’ni bir yandan karşıtı olan
Sultanlık ve Tanzimatçılıkla mücadele boyutunda açıklarken, bir yandan
da onu, kendi içinden çıkan Kemalist Devrimci seçenek ile karşılaştırma
boyutunda tahlil etmek gerekir.
“Daha sade ifade edersek, Meşrutiyetler Sultanlıkla mücadele hareketiydi. Ama o Meşrutiyetçiliğin içinde bir Cumhuriyet seçeneği vardı.
Hayat, bir süre Meşrutiyetlerin yetersizliğini ve hatta çaresizliğini ispatlamak için yürüdü. Tecrübeler, deneme ve sınamalar, Meşrutiyet’in
çıkmazlarını gösterdi ve Cumhuriyet seçeneğini büyüttü. Meşrutiyetler,
padişahlıkla mücadele etti ve en sonunda içinden Cumhuriyeti çıkarttı.”
(agy, s. 169-171)

Bin Kalıplı’nın şimdi durduğu yer budur. Daha önce göstermiştik ama burada yeri geldi, bir kez daha gösterelim arkadaşlara; bu konuda da takla atıp
kalıptan kalıba geçtiğini ya da girdiğini. Biraz geriye gidelim. Hani 1974’te
141 imza ile yayımladıkları “2 İ’li” “TİİKP Davası Savunma” adlı kitapları
vardı ya, ona bakalım. O zaman İttihat ve Terakki’ye, onun önderlerine nasıl
saldırdıklarını görelim:
“İttihat ve Terakki, daha baştan feodal-komprador iktidarla uzlaştı.
Bunun sonucu olarak halk yığınlarının demokratik mücadelesini bastırmaya yöneldi.
“(...)
“Komprador burjuvazinin yönetimi altına giren İttihat ve Terakki, işçileri, köylüleri ve çeşitli azınlık milliyetlerini ezdiği gibi, içinden yükseldiği milli burjuvaziyi de baskı altına alan bir diktatörlük kurdu, Turancılık ideolojisiyle Alman emperyalistlerinin Asya’daki yayılma siyasetine
hizmet etti.
“Bütün ülkeyi saran grev dalgası karşısında İttihatçı iktidar telaşlandı. Devrimin üzerinden bir yıl geçmeden Alman emperyalistlerinin baskısıyla Adliye Vekâletinde danışmanlık yapan Kont Ostrog’un hazırladığı
“Tatil-i Eşgal Kanunu”nu çıkarttı. Bu kanunla grevi ve sendika kurmayı
yasakladı. 1908 Devrimi’yle kazanılan hakları gasp etti.
“1908’de İngilizlerin Aydın demiryolu hattında ve Fransızların Kasaba hattında grev yapan işçilere ateş açıldı. Birçok işçi tutuklandı. İşçiler
hapse atılan kardeşlerini kurtarmak için Alsancak İstasyonunda direnişe
geçtiler. Jandarma işçilere kurşun yağdırdı. Bir işçi şehit oldu, birçoğu
yaralandı. Grevin büyümesinden korkan hükümet, takviye olarak Meci-
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diye zırhlısından karaya asker çıkarttı. Anadolu, Bağdat, Şark demiryolu
şirketleri ve Şirketi Hayriye işçilerinin mücadeleleri, ordu birlikleri ve atlı
polisler tarafından zorbalıkla bastırıldı. Ereğli’de çok kötü şartlar altında
çalışan maden işçileri, tedavi paralarının ücretlerinden kesilmesine karşı
çıkınca, İttihat ve Terakki hükümeti Fransız şirketinin isteği üzerine işçilere avcı taburlarını saldırttı.
“31 Mart gerici ayaklanmasını fırsat bilen hükümet, ilan ettiği sıkıyönetimle bütün halk ve işçi sınıfı üzerinde baskısını ağırlaştırdı. Patronlar,
işçilerin mücadelelerle elde ettikleri hakları yok etmeye çalıştılar. Birçok
işçi kuruluşu kapatıldı. Buna rağmen, işçi sınıfımızın mücadelesi devam
etti. Tütün, gıda, madencilik işletmelerinde çalışan işçiler greve gittiler.
İttihat ve Terakki hükümeti 1913 yılında devrimci teşkilatlara ve işçi sendikalarına karşı azgın bir saldırıya geçti. Bütün teşkilatları dağıttı. Devrimci önderleri tutuklayıp sürdü. İlerici gazeteleri kapattı. Sendikaları
yasakladı.
“İttihatçı kompradorlar, toprak ağaları ve tefecilerle birleşerek geniş
köylü kitlelerini de baskı altına aldılar. Gelirleri emperyalist tekellere ayrılmış olan ağır vergilerle köylüleri sömürdüler. Bir yandan toprak ağalarının mülkiyetini sağlamlaştırırken, diğer yandan da iç pazarı emperyalizme daha fazla açmak ve emperyalizmin geniş halk yığınları üzerindeki
sömürüsünü arttırmak için kanunlar çıkarttılar.
“Komprador feodal diktatörlük milli azınlıklar üzerinde de baskı ve
katliam uyguladı. Doğuda yüz binlerce Ermeni’yi katletti, geri kalanlarını da yurtlarından sürdü. Arap ve Kürt milliyetlerine çeşitli baskılar
uyguladı.
“Ve Türkiye’nin Yağması Devam Etti
“1908’den sonra borçlanma devam etti. Emperyalizme yeni imtiyazlar
verildi. Düyun-u Umumiye’nin tahakkümü daha da ağırlaştı. Talandan
kimin daha çok pay alacağı meselesi, emperyalistler arasındaki mücadeleleri şiddetlendirdi.
“1908’lerden sonra Osmanlı pazarlarına giren Almanya, hızla yeni imtiyazlar elde ederek, durumu İngiltere aleyhine geliştirdi. Düyun-u Umumiye kurulduğunda ancak yüzde 3 hisseye sahip olan Almanya, 1914’te
bunu yüzde 33’e yükseltti. Aynı dönemde İngiliz hisseleri yüzde 29’dan
yüzde 5’e indi. Fransa bu mücadelede Almanya karşısında durumunu
koruyabildi. Hatta hisselerini yüzde 40’tan yüzde 58’e çıkardı. Bununla beraber Almanya bir yandan gönderdiği askeri heyetlerle, öte yandan
malzeme ve teçhizat bakımından Osmanlı ordusuna hâkim oldu.
“1911 yılına kadar İngiliz ve Fransız emperyalistlerine dayanan komprador feodal iktidar, 1911’den sonra hızla Alman emperyalistleriyle işbirliğini geliştirdi. 1913’de ‘Alman silahlarının değişmez satın alma komisyonu başkanı’ Mahmut Şevket Paşa sadrazam oldu.
“Halkın ve milli burjuvazinin muhalefetini ezen Talat, Enver ve Cemal
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Paşalar yönetimindeki komprador-feodal İttihat ve Terakki diktatörlüğü,
Alman emperyalistleriyle birlikte ülkemizi Birinci Dünya Savaşı’na soktu.” (agy, s. 148-150)

Evet, yoldaşlar. İşte tekrar tekrar gördüğümüz gibi Bin Kalıplı, böyle durup dinlenmeksizin kalıp değiştirir.
1908 Meşrutiyet Devrimi’yle ve onu tamamlayan 1909 Devrimi’yle iktidara gelen Komprador Burjuvazidir. Yukarıda Bin Kalıplı’nın da naklettiği
zulümleri, sömürüleri muhakkak ki yapmıştır. Özü burjuva devrimi. Hem de
kökü dışarıda olan Komprador Burjuvazinin sınıf karakteristiğini vurduğu bir
devrim.
Bunun ilericiliği, Feodaliteye karşı daha üst bir sosyal sistemi temsil eden
Burjuva Devrimi oluşundadır. Gördüğümüz gibi bu devrime de Ordu Gençliği’miz önderlik etmiş, devrimde vurucu güç rolü oynamıştır. Buradan bizim
çıkarmamız gereken ders, Kıvılcımlı Usta’nın da tekrar tekrar belirttiği gibi
Ordunun Tarihimizdeki tüm devrimlerde vurucu güç olarak görev yaptığını
çok canlı bir biçimde göstermesidir.
Bunu takip eden 1919-1923 Devrimi’nde de yani Antiemperyalist Birinci
Milli Kurtuluş’ta aynı Ordu Gençliği devrimin ön safında vurucu güç olarak
yerini almış ve rolünü oynamıştır.
Bu Türk Devrimlerini yeterince anlamak için Kıvılcımlı Usta’nın “Türkiye’de Kapitalizmin Gelişimi” adlı eserine başvurmalıdır arkadaşlar.
Bin Kalıplı, her konuda olduğu gibi işte bu konuda da bir uçtan diğerine
zıplayıp durmaktadır. Onda sağlıklı bir görüş, kavrayış olmaz. Çünkü onun
derdi gerçeği olduğu gibi görüp kavramak, tahlil etmek, oradan sonuçlar çıkarmak değildir. O, duruma ve şartlara göre kendi siyasi rantına en uygun
düşecek pozisyonu almayı düşünür öncelikle. Sonra da ele aldığı olayı o pozisyona uydurmaya çalışır. İşte bu sebepten de zaman ve şartlar değiştikçe o
da ha bire kalıp değiştirir.
Son durumunu ya da kalıbını gösteren kitabından aktardığımız bölümlere
dikkat edersek; orada artık 1908 Devrimi’nin sınıf karakterinden hiç söz edilmez. Sadece devrime övgüler düzülür. Komprador Burjuvazinin halka ne gibi
zulüm uyguladığından da asla söz edilmez. Paso övgüdür artık satırları...
Övgüler sayfalar boyu aralıksız sürer. Ama hiç sosyal sınıf gerçeğinden
bahis açılmaz. Sanki sınıflarüstü bir şeydir anlatılan olaylar. Görelim:
“İttihat Terakki, bir devrim gerçeğidir ve bir Türkiye gerçeğidir. Her
olgu gibi bir kökü var. Aslında İttihat Terakki’nin kökü, Namık Kemal
ve beş arkadaşının Belgrat ormanlarında oluşturduğu gizli örgütlenmeye
kadar uzatılabilir.
“Padişahın despotluğu vardır ve her halkçı, her demokratik amaçlı ör-
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gütlenme zamanın koşullarında gizli olmaya mecburdu. Atatürk de onların arasındaydı. Gizli örgütlenme, o gün özgürlükçü olmanın, vatansever
olmanın gereğiydi.
“Bu öncü örgütlenme, hep halka güvendi; milleti savundu, öncüleri bir
araya getirdi. Onlara “fedailer” de denebilir. Türk Devrimi’nin fedailer
geleneği böyle oluştu.
“Bugün 21. Yüzyılın başında, dönüp arkamıza baktığımız zaman, Türkiye’de bağımsızlık adına, demokrasi adına, hürriyet adına ne varsa, hepsi işte o öncü parti geleneğinin halkı seferber etmesiyle kazanıldı.
“Bugün Türkiye’yi içinde bulunduğu karanlıklardan ve çöküşten kurtaracak olan, yine o gelenektir.
“İttihat Terakki, 1918 yenilgisiyle bir kayaya dayandı ve kendisini
feshetti. Zamanın öncü devrimcileri İstiklal Savaşı’na önderlik etmek
için Müdafaai Hukuk Cemiyeti’ni örgütlediler. Mustafa Kemal Paşa, bu
partinin başına geçti. Atatürk 1931 yılı Mayıs ayında toplanan 3. Büyük
Kongre’de CHP’nin Eylül 1919’da Müdafaai Hukuk Cemiyeti’nin Sivas
Kongresi’nde kurulduğunu heyecanlı bir dille anlatır.
“Ne denirse densin, kurulan parti, aslında İttihat ve Terakki Partisi’nin devamıdır. Dost da düşman da bunun böyle olduğunu bilir.
“Program aynıdır; Türk Devrimi’nin pratiği içinde oluşturulmuştur.
“Kadrolar, Atatürk de içinde olmak üzere o partinin kadrolarıdır.
“Parti, bir öncü partidir; fedakâr öncülerden oluşur; merkeziyetçidir
ve disiplinlidir. Ülkenin bağımsızlığına ve halka bağlılık kadroların en
yüksek ahlaki değeridir. Kendisini vatana ve millete adamış fedakârlar
ve fedailer; bu ruhla emperyalizme ve padişaha asi olarak Anadolu bozkırında bir araya gelmişler; amaçları için hayatlarını ortaya koymuşlardır.
“Bu örgüt, emperyalizm ve padişah hükümeti açısından yasadışıdır;
önderleri idamlıktır. Devrimi işte bu öncü parti, bu gelenek gerçekleştirmiştir. Gerçek budur.
“Kör çıkmazlardaki çözümün gücü halktır.
“Halka önderlik edecek örgütlenme ise ancak ve ancak öncü parti geleneğidir.
“O parti, sistemin “kitle partisi” dediği türden değildir; öncü devrimcilerden oluşur; halkı seferber eder ve devrimi gerçekleştirir.
“İttihat Terakki; Namık Kemal’lerden kalan mirasla, işte bu modeli
oluşturmasıyla da büyük tarihi önem taşır.
“O model, 21. yüzyıl koşullarında bugün de geçerlidir. Önümüzdeki
süreç, bir kez daha bunu kanıtlayacaktır.” (agy, s. 173-174)

Gördüğümüz gibi yoldaşlar, artık neredeyse yere göğe sığdırılamaz İttihat
ve Terakki. Ve yine dikkat edersek, “Bugün Türkiye’yi içinde bulunduğu karanlıktan ve çöküşten kurtaracak olan yine o gelenektir”, diyerek bir devrimci
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gelenekten söz ediyor.
Kim taşıyormuş o geleneği?
1908’de, 1923’te o devrimlerde vurucu güç rolü oynayan genç subaylar. Ve
Jöntürk gelenekli aydınlar.
Fakat yine söylediğimiz gibi, o geleneği Tanzimat’a, Genç Osmanlılar’a
dayandırıyor Bin Kalıplı. Hem de hiçbir tarihi, sosyal, sınıfsal temele değinmeden. Yani o gelenek Bin Kalıplı’ya göre toplumun sadece üst yapısında
oluşmuş. Bir sınıfsal, tarihsel kökeni yokmuş. Bir anda ortaya çıkıvermiş.
Bin Kalıplı, Kıvılcımlı’ya alçakça saldırdı ya; işte o saldırısını, o namussuzluğunu, düzenbazlığını gözden kaçırıp kendini fasulye gibi bir nimet olarak satabilmek için ne tarihi sosyal tabana iner ne de Osmanlı’nın kuruluş
günlerine gider.
Devrimlerde vurucu güç rolü oynayan bu kişilerin sınıf yapısı nedir?
Küçükburjuva.
Bin Kalıplı’ya göre küçükburjuvalar devrimler yapıyorlar, devrimci gelenekler oluşturuyorlar ama tarihsel ve sınıfsal bir dayanakları olmuyor. Böyle
bir şey olabilir mi? Dünyanın neresinde küçükburjuvalar böyle kendi kendilerine tarihüstü, toplumüstü, sınıflarüstü devrim yapmışlar?
Bin Kalıplı’nın dayandığı en son nokta; Genç Osmanlılar, Namık Kemal
ve arkadaşları.
Bunların ideolojileri ne?
Osmanlı’yı reforme etme.
Namık Kemal’inse savunduğu ideolojik sistem gericidir. Namık Kemal
“İttihad-ı İslâm”-İslam Birliği taraftarıdır. Bu adla makale yazmış, bu görüşünü işleyen “Celaleddin Harzemşah” adında oynanmak için değil de kendi ifadesiyle “okunmak için” bir tiyatro oyunu yazmıştır. Bu eserinde İslam
Birliği düşüncesini sanatsal bir form içinde etkileyici biçimde ortaya koymasından etkilenen 2. Abdülhamit, Namık Kemal’i “Bâlâ Rütbesi Nişanı” ile
ödüllendirmiştir.
27 Haziran 1872 tarihli İbret Gazetesi’nde yayımlanan İttihad-ı İslam başlıklı makalesinden de bir örnek verelim, birkaç satır aktararak:
“Lâkin maksat İttihad-ı İslâm olunca bittabi hudud-ı Osmaniye derûnuna inhisar edemez. Ve o kadar umumî tutulacak bir arzunun beka ve
revacı ise zann-ı acizânemizce ancak siyaset ve mezhep devâ’îsinden bütün bütün tecrîdiyle hâsıl olabilir.” (agy)
Günümüz Türkçesiyle:
“Fakat amaç İslam’ın birliği olunca doğaldır ki Osmanlı sınırları içine
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hapsolunamaz. Ve o kadar genel tutulacak bir arzunun kalıcılığı-ölümsüzlüğü ve yaygınlığı ise kanımca ancak siyaset ve mezhep isteklerinden (çıkarlarından) bütün bütün arındırılmasıyla gerçekleşebilir-sağlanabilir.”

İşte bu ümmetçi, dolayısıyla da Ortaçağcı ideolojisinden dolayı bugünün
Nurcuları yani Said Nursi Tarikatı mensupları Namık Kemal’i benimserler.
Görelim onu da:
“Risale-i Nur’da Namık Kemal
“Vefat yıldönümü (02.12.1888) münasebetiyle...
“Bediüzzaman, Muhakemat isimli eserinde “Büyük adam her şeyde
büyük olmak lâzım gelmez. Herkes kendi san’atında büyüktür” der. Dolayısıyla Divan-ı Harb-i Örfî isimli eserinin Yedinci Cinayet kısmında bahsi
geçen Sultan Selim, Şeyh Cemaleddin-i Efgani, Mısır müftüsü merhum
Muhammed Abdüh, müfrit âlimlerden Ali Süavi, Hoca Tahsin ve İttihâd-ı
İslâm’ı hedef tutan Namık Kemal ve Sultan Selim’e “İttihad-ı İslâm”a
(İslâm Birliğine) sahip çıktıkları noktadan ele almıştır. Yoksa ismi geçen
zatların her biri diğer insanlar gibi bazı kusurlara sahip olabilirler. Ama
bu, onların İttihad-ı İslâm gibi önemli bir konuda isabetli fikirler taşımalarına engel değildir. Hatta yeri gelmişken, Üstadın “fena ve fani bir adamın güzel ve baki şöyle bir sözü var” diyerek iktibas yaptığına da dikkat
çekelim.
“(...)
“Bediüzzaman’ın İttihad-ı İslâm fikrinde selefleri arasında saydığı Namık Kemal, eserlerinde ittihad-ı İslâmın önemini ve lüzumunu açık ve
kararlı bir şekilde ifade etmektedir. Özellikle Magosa’da yazmaya başladığı, ancak uzun bir aradan sonra 1881 yılında Midilli’de tamamlayabildiği “Celâleddin Harizmşah’’ isimli eserinde İttihad-ı İslâm görüşlerini
net bir şekilde görmek mümkündür. Türk Edebiyatının tiyatro formunda
yazılan ilk eserlerinden olan Celâleddin Harizmşah’ta, Moğol istilâsına
karşı, İslâm birliği fikri Celâleddin’in ağzından çok kuvvetli bir şekilde
ve İslâm âlemini koruyabilecek en önemli düşünce olarak ifade edilmektedir. Bu eser, Namık Kemal’in üzerinde en çok çalıştığı ve en çok sevdiği
eseridir. Ölümüne yakın yıllarda yazdığı bu eserde Namık Kemal’in, İttihad-ı İslâm düşüncesini tamamen benimsediği ve Osmanlı Devleti’nde
görülen problemlerin çözümünün de ancak bu yolla olabileceği noktasına
geldiği görülmektedir” (http://www.saidnursi.de/risale-i-nur/risale-i-nur-isiginda/10840-risalei-nurda-namik-kemal.html)
“Bediüzzaman, İttihad-ı İslam düşüncesinde Namık Kemal’i, selefleri
arasında sayar. Namık Kemal, eserlerinde İslam birliğinin önemini ve lüzumunu açık ve kararlı bir şekilde ifade etmektedir. Özellikle Magosa’da
yazmaya başladığı, ancak uzun bir aradan sonra 1881 yılında Midilli’de
tamamlayabildiği ‘‘Celaleddin Harizmşah’’ isimli eserinde bu görüşlerini net bir şekilde görmek mümkündür.” (http://www.risalehaber.com/said-nursi-namik-kemal-selefimdir-73330h.htm)
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“Bediüzzaman Said Nursî’nin hürriyet meselesinde etkilendiği düşünürlerden birisi olan Namık Kemal de İttihad-ı İslâm’ı savunan aydınlardandır. Namık Kemal, Osmanlı aydınları içerisinde İttihad-ı İslâm terimini ilk defa kullanan düşünürdür. (Hürriyet Gazetesi, 10 Mayıs 1869).
Namık Kemal “İttihad-ı İslâm” adlı makalesinde Batı karşısında geri kalmış olan İslâm âleminin bu durumdan kurtulabilmesi için samimiyetle
İttihad-ı İslâm idealine bağlanılması gerektiğini belirtir. Namık Kemal,
İslâm âleminin geri kalmasının en büyük nedenlerinden birisinin Müslümanlar arasındaki tefrikalar (ayrılıklar) olduğunu söylemektedir. Ayrılıkların adâvet duygularından ve mezhep farklılıklarından kaynaklandığını
belirtir. Bu yüzden İttihad-ı İslâm idealinin siyaset ve mezhep davalarının
üzerinde yürütülmesi halinde arzu edilen neticelerin alınabileceği sonucuna ulaşır. Bu makalesinde Babıâli ve diğer İslâm ülkeleri arasındaki
iletişim kopukluklarına işaret eder ve İttihad-ı İslâm’ın öncelikle Müslümanlar arasındaki birlik, beraberlik ve uhuvveti arttırmaya, ahlâkı güçlendirmeye yönelik bir hedef olduğunu, siyasetin üstünde bir nitelik arz
ettiğini şu sözleriyle anlatır: “Demek ki, ehl-i İslâm, suret-i ittihadını politika ağrazında veya mezhep mücadelelerinde değil, vaiz önlerinde, kitap
sahifelerinde aramaya muhtaçtır.” (http://fullislam.blogcu.com/ittihadi-islam-dusuncesi-bediuzzaman-ve-cagdaslari/5395593)

Çok açık bir şekilde görüldüğü gibi yoldaşlar, Namık Kemal de, Said-i
Nursi de ümmetin kurtuluşunu İttihad-ı İslam’da görmektedirler. Tabiî Namık
Kemal çağı gereği Osmanlı’nın kurtuluşunu da burada görmektedir.
İşte bu sebepten dolayı biz Namık Kemal’in savunduğu sistemi gericilik
olarak, Ortaçağcılık olarak, ümmetçilik olarak değerlendirmekteyiz. Namık
Kemal’in milletten anladığı modern anlamdaki millet değil, ümmettir. Yani
millet kelimesinin Arapça karşılığıdır. Özetçe yoldaşlar, bu sistem Ortaçağcılıktır, gericiliktir.
Bu yönüyle Namık Kemal, bırakalım 1876’nın Birinci Meşrutiyetçilerini,
1856’daki Islahat Fermancılarını, 1839’daki Tanzimat Fermanı’nı Gülhane
Parkı’nda okuyan Mustafa Reşit Paşa’dan bile geriye düşer. Onun (Paşa’nın)
Padişahı Abdülmecit’ten, devamcısı Abdülaziz’den hatta daha eskilerde kalan 3. Selim’den ve 2. Mahmut’tan bile geriye düşer. Çünkü bu padişahlar
ve Mustafa Reşit Paşa ve devamcısı olan Tanzimatçı paşalar Osmanlı’nın,
Avrupa’nın ekonomik, teknolojik ve askeri gücü karşısında tutunamadığını
görmüşler ve buna kendilerince çareler üretmeye çabalamışlardır. Yeniçeriliği
kaldırıp onun yerine Batı tipi düzenli ordu kurmak istemişler ve kurmuşlardır.
Ülkenin teknolojice gelişmesi ve teknolojiye dayanan bir donanma ve kara
ordusu yaratmayı istemişler ve belli ölçüde de olsa başarmışlardır.
Tabiî bu padişah ve paşalar, Avrupa’nın, Osmanlı’nın feodal düzeninden
daha ileri bir sosyal düzeni temsil eden Kapitalizme geçtiğini bilinçlice gö513

rememişlerdir. Ekonomik ve teknolojik gelişmenin bu zamana göre ileri ekonomik ve sosyal sistemden kaynaklandığını görememişlerdir. Feodal sistem
içinde Batının ekonomik düzeyini, teknolojisini yakalamaya çabalamışlardır.
Yani hiç değilse geriliğin temel sebebinin ve Osmanlı’nın çöküşe doğru
gidişinin işte bu ekonomik ve teknolojik gerilikten kaynaklandığını tespit edebilmişlerdir. O gerilikten kurtularak Osmanlı’yı güçlendirebileceklerini ummuşlardır.
Namık Kemal’se yukarıda gördüğümüz gibi, bu gerçekleri görüp kavramaz. Bunlara kafa yormaz. Ona göre kurtuluş “İttihad-ı İslam”dadır. Yani Ortaçağın ümmetçiliğindedir.
Peki Namık Kemal’in hiç mi tutulacak yanı yoktur?
Vardır. O da metodudur. O metot gördüğümüz gibi, örgütlenmeyi ve başkaldırmayı, isyanı öngörür.
Namık Kemal’e ve diğer Yeni Osmanlılar kapsamı içine giren aydınlara,
bu devrimci metodu veren de aynı Tarihsel kökendir. Ayrıca da adlarını andığımız Osmanlı padişahlarına, paşalara memleketi, devleti kurtarmak için düşünme ve davranma, çabalama eğilimini veren de aynı Devrimci Gelenektir.
Yani kökleri Osmanlılığın ilk kuruluş yıllarına giden, uzanan Devrimci Gelenektir. Osmanlı’yı kuran Kayı Boyu Türklerinin içinden çıkıp gelmiş oldukları İlkel Komünal Toplumdan getirdikleri gelenektir. İşte o gelenek, Usta’mızın
da vurguladığı gibi bugün dahi Osmanlı’nın Seyfiye ve İlmiye kavramlarıyla
adlandırdığı Ordu Gençliği’mizde ve bilim insanlarımızda canlı biçimde yaşamaktadır.
İşte bu geleneğe sahip Seyfiye ve İlmiye sınıflarımız devleti ve memleketi
tehlikede gördükleri anda harekete geçmek isterler, çareler üretmek isterler.
Devleti ve memleketi kurtarmak isterler. Sanki sosyal sınıflardan bağımsızmışçasına davranışta, atılımda bulunurlar. Ama bu bağımsızlık tabiî sadece
görünüştedir. Onlara o eğilimi veren gelenek tâ eskideki İlkel Komünal Toplumdan kaynak alan gelenektir. Bildiğimiz gibi gelenek-görenekler de bir üretici güçtür.
Hiçbir gelenek gökten inmez, havadan gelmez. İlla ki tarihsel, toplumsal
kaynağı olacaktır o geleneğin.
Tabiî burada Namık Kemal’in Vatan ve Hürriyet aşkı da bizim sahiplenebileceğimiz bir mirastır. Biz zaten de bu kapsamdaki mirasları sahiplenmişizdir. Ne diyordu Usta’mız?
“Vatan aşkını söylemekten korkar hale gelmektense ölmek yeğdir”.
Tabiî Bin Kalıplılar böyle gerçeklere akıl erdiremezler. Onların zekâsı “bul
karayı al parayı”cıların ya da en iyimser benzetmeyle çürük mallarını terazinin kefesine, oradan da kese kâğıdının alt kısmına ustaca yerleştirerek insan514

ları kandırmayı amaçlayan sıradan düzenbaz Pazar esnafının zekâsı düzeyindedir. Onlar, var olan bu günlük pratik zekâlarını hep bu tür kandırmacalara,
düzenbazlıklara harcarlar.
O sebeple de ne Osmanlı’yı bilirler, ne günümüz Türkiyesi’ni bilirler, ne
Namık Kemal’leri bilirler, ne de Mustafa Kemal’leri.
İlkel Komünal Toplumdan gelen Osmanlı’yı kuran Gazi-Alplerimizdeki
devrimci geleneği Kıvılcımlı Usta’ya namussuzca saldırabilmek için tümüyle
reddedip Türk Ordusu’nun geçmişteki kökünü “Yeni Osmanlılar” adlı çökme
çatırtılarıyla sarsılan Osmanlı’yı reforma uğratıp daha güvenli ve güçlü hale
getirebilmek için kafa yoran küçükburjuva aydınlarına dayandırıp oradan devrimci gelenek üretmeye çabalayan Bin Kalıplı fırıldak, kalpazan parti hırsızı;
bu burjuva metafizik anlayışından sonra bir de kalkıyor, Tarihsel Materyalizme sahip çıkmaya yelteniyor. A düzenbaz, sen bir avuç küçükburjuva aydının
muğlak çabalarından gelenek üretip toplumu o gelenekle değiştirmeye, oradan
devrimler üretmeye kalkmış bir zavallı akıldanesin. Bütün burjuva ahlâkçılar
da aynen senin gibi kültürle, eğitimle toplumun ve dünyanın değiştirilebileceğini iddia ederler. Senin şimdi sığındığın tez de aynen budur. Tarihi geçmişten
ve sosyal sınıflardan bağımsız, toplumun üstyapısındaki küçükburjuva aydın
kuruntularından gelenek çıkarıp Tarihimizin o gelenekle değişip geliştiğini
iddia ediyor. Tamam, bütün burjuva akademisyenler de aynen senin gibi yaparlar. Gerçi pek haklarını yemeyelim, ara sıra toplumun maddi temeline de
ve Tarihin maddi gerçeğine de dokunurlar, bilinçsizce de, el yordamıyla da
olsa. Sen onu bile yapmıyorsun. Sonra da kalkmışsın, Tarihsel Maddeciliği
savunuyorum diye satıyorsun kendini. Şöyle der kalpazan:
“Madde, zaman içinde hareket eder. Her devrimin maddesi zamanın
içinde birikir. Her toplum, ancak önündeki sorunları çözebilir. Ve elbette
arkasındaki birikimle. Tarihe çalım atılamaz. Ve bütün devrimci atılımların kaynağı, yalnız ve yalnız tarihsel mirastır. Tarihin dışında hiçbir şey
yoktur. Ve bu nedenle toplumları açıklayan teorinin adı, Tarihsel Materyalizm’dir.” (Doğu Perinçek, Osmanlı’dan Bugüne Toplum ve Devlet, Geliştirilmiş 4. Basım, s. 183)

A düzenbaz, senin tezinde nerede madde?
Sen sadece toplumun kiremitliğinde-çatısında gezinip duruyorsun. “Bütün devrimci atılımların kaynağı yalnız ve yalnız tarihsel mirastır”, diyorsun.
Doğru. Ama nerede sende tarihsel miras?
Sen onu alçakça rant hesapların yüzünden inkar ettin. Üstelik inkârla da
kalmadın, doğruyu, gerçeği sana en somut kanıtlarıyla ve en anlaşılır biçimde
anlatan Kıvılcımlı Usta’ya çirkefçe pıfkırdın, saldırdın. Tabiî o zamanlar, Mao
Zedung Tarikatının müridiydin. O tarikat jargonuna göre Türkiye’deki devrimin önderine ve teorisine utanmazca, ahlâksızca çamur atmaya kalktın. Şimdi
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de metafizik kafanla, yakıştırma zırvalamalarınla teori yaptığını sanıyorsun.
Sonra da kalkıp onu Tarihsel Materyalizm diye satmaya kalkıyorsun. Marksist
teoriden bir iki doğru cümle kırpıp onlardan bir paragraf oluşturmakla kimi
kandırmaya çalışıyorsun sen... Herkesi çevrendeki zavallı PDA müritleri mi
sanıyorsun?
Bin Kalıplı’nın o zamanlar dayandığı merkez Pekin’deki ÇKP bürosuydu,
Başkan Mao’ydu, Mao Zedung Düşüncesiydi.
Sonra, Mustafa Suphi, Etem Nejat ve Onbeşler’i sömürmeye kalktı, geçmişini onlara dayandırmaya kalktı.
Daha sonra Şefik Hüsnü, Reşat Fuat ve TKP’ye “Aydınlık”a dayanmaya
kalktı.
Şimdi bunların hepsini unuttu, vazgeçti bunlardan. Hiç ağzına alıyor mu
bu ad ve kavramları?
Hayır.
Şimdi, köken olarak sadece Namık Kemal ve Belgrat Ormanları’na dayanmaya çalışıyor, öyle takılıyor. Namık Kemal’i anlattık yukarıda.
Belgrat Ormanlarıysa iyidir bizce. En azından oksijeni boldur. İnsanın bedeninin yanı sıra ruhunu da dinlendirir, gönlünü ferahlatır. Tavsiyemiz, hep
yaptığı gibi sadece sözünü edip durmasın Belgrat Ormanları’nın. Ara sıra gezinti de yapsın oralarda...
Yüreksizdir Bin Kalıplı belki korkabilir orada yaban hayvanları filan vardır, diye. Biz güvence verelim. Ne yazık ki pek kalmadı oralarda da o hayvancıklar. Olanlar da zarar vermezler insana...
Bin Kalıplılar, bırakalım gerçek tarihçileri, toplumbilimcileri, Osmanlı’yı,
Birinci Emperyalist Paylaşım Savaşı yıllarında İngiliz Ordusu’nun bir subayı
olarak Osmanlı topraklarında savaşmış, görev yapmış sıradan bir biyografi
yazarı kadar olsun anlayamazlar, kavrayamazlar.
Bilindiği gibi Harold Courtenay Armstrong, Mustafa Kemal’in biyografisini ilk yazan kişidir. 1932 tarihlidir “Grey Wolf”-“Bozkurt” adlı kitabı.
Şimdi Armstrong’un bu kitabını ve Yunan tarihçi Nakracas’ın “Anadolu
ve Rum Göçmenlerin Kökeni” adlı kitabını konu ettiğimiz bir konuşmamızdan bu meseleyle ilgili bölümü aktaralım. Yani Osmanlı’nın kuruluş süreciyle
ilgili bölümü konu edişimizi:
“1932 yılında Mustafa Kemal’in biyografisini yazan ilk kişi İngiliz Armstrong, arkadaşlar. Ve Türk düşmanı bir yazar Armstrong. Arabistan
cephesinde yüzbaşı olarak İngiliz Ordusu’nda savaşırken Osmanlı’ya esir
düşmüş bir kişi. Sonra rüşvet vererek kaçıp kurtulmuş, bir yolunu bulmuş kurtulmuş, İngiltere’ye gitmiş. Ve Osmanlı çöküp İtilaf devletlerinin
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egemenliğine girdikten sonra da, İstanbul işgal edildikten sonra da gelip
İngiliz yüzbaşısı olarak İstanbul’da görev yapmış bir kişi. Ve o zaman da
Anadolu’ya silah kaçıran yurtseverlerin peşine düşmüş, onları yakalamış,
yakalamaya çalışmış. Yani İstanbul’dan silah sevkiyatını engellemeye çalışmış bir kişi Armstrong. İşte 1932’de de bu biyografiyi yazıyor. Mustafa
Kemal, İngilizcesini bulup getirtiyor bunun. Ve okutuyor Yusuf Hikmet
Bayur’a. Hakaretamiz saldırılar var burada Mustafa Kemal’e. Okumak
istemiyor Hikmet Bayur, zorla okutuyor Mustafa Kemal. O bile, Armstrong bile yazdığı Önsöz’de, Giriş diyor, o bile bütün bilinçsizliğine rağmen, Osmanlı’nın ne olduğunu, nereden gelip nereye gittiğini az çok sezer,
arkadaşlar. Sezer... İnanın şu Giriş’i okuduğunuz zaman, yani bizim Tarih
Tezinin ışığında Osmanlı’ya ilişkin bu bakışımızın sezi biçiminde de olsa,
çok yüzeysel bir anlayışını bulursunuz. Bu kişi sıradan bir tarihçi, bir yazar, arkadaşlar:
“İsa’dan sonra on üçüncü yüzyılda Büyük Kuraklık meydana geldi.
Çin Seddi’nden Orta Asya’ya kadar bütün topraklar susuzluktan çatlayıp
kavruldu ve bu topraklarda yaşayan kabileler sürüleri için yeni topraklar
aramak üzere yollara düştüler. Bunların arasında, sancaklarının üzerinde
bir Bozkurt başı olan, Süleyman Şah önderliğindeki Osmanlı Türkleri de
vardı.
“Geniş Moğol suratlarındaki çekik gözleri ve hayvanca güçleriyle, bu
Osmanlı Türkleri zalim ve ilkeldiler. (Tabiî Medeni İnsan, İlkel Sosyalist
İnsanı böyle değerlendiriyor, değerlendirecek. - N. Ankut) En azından vahşi
Orta Asya topraklarının uçsuz bucaksız steplerinde avlanan bozkurtlar
kadar acımasız ve gaddardılar. Gene de, göçebe yaşamlarının sunduğu
tehlikeler ve risklere karşı, önderlerine kayıtsız şartsız boyun eğecek kadar disiplinliydiler.” diye gidiyor.
“Yani bir Göçebe Çoban Toplum olduğunu anlatıyor burada Osmanlı’yı kuranların, arkadaşlar, bu yazar.
“Önlerinde can çekişmekte olan imparatorluklar buldular. Yozlaşmış
Selçuklu İmparatorluğu, Bağdad ve Halifelerin yıpranmış Arap İmparatorluğu ile köhnemiş Bizans. Bu imparatorlukları paramparça edip fethettiler.
“Süleyman Şah’ın ölümünden sonraki üç yüzyıl içinde, onun onuncu
halefi olan Kanuni Sultan Süleyman, Adriyatik kıyılarındaki Arnavutluk’tan İran İmparatorluğu sınırlarına ve Mısır’dan Kafkasya’ya dek
uzanan koskoca bir imparatorluğu adalet ve dirayetle yönetmeye başlamıştı bile.”
“diye devam ediyor.
“Yani arkadaşlar, bütün düşmanlığına rağmen, bakın o yazar bile diyor ki, Kanuni Sultan Süleyman koca imparatorluğu “adalet ve dirayetle”
yani beceriklilik ve başarıyla yönetmeye başlamıştı. Ama sonradan, arkadaşlar, derebeyleştiğini de yine sezi halinde anlatır:
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“(…) Bir istisna dışında (yani Kanuni’den sonra. – N. Ankut), ondan sonra gelen yirmi yedi padişahın her biri bir öncekinden daha da dejenere idi.
Yönetimi saray haremi, iç oğlanları ve hadım ağaları ele geçirdi. İyi bir
önderden yoksun kalan Türkler, tüm insanlıkla aynı sıraya girdi.”
“Yani tüm insanlıkla aynı sıraya indi, diyor. Ondan önce tüm insanlığın daha üst bir aşamasındaydılar, düzeyindeydiler.
“Neydi bu?
“İlkel Sosyalist Geleneklere sahip oldukları dönemdi, arkadaşlar. Onu
söylemiyor ama böyle bir gücün olduğunu söylüyor. E, biz bunun, Marksist Tarih anlayışımız ve Kıvılcımlı’nın Tarih Tezi ışığında, İlkel Sosyalist
Gelenekler olduğunu koyuyoruz, buluyoruz.
“(…) aynı sıraya girdi. Yapılarındaki çelik doku yok olmuştu. (Bakın,
ne güzel bir anlatım: “Yapılarındaki çelik doku yok olmuştu.”. – N. Ankut)
Enerjilerinden ve canlılıklarından eser kalmamıştı. (Derebeyleşince, artık
çıkar ilişkileri ön plana geçince, özel mülkiyet duygusu ön plana geçince, insanlar işte böyle çürür. – N. Ankut) Soy ve ahlâk açısından çürümüşlerdi.
Egemenlikleri altındaki bağımlı halklar, onlara başkaldırdılar. Yunanistan, Sırbistan, Bulgaristan birbiri ardına bağımsızlıklarını ilan ettiler.
(Yani giderek Osmanlı’nın çürümüşlüğünü, dökülmüşlüğünü, artık giderek
çatırdamaya başladığını anlatıyor. – N. Ankut)
“Bu imparatorluğun artık dağıtılması gerektiğine kani olan Hıristiyan güçler, onu baskı altına alıp, cesaret edebildikleri parçalarına ele koymaya başladılar. Kırım’ı ve Kafkasya’yı ele geçiren Rusya, İstanbul ve
Akdeniz’e açılan yolu olan Boğazlar üzerinde hak iddia etmeye başladı.
Fransa, Suriye ve Tunus’a el attı. İngiltere, Mısır ve Kıbrıs’ı işgal etti. Yeni
ve gelişmekte olan Almanya, diğer rakiplerini saf dışı eder etmez ülkeyi
kendi başına ele geçirme ümidiyle, tüm Avrupa’ya karşı Sultan’ın, yani
II. Abdülhamid’in yanında saf tuttu. Bu ulusların hepsi Osmanlı’dan özel
haklar ve ekonomik ayrıcalıklar talep etmekteydi.
“Birer akbaba kadar açgözlü olan Hıristiyan Güçler, büyük bir iştahla imparatorluğun sonunu gözlemekteydiler. Birbirlerinden çekinerek de
olsa, tohumlarını ektikleri akla ziyan Dünya Savaşı felaketi öncesinde, her
birinin haset dolu gözleri diğerlerinin üzerindeydi.” (Armstrong, agy, s.
XI-XII)
“Arkadaşlar, burada Birinci Emperyalist Büyük Yağma Savaşı’nın sebebini de koyuyor Armstrong. Yani bütün mesele, Osmanlı’dan en büyük
payı kimin kapacağı. Birinci Büyük Emperyalist Yağma Savaşı’nın en büyük nedeni bu. Böyle gidiyor, zamanımız yok, gerisini okumaya.
“Yine Georgios Nakracas adında bir Yunanlı yazarın, günümüz yazarının “Anadolu ve Rum Göçmenlerin Kökeni” adında çok ciddi, değerli
bir incelemesi var. Buradan kısa bir bölüm okumak istiyorum. Selçuklu’nun ve Osmanlı’nın neden genişlediğini, neden yayıldığını, neden kolayca büyük fetihler yaptığını, zaferler kazandığını anlatıyor:
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“Bizanslılar 1071 Mancikert (Malazgirt) savaşında bozguna uğradıktan sonra, bunu izleyen 10 yıl içinde Anadolu’nun siyasi haritasında
dramatik değişmeler oldu. Bu süre içinde Selçuklu Türkleri Nikaiya’ya
(İznik) ulaşarak, neredeyse tüm Anadolu’yu ele geçirdiler. İznik, sultan
Alp Arslan’ın ilk başkenti oldu. Bu devletin toprakları dışında Dardanel
(Çanakkale), Küçük Ermenistan ve Trabzon bölgeleri kaldı.
“Engel tanımadan ilerleyen Selçuklu Türkleri, Arapların önceki 300
yıl içinde başaramadıklarını 10 yıl içinde başardılar. Bibliyografyada Selçuklu Türkleri ile Bizanslılar arasında cereyan eden önemli bir savaştan
söz edilmemektedir. Bu olay, Anadolu topluluklarının istilacılara karşı neredeyse hiç direniş göstermediklerine işaret etmektedir.
“Anadoluluların Selçuklu istilacılarına karşı hiçbir askeri direniş göstermemeleri, önceki Bizans döneminde yönetenler ile yönetilenler arasındaki ilişkilerin çok düşük bir düzeyde oluşuna bağlanmaktadır. Bilinen
bir olay, Makedon Hanedanının hüküm sürdüğü yıllarda, derebeylerin,
imparatorların da katkısıyla, küçük toprak…”
“Selçuklular da aynı süreçten geçiyor, tıpkı Osmanlı gibi. Yazar Selçuklu’yu anlatıyor burada öncelikle. Yani o da İlkel Komünal toplumdan
gelip, derebeyleşip çürüyor ve Osmanlı tarafından ortadan kaldırılıyor.
“Evet… “(…) Makedon hanedanının hüküm sürdüğü yıllarda, derebeylerin, imparatorların da katkısıyla küçük toprak sahiplerini tam anlamıyla ezdikleri ve onları toprak kölelerine dönüştürdükleridir. Makedon
Hanedanı yıllarında Anadolu Bizans toplumunda mülkiyet ilişkilerindeki
değişiklik şu yolla gerçekleşmişti: Büyük çiftliklerde ve Kilise topraklarında yapılan üretim her çeşit vergiden muaf tutulurken, küçük üreticilere % 90’lara varan çok ağır vergiler konuyordu.”
“Düşünebiliyor musunuz, arkadaşlar, küçük üretmenler ürünlerinin
yüzde doksanını vergi olarak ödüyorlar Bizans’ta. Ama büyük çiftlikler
ve kilise toprakları vergiden muaf tutuluyor. İşte çürümüş derebeyi medeniyetlerinde üretmenler böylesine baskı ve zulüm altında bulunurlar.
“Bu ezici vergilendirme yüzünden özgür üreticiler kendi başlarına var
olmayı sürdüremiyor ve topraklarını gönüllü olarak derebeylerine bağışlayıp, geçinebilmek için toprak kölesi olmayı yeğliyorlardı. Derebeyleri
ise, boyun eğmeyen az sayıdaki özgür rençperleri, “sopalılar” diye adlandırılan adamlarının yardımıyla ikna ediyorlardı. (Gönüllü boyun eğmeyenleri dayakla yola getiriyordu, diyor, arkadaşlar. – N. Ankut) Çimiskes’ler,
Phokas’lar, Bardas’lar gibi imparatorlar veren Bizans aristokrasisinin bu
toplumsal politikası, Anadolu’nun en büyük bölümünde Bizans yönetiminin sona erişine de damgasını vurdu.”
“Yani bu zulüm politikası, Anadolu’nun en büyük bölümünde Bizans’ın sona erişine damgasını vurdu, diyor.
“Alparslan’ın Malazgirt zaferinden sonra da bildiğimiz gibi Selçuklular hızla Anadolu’yu ele geçirdiler, Bizans’ı Anadolu’dan silip süpürdüler.
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“Bizanslı yazar Khionates’in (arkadaşlar, bunun ünlü bir tarih kitabı da
var, Khionates’in. – N. Ankut) anlattıklarını, Fotiadis şöyle yorumlar: “(…)
böylelikle sonunda Helen kentleri tümüyle barbar sömürgeleri olmayı yeğliyorlardı ve vatanlarını seve seve ödün olarak verdiler.” (Georgios Nakracas, Anadolu ve Rum Göçmenlerin Kökeni, Belge Yayınları, s. 51-52)
“Düşünebiliyor musunuz, arkadaşlar, Kent Üretmenleri, Barbar Toplum dediği İlkel Komünal Toplum insanlarını seve seve kabulleniyorlar ve
vatanlarını gönül rızasıyla onlara veriyorlar.
“Niye?
“Çünkü o Barbarlar geldiği zaman, bunları derebeylerin zulmünden
kurtarıyor. Bunu, kendisinin Bizans’ın varisi olduğunu iddia eden Yunanlı bir yazar anlatıyor. İşte Selçukluların geçtiği bu süreçten, Osmanlılar
da aynen geçtiler.
“Şimdi bu yazarların gördüğünü bile, (hiç de solculuk iddiası yok bu
yazarın, bir burjuva tarihçisi) bizim küçükburjuva sahte sollar göremiyorlar. Göremiyorlar, çünkü yok o teorik güç kendilerinde. Ve yine ömrünü Osmanlı Tarihine, Bizans Tarihine vermiş Tarihçilerimiz de göremiyor.
Ve Marksizmin-Leninizmin ve Hikmet Kıvılcımlı’nın ideolojisinin şaşmaz
ışığı altında, sadece biz görüp teorik zeminine oturtabiliyoruz olayları.
Yani olayı olduğu gibi kavrayabiliyoruz. İşte Kıvılcımlı böylesine büyük
işler başarmış, büyük teorik mucizeler yaratmış, insanüstü emekler ortaya koyabilmiş bir devrimci, arkadaşlar.” (Lenin Sonrasının Marksizmi-Leninizmi Işığında Dünya ve Türkiye, Derleniş Yayınları, Temmuz 2009, cilt:
III, s. 359-363)

