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Önsöz
Bu kitap; “Devrimci Mücadele” Dergisi’nde de yayımlanan bir Se-

miner’in ve iki Konferans’ın metinlerinin bir araya getirilmesiyle oluş-
turuldu.

Seminerin adı:
“Devrimci Önder Nedir?”dir.
Konferansların adları ise:
“Che ve Küba Devrimi Çerçevesinde Sosyalizmin Bazı Güncel 

Sorunları” ve
“Devrimci Kişilik Nedir? Ya da Faruk Sur Yoldaş Üzerine”dir.
Seminer: “Devrimci Önder Nedir?” konusunu daha çok teorik 

bakımdan açıklar görünse de; hem semineri sunan Yoldaş’ın, hem de 
seminere katılan Yoldaşların verdikleri somut örneklerle konu, sadece 
teorik bir konu olmaktan çıkar, ete kemiğe bürünür.

Birinci Konferans ise: “Che”nin devrimci kişiliğinden hareketle; 
hem Devrimci Önderin karakteristiklerini, hem de bu bağlamda sos-
yalizmin bazı güncel sorunlarını işler. Che’nin kişiliğinde Küba Devri-
mi’ni ve Onu yaratan önderleri; devrimci kişilikleriyle tanıtır. Önümüze 
somut örnekler koyar.

İkinci Konferans ise: Ortaçağcı gerici (Şeriatçı) hareket lerin önde 
gelen merkezlerinden biri olmuş Konya’da, gerici rüzgârın iyice azıt-
tığı bu son on yıllık dönem de dâhil olmak üzere, her dönemde dimdik 
ayakta durmuş ve çok önemli devrimci görevler yapmış bir Devrim 
Erinin, Devrimci bir Çınar’ın, yani Faruk Sur Yoldaş’ın kişiliğinde 
ve mücadele sinde somutlayarak anlatıyor, Devrimci Önder’in nitelik-
lerini.

Bu bakımdan bu üç çalışma bir bütünün değişik yönlerini oluşturur. 
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Bu yüzden de bu kitapta bir araya getirilmeleri ya rarlı görüldü.
Kitapta anlatılanlar; anlatılmak istenenin zaten bir özetidir. O ba-

kımdan, bu ‘Önsöz’de, konuların özetlenmesine ya da içerikleri üzerine 
açıklamalar yapılmasına gerek görülme miştir. Okuyucu konuları; oku-
yacak, doğrudan bilgilenecektir. Daha da önemlisi ve beklenen ise; bu 
edindiği bilgileri kafasında tartışması ve hayata geçirmesidir.

Fakat şu kadarı söylenebilir:
Kitap önemlidir. Çünkü hem devrimci birer militan olmak için yo-

lumuzu aydınlatıyor, hem de “sosyalist uygulamanın” geçmişteki yan-
lışlarını gözler önüne sererek, onlardan sakın mamız için bizi uyarıp 
silahlandırıyor.

Böylece de geleceğimize ışık düşürüyor. Bugünden başla yarak gele-
ceğe nasıl hazırlanmamız ve geleceği nasıl kurma mız gerektiğini gös-
teriyor. Yani hem bugünkü devrimci pra tiğimizin sağlıklı olması için 
Ustaların kotarıp bize sundukları silahları, yaratıcı bir biçimde sunuyor, 
hem de aynı silahlarla donanmış sosyalist bir hareketin ve iktidarın na-
sıl yenilmez olduğunu, hiçbir ikircikliğe yer bırakmaksızın, ispatlıyor. 
Bu da tüm dünyada gerici rüzgârların hatta fırtınaların estiği bu dönem-
de, kitabın çok önemli bir görev üstlendiği anlamına geliyor.

Mustafa Şahbaz
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Birinci Kitap
Birinci Bölüm

Devrimci Önder
Nedir?[1]

[1] 1993 Sonbaharında İşsizlik ve Pahalılıkla Savaş Derneği (İPSD) Genel Merke-
zi’nde gerçekleştirilen Seminer’in metnidir.





19

Sevgi ve Saygıdeğer Arkadaşlarım,
Konu başlığımız, arkadaşlarımızın da aktardığı gibi, “İyi Bir Dev-

rimci Nasıl Olmalıdır?” ya da “Devrimci Önder Nedir?”
Bu sorumuzun yanıtını hepimizin bildiği gibi, Usta’mız Kıvılcım-

lı, çok ayrıntılı bir biçimde, en ince ayrıntılarına va rıncaya dek, çeşitli 
eserlerinde ve yazılarında bizlere anlat mıştır. Ortaya koymuştur. Bun-
ları kısaca bir hatırlamak ister sek, “Oportünizm Nedir?” adlı eserin-
de, yine arkadaşlarımı zın şu anda yeni bir baskısını yapmış oldukları, 
“Devrimci Aydın Nedir?” adlı eserinde, “Marks-Engels Hayatları” 
adlı eserinde, “Karl Marks’ın Özel Dünyası” adlı eserinde, bunun dı-
şında “Ho Amcanın Düşündürdüklerinden”, “Leninizm Nedir?”, 
“Küba Feleğe Meydan Okuyor”, “Adam Kandırmak İstemiyo-
ruz”, “Kariyerizm-Demagoji-Parti” adlı yazılarında işlemiştir bu 
konuları. Arkadaşlarımız zaten hatırlamışlardır, şu anda. Fakat burada 
bir kez de biz, arkadaşça, kardeşçe, hiç çekinmeden, elbirliği ile bu 
konuyu birlikte tartışacağız. Her arkadaşımızın en iyi şekilde konuyu 
sindirmesine yardımcı olacağız. Çünkü bizlere de şu anda Devrimci 
Önderlik görevi yüklüyor Tarih, içinde yaşadığımız toplumun koşul-
ları arkadaşlar.

Ustalar
devrimin yolunu aydınlattıkları için ustadırlar

Burada bir özel konuyu da hatırlatmadan geçmek istemi yorum: Biz 
böyle Türkiye’nin problemlerini çeşitli platform larda tartışırken, Us-
ta’mızın meseleyi daha önceden koydu ğunu aktarınca, karşı siyaset-
lerden insanlar, niye kendiniz söylemiyorsunuz da illa Kıvılcımlı’dan 
aktarmalar yapıyorsunuz, diyerek bizlere itirazlar yöneltmektedirler.

Uluslararası devrimci harekette genel bir kural vardır, ar kadaşlar: 
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Bir problem, gerek dünya genelinde olan bir prob lem, gerekse ülke so-
runuyla ilgili bir problem, daha önceden yerli yerine oturtulup çözüldü 
mü, o konu yeni baştan ele alı nıp çözülmek için ortaya konmaz. Hani 
Usta’mızın deyişiyle; “Amerika bir kere keşfedildi mi, yeni baştan 
Amerika’yı keşfe çıkılmaz.” Marks-Engels kapitalist toplumun geli-
şimini aydınlattıktan ya da üzerindeki peçeyi kaldırdıktan sonra Lenin 
bir kez daha bu problemi çözmek için uğraşmamıştır. Ya da artıdeğer 
problemini ele alıp çözmek için uğraşmamıştır.

Ne yapmıştır?
Ustaların bıraktığı yerden gelişimi ele alıp incelemiştir. Çünkü ha-

yat durmaz. Diyalektiğe göre biliyoruz, hiçbir şey yerinde durmaz. Her 
an, her şey değişmekte. Ustaları kaybe dince de, (aramızdan ayrılınca 
Ustalar), hayat yine gelişmesini sürdürür. Tabiî bu arada bir yığın ilişki, 
çelişkiler önümüze çıkarır, ortaya koyar. Diyalektiğin genel kanunu bu. 
O zaman ortaya çıkan bu yeni gelişmeleri çözümlemektir görev.

Lenin ne yapmıştır?
Ustalardan sonra kapitalizmin geçirdiği evreyi yahut da ulaştığı yeni 

konağı ele alıp çözümlemiştir. Emperyalizm te orisini geliştirmiştir ya 
da proletarya devrimleri çağının so runlarını çözümlemiştir, ortaya koy-
muştur.

Kıvılcımlı Usta, Lenin’den sonraki gelişmeleri ele alıp çözümlemiş-
tir. Yoksa emperyalizm teorisini yeniden keşfe çıkmamıştır. Ama o te-
orinin ışığında dünyanın genel gidişini ve ülkemizin özgül koşullarını 
ele alıp incelemiştir “Emperyalizm-Geberen Kapitalizm” adlı eserin-
de, bildiğimiz gibi. Ve Türkiye’nin tarihini, ekonomi-politikasını, sınıf 
ilişkilerini ele almış, yani özgül koşulları üzerinde derinleşmiştir. İşte 
biz de Ustalarımızı örnek alarak davranıyoruz.

Kıvılcımlı Usta, 50 yıl bu topraklarda dövüşmüştür ve bizlere Türki-
ye Devrimi’ne ilişkin pek çok problemin en ayrıntılı şekilde çözümünü 
bırakmıştır. Yani elimize hazır kullanacağımız silahlar vermiştir. Şimdi 
onlar üzerinde yeniden tartışma açmak bizi bir yere vardırmaz. Zaman 
kaybından, enerji kaybından başka bir yere vardırmaz bizi. Kaldı ki 
sakıncası da var: Revizyonizmlere götürür. Yani Ustaları düzeltmeye 
kalkmak, bir anlamda rektifiye etmeye çalışmak revizyonizmdir, arka-
daşlar. Başka anlamı yoktur revizyonizmin. Bizi revizyonizme, oportü-
nizme götürür bu tür çabalar.

E... O zaman biz de, Usta’mız bedence aramızdan ayrıl dıktan son-
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ra, ortaya çıkan gelişmeleri, gerek dünyada gerekse ülkemizde ele alıp 
incelemeliyiz. Önümüzdeki görev budur bizim... Bu görevi de hareke-
timiz gücü oranında ele alıp, çözümlemeye uğraşmaktadır, hepimizin 
bildiği gibi.

O açıdan, şimdi, “Devrimci Önder Nedir?” problemini, sorusu-
nu önümüze koyduğumuz zaman, Usta’mız bu meseleyi yeterince 
çözümlediği için, biz de öncelikle Usta’mızdan yararlanacağız. Tabiî 
Marks-Engels, Lenin Ustalardan da yararlanmış olacağız.

Burada biraz önceki özgül konuda bir hatırlatma daha yapmak is-
tiyorum. Usta’mız yine, Türkiye’nin hemen her me selesini çözdüğü 
gibi; Kürt Sorunu’nu da Marksist-Leninist bir temelde, en ayrıntılı 
biçimde çözümlemiştir. Ve bugün bu çözümlemeyi görmezlikten ge-
lenler ve Kürt Sorunu’nu yeni baştan çözümlemeye uğraşanlar, gerek 
Kürt Solunda gerek Türk Solunda, bildiğimiz gibi arkadaşlar, kerte ker-
te yanlışa, revizyonizme düşmektedirler. Usta’mızın 1933’lerde ortaya 
koyduğu çözümlemenin değil yanına yaklaşmak, çok daha gerisinde 
bulunmaktadırlar.

Demek ki önemli olan; Ustaların koyduklarını, Ustaların bıraktığı 
silahları iyice öğrenmek ye o silahları kullanmayı tam anlamıyla öğren-
mek; ondan sonra hayatın önümüze çıkardığı problemleri o silahların 
ışığında çözümlemek, arkadaşlar. Marksist-Leninist genel yöntem budur.

Şimdi burada hep yoldaşız. Başta da söylediğim gibi, ko nuyu kar-
şılıklı sorularla, (hani diyalektiğin bir anlamı da bu biliyoruz: tez-an-
titez-sentez) yanıtlarla yeni sentezlere vardır mak amacımız. Buraya 
kadar söylediklerimize ilişkin arkadaşlarımızın sorusu varsa hiç çekin-
meden, arkadaşça açabiliriz.

Devrimci Önder
sapına kadar adamdır

Pekiyi arkadaşlar...
Şimdi “Devrimci Önder Nedir?” deyince; Ustalarımız diyor ki: 

Adamdır, bir Devrimci Önder her şeyden önce.
Nasıl adamdır?
Halkımızın “sapına kadar adamdır” dediği türden adamdır.
Yani bu nasıl adamdır?
Bunu açtığımızda, büyük adam mıdır?
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Hayır.
Küçük adam mıdır?
Hayır.
Büyük adam, küçük adam nitelemesi, bildiğimiz gibi, devrimci nite-

lemeler değildir. Bunlar sınıflı toplumlarda egemenlerin öne sürdükleri 
nitelemelerdir. Onlar bildiğimiz gibi Tarihi, bir avuç egemenin, Para-
babasının yaptığına, yaptırdığına ya da doğaüstü güçlerin, Velilerin, 
Peygamberlerin yaptığına, yaptırdığına inanırlar ve onları öne sürerler. 
O açıdan büyük adam, küçük adam nitelemesi söz konusu değildir. Yal-
nızca, adamdır, Devrimci Önder her şeyden önce.

Pekiyi, yalnızca adam olmak nedir?
Yalnızca adam olmak; evrenin, dünyanın ve ülkenin tari hini, eko-

nomisini, politikasını, sınıf ilişki ve çelişkilerini ger çeklikte nasılsalar 
öylece, oldukları gibi ele alıp inceleyen, araştıran, gören insandır her 
şeyden önce.

Öncelikle, demek ki, evrenin, dünyanın ve ülkenin ger çeklerini ol-
duğu gibi görebilen insandır Devrimci Önder.

Her zaman olan olduğu gibi görünür mü?
Görünmez arkadaşlar, bildiğimiz gibi. Hani dünyaya çıplak gözle 

baktığımız zaman dümdüz görünür, bir tepsi gibi değil mi? Nitekim 
15’inci Yüzyıla kadar hep öyle sanılmıştır dünyamız. Ama gerçeklikte 
öyle değildir.

Peki, yalnız görmek yeter mi?
Yalnız görmek elbette yetmez. Dünyayı ve toplumu yal nızca gör-

mek, yorumlamak yetmez. Öyleyse asıl önemli olan, tüm insanlığın ya-
rarına olacak biçimde o gelişmeyi yönlendirmektir. Dünyanın ve ülke-
nin gelişimini yönlendirmek, o gelişmeye katkıda bulunmak, yardımcı 
olmaktır, arkadaşlar adam olmak.

Çağımızda adam olmak demek
Sosyalist olmak demektir

Pekiyi insanlığın yararına gelişim nasıl olur?
Şimdi de bu soruyu açalım.
Ne demektir insanlığın yararı na, genel olarak insanlığın yararına ge-

lişim?
İnsanın temel eylemi nedir? Yani temel eylem nedir?
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O soruyu sormamız gerekir.
Buraya gelmeden önce hepimiz kalkar kalkmaz, yüzümüzü yıkadık, 

doğal ihtiyaçlarımızı gördük ve hemen aklımıza ne geldi?
Kahvaltı yapmak, değil mi?
Yaşamımızı sürdürmek için, temel gereksinimimiz, insancıl ihtiyaç-

ların üretimi için gerekli olan maddeler elde etmek. Demek ki insan-
lığın temel eylemi: Üretimdir. Üretmezsek hem özelde kişilerin, hem 
genelde tüm insanlığın yaşaması mümkün olmaz.

Temel eylemimiz üretimdir.
İşte insanlar, insancıl ihtiyaçların karşılanması için madde üretimi 

yaparlarken, iradelerinden bağımsızca birbirleriyle ilişkide bulunurlar. 
Birbirleriyle ilişkiye girerler. Bu ilişki in sanların iradeleri ile belirlene-
mez, arkadaşlar. Bu ilişkilere bilim, üretim ilişkileri diyor.

Peki, bu ilişkilerin niteliğini, biçimini belirlendiren ne?
Bunu belirlendiren de üretici güçler dediğimiz güçlerdir, arkadaş-

lar.
Demek ki üretici güçlerin gelişme düzeyi bu ilişkileri de durmadan 

değişime uğratır.
Üretici güçler son derece geri iken, İlkel Komünal Toplumda, in-

sanlar arası ilişkilere bir göz attığımızda neyi görürüz?
Tüm toplum üyelerinin kan kardeşlerden oluştuğunu gö rürüz. Özel 

mülkiyetin, kişi çıkarının, kinin, yalanın, korkunun olmadığı bir toplum 
görürüz. İnsanların birliğini görürüz, arkadaşlar. Kardeşçe bir birlik gö-
rürüz.

Bu neden kaynaklanıyor?
Üretici güçlerin geriliğinden. Çünkü bir insanın akşama kadar ya-

pabildiği üretim, ancak bir insanın geçim araçlarını temin edebiliyor. 
Daha fazlasını ortaya koyamıyor. Yani bir insanın başka bir insanı sö-
mürmesi maddece mümkün değil. O zaman kişicil mülk, kişicil çıkar 
da ister istemez söz konusu olamıyor. Çünkü bunun maddi zemini yok, 
koşulları yok.

Ama üretici güçler belirli bir gelişim gösterince, bir insanın yaptığı 
üretim, günlük üretim, birden fazla; iki, üç, beş insanın insancıl ihti-
yaçlarını karşılamaya yetecek miktara ulaşınca, işte bir artı-ürün ortaya 
çıkıyor, arkadaşlar. Bu artı-ürün, bizlerin de bildiği gibi öncelikle Tapı-
naklarda birikiyor. Sonra toplum adına bu artı-ürünü, Damgar ya da 
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Bezirgân adı verilen insanlar ilkin, başka toplumlarla değiştirmek üze-
re görevlendiriliyor. Ya da satıp, yerine, o toplumun üretmediği başka 
mallar almakla görevlendiriliyor bu Damgarlar. Ama Antika Toplumun 
o uçsuz bucaksız, binlerce kilometrelik kervan yollarında, bu değiş-to-
kuşu yapan Damgarlar her türlü denetimden kopuk kalınca, işte kişicil 
mülkiyet duygusu belirmeye başlıyor. O zaman bunlar Kamu Malını 
aşırarak kendi mülkleri biçimine dönüştürüyorlar. Kendi servetleri şek-
linde yığmaya başlıyorlar ve giderek toplumda bozulma başlıyor. Ve 
sonunda, Usta’mızın, yine “Tarih Devrim Sosyalizm” adlı eserinde 
çok açık, duru biçimde koyduğu gibi Sınıflı Topluma geçiliyor. Yani 
insanın insanı sömürdüğü, insanın insanı hayvan yerine koyduğu bir 
toplum biçimine geçilmiş oluyor.

Buradan, yine bildiğimiz gibi Derebeyi düzenine ve üretici güçlerin 
daha da gelişmesiyle, makinaların icadı, buharlı gemilerin icadı ile artık 
toplum yeni bir biçime, Kapitalist üretim yordamı dediğimiz bir yor-
dama ulaşıyor ve insanlar arasında yeni sınıflar ve yeni ilişkiler ortaya 
çıkmış oluyor.

Ve bu gelişim de, giderek, toplumun temelini oluşturan kişicil mül-
kiyetin çok küçük bir azınlığın elinde birikmesine yol açıyor. Yani Te-
kelci aşamaya varıyor. Öyle ki artık on binlerin, yüz binlerin mülkünü, 
kişicil mülkünü, bir tek Parababası elinde biriktirmiş oluyor. Ve toplu-
mun temelini oluşturan kişicil mülkiyet, tekelci aşamada bir anlamda 
ortadan kalkmaya yöneliyor. Ya da ortadan kalkmış oluyor neredeyse. 
Yani koca toplumda 500-1000 ya da birkaç bin Parababası mülkiyetin 
çok büyük bir kısmını ellerine geçirmiş oluyorlar. İşte o zaman toplu-
mun temeli olan kişicil mülkiyet ortadan kalkınca, daha doğrusu kalk-
maya yönelince, toplumun gelişme düzeyi de sosyalistlerin amaçları 
biçiminde değişmeye başlıyor.

İşte bu durumda sosyalistlere düşen görev nedir, arkadaşlar?
Sosyalistlere düşen görev: Toplumda, toplumu kendi amaçları doğ-

rultusunda değiştirecek olan sosyal gücü bulmak, o güce sınıf çıkarları-
nı ve kendi sınıf bilincini aktarmak, arkadaşlar.

Demek ki tüm insanlığın yararına olacak biçimde top lumu de-
ğiştirmek demek, sosyalist olmak demektir. Yani toplumun insan 
iradesinden bağımsızca zaten girmiş bulun duğu gelişme yönüne etkide 
bulunmak demek. İşte bu da sosyalist olmakla mümkündür.