Bin Kalıplı pervane işte bu yabancı yazarların Osmanlı’nın kuruluşunu ve
gelişmesini ve bunun tarihsel, toplumsal sebeplerini gördüğünün binde biri
kadar olsun göremez, kavrayamaz, anlayamaz. Belki tekrara düşüyoruz yoldaşlar ama o hiçbir toplumsal sorunu doğru görüp kavrayamaz. O aslında bir
şaklabandır, soytarıdır, şarlatandır.
Şimdi yoldaşlar, Kıvılcımlı Usta’nın Ordu Gençliği bizim devrimimize de
Tarihteki devrimlerde olduğu gibi Vurucu Güç olarak ön safta yerini alacak,
İşçi Sınıfımızın ve yoksul köylülüğümüzün yanı başında gerici iktidara karşı
devrimci rolünü oynayacaktır, tezini dolaylı biçimde de olsa doğrulayan Batılı
gözlemcilerin değerlendirmelerini içeren satırlar aktaralım. Bu konudaki kaynak kitabımız “Amerikalı, Fransız, Rus Gözüyle 1960 Türk İhtilali” adını
taşımaktadır. Kitabın yazarı Walter F. Weiker’dır. Kitap 1967’de Türkçeye
çevrilerek Cem Yayınevi’nden yayımlanır. Şöyle bir bölüm vardır kitapta:
“1966 yılında Fransa’daki Dijon Üniversitesinin hukuk ve Siyasal Bilimler Fakültesi ile Siyasi Münasebetleri İnceleme Merkezi tarafından,
“Sosyal birliği gerçekleşmemiş memleketlerde Ordu’nun askerlik görevi
dışındaki rolü ve etkileri” konulu bir açık oturum düzenlendi.
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“Her ülke için olduğu gibi, önce bir raportör Türkiye’nin genel durumunu, Ordu’nun 27 Mayıs’ta, daha önce ve daha sonraki tutumunu, kendi görüşlerini de katarak uzun uzun anlattı. Bu raportör, adı “E...” diye
belirtilen, ama kimliği açıklanmayan, Fransız Ordusu’ndan bir albaydı.”
(age, s. 201)

Şimdi bu Fransız albayın sunduğu rapordan bir bölüm görelim:
“(Türkiye’de - Nurullah Ankut) Astsubay sayısı pek azdır ve ordunun bu
açığı, mesela bizde (Fransa’da - N. A) bu sınıfa eleman veren orta tabakanın Türkiye’de bulunmadığını göstermesi bakımından önemlidir.
“Astsubay yokluğunun veya azlığının sonucu olarak subay sayısı çok
fazladır ve gene bu yüzden, Türk subayı uysal erleri ile pek yakından temas halindedir. Subay babacandır, hoyrat değildir. Ve Türk Ordusunda
kişisel meselelere, emri verenle alan arasındaki anlaşmazlıklara ve mutad
trajedi sahnelerine rastlanmaz.
“(…)
“Pek az astsubayı bulunan Türk ordusunda subay, erle içli dışlı yaşar.
Böylece onların cehaleti hakkında fikir sahibidir; çektikleri sefaleti, işsizlik ve açlık korkularını bilir; kısası, erlerinin içinde bulunduğu sosyal
adaletsizliği anlayabilecek mevkidedir. Kurmay subay üniversite profesörü ile anlaşır, zira çıkarcı bir liberal zümre hariç, büyük fikirlere ancak
onlar sahip çıkabilir; birlik subayı öğretmenle anlaşır, çünkü kişisel çıkarı
her türlü çözüm yoluna karşı olan eşraf dışında, Türk köylüsünün ve işçisinin maddi ve manevi sefaletini bilenler yalnız onlardır.
“Türk subayı benimsemesi gereken rolü ve ülkesine karşı görevini
müdriktir Kemalisttir, çoğu zaman halkçıdır… Türk subayının sosyal
rolü işte buradadır.” (age, s. 211-214)
“Harp Akademisindeki imtihanların ilkine girmeden önce, kurmay
olmaya niyetli genç subayların çoğu üniversiteye, özellikle Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakültelerine yazılırlar. Bu subay-öğrencilerin daha sonra
yedek subay olacak ‘sivil’ üniversite öğrencileriyle birlikte sokak gösterilerine katılmaları az rastlanır bir durum değildir. Bu subaylar, diğer hiçbir Doğu Akdeniz memleketindeki benzerleri ve kendi memleketlerindeki hiçbir sosyal sınıfla kıyaslanmayacak kadar, üniversite mensuplarıyla
kültür bakımından yakınlık gösterirler ve devamlı temas halindedirler.”
(age, s. 213)
“27 Mayıs 1960 ihtilalinin en dikkate değer özelliği, yüksek rütbeli subayları da peşlerinden sürükleyen, üniversitenin hocaları ve öğrencileriyle bir görüşte birleşen genç subaylar tarafından yapılmış olmasıdır.” (age,
s.218)
“Türk subayları, özellikle genç olanları, Amerikalıların gerek orduları, gerek memleketlerinin ekonomileri üzerinde gittikçe artan hâkimiyetinden tedirgindiler… Demek ki diğer Arap memleketlerinde olduğu gibi,
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Türk subayları da Amerikalı ‘müttefik’e karşıydılar.” (Bu paragraf yazarın
kendisine aittir - N. A) (age, s.139)

Görüldüğü gibi yoldaşlar, yabancı askeri uzman gözlemciler ve yazarlar
bile Türk subayının halk çocuklarından oluştuğunu, bu sebeple de halkın çektiği sefaleti, sıkıntıları, acıları yakından bildiğini, halkçı ve Mustafa Kemalci
olduğunu tespit ediyor.
Bin Kalıplı ise yukarıda gördüğümüz gibi 1969’dan itibaren Türk Ordusu’na saldırmakla geçirir uzun yıllarını. Tabiî Batılı adamlar gerçeği görmek,
ona göre tutum almak istiyorlar. Bilimcil davranıyor onlar. Bin Kalıplı’nın ve
Avanesi’ninse bilimle filan ilgileri yoktur. Onlar o yıllarda mitomanik kalpazan şeflerinin peşinde habire Mao Zedung Düşüncesi, Sovyet Sosyal Emperyalizmi, Yeni Çarlar, İki Süper Devlet sakızı gevelemektedirler. Meczup
dervişler gibi Mao Zedung Tarikatının soyut, uydurma, yakıştırma zırva sloganlarını tekrarlayıp durmaktadırlar. Bu nedenle de Türk Ordusu da baş düşmanları arasındadır o dönemde.
Kaldı ki yoldaşlar biraz isteselerdi gerçeği görmeyi, gün gibi aşikârdı gerçek. O yıllarda tıpkı sivil-aydın gençliğimiz arasında olduğu gibi Asker Gençlik arasında da devrimci düşünceler hızla yayılıyordu. 69 deniz subayının
imzaladığı bildiri hatırlardadır. Sadece denizciler arasında değil, karacılar ve
havacılar arasında da devrimci düşünceler benimseniyordu, yaygınlaşıyordu.
Hava Harp Okulu öğrencilerinin çıkardığı 1968 yıllığından girişteki şu birkaç satırı aktaralım:
“Büyütelim adımlarımızı daha bir. Bir kez savaşa barıştan yükselmek,
önümüzdeki gerçek. Konu yurt ise, topraksa ya da özgürlük ise bizim de
söyleyeceklerimiz var topluma. Harbiyeli olarak görevimiz bu. Hakkımızı ulustan alıyoruz, gücümüzü Ata’dan. Artık tüfeklerimize barut yerine devrimci düşünceyi sürmek zorundayız. Tetik o zaman güvenilir olur.
(Göksenin-Hava Harp Okulu Kültür Yıllığı 1968, s. 5)

Yıllığı çıkaranlar arasında Kızıldere şehitlerinden Saffet Alp de bulunmaktadır...
Yıllıkta mesela Ho Amca üzerine şöyle bir şiir yer almaktadır.
Bienli Ho’ya
-tüfek çatıldı uzakdoğuda
sevilere inat, bambu dalında
çarmıha gerildi insanlık.-
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I.
saygon sokaklarına güneş düştü
üçyüz altmışsekizinci kez
gölge gölge
saçlarını yoldu diem’li kızlar
yortu günü öldürülen ho için.
II.
pirinç tarlasında doğurmuştu anası ho’yu
topraklarında fransız askerleri
-araenjez mon amour-u söylerken
ondokuz yıl önce
ve günlerden kötürüm bir pazartesi
buda’ya yalvarıyordu dilleri
üç yerinde üç süngü vietnam’ın
III.
habil ile kabil’in
kavgasını anlatıyordu rahip efendi
meryem ana ve bilinmeyen tanrı
yüce ailesiydi isa’nın
ve isa kardeşlerine
seviniz, seviniz birbirinizi diyordu
yeryüzünde tek gerçek bu
napalmlar yokmuş
kobaltlar imgeymiş sanki
sevmek oysa düş görmekti salt
isa bilmiyordu.
IV.
barış güvercinleri salındı göklere
honolulu’dan
duyun karıncalar duyun yortu günü
kiliseye giderken öldürüldü bien’li ho
anası yaktı kendini dayanamadı
kırkıncı günüydü külleri gömüldüğünün
tüfek çatıldı uzakdoğuda
ve çarmıha gerildi insanlık
bambu dalında. (age, s. 58-59)

Gerçekler işte böyle en kör gözlere bile batacak denli ortada olmasına rağmen Bin Kalıplılar hiç dönüp bakmazlar gerçeğe. Dedik ya onlar tam bir tekke mürididir. Onlar için dünyanın bütün gerçekleri Mao Zedung Tarikatının
Pekin’deki merkezindedir. Onun dışında gerçek aramak maazallah dinden çıkarır insanı. Sapkın yapar. Bu nedenle de hafızlarımızın hiç umurunda olmaz
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Türkiye gerçekleri...
Burada belki şöyle bir soru akla gelebilir:
İyi de Ordu 12 Mart ve 12 Eylül Faşist Darbelerini niye yaptı?
Yapar. Kıvılcımlı da der ya; “Ordu faşizme de gider devrime de gider. Biz
onun devrime giden yanını tutmalıyız”, diye.
Ne zaman der bunu?
12 Mart 1971 Faşist Darbesinden 1 hafta önce, 5 Mart’ta, yukarıda gördük.
ABD ve CIA, Süper NATO, ordu tepesindeki birkaç NATO’cu generali
avlayıp tuzağına düşürdü mü faşist darbeyi yaptırtır onlara.
Fakat bu faşist darbelerin her birinde Ordu Gençliği’mizi temsil eden devrimci gelenekli yüzlerce subay ordudan ihraç edilmiş hatta bununla da kalınmamış, tıpkı Sivil Gençliğimiz gibi ve devrimci, ilerici halkımız gibi işkencelerden geçirilmiştir.
Her yıl 30 Ağustos’larda da yine Ordu içinde tespit edilen devrimci subaylar ihraç edilmiştir.
Ordu tepesindeki birkaç faşist generalin darbe yapması asla ordunun bütününün o eğilimi taşıdığını göstermez. Tam tersine Ordu Gençliği’miz ezici
çoğunluğuyla Devrimci Geleneklidir. Ve bizim Demokratik Halk ve Sosyalist
Devrimimizde de Vurucu Güç olarak gelip ön safta yerini alacak, rolünü oynayacaktır. Bundan hiç kuşku duymamalıyız.
Önderimiz Kıvılcımlı’nın ve bizim Ordu tahlilimiz budur, yoldaşlar...
19 Nisan 2015
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Ayrım XXIII

Söyle bakalım Bin Kalıplı parti hırsızı kalpazan;
Uğur Mumcu “CIA, MOSSAD ajanı” mı,
yoksa “namuslu yurtsever, Atatürkçü, aydın” mı?

Kendin de çok iyi bilirsin ya, su içer, nefes alır gibi yani o rahatlıkta yalan
söylersin. Ve de iftira atıp karalarsın insanları. Hep diyoruz ya, insani his yoksunu olduğun için bu ahlâksızlıklar hiç rahatsız etmez seni. Tabiî bir kalıptan
çıkıp bir kalıba girmek de. Uzun siyasi ömrün hep böyle işler yapmakla geçti
senin. Aslında insani açıdan baktığımız zaman acıklı bir durum ve boşa gitmiş bir ömür...
Neyse geçelim.

Bin Kalıplı’lının bir başka serüveni:
Öcalan savunuculuğundan “PKK’yi MİT kurdu”ya
Gelelim konumuza:
Soner Yalçın, 1993’ten 2005’e kadar birlikte olmuştur Doğu Perinçek ve
PDA Avanesi’yle. O avanenin yayın organlarında muhabirlik yapmıştır, yazarlık yapmıştır. Bu sebeple o da iyi tanır bu çevreyi.
Hep Gün Zileli’den aktarmalar yapacak değiliz ya... Bu kez de sözü araştırmacı gazeteci Soner Yalçın’ın imtiyaz sahibi olduğu Oda TV imzasıyla yayımlanan yazının yazarına verelim: Görelim şimdi konumuza ilişkin 20.11.2007
tarihli Oda TV’de yayımlanan sözü geçen yazıda neler dendiğini:
“DOĞU PERİNÇEK, UĞUR MUMCU’NUN KEMİKLERİNİ SIZLATTI!!
“Doğu Perinçek gençliğinde sağcıydı.
“Babası Sadık Perinçek Süleyman Demirel’in sağ koluydu.
“Yani, Perinçek “dün dündür bugün ise bugün” çizgisine sahip politik bir gelenekten gelmektedir.
“Aydınlık’ın PKK ile ilişkisine de bu oportünizm hâkim olmuştur.
“1) Aydınlık hareketi, 1970’li yıllarda PKK ile mücadele etti. Bu uğurda Aydınlıkçılar canlarını verdiler.
“2) 12 Eylül 1980’den sonra Aydınlık hareketi özeleştiri yaptı. PKK’ya
yakınlaştı.
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“Bu yakınlık öylesine sıcak diyaloglara döküldü ki, Aydınlıkçılar yayın
organları 2000’e Doğru’da, “gerillalar komutan kaçırdı” gibi propaganda
kokan yalan haberler bile yaptılar.
“Ödüllerini de aldılar: Öcalan başta Doğu Perinçek olmak üzere üç
Aydınlıkçı’nın SHP listesinden TBMM’ye girmesini teklif etti.
“Ancak Perinçek daha çok milletvekili istedi. Anlaşamadılar.
“3) 1990 yılların ikinci yarısından sonra Aydınlık ile PKK arasında
soğuk rüzgârlar esmeye başladı.
“4) Son yıllarda Aydınlık, PKK’ya tıpkı 1970’li yıllarda olduğu gibi
savaş açtı.
“Şimdi gelelim meselenin Uğur Mumcu’yla ilişkisine: Uğur Mumcu
öldürülmeden önce “Öcalan-MİT” ilişkisini araştırıyordu. O dönemde
Perinçek, Öcalan’a Bekaa’da kırmızı karanfil veriyordu.
“Mumcu, Öcalan MİT ilişkisi konusunda Cumhuriyet’te bazı makaleler yazdı.
“Mumcu’nun, Öcalan’la ilgili yazdıklarına en büyük tepki kimden
geldi dersiniz; Doğu Perinçek’ten!
“Yayın organı 2000’e Doğru dergisinde Mumcu’yu, CIA-MOSSAD
ajanlığı ile itham etti. Perinçek’i bu kadar öfkelendiren neydi biliyor musunuz?
“Mumcu’ya göre Öcalan Aydınlık’ın (o dönemdeki adı Şafak’tı) bildirilerini dağıtırken, yakalanmış ve bu dönemde MİT tarafından “devşirilmişti”.
“Uzatmayalım, gelelim bugüne:
“Doğu Perinçek ve Aydınlıkçılar, Mumcu’nun doğru yazdığını söylüyorlar. Aydınlık’ın son sayısında Uğur Mumcu’ya övgüler düzüyorlar!
“Rahmetli Mumcu, Perinçek ile aynı çizgide buluşmaktan memnun
mudur bilenmez.
“Bilinen; Mumcu’nun yaşadığında, “Öcalan’ın MİT ile ilişkisi neden
Aydınlıkçıları rahatsız ediyor” sorusuna yanıt bulamadığıdır.
“Sahi 1990’lı yılların başında Öcalan’ın istihbarat ilişkilerinden rahatsız olan Aydınlık bugün neden “PKK’yı MİT kurdu” diye haber yapmaktadır.
“Siz siz olun Perinçek’in ne dediğine değil, ne demediğine bakın!
“Odatv.com” (http://www.odatv.com/n.php?n=dogu-perincek-ugur-mumcunun-kemiklerini-sizlatti-2011071200)

Bizim de her satırına katıldığımız bir yazı bu. Son derecede doğru tespitlerde bulunuyor Bin Kalıplı fırıldak PDA Şeyhi hakkında.
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Bizim için
onur yaşamdan önemlidir,
Bin Kalıplı için
“Büyük Güçler Platformuna çıkmak”
her şeyden önemlidir
Yazının son cümlesindeki okuyuculara yönelik uyarı da çok yerinde ve
haklı.
Biz, 1969’dan bu yana D. Perinçek ve PDA Avanesi’nin söyleyip savunduklarının hep tam karşısında olduk.
Adamda halkımızın deyişiyle her yol var. Başka türlü dersek; her yol mubah... Onun bütün derdi, kendi deyişleriyle, “Büyük Güçler Platformuna
çıkmak.” İşte onu başarabilmek için de duruma ve şartlara göre görüş oluşturmak yani bir kalıptan çıkıp bir kalıba girmek...
Bu adam ve avanesi için tutarlılıkmış, siyasi ahlâkmış, vicdanmış, insani
değerlermiş hiçbir önem taşımaz. Boş şeyler onlara göre bütün bu saydıklarımız.
E, sonuçta onlarınki de bir seçim. Ne yapabilirsiniz ki?..
Biz, onur yaşamdan önemlidir. İnsan şerefi için yaşar diyoruz. Onlarsa
“Büyük Güçler Platformuna çıkmak”, diyorlar. Yazık! Ne diyelim başka?..
Hep dediğimiz gibi, insanız tabiî; akılla birlikte duygu varlığıyız da... Bu sebepten kızıyoruz onlara zaman zaman da, aslında acınacak yaratıklar bunlar.
İnsan olarak doğmuşlar, sonra da kendi iradeleriyle insanlıktan vazgeçmişler...
26.02.2015
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Ayrım XXIV

Cevap ver bakalım,
Bin Kalıplılar Dergahının Âlimi Büyük Pervane:
Kontrgerilla’yı, Süper NATO’yu, Gladio’yu, onun
Türkiye’deki merkezi Özel Harp Dairesi’ni, hem de ne
olduklarını bile bile, savundun mu savunmadın mı?

Bin Kalıplılar’ın Aydınlık Yayınları 1978 Aralık’ında konuya ilişkin bir
kitap yayımladı. Adı: “Resmi Belgelerle Kontrgerilla ve MHP”.
Kitap gerçekten resmi belgeler ortaya koyuyor. Ve çok önemli o belgeler.
Biz o yıllarda bu belgelerin varlığını bilmekle beraber onlara ulaşamamıştık.
O belgelere ilişkin günlük burjuva gazetelerinde çıkan birkaç paragrafı değerlendirerek sonuçlar çıkarmıştık ve Kontrgerilla’ya ilişkin net, doğru bir karara
varmıştık, değerlendirmede bulunmuştuk.
O günlerdeki değerlendirmelerimizi ve devam eden süreçte konuya ilişkin
yazdığımız yazıları şu kitaplarımızda derledik:
1985 yılı, hem de 12 Eylül Faşist Mahkemelerinin, 12 Eylül polisinin ve
Kontrgerillası’nın Hareketimize yönelik başlattığı bir operasyon sürerken “12
Eylül Nedir?” adlı kitabımızı kaleme aldık. Biz, o operasyonda 5-10 dakikalık aralıklarla polis baskınlarından kurtulmuştuk. Soğukkanlılığımızla bulunduğumuz evlerin basılması sırasında ev sahipleri olan yoldaşlarımızı sakin
davranmaları yönünde uyarmıştık. Yoldaşlarımız da o doğrultuda davranarak
operasyon timlerini yanıltıp atlatabilmişlerdi. Yani birkaç kez bu timlerle neredeyse burun buruna gelmemize rağmen kurtulmayı başarmıştık. Firardaydık
gayrı. Uzun süren bir firarîlik. İşte o şartlarda kaleme almıştık “12 Eylül Nedir?” adlı kitabımızı.
Sonrasında, aradan uzun yıllar geçtikten sonra, Ekim 2011’de de şu adla
hem Türkiye’deki Kontrgerilla ve eylemlerini, hem de Ergenekon Davası adlı
CIA Operasyonunu değerlendiren yeni bir kitabımız yayımlandı: “CIA Yönetimindeki Kontrgerilla-Süper NATO ve Yine CIA’nın Örgütlediği “Ergenekon Davası” Saldırısı”.
Bu kitaplar, Marksist-Leninist ideolojimizin ve bilincimizin ışığı altında
olayları, gerçekte ne iseler öylece gören ve sebep-sonuç ilişkileri içinde ortaya
koyan eserlerdir.
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Bin Kalıplılar
en doğru kaynakları bile
zırvalamalarına malzeme yapıyor
Bin Kalıplılar’ın 1978’de yayımlanan yukarıda adını andığımız kitabıysa
onca belge zenginliği içermesine rağmen kitabı kaleme alan müritlerin, Tekke’nin Mao Zedung Düşüncesi ile kafaları uyuşturulup zihinleri körleştirildiği
için, çıkardıkları sonuçlar yer yer zırvalamalara kayar. Gerçeğin tersini savunur.
Hep söylediğimiz gibi bunların kafası, ÇKP Tekkesi’nin, “Mao Zedung
Düşüncesi” adlı afyonla zehirlenip işlemekten alıkonmuş; düşünce sistemleri
rayından çıkarılmış, sistemli düşünmekten mahrum edilmiştir. Bu sebepten de
ellerinde ne kadar somut belge olursa olsun, onu değerlendirmekten, oradan
sağlıklı sonuçlar çıkarmaktan acizdir bunlar… Neyse.
Şimdi gelelim kitaplarına. Yazdıkları önsözde şöyle tanıtırlar onu:
“Elimizdeki kitap büyük ölçüde AYDINLIK gazetesinin “Kontrgerilla” yayınına dayanarak hazırlandı. AYDINLIK gazetesinde yayınlanan
belgelerin yanı sıra, burada kullanılmayan diğer bilgi ve belgeler de bu
kitapta yer almaktadır. KONTRGERİLLA kitabı bu örgütü, teorisiyle ve
yedi yıllık karanlık faaliyetiyle gözler önüne seriyor.
“12 Mart’ın karanlık günlerinde tutuklular şu sözlerle işkence tezgâhına yatırılıyorlardı: “Burası doğrudan Genelkurmaya bağlı bir Kontrgerilla üssüdür. Burada ne anayasa, ne de babayasa vardır. Öldürür, bir
kenara atarız.” O gün işkenceye uğrayan devrimciler bu sözlerin sahiplerini tanımıyorlardı. Kontrgerillacılar işkencelerini gizli köşklerde yürütüyorlar, tanınmamak için tutukluların gözlerini bağlıyorlardı. Fakat
devrimcilerin yedi yıldır sabırla yürüttükleri soruşturma artık sonucunu
vermiştir. İşte yıllardır halka kan kusturan caniler, şimdi bir bir kitlelerin
önüne çıkarılmaktadır.
“Halkımızın faşizme duyduğu nefret, bu karanlık örgütün açığa çıkartılmasında en büyük etken oldu. AYDINLIK gazetesinin “Kontrgerilla”
yayını sırasında gazeteye gelen, mektup yazan veya telefon eden yüzlerce
kişi bu örgütle ilgili bildiklerini anlattılar. Elimizdeki kitap, bundan yedi
yıl önce devrimcilerin Sıkıyönetim zindanlarında duydukları işkencecilerin seslerini hafızalarına not etmeleriyle yazılmaya başladı ve aradan
geçen yıllar boyunca binlerce devrimcinin çabasıyla zenginleşti. Bu kitap,
şu tarihi dersi bir daha doğruluyor. Hiçbir karanlık tertip ve güç halktan
gizlenemez!
“KONTRGERİLLA kitabı sadece 12 Mart dönemindeki Kontrgerilla
faaliyetini teşhir etmekle kalmıyor, bugünkü tertip ve cinayetlerin arkasındaki gücü de gözler önüne seriyor. Okuyucularımız bu kitapla, bugün
hâlâ tertip peşinde koşan, sabotaj ve suikastlara girişen Kontrgerillacıları
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da tanıyacaktır. Bunların MHP ile kurdukları ilişkileri ve sırtlarını dayadıkları ordu içindeki faşist cuntayı da görecektir.
“Elinizdeki kitap bugüne kadar yurdumuzda yapıldığı gibi Kontrgerillayı sadece teorik olarak açıklayan bir kitap değildir. Kitap, emperyalistlerin ve işbirlikçilerin Kontrgerilla teorisini anlattığı gibi, bu konuda
önemli bir belgeseldir.
“(…)
“Üçüncü cilt, Kontrgerillanın eylemlerini gözler önüne seriyor. Kontrgerillanın suçlarını kapsayan bu bölüm, bir ibret belgesi niteliğindedir.
Buradan da açıkça görüleceği gibi, Kontrgerillanın bütün marifeti işkence, tertip ve cinayetten ibarettir. Üçüncü cildimizde 1 Mayıs katliamından,
Sirkeci ve Yeşilköy sabotajlarına; Özel Harp Dairesindeki bazı uygulamalardan, Kıbrıs’ta döndürülen dolaplara kadar Kontrgerillanın sinsi faaliyeti üzerindeki perde kaldırılmaktadır. Bu cildin sonunda ise, Kontrgerilla yayını dolayısıyla AYDINLIK’a yapılan baskılar, yayının yankıları,
Kontrgerilla konusunda gazeteye verilen demeçler ve belgeleri nasıl elde
ettiğimiz konusu yer alıyor.
“(…)
“Biz elinizdeki kitapla bu cinayet örgütü üzerindeki örtüyü kaldırıyoruz. MHP’nin Kontrgerilla ile ilişkilerini gözler önüne seriyoruz. Artık
kazanın dibi delinmiştir. KONTRGERİLLA kitabı, yıllardır cana kıyan
bu örgütün mensuplarını isimleriyle, resimleriyle ve suçlarıyla birlikte
açıklamakta ve hesap sorulmak üzere halkın vicdanına teslim etmektedir.” (Resmi Belgelerle Kontrgerilla ve MHP, Aydınlık Yayınları, Birinci Baskı, Aralık 1978, s. 9-10)

Bin Kalıplılar’ın bu Önsöz’de yazdıklarına biz de katılırız. Doğru söz ediyorlar, Kontrgerilla hakkında. Onların her söylediğini eleştirecek değiliz ya.
Keşke hep böyle doğruları yazsalar da biz de bir şey demesek, bunlarla zaman
tüketmesek.

Bin Kalıplılar’ın doğruyu yakaladıkları eski bir kalıpları:
“Kontrgerillayı ABD kurdu” (!)
Şimdi de yoldaşlar; kitabın girişinden itibaren yine genelde doğru şeyler
söyledikleri metinlerden bir bölüm aktaralım:
“Birinci Bölüm
“KONTRGERİLLAYI AMERİKAN EMPERYALİSTLERİ KURDURDU
“İkinci Dünya Savaşı’ndan Sonra Amerikan Emperyalistleri Hitler’in
Çizmelerini Giydi
“Amerika Birleşik Devletleri, İkinci Dünya Savaşı’ndan galip çıktı.
Savaşta Alman emperyalistleri yıkılmış, Avrupalı emperyalistler de ağır
kayıplara uğramışlardı. Galip devletlerden biri de, Stalin önderliğindeki
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Sovyetler Birliği’ydi. Savaş sonrasında dünyanın manzarası şöyleydi: Bir
tarafta Sovyetler Birliği, Çin Halk Cumhuriyeti ve Doğu Avrupa ülkelerinin meydana getirdiği sosyalist kamp, diğer yanda Amerikan emperyalistlerinin başını çektiği emperyalist kamp.
“Amerikan emperyalistleri İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Hitler’in
çizmelerini giydi ve bütün dünyanın efendisi olma iddiasıyla ortaya çıktı.
“Hür dünyayı komünizm tehlikesinden koruma” safsatasıyla, başta Asya,
Afrika ve Latin Amerika ülkeleri olmak üzere, dünyanın birçok ülkesine pençesini uzattı. Amerikan emperyalistleri kendilerini “hür dünyanın
lideri” olarak görüyorlar ve jandarmalık taslıyorlardı. Amerika kısa zamanda birçok ülkeyi hâkimiyeti altına aldı ve bunları haraca kesmeye
başladı.
“Amerikan emperyalistlerinin bu dönemdeki propagandalarının merkezini, “komünizm hayaletine karşı mücadele” oluşturuyordu. Amerika
bu yaygarayla NATO’yu kurdu ve birçok ülkeyi askeri bakımdan da denetimi altına aldı. Türkiye o dönemde devrimcilerin muhalefetine rağmen
NATO’ya girdi. Ülkemiz iktisadi ve siyasi bağımlılığın dışında askeri bakımdan da Amerikan emperyalistlerine bağımlı hale geldi. Yurdumuzun
savunması tamamen Amerikan emperyalistlerinin ellerine teslim edildi.
“Amerikan emperyalistleri bütün dünyada efendiliğini ilan ederken
en büyük kozlarından biri, nükleer şantajdı. Amerika bir yandan “komünizm tehlikesi” edebiyatıyla ülkeleri dize getirmeye çalışırken, diğer
yandan da bütün dünyayı “atom bombası” ile tehdit ediyordu. Amerikalı
askeri uzmanlar bütün çabalarını atom silahlarının geliştirilmesi üzerine
yoğunlaştırırken, Amerikan sanayisi de buna hizmet edecek şekilde gelişiyordu. Bu dönemde Amerikan savaş stratejisi, nükleer silahların da
kullanıldığı topyekûn bir savaş esasına göre oluşturulmuştu. Yani nükleer
Amerika’nın efendiliğini kabul etmediği takdirde, Yanki emperyalistleri
atom silahlarının da kullanıldığı genel bir savaşa hazırdı. Bütün dünya
ölümlerden ölüm beğenmeliydi: Ya Amerikan zinciri, ya atom bombası!
“Milli Kurtuluş Savaşları Atom Bombasından Güçlüdür
“Amerikan emperyalistlerinin atom tehdidi, Kore halkının mücadelesi
karşısında kısa zamanda eriyip gitti. Amerika, Türkiye gibi birçok ülkeyi
de emperyalist emellerine alet ederek 1950 yılında Kore’ye de müdahalede bulundu. Kore halkı yurdunu kararlılıkla savundu ve Amerikan emperyalistlerini yenilgiye uğrattı. Amerika bütün tehditlerine rağmen atom
silahını kullanamadı. Kore halkının haklı mücadelesi ve dünyanın demokratik kamuoyu, onun bu silahı kullanmasına izin vermedi. Milli kurtuluş
savaşlarının yenilmezliği, Kore halkının mücadelesinde bir daha ispatlandı. Amerikan emperyalistleri daha sonraki yıllarda Hindiçini’de art arda
yenilgiye uğrayınca şu gerçek kendini tüm dünyaya kabul ettirdi: Milli
kurtuluş savaşları atom bombasından daha güçlü bir silahtır.
“Amerika’nın Kore yenilgisi emperyalist askeri uzmanları derin de-
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rin düşündürürken, Amerika’nın büyük tekellerinden Rockefeller grubu
1956 yılında şu öneriyi ileri sürdü:
“ABD’nin çıkarlarına uygun düşmeyen herhangi bir durumu düzeltmek
için dünyanın her neresinde olursa olsun, derhal müdahale edilebilecek yeteneklere sahip özel askeri birlikler kurulmalı. Bu özel askeri birliklerin gayet hareketli olması ve çeşitli lokal (yerel) harpleri başarıyla sona erdirecek
yetenekte olması gerekir”
“Rockefeller grubunun önerdiği “özel askeri birlikler”, Amerikan
Kontrgerillasının ilk nüvesini meydana getiriyordu. Amerikan emperyalistleri ilk defa bu yıllarda milli kurtuluş savaşlarını atom silahıyla ve düzenli ordu birlikleriyle bastıramayacaklarını anlıyorlar ve “özel birlikler”
kurmaktan söz ediyorlardı.
“Rockefeller grubunun önerisi doğrultusunda Stratejik Müdahale
Birlikleri (STRAC) kuruldu. Bu birliklere dünyanın çeşitli bölgelerinde
Amerikan emperyalistlerine karşı gelişecek mücadeleleri bastırma görevi verildi. Yine bu yıllarda, Amerika’nın çeşitli ülkelerdeki kara, hava ve
deniz kuvvetlerinin bir kısmı bu amaç doğrultusunda yeniden eğitilip, teşkilatlandırıldı.
“Amerika ve Kontrgerilla
“Kore yenilgisi Amerika için bir alarmdı. Sonraki yıllarda birçok ülke
daha milli bağımsızlığını kazanmak için silaha sarıldı. Hindiçini halkları,
Cezayir ve daha birçok ülke emperyalizme, özellikle Amerikan emperyalizmine karşı bağımsızlık bayraklarını yükselttiler. Dünyamız 1960 yıllarına girerken, devrim ve bağımsızlık akımı hızla yükseliyordu. Güçlü bir
emperyalisti hedef alan halk savaşları, genellikle gerilla savaşı şeklinde
gelişiyordu. Amerikan emperyalistleri dişinden tırnağına kadar silahlı olduğu halde halk savaşlarıyla bir türlü baş edemiyordu. İşte bu şartlar
altında Amerikan Başkanı Kennedy 1962 yılında Harp Akademisinde
yaptığı konuşmada şu tedbirleri önerdi:
“Dünyamız, daha uzun yıllar süreceği anlaşılan yeni bir döneme girmektedir. Bu dönem, Hindiçini tipi partizan harpleri dönemi olacaktır. Bu
durum, tamamen yeni nitelikte strateji ve tamamen yeni cins silahlı kuvvete
sahip olmamızı gerektiriyor. Bu dönemin zorunlu kıldığı yepyeni silahlı kuvvetlerin özel eğitime, özel silahlara ve teçhizata ihtiyacı vardır.”
“Savunma bakanı McNamara ise, Kennedy’nin konuşmasını şu sözlerle destekledi:
“Partizan harpleri, bizim harp anlayışımızda belirli değişmeler yapılmasını gerektirdi. Partizan savaşlarının cereyan ettiği bölgelerde büyük miktarda askeri birlik ve büyük çapta silah yerine, gerilla ve antigerilla savaş taktik
ve biçimlerini iyice öğrenmiş ve özel silahlarla donatılmış küçük birlikler
kullanmak gerekecek.”
“Kennedy’nin “yeni dönem” dediği milli kurtuluş savaşları döneminde
Amerika, sadece nükleer silahlarını geliştirmekle yetinmemeliydi. Ameri-
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kan emperyalistleri bir yandan nükleer silah üstünlüğünü korumaya çalışırken ve bir nükleer savaş için doludizgin hazırlık yaparken, diğer yandan da partizan harplerine karşı “tamamen yeni nitelikte silahlı kuvvetlerin eğitimine” hız verecekti. Bu “yeni kuvvetler” McNamara’nın belirttiği
gibi, Kontrgerillaydı. Gerçekten de Amerikan emperyalistleri 1960’ların
başından itibaren Kontrgerilla örgütlenmesine giriştiler ve bu örgütlenmeyi birçok Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkesinde hızla yaydılar.
“Kontrgerillanın Hedefi
“Aslında Amerikan emperyalistleri Kontrgerillacılıktan amaçlarının
ne olduğunu çok açık bir şekilde ifade ediyordu: “Amerika’nın desteklediği hükümetin otoritesini sağlayarak, düzeni kuvvetlendirmek.”
“Amerika’nın gözde askeri uzmanlarından Peter Paret ve John W.
Shy bu görüşlerini açık bir şekilde de belirttiler:
“Birleşik Amerika, hoşuna gitmeyen solcu veya solcu olmayan hükümetleri devirmek için gerilla taktiğini kullanabilir ve kullanmalıdır… Bizim
amacımız, hoşa gitmeyen ve bizimle dost olmayan hükümetlerin yerine dost
hükümetleri geçirmek olmalıdır.”
“Rockefeller grubunun başka bir raporunda ise, bu amaç şöyle açıklanıyordu:
“Gerek bizim, gerekse komünist olmayan diğer dünya devletlerinin güvenliğini sağlamak için mahalli kuvvetler ve akımlar tarafından sıkışık durumda
bırakılmış olan dost hükümet ve rejimlere silahlı yardımlar yapmak zorunluluğunu duymalıyız. Bu zorunlulukla yapılacak askeri müdahale, ne klasik
askeri stratejiye uymakta, ne de geleneksel diplomatik müdahaleye benzemektedir. Bu askeri müdahalenin kendine özgün bir niteliği ve biçimi vardır.”
“İşte 1967’de Yunanistan’da gerçekleştirilen faşist darbenin temelinde Amerika’nın büyük hedefi yatmaktadır. 12 Mart 1971’de yurdumuzda
kurulan faşist diktatörlük de, Amerika’nın bu hesaplarının bir sonucudur. Her iki ülkede de Amerikan emperyalistleri halkın mücadelesiyle
sarsılan otoritelerini yeniden kuvvetlendirebilmek için faşist darbeler tezgâhladılar. Türkiye’de kontrgerilla sözünün ve bu örgütün faaliyetlerinin
12 Mart’tan sonra ortaya çıkması tesadüf değildir.
“Bir zamanlar dünyada sadece Amerikan emperyalistlerinin borusu
öterken, bir ülkenin Amerika’nın müdahalesine uğraması için “hoşa gitmemesi” yeterdi. Amerikan emperyalistlerinin amacı kendisine en sadık
iktidarın otoritesini sağlamaktı. Bırakalım “ihtilalci” ve “komünist” hareketleri bir yana, Amerika’nın ilerici ve reformcu akımlara, hatta en küçük demokratik haklara bile tahammülü yoktu:
“Bizim güvenliğimizi sadece açık saldırılar tehdit etmiyor. Bu açık saldırıların yanında ondan daha tehlikeli, fakat saldırı görünüşünde olmayan
başka cins tehditler de vardır. Bu tehditler, içeriden yapılmak istenen değiştirme ve dönüşümlerdir. Bu maskeli saldırılar, bazen iç harp şeklinde,
bazen ihtilalci hareket şeklinde, bazen demokratik akımlar ve reform hare-
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keti biçimlerinde karşımıza çıkmaktadır. Bizim amacımız, bu ve buna benzer
akımları önlemek olmalıdır.”
“Yardımda Bulunduğumuz Ülkelerde Özel Harp Kolejleri Kurulmalıdır”
“Bu ilerici ve devrimci akımlar nasıl önlenecekti? Amerikalı kontrgerilla teorisyenleri bunu da açık bir şekilde belirttiler:
“Dolaylı saldırıları önlemek için politik, ekonomik ve askeri bir sıra yardımlar yapılmalıdır. Askeri yardımların ilk hedefi, mahalli silahlı kuvvetlerin eğitimi ve silah donatımı olmalı… Mahalli kuvvetlerin eğitimi, partizan
savaş ve taktikleri ile, karşıt savaş taktiklerinin öğretilmesi esasına oturtulmalı. Bununla beraber pratikte görüldüğü gibi, sadece mahalli kuvvetlere
bel bağlanamaz. Amerikan silahlı kuvvetlerinin de bu harplere katılması
gerekmektedir… Mahalli kuvvetlerin bütün komuta ve idare organları Amerikan uzmanları tarafından kontrol edilmeli. Fakat bu kontrol işleri o ülke
kamuoyundan gizli tutulmalı.”
“Türkiye’de Kontrgerillanın merkezi olarak bilinen Özel Harp Dairesi
1965 yılında kurulduktan sonra, uzun yıllar Amerikan Yardım Heyeti ile
(JUSSMAT) aynı binada faaliyet gösterdi. Amerikan emperyalistleri yerli
Kontrgerillacıları eğittiklerini ve denetlediklerini kamuoyundan gizlemek
ihtiyacını bile duymadılar. Hem sadece Özel Harp Dairesini değil, bütün
önemli devlet kurumlarını ve bakanlıkları denetlemek üzere Amerikalı
uzmanlar Türkiye’ye üşüştüler. Yukarıdaki sözler yurdumuzda harfiyen
uygulandı.
“Kontrgerillacıların ceplerinde el kitabı olarak gezdirdikleri Amerikan ordusuna ait bir belgede, talimat niteliğindeki şu sözler dahi yer almaktadır:
“Kendi personelimizi ve yardımda bulunduğumuz memleketlerin personelini yetiştirmek için bir eğitim sistemine ihtiyacımız vardır. NATO müttefiklerimizle müştereken komünist tecavüzüne maruz memleketlerde, memleketimizdekine benzer enstitüler veya Özel Harp Kolejleri kurulmalıdır.”
“Kontrgerillacıların Eğitimi
“Amerikan emperyalistleri 1963-1964 yıllarından itibaren yabancı
ülkelerdeki Kontrgerilla eğitimine ve örgütlenmesine hız verdiler. Amerika’ya bağımlı ülkelerden çok sayıda subay ve güvenlik görevlisi Amerika’da çeşitli okullarda eğitim gördüler. Ayrıca Amerikalı uzmanlar da
bu ülkelerde yerli personelin eğitimine giriştiler. Amerikan Gizli Haberalma Servisi (CIA), Kontrgerillacıların eğitiminde ve örgütlenmesinde en
önemli rolü oynadı. Amerikan Başkanı Johnson 1964 yılında, “Şu anda 49
ülkede iç savaşın en gelişmiş tekniklerini güvenlik kuvvetlerine öğreten 344
ekibimiz çalışıyor” derken, Türkiye’de Kontrgerilla eğitimi çoktan başlamış bulunuyordu.[1]
“Yabancı ülkelerden gelen Kontrgerillacılar Amerika’da belli başlı
iki okulda eğitim gördüler. Bunlardan biri Fort-Bragg’dadır. Diğeri ise
Panama’da bulunuyor. Adı Fort-Sherman okuludur. Ayrıca Napoli’deki
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NATO Savunma Kolejinde de Kontrgerilla eğitimi yapıldı.
“Fort-Bragg’da general düzeyinde subaylar eğitildi. Bu okulda sadece 1963 yılında, çeşitli sömürge ve yarı-sömürgelerden gelen 82 general
eğitim gördü. Panama’daki okulda ise, generalin altındaki çeşitli rütbelerden subaylar eğitildi. Burada her yıl ortalama 1400 civarında subay
eğitimden geçti.
“Bu okullardan başka Washington Polis Akademisinde de çeşitli ülkelerden gelen polis şefleri iç savaş teknikleri ve Kontrgerilla konusunda yetiştirildiler. 1964-1967 yılları arasında 87 ülkeden gelen 5000 polis yetkilisi
bu okulda eğitim gördüler.
“Almanya’da bulunan ve Washington Polis Akademisinin kontrolünde olan başka bir okul ise, Kontrgerilla harekâtında önemli yeri olan jandarma-komandolarının eğitimini sağlıyordu.
“Bütün bu okullar CIA’nın kontrolu altında eğitim yaptılar. CIA, Türkiye’den gelip de Amerika’da eğitim gören çok sayıda subay, polis yetkilisi ve MİT mensubuyla ilişki kurdu. CIA’nın hizmetine giren bu unsurlar
12 Mart’tan sonra terör ve işkence olaylarında ön planda yer aldılar. Öte
yandan CIA, eğittiği ve hizmetine soktuğu bu türden ajanları, kendi istihbarat hizmetinde de kullandı. CIA ajanlarının bir kısmı hâlâ Kontrgerilla
içinde yer almakta ve halk düşmanı eylemlerine devam etmektedir.[2]
“Amerikan Ordusundan Tercüme Edilen Kitaplar
“Türkiye’nin NATO’ya girmesinden ve özellikle 1960 yıllarından
sonra, Amerikancı eğitim, ordunun her kademesinde hızla yaygınlaştırıldı. Ancak bu en açık bir şekilde Özel Harp Dairesindeki eğitimlerde
görüldü. Özel Harp Dairesindeki kitaplar işkence ve sorgu yöntemlerine
varıncaya kadar Amerikan kitaplarından tercüme edilmiştir. Özel Harp
Dairesinin kitaplığında bulunan ve Amerikan ordusundan tercüme edilen
Sorgu Yöntemleri adlı broşürü, bu cildin sonuna ek olarak koyuyoruz.
Kontrgerillacılar mesleklerini buralardan öğrendiler ve 12 Mart’ta halka
karşı uyguladılar. Bugün de Hâlâ gerek yeni kadrolar yetiştirme, gerekse
uygulamada yine bu kitaplardan yararlanıyorlar.
“Birinci cildin sonunda yayınladığımız Jandarma Genel Komutanlığının “Gizli” belgesi hazırlanırken yararlanılan kaynaklardan bazılarını
aşağıya alıyoruz. Görüldüğü gibi bu belge Amerikan ordusundan yapılan
tercümelere dayanılarak hazırlanmıştır. Orduya “Gizli” olarak dağıtılan
bu belgenin yazarları, aslında Amerikan Kontrgerilla şefleridir.[3]
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Kitabı Çıkaran Makam:

Kitabın Adı:

Tarih:

Komünist Propaganda Taktikleri

1972

Tuğg. Aubrey Dixon

Komünist Gerilla Savaşları

1968

US Army FM 19-15
(ABD Kara Kuvvetleri)

Civil Disturbances and Disasters
(İç Karışıklıklar ve Felaketler)

US Army FM 31-22
(ABD Kara Kuvvetleri)

Counter Insurgences Forces
(Karşı-Ayaklanma Kuvvetleri)

US Army Special
Warfare School
(ABD Kara Kuvvetleri
Özel Harp Okulu)

Tactic and Techniques
Counter-Guerilla Operations
(Kontrgerilla Harekâtında Taktik ve
Teknikler)

Gn. Kur. Bşk
(Suzanne Labin)

“

“

“

Lievt. Col. T.N. Greene
(Yarbay Greene)

Readings In Guerilla Warfare
(Gerilla Savaşı Üzerine Metinler)
The Guerilla and How To Fight Him?
(Gerilla ve Onunla Nasıl Mücadele
Edilir?)

“Bugün Kontrgerillacıların eğitim metni olarak kullandıkları kitapların çoğunun yazarı CIA ajanıdır. Bunlardan biri, CIA ajanı David Galula’nın Ayaklanmaları Bastırma Hareketleri adlı kitabıdır. Galula kitabında
milli kurtuluş savaşlarının ve devrim mücadelelerinin nasıl bastırılacağını
anlatmaktadır. Bu şahıs sıradan bir yazar değil, Çin halkının kurtuluş
mücadelesinde, Yunanistan iç savaşında ve Cezayir’in bağımsızlık mücadelesinde emperyalistlerin safında savaşmış bir karşı-devrimci ve önemli
bir askeri uzmandır. Galula’nın kitabı 1965 yılında Genelkurmay tarafından basılmış ve orduya dağıtılmıştır.
“Yine 1965 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından bastırılıp, çeşitli askeri birliklere dağıtılan ST 31-15 Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Sahra Talimnamesi, Gayrinizamî Kuvvetlere Karşı Harekât adlı kitap da
Amerikan ordusunun FM 31-15 nolu kitabının tercümesinden başka bir
şey değildir. Altında o zamanın Kara Kuvvetleri Komutanının imzası bulunan “Başemir”de, bu talimnamenin “uygulanması” istenmektedir. Bazı
bölümlerini kitabın sonunda ek olarak yayınladığımız bu belge de, baştan
sona kadar halka karşı zorbalık ve tertip talimatlarıyla doludur. Belgenin
her satırı akla gelmedik eziyet ve entrikaları kapsamaktadır.
“Bunlar sadece iki örnektir. Bunlar gibi daha çok sayıda kitap ve belge, halkın mücadelesini bastırmada eğitim aracı olarak kullanılmaktadır.
“Emniyet Genel Müdürlüğündeki eğitim materyali de aynı kaynaklıdır. Bu konuda Talat Turhan şunları belirtiyor:
“Özellikle AP döneminde Emniyet Genel Müdürlüğü Önemli İşler Müdürlüğünde, CIA ve FBI kaynaklı kitaplar çevriliyor. Örneğin, Komünist
Argosuna Karşı Kılavuz. Yazarı CIA görevlilerinden Carew Hunt, çeviren
Turhan Şenel. Düşmanımız Kimdir? Yazarı FBI Direktörü Edgar Hoover,
çeviren ve düzenleyen A. Haşim Aytural.”
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“Türk Denizaşırı Birleşik Komutanlığı” Komikliği
“Amerikan ordusundan tercüme edilen Kontrgerilla belgelerinde o
ülke halkı düşman kabul edilmekte ve aşağılanmaktadır. Bunlardan sadece iki tanesini örnek olarak aşağıya alıyoruz:
“Az gelişmiş ve geri kalmış memleketlerin halkı, çoğunlukla cahil olduklarından, çok yerde ayaklanmaların ardı arkası kesilmez.”
“Kurtuluş savaşları, komünistlerin gizli tecavüz emellerini maskelemek
maksadıyla kullandıkları bir propaganda kelimesidir.”
“Görüldüğü gibi Kontrgerillacılara göre halk “cahil”dir. Bir halkın
emperyalist boyunduruğa karşı ayaklanması “cehalet”tir. Yukarıdaki satırlar, dünyada emperyalizme karşı ilk kurtuluş savaşını veren bir ülkenin
ordusunda ders olarak okutulmaktadır.
“Amerikan ordusundan tercüme edilerek uygulanması istenen konular bazen komiklik derecesine varmaktadır. Örneğin orduda eğitim materyali olarak okutulan ST 31-15 Talimnamesi, Amerikan ordusunun aynı
numaralı kitabından aynen, satır satır tercüme edilmiştir. Talimnameyi
hazırlayan yetkililer, Amerikan kaynağına o kadar sadık kalmışlar ki,
Amerikan emperyalistlerinin denizaşırı ülkelerindeki menfaatlarını korumak için verdiği talimatlar da aynen Türkçeye çevrilmiş ve uygulanması istenmiştir. Aşağıdaki şema, ST 31-15’in 13. sayfasından alınmıştır.

“Şema 1- Bir soğuk harp durumunda muhtemelen münasebetler. (ST 31-15, s. 13)

542

“Evet, yanlış okumadınız: “Türk Denizaşırı Birleşik Komutanlığı”,
“Türkiye Diplomatik Misyonu”, “Kombine Komutanlık” vb. Bütün bunlar Amerikan kaynaklarındaki ABD kelimesi yerine Türk ve Türkiye kelimeleri koyarak yapılan tercümelerin eseridir.
“ST 31-15, Türkiye’nin yabancı memleketlerde yürüteceği Kontrgerilla faaliyeti hakkında bilgiler de veriyor:
“Dost bir yabancı hükümetin yeniden kurulduğu kurtarılmış bölgelerde ve barışta bağımsız yabancı memleketlerde Türk askeri komutanlarının,
gayrinizami kuvvetlere karşı kullanacakları yetki, ilgili bağımsız hükümet
sorumlu makamları ile varılan anlaşma hükümlerinin izin verdiği hususlara
inhisar eder.”
“Talimnameye göre Türkiye Kontrgerillası yabancı ülkelerde sivil
halk ile ilişkilerinde de şöyle davranmalıdır:
“Sivil kontrol ve idare ile ilgili sorumluluk, ev sahibi hükümetle varılan
anlaşmalarda açıkça belirtilir ve kaide olarak mümkün olan azami ölçüde,
meşru şekilde kurulmuş hükümete verilir. Eğer anlaşmalarda askeri kuvvet
komutanına sivil sorumluluk verilmişse, genel olarak, kurtarılmış ve emniyet altına alınmış bölgelere ait bütün sorumlulukların, askeri durum müsaade eder etmez, mahalli makamlara devredileceği ifade edilir.”
“Bütün bu sözler komiktir, komik olduğu kadar da üzücüdür. Amerikan emperyalistlerinin denetimi altındaki bir ülkede , “denizaşırı ülkelerde”, “yabancı memleketlerde” Kontrgerillacılık yapmaktan söz ediliyor.
Aslında bu sözler, Amerikan emperyalistlerinin Türkiye’yi ve diğer küçük
ülkeleri nasıl denetim altında tuttuğunun ve işbirlikçilerinin de yardımıyla halka karşı Kontrgerilla faaliyetini nasıl yürüttüğünün itirafından başka bir şey değildir. “Yabancı memleketlerde” Kontrgerillacılık yapmaktan söz edenler, sırtlarını bir emperyaliste dayamışlardır. İşte Amerikan
emperyalistlerini “Hami” olarak gören Kontrgerillacının açık itirafı:
“Gayrinizami harp kuvvetleri, aldıkları göreve, duruma ve şartlara göre
bir ölçüde nizami kuvvetlerin desteğine muhtaçtırlar… Bu destek milli Hami
Karargâh tarafından veya aracılığıyla yapılır. Gayrinizami harp kuvvetleri
bazı durumlarda yabancı bir Hami Karargâh tarafından da desteklenmelidir.” (agy, s. 11-22, Aşağıdaki Dipnotlar da kitaba aittir.)
“[1] Yabancı uzmanların Türk Kontrgerillacılarını eğitmesi konusunda sayısız örnek vardır. Bunlardan biri, 12 Mart döneminde basına yansımıştı. 12 Mart Muhtırası verildikten sonra Türkiye’ye gelen Güney Koreli
Kontrgerilla uzmanları, Türkiyeli meslektaşlarına ders verdiler. Böylece
Kore savaşındaki hizmetlerinden dolayı, Türk hâkim sınıflarına olan vefa
borçlarını yerine getiriyorlardı.
“Kontrgerillanın eğitimi konusunda ikinci örnek, AYDINLIK gazetesinin 26 Temmuz tarihli sayısında yayınlandı. Üçüncü cildimizde yer alan
bu örnekte, iki CIA ajanının, Türkiye’de MİT mensuplarına ve jandarma
subaylarına sabotaj dersi verdiği belirtiliyordu. Dersler 1976 yılı yaz ayla-
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rında, Ankara Jandarma Astsubay Hazırlık ve Sınıf Okulunda verilmişti.
Dersler birkaç hafta sürmüş, eğitim sırasında okulun yanındaki alana çeşitli patlayıcı maddeler atılmıştı.
“Başka bir örnek ise, Vietnam’da savaşan Amerikan Yeşil Berelilerinin 1968-1971 yıllarında Türkiye’de yaptıkları eğitimdir. 14 Ağustos
1978 tarihli AYDINLIK’ta yer alan habere göre, ABD askerlerinin eğitim
yaptığı yer, Özel Harp Dairesine bağlı Özel Birliğin üs olarak kullandığı
Bolu Dağcılık Okuluydu. Yeşil Berelilerin eğitiminde, Özel Harp Dairesinin Özel Filosu da görev aldı. Eğitimin amacı, bir yandan Amerikalı askerlerin Vietnam’a gitmeden önce Türkiye dağlarında son hazırlıklarını
yapmaları, diğer yandan da Türkiyeli Kontrgerillacıların Vietnam tipi bir
milli kurtuluş savaşını bastırmak için yetiştirilmeleriydi.
“[2] 12 Mart döneminde Faik Türün’ün Kontrgerilla karargahında
görev yapan provokasyon uzmanı Hiram Abas ve polis şefi Şükrü Balcı
CIA’da eğitim görmüşlerdi. Bunlar hâlâ karanlık faaliyetlerine devam
ediyorlar. AYDINLIK gazetesinin Kontrgerilla yayını sırasında kendilerine “Genç Subaylar” adını veren bir grup faşist, gazeteyi “CIA ajanlığıyla”
suçlayan gizli bildiriler çıkarttı. AYDINLIK yayınını önlemek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Yılların sadık Amerikan uşaklarının AYDINLIK’ı “CIA ajanlığıyla” suçlamaya kalkması, Amerika’nın ve CIA’nın
Türkiye’de ne kadar teşhir olduğunu gösteriyor. Bunlar devrimcileri karalayabilmek için, kendi suratlarına haklı olarak yapışmış çamuru onların üzerine bulaştırmaya çalışıyorlar.
“[3] AYDINLIK gazetesi Jandarma Genel Komutanlığının “Gizli”
belgesini yayınlarken, Jandarma Genel Komutanının emri ve İstanbul 8.
Sulh Ceza Mahkemesinin kararıyla basıldı ve arandı. Mahkemenin arama
gerekçesi, “gizli belgeleri yayınlamak suretiyle devlet güçlerini deşifre etmek”ti. Oysa belge hazırlanırken yararlanılan kaynaklardan da görüldüğü gibi, halktan ve ordunun alt kademelerinden gizlenen bu belgeler tamamen Amerikan patentliydi. AYDINLIK gazetesi 13 Temmuz 1978 tarihli
sayısında olayı şu başlıklarla halka duyurdu: “Jandarma Genel Komutanının ve hükümetin ‘gizli’ diye yasaklamak istediği belgeler Pentagon’da
geri ülkelerin savunmalarını yok etmek için hazırlandı”; “‘Devlet sırrı’
dedikleri Kontrgerillanın Türkiye’nin savunmasıyla hiçbir ilgisi yok”;
“Türkiye’nin savunması emperyalistlerin hazırladıkları halkı bastırma
tertiplerini alt ederek sağlanabilir. Asker-sivil tüm yurttaşları bağımsızlık
ve özgürlüğümüzü zedeleyen Kontrgerillayı teşhir etmeye çağırıyoruz.”

Buraya kadar anlatılanlar, maddi belgelere dayandığı için büyük ölçüde
doğrudur ve onlara biz de aynen katılırız.
Yanlış olansa şudur: Amerika, uydulaştırıp hâkimiyeti altına aldığı ülkelerde Kontrgerilla şubelerini “1960’lı yılların başından itibaren” kurmamıştır.
Çok daha önceden kurmuştur. Mesela Türkiye, 1952 18 Şubatı’nda NATO’ya
girmiştir. Kontrgerilla ise, bu tarihten tam 6 ay sonra “Seferberlik Tetkik
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Kurulu” adıyla kuruluyor, Türkiye’de. Bu ad, 1965 yılı “Özel Harp Dairesi”
olarak değiştiriliyor.
Kaldı ki Türkiye’nin ABD’de Kontrgerilla eğitiminden geçen ilk birkaç
Kontrgerillacısından biri olan Türkeş, bundan daha da önce, 1940’lı yılların
sonlarına doğru bu hainane cinayet örgütüne kaydını yaptırıyor ABD’de.
İkinci Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru yoldaşlarımızın da hatırlayacağı gibi (söz etmiştik çünkü daha önce), Almanya’nın bu savaştan hezimetle
çıkacağını gören Hitler’in istihbarat örgütünün başındaki hain ve zalim Nazi
Reinhard Gehlen, Amerikalılara haber göndererek bir Amerikan uçağıyla,
350 kişilik karargâhıyla birlikte Amerika’ya uçuyor. Orada Nazi İstihbarat
Sistemine göre CIA’yı organize ediyor.
Daha sonrasındaysa (Amerika’daki işini bitirdikten sonra) savaş sonrası
yeniden oluşturulan Federal Almanya’ya geri dönüyor, orada bugünkü Almanya’nın istihbarat servisini kuruyor. 1979 yılına kadar da yaşıyor.
Kontrgerilla da temel ilkeleri açısından Nazi İstihbarat Örgütü’nü baz alır.
Nazi örgütünün takip, espiyonaj, sorgulama, işkence ve psikolojik harp teknikleri üzerine inşa edilir, tabiî geliştirilerek.
Zaten Bin Kalıplı da daha önceki yazılarımızda konu ettiğimiz gibi buradaki yanlışını “Çiller Özel Örgütü” adlı kitabında düzeltir.
Bin Kalıplılar’dan yukarıda yaptığımız aktarmalarda yanlış olan görüş
buydu.
Bin Kalıplılar’ın kitabı, 12 Mart Faşist Darbesi sürecinde Birinci Ordu ve
İstanbul Sıkıyönetim Komutanı Faik Türün’ün İstanbul’daki işkencecilerin
başı olduğunu ve onun emrinde CIA’da eğitim görmüş Hiram Abas ve Şükrü
Balcı’nın çalıştıklarını anlatır. Doğrudur, öyle olmuştur.
Aynı süreçte, aynı faşist ve Kontrgerillacı kafa yapısındaki kardeşi Tevfik
Türün de Ankara Sıkıyönetim Merkez Komutanıdır. Kızıldere Katliamı’nı da
(Mehmet Eymür ve benzeri MİT-CIA unsurlarının gerçekleştirdiği operasyonu da) bu azgın faşist yönetmiştir. Mahir’in cenazesini Kızıldere’den annesi,
kiraladığı bir kamyonetle Ankara’ya getirdiğinde, onları emrindeki askerlerle
birlikte Tevfik Türün karşılar. Ama bu bir dostluk karşılaması değildir. Mahir’in annesine “evladını bir katliamda kaybetmiş olan anneye”, ağır hakaretler savurur. Kamyonetçiyi de; “Bir teröristin leşini niye arabana alıp taşıyorsun”, dedikten sonra küfürlerle birlikte tekme tokat döver. Yani böylesine
gözü dönmüş, azgın, CIA’ca devşirilmiş faşist kardeşlerdir bunlar.
Faik Türün, 1950’de Kore Savaşı’na, ABD Emperyalistlerinin safında savaşmak için gönüllü olarak gider. Ve tüm savaş süresince-1950-1953 yılları
arasında vuku bulan bütün çarpışmalara katılır. Belli ki o tarihten önce bu da
CIA’ca devşirilmiş ve onun ideolojisiyle doktrine edilmiştir.
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Bin Kalıplılar’ın midesizliği:
ABD hizmetkârı Demirel’le yakın dostluk
İşte bu azgın faşisti Süleyman Demirel, Adalet Partisi’nden senatör seçtirmek ister. Fakat İstanbul Halkı bu faşisti seçmez.
Aynı Demirel, bu kez 1977 seçimlerinde bu aşağılık satılmışı Manisa’dan
milletvekili seçtirir, Meclise gönderir.
Ve yine aynı Demirel, 1980 yılında Fahri Korutürk’ün cumhurbaşkanlığının sona ermesinden sonra cumhurbaşkanı adayı olarak yine onu gösterir.
CHP’nin gösterdiği Muhsin Batur’un karşısına bunu çıkarır. Fakat 6 ay boyunca yapılan oylamalardan bir netice alınmaz, bilindiği gibi. O sürede İhsan
Sabri Çağlayangil vekâlet eder cumhurbaşkanlığına.
Sonradan anlaşılacaktır ki, bu seçimlerden bir sonuç çıkmaması da bir
ABD planıymış. Çünkü ABD, 12 Eylül Faşist Diktatörlüğünü oturtmayı
planlıyormuş. O diktatörlüğün gerekçelerinden biri de mevcut partilerin artık
memleketi idare edemediği, bir cumhurbaşkanı bile seçemediği şeklindeydi.
Tabiî başka gerekçeleri de vardı…
Yani bu azılı faşist, Demirel’ce böylesine el üstünde tutuluyor, kollanıp
gözetiliyor, onun devlet yönetiminde etkin rol oynamaya devam etmesi sağlanıyor, isteniyordu.
Tüm siyasi hayatını ABD’ye uşaklık ederek geçirmiş Tevfik Türün gibi,
Denizler’in idam kararını veren mahkemenin savcısı Baki Tuğ gibi yığınla
satılmışı, ABD ajanını Meclise taşımış, onlara partisinin üst yönetiminde koltuklar vermiştir Demirel.
İşte bu ABD hizmetkârı faşist, devrimci düşmanı Demirel, tüm şürekâsıyla
birlikte bugün Bin Kalıplılar’ın müttefikidir, yakın dostları arasındadır.

Bin Kalıplı bu, sapıtacak illa ki:
“Amerikan Emperyalistlerinin İflası”(!)
Bin Kalıplılar bu kadar midesizdir, aşağılıktır, devrimcilikten, demokratlıktan uzaktır.
Şimdi de yoldaşlar, gelelim Bin Kalıplılar’ın sapıtmasına. Dedik ya bunların kafalarının ayarı bozulmuştur bir kere, diye. İşte öyle. Önlerinde ne kadar
somut belge de olsa bunlar illa ki bir yerde ipi kıracaklar ve saçmalamaya başlayacaklar. Şimdi de onu görelim, yoldaşlar. Yukarıda aktardığımız satırların
hemen devamında şu başlığı atarlar: “Amerikan Emperyalistlerinin İflası”.
Bu başlık altında da şu meczupça düşünceleri öne sürerler:
“Bu sözler söylendikten sonra, köprülerin altından çok sular aktı.
Amerikan emperyalistlerinin Kontrgerilla teorisi iflas etti. Asya, Afrika
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ve Latin Amerika halkları dünya jandarmasına ağır darbeler indirdi.
Şimdi dünya iki süper devletin rekabetine sahne oluyor. Sovyetler Birliği’nin sosyal-emperyalist bir ülke haline gelmesiyle, dünya manzarası değişti. Amerikan emperyalistleri gerilerken, Sovyetler ilerliyordu. Özellikle
1970’lerden sonra Amerika’nın arzusu mevzilerini korumak, Sovyetler
Birliği’ninki ise yeni mevzileri ele geçirmektir.
“Artık Amerikan emperyalistlerinin “hoşa gitmeyen” iktidarları bir
çırpıda değiştirdiği, Üçüncü Dünya ülkelerinin kaderlerinin büyük ölçüde
Pentagon’dan tayin edildiği günler geride kalmıştır.
“Bu şartlarda, artık Türkiye’deki Kontrgerilla faaliyeti de doğrudan
doğruya Amerika’nın kuklası durumunda değildir. Türkiye üzerindeki
Sovyet tehdidi ve faşizmin tecrit olması yüzünden, Amerika Kontrgerillayı eskisi gibi yüzde yüz desteklememekte, onu bir yedek güç olarak
yaşatmayı daha uygun bulmaktadır. Türkiye’nin en gerici güçlerinin
kontrolündeki Kontrgerilla ise, Amerikan işbirlikçiğini savunan bir örgüt
olarak Türkiye hâkim sınıflarının bütününü ve Amerikan emperyalizmini kendisine tam destek sağlamaları için ikna etmeye uğraşmaktadır…”
(agy, s. 22-23)

İşte gördük, Mao Zedung Düşüncesi’nin nelere kadir olduğunu bir kez
daha yoldaşlar. Yukarıda, bundan önceki aktarmalarımızda ortaya koydukları
tüm belgeleri Bin Kalıplılar, işte bu son aktarmada görüldüğü üzere bir anda
ellerinin tersiyle itip geçiyorlar. Yalayıp yutuyorlar, o belgelerde ortaya konan
gerçekleri. Olmamış sayıyorlar.
Ve başlıyorlar tam da o yıllarda Pekin’deki ÇKP Karargâhında Mao Zedung Düşüncesi tarafından üretilen, dünya gerçekleriyle zerre ilgisi olmadığı
gibi, o gerçekleri tersyüz eden zırvalamaları tekrarlamaya. Bunlar da aynı tarikatın Türkiye şubesi ya; tekrarlamazlarsa olmaz, dinden çıkmış olurlar.
Ne diyorlar?
Amerika artık dünya ülkelerini eskisi gibi yönetemiyor. Oralardaki iktidarları bir çırpıda değiştiremiyor. O günler geride kaldı.
Niye geride kalmış o günler?
1) Asya, Afrika ve Latin Amerika Halkları dünya jandarmasına ağır darbeler indirdi.
İşte bu ağır darbeler yüzünden öylesine halsiz kalmış ki dünya jandarması
ABD, eski gücünü yitirmiş tümüyle.
2) Şimdi dünya iki süper devletin rekabetine sahne oluyor. Sovyetler Birliği’nin sosyal-emperyalist bir ülke haline gelmesiyle, dünya manzarası değişti. Amerikan Emperyalistleri gerilerken, Sovyetler ilerliyordu. Özellikle
1970’lerden sonra Amerika’nın arzusu mevzilerini korumak, Sovyetler Birliği’ninki ise yeni mevziler ele geçirmektir.
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Bu zırvalama da gerçeği tümüyle tersyüz etmektedir, yoldaşlar. Artık tam
anlamıyla bir bunak durumuna düşmüş olan Mao’nun gördüğü hayallerin,
gerçeklerin yerine konulmasından ibarettir.
Oysa, o yıllarda da adım adım çürümekte ve çöküşe gitmekte olan kimdir,
yoldaşlar?
Sovyetler Birliği. Marksist-Leninist prensipleri terk ettiği için SBKP, komünist bir parti olmaktan çıkar, ülkeyi devrimci bir yönde ilerletemez, toplumda çürüme başlar ve çöküş gelir.

Amerikan Emperyalistleri bütün kudurganlığıyla
halklara zulmetmeye devam ediyor hâlâ
Amerikan Emperyalistleri ise dünyanın birkaç ülkesinde ulusal kurtuluş
savaşlarının zaferleriyle yenilgiye uğramış olsalar da bütün dişleri ve tırnaklarıyla zulümlerini ve saldırganlıklarını korumakta, sürdürmektedirler.
İşte o yıllardan 5 yıl kadar önce Şili’deki sosyalist Allende iktidarını Amerikancı faşist Pinochet’nin önderlik ettiği bir darbeyle yıkmışlardır. Latin
Amerika ülkeleri faşist diktatörlükler altında inlemektedir. Afrika ve Asya’nın
mazlum ülkeleri de, tabiî bölgemiz Ortadoğu da.
İşte bu kitabın yayımından iki yıl sonra Türkiye’de Paul “Henze’in oğlanları” aracılığıyla 12 Eylül Faşist Darbesi’ni yaptırtmıştır Amerika.
Ne diyor Bin Kalıplılar yukarıda?
Türkiye’de faşizm “tecrit” olmuştur, diyor. Daha önceki yazılarımızda da
bunlardan aktardığımız makalelerde görüldüğü gibi, o yıllarda bunlar, faşizm
tehlikesinden söz edenleri “Sovyet Sosyal Emperyalistlerinin Beşinci Kolu”
olmakla suçluyorlardı. “Siz böyle demekle Yeni Çarlar’ın Türkiye’yi işgal
planlarına hizmet ediyorsunuz”, diye manyakça düşünceler öne sürüyorlardı.

Bin kalıplılar kafalarıyla değil, işkembeleriyle düşünüyor:
“Kontrgerilla artık ABD güdümünde değil”
Hele şu satırlardaki düşünce sefaletine ne dersiniz?
“Bu şartlarda, artık Türkiye’deki kontrgerilla faaliyeti de doğrudan doğruya Amerika’nın kuklası durumunda değildir.”
Amerika kuruyor, başta Özel Harp Dairesi ve MİT gelmek üzere hemen
bütün askeri birliklere ve İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı gibi önemli
siyasi kurumların tepesine yönetici olarak yüzlerce CIA ajanı ile birlikte yerli
satılmış faşistleri yerleştiriyor. Ve her gün, her saat bunlara görev yaptırıyor;
işkenceler, sorgulamalar, faili meçhuller yaptırıyor. Sivil örgütü MHP’nin Ülkücü Komandolarına her gün 3, 5, 10 masum devrimci genci katlettiriyor, yani
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olanca hızıyla ve sistemli biçimde Türkiye’yi 12 Eylül Faşist Diktatörlüğünün
bataklığına doğru sürüklüyor, götürüyor.
Bin Kalıplılar’sa tüm bu olan bitenleri Yeni Çarlar’ın, Sovyet Sosyal Emperyalistlerinin işi saydığı için Kontrgerilla’nın Türkiye’de kendi başına kaldığını, ABD’den ayrı düştüğünü iddia ediyor. Güya ABD eskisi gibi yönetemiyormuş. Kontrgerilla da böylelikle ABD’nin kuklası olmaktan çıkmış.
Yahu sahibi ABD. ABD ortadan kalkınca yahut devreden çıkınca bu alçak
cinayet örgütü de otomatikman devreden çıkar, dolayısıyla da işlevsizleşir ve
bir anlamda o da ortadan kalkmış olur.
Ne yazık ki zırvalamalar bununla kalmaz. Devam ederler şöyle:
“Türkiye’nin en gerici güçlerinin kontrolündeki Kontrgerilla ise, Amerikan işbirlikçiliğini savunan bir örgüt olarak Türkiye hâkim sınıflarının bütününü ve Amerikan emperyalizmini kendisine tam destek sağlamaları için ikna
etmeye uğraşmaktadır.”
Yukarıdaki zırvalamalarda savunulan tez şudur: Kontrgerilla, ABD’nin
desteğinden yoksun kalmış. Üstelik Türkiye egemen sınıflarının bütününün
desteğinden de mahrum kalmış. Bunlara yalvarıyormuş beni yeniden eskisi
gibi destekleyin, diye.
Peki kimin kontrolündeymiş bu yalnız kalan Kontrgerilla?
“Türkiye’nin en gerici güçlerinin”.
E, kim bunlar?
ABD’nin yönettiği güçler değilmiş, ABD tarafından Kontrgerilla desteklenmediğine göre. Türkiye egemen güçlerinin de genelinin desteğine sahip
değilmiş.
İyi de yahu bu en gerici güçler kimin desteğine sahip?
O belli değil.
Böylesine manyamada sebep mi olur, gerekçe mi olur… Salla gitsin.
Ha bir de artan Sovyet tehdidi Kontrgerilla’yı bu duruma düşürmüş.
Bunlarda zerrece akıl, mantık kalmış olsa, bu zırvalamaları yapmazlar.
Hiç ilgisi yok da, varsayalım ki bunların dediği gibi olsun. Yani artan bir
Sovyet tehdidi olsun Türkiye’de.
Böyle bir durumda Amerika ne yapar?
Kontrgerilla dahil Türkiye’deki bütün güçlerini en aktif şekilde desteklemeye ve onları savaşa sürmeye girişir, öyle değil mi?
Mademki rekabet halinde olduğu Sovyetler saldırıya geçti, bunun da bir
mukabelede bulunması, en azından bunların zırvalamasını kabul edip savunmada olduğunu varsaysak bile, kendini destekleyen ya da kendisine bağlı güç549

lere, tabiî Kontrgerilla da bunların içinde oluyor, sımsıkı sarılması, onların
güçlerini daha da arttırmak için çabalaması gerekmiyor mu?
Elbette ki gerekiyor.
Ama Bin Kalıplılar ne iddia ediyor?
Bunun tam tersini.
Yani yoldaşlar, bunların tüm tezlerinin ve mantıksal çıkarsamalarının hiçbir iler tutar yanı yok. İşte böyle bir zavallılar kulübüdür aslında bunların dergâhı. Akıl fukaraları kulübüdür.
Ama sadece bu değildir. Aynı oranda da bunlar namussuzdur, dönektir, ahlâksızdır. Üstelik de bu zavallılıklarını, zırvalamalarını hiç görmezler…
Bin Kalıplılar’ın bu kitabı 247 sayfadır. Böyle bazı zırvalamalar dışında
gerçekten de tümüyle somut belgelere dayanarak Kontrgerilla teşhir edilmektedir.
Fakat bu teşhirden ve somut belgelerden kim ne anladı dersek, sonuçtan
bakarsak, gerçekten de bunların pek bir şey anlamadığını ve o maddi belgelerle ortaya konan gerçeğin bunlarca pek umursanmadığını görürüz. Gösterelim.
Kontrgerilla’nın Türkiye’deki merkez üssü olarak nereyi gösteriyor kitap?
Özel Harp Dairesini, değil mi?
Yukarıda netçe belirtilir bu. Daha kitabın başka yerlerinde de aynı konu
işlenir.