Demek ki adam olmak, eşittir sosyalist olmaktır.
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Sosyalist olmak
Marksist-Leninist olmaktır

Sosyalist olmak da arkadaşlar, çeşit çeşit biliyoruz. Marksizm-Le-
ninizm ortaya çıkmadan önce çok iyi niyetli birtakım bilginler, dahiler 
ortaya çıktı. Bunlar; insanlığın, asil duygulara sahip, iyi niyetli bir ta-
kım insanlar tarafından sosyalizme götürülebileceğini iddia ettiler. Ve 
bu iddialarını açıklayan; işte “Ütopya”, “Güneş Ülkesi” gibi adlarla 
kitaplar ortaya koydular. Ama bunlar hep birer iyi dilekten öteye git-
medi, birer ütopiden öteye gitmedi. Çünkü toplum, biraz önce de söy-
lediğimiz gibi asil insanların iyi niyetli duygularına göre gelişmiyor. 
Toplum, insan iradesinden bağımsızca, üretici güçlerin gelişmesiyle 
ortaya çıkan sınıfların dövüşüyle gelişiyor.

İşte Marksizm bu gelişimi ortaya koydu. Bilinçlere çıkardı bir bilim 
olarak. O açıdan Marksizm, bir bilimdir, arkadaşlar.

Demek ki sosyalist olmak demek, ütopik sosyalizmler peşinde 
koşmak demek değildir, gerçeklikte. Yani bu tür sosyalizmler de var-
dır ama bunlar artık ciddiye alınacak sos yalizmler değildir. Sosyalist 
olmak=Marksist-Leninist ol maktır.

Şimdi bu noktaya neden girdiğimizi biraz da şu açıdan aç mak isti-
yorum:

Özellikle Sosyalist Kamp’ın çökmesinden sonra bilime inanç tüm 
dünyada olduğu gibi ülkemizde de (belli bir oranda) kayboldu. Dev-
rimciler arasında kayboldu. Hatta şu sıralar toplumun güncel kişisi 
olan SHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zülfü Li-
vaneli bile artık sadece Sosyalistim diyor. Ama açıklıyor: Geçenlerde 
bir arkadaşımızın izleyip aktardığı gibi, Marksizm-Leninizm olarak 
açıklamıyor sosyalizmi. Arkadaşımız isterse bir iki cümle ile açabilir; 
“Marks’ın gençlik yıllarındaki insancıl Marksizmini savunuyo-
rum” diyor, özetçe bu. Yani ütopik sosyalizm. 1844’lerde, Marks he-
nüz gençlik yıllarındayken...

Bir Dinleyici: Hegel’in etkisinde olduğu dönemler.
Nurullah Ankut Yoldaş: Evet... Evet... Hegel’in etkisinden bü-

tünüyle kurtulamadığı ve Tarihsel Maddeciliği henüz bulmadığı dö-
nemler. Yani bilime inanç kayboldu, arkadaşlar. Yine aynı dönek, 
Özal’a yandan çarklı methiyeler düzen bir yazısında; otuz yıl aynı şeyi, 
şeyleri savunmak mankafalılıktır, diyor. Yani dönekler inançlıları suç-
luyor toplumda. Böyle bir ko naktayız şu anda, arkadaşlar.
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Tarihin gelişim seyrine de baktığımız zaman; özellikle 1917’den 
bu yana, hiçbir ütopik sosyalizm akımının, hiçbir ülkede en küçük bir 
başarı kazanmadığını görüyoruz. Ama bunun dışında Marksist-Leni-
nist hareketlerin dünyanın 13 ül kesinde iktidar olduğunu, uzun yıllar 
iktidarda kaldıklarını, fakat bildiğimiz, daha önce de konu ettiğimiz 
hatalarından dolayı iktidarı ellerinde tutamadıklarını, toplumu bilimin 
doğrultusunda yönlendiremediklerini, bu nedenle de o sosyalist ülke-
lerin bugün yok olduğunu görmekteyiz, arkadaşlar. Ama bilimin doğ-
rultusunda giden sosyalist ülkelerin tüm maddi sıkıntılara rağmen, 
uluslararası emperyalistlerin bütün ablukalarına, askercil tehdit-
lerine rağmen ayakta kaldıklarını görmekteyiz. Küba, Kuzey Kore 
gibi ülkeler...

Demek ki Ütopik Sosyalizmlerin hiçbir zaman ciddiye alınır bir 
tarafı olamaz. Önemli olan ve bizi başarıya götürecek olan tek insancıl 
sosyal bilim; Marksizm-Leninizmdir. Öyleyse adam olmak eşittir 
Marksist-Leninist olmaktır.

Devrimci Önderlerin görevi
halkı örgütleyip ordulaştırmaktır

Şimdi, Marksist-Leninistlerin görevi nedir?
Toplumda, toplumun üretim temelinde dolaysızca rol oy nayan dev-

rimci sosyal gücü görmek dedik, arkadaşlar. Ama yalnızca bu gücü gör-
mek ve ona sınıf çıkarını, tarihsel görevini aktarmak yetmez, dedik.

Öyleyse nedir asıl temel görev?
O sosyal gücü yani proletaryayı, bilinçlendirmek, eğit mek, ör-

gütlemek, ordulaştırmak ve devrime hazırlamaktır. Devrimci temel 
görev budur.

Öyleyse iyi bir Devrimci Önder demek, başta İşçi Sınıfımız gelmek 
üzere, halk yığınlarını eğiten, bilinçlendiren ve örgütlendiren insan de-
mektir, arkadaşlar.

Şimdi burada bir noktayı açmak gerek:
Çoğunlukla düşülen bir hata var. Yalnızca ajitasyon-propaganda ile 

kitleleri bilinçlendirmenin, eğitmenin, yeterli olduğu kanısına kapılını-
yor. Oysa ardından bir örgütlen dirme getirmeyen bir ajitasyon ve 
propaganda yalnızca boş gevezeliktir. Demek ki ajitasyon ve propa-
gandanın amacı mutlak suretle örgütlenmeye sıçramak olmalıdır, 
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arkadaşlar. Çünkü amacımız insanları maddi bir güç haline getirmektir. 
Yani insanları, daha doğrusu halk kitlelerini ordulaştırmaktır. Çivi çivi 
ile sökülür. Hani Ustalarımızın dediği gibi, eleştiri silahı hiçbir şekilde 
silahların eleştirisine vardırılmamalıdır. Yani gerektiği zaman, zorunlu 
kalındığı zaman silahlı eleştiriden geri durulamaz. O zaman görev halk 
kitlelerini eğitmek ve ordulaştırmaktır.

Demek ki eğitim; bilinçlendirmek, ordulaştırmaya sıçramak için 
basılan bir basamak olarak görülmelidir. Temel amaç örgütlendirmek. 
Çünkü devrimci teori, hani ilk bakışta baktığımız zaman: bilim... Ki-
taplarda... Maddi bir gücü yok bunun. İlk bakışta bize öyle geliyor. 
Ama işte bu bilimle biz kitleleri kafadan silahlandırır ve o doğrultuda, 
o bilimin gösterdiği doğrultuda örgütlendirir ve ordulaştırırsak, artık bu 
bilim, kitaptan hayata geçer ve maddi bir güç haline gelir ki, o gücün 
önünde egemenler duramazlar. İşte temel amaç budur. Demek ki devri-
min önündeki genel amaç da budur, arkadaşlar.

Devrimci Teori
Devrimci Pratikle taçlanmalıdır

İyi bir Devrimci Önder derken hep gözümüzün önüne ilk geliveren, 
bildiğimiz gibi, en büyük devrim Ustaları Marks-Engels, Lenin, Kı-
vılcımlı Usta ve diğer; Ho Amca, Che, Castro, Mao, Dimitrof, Kim 
İl Sung gibi Devrim Ustalarıdır.

Marks’ı biliyoruz. O; güç, yoğun, insanüstü çaba gerektiren teo-
rik görevlerini yaparken yalnızca teorik alana hapsetmemiş kendisini. 
1864’ten daha önce bildiğimiz gibi “DOĞRULAR LİGİ”ne girdiler 
Marks-Engels Ustalar. Ondan sonra bir Komünist örgüte girdiler. O 
örgüt içinde dö vüştüler. Daha sonra I864’te 1. Enternasyonal’i kurdu 
Marks-Engels Ustalar. Ve uluslararası proletaryayı bizzat merkezi bir 
şekilde örgütlendirmek ve dünya devrimine hazırlamak pratik görev-
lerini üzerlerine aldılar. Yani o büyük devrimci teorik görevi yaparken 
aynı zamanda pratikten de hiçbir şekilde kopmadılar, arkadaşlar.

Engels, bildiğimiz gibi, iki devrimde silah elde bizzat devrimci 
kavgaya katıldı. İsyana katıldı. Ve bu devrimci hareketlerin yenilgiyle 
sonuçlanmasından sonra Almanya’dan kaçarak (önce İsviçre’ye sonra 
İngiltere’ye) Parababalarının zılgıtından kurtulabildi.

Demek ki yalnız teori ile iş olmaz, yetmez. Pratikle de onu bütünle-
mek gerekir, arkadaşlar.
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Demek ki Devrimci Önder hem teorik alanda hem de pratik 
alanda devrimci kavgayı sürdüren insandır.

Marks Usta, bu yoğun teorik ve pratik görevleri yüzünden bedence 
1875’lerden sonra tükenişe uğradı. Sağlığı bozuldu ve çalışması bü-
yük ölçüde aksamaya başladı. Ondan sonra hemen Engels, (70’e kadar, 
birinci planda Marks vardı, Engels ona yardım ediyordu, ama Marks 
Usta’nın sağlığı bozulunca hemen Engels kalkıp bütün görevleri omuz-
ladı) ondan sonra tüm görevleri, o ileri yaşına rağmen büyük bir enerji 
ile başarı ile yerine getirdi. Marks’ın ölümünden sonra, Marks’ın yü-
züstü bıraktığı bin bir teorik görevi, özellikle “Kapital”in (Marks’ın 
sağlığında biliyoruz “Kapital”in ancak Birinci Cildi yayımlanabilmişti. 
İkinci ve Üçüncü Ciltler bekliyordu) yayın işini üstlendi Engels. Diğer 
taraftan “Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni” gibi teorik 
çalışmaları yerine getirdi. Ve diğer taraftan da dünya devrimci hare-
ketinin pratik işlerini üzerine aldı. Ve bu yoğun işler yüzünden Engels 
Usta’nın da ilkin gözleri aksadı. Ve doktorlar teorik çalışmayı yasakla-
dılar. Ama O, üzerine biriken yoğun işlerden ayrı kalamayacağını an-
ladı. Ve doktorların yasak etmesine rağmen okumaya ve çalışmasını 
sürdürmeye devam etti, arkadaşlar.