Daha 12 Eylül yaklaşırken
Bin Kalıplı NATO’culuk kalıbına giriyor
Evet yoldaşlar: Tarih 29 Haziran 1981’dir. Bin Kalıplılar Dergâhı mollası
ifade vermektedir, 12 Eylül Faşist Darbesinin polis ve savcılarına. Dedikleri
aynen şudur:
“Özellikle şunu belirtelim: Partimiz “Özel Harbi” dış tehdide karşı son
derece gerekli gördüğünü defalarca belirtmiştir. Biz bunun önemini çok
derinden kavramış bir partiyiz. Bu nedenle Özel Harp Dairesinin yasal
kuruluş amacına ve yasal gördüğümüz bu anlamdaki faaliyetlerine karşı
çıkmadık, hatta bunları gerekli gördük.” (Türkiye İşçi Köylü Partisi İddianame ve Sorgu, s. 132-133, Sahibi: Av. Hüseyin Gökçearslan, Derleyen: Selim
Arıkdal, Av. Hüseyin Gökçearslan’ın Önsöz’ünün yazım tarihi: 31.08.1981)

Artık o yıllarda ve hatta 12 Eylül’e yaklaşan yıllarda Bin Kalıplı, tümüyle
bir kalıp daha değiştirmiştir. NATO’cudur gayrı. Amerikancıdır, Özel Harp Dairesi’cidir, 12 Eylül Faşist Darbesi yandaşıdır yani o dönemde ne kadar rezillik
varsa siyasi planda, hepsinin benimseyicisi, taşıyıcısı, savunucusudur. Daha
önce gösterdik ama bir kez daha tekrarlayalım burada. İşte belgelerden biri:
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“NATO’yu Sovyet Tehdidine Karşı Önemli Bir Etken Olarak Değerlendirdik
“TİKP, yurdumuzun savunulması konusunda o kadar ciddi ve sorumlu bir tutum almıştır ki, NATO’nun geçmiş dönemdeki niteliğinden doğan
yargıların dahi üzerinde düşünerek, Sovyetler Birliği’ne teslimiyet yönünde bir NATO’dan ayrılışa karşı çıkmış, NATO’nun Moskova tehdidi
karşısında yarattığı ağırlığı tespit etmiş, Sovyetler Birliği’nin yayılmasını
gemleyen her güce önem vermiştir. Bütün bunları gözlerden saklamaya
çalışmak, hatta tersyüz etmek hukuki bir tutum değildir. TİKP Başkanlık
Kurulu’nun NATO Bakanlar Konseyi toplantısı ile ilgili 25 Haziran 1980
günlü bildirisi, yoruma yer bırakmayacak kadar açıktır:
‘NATO, değişen dünya durumu nedeniyle bugün Sovyet tehdidine
karşı bir savunma örgütü niteliği kazanmıştır. (…)
‘Türkiye İşçi Köylü Partisi NATO’dan Sovyetler Birliği’ne teslimiyet
yönünde ayrılışa karşıdır. Bugün Türkiye’nin NATO’dan ayrılması için
kampanya yürütenler, ülkemizin bağımsızlığına hizmet etmiyorlar. (…)”
(Türkiye İşçi Köylü Partisi İddianame ve Sorgu, Yayımlayan: Av. Hüseyin
Gökçearslan, s. 130)

Amerikancılık kalıbını tabanına benimsetmek için
aba altından sopa gösteriş
Ve yoldaşlar, bu Bin Kalıplı düzenbazlar, Kontrgerilla’nın da, NATO’nun
da en tepesindeki efendiyi yani CIA’sı, Pentagon’u ve Washington’uyla birlikte Amerika’yı da savunurlar hiç utanıp sıkılmadan. Daha önce de göstermiştik
bu rezilliklerini, bu utanç verici alçalmalarını ama yine bunu da bir kez daha
tekrarlamış olalım burada. Önce, Gün Zileli’nin anılarından gösterelim yaptıklarını:
“Parti ‘tabanı’na, ‘Sovyetler Birliği’nin tek başına baş düşman haline geldiği ve ABD ile ittifak yapılabileceği’ siyasetini benimsetmek, öyle
kolay olmadı. Kongre öncesi ‘çalışma komitesi’ toplantılarında, ilçe ve il
kongrelerinde, bu konuda ilk kez açıktan açığa parti içi bir muhalefetin
ortaya çıktığı gözlendi. Bu muhalefet, ancak parti başkanlık kurulunun
tüm ağırlığını, topyekûn terazinin bir kefesine koymasıyla alt edilebilirdi. Bu yüzden, biz merkez yöneticilerinin, ‘hızır’ gibi, neredeyse tüm kritik ilçe ve il kongrelerine yetişmemiz ve başkanlık kurulunun, tümüyle,
‘yeni’ siyasetin arkasında olduğu mesajını vermemiz icap etti. Doğu’nun
ve benim de üyesi olduğum Çankaya ilçe kongresinde, bu konuda yapılan
oylamayı hatırlıyorum. ‘Sovyetler Birliği’ni baş düşman, ABD’yi müttefik ilan’ eden önerge oylanırken, ben ve Doğu, en önde, üstelik ayağa
kalkarak ve geriye dönüp üyelerin ne yönde oy kullandığını tehdit edici
nazarlarla kontrol ederek, ‘mesaj’ vermenin de ötesine geçtik. Oylamayı
kazanmamıza rağmen, aleyhte oy verenlerin sayısının küçümsenmeyecek
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bir yekûnu bulması, bizi derin derin düşündürmüştü. Bu muhalefet, daha
üst kongrelerde elene elene cılızlaştı, genel kongrede ise bizim ‘merhamet
ve himayemizi’ gerektirecek ölçüde, sembolik hale geldi.” (Gün Zileli, Havariler, s. 401-402)

Bir kez de 12 Eylül Faşist Darbesinden tam 15 ay sonra 1981’de 12 Eylül
Mahkemeleri karşısında söylediklerine bakalım, oradan görelim yapılanı:
“(…) Savaş, bütün ülkelerde, bütün dünyada, savaşın gerçekten başını çekenlere karşı yürütülmelidir. Bugün Rusya’ya karşı barışı savunan
bütün kuvvetler, ister emperyalist olsunlar, ister sosyalist olsunlar, isterse
başka türden bir kuvvet oluştursunlar, bunlar barışı savundukları için
dünya barış cephesinde bir kuvvettirler.
“Bugün savaşa kimin buhranı yol açıyor? Yaygın bir revizyonist propaganda var, batının buhranı yumuşamayı sona erdiriyor ve savaşı getiriyor diye. Bunun kaynağı, doğrudan kendisi savaşa doğru ilerlemek
zorunda kalan, bir buhran içinde olan Rus sosyal emperyalizmidir. Bugün, dünya savaşı tehlikesi doğrudan doğruya Sovyetler Birliği’nin bütün
alanlardaki buhranından kaynaklanmaktadır.” (35 klasörlük TİKP Dava
Dosyasından derlediğimiz belgeler, s. 121)

İşte gördük yoldaşlar, Bin Kalıplılar’ın içine girdikleri bu yeni kalıpta artık
ne Kontrgerilla vardır, ne emperyalizmin saldırgan örgütü NATO, ne de ABD
Emperyalistleri. Bunların hepsi artık Bin Kalıplılar’ın dost ve müttefikidir.
Tabiî bunların tezgâhladığı 12 Eylül Faşist Darbesi de bunlarca dosttur, desteklenmesi gereken bir harekâttır. Hatta, o denli desteklerler ki onun yaptığı
zulmü, ekonomik ve siyasi zulmü, sendikaların kapatılmasını, İşçi Sınıfının
grev ve toplusözleşme hakkının elinden alınmasını, yüz binlerce devrimcinin,
demokratın, aydının zindanlara doldurulmasını, işkencelerden geçirilmesini,
darağaçlarına çıkarılmasını az-yetersiz bulurlar. Daha sert gidin bu teröristlerin üzerine, köklerini kazıyıncaya kadar ara vermeden devam edin yaptıklarınıza diye teşvik ederler bu “Henze’nin Oğlanları”nı, hain, satılmış generalleri.

Bin Kalıplılar “güncelleme” adı altında
deri değiştirir gibi kalıp değiştiriyorlar
Biz de üşenmedik. Gittik, Bin Kalıplılar’ın yayınevinden bu Kontrgerilla
kitaplarının 2009 tarihli 3’üncü ve en son basımını aldık. Hani bunların şöyle
bir huyu ya da günün moda jargonuyla “fıtrat”ı vardır ya; bunlar kitaplarını,
her yeni basımında o günkü yeni kalıplarının formuna ya da formatına mı
diyelim uygun biçimde yeniden yazarlar. Bunun adına da “geliştirme, yenileme, güncelleme” derler. Onların bu huyunu bildiğimiz için şunların kitabının
son baskısını bir görelim, dedik. Bakalım nasıl “geliştir”mişler, “güncelle”mişler.
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“Güncelleme”, daha kitabın adında başlıyor. Eskinin yani yukarıda incelediğimiz basımın adı “Resmi Belgelerle Kontrgerilla ve MHP” idi. Yenisininse “Kontrgerilla-I /Teorisi”dir. Kitaba bir de yazar adı eklenmiştir: Ferit
İlsever.
Bu yeni basıma Bin Kalıplılar Tekkesi Mollası D. Perinçek bir Sunuş yazıyor, 2008’de. İlk paragrafı şöyledir:
“Erdemli arkadaşım Ferit İlsever, üç ciltlik Kontrgerilla kitabını 40
yıllık mücadele içinde yazdı. İlk cildini her zamanki alçakgönüllülüğüyle
imzasız olarak 1978 yılında yayımlamıştı. İkinci cildi de yazılmıştı, ancak
okuyucuya sunulmadı. Bu eser, şimdi 1980 sonrası tecrübeleri de içeren
geliştirilmiş ve yenilenmiş haliyle kitaplıkların köşesindeki yerini alıyor.”
(agy, s. 11)

Bu yeni basıma Ferit İlsever de bir Önsöz yazıyor. O da şöyle diyor:
“Aslında bu üç cilt ilk kez 1979 yılında hazırlandı. (Yayım yılının doğrusu 1978 olacaktır. – Nurullah Ankut) Hatta 1. cilt Kaynak Yayınları’ndan ve Kontrgerilla ve MHP adıyla basıldı ve yayımlandı. (1978’de kitabı
basan Kaynak değil, Aydınlık Yayınları’dır. Bunu bilmesi gerekir. Çünkü o
tarihte Kaynak Yayınları yoktur. Kuruluşu bile 1982’dir. Neyse geçelim. – N.
Ankut) 2. ve 3. ciltlerimizi yayımlayamadan 12 Eylül Darbesi oldu.
“12 Eylül’den sonra ise, kaç kez girişimde bulunduysam, her seferinde
güncelleme gereksinimi duyduğum ve bunu gerçekleştiremediğim için 2.
ve 3. ciltleri bugüne kadar yayımlayamadım. Kısmet bugüneymiş! “Ergenekon” operasyonuyla hapse düşünce kitapları tamamlamaya karar
verdim. Kontrgerilla ve F-Tipi’nin böyle yararları da oluyormuş(!)” (agy,
s. 18)

Gördüğümüz gibi yoldaşlar, kitabın yeni basımının yapılamamasının sebebi “güncelleme gereksinimi duyduğum ve bunu gerçekleştiremediğim için”
imiş.
Burada yoldaşlar, hep diyoruz ya biz bu Bin Kalıplılar’la ayrı dünyaların
insanlarıyız, diye. İşte onun da sebeplerinden birini görmüş oluyoruz:
Biz, kitaplarımızın yeni basımlarını yaparken onların virgülüne bile dokunmayız. Sadece yazım hataları olmuşsa onları düzeltiriz. Ve deriz ki “artık
tarihe mal olduğu için virgülüne bile dokunmadan yeni basımını yapıyoruz.”
Bu ne demektir yoldaşlar?
Şu: Biz yarım yüzyıl önce ne söylemişsek herhangi bir konuda, bugün de
aynısını söyleriz. Çünkü görüşlerimizde, tezlerimizde bir değişiklik yoktur.
Teorimizin ışığıyla o gün de ele aldığımız meseleyi doğrusu neyse öylece,
netçe görüp ortaya koymuşuzdur. Bugün de aynı görüşün savunucusuyuzdur.
Tabiî ki hayatın gelişimi, akışı, yeni olaylar, yeni sorunlar çıkarır karşı553

mıza. Onları da yeni incelemelerimizle ele alır değerlendiririz ve sonra da
kitaplaştırırız. Yani yeni bir kitap yazarız her şeyiyle. Devrimci tutum budur.
Bin Kalıplılar’sa “güncelleme”, “geliştirme” maskesi altında her yeni basımda yeni kalıplarına uygun düşecek biçimde yeniden yazıyorlar kitaplarını.
Çünkü onlar, durup dinlenmeden kalıp değiştirirler, bir kalıptan çıkıp onun
tam benzemezi olan bir başka kalıba giriverirler. Onların hayatları işte böyle
kalıptan kalıba girmekle geçmiş. Yılan bile senede bir kez deri değiştirir. Bunlarsa bazen birkaç ayda bir görüş değiştirirler, kalıp değiştirirler.
Evet yoldaşlar, bu yeni basım kitaplarında “Yeni Çarlar”la, “Günden güne
güçlenen ve saldırganlığı artan ve Türkiye için en büyük tehdit haline gelen
Sovyet Sosyal Emperyalistleriyle” ilgili tek satır yok.
Yazamazlar çünkü. Yazsalar namus ve özgür akla sahip olan insanlar bunların yüzlerine tükürür. En azından ciddiye almaz.
O yüzden ne yapacaklar?
Eski alçakça ihanetlerini, yalanlarını, kandırmacalarını, acımasız, sapık
katillerin kurbanlarının cesetlerini yakarak yok etmeye çalışmaları gibi bunlar
da gizlemeye, örtmeye çalışacaklar. Bre namussuzlar! Tamı tamına 16 yıl boyunca kandırdığınız, kanına girdiğiniz yüzlerce masum genci, bu “Yeni Çarlar”, “İki Süper Devlet”, vb. namussuzluklarınızla iğfal ettiniz. Karşıdevrim
saflarında tuttunuz. Üstelik de gerçek devrimci harekete düşman kıldınız.
Hikmet Kıvılcımlı gibi Lenin sonrasında Marksizm-Leninizmin teorik
hazinesine en büyük katkıyı yapan ve bir devrimci ahlâk anıtı olan büyük
devrimci öndere çirkefçe, namussuzca saldırdınız, aldattığınız gençleri de saldırttınız.

Kaypakkaya’yı Kıvılcımlı’ya Deccal diyecek kadar
düşmanlığa iten Kariyerizm Hastalığıdır
Aynı dönemde Kıvılcımlı’ya daha gözü dönmüşçe yani Bin Kalıplı’yı bile
geride bırakacak denli saldıran biri daha vardı: İbrahim Kaypakkaya. Bu
kişi, Bin Kalıplı’nın çömezlerindendi. Fakat en bağnaz Maocu ve en keskin
Kıvılcımlı düşmanını oynayarak bu Bin Kalıplılar hareketi içinde yükselmek,
başa oynamak istiyordu. İşte bu sebepten, lafta keskinleştikçe keskinleşiyordu.
İşte bu kişinin Kıvılcımlı’ya saldırılarına bir örnek verelim:
“Aydınlık’ın bir de öbür yanı vardır: Yazı Kurulu üyeleri Aydınlık’ın
kapısını gümbür gümbür çalan Deccal’e bütün kapıları, hatta pencereleri ardına kadar açmışlar ve Deccal’ı baş köşeye oturtmuşlardır. Deccal
Mao Zedung’dan, Mao Zedung da Deccal’den rahatsızdır! Fakat burjuva
politikasıyla proletarya politikasını, burjuva dünya görüşüyle proletarya
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dünya görüşünü birbirine karıştırmak gibi ufak(!) bir gaflete düşen bu
baylar, cümle aleme, Mao Zedung ile Deccal’in ne de güzel anlaştıklarını,
hem anlaşmamaları için ortada bir sebep bulunmadığını, Deccal’in zaten
öteden beri (1967’den beri) Mao Zedung’u çok sevdiğini, ve onun izinden yürüdüğünü yutturmaya kalkıştılar! Deccal’e övgüler düzdüler! Deccal’in kulaklarına fısıldadığı “Sosyalist Kurultay” mavalını cümle aleme,
Mao Zedung damgasıyla okumaya kalktılar! Neredeyse Deccal’in önünde
secdeye inmeyenleri, Mao Zedung’a ihanet suçuyla mahkûm edeceklerdi.
“(Dergide Deccal’i okuma ve kavrama kampanyası açtılar.) (Deccal’le
beraber haykırdılar: “Anarşi yok, büyük direniş”.) Durum tam anlamıyla
böyleydi ve bir kısım arkadaşlarımız Deccal’in tuzağına bile düştüler. İbret olsun diye, o gün Deccal’e düzülen övgülerden uzun bir parçayı buraya aktarmayı gerekli buluyorum.”(http://www.sosyalistzemin.com/showthread.php?t=1940, İbrahim Kaypakkaya’nın İki Önemli Yazısı)

O dönemde Bin Kalıplı, kendisiyle birlikte MDD’den kopan grubun tamamını Kıvılcımlı’ya düşman edememişti. Kendisi de zaten ihanetini henüz karnında taşıyor, saklıyor, tam ortaya koyamıyordu. Bu sebeple yazı kurulundaki
bazı kafası tam işlemekten alıkonmamış kişiler, Kıvılcımlı’yı okuyunca onun
doğruları ortaya koyduğunu anlıyorlardı. Kendilerince yahu tamam Maocu
olalım da ama Kıvılcımlı da doğru şeyler söylüyor. İkisini de benimsesek daha
iyi olmaz mı, şeklinde düşüncelere sahiptiler. O sebeple de Kıvılcımlı’dan
dergilerinde yayımlanmak üzere yazılar istiyorlar, Usta da genel tutumuna uygun olarak herkes gibi bunlara da veriyordu makalelerini.
İşte Kaypakkaya’nın hazmedemediği bu oluyordu. Onun için dünyada tek
tekke vardı, onun da merkezi, ana karargâhı Pekin’deki ÇKP’ydi. Onun da
şeyhi Başkan Mao’ydu. Zaten kanlı canlı duruyordu orada. Üstelik de Başkan Mao, dünyanın her ülkesine dair bilinmesi gereken bütün gerçekleri zaten
ortaya koymuştu en kesin biçimde. Yapılması gereken, o risalelerdeki mekân
gösteren kelimelerin yerine Türkiye ibaresini yazıp okumak, ezberlemekti. O
risalelerin dışında gerçek aramak maazallah dinden çıkmak anlamına gelirdi.
“Bütün Yazılar” başlığıyla yayımlanan yazıları okununca Kaypakkaya’nın bu anlayışı netçe görülür.
İşte Kaypakkaya, bu kariyerizm hastalığı yüzünden yukarıda aktardığımız
satırlarında olduğu gibi Kıvılcımlı’ya hayâsızca saldırmaktadır. Hem de hiçbir
haklı sayılabilecek görüş, tez ortaya koyamadan.
Dikkat ettiniz mi, yukarıda aktarılan iki paragrafta kaç kez Kıvılcımlı Usta’ya “deccal” diye küfredildiğine?
Biz saydık, tam 13 kez.
Deccal: Dinsel inanışa göre Ahir Zamanda yani kıyametin yaklaştığı zamanda ortaya çıkacağına, toplumda fitne, bozgunculuk, karışıklık yaratacağı555

na inanılan kötülük simgesi figürdür.
Kıvılcımlı Usta ki, o günlerde Kaypakkaya’nın babasının yaşı kadar devrimci kıdeme sahip. Kendi yaşı kadar da Türkiye Parababalarının zindanlarında yatırılmış, geçtiği onlarca işkence odasından hep başı dik çıkmış, teori,
pratik ve devrimci ahlâk anıtı bir önderdir. Ama nerede Kaypakkaya’da o değerleri anlayabilecek kalite?

Devrimci gençleri anarşistlikle suçlayan Kaypakkaya’ya
Devrimci Gençlikten tepki
Kaypakkaya, Bin Kalıplılar Tarikatının taifesinden olduğu için o dönemde
hazırlanmakta olan 12 Mart Faşist Diktatörlüğüne uygun zemin oluşturabilmek için polis ve Kontrgerilla’nın MHP’li faşist ülkücüleri tarafından yapılan
kanlı saldırılar karşısında nefis müdafaası yapan devrimci gençleri tüm Bin
Kalıplılar gibi anarşistlikle suçluyordu. Yani antifaşist, antifeodal gençlik mücadelesine katılmadıkları gibi, katılanları da anarşist diye yaftalıyordu bu Bin
Kalıplılar. Biz, Kaypakkaya’nın da öğrencilerinden olduğu İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampusunun Fen Edebiyat Fakültesinde okuyorduk aynı günlerde, 1967-1971 yılları arasında. Edebiyat Fakültesindeki Türkoloji, Tarih
ve Arap-Fars Filolojisindeki gerici öğrencilerin yoğunluğu yüzünden burası
devrimci kavgaların en çok verildiği yer oldu. Ve Beyazıt Kampusunun gericilerden, faşistlerden en son kurtarılan bölümü oldu. Bu kavgaların bir tekinde
bile biz Kaypakkaya’yı görmedik.
O günlerde İstanbul’un her bölgesinde verilen devrimci kavgada yer alan
gençleri tanıyorduk. Yani birbirimizi tanırdık. Kaypakkaya, başka herhangi
bir yerde de o kavgaların birine olsun karışmış kişi değildir. Üstelik söylediğimiz gibi, bu Bin Kalıplılar kavga veren devrimci gençlere anarşist diye
yaftalamalarda bulunuyordu. Tıpkı dönemin Parababaları sözcüleri gibi.
İşte bu sebepten de Dev-Genç (Türkiye Devrimci Gençlik Federasyonu)
bunlara hiçbir toplantıda söz vermeme, bunları konuşturmama kararı almıştı.
Nitekim İstanbul Gümüşsuyu Kampusunda yapılan Dev-Genç İstanbul Bölge
Yürütme Kurulu’nun yönetimindeki toplantıda Kaypakkaya söz alıp konuşmak istemiş, söz verilmemiştir. Buna karşı çıkınca da toplantıdan atılmış, üstelik de bazı aşırı heyecanlı gençler tarafından dövülmüştür.
Yine o günlerde Kaypakkaya’nın da okulu olan Çapa Yüksek Öğretmen
Okulu öğrencilerinden Hüseyin Aslantaş, Çapa’daki Okulu basan gericilerin
kurşunlarına hedef olarak katledilmişti.
Hüseyin Aslantaş, bütün Yüksek Öğretmen Okulu öğrencileri gibi derslerini Beyazıt Kampusunun Fen-Edebiyat Fakültesinde görürdü. Yani aynı
fakültede aynı sıralarda oturarak ders görürdük. İlk geldiği günden itibaren ta556

nışmış, kavgamızı benimsetmiştik. Buradaki kavgaları okulumuzun “Savunma Komitesi Başkanı” olarak biz yönetiyorduk. Tabiî okulumuzdaki diğer
devrimci yoldaşlarımızın ortak organizasyonu çerçevesinde. Ama o bölümün
başında biz vardık. İşte bu sebepten Hüseyin Aslantaş’ı yakından tanırız. Sessiz, sakin, ölçülü, dengeli, mütevazı, yoldaşlarına karşı sevecen ve saygılı,
aynı oranda da gözü pek, atılgan, her kavganın en önünde yer alan bir yoldaşımızdı…
Katledildiği gecenin sabahı İÜ Beyazıt Kampusu Merkez Binasındaki
(Hukuk Fakültesinin bulunduğu bina) 27 Mayıs Politik Devrimi’ni simgeleyen Gençlik Anıtı’nın önüne getirilerek cenazesi bir katafalkın üzerine konmuş, devrimci gençlerin nöbetleşe saygı duruşunda bulunmaları sağlanmıştı.
Kaypakkaya da gelip, aynı okulun öğrencisi olduğundan, Aslantaş’ın başucunda saygı nöbeti tutmak istemişti. Fakat, bizzat Çapa Yüksek Öğretmen
Okullu devrimci gençler buna izin vermemişti. “Senin bu kavgada yerin yok,
o bakımdan şehidimizin başında da nöbet tutma hakkın yok”, diyerek kovalamışlardı Kaypakkaya’yı.
Aynı dönemin Çapa Yüksek Öğretmen Okulu’nun öğrencilerinden olan
Salman Kaya’nın bu olayı netçe hatırlaması gerekir. Tabiî o dönemin pek çok
devrimci genci de buna tanıktır.
Kaypakkaya bilindiği gibi, 12 Mart sonrası 1972’de PDA Hareketi’nden,
etkisindeki bir grup arkadaşıyla birlikte, kopar. TİKKO’yu kurar. Yani Usta’ya
saldırdığı dönemde taşıdığı amacını gerçekleştirmiş olur. İşte bu örgütünün
Dersim ve çevresindeki eylemleri nedeniyle aranır, yakalanır. Diyarbakır’da
12 Mart Faşizminin işkencehanesinde sorgulanır.
Burada şunu da belirtmiş olalım: Kaypakkaya, işkencede direnmiş ve hayatını kaybetmiştir. Muhakkak ki bu büyük bir devrimci erdemdir. Biz onun
sadece bu yönüne saygı duyar ve takdir ederiz.

Bin Kalıplılar yeni kalıba girince
“Sovyet Sosyal Emperyalizmi” de buhar olur uçar
Şimdi yeniden Bin Kalıplılar’a dönelim.
Dedik ki yukarıda onların bu 1. ve 2. Basımı 2008’de, 3. Basımı da Ocak
2009’da yapılan “güncellenmiş” yeni Kontrgerilla kitaplarında ne “Yeni Çarlar”dan, ne de “Sovyet Sosyal Emperyalistlerinin dünyayı ve Türkiye’yi tehdit
eden saldırgan politikalarından söz ediliyor. Yani, eskinin onlara göre dünyanın başdüşmanı Yeni Çarlar bir anda buhar olup uçup yok olup gitmiş.
Bununla da yetinmemiş üstelik Bin Kalıplılar bu yeni kitaplarında. Sovyetler’i de kapsayan öyle bir Türkiye ve Kontrgerilla tahlili yapmışlar ki, onun
altına biz de tereddütsüz imzamızı atarız, hiç duraksamadan. Yani Yeni Çar557

lar’ı yok saymakla kalmamışlar, üstelik o günün Sovyetler Birliği’ni dolaylı
olarak da olsa bizim değerlendirdiğimiz gibi değerlendiriyorlar artık burada.
Yani Sovyetler konusunda da eskinin tam karşıtı, benzemezi yeni bir kalıp
içine girmişler. Onu görelim şimdi de:
“Giriş
“Atatürk Devrimi’nde Yıkıma Doğru
“Türkiye’de Kemalist Devrim’i tasfiye süreci İkinci Dünya Savaşı’nın
sonunda başladı. 1945’te, savaş sonlarında Almanya yenilmiş ve yıkılmış;
Sovyetler Birliği, İngiltere ve Fransa galip gelmelerine rağmen yıkıma
uğramışlardı. Savaşı en az kayıpla atlatan, dahası yükselen büyük devlet
ABD’ydi.
“ABD, dünyanın tek hâkimi olma hedefiyle dört kıtada yayılmacı programını gündemine aldı. Batı Avrupa’nın kurtarıcısı saygınlığına sahip olan
ABD, Avrupa üzerinde ekonomik denetim oluşturmanın ilk adımı olarak
Dışişleri Bakan George Marshall’ın adıyla anılan Marshall Planı’nı uygulamaya koydu. Marshall Planı ABD’nin baskı ve denetim kuracağı ülkelerde “Yardım” örtüsü altında ekonomik zemin oluşturuyordu.
“ABD hegemonyacı programını, “Sovyetler Birliği tehdidi” ve “komünizm” öcüsüyle uyguluyordu. Önce Kuzey Atlantik Paktı’yla (NATO),
ABD ve Avrupalı ülkeler “Sovyet tehdidine karşı” güçlerini birleştirecekler, sonra da bu tehdidi “ilerden” göğüsleyeceklerdi.
“ABD Başkanı Harry Truman daha 1947’de bu amaçla Türkiye ve
Yunanistan’ın “ekonomik ve askeri yardımla” desteklenmesini istiyordu. “Truman Doktrini” adı verilen bu program kapsamında, tamamen
ABD’nin denetimi altında dolarlar akıtılmaya başlandı. “Komünizm” tehdidiyle maskelenen gerçek, ABD’nin Türkiye üzerinden Sovyetler Birliği’ni kuşatması ve Ortadoğu petrollerini denetim altına almasıydı. Böylece
Türkiye’nin sırtına, ilk adımı Truman Doktrini ile atılan ve sonraki on
yıllara yayılacak olan “ABD Jandarması” görevi yıkılıyordu.
“Bayar-Menderes iktidarı daha 1950’de Kore’ye Türk askeri gönderirken, bu görevi hararetle yerine getirmeye hazır olduğunu ilan ediyordu.
Emperyalist Batı 1951’de Türkiye’yi NATO’ya alarak bu tavrı mükâfatlandırdı.
“1950 seçimlerinden sonra Bayar-Menderes iktidarının kurulmasıyla,
Kemalist Devrim’in yıkım programının hükümet düzleminde de ilk adımı
atılmış oluyordu. İktidara oturanlar, CHP’nin genç bakanı Nihat Erim’den
öğrendikleri “Türkiye’yi küçük Amerika yapacağız” sloganıyla, Amerikan
denetimine bağlandılar. Cumhuriyet Devrimi’nin Halkçılık-Devletçilik ilkeleri adım adım terk ediliyor, laikliğin ise içi boşaltılıyordu. Dünyada ilk
kurtuluş savaşını vermekle övünen Türkiye, ABD kuyrukçuluğu uğruna
Kore’nin, Cezayir’in devrim ve kurtuluş mücadelelerine tavır alıyordu.
“Türkiye 1950’den sonra ABD ile 54 İkili Anlaşma imzaladı. Bunların
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büyük kısmı Menderes hükümetinin Meclis’ten ve kamuoyundan gizli imzaladığı anlaşmalardı. ABD ve NATO, bu anlaşmalara dayanarak, Sovyetler Birliği’ni, bölge ülkelerini ve Türkiye’yi kuşatmak ve denetlemek için,
topraklarımız üzerinde üsler kurdular.

Türkiye, NATO’ya üyeliğiyle birlikte onun “Esnek Mukabele Stratejisi”ni de benimsemiş oluyordu. Türkiye’nin Milli Savunma
planları, yerini ABD jandarmalığının gereklerine bırakıyordu. NATO bu
stratejiye göre bir Sovyet saldırısını Türkiye’den ve Toroslar üzerindeki
bir hattan karşılayacaktı.
“Türkiye NATO üyeliğiyle birlikte imzaladığı Ek Protokol’le, “bir
Sovyet işgaliyle veya komünistlerle mücadele amacıyla” özel savaş yürütecek bir gizli örgütün kurulmasını da kabul etti. Bu örgüt birinci olarak,
“Esnek Mukabele Stratejisi”nin bir gereğiydi. Bir “Sovyet işgali” durumunda Toroslar’da karşılanacak düşman, Türkiye’nin diğer yerlerinde
yürütülecek “gayrinizami harp”le de vurulacaktı.
“İkinci olarak, komünist hareket, sol hareket, hatta halk hareketi; bu
NATO stratejilerinde Sovyetler Birliği’nden kaynaklanan “dolaylı tehdit”
kabul ediliyor ve bunlarla mücadele yöntemi olarak “Kontrgerilla harbi”
dayatılıyordu.
“Amerika’nın Derin Devleti Kuruluyor
“Sonuç olarak, özel savaş yöntemlerini uygulayacak birim Seferberlik
Tetkik Kurulu (STK) adıyla 1952 yılında kuruldu. Bu birim daha sonra
Özel Harp Dairesi (ÖHD) adını alacaktı.
“Süper NATO ve İtalya’daki adıyla Gladio diye bilinen ve NATO’nun
Brüksel’deki merkez karargâhına bağlı olan ÖHD, tüm NATO ülkelerindeki gizli iktidar odağıydı. Bu birim yıllarca Amerikan Merkezi Haberalma Örgütü’nün (CIA) denetimi altında, Amerikan Askeri Yardım Teşkilatı’yla iç içe, hatta masrafları da oradan karşılanarak çalıştı. Türkiye’nin
yarım yüzyıllık karşıdevrim döneminde karşılaştığımız darbe, sabotaj,
suikast gibi her karanlık eylemden sonra bu birim tartışıldı.
“İlginçtir, gerek Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nin merkezinde kurulu
Seferberlik Tetkik Kurulu’yla, bu örgütün istihbarat örgütü (MAH-Milli
Amele Hizmet Örgütü) ve Emniyet içindeki kollarında çalışan resmi personeliyle yine bu birime bağlı sivil örgütlenmede görevli personelin büyük
kısmı Irkçı-Türkçü nitelikteydi. Irkçı-Türkçü akım İkinci Dünya Savaşı’nda, Almanların Sovyetler Birliği’ne saldırısını desteklemesi için İsmet
İnönü’yü zorlamış, ancak başarılı olamamıştı. İnönü, Türkiye’yi savaş
dışında tutma politikasında ısrar etti. Alman orduları, Sovyetler Birliği’nde yenildikten sonra da Irkçı-Türkçülerin bir bölümü tutuklandı. Savaş
bitip de ABD antikomünizmin kara bayrağını yükseltince hepsi serbest
bırakıldı. Bazıları özel savaş biriminin üst düzey kadrosu olarak, bazıları
da sivil örgütlenmede görevlendirildiler.” (agy, s. 21-24)

Ne deniyor yukarıda yoldaşlar?
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“ABD hegomonyacı programını, “Sovyetler Birliği tehdidi” ve “komünizm” öcüsüyle uyguluyordu.”
Çok yerinde bir tespit.

Kıvılcımlı Usta CIA Sosyalistlerini suçüstü yakalıyor
Peki, Sovyetler Birliği tehdidini manyaklık düzeyinde heyulalaştırarak politikasının en temel unsuru yapan kimdi, yoldaşlar?
Önceki yazılarımızdan hatırlayacaksınız; kaplan ve kurt masallarıyla bu
“tehdidi” popülarize eden kim Türkiye’de?
Bu “tehdit” karşısında Amerika’yı “Barış Cephesi” içinde göstererek müttefik olarak niteleyen kim?
“Sovyet tehdidi”ne karşı “Avrupa Ordusunun da güçlendirilmesi gerektiğini” savunan kim?
Ve de hatta bu “tehdide karşı” ABD’nin NATO’sunu, Süper NATO’sunu,
Kontrgerilla’sını, onun ürünü olan 12 Eylül Faşist Diktatörlüğünü ve tüm bunların ardından ABD’nin Nötron Bombasını savunan kim?
Bu Bin Kalıplılar Dergâhı, değil mi?
İşte Kıvılcımlı Usta’mız onların Sovyetler Birliği ve Sosyalist Kamp’a,
mazlum dünya halklarına ettikleri bu ihanetten ötürü ve dünyanın baş emperyalist haydut devleti ABD’nin tezlerini birebir savunduğu için bunların yapıp
ettiğini “CIA Sosyalizmi”olarak değerlendiriyor. Tabiî çok yerinde olarak,
haklı olarak.
Çünkü bunlar devrimci halk ozanımız Âşık İhsani’nin bir dizesindeki söyleyişle tam 16 yıl boyunca “Türk Yurdu üstünde kahpe düşmanın ağzıyla
öt”müşlerdir.
Demek ki yoldaşlar, biz bunları CIA Sosyalizmi olarak etiketlemekle onlara ne haksızlık etmişiz ne de hakaret. Onları gerçek kimlikleriyle adlandırmışız, nitelendirmişiz…
1978 tarihli kitaplarında Bin Kalıplılar, Sıkıyönetim Komutanlıklarının ve
Sıkıyönetim Koordinasyon Komutanlığının da Kontrgerilla’yla organik bir
bağ içinde olduğunu söyler, haklı olarak. Şöyle derler o zamanlar:
“Elimizdeki kitap, bundan yedi yıl önce devrimcilerin Sıkıyönetim zindanlarında duydukları işkencecilerin seslerini hafızalarına not etmeleriyle yazılmaya başladı ve aradan geçen yıllar boyunca binlerce devrimcinin
çabasıyla zenginleşti.” (agy, s. 9)
“ 12 Mart’ta Sıkıyönetim Komutanları, aradıkları devrimcileri ihbar
edenler için rüşvet listeleri yayınlıyorlardı. Devrimcileri ihbar etmeyenleri cezalandıracaklarına dair tehdit bildirileri çıkarıyorlardı. Ama bütün
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bunlara rağmen, Kontrgerillanın “mükâfatına” el uzatarak devrimcileri
ihbar edenlerin sayısı çok az olmuştur.” (agy, s. 112)
“12 Mart’ta İpler Kontrgerilla Şefi Tağmaç’ın Elindeydi
“Yurdumuzdaki Kontrgerilla da bu ilkelerden hareket ederek örgütlendi. Bu örgüt yedi yıl boyunca, halka karşı askeri, polis ve siyasi alanlarda gerçekten de birbirini tamamlayan, faaliyetlerde bulundu. Kontrgerillanın Türkiye’deki örgütlenmesini ikinci cildimizde ayrıntılı olarak ele
alıyoruz. Burada da bu konuya, yukarıdaki ilkelere uygunluğunu göstermesi bakımından kısaca değineceğiz.
“12 Mart döneminde faşist klik parlamentoyu ortadan kaldıramadı ve
siyasi hayatı tam kontroluna alamadı. Ayrıca bu dönemde 12 Mart çetesi,
devrimci mücadeleyi ezmek için polis ve askeri tedbirlere ağırlık verdi.
Bunlar da kitlelerin 12 Mart faşizminden nefret etmesine yol açtı. Bütün
bunlardan dolayı Kontrgerilla, bu dönemde sivil faaliyet alanında önemli
bir başarı sağlayamadı.
“Kontrgerilla, halkı daha çok ezmek için 12 Mart’tan şu sonucu çıkardı: “Sivil faaliyete ve sivil örgütlenmeye hız vermek”! İşte bundan sonra,
MHP’nin ve Ülkü Ocakları’nın örgütlenmesi geliştirildi. Kontrgerilla,
halka karşı yürüttüğü polis faaliyetini, “sivil çalışmayla” birleştirdi.
“12 Mart’ta kontrgerillanın bir numaralı adamı, Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç’tı. Kontrgerilla belgelerinde de belirtildiği gibi,
askeri, polis ve sivil harekâtın ipleri “tek elde”, Tağmaç’ın elinde bulunuyordu.
“Sorgulamalar ve işkenceler Tağmaç’ın emriyle yapılıyordu. Kontrgerillacılar İstanbul’da işkence merkezlerinde sorguya çekilen devrimcilere,
“burası doğrudan Genelkurmay Başkanına bağlı, onun emriyle kurulmuş
bir Kontrgerilla üssüdür” diyorlardı. Ankara Kontrgerilla karargâhının
şefi Tümgeneral Tevfik Türüng, düzenli olarak faaliyetleri hakkında Genelkurmay Başkanına rapor veriyordu. İstanbul Kontrgerilla karargâhının ikinci adamı Tümgeneral Memduh Ünlütürk ise, Tağmaç’ın emriyle
bu göreve getirilmişti. Sadi Koçaş, Tağmaç’ın Kontrgerilla’yı İstanbul’da
nasıl örgütlediğini şöyle anlatıyor:
“Kontrgerilla örgütü, Genelkurmay Başkanının emriyle, İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı ve MİT tarafından müştereken kanun dışı kurulmuş,
yönetilmiş ve kanun dışı çalışmış bir örgüttür. Kuruluşu yasaya aykırıdır.
Her iki makam da bana bağlanmış olmasına rağmen haberim yoktur.”
“Tağmaç ayrıca, bütün Sıkıyönetim komutanlıklarının bağlı bulunduğu, yurt çapındaki Kontrgerilla harekâtını planlayan ve koordine eden
Sıkıyönetim Koordinasyon Komitesinin de başında bulunuyordu. Koordinasyon Komitesi, Sıkıyönetim Komutanlıkları dışında MİT, Özel Harp
Dairesi ve Emniyet Genel Müdürlüğüyle de ilişkiliydi. Özel Harp Dairesi
Başkanı, bu komitede “teknik danışman” olarak görev yapıyordu. MİT
ise, Koordinasyon Komitesine fiilen bağlıydı. Böylece polis harekâtı ve as-
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keri harekâtla ilgili Kontrgerilla kuvvetleri tek merkezden yönetiliyordu.
Koordinasyon Komitesi ile Cumhurbaşkanı Sunay ve çevresinin oluşturduğu dar bir grup, Kontrgerilla belgelerinde yer alan yurt çapındaki “Koordinasyon Merkezi”nin karşılığıydı.
“Esas görevi, faşist cuntanın aldığı tedbirleri orduya kabul ettirmek
olan Silahlı Kuvvetler Komuta Konseyi ile ordu ve hükümet temsilcilerinin Genelkurmay Başkanının başkanlığında yaptıkları toplantılar Sivil
Askeri Müşavere Komitesinin görevlerini yerine getiriyordu. Görüldüğü
gibi bu Komite ve konsey toplantıları, “halk üzerinde etkili sivil temsilcilerin” buralarda yer almaması bakımından, kitaplardan yazılanlardan
biraz farklıydı.
“Koordinasyon Komitesinin evrimi de, faşist örgütlenme ilkelerine ne
kadar bağlı kalındığını gösteriyor. Bu komitenin ilk kuruluşu şöyle oldu:
26 Nisan 1971’de çeşitli illerde Sıkıyönetim ilan edilince, Sıkıyönetim Komutanlıkları arasındaki koordinasyonu sağlamak için bir Sıkıyönetim
Koordinasyon Komitesi kurulması kararlaştırıldı. Sıkıyönetim ilanı yasal olarak hükümetin yetkisinde olduğu için, Sıkıyönetim komutanlıkları
ve Sıkıyönetim Koordinasyon Komitesi hükümete bağlı olacaktı. Ama bu
durum Kontrgerillanın ilkelerine aykırı idi. “Tek elden” yönetim ilkesi ihlal ediliyordu. Tağmaç bu duruma müdahale etti ve Koordinasyon Komitesinin kendine bağlanmasını sağladı. Bu, yasalara aykırıydı, fakat “olağanüstü” şartlarda, “normal zamanlardaki kanuni telakkiler göz önüne
alınmaz”dı.
“Buna rağmen ilk zamanlarda Koordinasyon Komitesinin örgütlenmesi gevşekti. Bu komitenin yurt çapında Kontrgerilla faaliyetini yönlendirmede ve koordine etmede etkili olması, faşist kliğin iktidarını perçinlemek için yeni bir hamle yaptığı döneme rastlar. 1971’in sonunda, faşist
terörün en azgın bir şekilde hüküm sürdüğü Melen hükümeti döneminde
Koordinasyon komitesi yeniden düzenlendi. Komitenin etkinliği ve işlerliği arttı. Artık ufak tefek pürüzler de ortadan kalkmıştı. Bütün yetkiler
Koordinasyon Komitesinin ve Tağmaç’ın elinde toplanıyordu.
“Kontrgerilla parlamento ve siyasi partiler üzerinde yüzde yüz bir
hâkimiyet kuramamıştı ama, yine de bunları büyük ölçüde denetliyordu.
Hele hükümet işleri, Kontrgerillanın daha çok etkisi altındaydı. Hükümetin kurulmasında ya da değiştirilmesinde, hükümetin kimlerden meydana
geleceğinin saptanmasında esas karar organı, Silahlı Kuvvetler Komuta
Konseyi ve bu konseye hâkim olan Genelkurmay Başkanıydı. Böylece “sivil ve siyasi faaliyet” de büyük ölçüde denetlenebiliyordu.
“Çeşitli illerdeki Sıkıyönetim Komutanlıkları da benzer bir örgütlenme içindeydi. Bütün yetki ve sorumluluk Sıkıyönetim Komutanlarının
elindeydi. Sıkıyönetim bölgelerindeki hiçbir siyasi, sosyal ve ekonomik
faaliyet, bunların onayı alınmadan yürütülemezdi. Kontrgerilla belgelerinde adı geçen Bölge Emniyet Koordinasyon Merkezinin görevini, Sıkıyönetim Komutanlıkları yerine getiriyordu. Sıkıyönetim bölgelerindeki
Kontrgerilla örgütlenmesi kısaca şöyleydi:
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“İki buçuk yıllık Sıkıyönetim boyunca bütün terör kampanyaları Sıkıyönetim karargâhlarındaki İstihbarat Daire Başkanlarınca yürütüldü. Sıkıyönetim bölgesindeki MİT bölge başkanlığının, Kontrgerilla teşkilatı ve
onunla iç içe olan komando taburlarının, siyasi polis, Merkez Komutanlığı ve inzibat kuvvetlerinin faaliyeti bu başkanlık tarafından yönlendirildi.
Nitekim, İstanbul’da Erenköy’deki kontrgerilla merkezinde birçok yurtsevere yapılan işkencelere nezaret eden Tümgeneral Memduh Ünlütürk,
İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanıydı. İstanbul
Sıkıyönetim Komutanı Faik Türün, bir gazetede çıkan konuşmasında İstanbul’da Kontrgerilla teşkilatının kurulması ve işkenceyle sorguya çekme konusunda Memduh Ünlütürk’ü görevlendirdiğini açıkça söylüyordu.
“Daha önce de belirttiğimiz gibi, İstanbul’da Kontrgerilla karargâhının başında Faik Türün, Ankara’da ise Tevfik Türüng bulunuyordu” (agy,
s. 120-124)

Önce, işin daha kolay olanından başlayalım. Ne diyor yukarıda Bin Kalıplılar?
12 Mart Faşist Diktatörlüğü, halkımızı devrimcileri ihbar etmeye çağırdı.
Hem de bu ihbarlar karşılığında parasal ödül vereceğini söyledi. Fakat halkımız buna itibar etmedi, faşizme muhbirlik edenlerin sayısı çok sınırlı kaldı.