Lenin Usta’nın yaşantısını yine hep biliyoruz. Yine ağır teorik gö-
revlerin yanında Lenin’in hayatı, Bolşevik Partisi’nin hayatından ayrı 
düşünülemez. Ve 1917 Ekim Devrimi’nin hazırlanmasından ayrı düşü-
nülemez. O devrimi, biliyoruz, emekleme döneminden alıp zafere ula-
şıncaya kadar güden bizzat Lenin Usta’dır. Demek ki bugün önümüzde 
bulunan ve neredeyse kalınlığı bir insan boyuna ulaşan 45 ciltlik teorik 
hazinenin yanında, Lenin Usta, bir de büyük Ekim Devrimi’nin zaferi 
gibi, pratik, dev bir görevi başarıyla yerine getirdi ve kendisinden son-
raki devrimcilere bıraktı, sürdürmeleri, geliştirmeleri için.

Kıvılcımlı Usta’nın hayatını yine yakından biliyoruz. Usta’mız da 
yine 100’ün üzerinde teorik eser (çoğu kendi alanında orijinal) ortaya 
koymakla kalmadı. Aynı za manda, 22,5 yılı zindanlarda geçen yoğun 
bir pratik faaliyetin içinde bulundu.

Demek ki arkadaşlar, teoriyle pratik, işte bu anlamda birbi rinden ay-
rılamaz.
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Devrimci Önder
Hareket ve Kitle Adamlığını

Örgüt Adamlığıyla taçlandıran kişidir
Devrimci önder demek; kütüphanelerde çalışan çelebi aydın de-

mek değildir kesinlikle.
Devrimci önder demek; inancını yalnızca kendine sakla yan insan 

demek değildir.
Devrimci önder demek; her şeyden önce hareket ve kitle adamı 

olmak demektir.
Hareket ve kitle adamı olmak ne demek, arkadaşlar?
Bu en basit anlamıyla şu demek:
Hepimiz günlük hayatımızı kazanırken, toplumun üretim mekaniz-

ması içinde yer alıyoruz. Kimimiz fabrikada işçiyiz, kimimiz devlet da-
iresinde memuruz, kimimiz belediyede me muruz. Kimimiz hastanede 
hekimiz, hasta bakıcıyız. Kimimiz esnafız. Demek ki hepimiz toplu-
mun bir kesiminde çalışan insanlarız, O zaman bu kesimlerin hepsinin 
kendine göre yoğun problemleri var, çözüm bekleyen sorunları var, ar-
kadaşlar. Ve bir mücadele sürmekte, bildiğimiz gibi.

Devrimci Önder; öncelikle o yığınların içinde olan ve kendi ala-
nındaki, kendi çalışma birimindeki problemleri en açık, en duru, 
en net biçimde gören ve onlara çözüm getiren ve o çözümlerin ha-
yata geçirilmesi için eylemde bulunan insan demektir.

Ama bir işi tek başına yapan insan iyi bir Devrimci Önder değildir. 
Zaten tek başına da devrimcilik yapılmaz. Bir insan derse ki; ben sosya-
listim, ama şu anda bir örgütüm yok... Bu insan sosyalist değildir. Tek 
başına sosyalistlik olmaz, devrimcilik olmaz. Sosyalizm kolektif dü-
şünce, kolektif davranış demektir.

Öyleyse hareket ve kitle adamı olmak yetmez, arkadaşlar. Bunu 
neyle taçlandırmamız gerekir?

Örgüt adamı olmakla taçlandırmamız gerekir.
Demek ki iyi bir Devrimci Önder; kitle içinde bir örgüt güdümünde 

dövüşen insan demektir. Ve kitleleri, bağlı olduğu o örgüt etrafında or-
dulaştıran insan demektir.
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Devrimci Önder
İnsan Sevgisiyle dolu kişidir

İnsanları ordulaştırabilmek için ne gerekir? İnsanları nasıl inandı-
rabiliriz? İnsanların saygısını ve güvenini nasıl sağla yabiliriz? Nasıl 
kendimize ve örgütümüze, hareketimize bağ layabiliriz, kazanabiliriz, 
ikna edebiliriz insanları? Bunun için neler gerekir, hangi niteliklerin 
bulunması gerekir bizde?

Her şeyden önce, insan sevgisinin bulunması gerekir, arka daşlar bir 
Devrimci Önderde. Şimdi geçmişimize baktığımız zaman eskiden tanı-
dığımız bir yığın insanın hareketten kop tuklarını görüyoruz. Hatta adı 
Devrimci Öndere çıkmış insan ların bugün devrimci harekette olmadık-
larını görüyoruz. Bu insanları incelediğimiz zaman şunu açıkça görü-
rüz: Bu insanlarda eksik olan en önemli şey, insan sevgisinin yokluğu 
ya da azlığıdır. Hani Marks Usta’nın çok sevdiği bir tiryaki sözü vardır:

“İnsancıl olan hiçbir şey bana yabancı kalamaz.”, diye.

Usta’mız Kıvılcımlı da bu sözü çok sever. Hatta Usta’mızın mezar 
taşında bile bu söz yazılıdır. Bu lalettayin bir söz değildir, arkadaşlar. 
Çok derin anlamlar yüklü olan bir sözdür. Yine Kıvılcımlı’nın, “Karl 
Marks’ın Özel Dünyası” adlı eserinde yazdığına göre; Marks’ın kızı 
bir anket uygular Marks’a. O anketteki soruların biri şudur:

“Bağışlamaya en eğgin olduğunuz kusur?”

Bu soruya Marks’ın verdiği yanıt şu arkadaşlar:

“Birisine kolayca gösteriliveren güvenç.”[2], der.

Yani bu da çok derin anlam taşır, arkadaşlar. Yani bu bir kusur. An-
layıp dinlemeden, araştırmadan hemen bir insana inanıvermek, güveni-
vermek. Ama bağışlamaya en yatkın olduğum kusur budur der.

Neden?
Çünkü insan sevgisi taşıyor Usta’mız da. O denli büyük insan sevgi-

si taşıyor ki, Usta’mıza göre böyle bir kusur çok basit, neredeyse kusur 
değil. Usta’mıza göre, insanları böylesine sevmek, insanı çok sevmek, 
insanlara çok çabuk inanmayı güvenmeyi getirir, arkadaşlar.

Kıvılcımlı da “Yol Anıları”nda, hatırlarsınız arkadaşlar:

[2] Hikmet Kıvılcımlı, Karl Marks’ın Özel Dünyası, Derleniş Yayınları, 2. Baskı, İstan-
bul, 2015, s. 108.
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“İnsanın hayvan yerine konulmasına duyduğum tepkiden dola-
yı ben sosyalist oldum.”, der.

Gerçekten de çalışan ve ezilen kitleler bir hayvan gibi aşağılanmak-
ta, hırpalanmakta, açlığa, sefalete itilmekte bu toplumda, arkadaşlar. 
Buna tepki duymamak, insan sevgisi taşıyan bir insanın buna tepki duy-
maması mümkün değil. İşte bu tepkidir beni sosyalist yapan demiştir 
Usta’mız. Gerçekten çok haklı bir tepki bu. Bütün büyük devrimcilerde 
aynı sevgiyi hep görürüz.

Devrimci Önder
ayrıcalıksız eşit insandır

Castro da, bildiğimiz gibi, kendisini hiçbir zaman Küba Halkının 
herhangi bir sıradan üyesinden farklı görmez. O in sanlardan bir ayrıca-
lığa sahip olmayı kabul etmez. Hiçbir devlet dairesinde bir tek fotoğrafı 
bile asılı değilmiş, arkadaşlar Castro’nun. Değil meydanlarda, sokak-
larda heykelinin dikilmesi, bir tek fotoğrafı bile yokmuş.

Yine Usta’mızın “Ho Amca’nın Düşündürdüklerinden” adlı ya-
zısından biliyoruz. Ho Amca da aynı şekilde. Bazı devlet dairelerinde 
gazeteciler, Ho’nun dergilerden kesilme bazı fotoğraflarını gördük, di-
yorlar. Ama o fotoğraflarda bile Ho Amca hiçbir zaman yalnız değil, 
diyorlar. Yani diğer yol daşlarıyla, diğer insanlarla birlikteyken çekilmiş 
fotoğrafları. Bu fotoğrafları da, diyelim ki herhangi bir insan çok sevdi-
ği için, bir dergiden kesiyor, çalışma masasına ya da çalışma bi riminin 
bir köşesine asıyor. Ondan başka bir fotoğrafı yok. Yaşayışına baktığı-
mız zaman yine hep aynı. Kitlelerle aynı düzeyde.

Demek ki insan sevgisi taşımak, kitlelerden daha yukarıda bir yaşa-
ma düzeyinde bulunmayı da engelliyor.

Öyle ya insanları o kadar seven bir insan, bir ayrıcalığı nasıl kabul 
edebilir? Buna gönlü hiç razı olabilir mi?

Ayrı görmüyor ki insanı diğer insanlardan, kendisini ayrı görmüyor, 
farklı görmüyor.

Antika Tarihe baktığımız zaman yine benzer örnekler gö rürüz ar-
kadaşlar. Hz. Muhammed’in teorisine ve pratiğine baktığımız zaman 
yine aynı şeyle karşılaşırız. Hz. Muhammed:

“İnsanların hayırlısı insanlara faydalı olanıdır” der.

Yine başka bir sözünde:
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“İslamiyet, güzel ahlâktan ibarettir” der.

Yani önemli olan insanlara yararlı olmak, insanlara hizmet etmek. 
Tabiî burada, Hz. Muhammed de bir Barbar Toplum şefidir. Arap Bar-
barlığının Medeniyete girişidir İsla miyet bildiğimiz gibi. Yukarı Bar-
barlık Konağından Medeni yete girişidir İslamiyet.

Şimdi bir de burjuva, küçükburjuva hümanizmleri var toplumda. 
Hani bazı insanlar derler ki; “ben hü manistim, insancılım, ama bunun 
dışında bir ideolojiye bağlı değilim.” Bu hümanizm, kuru laftan öte bir 
anlam ifade etmez. Çünkü bu hümanizm, insanlığa yöneltilen saldırıla-
ra karşı meydanı boş bırakan bir teslim bayrağından başka bir şey değil-
dir. Emperyalizm, yerli yabancı Parababaları, tüm insanlığı en acımasız 
bir şekilde sömürecekler, soyacaklar, öldürecekler, katledecekler ama 
biz bunun karşısında ne diyeceğiz?

Yalnızca hümanistiz. Başka bir davranışımız olmayacak. Bu teslim 
bayrağından başka bir şey değildir. Demek ki gerçek anlamda hüma-
nizm de Marksist-Leninist olmakla savunulabilir.

Marksizm-Leninizmin dışındaki hümanizmler kandırmacadan 
başka bir şey değildir.

İnsanlığı Parababalarının saldırılarından koruyacak ve uzun 
vadede kurtaracak olan biricik bilim Marksizm- Leninizmdir.

Devrimci Önder 
kitlelerin içine düşen

devrimci bir ateş küresi gibidir
Demek ki arkadaşlar, bir Devrimci Önderde Marksist teo riyle insan 

sevgisi bütünleşecek, kaynaşacak. Gerekli insan sevgisini taşıyorsak, 
insanları devrimci harekete kazanabiliriz. Ama teorik bilince de sahip 
olmamız gerekir, arkadaşlar. Yani insanlara içinde yaşadıkları toplumu 
ve problemleri ve bu problemlerin çözüm yollarını, yani düşmanlarını 
ve dostlarını ve kurtuluş yolunu açık seçik ortaya koymamız, gösterme-
miz gerekir. İnsanlar ancak o zaman bize inanırlar. Yoksa bizi severler, 
ama bize inanmazlar. Bizim hareketimize bel bağlamazlar, güvenmez-
ler, gelmezler. Demek ki biz insanları sevgimizle birlikte, teorik gücü-
müzle ikna etmeliyiz, kazanmalıyız. Bir Devrimci Önder bunu yapma-
lıdır. Buna da yine günlük hayattan örnekler verirsek:

Diyelim; öğrenciysek, gençliğin okulumuzdaki yerel ve genel (Tür-
kiye genelindeki) sorunlarını, bu sorunların çözüm yollarını ortaya koy-
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malıyız. Özgülde o arkadaşımızın okulunun sorunlarını ve çözümünü 
ortaya koymalıyız ki insanlar bize güvensinler. Bakın, biraz önce de 
söylediğimiz gibi, yalnız teorik olarak ortaya koymak yetmez. O çö-
zümleri hayata geçirmek için bütün enerjimizle, bütün fedakârlığımızla 
ve cesaretimizle ortaya atılıp, kitlelere örnek olmamız gerekir. Önder 
olmamız gerekir. Ancak o zaman insanlara örnek ola biliriz, insanlar da 
bize bağlanabilir.

Demek ki arkadaşlar, bu da üçlü bir durum ortaya çıkarıyor:
1- İnsan sevgisi,
2- Teorik bilinç,
3- Gerekli enerji, fedakârlık ve cesarete sahip olacağız.
Bu niteliklere sahip olursak insanları bilinçlendirmemiz ve örgütlen-

dirmemiz kolay olur.
Herhangi bir çalışma birimine girdiğimiz zaman, bir an lamda, Us-

ta’mızın bir dörtlüğünde dediği gibi; “bir bomba gibi, yani bir ateş 
küresi gibi düşeceğiz kitlelerin içine.” Ama yıkıcı, tahrip edici değil. 
Çözüm getirici, aydınlatıcı, önder olucu bir etki yapacağız. Ve in-
sanlar, o birimdeki tüm insanlar, dost da, düşman da bizim geldiğimizi 
bilecekler. Düşmanlarımız korkacak, dostlarımız sevinecek.

Öyleyse arkadaşlar, işyerimizde, okulumuzda, altı aydır, bir yıldır 
ya da birkaç yıldır çalışıyorsak ve insanları etkileyememişsek, örgüt-
leyememişsek, ilk başta insanlığımızın hakkını vermemişiz demektir. 
Hiç çekinmeden bu eleştiriyi kendimize yapmamız gerekir. Devrimci-
liğimizin hakkını vermemişiz demektir bu aynı zamanda. Yani, ya in-
san sevgimizde bir azalma, bir eksiklik var ya da gerekli teorik güce 
sahip değiliz demektir. İnsanları yeterince aydınlatamıyoruz, problem-
leri açık, duru, net şekilde ortaya koyamıyoruz. Çözüm yollarını gös-
teremiyoruz. Teorik olarak ikna edemiyoruz insanları. Ya da bunlara 
sahibiz, ama gerekli enerjiyi, fedakârlığı ve cesareti gösteremiyoruz, 
demektir. Çünkü yalnızca doğruları ortaya koyalım, ama o doğruların 
hayata geçirilmesi için öne atılmayalım… O zaman insanlar bize inan-
mazlar. Yani bu, yalnızca fetva vermekle problemlerin çözülebileceğini 
sanmak olur ki, bu mümkün değil, arkadaşlar. İnsanlar pratikte de bize 
güvenecekler, inanacaklar. Diyecekler ki: “Bu kavgaya girdiğimiz za-
man bu arkadaşımız en doğru önderliği yapar bize. En fedakâr şekilde 
davranır. Ve hiçbir şekilde bizi yalnız bırakmaz.” O zaman bize güve-
nirler, bizimle bulunmak isterler. Ve insanları kolayca eğitebilir, örgüt-
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leyebiliriz o zaman. İşte bu görevlerimizi yerine getirirsek, o zaman iyi 
bir devrimci oluruz. İyi bir Devrimci Önder oluruz, arkadaşlar. Demek 
ki başta açtığımız soruya bu şekilde cevap vermiş olduk.

Benim söyleyeceklerim kısaca bunlar, arkadaşlar. İsterseniz Us-
ta’mızın “Oportünizm Nedir?” adlı eserinden, bir Dev rimci Önderin 
özelliklerini okuyabiliriz burada. Bir kez daha bu bilgilerimizi tazele-
yebiliriz. Ama isterseniz bunları zaten okuduk, biliyoruz diyebilirsiniz, 
o zaman karşılıklı soruları mıza geçelim arkadaşlar.

(Soru sormak isteyen bir izleyici...)

Bir dakika ilk önce sizin sorunuzu kabul etmiş olayım.

Hanri Barbüs:
Örnek Devrimci Aydın

Yalnız son bir örnek vermek istiyordum. Atladım. Arka daşlarımızın 
son çıkarmış oldukları “Devrimci Aydın Nedir?” adlı kitabında da 
Usta’mız, Hanri Barbüs’ü anlatırken, onun özelliklerini koyarken, 
“hareket ve kitle adamı olması” der, birinci özellik olarak. Ve nasıl 
kitleler içinde cepheden başlayarak, yani 1. Dünya Savaşı’nda Cep-
helerdeki hayatından başlayarak, sıradan neferlerle olan ilişkilerinden 
başlayarak, savaş sonrası insanlar arasında eridiğini, kaynaştığını in-
sanlarla neredeyse, yani suda balık misali rahat bir şekilde anlaştığını 
söyler arkadaşlar.

Örgüt adamıdır derken; faşizm aleyhtarı; “Enternasyonal Faşizm 
Karşıtları Kongresi”ni topladığını söyler Barbüs’ün. “Emperyalist 
Savaş Karşıtlarının Uluslararası Kongresi”ni topladığını söyler, 
Barbüs’ün. Yine o zamanlar, ülkesi olan Fransa, Fas’ta sömürgeci bir 
savaş yürütmektedir. O savaşa karşı bir örgüt oluşturmaya çalıştığını 
söyler, Barbüs’ün, Usta’mız. Yine “Enternasyonal İşçi Yardımı”nın, 
“Antiemperyalist Lig” kurucularından olduğunu söyler, Barbüs’ün. 
Ve nihayet “Savaş Karşıtı Gençlerin Enternasyonal Kongresi”ni 
canlandırdığını söyler. “Dünya Kadınlar Kongresi”ni örgütlediğini 
söyler. Ve “VII. Komintern Kongresi” uğruna devrim şehidi giden de 
o oldu, der.

Demek ki, durup dinlenmeden, hasta ciğerlerine rağmen, ülkeden 
ülkeye dolaştığını ve emperyalizme karşı, faşizme karşı insanları, dün-
ya halklarını bilinçlendirmeye ve örgütlendirmeye çalıştığını söyler, 
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arkadaşlar. Yani sadece kuru laf olarak söyleyip geçmez Usta’mız. Ör-
neklerle somutlar. Yani hasta olmasına rağmen, bedeni her gün mum 
gibi eriyerek tükenişe gitmesine rağmen, durup dinlenmeden devrim-
ci kavgada dövüştüğünü söyler, Usta’mız, Barbüs’ün. İşte bu yüzden 
“Devrimci Aydın Nedir?” sorusuna Barbüs’ü yanıt olarak gösterir. De-
mek ki devrimci olmak, Devrimci Önder olmak böylesine çabaları ge-
rektirir. Böylesine çok çalışmayı gerektirir.





Birinci Kitap
İkinci Bölüm

Tartışmalar
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Evet... Şimdi arkadaşımızın sorusuna geçelim.
Bir Dinleyici: Özür dilerim. Yöntem olarak, bütünleşmesi açısın-

dan, okunursa daha iyi olur diye düşünüyorum. Sorular sonra olsa daha 
iyi olur.

Nurullah Ankut Yoldaş: “Oportünizm Nedir?” eserinden...
Ali Serdar Çıngı Yoldaş: Belirli bölümlerin okunması yararlıdır. 

Sizin inisiyatifinize bırakalım. Bir şey sorayım, küçük bir molaya ihti-
yaç var mı? Yoksa mola hem avantaj, hem dezavantaj olabilir. Yoğun-
laşmışken devam edelim mi, arkadaşlar? Bunu hemen kararlaştıralım. 
Çok tartışmayalım yalnız. Tamam, devam ediyoruz arkadaşlar.

Nurullah Ankut Yoldaş: Okuyalım mı?
Ali Serdar Çıngı Yoldaş: Okuyalım, siz nasıl ihtiyaç duyuyorsanız, 

gere kirse sözlü olarak açılabilir de.

Şeflik Kaliteleri
Nurullah Ankut Yoldaş: “Şeflik Kaliteleri” başlığı altında Us-

ta’mız, bu kaliteleri şöyle sıralar arkadaşlar:

“l- Yüksek bilgili olmak (Yani teorik bilgiye sahip olmak)[3],
“2- Derin tecrübeli olmak”,
“3- Moral değer taşımak.”

Yani kolayca moralin bozulmaması, kararsızlığa, korkuya, ikircikli-
ğe düşmemek, teoriye güvenmek, harekete güvenmek ve kendine gü-
venmektir, arkadaşlar.

[3] Alıntıların içinde Nurullah Ankut’un yaptığı açıklamalar, burada görüldüğü üzere, 
kalın (bold) karakter kullanılmaksızın aktarılmıştır. Yani alıntılar içinde bold olmayan 
sözler Nurullah Ankut’a aittir. Her seferinde (- Nurullah Ankut)  şeklinde belirtmek  
akışı bozacaktı. Bu yüzden bu açıklamayla yetinmek uygun görülmüştür. (y.n.)
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“4- Nefsine hâkimlik, ne yaptığını bilirlik, düşman önünde se-
rinkanlılık ve kararlılık”,

“5- Büyük yiğitlik, cüretlilik”.
“Ancak askerlikte bile bu meziyetler tek yanlı sayılır. Eğer şef, 

asıl insanlarla olan ilişkilerinde gerekli karak terlerinde samimi 
değilse sadece patavatsız bir atak, hatta yarı manyak durumuna 
çarçabuk düşebilir.”