1978’deki kalıbından sıyrılan Bin Kalıplılar
12 Eylül Faşizmine hizmete girişiyor
Hemen burada bir çağrışım oldu, değil mi yoldaşlar?
Bunlar 12 Eylül Faşist Diktatörlüğünün arifesinde 40 gün boyunca devrimcileri gazetelerinde (Aydınlık’larında, onların Aydınlık’ı işte böyle oluyor)
isim isim, bölge bölge, hem de ihbarda bulundukları olayın krokileriyle birlikte yayım yaparak muhbirlik ettiler. Bununla da övündüler, değil mi, faşizmin
askeri mahkemeleri önünde. Bu ihbarları karşılığında Sıkıyönetim komutanlarının kendilerine teşekkür ettiğini söylediler üstelik de. Demek ki böyle süreçlerde Sıkıyönetim Komutanlıkları neymiş?
Kontrgerilla’nın birer üssüymüş. İşte onlar, bilinçsiz, sıradan ama insani
değerlere sahip halkımızın elinin tersiyle ittiği bu utanç verici alçakça işi 40
gün boyunca yapmışlardır. Bunların suçu hep tekrarladığımız gibi üç, beş, on,
değil ki… Bunların ihanet ve namussuzlukları say say bitmez…
Şimdi bunların 12 Eylül Faşizminin Askeri Mahkemelerinin huzurunda
Sıkıyönetim Komutanlıklarına nasıl hizmette bulunduklarını anlatan beyanlarına gelelim:
“Sıkıyönetimi Terör Odaklarına Karşı Destekledik
“Partimiz, Maraş olayları üzerine 1978 sonunda sıkıyönetim ilanı üzerine örgüte genelge yayınlayarak tutumunu şöyle tespit etmiştir:
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“Bugünkü sıkıyönetim 12 Mart’ın sıkıyönetimi değildir. Sıkıyönetimin, cinayetlerin üzerine yürümesi için çalışmalı, Sovyetler Birliği’nin
yıkıcı faaliyetlerinin ve MHP’nin başını çektiği terörün önlenmesini talep
etmekteyiz. (TİKP Parti Meclisinin Bütün Parti Örgütlerine Genelgesi,
Türkiye Gerçeği, sayı 1, Mart 1979, s. 39)
“1979 Mayıs ayı sonunda yapılan Parti Meclisi 4. Toplantısına sunulan
ve oybirliği ile kabul edilen Merkez Komitesi Raporunda sıkıyönetimin
değerlendirmesi şöyle yapılmıştır:
“Partimizin Ocak ayında sıkıyönetim konusunda yaptığı tahlilin ve
belirlediği siyasetlerin doğruluğu altı ay içinde apaçık ortaya çıkmıştır.
Başlangıçta Ecevit’in denge siyasetinin yönlendirdiği sıkıyönetim, adım
adım terörün kaynakları olan MHP’ye ve Rus Beşinci Koluna yönelmektedir. Sıkıyönetim, demokratik olmayan bazı uygulamalarda bulunmakla
beraber, halka karşı 12 Mart benzeri bir zorbalığa girişmemiş ve Doğu
bölgesinde de dikkatli bir çizgiyi esas almıştır.” (Türkiye Gerçeği, sayı
5, Temmuz 1979, s. 5) (35 klasörlük TİKP Dava Dosyasından derlediğimiz
belgelerden, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Nolu Askeri Mahkemesine
Sunulan Savunma, s. 324)

Gördüğümüz gibi yoldaşlar, 12 Eylül’e giden süreçte de, 12 Eylül sonrasında olduğu gibi bunlar Sıkıyönetimi destekliyorlar.
Ne diyorlar?
“Bugünkü Sıkıyönetim 12 Mart’ın Sıkıyönetimi değildir”.
Niye değilmiş?
Çünkü bu Sıkıyönetim “Terör Odaklarına” ve “Rus Beşinci Koluna” karşıymış, onların üzerine gidiyormuş. Yukarıda Sıkıyönetimin hedef aldığı güçler yani “terör odakları” dediği, 12 Eylül Faşizmine yine 12 Mart’ta olduğu
gibi uygun zemin yaratmak, böylece de faşistlerin halkı kandırmasına yönelik gerekçe oluşturmak için devrimcilerin üzerine saldırtılan Kontrgerilla’nın
özel örgütü MHP’nin paramiliter faşistleri karşısında nefis savunması yapan
devrimci gençliğimizdir. 12 Mart sürecinde anarşist diyordu ya devrimcilere
bu alçaklar; 12 Eylül öncesi ve sonrasındaysa yine aynen Parababalarının ağzıyla konuşarak “teröristler” ya da “terör odakları” terimlerini kullanmaktadır.
“Rus Beşinci Kolu” dediği de Eski Sahte TKP’nin ideolojik çizgisindeki
burjuva ve küçükburjuva sosyalistleridir.
Hatırlanacağı gibi o süreçte artık ABD’yle de, NATO’yla da, Kontrgerilla’yla da dosttur, müttefiktir bu Bin Kalıplı alçaklar.
Bunlar bu faşizm yardakçılıklarını maskeleyebilmek, ihanetlerini masum
gösterebilmek için bugünkü Sıkıyönetim 12 Mart’ın Sıkıyönetimi değildir,
yalan ve demagojisini öne sürüyorlar, o günlerde. Yani 12 Eylül Faşizminin
Mahkemelerinde.
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Döne döne geldin yine
“12 Eylül Kontrgerilla’dır-Amerikancıdır”a
Bir de şimdiki görüşlerini yani bugünkü görüşlerini görelim yoldaşlar.
Tabiî bunu da artık Kontrgerilla kitaplarının “geliştirilmiş”, “güncellenmiş”
2009 tarihli 3. baskısından göreceğiz. Bakın ne diyorlar orada:
“Bugünkü Durum
“Görüldüğü gibi Kontrgerilla; örgütlenmesiyle, çalışma tarzıyla, “askeri, sivil ve polis harekâtlarıyla”, eğitim çalışmaları ve “sahte seçimleri”yle halk düşmanı bir örgüttür. Kontrgerilla kitabımızın ikinci ve üçüncü ciltlerinde bu örgütü, eylemleriyle ve sorumlularıyla birlikte daha yakından tanıyacağız.
“Ancak bu bölümü Kontrgerilla örgütlenmesinin 70’li yıllardan sonraki evrimi ve bugünkü durumuyla ilgili gözlemlerimizle bitiriyoruz.
“Kontrgerilla öncelikle her dönemde “siyasal” hedefleri olan bir terör
örgütüdür. Bu siyasal hedefin, “Amerikancı iktidarı sürdürmek” olduğunu bu kitabımız boyunca gösterdik. Dolayısıyla Kontrgerilla bir iktidar
organıdır. Amerikancı iktidarın merkezinde bulunan bir örgütlenme!
“Bu bölümde çok net gördüğümüz üzere, Kontrgerilla’nın “askeri” ve
“polis” faaliyeti ikinci, üçüncü görevleridir. Öncelikle siyasal araca gereksinimi vardır. Bu siyasal araçla, hükmettiği silahlı güç Kontrgerilla’yı
iktidarın odağına oturtur.
“Kontrgerilla’nın “hükmettiği silahlı güç”, Türkiye’nin Atatürk Devrimi’nden vazgeçip, ABD emperyalizminin denetimine girmesinden beri,
NATO ve İkili Anlaşmalarla Türk Ordusu içinde bu örgüte tanınan özel
yer ve ayrıcalıktır. Bu özel yer, Türk Devleti içinde Amerikan Devleti’ne
tanınan derin yerdir. Kontrgerilla’nın bu stratejik konumu ve bu konumdan kaynaklanan stratejik faaliyeti iktidar üzerindeki inisiyatifiyle
birleşince, Türkiye’nin ufkunda yarım yüz yıllık Amerikancı iktidarlar
dönemini açmıştır. 1950’lerden 2000’li yıllara kadar uzanan Özel Harp
Dairesi gerçeği ile, Kontrgerilla’nın inisiyatif gösterdiği hükümetleri, yani
Amerikancı derin devleti kastediyoruz:
“-1950’lerde; Menderes-Zorlu!
“-1970’lerde; Sunay-Tağmaç ve Erim-Melen!
“Türkeş’li 1. MC ve 2.MC!
“1980’ler ve 1990’larda:
“- 12 Eylül Yönetimi!,
“- Özal Co!,
“- Çiller Özal Örgütü!,
“- D. Bahçeli Örgütü!
“2000’ler; Tayyip-Gül!
“Fethullahçı Gladio!” (agy, s. 235-236)
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İşte yine kendi satırlarından görüldüğü gibi yoldaşlar, 12 Eylül’e giden
süreçteki 1. ve 2. MC Hükümetleri döneminde de, 12 Eylül Yönetiminde de,
Özal Hükümetleri döneminde de ve devamında da yani bugünlere kadarki
süreçte de hep Kontrgerilla’nın Ordu içinde, poliste, siyasette, hükümetlerde
ve özel örgütü MHP’de sahip olduğu karargâhlarındaki gücünü koruduğunu,
devam ettirdiğini söylüyorlar. Ve bugün de hâlen bu gücün oralarda bulunduğunu söylüyorlar. Tabiî yine doğru olarak.
Demek ki neymiş yoldaşlar?
12 Eylül öncesi ve 12 Eylül sonrası Sıkıyönetimleri de 12 Mart Sıkıyönetimiyle özdeşmiş. Buralar da Kontrgerilla’nın yönetimindeymiş. Burada dikkat
edelim, sadece Sıkıyönetimler değil, birbirini takip eden bugüne kadarki ve
bugünkü tüm hükümetler Kontrgerilla’nın denetimindeymiş, yönetimindeymiş. Bunlar, Ecevit Hükümetinin adını anmıyorlar. Ecevit’e ayrıcalık tanıyorlar. O da yanlış. Demirel’in de adını anmıyorlar.
Bu neyi gösterir?
Demek ki Demirel’le 2009’larda da dostluk kurmuş, müttefik olmuş olduklarını. Fakat sadece 1. ve 2. MC Hükümetleri diyorlar Kontrgerilla’nın
yönetimindeki hükümetler için. Bu hükümetlerin de Başbakanı Demirel’dir,
bilindiği gibi. Adını anmayarak Demirel’e de dost eli uzatmış oluyorlar.

Tahliye öncesi Tayyipgiller Amerikancı,
tahliye sonrası müttefik
Fakat enteresandır; Tayyipgiller hükümetini de “Kontrgerilla’nın inisiyatif
gösterdiği hükümetler, yani Amerikancı derin devlet” hükümetleri olarak değerlendiriyorlar.
Ne diyorlar yukarıdaki aktarmada?
“2000’ler: Tayyip-Gül! Fethullahçı Galdyo”.
Böylece de “Tayyip-Gül! Fethullahçı Gladio” hükümeti de bir Kontrgerilla
yani Gladio hükümetidir, demiş oluyorlar.
Tahliyesinden sonra bildiğimiz gibi yeni bir kalıba daha girdi, Bin Kalıplı
Şeyh. Tayyip’le müttefikleşti. Ne dedi bunun için?
“F Örgütüne karşı Tayyip Erdoğan’la da beraber olacağız.” Yani ittifak
edeceğiz diyor. E, hani Gladio’ydu Tayyip-Gül Hükümeti? “Gladio’nun inisiyatif gösterdiği” hükümetti?
O unutuldu artık. Biliyoruz ya; bunlar için böyle kalıptan kalıba geçmek,
soluk almak, su içmek kadar kolaydır, diye. İşte öyle yapıverdi yine…
2008, 2009’da Tayyip-Gül de Fethullah da Gladio’ydu.
Şimdi ne yaptı?
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Gladio’yu sadece “F Örgütü”ne indirgedi.
Peki, Tayyip-Gül?
Onlar müttefikleri artık. Hiç Gladio olur mu?.. Yine hep diyoruz ya yoldaşlar; bunlar böyledir işte, neylersiniz… Asla iflah olmazlar. Halkımızın deyişiyle bunları “toprak paklar”…
Bunlar yaşadıkları sürece pervane gibi böyle dönüp duracaklar…

Bin Kalıplılar bir zamanlar MHP’yi
Kontrgerilla’nın sivil örgütlenmesi olarak tanımlıyor
Bin Kalıplılar, Kontrgerilla kitaplarında, “Kontrgerillacıların MHP ile ilişkileri”nin de olduğunu ortaya koyarlar, tabiî doğru olarak, haklı olarak.
Kontrgerilla’nın MHP ile ilişkisine dair kitabın ilerleyen bölümlerinde ayrıca bir başlık altında daha kapsamlı bilgi verilir.
Zaten Bin Kalıplılar’ın Kontrgerilla kitaplarından yaptığımız yukarıdaki
aktarmaların birkaç bölümünde de Kontrgerilla’nın MHP ile organik ilişki
içinde olduğu anlatılıyordu. Hatırlayacaktır arkadaşlar.
Fakat bununla yetinmez Bin Kalıplılar. MHP ve Kontrgerilla bağlantısını
özel bir başlık altında da incelerler. Onu görelim:
“Kontrgerillanın Sivil Örgütlenmesi ve MHP
“Geniş halk kitlelerine karşı kullanılacak bir “azınlık grubu” örgütlemektir:
“Ayaklanmaları bastıracak olan tarafın stratejik problemi şu şekilde tarif
edilebilir, “halkı asi azınlığa karşı seferber etmek için, teşkilatlandırılacak
müsait bir azınlığı bulmak.” İster askeri sahada, ister siyasi, sosyal ekonomik ve psikolojik sahada olsun, her harekât bu sonuca göre yöneltilmelidir.”
“Bu “azınlığı” kimler, nasıl teşkilatlayacak? Amerikan Kontrgerilla
belgesi bu sorunun cevabını şöyle veriyor:
“Yeter sayıda siyasi teşkilatçılar temin edilip eğitilmeli ve hemen hemen
her aile ile direkt temasları sağlanmalıdır. Teşkilatçı, köyündeki herkesi tanımalı ve kimlerin komünist sempatizanı ve kimlerin gizli komünist teşkilatçısı olduğunu bilmelidir. Aynı zamanda köye kimlerin gelip gittiğini ve işlerinin ne olduğunu bilmelidir. Kendisine ve hükümete sadık bir grup vücuda
getirmelidir… Bunları ifa edebilmesi için hükümeti ve Batı, kendisini desteklemelidir. Sadece maddi yardım ve himaye temini ile değil, aynı zamanda
köyünün iktisadi ve siyasi şikâyetleri ile de ilgilenip hal çareleri aramalıdır.
Sözün kısası, muvaffakiyet veya âdemi muvaffakiyetin anahtarı mahalli siyasi teşkilatçının elindedir.”
“Siyasi teşkilatçı mıdır, “para ve himaye ile desteklenen” hükümetin ve
Batının ajanı mı, anlamak zordur. Amerika’nın dünyada yıldızı parladığı
dönemlerde, kontrgerilla savaşının yürütüldüğü birçok ülkede, Amerikan
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dolarıyla beslenen böyle “siyasi teşkilatçılar” bulunup yetiştirildi. Bunlara dayanarak, Kontrgerillanın sivil örgütlenmesi sağlandı. Faşist partiler
kuruldu. CIA ajanı Galula bu partilerin görevini şöyle belirtiyordu:
“Liderlerin halk ile olan bağları halktan kuvvet alan bir politik mekanizma ile desteklenmedikçe, gayet kolayca hasara uğrayabilir. Ayaklanmaları bastırmakla görevli kuvvetlerin bu liderleri bulduğu gibi, bunlarda halk
arasında muharip kimseleri bulmalıdırlar. Bulunacak muharip kimseleri bir
arada tutabilmek için bu liderlerin yardıma desteğe ve bir siyasi partinin
rehberliğine ihtiyaçları vardır.”
“MHP’nin ve Ülkü Ocaklarının örgütlenmesi işte böyle oldu. Özellikle
12 Mart’tan sonra Kontrgerillacılar, “müsait bir azınlığı teşkilatlamak”
amacıyla harekete geçtiler. Asker, sivil bütün güçlerini bu iş için ortaya
koydular. Öncelikle 12 Mart’ta denenmiş”, yani Kontrgerillaya hizmet etmiş güçlere dayandılar. Anadolu’da bir kısım toprak ağalarının da desteğini alarak, “mahalli siyasi teşkilatçılarını”, bunların da yardımıyla “muharip kimseleri” bulup yetiştirdiler. Bunları “bir arada tutmak” görevini
MHP yerine getirdi. Yani kitaplarda yazılanlar aynen uygulandı. Fakat
Kontrgerillacılar halk tarafından da “denenmiş” oldukları için, bunların
köylere kadar giderek “her aile ile direkt temas kurmaları”, hele onların
desteğini almaları mümkün olmadı.
“Kontrgerillanın “Muharipleri”
“Şimdi bu “muharip kimselerin” kimler olduğunu görelim:
“Askeri olmayan kuvvetler: Teşkilat, teçhizat, eğitim ve vazifeleri bakımından herhangi bir memleketin nizami askeri kuvvetlerine benzeyen ve fakat onlardan ayrı olan gruplar veya kuvvetlerdir.” (Komando ve Özel Harp
Muhtırası, “Özel Harple İlgili Yeni Terimler”)
“Sivil muhafız: Sivil halkın korunmasını sağlamak veya o bölgedeki muayyen bir kesimde ayaklanan kuvvetlere karşı harekâta iştirak edecek şekilde yetiştirilmiş, teşkilatlandırılmış, teçhiz edilmiş ve eğitim görmüş asker
olmayan kuvvetler veya sivil halktır.” (Aynı yerde)
“Askeri olmayan harekât: Askeri olmayan kuvvet tarafından yürütülen
harekâttır.” (Aynı yerde)
“Bu satırlar tam da MHP’li komandoları ve onların içinde en “muharip” olanlarının kurdukları ETKO gibi faşist çeteleri tarif etmektedir.
Bunlara ilaveten Seferberlik Tetkik Kurulu şubelerinde görev alan siviller
vardır. Bunlar da kontrgerilla savaşı için eğitilmişler, teşkilatlanmışlar ve
teçhiz edilmişlerdir. Bu sivillerin bir kısmı faşist gizli güçlerle ilişkilidir ve
Kontrgerillanın “askeri olmayan harekâtı ”içindedir.
“Kontrgerillanın “sivil işler” programında “sivil savunma birlikleri”
de vardır:
“Politik şartlar ve durum müsaade ettiği takdirde, askeri sivil veya gerilla
tecrübesi veya eğitimi görmüş erkek ve kadın mahalli fertler, yardımcı polis
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ve köy sivil savunma birlikleri halinde teşkilatlandırılmalıdır. Böyle bir tecrübe geçirmemiş olanlar ayrı ayrı işçi, espiyon, propaganda ajanı, muhafız,
kılavuz, tercüman, mütercim olarak kullanılırlar.”
“Sivil savunma birlikleri mahalli yerli halktan kurulur ve teşkilat köy,
ilçe ve vilayet esasına dayanır. Bu sivil savunma birliği gerilla taarruzunu
püskürtecek kudrette, ya da gerillalara ikmal maddeleri ve malzeme kaptırmamak için, hemen takviye edilecek durumda olmalıdır.”
“Kontrgerillanın hesabı, “sivil savunma” adı altında, bu sivilleri
Kontrgerilla savaşını destekleyecek yardımcı güç olarak örgütlemektir.
Ancak bu düşüncenin yanında bir kayıt da yer almaktadır: “politik şartlar ve durum müsaade ettiği takdirde.” Şartlar bugüne kadar pek müsaade etmediği için Türkiye’de “sivil savunma birliği” adı altında çok sayıda
sivilin yer aldığı yaygın bir örgütlenme kurulamamıştır. Ancak birçok
yerde “sivil savunma uzmanlıkları” vardır. MHP’lilerin bu örgütleri ele
geçirme çabası herkes tarafından biliniyor. Bu çabanın hikmeti yukarıdaki satırlarda yatmaktadır.
“Yine bu satırlarda Kontrgerillanın neredeyse bütün halka yapacak
bir iş bulduğu da görülmektedir. Sivil savunma birliklerinde yer almayanların kimi ispiyon, kimi propaganda ajanı, kimi muhafız, kimi de kılavuz olacaktır. Tabii bu, hiçbir zaman gerçekleşmeyecek olan bir hayalden
ibarettir.
“Ve son olarak, Kontrgerillanın “sivil faaliyeti” ekonomik alanını da
kapsamına alıyor:
“Sivil işlerle ilgili faaliyet programları, çok defa, elverişli ekonomi teessüs edinceye kadar azami miktarda sivilden faydalanmayı planlar. Sivil
enerji, inşaat işlerine ve sefer maksadını destekleyecek gayelere tevcih edilmelidir.”
“Eskiden, yedek subaylığını yapan bazı yüksekokul mezunları Özel
Harp Dairesinde bu amaçla yetiştiriliyordu. Bunlar genellikle, kimyager,
inşaat mühendisi, makine ve elektrik mühendisi, doktor, eczacı gibi meslek sahiplerinden seçiliyordu. Özel Harp Dairesinde eğitilen bu siviller,
Kontrgerillanın “sivil ekonomik faaliyetini ”yürütmek üzere kadroya alınıyordu.” (Resmi Belgelerle Kontrgerilla ve MHP, s. 130-134)

Bin Kalıplılar, Kontrgerillacıların resmi belgelerine bağlı kalarak onları
yorumladıkları için tabiî söylediklerinin tümü doğrudur. 1950 öncesi ABD’nin
CIA okullarında Kontrgerilla eğitiminden geçirilen Alparslan Türkeş, 1965’te
anakarargâhından aldığı bir emir üzerine siyasi bir parti kurmaya karar verir. Daha doğrusu davranır. Çünkü karar yukarıdan verilmiştir. Siyasi ortamı
bir gözden geçirir, yeni bir parti kurup onunla sıfırdan başlamak yerine o zamanlar küçük bir burjuva partisi olan Osman Bölükbaşı’nın “Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi”ni (CKMP) ele geçirmenin daha avantajlı olacağını
görür. Harekete geçer, çevresinde örgütlü faşist güçleri o partiye üye olmaya
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yönlendirir. 1965’teki kongrede de Osman Bölükbaşı’na hiç beklemediği bir
darbe indirerek partisini elinden alır. Birkaç yıl sonra da yaptığı kongrede partinin adını “Milliyetçi Hareket Partisi” (MHP) olarak değiştirir. Bu yeni ad,
amacına çok uygundur. Çünkü artık bu partinin ne milletle, ne köylüyle hiçbir
ilgisi olmayacaktır. Kontrgerilla teorisyenlerinin verdikleri görevi yapacaktır
bunlar. Devrimci, ilerici, demokrat, yurtsever, antiemperyalist, Mustafa Kemalci güçleri katletmek, sindirmek, korkutmak, etkisizleştirmektir artık, bunlara verilen iş. Ve o günden bu yana da bu adi halk düşmanı canavarca işi, bu
parti başarıyla yerine getirmiştir.
12 Mart ve 12 Eylül Faşist Darbelerine zemin oluşturmak için yapılan
Kontrgerilla saldırıları sonucunda binlerce (3000’in üzerinde) masum insan
hayatını kaybetmiştir.
Bugün bu partinin militanları pek kan dökmüyorlarsa bu, Sosyalist
Kamp’ın çöküşünün yarattığı devrimci güçlerdeki zayıflığın ve dağınıklığın
sonucudur. Yarın devrimci hareket yeniden yükselişe geçtiği anda MHP’nin
katil sürüleri de hemen eski görevlerini yapmaya, namuslu insanların kanını
içmeye başlayacaklardır.
MHP, budur. İşte biz bundan dolayı MHP için “Kontrgerilla’nın Özel
Partisi”, diyoruz.
Demek ki yoldaşlar, MHP konusunda bu kitaplarındaki tespite biz de aynen katılıyoruz.

Bin Kalıplı kalıbın birini bırakıp birine giriyor:
“Güç birliği için MHP’ye yıllarca yalvardık!”
Evet yoldaşlar, Bin Kalıplılar hep söylediğimiz gibi kendilerinde çok ender
görülen böyle doğru tespitlerde olsun keşke tutarlı olabilseler. Ama yine hep
tekrar tekrar söylediğimiz gibi tutarsızlık, kalıptan kalıba geçme, fırıldaklık
onların karakteristiğidir. Onlar hep dönecekler.
İşte ne yazık ki MHP konusunda da aynı şeyi yapıyorlar. Ne diyor Bin
Kalıplılar’ın büyük mollası D. Perinçek?
“(…) CHP ve MHP’ye yıllarca yalvardık. Gelin güç birliği yapalım.
İsterseniz buna Cumhuriyet Birliği diyelim.”(http://www.aydinlikgazete.
com/m/?id=35663, 13 Mart 2014)
“MHP’yi dışlayan hükümet projesi AKP yandaşıdır ve en aşırı sağcıdır
“(…)
“CHP ve İşçi Partisi, şu günün koşullarında MHP’nin temsil ettiği
güçlerle Millî Güçbirliği kurmayı başaramazlarsa, yerel seçimler sonunda Tayyip Erdoğan’ın yüzü güler. Burada suçu MHP’nin üzerine atarak,
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AKP’yi kurtarabilirsiniz fakat Türkiye’yi kurtaramazsınız, CHP’yi de
kurtaramazsınız.” (Doğu Perinçek, Aydınlık, 29 Ağustos 2013)

İşte MHP hakkında bugünkü değerlendirmesi ya da bugünkü durduğu yer.
İşte Bin Kalıplı bu konuda da eski kalıbından çıkmış, onun tam karşıtı yeni
bir kalıba girivermiştir. Ne kadar kıvrakça, mahirce yapıyor bu kalıp değiştirme işini, değil mi?
Hiç de utanıp sıkılmaz. Dedik ya onlar duygu-his yoksunudur, dolayısıyla
da vicdan yoksunudur diye. Bir robot onlar. Düğmesine nasıl basılırsa ona
göre oynar. Neylersiniz…
Bin Kalıplılar, Kontrgerilla kitaplarının 2008-2009 tarihli “geliştirilmiş”,
“yenilenmiş” baskısında da MHP’ye ilişkin yukarıda aktardığımız bölümleri
aynen korurlar. Bir görüş değişikliğine gitmemişlerdir henüz o yıllarda.
Demek ki o yıllarda MHP ile kanka olmayı-müttefik olmayı akıllarından
geçirmemişler. Daha sonraki yıllarda varmışlar müttefiklik düşüncesine, kararına. Ondan sonra kendi deyişleriyle “yıllarca yalvar”mışlar MHP’ye, gelin
ittifak edelim, diye.
Gerçi MHP onların bu teklifini daha önceki yazılarımızda gösterdiğimiz
gibi hakaretamiz ibarelerle reddetmiştir. Ama bunlarda utanma arlanma olmadığı için yine sürdürmüşlerdir MHP’ye yalvarmayı. Yani MHP konusundaki
müttefiklik kararını değiştirmemişlerdir.
Eğer ittifak kararını korumaya devam ederlerse kuşkunuz olmasın, Kontrgerilla kitaplarının gelecekteki basımlarında MHP’yle ilgili bölümleri çıkarırlar. Yine bunun adına da “geliştirme”, “güncelleme”, derler.
Tekrar tekrar söylediğimiz gibi, böyle bir şey yapmak onlar için çook kolay olur…
02.05.2015
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Ayrım XXV

Ardında bir leş bırakarak ufkumuzdan çekilen
Paul Henze’nin “our boy”unu lanetle analım da,
onları o günlerde sol maske altında destekleyen
hatta yaptıkları zulmü az bile bularak
daha kararlı ve daha şiddetli olmalarını öneren
Bin Kalıplılar’a bir şey demeyecek miyiz?

Özal’lar, Demirel’ler, Erbakan’lar, Çiller’ler, Mesut Yılmaz’lar ve bugünün Tayyipgiller’i, Kenan Evren’in ve hain, faşist avanesinin birebir devamcılarıdır. Tümü de ABD’nin, CIA’nın emir ve talimatları doğrultusunda hainane
görevlerini icra etmişlerdir ve etmektedirler.
Soner Yalçın çok olumlu bir iş yapmış: “Kenan Evren’in uşaklarını yazmayacak mıyız” başlıklı bir yazı yazarak bunların bir kısmını teşhir etmiş:
“12 Eylül darbesinin fikirdaşlarına bakmalıyız; kimdi bunlar?
“Bunlar; beynini yeni düzene formatlayan, ruhunu satan dönekler idi.
“(…)
“O dönemin fotoğraflarındaki Kenan Evren’in sağına soluna iyi bakın
bunları göreceksiniz.
“Kiminin adı Cengiz Çandar idi; kiminin adı Orhan Pamuk ya da Sinan Çetin idi…”
“ACENTA UŞAKLIĞI
“12 Eylül’ü ele alırken Türk burjuvazisinin iki yüzlülüğüne değinmemek olur mu?
“12 Eylül, biliyoruz ki; “made in usa” patentliydi; ve bu acenta uşaklığını yaptılar.
“Türkiye’yi bozma planına en büyük desteği verdiler.
“Cumhuriyet’i yıkmak için ilk vurulan kazma sapından tutanlar arasında yer aldılar.
“12 Eylül’ün aklı yok eden dincilik programıyla, ülkeyi gericileştirmesinde işbirliği yaptılar.
“Devrimciliğe karşı “din kalkanını” kurtarıcı gördüler. Ortaçağ’ın gelişini alkışladılar; ülkeyi karanlıkla bütünleştirmekten geri durmadılar.
“Evet… Kemalist aydınlanmanın eseri Cumhuriyet’i yobaz barbarlığa teslim ettiler.” (http://odatv.com/n.php?n=kenan-evrenin-usaklarini-yazmayacak-miyiz-1305151200)”

Görüldüğü gibi, Soner Yalçın parlak cümlelerle faşizm destekçisi sefaletle575

ri teşhir ediyor. Ve onlara karşı hak ettikleri dille konuşuyor.
Fakat bu faşizm hizmetkârlarının bir bölümüne değinmiyor. O bölüm bugün yine sol, ulusalcı maske altında o günlerde yaptığı hizmeti sürdürüyor ve
kitleleri kandırmaya devam ediyor.
Hadi o eksiği de biz tamamlayalım. O günlerde Paul Henze’nin “our boys”una gönüllüce pir aşkına hizmette bulunan Bin Kalıplılar’ın yapıp ettiklerini
de biz gösterelim…
“Bin Kalıplı Doğu Perinçek ve PDA Avanesi’nin İhanete Karmış Hazin Siyasi Serüvenine Dair” başlıklı yazı serimizin 8’inci bölümünü bu konuya ayırmıştık. Başlığı şöyleydi:
“Bir CIA Projesi Olan 12 Eylül Faşist Diktatörlüğünü Böylesine Hayâsızca Alkışlayıp da Bugün Hâlâ Sol Olduğu İddiasında Bulunan Başka Bir
Siyasi Hareket Var mıdır Türkiye’de? Bilen, Gören, Duyan Var mı?”

Bu başlıklı yazımızı daha önce de yayımlamıştık, Partimizin sitelerinde.
Fakat bilgilerimizi tazelemek bakımından bir kez daha yayımlamanın faydalı
olacağını düşünüyoruz.
Faşist Cunta uşaklarının tamamını, her boydan ve soydan olanını iyice görüp tanıyalım ve belleğimize kaydedelim ki, bunların bir daha Türkiye Halklarını kandırmasına izin vermeyelim.
Namuslular cephesinin siyasi ortamı bu sahte solculardan, sahte demokratlardan temizlenmedikçe “Halkın Kurtuluş Yolu” netçe, herkesçe görülemez
ve “Halk Kurtuluş Cephesi” kurulamaz.
13.05.2015
İşte o yazımızın linki:
http://goo.gl/jcHuyI
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Ayrım XXVI

“Soykırım Yalanını Kökten Bitirdik” diye övünen
Bin Kalıplı sahte kahramanın ve PDA Avanesi’nin
30 yıl boyunca bu yalanın en kararlı savunucularından
olduğunun resmidir!

Hep söylüyoruz ya; bugün bizim “Sevrci Soytarı Sahte Sol” ya da “Yeni
CIA Solu” diye tanımladığımız grupların savunduğu bütün CIA tezlerinin
Türkiye’de ilk savunucusu Doğu Perinçek ve PDA Avanesi’dir, diye. İşte Ermeni Soykırımı Emperyalist Yalanı konusunda da durum aynıdır. Bu yalanın
1969’dan itibaren en hızlı savunucularından olmuştur bu Bin Kalıplılar Avanesi. Bu yazı serimizde bu görüşümüze-iddiamıza ilişkin yayımladığımız ilk
belge, onların “TİİKP Davası Savunma” adlı 141 imzalı kitaplarından yaptığımız aktarmaydı. Aktardığımız o bölümü yine bu yazı serimizin önceki bir
bölümünde aktardığımız için burada bir kez daha tekrardan kaçınacağız. Bilgilerini tazelemek isteyen arkadaşlar önceki ilgili bölüme bakıp oradan tekrar okuyabilirler. (bak. http://goo.gl/QPTNpQ) Biz bu yazımızda Bin Kalıplılar’ın konuya ilişkin serüvenlerine dair yeni belgeler aktaracağız.
Bunlardan ilki, Bin Kalıplılar’ın “Saçak” adlı dergilerinin Ocak 1987 sayısında yayımlanır. Bir eleştiri yazısı olan buradaki yazının başlığı şöyledir:
“Duvardaki Kan- Kemalistler ve Ermeni Sorunu”.