Demek ki bizim de başta belirtmeye çalıştığımız gibi devrimci çaba-
mız, insan sevgisinden kaynaklanacak, oradan kaynak alacak.

“Zafer için emniyetli taban komutanın üstünlüğü ile birlik in-
sanlarının dövüşken değeridir.

“Komuta üstünlüğü ne demektir?
“Her şeyden önce yetenekli şef kişilikleri demektir.
“Şefin kişilikli, yetenekli olduğu nereden anlaşılır?
“Bizim gibi derebeyi artığı geri ülkede poz ve çalım en yaygın 

kişilik ve yetenek sayılır. Gerçekte poz ve çalım kişiliğin ve yetene-
ğin aldatıcı paravanası bile süreklice olamaz, Komuta üstünlüğü 
sağlayacak kişilik ve yetenek, bir sıra görüş, karar, yapış içinde 
gösterilen; temkinlilik ve sorumlulukla belli olur.

“I- Görüşte üstünlük:
“1) Duru görenin,
“2) Önceden görenin”dir.

Demek ki arkadaşlar, problemleri duruca görmek ve çabu cak gör-
mek gerekir. İyi bir önderin böyle olması gerekir.

“II- Kararda Üstünlük: 
“1) Bağımsızca karar verenin,
“2) Sıkıca sağlam karar verenindir.”

“III- Yapışta, icrada, yürürlüğe geçirişte üstünlük:
“1) Enerji gösterenin 
“2) Azimlilik gösterenindir.”[4]

Evet, kısaca aktarmak istediklerimiz de bunlar.
Evet arkadaşlar.
Dinleyici: Ben bir şey sormak istiyorum.
Ali Serdar Çıngı Yoldaş: Pardon, pardon bir toparlayalım. Arka-

daşlar… Şimdi, arkadaşımız konuyu sundu. Şu anda ikinci bölümüne 

[4] Hikmet Kıvılcımlı, Oportünizm Nedir?, Derleniş Yayınları, İstanbul, Üçüncü Baskı 
2008, s. 100-101.
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geçmek üzere hazırız. Yani sorulu-cevaplı konuyu tartışmak, açmak, 
derinleştirmek ve bir senteze varmak aşamasındayız. Konuya devam 
ediyoruz değil mi? Mola vermeye gerek var mı, arkadaşlar? Devamda 
fayda var. O zaman sorular-cevaplar bölümüne geçiyoruz. Evet arka-
daşlar.

Bir Dinleyici: Soruları bir alalım ondan sonra da cevapları için bir 
ara vermekte yarar var. Yani ihtiyaç molası diyelim bunun adına.

Ali Serdar Çıngı Yoldaş: Ardından yanıt olsa daha iyi olmaz mı?
Dinleyici: Şimdi arkadaşlar hazırsa tabiî, mesele yok. İtiraz gelmi-

yor devam edelim.
Anlatıcı: Evet arkadaşlar.

Adam Olmaktan kasıt 
Kadının ya da Erkeğin Gerçek İnsan olmasıdır

Birinci Dinleyici: O zaman ben sorayım. Bugünkü konu muz dev-
rimci olmak. Nasıl devrimci olunur, Devrimci Önderin özellikleri, 
Devrimci Önder nasıl olunur? Onu dinledik, anlamaya çalıştık. Şimdi 
en başında devrimci olmak denince “adam olmak” denildi. Ben şunu 
merak ediyorum: Adam ol mak eşittir insan olmak olayını anlayabilir 
miyiz, bundan. Yani adam olmak denilince toplumumuzda anlaşılan, 
bizim gibi, Türkiye gibi geri kalmış ülkelerde anlaşılan, genellersek 
dünya düzeyindeki toplumlarda anlaşılan, erkeklerin adam olması. 
Yani bu, herhalde kadınlarımızı da kapsıyor olması gerekir. Ama ge-
nelde anlaşılan, (ben böyle anlamadım ama) yine açarsak iyi olur diye 
düşünüyorum.

Nurullah Ankut Yoldaş: Teşekkür ederim.
Şimdi, muhakkak, kadınlarımız... İnsan dediğimiz zaman, hani or-

tasından bir çizgi çekersen; insanın yarısı kadın, yarısı erkek. Tek baş-
larına ikisi de var olmazlar değil mi? Mümkün değil yaşamaları. Var-
lıklarını sürdürmeleri mümkün değil, arkadaşlar. O zaman yarımızdır 
kadınlarımız, insanlığın yarı sıdır. Yani adam olmak derken de muhak-
kak, arkadaşımızın da doğru anladığı gibi, yarısı kadın, yarısı erkekten 
oluşan insan toplumumuzun tümüdür. Yani insanlık dediğimiz zaman, 
adam da bu toplumun bir üyesidir. Yani kadın ya da erkek, her ikisi de 
aynı. Herhangi bir ayrım hiçbir şekilde söz konusu olmamalıdır. Sınıflı 
toplumlar bu ayrımı hep yapagelmişlerdir biliyoruz.
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Orta Barbarlıktan bu yana, Sürü ekonomisine geçişten bu yana ka-
dın alta düşmüştür, biliyoruz. Onun nedenlerini de bi liyoruz biz. Erke-
ğin sürü sahibi olması, elinde maddi bir güç biriktirmiş olması, kadını 
alta düşürmüştür. Bugün kadının kurtuluşu da sosyalizmdedir.

Şu anda, elbette, kadınlarımız ezilmektedir, ezilen cinsiyet konu-
mundadır. Ama bunun nedeni içinde yaşadığımız kapitalist sömürü 
düzeninden kaynaklanmaktadır. Bu düzen ortadan kalktığı zaman ka-
dınlarımızın kurtuluşu gerçekleşecektir. Sosyalizmden ayrı kadınların 
kurtuluşu mümkün değildir. Bu açılardan Feminizm burjuva ideolojisi-
dir, bir kandırmacadır, bunu biliyoruz. Batıda feminist akımlar yaygın, 
Amerika başta olmak üzere. Bunlar diyorlar ki: sosyalist toplumda da 
kadın ezilmekte, kapitalist toplumda da ezilmekte. Ekonomik sistemler 
bizce önemli değil. Bu, kandırmacadır, arkadaşlar. Parababalarının or-
taya attığı ve gelişmesi için öne çıkardıkları bir akımdır.

Sınıflı toplum egemen kaldığı sürece kadının kurtuluşu mümkün 
değildir. Çünkü sömürü sisteminde ekonomik güç Parababalarının elin-
dedir. Tümüyle güç onların elindedir. Yani en basit insan hakkı bile söz 
konusu değildir.

İnsanların hayvanca sömürüldüğü, acılar içinde yaşatıldığı, çalıştı-
rıldığı bir sistemde kadının kurtulmasına olanak var mı?

Mümkün değil.
En yaygın olarak ihlal edilen insan hakkı, insanların sömürülmesi-

dir, arkadaşlar. Dünyada milyarlar sömürülmektedir. Milyarların insan 
hakkı ihlal edilmektedir.

Şimdi bunu görmezlikten geldik mi biz, insan hakları sa vunucusu 
olamayız. Bunu yok sayarak, bunu görmezlikten gelerek, bunu dış-
layarak insan hakları savunuculuğuna soyu nursak, bizim yaptığımız; 
“Uluslararası Af Örgütü”nün ve benzerlerinin yaptıkları gibi ve yine 
bizim Mecliste de bazı parlamenterlerin yaptıkları türden insan hakları 
savunuculu ğuna döner. Onlardan nitelikçe bir farkımız kalmaz.

Öyleyse insan haklarına sahip çıkıyorsak, sömürüye karşı olacağız. 
Çünkü bir insanın sömürülmesi, insan hakkının ihlali demektir. En yay-
gın olarak yapılan hak ihlali budur. En temel hak ihlali budur. Bu açı-
dan, ilkin buna karşı olmamız gerekir.

Tabiî bunun yanında kadınlarımız da bu düzende ezilen cinsiyet 
konumundadır. Mutfakla yatak arasında köledir ka dınlarımız da. Kur-
tulması da mümkün değildir bu düzende. Bu konu bugünkü konumuz 
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olmadığı için daha fazla girmek istemiyorum. Ama adam olmak der-
ken muhakkak ki kadınlarımız ve erkeklerimiz, yani insan derken ya da 
adam derken her ikisinin sentezini anlıyoruz biz.

Bir de arkadaşlar, madem açıldı konu, resmi otoritelerin adam diye 
piyasaya yahut da kitlelere sunduğu kişiler vardır. Biz o şekilde bir 
adam olmayı da istemiyoruz ve o şekilde adamlığa da karşıyız. Hani 
bizde medya denilen Parababalarının elindeki iletişim araçlarının adam 
diye piyasaya çıkardıkları soytarılar var. Biz onlara da karşıyız, o tür 
adam olmaya da karşıyız. Bizim için adam olmak, biraz önce de aç-
tığımız gibi arkadaşlar, sosyalist olmakla, Marksist-Leninist olmakla 
mümkündür.

Evet... Arkadaşımızın sorusunu böylece yanıtladıktan sonra, başka 
arkadaşlarımızın sorularına geçelim.

Birinci Dinleyici: Teşekkür ederim.

Aydın
İşçi Sınıfı safında yer alarak İnsanlaşır

İkinci Dinleyici: Şimdi, şu ana kadar anlattığınız, bizleri üretimin 
ana gücünün motivasyonunu sağlamaya iten, yani benim sorum, temel 
dayanaklarımız nelerdir? Biraz daha açarsam: Şu ana kadar bir devrim-
ci nasıl olmalıdır? Bunu tartıştık ve ben şu anda diyorum ki, (tabiî işve-
renin gayeci felsefesi içinde pasifist bir açıdan da yaklaşmadan olaya) 
bizleri devrimci olmaya iten temel nedenler nelerdir?

Nurullah Ankut Yoldaş: İşçi Sınıfı var, bir de biz Aydınlar. Böyle 
koyarız meseleyi. Yani İşçi Sınıfını devrimci harekete iten temel bir 
neden var. Bu egemen olan, şu anda egemen olan üretim yordamı içinde 
dolaysızca rol oynayan bir sınıftır, İşçi Sınıfı.