Bin Kalıplılar’dan Ermeni Soykırımı Yalanına
Mustafa Kemal’i ortak etme oyunu
Bu başlık altında yayımlanan yazıda bunların Ermeni Soykırımı Emperyalist Yalanını savunmakla kalmayıp Mustafa Kemal’e de savundurtmak için
nasıl kan teri döktüklerini, nasıl şeytani akıl yürütmelerde bulunduklarını göreceksiniz.
Bu soykırım yalancısı makalenin yazıcısı ise Salih Ural adlı biridir. Yazıları şudur:
“Duvardaki Kan”,
“Kemalistler ve Ermeni Sorunu
“Salih Ural
“Duvardaki Kan filminde, senaryoyu yazan Mim Kemal Öke, Ali İhsan Bey diye bir kahraman yaratmıştı. Ali İhsan Bey Almanya’da hukuk
okumuş ve yeni mezun olmuş bir Türk’tür. Kemalist’tir. Anadolu Hükü-
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meti’ni desteklemektedir. İttihatçılara uzaktır. Bu sırada Talat Paşa öldürülür. İttihatçılar, Ali İhsan Bey’den yardım isterler. Ermenilerin mahkemede ileri sürdükleri kırım iddialarını yalanlayacak belgeler gerekmektedir. Kendileri İstanbul’a ve Anadolu’ya gidemedikleri için bu işi Ali İhsan
Bey’in yapmasını isterler. Ali İhsan Bey ise Kurtuluş Savaşı’na katılmaya
hazırlanmaktadır. Bunu belirterek, aynı zamanda İttihatçılara olan eleştirilerini de dile getirerek görevi almak istemez. Ancak Mim Kemal Öke
tarafından güzelce ikna edilir. (Olay tümüyle Mim Kemal Öke’nin hayalinin ürünü olduğu için böyle diyoruz.) Ali İhsan Bey verilen görevi,
macera filmlerine taş çıkartan olaylardan geçerek başarıyla yerine getirir
ve herkesin umudunu kestiği anda mahkeme salonuna girip bir nara patlatarak belgeleri getirdiğini ilan eder. Daha da ileri gider, senaryoya göre
“Savcı Yardımcısı” olarak mahkemenin önüne çıkar, müthiş bir hitabetle
Talat Paşa’yı savunur, belgeleri ortaya koyar, Ermeni iddialarını bir bir
çürütür.
“Özetle, Mim Kemal Öke, filmde en önemli görüşlerini bir Kemalist’e
söyletmiş, dahası onu Talat Paşa’nın ve İttihatçıların savunucusu olarak
göstermiştir. Ali İhsan Bey hayali bir kişiliktir. Mim Kemal Öke, bu kişiyle aslında Mustafa Kemal’i ve Anadolu Hükümeti’ni de olaya katmakta,
bir bakıma Ali İhsan Bey’in ağzından onların görüşlerini ifade etmektedir. Ama gerçeklere uygun olmayan bir biçimde, daha doğrusu kendisinin
olmasını istediği biçimde.
“Senaryo yazarının Ali İhsan Bey tipini yaratırken niyeti, diziye biraz renk, heyecan ve serüven katmak olabilir. Ancak anlatılan “Gökler
Hâkimi Baytekin”in 32 kısım tekmili birden maceraları değil, Talat Paşa
Davası’dır. Olay bu kadar gerçekse, anlatılanlar da gerçeğe uygun olmalıdır. Olayı gerçeklerin ötesine taşımak, tamamen hayali bir olay haline
getirmek, hele bir de bunu gerçekmiş gibi kamuoyuna sunmak sorumsuzluktur, saptırmadır. Bu yüzdendir ki, yazarın niyeti ne olursa olsun, dizide
Ali İhsan Bey’le karşılaşınca, onu bir serüven kahramanı olarak değil,
Kemalistleri tipleyen bir insan olarak kabul etmek zorundayız.
“Öncelikle belirtmemiz gerekir ki, Mim Kemal Öke’nin filminde verdiği, Kemalistlerin İttihatçıların Birinci Dünya Savaşı sırasında uyguladıkları Ermeni politikasını, “tehcir”i ve sonuçlarını savundukları yolundaki izlenimi doğrulayacak bir belgenin bulunması mümkün değildir.
Konuya ilişkin kaynakların dikkatli bir gözle taranması filmdekinden çok
farklı değerlendirilmesi gereken ipuçları vermektedir.
“Talat Paşa’nın öldürülmesi karşısında Ankara’nın gösterdiği tutum
öncelikle dikkate alınmak zorundadır. TBMM Hükümeti’nin yarı resmi
organı Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi 20 Mart 1921 günü, birinci sayfasın-
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da küçük bir haberle Talat Paşa’nın öldürüldüğünü duyurmuştur. Haberi
izleyen yorumda ise, doğrudan İngilizler hedef alınmış ve suçlanmıştır;
“Bu cinayetin sebebini her şeyden evvel, İngiliz suikastlarında aramak zaruridir. İngilizlerin, askerle ve politikayla başa çıkamadıkları Türkiye’ye bugün mikyası geniş bir suikast tertibatı ihzar ettikleri anlaşılıyor… Bu menfur cinayet İngiliz hiyanetinin beşeriyetin yüzünü kızartacak ne çirkin bir
raddeye ilerlediğini bir kere daha gösterir. İngilizler menfur politikalarıyla,
gasıb’ı harblerine bir de Türk ricalini saklıca arkadan vurmak şeneatını ilave ettiler.”
“Hakimiyet-i Milliye’nin kısa yorumunda, Talat Paşa ile ilgili olarak
Berlin’de arkadaşlarının yardımıyla mütevazı bir hayat sürdüğü, anılarını yazdığı belirtilmekle yetinilmiştir. Bunun dışında ölümünün, “cidden
şayan-ı esef” olduğu söylenmekte ve ailesine rahmet dilenmektedir.
“Bu yorum, Ankara’nın Talat Paşa’nın öldürülmesine esas olarak,
İngiliz politikasının teşhir edilmesi yönüyle ilgi duyduğunu, Ermenileri
doğrudan hedef almadığını, bu olayla birlikte giderek artan ölçüde duyulmaya başlanacak olan Ermenilerin kırım iddialarını tartışmak istemediğini kuvvetle duyurmaktadır. Böyle düşünülmesini gerektiren, bu olayın
öncesinde yer alan başka izler de bulunabilir.
“Ankara Hükümeti, bu olaydan önce, iki cephede Ermeni sorunuyla yüz yüze gelmişti. Birinci cephe, Kilikya ve Güneydoğu Anadolu’daki
Fransız cephesiydi. İkincisi ise Doğu cephesinde, Erivan’da kurulan Ermenistan’la ilgiliydi. Bu yüzden, Ermeni sorunu birinci Meclis’te, özellikle gizli celselerde çokça konuşulan konular arasında yer almıştı.
“Tartışmalar sırasında Meclis’teki genel eğilim ve bizzat Mustafa Kemal’in ifadeleri, o sırada Ermenilerle savaş dâhil çok önemli sorunlar bulunmasına karşın, politik düzeyde Ermenilerin değil, İngiliz ve Fransız
emperyalizminin hedef alındığını, Birinci Dünya Savaşı sırasında olanlar
konusunda ise objektif ve tarafsız bir tutum izlenmek istendiğini göstermektedir.
“Atatürk “fazahat” diyor.
“Atatürk Meclis açıldıktan bir gün sonra, 24 Nisan 1920’de biri gizli,
diğeri açık iki celsede yaptığı konuşmalarda Ermeni sorununa değinmiştir.
“Gizli celsede içteki durum hakkında üyelere bilgi verirken, Ermenilerle ve Osmanlı döneminde izlenen politikalarla ilgili olarak şunları söylediği görülmektedir:
“Ermenilere gelince; Ermeniler bütün dünyada fevkalade sahiplenmeye
mazhar olmuş biz vaziyette bulunuyorlar. Siyasi emellerinin tecellisi için na-
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sıl çalıştıkları malumdur. Fakat bugünkü vaziyetler bizimle temaslarına dair
arz edebileceğim noktalar şunlardır: Ermeniler Erivan Ermeni hükümeti
mıntıkası dahilinde İslam ahalisini imha etmekle meşguldür. Biz İngilizler
ve Amerikalıları aleyhimize tahrik etmemek ve her nasılsa Harbi Umumi’de
yapılmış olan vaka’nın tekerrür [tekrarlanma] ve tevalisine [sürmesine] dair
hiçbir zan ve şüphe vermemek için bu malum mıntıka dahilinde bulunan
İslam ahalinin hududumuzu geçmek suretiyle alenen muavenetlerine dahi
koşmakta tereddüt ettik.”
“Görüldüğü üzere Ankara, Talat Paşa’nın öldürülmesi ve Avrupa’da
Ermeni sorununun gündeme gelmesinden bir yıl önce, Meclis’in daha ilk
gününden itibaren, bu sorunla yüz yüze gelmiştir.
“Atatürk’ün bu konuşmasında yukarıda altını çizdiğimiz sözleri bir
kez Ermenilere “Harbi Umumi’de her nasılsa yapılmış” uygulamalar olduğunu ifade ediyor. Bir inkâr tutumu olmadığı gibi, yapılanlara soğuk
bakılmaktadır. Bu noktada, “Harbi Umumi’de yapılmış olan vaka”nın
her an aleyhte bir “zan ve şüphe”ye yol açabileceği endişesi de kuvvetle duyulmaktadır. Öte yandan Atatürk’ün olayı ifade ederken kullandığı
“her nasılsa yapılmış” nitelemesi, yapılanların normal ve savunulabilecek
şeyler olmadığını anlatmaktadır.
“Atatürk aynı gün açık celsede yaptığı konuşmasında, İngilizlerin İstanbul’da Ali Rıza Paşa kabinesine yaptıkları teklifleri değerlendirirken,
Ermeni sorununa bir kez daha değindiği görülmektedir. İngilizlerin şartı,
Türkiye’de Ermenilere karşı yapılmakta olan katliamdan vazgeçilmesidir. Atatürk bunun üzerine şunları söylemiştir:
“İkinci teklif ki memleket dâhilinde katliam yapılmaması. Ermenilere
karşı bu gayri varid idi. Memleketimiz cümlemizce malumdur. Hangi kıtasında Ermenilere karşı katliam yapılmıştır. Veya yapılmaktadır. Harbi
Umumi’nin [Genel Savaşın] başlangıç safahatından [aşamalarından] bahsetmek istemem ve zaten İtilaf devletlerinin de bahsettikleri bittabi [elbette
ki] maziye aid fazahat (geçmişe ait rezillik/ayıp) değildir. Bugün memleketimizde bu gibi fecayiin (faciaların) icra edildiğini iddia ederek, bundan
sarfınazar etmenizi [vazgeçmemizi] talep ediyorlar.” (Köşeli parantezler
bize aittir. - N. A.)
“Atatürk’ün bu konuşmasında, Birinci Dünya Savaşı sırasında Ermenilere karşı uygulanan muamele hakkındaki görüşleri daha açık olarak
ortaya çıkmaktadır.
“İtilaf devletlerinin “katliam yapılmaması” konusundaki isteklerini,
Atatürk kendi hükümeti adına “yapılmadı ve yapılmıyor” diye cevaplıyor. Ama Birinci Dünya Savaşı’nı bu değerlendirmesinden ayırıyor ve bu
konuda konuşmak istemediğini söylüyor. Ancak, savaş sırasında olanların
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bir “fazahat” olduğunu da ifade ediyor. Bu bir yana, bir sonraki cümlede,
açık olarak bir facianın icra edildiğini söylüyor. Mustafa Kemal böylece
Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı hükümetinin Ermenilere uygulamalarını ağır sözlerle mahkûm etmektedir. Osmanlıya sahip çıkma ve
uygulamaları savunma ya da mazur gösterme gibi bir tutum benimsenmemiştir.
“Atatürk emperyalistleri suçluyor
“Konunun açıklık kazanması için Kemalistlerin Ermeni sorunu konusunda kendi politikalarını özetle tartışmakta yarar olabilir.
“Kemalistlerin, Ermeniler konusundaki görüşlerini esas olarak Misak-ı Milli ile Erzurum ve Sivas Kongresi kararlarının 1. maddelerine dayandırdıkları görülmektedir.
“Atatürk’ün Meclis’te yaptığı, Sovyetler’le görüşmeleri özetlediği bir
konuşmasında, azınlıklar konusundaki düşüncelerini de kısaca ifade etmiştir. Atatürk’ün bu önemli konuşması, konumuza açıklık getirecek değerdedir. Biraz uzunca da olsa, bu konudaki görüşlerini genişçe vermekte
yarar buluyoruz.
“Atatürk şöyle diyor:
“Müsaade buyurursanız ufak bir tahlil yapalım:
“[Sovyetler] Türkiye istiklalini bir defa tabiî buluyorlar; sonra Türk
arazisinin bizde kalmasını onu da muvafık görüyorlar; sonra Arabistan
ve Suriye’nin milli hudutlar haricinde müstakil bir devlet olmasını bunu
da kabul etmişizdir ve zaten bu ilan edilmiştir.
“Yalnız pakt nasyonalde (milli anlaşmada) ufak bir fark mevcuttur.
O mevcut fark da, hududu millimiz dâhilindeki muhtelif ırklara mensup
İslam ahalisinin de reyine müracaat edilmesi meselesidir.
“Biz haddizatında gerek Suriye ve gerek Irak’taki insanların müstakil olmaları esasını kabul etmişizdir. Buna dair bir itirazımız yoktur.
Sonra bizim kabul etmiş olduğumuz prensipler, nazarı tetkikten geçirilecek olursa, Rus Sovyet Cumhuriyeti, bazı şeyleri tabiî buluyor. Mesela,
Ermenistan’daki insanların kendi mukadderatlarını kendi reyleriyle tayin
ve tesbit etmeleri; Erivan Cumhuriyeti’ni tesis ve teşkil eden Ermenilerin
müstakil olmalarını ve bu bapta arzuları ne ise zaten kabul etmişizdir. Fakat
Kürdistan, Lazistan vesaire hakkında değil.
“Sureti umumiye de prensip şudur ki, milli hudut olarak çizdiğimiz
daire dâhilinde yaşayan anasırı muhtelifei İslamiye (çeşitli İslam unsurları); yekdiğerine karşı ırki, muhiti, ahlaki bütün hukukuna riayetkâr özkardeşlerdir.
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“Binaenaleyh onların arzuları hilafına bir şey yapmayı biz de arzu etmeyiz. Bizce kati olarak muayyen bir şey varsa o da milli hudut dâhilinde
Kürt, Türk, Laz, Çerkez ve sair bütün bu İslam unsurlar müşterekülmenfaadır [çıkarları ortaktır]. Beraber çalışmaya karar vermişlerdir. Yoksa
hiçbir vakit başka bir noktai nazar yoktur; vicdani arzu ile uhuvvetkârane [kardeşçesine] ve dindarane bir vahdet [birlik] vardır.
“Binaenaleyh hiç şüphe etmeyiniz ki Kürt, Laz ve saire, reyi sorulduğu zaman bu reyi vereceklerdir… Bu husustaki noktai nazarımız da
cümlenizce malumdur ve binaenaleyh bizim için içtinap edecek [çekinecek] bir nokta yoktur. Akalliyetler [azınlıklar] hakkında da bütün medeni
dünyanın kabul ettiği kavanini [kanunları] siz de kabul ediniz diyorlar.
Bu bizim için ehven bir şeydir ve biz bunu Kemali memnuiyetle kabul
etmişizdir.”
“Atatürk bu konuşmasında, Misak-ı Milli ile çizdikleri sınırlar içerisinde Ermenistan’ın olmadığını, Ermenistan’ın Erivan bölgesinde bulunduğunu ve orada yaşayan Ermeniler için kendi kaderlerini tayin hakkını,
isterlerse bağımsız olabileceklerini kabul ettiklerini söylemektedir. Buna
göre, milli sınırlar içinde bir Ermeni sorunu yoktur. Milli sınırlar içinde
yaşayan İslam unsurlarının ise zaten birlik içinde bulundukları ve karşılıklı olarak birbirlerinin haklarına saygı gösterdikleri belirtiliyor: “Birbirlerine karşı ırki, muhiti ve ahlaki bütün hukukuna riayetkâr özkardeşlerdir.”
“Atatürk’ün bu konuşmasında ortaya koyduğu kendi kaderini tayin
hakkı ve gönüllü birlik platformunun, Birinci Dünya Savaşı sırasında izlenen politikaların savunulmasını da olanaksız kıldığı ayrıca dikkate alınmalıdır.
“Ermeni sorununu coğrafi olarak milli sınırların ötesine çıkaran ve
kendi kaderini tayin hakkına da saygı gösterdiklerini açıklayan Mustafa
Kemal’e göre Anadolu’da hâlâ bir Ermeni sorununun ortaya çıkması “cihan kapitalistleri” yüzündendir.
“Atatürk, 1 Mart 1922’de Kars muahedesi üzerine yaptığı konuşmada; “Ermeni meselesi denilen ve Ermeni milletinin hakiki menfaatlerinden ziyade cihan kapitalistlerinin iktisadi menfaatlerine göre halledilmek
istenen mesele Kars muahedesiyle en doğru hal suretini buldu. Asırlardan
beri dostane yaşayan iki çalışkan halkın revabıtı hasenesi [iyi ilişkileri]
maalmemnuniye tekrar teessüs etti.” demektedir. Buna göre 1921 yılında
Kars Anlaşması yapılıp Türkiye’nin Doğu sınırı belirlendikten sonra sorun kendileri için çözülmüş olmaktadır.
“Atatürk, 1920 yılında Kilikya Cephesi’nde Ermenilerle meydana gelen çatışmalarda da doğrudan Fransızları suçlamıştır. Meclis’te yaptığı
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konuşmalarda; Fransızların haksız olarak bu bölgeyi işgal ettiğini, halka
kötü muamelede bulunduğunu ve bunu da Fransız üniforması giydirilmiş Ermenilere yaptırttığını, “her ne sebeple olursa olsun” bu memlekette
Ermenilerle Türkler arasında “bir takım kanlı vak’aların” geçtiğini, “iki
milletin birbirine” ve bilhassa Ermenilerin Türklere karşı kuvvetli bir
düşmanlığı bulunduğunu, Ermenileri saldırtmanın çok yanlış olduğunu
söylemiştir. Olaylar sırasında, merkezî hükümet bir şey yapmamış, bunun
üzerine İslam ahali “nefsi hayatını muhafaza etmiş” ve bu arada Fransız kisvesi altındaki “bir kısım yabancı anasır” ölmüştür. Bunun üzerine
bütün Avrupa’yı, bütün Amerika’yı “fevkalade dalgalandırmışlar”dır.
Ancak, millet tecavüz etmemiş, bir tecavüze karşılık vermiştir. Atatürk,
Kurtuluş Savaşı sırasında olanları anlatırken de bu kadar açık ve güvenli
konuşmaktadır.
“Kemalistlerin Ermeni sorunu konusundaki temel görüş ve politikalarını böylece özetlemek mümkündür.
“Mim Kemal Öke, Kemalistlerin azınlıklar konusundaki, özel olarak
Ermenilerle ilgili görüşlerine ve politikalarına katılabilir ya da katılmayabilir, önemli değil, ancak eğer Kemalistleri “Duvardaki Kan”a dâhil
etmek zorundaysa -elbette ki tarihi olarak böyle bir zorunluluk yokturortaya yeni bir belge koyamadığı sürece yukarıda özetlediğimiz çerçeveye
sadık kalmak, yanlış izlenimler yaratmamak zorundadır.
“Bu tarihi gerçeklerin ötesine geçmek, hayallerde İttihatçılarla Kemalistleri kucaklaştırıp barıştırmak, Kemalist Ali İhsan Bey’e Berlin mahkemelerinde “tehcir”i savundurtmak, “biz değil esas onlar bizi katletti” diye
nutuklar arttırmak, Mim Kemal Öke’nin o çok geniş olduğu anlaşılan hayal dünyasında mümkün olabilir belki, ancak ciddi olamaz.
“Böyle bir tutumla ne Türkiye’nin “haklılığı” kanıtlanabilir, ne de
dünya kamuoyu ikna edilebilir. Türkiye’de kamuoyu yaratacağım diye
dakikalar boyu akıl almaz bir sorumsuzlukla vahşet tabloları sergilemenin, toplumlar arasına ciddi düşmanlık tohumları saçmanın ve tahrikçilik
yapmanın, hiçbir anlamı yoktur. Çünkü Türk kamuoyu bu konuda zaten
imal edilmiş durumdadır. Bu filmin propaganda amacıyla Avrupa’da gösterilmesinin ise -kimsenin göstereceğini sanmıyoruz ama- Türkiye açısından çok ciddi prestij kayıplarına yol açabileceği açıktır.” (Salih Ural, Duvardaki Kan-Kemalistler ve Ermeni Sorunu, Saçak Dergisi, Ocak 1987 sayısı)

Gördüğümüz gibi yoldaşlar, Bin Kalıplılar dört dergi sayfası boyunca kalem oynatırlar, bu emperyalist yalanı savunmak için. Üstelik de Mustafa Kemal’e savundurturlar.
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Batılı Emperyalistler sadece Osmanlı’yı değil
bütün Türkleri suçluyor
Bugün bu yalanı savunan bazı sözde Kemalistler de sıkça başvururlar ya
şöyle bir demagojiye: “Bu soykırımı yapan İttihat ve Terakki’nin başındaki
Enver, Cemal ve Talat adlı üç paşadır. Onların yaptığından bize ne. Biz onların yaptığını niye savunalım? Ayrıca Atatürk’ün de bu soykırımla bir ilişiği
yoktur. Çünkü soykırım 1915-1916 yıllarında yapılmıştır. Yani Osmanlı döneminde olmuştur olanlar.”
Bu soysuzlar ve ahmaklar kendilerini saf yerine koyarlar. Tabiî onlarınki
saflık değil, düzenbazlıktır, namussuzluktur. Halkımızı da ahmak yerine koymuş olurlar.
Çünkü Batılı Emperyalistler ve onların emrindeki burjuva Ermeni sözcüleri, soykırımcı olarak sadece o günkü, sonraki ve bugünkü Türkleri değil,
Türk Tarihinin başladığı andan itibaren bugüne kadar gelen süre içindeki tüm
Türkleri suçlamaktadırlar. Yani millet olarak, halk olarak bizim varlığımıza
saldırmaktadırlar. Ve hep tekrarladığımız gibi Türk düşmanlığı ve soykırım
yalanı onların milli kimliklerinin vazgeçilmez saydığı bir parçasıdır. Tüm yazıp çizdikleri kitapları, dergileri, makaleleri, söylemleri, kiliseleri, din adamları Türklere karşı bu azgın kin ve nefretle doludur. Üstelik her yeni kuşağı
da okullarında, kiliselerinde, yaz kamplarında eğitimden geçirerek bu zehirli,
bu ırkçı nefreti ve kini onların damarlarına dolayısıyla da beyinlerine zerk
etmektedirler.
Ve ayrıca da en ılımlıları bile resmi belgelerinde Soykırımı 1915-1923 sürecine yani 8 yıllık bir süreye yaymaktadırlar, öyle göstermektedirler.
Bu apaçık gerçeği Bin Kalıplılar bilmez mi?
Tabiî ki bilir. Ama onlar, bugün televizyon ekranlarındaki, gazete ve dergi
köşelerindeki CIA’nın oğlanları ve kızları gibi, sözde ajan profesörleri gibi
bilmezlikten geliyorlar; soykırımı üç Osmanlı Paşası yaptı, diyerek halkımıza
yedirmeye çalışıyorlar.

Mustafa Kemal’in Ermeni Meselesi’ne bakışı
bütüncül olarak değerlendirilmeli
İşte yukarıda dört dergi sayfası boyunca bu yaptıkları apaçık görülmektedir.
Mustafa Kemal’in bu emperyalist yalan üzerine pek çok yerde açık, net,
kesin ifadeleri olmasına rağmen hiç utanıp sıkılmadan kalkıyorlar, kendileri
gibi o yalanın savunucusu yapıyorlar onu da.
Bula bula da Mustafa Kemal’in İlk Meclisi açışından bir gün sonraki yani
24 Nisan 1920’deki Meclis konuşmasından üç cümlecik bir ibareyi buluyor587

lar. Şu ibaredir Bin Kalıplılar’ın savundukları, yukarıda görüldüğü gibi:
“Harbi Umuminin (Genel Savaşın) başlangıç safahatından [aşamalarından] bahsetmek istemem ve zaten İtilaf Devletlerinin de bahsettikleri
bittabi (elbette ki) maziye aid fazahat (geçmişe ait rezillik-ayıp) değildir.
Bugün memleketimizde bu gibi fecayiin (faciaların) icra edildiğini iddia
ederek bundan sarfı nazar etmemizi [vazgeçmemizi] talep ediyorlar.”

Bin Kalıplılar işte bu ibareden Mustafa Kemal’in de Soykırım yalanını
savunmuş olduğunu çıkarıyorlar.
Öncelikle şunu belirtelim: Mustafa Kemal, bir gün önce Osmanlı’ya başkaldıran bir Meclis açmış Ankara’da.
Ve yine çok açık olarak defalarca belirttiği gibi, planladığı Kurtuluş Savaşı’nı iki düşmana karşı verecektir: Biri dış, yani Amerika da içinde olmak
üzere tüm emperyalist Batı alemine, biri de iç, yani İstanbul’daki Sevr’i imzalayan teslimiyetçi, hain Padişah ve onun hükümetlerine karşı bir Kurtuluş
Savaşı yürütecektir.
Dikkat edersek emperyalist Batı, siz de geçmişte yapılanlar gibi Ermenilere
katliam yapıyorsunuz, diye suçluyorlar Mustafa Kemal ve Birinci Kurtuluşçuları. Mustafa Kemal kendilerinin asla böyle bir şey yapmadıklarını belirtiyor.
Geçmişte yapılanların “fazahat” yani rezillik ve ayıp, yaşananlarınsa “fecayii” yani facialar olduğunu ifade ediyor.
Burada bize göre biraz savruluyor Mustafa Kemal. Yani olayın gerçeğinden uzaklaşıyor.
Zaten Mustafa Kemal, daha sonraki konuşmalarında da Nutuk’ta da Osmanlı’nın neredeyse tamamına, yukarıdaki ibarelerden bazen daha ağır kelimelerle saldırır. Çünkü o Osmanlı’nın enkazını da tümüyle ortadan kaldırıyor
ve yepyeni bir Cumhuriyet kuruyor, bir devlet kuruyor. Yani bir devrim yapıyor.
Ayrıca da Batı Emperyalistlerinin, kamuoylarının da desteklerini arkalarına alarak, yeniden bütün güçleriyle kendilerine saldırmalarından endişeleniyor. Böyle bir ihtimal görüyor tabiî ki. O zaman durumun daha sıkıntılı bir hal
alacağını, daha da zorlaşacağını biliyor. İşte bu sebeple geçmişte yapılanlar
gibi biz bir şey yapmıyoruz kesinlikle, diyor. Hiçbir zaman hiçbir yerde yapmadık, diyor. Böylece de Batılı Emperyalistleri kışkırtmamış olmak istiyor.
İşte bu iki sebepten savruluyor bizce.
Kaldı ki Mustafa Kemal’in bu konuya ilişkin daha birçok açıklaması vardır. Onlara niye değinmiyor Bin Kalıplılar?
Niye hiç söz etmiyorlar o açıklamalarından?
Bir insanın bir konuya ilişkin tutumunu, yaklaşımını, bakışını öğrenmek
için ne yapılması gerekir?
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O konudaki tüm düşünce ve davranışlarının yani söz ve eylemlerinin ele
alınıp birlikte değerlendirilmesi gerekir. Oradan bir sonuca gitmek gerekir.
Tabiî Bin Kalıplılar’da nerede bu bilim ahlâkı. Onların işi gücü düzenbazlık.
Onlar, bırakalım Mustafa Kemal’in bu konudaki tüm söz ve davranışlarını
bir bütünlük içinde değerlendirmeyi, 24 Nisan 1920’deki Meclis konuşmasının bile konuya ilişkin bölümlerini bir arada ele almaya yanaşmazlar.
24 Nisan’da Mustafa Kemal şu gerekçeyle Ermeni Meselesi’ni konu eder.
Kendinden dinleyelim ya da izleyelim:
“İngiliz mümessil-i siyasisi (siyasi temsilcisi) Londra’daki Hariciye Nezareti (Dışişleri Bakanlığı) tarafından hükûmetimize bir tebliğde bulundu ve dedi ki: Yunanlılar da dâhil olmak üzere İtilaf kuvvetlerine karşı
başlamış olan harekâtı tatil ediniz, ikincisi Türkiye’de Ermenilere karşı
icra edilmekte bulunan (yürütülmekte olan) katliâmdan sarfınazar ediniz
(vazgeçiniz)! İşte bu iki şeyi yaptığınız halde İstanbul size terkolunacaktır. Fakat bu iki harekette bulunmadığınız takdirde sulh şeraiti fevkalâde
(barış şartları son derece) fena olacaktır.” (Atatürk’ün 24 Nisan 1920 tarihli
Meclis Konuşmasından, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Türk İnkılap Tarihi
Enstitüsü Yayımları No:1, İstanbul 1945, Cilt 1 s. 48)

İşte gördük İngiliz Emperyalistlerinin ne gibi saldırgan namussuzca tehditler savurduklarını.
Mustafa Kemal’in sadece o günkü Meclis konuşmasında “Ermeni” sözcüğü tam 16 kez geçer.
Bin Kalıplılar, dört sayfalık yazılarında gördüğümüz gibi, onun sadece birini ele alıp yorumlarlar ve kullanırlar.
Mustafa Kemal’in üç ciltlik Söylev ve Demeçleri’ndeyse tam 181 defa
geçer Ermeni sözcüğü.
Mustafa Kemal’den böyle aykırı bir tutum çıkartmak isteyen (yani Mustafa Kemal’e Soykırım Yalanını savundurtmak isteyen) birinin işte bunların
tamamını ele alıp birlikte gözden geçirip hüküm çıkarması gerekir, yaptığının
bilimsel bir yaklaşım olduğunu iddia edebilmesi için.

Mustafa Kemal
Ermeni Soykırımı Emperyalist Yalanını kabul etmez
Biz bunu bile yapmak isterdik ama çerçevesi Bin Kalıplılar’ın kalıpları ve
dönüşleri ile sınırlı olan bir yazı buna uygun değildir. Kaldı ki ayrıca da Mustafa Kemal’in Ermeni Soykırımı Yalanı karşısında birçok açık, kesin, net beyanı vardır. İşte bu kesin hüküm belirten açıklama ve söyleşilerinden birkaçını
buraya aktarmakla yetineceğiz. Sanırız bu kadarı bile Mustafa Kemal’in bu
Soykırım emperyalist yalanını kabul etmediğini açıkça göstermeye yetecektir.
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Burada belki şöyle bir soru sorulabilir: İyi de Mustafa Kemal’den yapılan
ilk aktarmadaki beyanı ne olacak?
Dedik ya Mustafa Kemal orada, yukarıda andığımız iki sebepten dolayı
savrulmuştur, gerçekten uzaklaşmıştır. Ama sonradan bir daha öyle savrulmada ve gerçekten kopmada bulunmamıştır. Bu emperyalist yalanın hep karşısında olmuştur. Şimdi bunlardan birkaç tanesini buraya aktaralım:
“Ermeni meselesi denilen ve Ermeni milletinin menafii hakikîyesinden
[gerçek menfaatlerinden] ziyade cihan kapitalistlerinin menafii iktisadiyesine [iktisadi menfaatlerine] göre halledilmek istenilen mesele Kars Muahedesiyle [Antlaşmasıyla] en doğru suret-i hallini buldu [en doğru şekilde
çözümlendi]. Asırlardan beri dostane yaşayan iki çalışkan halkın revabıt-ı
hasenesi [güzel, kardeşçe ilişkileri] maalmemnuniye tekrar teessüs etti.
[memnuniyet verici hale yeniden kavuştu]” (Atatürk’ün Üçüncü Meclis Yılını
Açış Konuşması, 1 Mart 1922, age, s. 226) (Köşeli parantezler bize aittir. - N.
A.)

Kars Antlaşması, 13 Ekim 1921’de Türkiye, Gürcistan, Ermenistan ve
Azerbaycan sınırlarını belirleyen antlaşmadır.
Bu antlaşmadan takriben 6 ay kadar önce de 16 Mart 1921’de Türkiye ile
Rusya Şuraları Federatif Sosyalist Cumhuriyeti arasında Moskova Antlaşması
imzalanmıştı. Bu antlaşmayla Ankara Hükümeti’yle Sovyetler Birliği arasında ittifak oluşturulmuş, kardeşane ilişkiler kurulmuştu. Hatırlanacağı gibi bu
anlaşmayla Ankara hükümetini tanıyan ilk Avrupa ülkesi Sovyetler Birliği olmuştur. Antlaşma şöyledir:
“1- Ülkeler birbirlerinin tanımadığı ülkelerarası bir senedi tanımayacaktır.
“Sovyetler Birliği Misak-ı Milli’yi tanıyarak, kapitülasyonların kaldırılmasını kabul edeceklerdir.
“2- Osmanlı İmparatorluğu ile Çarlık Rusyası’nın yaptığı anlaşmaların hükümsüz olduğu kabul edilmiştir.
“3- Aralarında mali, iktisadi ve sair anlaşmaların yapılmasını kabul
etmişlerdir.
“Rusya Şuraları Federatif Sosyalist Cumhuriyeti, TBMM, Azerbaycan, Ermenistan ile Gürcistan arasında imzalanan antlaşmalarla tespit
edilen sınırını, Batum’un Gürcistan’a geri verilmesi şartıyla kabul etmiştir. Türkiye’nin Batum limanını kullanmasını ve halka özerklik vermesini
de kabul etmişlerdir.
“4- Türkiye’nin İstanbul’daki egemenliği tehlikeye atılmadan, boğazların ticaret gemilerine açılması için Karadeniz’e kıyısı bulunan devletlerle bir konferans yapılacaktır.
“5- Rusya elindeki esirleri 3 ay zarfında iade edecektir.
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“6- Türkiye Hükûmeti ile Ermenistan ve Azerbaycan Sovyetler Hükûmetleri, Nahcivan bölgesinin Azerbaycan’ın koruyuculuğunda özerk bir
ülke oluşturulması konusunda anlaşmışlardır.”

Açıkça görüldüğü gibi, Sovyetler de, Türkiye de her iki ülkenin birlikte
kabul edeceği antlaşmalar dışında başka ülkelerle tek başlarına antlaşma yapmamayı taahhüt etmiş olmaktadırlar. Yani birbirlerinin karşılıklı hak ve menfaatlerini birlikte korumayı kararlaştırmış oluyorlar. Böylesine sıkı, sağlam
bir dostluk kurmuş oluyorlar. İşte o dostluğun ışığı altında, yol göstericiliğinde Kars Antlaşması yapılmıştır. Bu antlaşmayla tabiî Bolşevik Ermenistan’la
Ankara Hükümeti dostluk içine girmiş oluyorlardı.
Şimdi de Mustafa Kemal’in yine aynı konu üzerine olan başka açıklamalarını görelim. Kısa süre önce Odatv’de doğru görüşler içeren bu konuya ilişkin
bir yazı yayımlandı, Odatv imzasıyla. Onu alalım buraya:
“Ermeni Soykırımı” iddiaları yüzüncü yıl nedeniyle son zamanlarda
gündemde oldukça geniş yer tuttu. Devlet yetkililerinin ve tarihçilerin
çeşitli açıklamalar yaptığı 1915 olaylarına ilişkin Mustafa Kemal Atatürk’ün görüşleri merak konusu oldu.
“Atatürk, 26 Şubat 1921’de Amerikalı gazeteci Streit ile yaptığı mülakat sırasında 1915 olaylarına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.
“Kaynak Yayınları’ndan çıkan “Atatürk’ün Bütün Eserleri” çalışmasının 11. cildinin 60, 61 ve 62 sayfalarında yer alan bu röportajda, Atatürk
“Dünya kamuoyu, Ermeni ahalisinin tehciri hususunda almaya mecbur
kaldığımız karar için bize karşı haklı bir ithamda bulunamaz” demişti.
“‘ERMENİ AHALİSİNİN TEHCİRİ HUSUSUNDA…’
“Mustafa Kemal, gazeteci Streit’in “Harbi Umumi esnasında yapıldığı
mütemadiyen ağızlarda dolaşan Ermeni katliam ve tehciri hakkında hükümetinizin resmi görüşü nedir?” sorusuna şöyle yanıt vermişti:
“Rus ordusu 1915’te bize karşı büyük taarruzunu başlattığı bir sırada o
zaman Çarlığın hizmetinde bulunan Taşnak Ermeni Komitesi, askeri birliklerimizin gerisinde bulunan Ermeni ahalisini isyan ettirmişti. Düşmanın
sayı ve malzeme üstünlüğü karşısında çekilmeye mecbur kaldığımız için
kendimizi daima iki ateş arasında kalmış gibi görüyorduk. İkmal ve yaralı
konvoylarımız acımasız şekilde katlediliyor, gerimizdeki köprüler ve yollar
tahrip ediliyor ve Türk köylerinde terör hüküm sürdürülüyordu.
“Bu cinayetleri işleyen ve saflarına eli silah tutabilen bütün Ermenileri
katan çeteler, silah, cephane ve iaşe ikmallerini bazı büyük devletlerin daha
barış zamanından beri kendilerine kapitülasyonların bahşettiği dokunulmazlıklardan istifade ederek ve bu maksada yönelik olarak büyük stoklar
husule getirmeye muvaffak oldukları Ermeni köylerinden yapıyorlardı.
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“İngiltere’nin barış zamanında ve harp sahasından uzak olarak İrlanda’ya reva gördüğü muameleye hemen hemen kayıtsız bir şekilde bakan
dünya kamuoyu, Ermeni ahalisinin tehciri hususunda almaya mecbur kaldığımız karar için bize karşı haklı bir ithamda bulunamaz. Bize karşı yapılmış olan iftiraların aksine, tehcir edilmiş olanlar hayattadır ve bunlardan
çoğu, şayet İtilaf devletleri bizi tekrar harp etmeye zorlamasa idi, evlerine
dönmüş olurlardı.”
“‘AMERİKALI GENERAL HARBORD ŞAHİDİMİZDİR’
“Gazeteci Streit’in “Ermeniler ve Rumlar tarafından Türklere karşı vukuu rivayet edilen katliam hakkında ne gibi malumat verebilirsiniz?” sorusuna ise Atatürk şu yanıtı vermişti:
“Gerek Umumi Harp sırasında gerek Mütareke’den sonra Ermeniler ve
Rumlar tarafından Müslüman ahaliye yapılan zulümler üzerinde durmak
uzun bir hikâye olur. Brest-Litovsk Antlaşması’nın yapılmasını müteakip
Rusların Doğu vilayetlerimizi tahliyeye başladıkları sırada Ermeni çetelerinin yapmış oldukları katliam ve tahribat kafi derecede herkesin malumudur.
Sivas’ta benimle görüşmüş olan, daha sonra bu bölgeleri ziyaret eden ve
buralarda Ermeni çetelerinin davranışları hususunda tafsilatlı gözlemlerde bulunarak daha sonra kendisine bu konuda anlatmış olduğum şeylerin
doğru olduğunu Amerikalı General Harbord, Amerikan kamuoyunun kendisinden faydalı malumat temin edebileceği bir şahidimizdir. Taşnaklar daha
sonra da Kars ve Oltu bölgelerinde Alexandropol Antlaşması’nın yapılmasına kadar cinayetlerine devam etmişlerdir” diyerek yanıtlamıştı.
“‘WİLSON PROJESİ SADECE GÜLÜNÇTÜR’
“Atatürk, “Wilson’un Ermenistan sınırları hakkındaki fikriniz nedir?” şeklindeki soruyu da şöyle yanıtlamıştı:
“Ermenistan birkaç günden beri tekrar Taşnakların eline düşmüştür.
Alexandropol Antlaşması’nı samimiyetle tatbik mevkiine koyacak her Ermeni hükümeti dostluğumuza güvenebilir. Milyonlarca Türk’ü binlerce Ermeni’nin hakimiyetine terk etmeye kalkışan Wilson projesi sadece gülünçtür”
diye cevap vermişti.” (http://odatv.com/n.php?n=iste-kendi-agzindan-o-sozler-3004151200)

Görüldüğü gibi yoldaşlar, Mustafa Kemal, 26 Şubat 1921’de Amerikalı gazeteci Streit’a verdiği röportajda, Ermeni Sorununa ilişkin görüşlerini çok net
biçimde ortaya koymaktadır. Hiçbir tereddüde yer bırakmayacak bir kesinliğe
sahiptir buradaki ifade ediliş.
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“İşgal kuvvetlerinin kışkırtıp silahlandırdığı Ermenilere
İslam halkı karşı koymuştur” olay bundan ibarettir
Şimdi de yoldaşlar, Mustafa Kemal’in Meclis’in açılmasından yaklaşık bir
buçuk ay önce, 7 Mart 1920’de ABD’li Amiral Bristol’a gönderdiği telgrafta
işgal kuvvetlerinin “siz de Ermeni Soykırımına devam ediyorsunuz geçmişteki Osmanlılar gibi”, iddialarına verdiği cevabı görelim:
“1- Mondros Mütarekesi’nin imzasından beri, kesin barışın yapılmasını bekleyen milletimiz, ülkenin elde kalan kısımlarından en önemli parçaların, çeşitli bahanelerle İtilaf Devletleri tarafından işgalini görmekle,
acı duymaktadır.
“Bu durumun barış konferansının haktanır kararı ile değiştirilmesi,
hukuki isteklerimiz için de hakka uygun bir biçime dönüştürüleceğinden
umutlu olmak isterken, barış kararlarımızın imkân ölçüsünde kötü esaslardan arındırılması için, Avrupa’da olumsuz akımlar doğurmayı, yararları gereği isteyenler tarafından, “Anadolu’da yeniden 20 bin Ermeni’nin
öldürüldüğü” hakkında çok iğrenç ve kesinlikle gerçek dışı haberler uyduruldu.
“Bütün Anadolu’da, İtilaf Devletleri’nden ve Amerika Hükümetinden
çeşitli kişiler ve haber alma kaynakları bulunduğu için, adı geçen haberlerin, yabancı kaynaklarca inanılmaya değer bulunmayacağını ummuş ve
kesinlikle yapılmamış olan böyle bir “Ermeni kıyımının” yalanlanmasını
bile gereksiz saymıştık!..
“Fakat bugün, gerçek gidişata ait bilgi edinmiş olmaları gereken
önemli yabancıların da bu yalan haberlere inandıklarını ve hatta, aynı sebeple, bir an önce karara bağlanmasının, ülkemiz bakımından hayati bir
mesele saydığımız barışımızın geri bırakılacağını sakinlik ve üzüntüyle
görüyor ve ileri sürülen üzücü olayların, olmadığını kesinlikle bildirmeye
hemen girişiyoruz.
“2- Maraş, Urfa ve dolaylarındaki çarpışmalar sırasında Türklerden,
Fransızlardan ve Fransız askeri arasında bulunan Ermenilerden ve Maraş merkez kasabası içinde yapılan çarpışmalarda ise, iki taraf silahlarının etkisi ile, çeşitli unsurlara mensup halktan kayıplar verildiği, herkesçe
bilinmektedir.
“Ancak bu, Ermeni kıyımı değil, Kilikya ve yöresine dışarıdan getirilen ve silahlandırılan Ermeni askerlerinin, kesinlikle ilkin sabırla karşılanması imkânsız bulunan saldırıları ve işgal kuvvetlerinin sebepsiz ve sürekli olarak işgal sahasını genişletmesi ve özellikle işgal kuvvetleri komutanlarının, hırslı Ermeni askerlerinin, İslam halkı üzerinde uyguladıkları
saldırılar ve yolsuzluklara göz yumma sonucu, yerli halkın coşarak karşı
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koymaya başlaması üzerine meydana gelen çatışmanın tabiî sonucudur.
“Şunu da eklemek gerekir ki, Kilikya ve dolaylarındaki işgal kuvvetlerine komuta eden kişiler, bugün Ermenileri silahlandırarak görevlendirmese ve korumasaydı, yerli halkın unsurları hakkında, adalet ve eşitliğe
uygun bir yönetim uygulasaydı ve özellikle, mütarekenin yapıldığı sırada,
İngilizlerdeyken işgal olunan toprakların, sebepsiz ve sürekli olarak genişletilmesinden sakınılsaydı, taraflardan birçok insanın kaybını doğuran
acınmaya değer çarpışmalar olmayacaktı!..
“3- İşte, Anadolu’da Ermenilerin öldürüldüğüne dair uydurulan yalanların gerçek niteliği bundan meydana gelmiş olup, öldürüldüklerinden
söz edilen Maraş halkı adına, Ermeni delegeleri ve ileri gelenlerince, doğruca; İtilaf Devletleri yetkili delegelerine yapılan yazılı müracaatlar dahi
bu gerçeği doğrular.
“İzmir’de yapıldığı gibi bu uydurma Ermeni kıyımı meselesinin de
milletlerarası bir yüce kurul eli ile, ivedilikle yerinde incelenmesi ve tüm
dünyayı aldatmak için yaratılan bu kin ve hırs ürünü propagandaların
niteliği hakkında uygarlık ve insanlık dünyasının bir kere daha aydınlatılması ve bu suretle, haksızlığa uğramış Türk milletinin, iğrenç ve alçakça
bir suçlamadan arındırılması için, İtilaf Devletleri ve Amerika Hükümetine, bir kere daha başvuruyoruz.” (Mustafa Kemal’in 07.03.1920 tarihinde
Amerikalı Amiral Bristol’e ve İtilaf Kuvvetleri delegelerine gönderdiği telgraf, Aktaran: İsmet Bozdağ, Tarihin Vicdanını Sızlatan Soykırım Yalanı, Truva
Yayınları, s. 94-96)