Bu üretim yordamı içindeki durumu nedir İşçi Sınıfının?
Ezilmektir.
Ne yapıyor?
Hiçbir üretim aracına sahip değil bu sınıf. Satabileceği tek şey nedir, 

yaşaması için?
İşgücü.
Bunu her gün yeniden işverene, Parababasına satmak zorundadır 

ve bunun karşılığında da bu işgücünü, sabahtan akşama kadar tezgâhın 
başında harcadığı işgücünü, bir sonraki güne hazırlamak için, yani ye-
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niden yerine koyabilmek için gerekli olan gıdayı alabilmesine yetecek 
kadar para verilir kendisine. Daha fazlası verilmez.

Buna da ne diyoruz biz?
Ücret diyoruz. Yani bu şekilde, ücretli köle biçiminde yaşamak zo-

rundadır İşçi Sınıfı, bu düzende.
O zaman ister istemez bu İşçi Sınıfını sömürme, soyma, ezme, aşağıla-

ma yöntemi, İşçi Sınıfını kaçınılmazca devrimci harekete iter. Ve önlene-
mez bir şekilde devrimci harekete zorlar. Ve İşçi Sınıfının biri, beşi, onu 
değil; on binlercesi, yüz binlercesi, milyonlarcası aynı kaderi paylaşmak-
tadır. Yani durumları ve bu düzendeki çıkarları eşittir birbirine. Yani iş-
güçlerini satacaklar, yarattıkları artıdeğerleri sömürecek Parababası, onun 
karşılığında işgüçlerini yerine koyabilecek kadar bir ücret alacaklar.

Başka türlü söylersek; yani tıpkı bir hayvan gibi yaşamaya zorlan-
maktadır İşçi Sınıfı.

Bir hayvan sahibi de ne yapar?
Hayvanı akşama kadar ya da işi bitinceye kadar çalıştırır, işi bittik-

ten sonra yerine bağlar hayvanını. Bir sonraki güne ye niden fizik gücü-
nü hazırlaması için hayvanına yem verir.

Yem vermezse ne yapar hayvan?
Giderek zayıflar, iş göremez hale gelir, ölür. İşte, İşçi Sınıfı da bir 

anlamda böylesine hayvancıl bir yaşama mahkûm edilmektedir bu dü-
zende. O yüzden İşçi Sınıfı devrimci sınıftır. Biricik devrimci sınıftır ve 
bu düzenle sonuna kadar uzlaşmaz bir çelişki içinde olan sınıftır. Sınıf 
olarak İşçi Sınıfı devrimcidir.

İşte biz aydınların görevi bu sınıfı devrimin özgücü olarak görmek, o 
sınıfa çıkarlarının sosyalizmde olduğunu, yani bu düzenin temellerinden 
yıkılarak, özel mülkiyet sisteminin or tadan kaldırılarak, sosyalist düze-
nin kurulmasında olduğunu göstermektir. Ve sınıf olarak da bunu ancak 
kendisinin yapa bileceğini, o sınıfa göstermektir. Ve o doğrultuda örgütle-
mektir. İşte devrimcinin görevi bu. Devrimciyi de devrimci harekete yö-
nelten, motive eden, adam olması dedik biraz önce ya da arkadaşımızın 
deyişiyle, insan olmasıdır. Yani in sanların, İşçi Sınıfımızın, başta İşçi 
Sınıfımızın ve tüm halk kesimlerinin, böylesine hayvancıl bir yaşama 
mahkûm edil melerine tepki duymalarını sağlamaktır devrimcinin görevi.

Tüm Ustalarımız bu tepkiden dolayı devrimci olmuşlardır. Ve hayat-
larını İşçi Sınıfının ve tüm insanlığın kurtuluşuna adamışlardır.

Tabiî İşçi Sınıfı kendisini kurtarırken, kurtuluşuyla birlikte sömürü 
sistemini de kaldıracak, dolayısıyla tüm insanlığı da kurtaracaktır. Yani 
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insanın insan tarafından sömürülmesi, bazı insanların bir avuç Para-
babası tarafından, yani büyük çoğunluğun, çoğunluğu oluşturan insan-
ların bir avuç Parababası tarafından sömürülmesi, soyulması, hayvan 
yerine konulması son bulacaktır böylelikle.

Bilmiyorum biraz açıldı mı konu?
İkinci Dinleyici: Teşekkür ederim.
Ali Serdar Çıngı Yoldaş: Ben bir söz almak istiyorum. Arkadaştan 

bir ri cam olacak. Ben, iyi bir devrimcide olması gereken kişiliğin de 
biraz daha vurgulanmasını, açılmasını rica edeceğim. Yani bunları biraz 
daha günlük örneklere uyarlayarak, gerekirse bizler de katkıda buluna-
biliriz. Mümkünse, kişilik karakterle rini…

Kişilik Karakterleri
Nurullah Ankut Yoldaş: Usta’mız, kişilik karakterlerini koyarken 

arkadaşlar, ikiye ayırır karakteri:

“1- Statik Karakter,
“2- Dinamik Karakter olarak.

Okuyalım isterseniz:

“Kişiliğin statik karakteri ruh ve beden direncidir. Kişiliğin 
dinamik karakteri kararlı aktif girişim, inceleme ve yararlanma 
yaratıcılığıdır. Kişilik sayının ve tekniğin eksiğini karşılar. Her iki 
karakter kıvrak beden irade eğitimi ile edinilir. Kişilik savaş taktiği 
açısından başlıca iki noktada toplanır.

“1- Karakter direnci: Kişiliğin aşınmazlığını sağlar. Buna statik 
karakter diyebiliriz.

“2- İnsan değeri: Kişiliğin yaratıcılığını sağlar. Buna dinamik 
karakter diyebiliriz.

“Modern ordular gibi, modern partiler de bir avuç tarikat mü-
ritlerinin tekkesi değildir. En az on, yüz binlerin örgütleridir ve bir 
genel kurala uyar. Savaşçıların sayıları ne denli kalabalık ise küçük 
birliklerin hele hele, tek tek savaşçıların kişilikleri sonuç almada o 
denli büyük önem taşır.

“1- Statik karakter: Askercil savaş için şöyle özetlenir ve ne-
denlenir.

“Savaş, her tek kişinin moral, ruh ve fizik direnci güç lerini en 
çetin sınava uğratır. Onun için, savaş zamanı, karakter nitelikleri-
nin zekâdan çok değeri olur. Barış za manı hiç göze çarpmayan nice 
kişi vardır ki, savaş ala nında kabartıyla kendini gösterir.”

“Bu nedenle, elbet hem zekâsını, hem beden ve ruh dayancı-
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nı üstün tutan kişilik istenir. Ama en küçük ateş sı navında bin bir 
ikircilik ve pısırıklık geçirip kaçamaklı tatlı su kurnazlığı yapan 
kişidense, moral ve beden gücünü yitirmeyen, aşınmaz karakter, 
dirençli kişilik önerilir. Kimi parlak zekâların dayanıksızlıkları sa-
vaş alanında büsbütün tavsatıcı olur.

“2- Dinamik karakter: Gerek askercil, gerek sivil, siyasi savaş 
insanlar için, insanlarla ve insanlar tarafından yürütülür. O neden-
le modern mücadelelerde teknik üstünlük tek başına yeterli sayıl-
maz. O tekniği değerlendirecek olan güç canlı, zeki ve yaratıcı olan 
insandır. Tekniğe rağmen insanın değeri kesinkes olur. Dağınık, 
düzenli, kavgalarda insanın önemi artar. Savaş alanının boşluğu 
aktif, inisiyatifi olan her durumu inceleyen ve kararlıca, cesurca 
işleyip ürünlendiren başarının her tek kişiye bağlı olduğu kanısı ile 
dopdolu bulunan bir savaş ister.

“Dinamik karakter her şeyin tek insanda başladığına inanmış:
“1- Eylemci
“2- Girişimci
“3- Uyanık (Durumu her an inceleyen)
“4- Etken (Netice almada kararlı ve cesur) olmaktır.
“Dinamik karakterin edinilmesi anadan doğma olmaz; eğitimle 

gelişir. Askerler için olduğu gibi devrim erleri için de dinamik ka-
rakterlerin edinilmesi kütüphane fareliği yahut muhallebici çelebi-
likle sağlanamaz.

“1- Beden terbiyeleri idmanlar alışkanlığı: Beden tem belliği 
ruh tembelliğidir.

“2- Kendi kendine sert davranış: Tatlı canına kıyamayan savaş-
çı olamaz.

“3- İrade gücü: Kendisine ve keyfine gücü yetmeyenin düşma-
nına da gücü yetemez.

“4- Kendine güvenç ve cüret: Kendine güvenen atıl ganlık, fren-
sizlik değil iradeli yiğitliktir.

“Devrim taktiğine girişen her sosyalist 1’inci ve 2’nci madde ile 
bedenini 3’üncü ve 4’üncü madde ile ruhunu güçlendirirse o zaman 
gerçekten devrimci, “en acıklı durumların üstesinden gelen insan” 
olur. O zaman değer üstünlüğü sayıca azlığın eksiğini tamamlar.

“Bir değer üstünlüğü savaşmada bir sayıca aşağı oluşu telafi 
eder. Döğüşte değerlilik nedenli çoksa savaş o denli enerji ve kıv-
raklıkla güdülür.”[5]

Evet... Kişilik karakterlerini de bu şekilde koymuş olduk.

[5] Hikmet Kıvılcımlı, Oportünizm Nedir?, Derleniş Yayınları, İstanbul, Üçüncü Baskı 
2008, s. 92-93.
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Boylu boyunca devrimci kavgaya girilmeden
devrimci olunmaz

Üçüncü Dinleyici: Devrimci önder için, sevgi ile teoriye gerek du-
yulur. Fakat önderlere, olaya bakılınca eğitimin de şart olduğu görülür.

Nurullah Ankut Yoldaş: Tabiî, tabiî.
Üçüncü Dinleyici: Bunları da açmak gerekmiyor mu, 3’üncü bir 

şart olarak?
Nurullah Ankut Yoldaş: Şimdi sevgi derken biz teorik düzey de-

dik. Teorik düzeyler, durup dururken edinilmez. Önce teorik çalışmay-
la, araştırmayla edinilir tabiî. Sonra, devrimci mücadelede birdenbire 
önder olunmaz. Devrimci kavgaya girilir ilkin. Acemi olarak ya da bir 
çırak olarak kavgaya girilir. Uzun, kanlı mücadeleler sonucunda, insa-
nın kerte kerte kendisini teoride ve pratikte eğiterek, geliştirerek, olgun-
laştırarak, ulaşacağı bir sonuçtur Devrimci Önderlik. Durup dururken, 
anadan doğma yahut da bir anda devrimci kavgaya girdim, tamam ben 
önderim demek olmaz. Uzun, kahırlı mücadelelerin ürünüdür Devrimci 
Önderlik. Yani bunu da bu şekilde açmış olduk.