Demek ki Mustafa Kemal’in, Meclisin açılışından öncesi ve sonrasında
Ermeni Meselesi’ndeki görüşleri bunlarmış, yoldaşlar.
Mustafa Kemal’in Ermeni Meselesi’nde savrulduğu ve olayın gerçeğinden
uzaklaştığı tek yer 24 Nisan 1920’deki Meclisin Açık Celse Oturumunda yaptığı açış konuşmasıdır.
Oradaki savruluşunun sebebi de yukarıda söylediğimiz gibi Birinci Ulusal Kurtuluşçuların-Kuvayimilliyecilerin o günlerde Batı’da Yunanlara, Kuzey’de Pontus Rumlarına, Güney’de (Kilikya’da) ve Doğu’da Ermenilere karşı yoğun bir mücadele yürütüyor olmalarıdır.
Emperyalist Batılı işgalciler ne diyor?
Bunlara karşı yürütülen harekât derhal durdurulsun, diyor. Eğer durdurmazsanız Mütareke şartları çok ağırlaştırılacaktır, diyor. Durdurursanız İstanbul’u size verebiliriz, diyor. Yani emperyalistler, Türkleri Anadolu’nun ortasında, Sevr’de belirledikleri sınırlar içine hapsetmek istiyor. Diğer bölgeleri
Rumlar ve Ermeniler eliyle, aracılığıyla Türklerden koparıp almak istiyor. Bu
emperyalist amaçlarına ulaşmak için de tıpkı bugünlerde olduğu gibi Anadolu’da Ermeni ve Rum katliamları yapıyorsunuz, diye tüm dünyada büyük bir
594

propaganda faaliyetine girişiyorlar, dünya kamuoyunu bize düşman kılmak
istiyorlar, Türkiye üzerinde de büyük bir baskı kurmuş oluyorlar böylece.
İşte bu emperyalist baskıdan dolayı Mustafa Kemal 1915 Ermeni Tehciri
konusunda gerçekten uzaklaşıyor ve savruluyor.
Bu baskıyı hafifletmek ya da yok etmek için biz hiçbir yerde hiç kimseye karşı katliam filan yapmadık, yapmıyoruz, yapmayız, diyor. Sizin sözünü
ettiğiniz bölgelerde, Müslüman halkımız saldırganlara karşı nefis savunması
yapıyor kendiliğinden, diyor.
Ve de biz Osmanlı’nın, İttihat ve Terakki Cemiyeti Yönetimi’nin devamcısı değiliz, diyor. Biz onlar gibi size savaş açmış değiliz, diyor. Biz sadece
Misak-ı Milli adıyla belirlediğimiz sınırlarımızın içinde yer alan vatanımızı
kurtarmak, orada yeni, bağımsız bir yönetim oluşturmak, devlet kurmak istiyoruz. Onun mücadelesini verdik, veriyoruz, diyor.
Geçmişte yani Genel Harbin başında yapılmış olan fazahattan da biz sorumlu değiliz, diyor. Ve işte bu sebepten geçmişte yapılanın “fazahat”-rezillik
olduğunu söylemiş oluyor. Böylece de geçmişte yapılanı kınadığını, onu kabullenmediğini, sahiplenmediğini, savunmadığını, reddettiğini belirtmiş oluyor.
Bir de dikkat edersek, tarafsız, uluslararası bir komisyon kuralım, gelip
Türkiye’de istenilen yerde araştırma, incelemeler yapsın, gerçeği görsün. Bizim böyle işler yapmadığımızı anlasınlar böylece, diyor Amiral Bristol’a yazdığı mektupta.
Demek ki yoldaşlar, Mustafa Kemal’in 24 Nisan Meclis konuşması tümüyle Batı kamuoyuna ve devlet yetkililerine verilen bir mesajdı. Amacı da
yukarıda anlattığımız gibiydi.
Yoksa Mustafa Kemal’in 1915 Tehciri de dahil olmak üzere Ermeni Meselesi’ndeki görüşü ve samimi kanaati yukarıda aktardığımız uzun metinlerde
açıkça belirtilmiştir.
Tüm bunlara ek olarak bir aktarma da Nutuk’tan yapalım:
“İstanbul’daki yönetim merkezinden verilmiş olan bu direktife uygun
olarak Erzurum şubesi, Doğu illerinde Türk’ün haklarını korumakla birlikte, Ermeni göçü sırasında görülen kötü davranışlarla halkın hiçbir ilgisi bulunmadığını, Ermeni mallarının Rus istilasına kadar korunduğunu,
buna karşılık Müslümanlara çok acımasızca davranıldığını; hatta verilen emre aykırı olarak, göçten alıkonan bazı Ermenilerin koruyucularına karşı yaptıkları kötülükleri, güvenilir belgelerle medeniyet dünyasına
duyurmaya ve Doğu illerine dikilmiş olan hırs yüklü bakışları hükümsüz
bırakacak çalışmalar yapmaya karar veriyor.” (Erzurum şubesinin basılı
bildirisi)” (Nutuk, Yayın B-Toplumsal Çözüm Yayınları, 1. Baskı: 1 Kasım
2009, s. 20)
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Ermeni Soykırımı yalanının ilk savunucusu
Eski CIA Sosyalisti Bin Kalıplılar’dır
İşte gördüğünüz gibi yoldaşlar, Bin Kalıplılar, 2000 yılı öncesinde Ermeni
Soykırımı Yalanının hararetli savunucularındandır. Ve işte apaçık görüldüğü
gibi sadece kendileri savunmakla yetinmezler bu yalanı, Mustafa Kemal’e de
savundurturlar.
Bula bula da gördüğümüz gibi Mustafa Kemal’in 24 Nisan’daki Meclis
konuşmasında geçen o üç cümleciği bulurlar. Tabiî o cümleciklerin hangi şartlarda, hangi amaçla söylenmiş olduğunu kavrayamadıkları için onu genellerler. Sanki Mustafa Kemal’in bu konudaki kanaati oymuş gibi öne sürerler.
Hep deriz ya; bugünkü Yeni CIA Solu’nun-Sevrci Soytarı Sahte Sol’un savunduğu bütün tezlerin Türkiye’de ilk savunucusu bu Bin Kalıplılar’dır, diye.
İşte burada bir kere daha görülmüş olur bu gerçek.
İşte bu sebepten biz Bin Kalıplılar’a “Eski CIA Solu”, bugünkü soytarılara
da “Yeni CIA Solu” demekteyiz. Sorun bununla bitmiyor, yoldaşlar. Bin Kalıplılar’ın Soykırım Yalanını savunmaları işine bugün bizim yaptığımız gibi
Türkkaya Ataöv de şiddetle karşı çıkar ve onları mahkûm eder. Şimdi de onu
görelim. Yani Türkkaya Ataöv’ün bunlara karşı verdiği mücadeleyi. O süreci
de baştan sona anlatalım ki bunların ne kararlı ve heveskâr bir soykırım savunucusu olduğu anlaşılsın. Bu pervanelerin bir kalıplarının da soykırım yalanı
savunuculuğundan meydana geldiği iyice anlaşılsın.
1988 Mayısı’nda Sevrci hainlerce kurulmuş olan İletişim Yayınları’nın çıkarmış olduğu “Tarih ve Toplum Dergisi”nde Mustafa Kemal’e ait olduğu
iddia edilen (ki bunun sahteliği-düzmece olduğu Türkkaya Ataöv tarafından
sürecin sonunda ispatlanacaktır) bir söyleşi yayımlanır. Birebir kendi ruhiyatlarını da yansıttığı için Bin Kalıplılar anında atlarlar bu düzmece söyleşinin
üzerine ve sarılırlar ona. Aynı ay içinde, 29 Mayıs-4 Haziran tarihli 2000’e
Doğru adlı dergilerinin 23. sayısında yayımlarlar o metnin tamamını. Şimdi
biz o düzmece metni, bunların “2000’e Doğru”sundan aynen aktaralım:
“Los Angeles Times Gazetesinde Yayınlanan Söyleşi / Temmuz 1926
“Kemal, Türkiye’de daha birçok siyasi muhalifini asmayı vaat ediyor
“Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliğine karşı gizlice tertibe girişenlerin hepsine korkunç bir ihtar olması için, rütbeleri ne denli yüksek olursa
olsun, suçluların tümü asılmadan durmayacağız. Milletimiz genç Cumhuriyet vücudu içinde yeniden hayata kavuştuğu andan beri, başka hiçbir
milletin çekmediği acılara katlanmıştır.
“Biz dış düşmanlarla veya yabancı entrikacılara duygudaşlık içinde
bulunan düşmanlarla savaşırken, nüfusumuzun hemen hemen bütün
katmanları, milleti birçok yabancı boyunduruğundan birden kurtarmak
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amacı uğrunda coşku, hatta bağnazlıkla birleşmişti. Fakat, millet yabancı
müstevlilere karşı değerini ispat eder etmez, eski siyasi entrikacılık okulundan yetişmiş bazı unsurlar pençelerini göstermeye başladılar. Cumhuriyet’in hayatına kasteden iki unsurun tehdidi ile karşı karşıyaydık.
“Bunlardan biri, dinsel bağnazlık ve cehaleti siyasal ahmaklıkla birleştiren ve geçmişte, çeşitli sultanların devirlerinde, devleti şahsi çıkarları
için sefahat, yiyicilik ve hayâsız rüşvetçilik yoluyla istismar edecek bir organizma saymaya başlayan gruptu.
“Ben, halife ve Sultanı yok ederek bu rezil ve melun hükümet teorisinin köklerine baltayı indirdim. Bu teorinin, kendilerinde kişileştiği insanları sürgüne gönderdim. Bu siyaset okulunun çok sayıdaki taraftarları
benim eylemimi Tanrı tanımazlık diye yorumlamaya kalkıştılar ve din
kalkanı altında Cumhuriyet’in hayatına kasteden entrikalara başladılar.
“Geçmişte, birçok durumlarda, Kürdistan’da ve Anadolu’nun diğer iç
bölgelerinde Cumhuriyet’in iradesine karşı çıkmak eğilimini gösterdikleri zaman, onları demirden bir elle ezdim; örneğin (bir keresinde) önderlerinden altmışını şafakta astırdım.
“O unsur dersini almıştır ve bir daha benimle kılıç ölçüştürmeye kalkışmayacaktır.
“Şimdi acımasızca hesaplaşmak üzere olduğum ikinci unsur, Cumhuriyet’ten önceki günlerde dünyanın Genç Türklerin İttihad ve Terakki
Komitesi adıyla tanıdığı kişiler grubudur. Bu unsurun üyeleri, siyasi maceraperestlerden yarı eğitimli ilericilerden ve kötü alışkanlıklara müptela
adamlardan oluşan şüpheli bir güruhtur. İç ve dış düşmanlarla savaştığımız günlerde, bu unsur bize katıldı ve saflarımızda çarpıştı. Yine de, en
başından beri onların niyetleri hakkında kuşkularım vardı. Fakat, ülkemiz bir kez yabancı boyunduruğundan kurtarılınca bu unsurun usullerini
ıslah edeceğini ve yurtseverlik coşkusuyla doğru yola geleceğini temenni
ve ümit ediyor ve buna dua ediyordum. Çok geçmeden, bu umutlarımın
kırılmasının ve dualarımın cevapsız kalmasının mukadder olduğunu anlamaya ve onların hareketlerini dikkatle takip etmeye başladım.
“Bunlar bir siyasi muhalefet oluşturdular. Ben, samimi ve namuslu
muhalefeti bastırmak eğiliminde bir diktatör olmak istemiyorum, çünkü
eleştiriye izin vermeyen bir Cumhuriyet aldatıcı bir addan ibarettir. Fakat, kötü alışkanlıklara müptela, yoz ve pervasız bir siyasi maceracılar
grubu, siyasi muhalefet kisvesi altında nifak hareketleri örgütlemeye girişirlerse, bunları bastırmak, hem de ileride kan nehirlerinin akıtılmasını
önleyecek ibretlik bir acımasızlıkla bastırmak hükümet mekanizmasının
başında bulunanlar için kutsal bir ödev olur.
“Bu komploculara Türkiye Cumhuriyeti’nin katiller tarafından ve
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onların katilce tasarıları yoluyla devrilmeyeceğini göstermek üzereyim…
“Yuvalarından kitle halinde acımasızca tehcir edilen ve kıyıma uğratılan milyonlarca Hıristiyan Teb’amızın hayatlarının hesabı kendilerinden
sorulmak gereken eski Genç Türkiye Partisi’nin bu kalıntıları Cumhuriyet yönetimi altında rahat durmuyordu. Bunlar şimdiye kadar yağma,
haydutluk ve rüşvetle yaşamış ve faydalı bir işte çalışmak, hayatlarını
namuslu alın terleriyle kazanmak yolundaki herhangi bir düşünce ya da
öneriye düşman olmuşlardır.
“Halkın iradesine karşın ülkemizi Büyük Harbe sürükleyen ve Enver
Paşa’nın caniyane ihtirasını tatmin etmek için Türk gençliğinin nehirler
gibi kanını akıtan bu unsur, muhalefet partisi kisvesi altında, benim ve
kabine üyelerimin canlarımıza kasteden korkakça bir düzen kurmuştur.
“Bunlar benim hükümetimi devirmek için erkekçe meydana çıkıp da
silahlı bir ihtilal planlamış olsalardı kendilerine daha çok saygı duyardım.
Fakat, şanlı Cumhuriyet’in sadık yandaş ve savunucularına karşı savaşacak tek bir alay bile çıkaramayacakları gerçeğini bildikleri için, hayvanca
suikast metotlarına başvurdular. Katiller kiraladılar ve hatta caniyane
eylemlerini yaptırmak için kadınları baştan çıkardılar.
“Geçen haziranın ortasında bir ülke gezisi planlamıştım. Güzergâhım
ilan edilmişti. Yoluma yerleştirilen bu katillerden bir grup beni ve mahiyetimi taşıyacak otomobillere el bombaları “yağdıracak”larmış.
“Hatta daha da ileri gittiler ve yıllardır benim davamla özdeşleşmiş,
benim sadık bir siyasal arkadaşım olmuş, zaman zaman da danışmanlığımı yapmış bir kadını iğfal ettiler. Bu kadına, aldığımda patlayacak
ve etraftaki herkesi yok edecek, içine bomba saklanmış bir buketi bana
sunmak menfur görevini kabul ettirmişler. Kötü yola sevkedilmiş kadın
merhamete layıktır. Çünkü vatanın iyiliği için böylece kendi canını feda
etmeye kandırılmıştır. Ben milletin düşmanı imişim. Ama onun suikasttaki rolü affedilecek, çünkü vicdanının dürtmesiyle, benim niyet ettiğim
geziyi iptal etmeme elverecek kadar zamanında yetkililere itirafta bulunmuştur.” (İkibine Doğru Dergisi, 29 Mayıs-4 Haziran 1988)

Gördüğümüz gibi yoldaşlar, tam da Ermeni burjuvalarının zalim ruhiyatlarını yansıtan bir üslupla kaleme alınmış bu kurgusal, yakıştırma belgeye anında sarılıyor Bin Kalıplılar. İletişim’ci Murat Belge’lerin dergisi belki yeterince tanıtımını yapamamıştır bu söyleşinin. Biz de buna destek atalım, diyorlar.
Tabiî aynı zamanda da çok seviniyorlar. Bakın Atatürk de tıpkı bizim gibi Soykırımcı İttihat ve Terakki’yi nasıl hak ettikleri şekilde mahkûm etmiş, diye.
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Düzmece belgelerle bir garip
Mustafa Kemal değerlendirmesi
Bin Kalıplılar, dergilerinin aynı sayısında Mustafa Kemal’e hem Soykırımı
savundurtuyorlar, hem de Şeyh Sait İsyanı’ndaki tutumundan dolayı onu eleştiriyorlar, kınıyorlar. Çelişik bir tavır içine girmekle suçluyorlar. Hem Ermeni
Soykırımını kabul ediyorsun, onu yapanları lanetliyorsun, hem de Şeyh Sait
İsyanı’na aynı sertlikte tutum alarak Kürtleri ezdiğinle övünüyorsun, diyorlar.
Şimdi de bu yazılarını görelim, Bin Kalıplılar’ın:
“İŞTE CUMHURİYET TUTUMU
“Atatürk, Ermeni kıyımını mahkûm ediyor
“Temmuz 1926 tarihli Los Angeles Times gazetesinde yayımlanan söyleşisinde Atatürk, “Milyonlarca Hıristiyan tebamızın” kıyıma uğratılmasının sorumlusu olarak İttihat ve Terakkicileri görüyor. Atatürk bu kıyımın “Hesabı kendilerinden sorulmak” gereklidir diyor.
“Atatürk Ermeni sorunu konusunda da günümüz yöneticilerinden
farklı tutum içinde. Atatürk’ün bu konudaki tutumunu ortaya koyan
bir belge Tarih ve Toplum dergisinin Mayıs 1988 sayısında çıktı. Temmuz
1926 tarihli Los Angeles Times gazetesinde yapılmış söyleşiyi bulan Murat
Belge. Mete Tuncay da Türkçeye çevirmiş. Atatürk 22 Haziran 1926’da
İsviçreli sanatçı ve gazeteci Emile Hilderbrand’a aynen şöyle diyor: “Yuvalarından kitle halinde acımasızca tehcir (zorla göç) edilen ve kıyıma uğratılan milyonlarca Hıristiyan teb’amızın (uyruğumuzun) hayatlarının hesabı
kendilerinden sorulmak gereken Genç Türkiye Partisi’nin bu kalıntıları
Cumhuriyet yönetimi altında rahat durmuyordu. Bunlar şimdiye kadar yağma, haydutluk ve rüşvetle yaşamış ve faydalı bir işte çalışmak, hayatlarını
kazanmak yolundaki herhangi bir düşünce ya da öneriye düşman olmuşlardır”. Atatürk, 24 Nisan 1920’de Meclis açıldıktan bir gün sonra biri
gizli, diğeri açık iki celsede yaptığı konuşmalarda da Ermeni sorununa
değinmişti. Atatürk, bu konuşmasında Ermenilerin “Harbi Umumi’nin
başlangıç safhasında” katledildiğini belirtiyor ve katliamı “maziye ait fazahat (rezillik)” olarak niteliyor. Konuşma, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri (Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü) 1. cildinde yayımlandı. Saçak dergisi de
konuya 1987 Ocak sayısında yer verdi.
“Atatürk, genç Cumhuriyet yönetiminin o günlerde hesaplaşmakta
olduğu bu “unsur”un İttihat ve Terakki komitesi adıyla tanınan “kişiler
grubu” olduğunu belirtiyor. Ermenilerin kıyıma uğratılması ve zorla göç
ettirilmesinden sorumlu olarak gördüğü bu partinin elemanlarını “ıslah
olmaz” kişiler olarak niteliyor. Bir dönemin katliam sorumluları o günlerde de Atatürk’e sürekli muhalefet içindeler ve sürekli “komplo” peşinde
koşuyorlar. Onun ve kabine üyelerinin canlarına kasteden “korkakça bir
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düzen” kuruyorlar.
“Mustafa Kemal’e göre Cumhuriyet dönemindeki gerici nifakın kökeni Ermeni kıyımına kadar uzanmakta. Bunun cezası ise çok daha fazla
sayıda siyasi muhalifin asılmasıyla verilecek.
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“HERKESİ EZMEK
“Aynı söyleşide Atatürk, “Kürdistan’da ve Anadolu’nun diğer iç bölgelerinde, Cumhuriyet’in iradesine karşı çıkmak eğilimini gösterdikleri
zaman” demirden bir elle ezdiği “unsur”lardan da söz ediyor. “Önderlerinden altmışını şafakta astırdım” diyor. Böylece karşımıza iki tutum
çıkıyor.
“Bir yanda, Ermeni kıyımını “rezillik ve facia” diye niteleyen, “Kürtlere özerklik” vaadinde bulunan Atatürk. Diğer yanda, “Doğudaki unsur”un artık dersini aldığından ve bir daha “kılıç ölçüştürmeye kalkışmayacağından” söz eden Atatürk.” (İkibine Doğru Dergisi, 29 Mayıs-4 Haziran
1988)

Yukarıda görülen dergi sayfasının sağ bölümünde iki yazı daha var, dikkat
edersek. Bu yazılardan birincisi, yani üstteki, o günlerde Ermeni Soykırımı
Yalanına karşı çıkan Türkiye Gazetesi’nin bir yazısının kupürü. Tabiî Bin
Kalıplılar yalanın iştahlı savunucularından ya; dururlar mı ona da hemen cevap
yetiştiriyorlar. Murat Belge’lerin Tarih ve Toplum Dergisi’nde yayımlanan
düzmece röportajın aktarılmış resminin üzerine “Bu da mı uydurma”,
manşetini geçiriyorlar.
Yani yoldaşlar, bunlar o denli hızlı Soykırım savunucusu ki ona yalan diyen
herkesi anında yıldırımlıyorlar. Böylece de bu memlekette bizden demokrat
yok, demiş oluyorlar.
İşte bundan bir sayfa sonrasında da yukarıda sözünü edip aktardığımız bu
düzmece röportajın tamamını yayımlıyorlar.

Türkkaya Ataöv’den Bin Kalıplılar’ın sahte belgelerine:
“Bu da uydurma!”
İşte işin bu noktasında Türkkaya Ataöv devreye giriyor. Ermeni
Meselesi’nde Türkiye’de kapsamı en geniş araştırmayı yapmış olan bu
biliminsanı, meğer bu sahte belgeden çok öncesinden haberdarmış. Üstelik de
belgenin sahteliğini kanıtlamış durumdaymış.
Tabiî Bin Kalıplılar’ın sevinçleri kısa sürüyor. Hayat böyle işte. Halkımız
da der ya; “yalanın harmanı olmaz”, diye. İşte öyle oluyor burada da.
Sonuçta Bin Kalıplılar’ın eline bu uydurmaca belgeden bir şey geçmiyor.
Şimdi de Türkkaya Ataöv’e bakalım. Onun söylediklerini izleyelim:
“Evet, bu da uydurma!
“Türkkaya Ataöv, Tarih ve Toplum dergisinin Mayıs 1988, 2000’e
Doğru dergisinin ise 29 Mayıs tarihli sayılarında yayımlanan ve Mustafa
Kemal Paşa imzasını taşıyan Ermeni sorunu konusundaki yazının
uydurma olduğu kanısında. Sadi Borak ise Mustafa Kemal’in böyle bir
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yazı kaleme almış olabileceği ama çevirinin çok kötü olmasının kuşkulara
neden olduğu görüşünde.
“2000’e Doğru dergisinin 29 Mayıs 1988 tarihli nüshasında Mustafa
Kemal Paşa “imzalı” bir yazı okudum. Bunun Tarih ve Toplum dergisinin
Mayıs 1988 tarihli nüshasından kaynaklandığını anlıyorum. Her iki
dergi de yazının aslının 1926’da Los Angeles Times’da yayımlandığını
söylüyorlar. Yani, İzmir suikasti girişiminden hemen sonra. Birkaç satır
altta bu kez söyleşi olarak nitelenen bu yazıyı Sayın Murat Belge bulmuş.
Yayın Atatürk’ün bir yazısı mı, bir söyleşi mi? Bu çelişki iki Türk dergisinin
tutumundan kaynaklanmıyor. Hangisi olduğu yazının İngilizce aslından
da anlaşılmıyor ki! Hemen başında belirteyim; Atatürk ne böyle bir yazı
yazdı, ne de Emile Hildebrand adlı bir İsviçreli “gazeteci - sanatçıya”
açıklamada bulundu. Kısaca, yazı uydurma, sahte ve maksatlı görünüyor.
“Belge” olarak bir değeri yok. “Bulunmuş” olması da doğru sayılmaz.
Örneğin, benim birkaç yıldan bu yana bundan haberim var. Doğru olup
olmadığını bunca yıl araştırdım da. Yazının birkaç fotokopisini çeşitli
yerlerden sağladım. Dünyanın dört bir yanına dağılmış Ermenilerin
birkaçı da bana kopyalarını yollayıp durdular. “-Bu da mı uydurma?”
gibi mektuplar ekleyerek. Kısa yanıtım şudur; Bu da uydurmadır ve
yalancı olanlar bu yazıyı Los Angeles gazetesinde tezgâhlayanlardır.
Şimdi, bazı ayrıntılara girelim. Önce, gazetenin adı Los Angeles
Times değil Los Angeles Examiner! Bendeki küpürlerin başlıklarında
görülen o. Bende gazetenin 1 Ağustos 1926 tarihli nüshasının tümü yok.
Ama küpürler var. Bu yayın bazı Ermenilerce çeşitli yerlerde defalarca
kullanıldı. Ama ilk satır, hatta ilk sözcüklerinden sonuna değin, üslup ve
içerik yönünden Atatürk’e ait olamaz. İşin düzmeceliğini sübjektif bir
yargıya bırakacak değilim. Ancak, Atatürk’ün kendine özgü kişiliğini,
konuşma ve yazı biçimi, bir siyaset adamı olarak tavrı, hitap alışkanlıkları
vardır. Kuşkusuz, son derece nazik biriydi. O kuşağın o düzey insanları
genelde böyledirler. Örneğin, Enver Paşa’nın “sert” olduğuna ilişkin
genel bir kanı vardır. Bir kez İsmet Paşa’dan dinlemiştim. “Enver Paşa
hiç de kaba değildi. Maiyetinde olup da itiraz edenlere bile yumuşakça
“biz o kanaatta değiliz, efendim” derdi. Bunun anlamı ‘sizlere kesinlikle
katılmıyorum’ demekti. İsmet Paşa’nın bu değerlendirmesini bugün
gibi anımsıyorum. Atatürk bu nazik kuşağın her yönden en zarifiydi.
Tüm yazdıkları meydandadır. Tüm yakınlarının ve rastlantı olarak
karşılaşanların açıklamaları da. Hiç kimseye hiçbir zaman “Tümünü
asamadan durmayacağım”, “köklerine baltayı indirdim”, “onları
demirden ellerle ezdim”, “önderlerini astırdım” , “benimle kılıç
ölçüştürmeye kalkışamayacaklar”, “ acımasızca hesaplaşacağım” ,
“bunları acımasızca bastırmak kutsal bir ödev olur”, “erkekçe meydana
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çıkıp da silahlı ihtilal planlamış olsalardı” ve “hayvanca suikast yollarına
başvurdular” gibi sözler sarf etmemiştir. Birkaç paragraflık bir yazıda,
bunların hepsini ve daha benzeri ifadeleri sıralamış olması olanaksızdır.
Bu deyimler ifade ve düşünce yönünden ona ait değildir. Enver Paşa’ya
“caniyane” demiş olması akla yakın değil. Vahdettin için bile, bir kez,
sanırım, “mütereddi” sözcüğünü kullanmıştı, o kadar.
“1926’da kendine suikastı tasarlayan Ziya Hurşit’le, yakalanmasından
sonraki konuşması Atatürk’ün olgun kişiliği ve efendi doğasının kanıtıdır.
Zaten, İzmir suikastı üzerine söylediği ünlü sözü bilmeyen yok; “Benim
naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti ise
ilelebet payidar kalacaktır!” Ne “acımasızca hesaplaşma” ne “balta
indirmek”, ne “demirden elle ezmek”, ne “hayvanca” gibi deyimler…
“Ona ateş etmek için tutulanlardan biri ile de konuşur. Bu cahil kişi,
karşısında duran Mustafa Kemal’i tanımaz bile. “Hiç görmediğin, yüzünü
bile tanımadığın birini nasıl vuracaktın? Ya yanlış birine ateş etseydin?”
dediğinde, “onu bana elle işaret edip göstereceklerdi” der. O zaman,
“Mustafa Kemal benim, bu da benim tabancam; al, vur!” deyince, kiralık
katil yüzüne hayretle bakar, yere çöker.
“Büyük işler başarmış bu olağanüstü kişi yüzeysel böbürlenmelere
hiç gereksinim duymadı. Neredeyse külhanbeyi ağzı onun kişiliğinin
parçası hiçbir zaman olmadı. Ona atfedilmek istenen yazı ya da söyleşinin
sahteliği önce sırf bu yüzden sırıtıyor.
“Konunun içeriğine geçmeden önce dikkat edilmesi gereken iki
nokta var: Bu yazı bir Los Angeles gazetesinde yayımlanmış. Bu kent
Amerika’daki Ermenilerin yoğun olarak yerleştikleri iki bölgeden biridir.
Öteki çevre de Boston’dur. İşte, yazının altındaki küçük bir nota göre,
“copyright” hakkı Boston’da yerleşik olduğu belirtilen “World-Wide
News Angency” adlı bir ajansa ait. Bu durum yazının bu iki yoğun
Ermeni bölgesinde tezgâhlandığı kuşkusunu hemen akla getiriyor. Yazar
İsviçreli olacak da, yazı ta Amerika’da Ermeni azınlığın topluca yaşadığı
Los Angeles’da yayımlanacak. Yabancı gazetelere yazı yazma alışkanlığı
olmayan Atatürk, binlerce kilometre uzaktaki neredeyse bir taşra
gazetesine sözgelişi “öfkesini” sergileyecek! Yazının “copyright” hakkı
da öteki Ermeni çevresinde olacak! Üstelik, Donald Paneth’in temel bir
başvuru kaynağı olan Amerikan Gazeteciliği Ansiklopedisi’ne de (The
Encyclopedia of American Journalism) baktım; böyle bir ajansın var
olduğuna dair bir kayıt da yok. Olsaydı, kitabın 524’üncü sayfasında yer
alacaktı…
“Öyle anlaşılıyor ki, bu yazıyı kaleme alan kişi Mustafa Kemal’e
Ermenilerle ilgili bir söz atfedebilme amacıyla yola çıkmış; bilgisizliğini,

603

kötü üslubunu ve peşin hükümlerini bolca sergileyerek…
“Ne var ki, Ermeni sorununa ilişkin böylesine “belge” sahtekârlığı bir
değil, birçok. Hepsinin uzun uzadıya sözünü etmeye buradaki yer uygun
değil. Bunların her birini yabancı dillerde yayımladığım birkaç formalık
küçük kitaplarda açıklamaya çalıştım. Türkçelerini çıkarmadığım için
ülkemizde pek bilinmiyorlar. Los Angeles Examiner’de çıkan yazının
eleştirisi biçimindeki kitabımı yayımlanmak üzere sıraya koymuştum.
Bu durumda, öne alıp bir ay içinde (yabancı dilde) yayımlamış olacağım.
Böyle bir değişiklik acillik kazandı.
“Atatürk’e başka bir “beyan” da yakıştırılmak istenmiş, bazı
Ermeni çevreleri ve onların yabancı yandaşları bunu da türlü vesilelerle
kullanmışlardır. Ocak 1984’te Paris’teki T.C. Başkonsolosluğu’nun
basılması, öldürme ve yaralama davasına “Otorite Tanığı” olarak çağrılıp
katıldığımda, sanıkların avukatlarından biri bana, muhakeme sırasında,
Atatürk’e atfedilen düzmece bir açıklama okumuş ve ne diyeceğimi
sormuştu. Güya Mustafa Kemal bunu 27 Ocak 1920’de İstanbul’da bir
mahkemede tanık olarak ifade vererek söylemiş! O tarihte İstanbul’da
mıydı? Aynı mahkeme onu “hain” ilan etmemiş miydi? Tarih yanlışlığını
sonradan fark edip, bir yıl indirmek suretiyle sözde “beyan”ı 1919 yılı
içine yerleştirmek isteyen çevreler de çıktı. Sözü kısa keseyim: James H.
Taşçıyan adlı Ermeni yazarı Boston’da yayımladığı The Armenian Review
dergisinin Cilt 35, sayı 3-139 ve sonbahar 1982 tarihli nüshasında bu
beyanın Atatürk’e yanlışlıkla atfedildiğini daha başlığında belirttiği bir
yazı yazmış ve çevresini böyle sahtekârlıklardan uzak durmaya çağırmıştır.
Haklı değil mi? Söylendiğine göre, böyle bir mahkemede Mustafa adlı
başka biri bir ifade vermiş. Bunu da işgal altındaki İstanbul’da Ermeni
çıkarlarına hizmet etmek için Fransızların yayımladığı Le Bosphore ile
aynı amaçla bu kez Ermenilerin çıkardığı La Renaissance iddia ediyor. Bu
“Mustafa” zamanla Mustafa Kemal Paşa oldu çıktı! Paris mahkemesinde
bu sözde beyanın sahte olduğunu ayrıntılarıyla belirtmiştim. Bu noktaya
ilişkin yabancı ilk kitabı da 1984’te yayımlamış, ardına da Atatürk’ten
kaynaklanan ve kendi imzasını taşıyan altı gerçek belge koymuştum.
“Burada Atatürk’ün bu konudaki tüm tavrını özetlemek istemiyorum.
Bu bir kitap konusudur ve bir dergi yazısının içine sığmaz. Onun tavrı
bir iki cümleyle de özetlenemez. Hele Los Angeles Examiner’in yaptığı
gibi hiç olmaz. Atatürk Ermeni sorunuyla istemeyerek karşı karşıya
gelmiştir. Kafkaslardaki ilk Ermeni Cumhuriyeti’nin birinci Başbakanı
Hovhannes Katchaznouni’nin (çağdaş militan Ermeni gruplarının dünya
kitaplıklarından yok ettikleri) Ermeni İhtilalci Federasyonunun Yapacağı
Bir Şey Kalmamıştır başlıklı bir yayını var. Bunun dokuzuncu sayfasında
der ki:
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“Türklerle savaştan kaçınmak için yapmamız gerekenleri yapmadık.
Türklere karşı barışçı bir dil kullanmalıydık. Türklerin gerçek gücü hakkında
bilgimiz yoktu. Bizim temel yanlışımız buydu. Çarpışmaktan korkmuyor,
kazanabileceğimizi sanıyorduk. Türkler oturup görüşmemizi istediler. Biz
istemedik, onlara karşı çıktık…” Katchaznouni’nin bu itiraflarını içeren
yayını ben de dört yıl önce yabancı dilde yayımladım. Görülüyor ki,
Atatürk Ermeni sorunuyla karşı karşıya gelmek zorunda bırakılmıştır.
“Bu konuda 27 Mayıs 1921 tarihli Public Ledger gazetesi muhabiri
Clarence K. Streit’a açıklaması da vardır. Aynı açıklamanın Türkçesi 8
Temmuz 1921 tarihli Hakimiyeti Milliye gazetesinde de çıkmıştır. Kültür
Bakanlığı’nın yayımladığı Atatürk’ün Milli Dış Politikası adlı kitapta da
vardır (s. 257-276). Sami N. Özerdim de Türk Dili’nde (Şubat 1970, s. 367369) aynı beyanatı anlatır. İşte, bu açıklama gerçektir. Benim yayımladığım
ve Atatürk’ün eski yazı imzasını taşıyan belgeler de. Yayımlanmış olan bu
belgelerin okunması konuya aydınlık getirir…
“Gene Los Angeles Examiner’e dönelim. Oradaki yazı bir karalama
çabasından ibaret. En son paragrafta da bir kadından söz ediliyor. İçine
bomba saklanmış bir buketi Mustafa Kemal’e sunacakmış, ama yetkililere
itirafta bulunmuş… Aslında komployu polise bildiren Şevki adında bir
kayıkçıydı. Suikastçıları olaydan sonra yakındaki Yunan adalarından
birine kaçıracaktı. Sonra elebaşı Ziya Hurşit itirafta bulundu. Mustafa
Kemal’e suikastçılara ilişkin tamamlayıcı bilgi verildiğine kuşku yoktur.
Yazı gerçekten ona ait olsa, bu doğru bilgiler oraya da yansırdı. Konuyu
bilmeyen tabiî M. Kemal değil, yazıyı kaleme alan kişidir.
“Böyle bir İsviçreli Türkiye’ye geldi mi? M. Kemal’le bir konuşması
oldu mu? Prof. Dr. Utkan Kocatürk’ün Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti
Kronolojisi’nde böyle bir kayıt yok. Mustafa Baydar’ın Atatürk’le
Konuşmalar kitabında da. Söylev ve Demeçler’de de. Ayın Tarihi’nde de.
Hakimiyeti Milliye’de de. Oysa, daha önce, C. K. Streit ile görüşmeye
etraflı yer ayrılmıştı. Hakimiyeti Milliye gazetesinin İzmir suikast girişimi
öncesinden başlayarak 1 Ağustos 1926’ya kadar tüm nüshalarını taradım.
Her nüshada yazı haber, hatta ilanlara varıncaya dek not ettim. Örneğin,
17 Haziran 1926 (No. 1777): Sayfa 1’de başyazı “Cemiyet-i Akvam’da”.
Maarif Vekilinin avdeti, Gazimiz İzmir’de, Amasya Tayyâre Kongresi,
Fransa Heyet-i Vükelasının istifası, adliye vekilinin seyahati, İtalya
ve Fas, Sovyetler’in cevabi notası gibi haberler. İç sayfalar da öyle.
Sayfa 6’da resmi ilanlar var. Öteki günlerin yazılarını da aynı biçimde
özetleyebilirim. İki satırlık küçük haberlerin içinde bile İsviçreli yazar
sanatçıya ilişkin en küçük bir not yok. Oysa, 22 Temmuz’da Pravda
muhabiri Kalitsov Türkiye’ye gelmiş. İşte, onun haberi var- M. Kemal’le
görüşmediği halde… Ayın Tarihi resmi organdı, Hâkimiyeti Milliye
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de yarı resmi sayılırdı. Atatürk’ün bir yabancıyla konuşup bunlarda
yayımlanmaması söz konusu olamaz.
“İsviçrelinin fotoğrafı da yok. Gelen yabancı konuklardan Amerikalı
tayyarecilere değinAtatürk’ü görenlerinresimleriyıllardıryayımlanmıştır.
Krallar, veliahtlar, generaller, tarihçiler, dilciler. İsviçrelininkine bir yerde
rastlamadım.
“Bütün bunlar akla şunu da getiriyor: Böyle biri var mıydı? Hatta, hiç
yaşadı mı? Los Angeles gazetesinde adı Emile Hilderbrand diye çıkmış.
Almanca kökenli bir ad olarak doğrusu Hildebrand olacak. Ama ikisini
de kontrol ettim. Önce, Dictionnaire historique et biographiue de la Suiss’e
göre, böyle biri yok. Bu yayın 1928 baskılı. Olsaydı s. 96-97 arasında
olacaktı; fotokopisini ekliyorum. Sanatçıysa, Lexicon der zeitgenössischen
Schweizer Kunstler’de de yok. Olsaydı, s. 167-268 arasında olacaktı.
Bunların ikisi de temel İsviçre yayını. Başkent Bern’de İsviçre Ulusal
Kütüphanesi’ne, Bern ve Zürich’teki İsviçre gazeteciler Birliği’ne
yazdım ve yanıtlarını aldım. Tüm sözlük, biyografi, yıllık, dergi ve fişleri
araştırdıklarını ve bu adda bir gazeteciye rastlamadıklarını yazıyla
bildiriyorlar. Bern’de adı biraz farklı yazılan bir Emil Hiltebrand var
ama, o da 1941 doğumlu. Bu yanıtların fotokopilerini de ekliyorum.
“Gene bu araştırmalarım sırasında, birkaç yıl önce İsviçre başkentinde
12 yıl büyükelçimiz olan Sayın Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun eşi
Leman hanımefendi ile görüştüm. (Sayın Murat Belge’nin halası olur)
Ondan yazılı olarak ve imzalı bir yanıt aldım. Bunun fotokopisini de
ekliyorum. Sayın Bn. Karaosmanoğlu İsviçre basınının önde gelen tüm
yazarlarını olduğu gibi, Türkiye ile en ufak ilişkisi olmuş her daldan
sanatçı ve yazarın büyükelçiliğimizin sürekli konukları olduğunu,
bunların içinde Emile Hildebrand diye birinin bulunmadığını, böyle
birinin Atatürk’le konuştuğuna ilişkin bir haberi Atatürk’ün kendinden
ya da Ankara çevresinden hiç duymadıklarını, böyle bir söyleşinin izine
hiçbir yerde rastlamadıklarını açık bir dille belirtiyor. Ankara’daki eski
İsviçre büyükelçisiyle de görüştüm; onların arşivlerinde de böyle bir kayıt
yok.
“Kanıtlar bizi kaçınılmaz bir sonuca götürüyor: Los Angeles
gazetesindeki yazı tezgâhlanmış, maksatlı bir yayın. Bu açıklamayı
yapmama vesile olduğu için, araştırıcı ve yayımcı arkadaşlara teşekkür
ederim.” (Türkkaya Ataöv, Evet, Bu da Uydurma, İkibine Doğru Dergisi, 14
Ağustos 1988)
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Röportajın düzmece olduğunu ispat eden Ataöv’ün
karşısında Bin Kalıplılar yılan gibi kıvrılıyor
Türkkaya Ataöv’ün, bu aktardığımız yazısı Bin Kalıplılar tarafından hemen
yayımlanmaz. Bekletilir. Neden sonraysa, Sadi Borak adlı bir zavallının
Mustafa Kemal’e ait olduğu iddia edilen düzmece röportajın gerçek olduğunu
söyleyen bir yazısıyla birlikte alt alta yayımlanır, aynı dergi sayısında.
Bin Kalıplılar, Türkkaya Ataöv’ün net ve etkili vuruşu karşısında
sersemlerler, durdukları zırva pozisyonda daha fazla kalamayacaklarına
kanaat getirirler, ölçerler, biçerler, sonunda iki yazıyı alt alta yayımlamaya
karar verirler. Böylece de kendilerinin her görüşe yer veren bir yayın organı
oldukları izlenimini vermeye çalışırlar. Sanki kendilerinin bu soykırım yalanı
konusunda benimsedikleri bir görüş yokmuş da her görüşe dergilerinde
yer veriyorlarmış havasını vermeye çabalarlar. Böyledir bunlar. Onlardan
içtenlikli, namuslu bir tutum bekleyen nafile bekler. İsterseniz şimdi de bu
Sadi Borak adlı soytarının ipe sapa gelmez yazısını görelim:
“SADİ BORAK
“Röportaj doğru, çeviri yanlış”
“Emile Hilderbrand’ın Atatürk’le yaptığı röportaj üzerine
“İzmir suikastını izleyen günlerde Emile Hilderbrand adlı bir
gazeteci tarafından Atatürk’le yapılmış olan röportaj Los Angeles Times
gazetesinde (Türkkaya’ya göre “Los Angeles Examiner”) Temmuz 1926
tarihinde yayımlanmış. Bu röportajın İngilizceden çevirisi de Tarih
ve Toplum dergisinin Mayıs 1988 sayısında çıkmış. Oradan da İkibin’e
Doğru dergisine aktarılmış.
“Bu röportajın Gazi ile yapılıp yapılmadığında ve o sözlerin Kendisi
tarafından söylenip söylenmediğinde kuşkular belirmiş. Şöyle ki: a)
Müfret mütekellim sırasıyla yaptığı konuşmanın üslubu Atatürk’ün
üslubuna uymuyor. b) Değindiği Ermeni tehciri konusunda Türkiye
aleyhinde kullanılabilecek beyanlar var. c) Röportaj hayali ve uydurma
olabilir mi?
“Tarih ve Toplum dergisinden 2000’e Doğru dergisine aktarılan
çeviriyi dikkatle okudum. Önce belirteyim: Tercüme çok kötü. Bu çeviri
üzerine yapılacak yorumlar sağlıklı olmaz. Bazı Tümceler anlaşılmayacak
kadar bozuk. Birkaç örnek vereyim:
“… Milletimiz genç Cumhuriyet vücudu içinde…” Herhalde
“Cumhuriyet bünyesi içinde …” olacak.
“Biz dış düşmanlarla veya yabancı entrikacılara duygudaşlık içinde
bulunan düşmanlarla savaşırken…” Hiçbir şey anlaşılmıyor bu laflardan.
“… Nüfusumuzun hemen hemen bütün katmanları, milleti birçok
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yabancı boyunduruğundan birden kurtarmak amacı uğrunda coşku,
hatta bağnazlıkla birleşmişti…” “bağnazlık” kelimesinin burada yeri yok.
“Taassupla” demek istiyor olmalı. Cümle de net değil; belirsiz ve sisli. Bu
bakımdan böylesine çeviri hatalarıyla dolu bir metin üzerine yapılacak
yorumlar sağlıklı olmaz. Buna karşın konunun genel hatları üzerinde
sarf edilen sözlerin aynen söylendiğini varsayarak düşüncelerimi şöyle
belirtebilirim:
“Önce, adı geçen gazetecinin Türkiye’ye gelip gelmediği, geldiyse
böyle bir röportaj yapıp yapmadığı üzerinde duralım: 1918-38 arası
İstanbul’da çıkan gazetelerin pek çoğunu ilanlarına kadar incelemiş
ve fişlemiş bir kişi olarak Adı geçen yazarın İstanbul’a geldiğine dair
hiçbir kayda rastlamadığımı belirtmek isterim. Varsayımları da şöyle
sıralayabiliriz: a) Gazeteci İstanbul’a takma ad ve hüviyetle gelmiştir.
Bu yüzden de gelişi gazetelere yansımamıştır, b) Röportaj İzmir’de
yapılmış, tam koleksiyonları İzmir kitaplıklarında bile bulunmayan İzmir
gazetelerinden birinde olaya yer verilmiştir; c) Ankara gazetelerinde bu
konu ile ilgili hiçbir habere rastlanmamıştır.
“Röportajlailgili bir kayda rastlanmamışolmasıröportajınyapılmamış
olduğuna bir kanıt teşkil etmez. Çünkü, Atatürk’le yapılan tüm mülakatlar
o zamanki adıyla Matbuat ve İstihbarat Genel Müdürlüğü’nün sansürüne
tabidir. Mülakat metni posta ve telgrafla dışarıya geçirilmek istense bile
sansür duvarını aşamaz. Bu konu ile ilgili olarak Samet Ağaoğlu’nun
ilginç bir anısına yer verelim:
“Gazetecilerin verdikleri haberlere ait dışarı giden bütün telgraf
ve mektuplar Basın-Yayın Umum Müdürlüğü sansüründen geçerdi…
1921’de Ankara’ya gelen bir yabancı yazar, galiba İngiliz, gazetesine
çekilmek üzere şu şekilde bir telgraf yazıyor ve postaneye yolluyor:
“Ankara dağlar arasında bir bataklıktır. Bu bataklığın içinde bir yığın
kurbağa başlarını havaya kaldırmış durmadan ötüp durmakta ve dünyaya
meydan okumaktadır.”
“Bu telgrafı babama (Ahmet Ağaoğlu) getiriyorlar, o da telgrafı şöyle
değiştiriyor:
“Ankara, Anadolu’nun ortasında çorak, bakımsız ve kerpiç evli küçük
bir şehirdir. Bu şehir’de bir avuç kahraman, medeni Avrupa’nın zulüm ve
istibdadına karşı isyan ederek milli istiklalini korumaya çalışmaktadır”.
(Kuvayı Milliye Ruhu, İstanbul 1973, sayfa 45)
“Gazeteci izlenimlerini yurduna döndükten sonra yazarsa ve
yayımlarsa bunlar da yabancı basından alıntı bültenlerinde Basın Yayın
Genel Müdürlüğünce Türkçeye çevrilip basına verilir. Şayet röportajda
sakıncalı bölümler varsa ya basına hiç verilmez, ya da “yayımlanmamak
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kaydıyla” gazete sahip ve başyazarlarının şahsına gönderilir.
“Yazarın Türkiye’ye geldiğine ilişkin herhangi habere rastlanmadığına
göre röportajın hayal olup olmadığı konusuna gelince: Röportajın 22
Haziran’da yapıldığı belirtilmektedir. Gazi o tarihte İzmir’dedir. Gazeteci,
röportajını yapıp aynı gün, ya da ertesi gün dönebilir ve gazetelere de
hiçbir haber yansımamış olabilir. Gazetelerde bu konuda herhangi habere
rastlanmamış olmasını, röportajın hayali olduğuna bir kanıt sayamayız.
Benim kişisel kanaatim şudur ki bu röportaj kesinlikle yapılmıştır. Çünkü
röportajda değinilen bilgiler masa başında yazılamaz. Bunlar arasında
henüz su yüzüne çıkmamış bilgiler de vardır. Satır aralarında belirtilen
bu belgeleri, hele bir yabancı hiç bilemez.
“Röportajın üslubuna gelince: Atatürk, kendisiyle mülakat yapmış
yüzlerce kişiden hiçbiriyle bir megaloman, bir külhanbeyi üslubuyla
konuşmamıştır. On binlerce sayfayı aşan yazdıkları ve konuştukları
arasında “Onları ezdim”, “başlarına baltayı indiririm”, “yok ettim”,
“altmışını birden astırdım” gibi sokak kabadayısı üslubuyla söylenmiş,
ya da yazılmış tek örnek yoktur. Hele, Ermeni konusunda olduğu gibi,
yurdu aleyhine propaganda aracı yapılabilecek politik demeçler vermesi
de olası değildir. Elbette Doğu’da Rusların himayesinde yapılmış bir
Müslüman soykırımı var. Elbette Erzurumluların Ermeni soykırımına
karşı bir savunma mücadelesi var. Bu taarruz ve müdafaa savaşımında
iki taraf da zayiat vermiştir. Tehcir işinde İttihatçıların politik hatası da
olabilir. “Ermeni komitelerinin Âmal ve Harekât-ı İhtilaliyesi” Ermeni
soykırımının dehşet verici yazı, resim, belgeleriyle doludur. Daha sağlıklı
bir sonuca varabilmek için metnin iyi Türkçe ve iyi İngilizce bilen bir kişi
tarafından çözülmesi gerekir.” (Sadi Borak, Röportaj Doğru Çeviri Yanlış,
İkibine Doğru Dergisi, 14 Ağustos 1988)

Bir biliminsanının gözünden
Bin Kalıplılar’ın bütün insancıl değerlerden yiv sıyırışı
Bin Kalıplılar’ın bu yılan gibi kıvrılışını, düzenbazlığını tabiî namuslu
biliminsanı Türkkaya Ataöv de görür. Çok kibar, çelebi bir adam olmasına
rağmen kendisine yapılan bu madrabazlık karşısında sessiz kalamaz. Bin
Kalıplılar Tekkesi’nin mollasına hitaben bir yazı kaleme alır, 2007 yılında.
Bu yazı, Bin Kalıplılar’ın mollasının ahlâki, insani, vicdani, siyasi hiçbir
değer taşımadığını kibar bir üslupla da olsa ortaya koyar. Bütün bu alanlarda
herhangi bir ahlâki değere sahip olmadığı için Bin Kalıplılar Şeyhinin ve oğlu
da dahil olmak üzere Avanesi’nin bilim ahlâkına da sahip olmadıklarını ortaya
koyar, Türkkaya Ataöv’ün bu eleştiri yazısı. Şimdi de onu görelim yoldaşlar:
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“Ayıp oluyor Doğu!
“Aylar önce, Londra’da çok güvendiğim bir Türk arkadaşım
“Aydınlık” dergisinde Doğu Perinçek imzalı ve bana ilişkin bir yazı
okuduğunu söyledi. Özetle, “Bilim, paylaşmayı gerektirir.” diyerek benim
paylaşmadığımı söylüyormuşsun. Bana o yazına yanıt vermemi istedi.
İşçi Partisi’ne, oradaki görevlinin üstelemesi sonucu, bin dolar yardımda
bulunmuş. Önce ona güvenmemin simgesel bir olayını buraya eklemiş
olayım. Bir köylü çocuğu olarak doğmuş olan bu dostum, bir 10 Kasım
sabahı saat 9’u 5 geçe tarlalarında baba (Kemal Adıgüzel) ve küçük oğlu
yalnız başlarınayken, baba tam o an kasketini çıkarıp ayağa kalkarak
hazır-ola geçmiş. Tümümüzün kıvançla düşüneceği çok güzel bir olay
olduğu için buraya alıyorum.
“O zamanki küçük köylü çocuğu, şimdi İngiltere’de kendi çapında
başarılı bir iş adamı. Sözünü ettiği yazıyı araştıracak vaktim olmadı.
Son birkaç ay içinde, kışın sonuna doğru (başta Ermeni sorununa ilişkin
konuşmalar için) aynı günde Van, Ankara ve İzmir’e, sonra Adana,
İstanbul, Çanakkale, Biga, Gelibolu ve Samsun’a uzandım. Şimdi, sırada
gene Çanakkale, Antalya, Gazipaşa ve İstanbul var. Ardından, Malezya ve
bir olasılıkla Bangladeş ve Hindistan gibi yakın ülkeler. Buralarda ne mi
yapıyorum? Şöyle desem mi? Bildiklerimi paylaşıyorum!
“New York’ta (İngilizce) yayımlanacak “Ermeni Belge Düzmeciliği”
başlıklı bir kitabımı yeni bitirdim. Türkçesini sen istemiştin; daha
doğrusu, Atatürk’ün Ermeni soykırımı diye bir şeyin varlığını kabul
etmediğine ilişkin eski araştırmamın Türkçesini. Bu nedenceyle kimi
önde gelen başka Ermeni belge sahteciliklerini bir araya getiren Türkçe
yeni bir araştırmamı sana vermeyi tasarlarken, benim “ayıp” saydığım
bir hareketin üzerine, kuşkusuz birkaç yıldır başka ayıplar üst üste
yığıldığından ötürü, kitap bitince İleri Yayınları’na verdim. Bundan
sonrakileri de onlara sunacağım. “Amerikan Emperyalizmi: Doğuşu ve
Gelişimi” başlıklı olanı bitirdim.Ardından, “İkinci Dünya Savaşı”, “Afrika
Ulusal Kurtuluş Savaşımları”, “Günümüzde Amerikan Emperyalizmi”,
“Ayrımcılık ve Çatışma”… Bütün bunlar ne mi? Bildiğimi paylaşmak!
“Yukarıda dediğim gibi, senin yazını okumadım; ancak, özetini
o güvendiğim kişiden aldım. Anladığıma göre, tek yanlı ve senden
beklemediğim bir hakikatsızlık. Beklemediğime göre, eski bir
dostluğumuz var. Bunu da iyi bilirsin ya da bilmen gerekir. Ben SBF’de,
sen komşu Hukuk’ta yardımcı öğretim üyesi ve ayrıca TİP’te üyeyken,
sonra “Aydınlık” dergisinde ve “İşçi-Köylü” gazetesinde. Gençlerin elden
sattıkları gazetenin her sayısında benim dünya sorunları üstüne yazılarım
çıkardı. Halk ağzıyla ve okuyucunun bilemeyeceği kavramların sözünü
etmemeğe çalışarak, yani oldukça zorlukla yazardım.
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“Aydınlık’ın ilk kitabı benimkiydi:
“Amerika, NATO ve Türkiye.”
“Dergi ve gazete yazılarını geçelim; kitap için bile sizlerden hiç yazar
ücreti almadım. Bildiklerimi önce sizinle paylaştım, o kadar. Yoksa,
yazar ücreti ödeyerek basmak isteyenler vardı. Örneğin, bir önceki
“Amerikan Belgeleriyle Amerikan Emperyalizminin Doğuşu” adlı ve
en çok satan kitaplar arasına giren çalışmamı basan Doğan Yayınevi.
Sahibi bana (haklı olarak) epeyi gücenmişti. Daha ötesi, kitap Aydınlık
yayını olarak çıktı; ama (kaç kez ve ısrarla ricalarıma karşın) sizden
yazar hakkı olan herhangi bir nüsha da bana aylarca verilmedi. Bununla
ilgili olarak, sıradan kişilerin kabalıklarını aktarmak istemiyorum.
Düşündükçe yüreğim daralıyor. Dergideki bölünmeyi anımsarsın. Kime
gittiysem, “Ötekilerden al!” buyuruyorlardı. İki taraf da ücret almadan
yazdığım kendi kitabımı benden “kaçırdı”. Aylar sonra, uygar bir
arkadaşa özel ricalarımın sonucu birkaç tane (satmak değil, saklamak
için) ele geçirebildim. Bu olaya “paylaşma” demek fazla olur; ben size
(epeyi zamanımı almış olan 295 sayfalık ve birkaç dil bilmeyi gerektiren,
bol dipnotlu çalışmamı (kapak çizimini karikatürist Turhan Selçuk’tan
kendim sağlayarak) armağan etmiş oldum. Basılmış nüshasını bile geç ve
zor ele geçirerek. Kitap çok iyi değerlendirmeler aldı. Bir de İngilizcesini
yazdım, yayımlandı; epeyi geçtikten sonra, Rusçası çıktı. Kimse benden
onay almadı.
“Türkçesi yayınlandıktan kısa bir süre sonra, senin NATO’da bir yarar
gören yeni bir döneme girdiğini bana gene o çevreden birileri söyledi.
Nedenini sorduğumda, Çin Halk Cumhuriyeti yorumunu haklı bularak
(“Sosyal Emperyalist” damgalı) Sovyet-karşıtı olmanın bir denge öğesi
olarak NATO’dan yana olmayı gerektirdiğine inandığını aktardı. Doğru
bir aktarma mı bilmem; ama o günlerde, “Değişen koşullarda bu kitabın
eleştirisini yapmalıyız!” sözünü de senden işittim. Oysa, bayıla bayıla
aldığınız kitap çok kısa süre önce yayımlanmıştı. Umarım ki, NATO’nun
emperyalizmin (başta Amerikan) siyasal ve askerî bir aracı olduğunda
benimle aynı düşüncedesin. Bu konudaki bildiklerimi İleri Yayınları
eliyle halkımızla paylaşmayı sürdürüyorum. Kitabın bugüne getirilmiş
yeni baskıları öteki kitaplarımla birlikte, art arda yayımlanıyor. İçlerinde
yedinci baskıya dayananlar var. Ben buna “paylaşma” derim.
“Eski yıllara dönelim. O zamanlar, Ankara’da çok ciddî telefon
sıkıntısı vardı. Resmî başvurumdan sonra telefon hakkı için ben tam
on yıl bekledim. Bu hak çıktığında da, “Aydınlık” çevresinden biri bana
geldi, derginin telefonu olmadığını söyledi, onlara vermemi diledi. PTT’ye
gittik ve telefonumun sahipliğini (kendim hiç kullanmadan ve hiçbir ücret
almadan) “Aydınlık”a bıraktım. Genelde haklarını çok büyük paralar
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karşılığı satıyorlardı. Bu olay da paylaşmak değil, sahibini yıllarca
beklettikten sonra çok geç gelen bu hakkı solda bir yayın kümesini
telefona kavuşturmak için doğrudan doğruya vermekti.
“Çok sonraları Başkan Arafat’tan “Filistin Şeref Madalyası” almak
üzere Tunus’a çağrıldım. Onunla ve FKÖ ileri gelenleriyle konuşmalarım
oldu, notlar aldım ve bunları düzene sokarak İngilizce olarak yurtdışında
yayımladım. Soruları soran ben olduğum için her sorumun başına
kendi adımı koydum ve yanıtı verenlerin adlarını da ekledim. Basılmış
olan yayının bende kopyası var. Bir kopyasını da o zamanki Filistin
Büyükelçisine verdim. Konuşmanın Arafat’la başlayan başındaki
bölümünü “Aydınlık” çevresi o zamanki dergilerinde benim adımı
kaldırarak yayımladı. Kelime kelime aynı; ama Arafat’la Tunus’ta ben
konuşmuştum. Benden ne onay alan oldu, ne de nezaketen bile olsa haber
veren. Adımı çıkarmak ne türlü bir “paylaşma” ki? O derginin sorumlu
kişisine de o an numarayı verdim.
“Gene aynı dergide, yanılmıyorsam, Atatürk’ün Ermeni soykırımını
kabul ettiğine ilişkin bir açıklaması olduğu yolunda bir yazı çıktı. Bu,
emperyalist çevrelerde kotarılmış ve sıkça yinelenen bir yanıltmadır.
Buna ve başka bir sözde açıklamaya ben yıllar önce birkaç dilde ayrı
ayrı yayımlanan küçük kitaplarımla yanıt vermiş, gerçek belgeleri ortaya
koymuş, saptırmaların ne denli düzmecelik olduğunu kanıtlamıştım. Sizin
dergiye de bu yolda (kimseye sataşmayan) özet bir yazı yolladım. Yazım
uzun süre yayımlanmadı. Seni Ankara’dan telefonla aradım ve yazının
basılması için gerekli ilgiyi göstermeni rica ettim. Yazımdaki kanıtları bir
de sana anlatırken, şunu çok iyi anımsıyorum, sözümü kestin ve birkaç
kez “Atatürk’ün soykırımı kabul eden sözleri onu küçültmez, büyütür!”
dedin. Bu tepkin sanki bugün gibi kulaklarımda çınlıyor. Gene haftalar
geçti ve yazım yayınlandı; ama aynı sayfada başka birinin benden ayrılan
yorumuyla birlikte. O da sanki Atatürk’ün soykırım diye bir şeyi kabul
etmiş olabileceğine ilişkin bir çizgi izliyor, bu arada açıklamadaki anlatım
biçiminin Mustafa Kemâl’inkine uyduğunu ileri sürüyordu. Oysa,
kanıtlar bir yana, özellikle anlatım biçimi hiç ama hiç uymuyordu.
“İkinci yazıyı okurken bendeki değerlendirme şuydu: Dergi bir şey
yayımlamış ve bana göre bir yanlış yapmıştı. Şimdi, biri (yani, ben) bunun
doğru olmadığını belirten bir yanıt yollamıştım. Yanıtım daha önceki iki
kitap araştırmasına dayalıydı. Üstelik, bu kitaplar da benimdi. Yazım
çekmecede beklerken, bana karşı çıkacak (ya da derginin önceki yazısına
bir ölçüde sözde doğruluk kazandıracak) birileri (örneğin, Atatürk’ün bir
ara yakınında bulunmuş kişi) aranmış, böylece çok vakit geçmişti. İkinci
yazının sahibinin bu konuya ilişkin hiçbir uzman bilgisi yoktu. Kendine
göre tahminler ve yakıştırmalar yapıyordu; ama o konu havada kalıyor,
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bu arada dergi sanki yansızlığını korumuş oluyor, ayrıca eski yanlışından
geriye tam çark etmiyordu.
“Bu olanlara karşın, (dergi sorumlusuna bir kez daha düşük bir not
biçtim ama) seninle ve arkadaşlarınla aramı bozmadım. Yanıtım da
kimseyi suçlamıyor, yalnızca belgelere dayanıyordu. Daha da öte, dergiye
omuz vermeyi sürdürdüm. Ayrıca, sonra kurulan Ulusal Kanal’a da,
partiye de. Önce, (bu 22 Temmuz’da değil ama) daha önceki seçimde
İP’e oy verdim. Ankara’da oldukça sık ve İstanbul’a her gelişimde
Ulusal Kanal’a uğradım ve bildiklerimi bolca ve bir görev yapar gibi
(programlara çıkarak) paylaştım. Orada seni de, öteki arkadaşları da
sıkça gördüm. Bu uzun izlencelerin birkaçını sonuna dek gördüğünü bana
sen söyledin. Şu sözlerini de anımsıyorum:
“Konuşman çok iyiydi; Amerika’yı Türkiye’de en iyi bilen sensin.
Seninle konuşan arkadaşımız da hazırlıklı gelmiş.”
“ABD’yi ülkemizde en iyi bilenin ben olduğum sanırım doğru. Bu
konuda hakkımı yurtdışında da (akademik ödül ve yayın biçiminde)
değerlendiren çevreler oldu; ancak “konuşanın hazırlığı” benden
ötürüydü. Her izlenceden önce benimle konuşmak isteyenlere kimi
önemli noktaları uzun uzun anlatır, onları bilgi içeren sorular sormaya
özendiririm. Benimle konuşan benden önce davranıp “bir de şu var”
ya da “şu tarihte de şöyle olmuştu” dediğinde, bu bilgileri ayrıntılarıyla
yarım saat önce benden işitmiştir. Buna da bir “paylaşma” deyip geçelim.
“Kaynak Yayınları’nın da sizlerle bağlantısı var. Önce eşin telefon
etti, sonra sahibi evime geldi ve ikisi de benden Mustafa Kemâl’in Sovyet
ileri gelenleriyle Ulusal Kurtuluş yıllarındaki yazışmalarının belgelerini
istedi. Bunları 1970-72 arasında Sovyet belgeliklerinden ben toplamıştım.
“Vatan” gazetesi ile SBF dergisinde yayımladım da. İstenilenleri
hemen verdim, yayımlandığında bana gönderme yapılmasının doğru
olacağını anımsattım ve yayından bir ya da iki nüsha rica ettim. Sanırım
yayımlanmış; ama benimle, birkaç kez ricama karşın, kitap veren
ya da nasıl yayımlandığını gösteren olmadı. Bu da benim tek yanlı bir
paylaşmam olabilir. Bilgi veren bile olmadı; getirdiğim bu belgeler şimdi
bende yok, “paylaştığım” kişide.
“Yaklaşık iki yıl önce bana telefon edip Ermeni sorunuyla ilgili olarak
Atatürk’e yakıştırılmak istenen sözde bir açıklamanın yanlışlığını gösteren
ve yabancı dillerdeki kitabımı çok önce yayımladığımı işittiğini söyledin.
Bendeki bilgiyi ve belgeleri istedin. Bu sözde açıklamaların bir değil,
iki olduğunu ve ayrı ayrı iki düzmece girişime bağlandığını ve ikisinin
de saçmalığını yıllar önce kitaplarla kanıtladığımı sana söyledim ve
bunları içeren Türkçe kitabı gene benim yayımlamamın hakça olduğunu
belirttim. Bende tüm bilgiyi, belgeleri ve malzemeyi size vermemi
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ama yayını kendinizin yapmak istediğiniz kanısı uyandı. Bunların
Türkçesini sürekli tasarladığımı, ama çalışmaktan vakit bulamadığımı ve
dilimizdeki bu kitabı da benim hazırlamamın doğru olacağını sana kabul
ettirmeğe çalıştım. Bu durumda, sizin yayımlayabileceğinizi söylediğini
anımsıyorum. Yukarıda sözünü ettiğim dergideki yanlış başlangıç ve
duraksamadan sonra, doğru bir çizgide olduğunuzu gördüm ve (aklımda
doğru kaldıysa) sizlerle eski can sıkıcı deneyimlerimin sözünü etmedim.
“Bu konuda yeni bir kitabı sonunda size vermek, yani bu çalışmamı
gene sizinle (tek yanlı da olsa) paylaşmak için hazırlamağa koyuldum;
ancak arada önemli bir şey oldu ve bardağı artık adamakıllı taşırdı.
Avrasya Televizyonu’nda bağımsız Ermeni Cumhuriyeti’nin 1920’lerdeki
ilk Başbakanı H. Katçaznuni’nin Bükreş’te 1923’de yaptığı uzun bir
konuşmayı bulduğunuzu ve yayımlayacağınızı söyledin. Konuşmanın
(sonra Ermenice ve İngilizce yayımlanan başlığıyla da) “Daşnaklar’ın
artık yapacakları bir şey kalmamıştır.” anlamına geldiğini belirttin.
İngilizcesine ilişkin bilgiler de sundun. Bu arada, benim de aynı konu
üstüne 1984’te, yani yirmi küsur yıl önce birkaç dilden kitap yayımladığımı
ve bunun birkaç kez basıldığını bir ibareyle eklemiş olsaydın, daha önceki
birçok tavrı sineye çekmiş biri olarak, bir şey söylemezdim; ancak benim
yayınım karşısında bir “buluş”, “yenilik” ve sanki ender görülür bir
“katkı”dan söz etmek hem hakikatsızlık, hem de akademik araştırmalarla
ters düşen bir tavır olmadı mı?
“Aydınlık”ın Ankara temsilcisi beni arayarak derginin bir sonraki
sayı kapağının Katçaznuni’ye ayrılacağını, benim bu konuda kitap
yayınım olduğunu bildiklerini söyledi ve benden bu amaçla kapak yazısı
istedi. Bana belgegeçerle yolladığı iletisi şimdi önümde. Birkaç saat içinde
Datça’ya hareket edeceğimi, ama varır varmaz, ilk iş olarak anında
istediğini yazacağımı belirttim ve dediğimi yapıp ona hemen ulaştırdım.
Dergi çıktı; ama yazı yayımlanmadı. Datça’dan telefon edip neden
yayımlanmadığını Ankara temsilcisinden sorduğumda, birkaç ay sonra
“Teori” dergisinde yayımlanacağını söyledi. Ancak, birkaç sayı sonra
senin oğlunun aynı konudaki kapak yazısı Aydınlık’ta basıldı. Benim
kitabımı da, yazımı da daha önceden kuşkusuz görmüştür. Hiç olmazsa
“Teori” dergisindeki yazımı görebilmek için İstanbul’daki yerinize sırf
bu amaçla gittimse de, bana dergi veren de olmadı. Başka arkadaşlarım
yazımın orada da basılmadığını söylüyorlar. Bütün bunlar başından
sonuna değin yapılmaması gereken şeyler değil mi?
“Katçaznuni ile ilgili olarak benim eski yayınlarımın sözünü
etmezseniz, ben aynı konuyu yıllar öncesinden ele almış biri olmama
karşın, bu “buluş”u (okuyucu gözünde) senin oğlundan mı öğrenmiş
oluyorum? Bardağı taşırdığınızda gösterdiğim tepkiye yanıt gibi,

614

“Katçaznuni’den daha önce şu kadar sayfa ya da satır söz etmiş başkaları
da vardı.” gibi orantısız bir savunma ayrı bir hakikatsızlık değil mi?
Ermeni başbakanının varlığını kuşkusuz başkaları da bilecek! Biri sayfa
79’da onun sözünü etmiş, beriki başka yerde. Öte yandan, benim büyük
boy kitabım (bütünüyle ona ait olarak) 50 sayfadır, senin Bodrum’da
söylediğin gibi 3-5 sayfa değil. Yer yer özet ve yer yer yorumdur ve dört
dildedir. Böylece, Lâtin Amerikan bölgesinde bile hangi köşelere vardığını
iyi biliyorum. Ermeni sorunu üstüne yaklaşık otuz yıldır yetmişin üstünde
kitap ya da kitapçık yazmış birine saygılı davranmak gerekmez mi?
“Söylenmesi gereken çok şey var; ama önemli bir noktayı aydınlatmak
için (yer kaygısıyla da) kısa kesmek zorundayım. Katçaznuni’nin
itiraflarını ben özetlemekle yetindim. İki nedeni vardı: Biri, yayın
için parasal olanaklar çok dardı ve benden kitapları ufak tutmam
bekleniyordu. Çok önemli bir nedeni daha var: Katçaznuni’nin
saçmaladığı, bize haksızlık ettiği ve suçlamalarda bulunduğu tümceleri
de bolca bulunuyor. Bunların neler olduğunu buraya aktarmayacağım.
Bu vesileyle, bilinen Ermeni yaymacalığına hizmet etmek istemiyorum.
Bana Katçaznuni’nin konuşmasının ve kitabının tümünü yayımlamamı
söyleyen olsaydı bile, bunu yapmazdım. Nitekim, K. S. Papazian gibi
başka Ermeni yazarlarının kitaplarını da tanıttım; ama saçmaladıkları
yerleri ve tarihsel gerçeğe uymayan kişisel düşüncelerini almadım.
Nitekim, Millî Güvenlik Kurulu’nda yüksek rütbeli bir subayımız beni
arayıp Katçaznuni’nin kitabının tümünü hazırlayıp Türkçe yayımlamak
istediğini söylediğinde, yanıtım şu olmuştu:
“Ben söylenmesi gerekenleri özetledim. Daha geniş yayın bize haksız
Ermeni saldırılarını içeriyor. Tümü olumlu olsaydı, gerekeni zamanında
ben kendim yapardım.”
“Kendi yayınımın daha uygun bir özet olduğu görüşünü şimdi de
taşıyorum.
“Eğer bana bile böyle bir tavır sergilerken, bir değil birkaç kez,
hiç rahatsız olmuyorsanız…” (http://toplumsalbilinc.org/forum/index.
php?topic=3018.20)

Hızlı “Ermeni Soykırımı” savunuculuğundan
aynı hızla “Soykırım Yalanını kurut”maya zıplayış
İşte böyle yoldaşlar, Bin Kalıplılar, savundukları Ermeni Soykırımı Yalanı
konusunda da diğer Sevrci tezlerinde olduğu gibi üst üste darbeler yerler.
Üstelik de bu ihanet tezlerini savunmalarının artık eskisi gibi kendilerine
bir siyasi rant getirmediğini görürler. Çünkü daha önce de söylediğimiz gibi
“boynuz kulağı geçmiştir”, artık. Bizim Sevrci Soytarı Sahte sol ya da Yeni
CIA Solu dediğimiz gruplar ve Amerikancı Kürt Hareketi PKK-HDP bu tezi
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çok daha hararetli biçimde, çok daha uç boyutlarda savunmaktadırlar. Doğu
Perinçek ve PDA Avanesi’ne de hiçbir saygı duymamaktadırlar, aynı yolun
yolcusu olmalarına rağmen. Durum böyle olunca Bin Kalıplı, döker düşünür,
ölçer tartar, sonunda hat değiştirmeye karar verir. Birdenbire dümeni kırar
ve geçmişte savunduğu tüm tezlerin tam karşıtını savunmaya başlar. Ulusalcı
oynamaktadır artık Bin Kalıplılar. O dönüş yılı 2000’dir. İşte 15 yıldan bu
yana da bu alanı kirlemekte, rezilleştirmektedirler bunlar. Çünkü bunların
olduğu her yer bozulur, kötüleşir, sonunda da insanların nefretini uyandırır.
Neylersiniz, işte bunlar da böyle…
“Ermeni Soykırımı Yalanını kökünden kurutan büyük kahraman”
olarak kitlelere yedirilmeye çalışılan Bin Kalıplı Mollanın bu konudaki hazin
serüveni de işte böyledir yoldaşlar…
Namuslu araştırmacı-biliminsanı Türkkaya Ataöv, Sevrci Sadi Borak’a
yönelik de bir eleştiri yazısı kaleme alır. Şimdi de onu görleim:
“Ermeni röportajı”ndaki üslup Atatürk’e ait olamaz
“Sayın Sadi Borak’ın Atatürk’ün Emile Hilderbrand adlı bir İsviçreliye
bir yazı (ya da röportaj) verip vermediğine ilişkin kısa değerlendirmesini
okudum. Gene de söz konusu yazının Atatürk’e ait olmadığı kanısındayım.
Sorun çeviride de değil. Metnin İngilizcesi de aynı düzeyde. Yazının Los
Angeles Examiner’de yayınlanan aslı Sayın Borak’ın eline nasıl ulaşmadı
anlayamadım. (Gazetenin adı da bana “göre” Examiner değil, gerçekten
öyle; başlığında öyle yazıyor da, ondan! Tarihi de “Temmuz” değil, “1
Ağustos 1926”. Türkçe çeviride her sözcük her okuyucuya sempatik
gelmeyebilir. Konu bir çeviri olayına indirgenecek kadar basit değil. Aslı
da çalakalem, gayrıciddî ve tam Hearst yayımcılığı üslubunda.
“Suikast girişimi o günlerde Türk basınında ayrıntılarıyla yayınlandı.
Yazı bir yenilik getirmiyor; üstelik, yanlış da var. Öyle ki, olaydan kuşkusuz
iyi haberdar edilen Mustafa Kemâl bu yanlış bilgileri ileri süremez!
“Sayın Borak, Samet Ağaoğlu’na atıf yaparak eski Basın-Yayın Genel
Müdürlüğünün yazılar yayınlanmadan önceki sansürünü ve yabancı
gazeteci izlenimlerini yurduna döndükten sonra yayımlarsa, bunların da
Türkçeye çevrilip basına verildiğini belirtiyor. Hilderbrand’ınki neden
verilmemiş? Sayın Borak da 1918-1938 arasındaki gazeteleri incelemiş
kişi olarak İsviçrelinin adına hiç rastlamamış. Öyleyse? Takma adla
gelme olasılığı çok uzak bir olasılık olarak varsa, bu gerçekten geldiğinin
bir kanıtı mıdır? Bu kişi kendi ülkesinde de takma adla mı yaşıyor ki,
İsviçre’deki birçok resmî kanıtta da adı yok?
“Böyle bir gazeteci var ya da yok, Türkiye’ye gelmiş ya da gelmemiş,
önemli olan bu değil. Önemli olan, sayın Borak’ın da kabul ettiği gibi,
Atatürk’ün yazdıklarında “sokak kabadayısı üslûbuyla söylenmiş ya da

616

yazılmış tek örnek olmaması” ve “hele Ermeni konusunda olduğu gibi
yurdu aleyhine propaganda yapılabilecek siyasal demeçler vermemesi”dir.
O halde? Bence en önemli kanıt budur. İtirazımız da temelde bu
cümleyedir, öte yandan, görüşümüze destek olan öylesine çeşitli ve yoğun
kanıtlar var ki, yayının ciddiliği, gerçekliği, kabul edilebilirliği kalmıyor.
Yeterli olan da bu… PROF. DR. TÜRKKAYA ATAÖV (Türkkaya Ataöv,
“Ermeni Röportajı”ndaki Üslup Atatürk’e Ait Olamaz, 2000’e Doğru Dergisi,
11 Eylül 1988)

Bin Kalıplılar’ın Soykırımcı kalıbındaki müttefikleri:
Ermeni burjuvaları, hain Taner Akçam vb...
Burada yeniden Ermeni burjuvalarının yaptığı iğrenç, namussuzca ve
alçakça düzmecelerinden, kandırmacalarından biriyle daha karşılaşıyoruz,
yoldaşlar. İşte Ermeni belge uydurmacılığının bir ürünü daha, incelemiş
olduğumuz sözde belge. Tabiî bu sözde belgeye Taner Akçam adlı insan
sefaleti satılmıştan tutun da Ermenilerin sözde profesör unvanlı bilim
adamlarına kadar hepsi Bin Kalıplılar’ın yaptığı gibi dört elle sarılırlar. O
rezilliği belge diye kullanırlar kitaplarında, konferanslarında. ABD ve AB
Emperyalistleri de tıpkı kullandıkları belgeler gibi kendileri de çakma olan
bu Ermeni profesörlerini üniversiteden üniversiteye dolaştırırlar. Avrupa’nın
ve Amerika’nın birçok üniversitesinde dersler, konferanslar verdirirler.
İşte onlardan biri de Vahakn N. Dadrian adlı düzenbazdır. Şu an elimizde
olan, onun “Türk Kaynaklarında Ermeni Soykırımı” adlı düzenbazlıklar
manzumesi olan, Belge Yayınları’nca da Nisan 2005’te Türkçeye çevrilip
yayımlanan kitabıdır. O kitabın 85. sayfasında Bin Kalıplı’nın 2000’e Doğru
Dergisi’nin Ermeni Soykırımı Yalanını savunan ve Mustafa Kemal’e de
savundurtan o zırvalamaları aynen yer alır.
Demek istediğimiz, o yıllarda Bin Kalıplılar, Ermeni Soykırımı Yalanı ile
kafayı bozmuş sözde profesörlerle, Taner Akçam gibi satılık hainlerle aynı
saftadır…
Evet, yoldaşlar. Bugün de görüldüğü gibi onun tam karşıtı olan bir safta
ve bambaşka bir kalıptadır. Hep deriz ya bunlar pervane. Durup dinlenmeden
döner. Bunların da hayatı böyle geçecek, seçimleri bu… Neylersiniz…
06.05.2015
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