Üçüncü Dinleyici: Ben şeyi soracaktım. Toplumdaki çeliş kileri ya-
şamamış bir insan, daha sonra bu mücadelelerde tam anlamıyla çalışa-
maz. Burjuva artıkları, ülkeyi tanımamış bir insan, daha sonra Engin 
Ardıç’ın yaptığı gibi yorum yapabilir.

Nurullah Ankut Yoldaş: Kendini geliştirmesi, yani acemi halinden 
çıkması nedir devrimcinin?

Burada bir örnek verirsek: Engels, 1840’larda sanıyorum, yanlış hatır-
lamıyorsam, üç devrimci işçinin kurduğu “Doğrular Ligi” diye bir örgüte 
girer. Der ki; “Bu üç işçinin beni eğitmede o denli faydasını gördüm ki an-
latamam. O aralar henüz insanlaşma sürecini tamamlamamıştım. Adam-
laşma sürecini tamamlamamıştım”, der, Engels. Yani o örgüt içinde İşçi 
Sınıfı ile birlikte dövüşerek, çalışarak, adam olduğunu söyler Usta’mız.

Yani insanın adam olması da -biraz önce insan olmak dedik- bir 
anda mümkün olmaz. O da bir süreç işi. Dövüşerek, mücadele ederek, 
kendini teorik ve pratik yetiştirerek varılabilecek, ulaşılabilecek bir ko-
naktır, adam olmak da. Yani bu da bir anlamda, sizin dediğiniz şekliyle 
söylersek; insanın kendini aşmasıdır. Yani gerçek insan olmasıdır.
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Devrimci Önder
Halk gibi yaşar

Dördüncü Dinleyici: Bir konuyu eklemek istiyorum: Devrimci ol-
manın ilkelerinden biri de, bildiğimiz gibi, Marksist-Leninist bir ilke 
olan ortalama işçi yaşantısından ayrılmamaktır. Yani bu konunun açıl-
ması iyi olur. Yani Marks Usta’dan beri gelen ve çöken sosyalist ülke-
lerdeki en büyük hatalardan biri olan, parti üyelerinin halk yaşamından 
uzak laşması, sırça köşklerde yaşıyor duruma gelmesi, onun da açılma-
sını rica edeceğim, örneklerle.

Nurullah Ankut Yoldaş: Arkadaşımızın sorusuna da biz kısaca de-
ğinmiştik. Arkadaşımız daha da açılmasını istiyor.

Marks Usta’nın hayatına bakarsak, (Ustalarımızın hayatı bizlere 
örnek dedik) arkadaşlar, şunu görürüz: Hep yoksulluk içinde yaşamış-
tır Usta’mız. O anıtsal teorik eserlerini ortaya koyarken, bir taraftan 
da açıklıkla, sefaletle mücadele etmiştir. Sefaletten dolayı ikisi erkek, 
biri kız olmak üzere üç çocuğu ölmüştür. (Bir çocukları da doğumdan 
hemen sonra adı bile konulamadan ölmüştür.) Bu çocuklarından birinin 
(kız çocuğu Jenny Eveline Frances, aile içindeki adıyla da “Franziska”-
nın) ölümü sonrasında bir dostuna yazdığı mektupta: çocuğunun akşam 
öldüğünü ve onu bir odaya bırakıp başka bir odaya ailecek çekildikle-
rini, hep birlikte ağladıklarını anlatır. Özetle bu acı olayı şöyle anlatır:

O hastayken tedavi ettirecek paramız olmadığı gibi, şu anda da onun 
cenaze masraflarını karşılayacak paramız yok...

Yani bu denli yoksul bir hayat sürer. Ve Engels’in yardımları olma-
sa, Kıvılcımlı Usta’nın da belirttiği gibi, belki yaşaması bile mümkün 
olmayacaktı, Marks’ın. 1850’den 1870’e kadar 20 yıl içinde dört bin 
sterlin gönderir Engels, Marks’a. Ve bu yardımlar sayesinde ayakta ka-
labilir. Zaman zaman o denli yoksul durumlara düşer ki, bir demiryolu 
istasyonunda kâtip olmak için bile başvuruda bulunur. Ancak yazısı çok 
kötü olduğu için (el yazısı) demiryolu istasyon kâtipliğine kabul edil-
mez, Marks. Ve bu reddedilişin kendisi için bir ceza mı, yoksa bir ödül 
mü olduğunu da acı acı tartışır, yine bir mektubunda. Yani bu denli zor 
şartlar içinde yaşamıştır Marks.

Lenin Usta, yine bildiğimiz gibi, hep yoksul denebilecek bir yaşam 
içinde ömrünü tamamlamıştır.

Kıvılcımlı’nın yaşamını yine daha yakından biliyoruz. “Anacığım, 
işçi anacığım o kıt geliriyle biriktirdiği kırık kırtığı, karınca sabrı 
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ile zindanıma taşımasa ölürdüm” der, Kıvılcımlı.
Kıvılcımlı Usta da bu şekilde yaşamıştır. Demek ki Devrim Ustaları 

hep ezilen, sömürülen kitleler gibi yaşamışlardır. Onlardan ayrı yaşa-
mamışlardır, arkadaşlar. Zaten onlardan ayrı yaşasalardı, onların duy-
dukları acıları, çektikleri sıkıntıları çekmeleri mümkün olmazdı. Yani 
onların yaşadığı acıları hissedemezler, yüreklerinde duymazlardı. Ve 
o zaman onların problemlerini göremezlerdi, gerektiği biçimde de çö-
zümleyemezlerdi. Demek ki kitlelerden ayrılmamak,  kitlelerle birlikte 
yaşamak bu denli önemli.

Arkadaşımızın sorduğu soruyu biraz daha açarsak, şu an daki, şu an-
daki demeyelim birkaç yıl önce çöken bürokratik sosyalizmlerin hasta-
lıklarının en başta gelenlerinden biri de, parti ve devlet yöneticilerinin 
halk kitlelerinden kopmaları, onların çok üstünde bir hayat yaşamaları, 
hatta eski sınıflı toplumların liderlerinin saraylarında yaşamalarıdır.

Eski Sovyetler ülkesinde Kremlin Sarayı’nda yaşamıştır bildiğimiz 
gibi, Parti ve devlet yöneticileri, Stalin’den sonra sında. Çin’de Mao, 
eski Çin Fağfurlarının (İmparatorlarının) sarayında yaşamıştır. Yine 
Doğu Avrupa Sosyalist ülkelerinde parti ve devlet önderleri benzer şe-
kilde yaşamışlardır. Ve süreç içinde kitlelerden kopmuşlardır. Kitlelerin 
problemlerini artık algılayamaz, göremez, kavrayamaz olmuşlardır.

Böylece parti ayrı bir yöne, kitleler ayrı bir yöne gitmeye başlamış-
lardır. Kitlelerin partiye olan güvenleri, bağlılıkları kaybolmuştur. Ve 
kitlelerle parti arasındaki iletişimi sağlayan, o binlerce tel ya da bir fab-
rikaya benzetirsek Sosyalist toplumu, fabrikada iletişimi sağlayan vo-
lan kayışları ya da dişliler, zincirler kopmuştur. Ve böylece fabrikanın 
motoru ile diğer parçaları arasındaki bağ ortadan kalkmıştır.

Böyle olunca fabrika çalışamaz, üretim yapamaz duruma düşmüş-
tür. Tek başına motor, fabrikada ya da bir otomobilde hiçbir şey değil-
dir. Yalnızca motoru olan bir otomobil bir işe yaramaz. Bu otomobilin, 
ne bileyim ben, (otomobilden anla yan arkadaşlarımız daha iyi bilirler 
hani) şasidir, tekerleklerdir, şafttır, karoserdir, koltuklardır, iç döşeme-
sidir yani bir sürü daha aksamı gerekiyor. İşte bu motor ve diğer par-
çaların belirli bir sistem içinde çalışmaları sağlanabilirse, gerçekleştiri-
lebilirse araba hareket edebilir ve bizi amacımıza, istediğimiz yola ya 
da yere ulaştırabilir. Ufak bir vidanın eksikliği, bir kayışın kopukluğu, 
arabayı zınk diye olduğu yerde bırakır.

İşte Sosyalist toplum da böyledir, arkadaşlar. Parti, toplu mun moto-
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rudur. Diğer Kitle Örgütleri yani Sovyetler, Kadın örgütleri, Gençlik 
örgütleri, Sendikalar, arabanın ya da fabri kanın diğer, motor dışın-
da kalan, aksamlarıdır. İşte bunlar arasında, hareketin çok düzenli bir 
şekilde, sürekli olması gerekir. Bu parçaların belirli bir sistem içinde, 
uyum içinde ça lışması gerekir.

Bunlardan birinde bir aksaklık olursa toplum orada tekle meye baş-
lar, aksamaya başlar, arkadaşlar. Ve toplumun gidiş yönü, en azından 
topallamaya ya da gidiş yönünde, hedef doğrultusunda sapma başlar.

İşte parti ve devlet yöneticilerinin, kendilerini Daça’lara, Saray’la-
ra hapsetmeleriyle, Partiyle kitleler ve kitle örgütleri arasındaki bağlar 
kopmuştur. Bağlar kopunca da, aradaki an layış kaybolmuştur, düzen 
kaybolmuştur ve kitleler kendi içine kapanmış, pasif direnişe geçmiştir.

Pasif direnişe geçince ne olur?
Teknik gelişmez. Üretim, en azından artmaz. Oysa diya lektiğe göre; 

bir şeyin aynı yerinde kalması, yerinde sayması demek ölmek demek-
tir. Çünkü duran hiçbir şey yok hayatta. Her şey durup dinlenmeden 
akmakta. O zaman biz de ya o akışa ayak uyduracağız ya da yenilece-
ğiz. İkisinin ortası bir durum yok, arkadaşlar. Yerinde saymak, her şey 
için olduğu gibi, bir sosyalist toplum için de ölüm demektir. İşte o ger-
çekleşmiştir. Teknik ilerlememiş, üretim artmamış, üretimin kalitesi bir 
anlamda yerinde kalmış, ama izafi olarak diğer kapitalist toplumlarla 
kıyasladığımız zaman düşmüştür.

Şimdi 1950’nin tekniğiyle, 1950 yılında üretilen kalitede bir mal, bu-
günün en son teknolojisiyle üretilen bir malla kı yaslandığı zaman ne olur?

Çok geri bir mal olur, değil mi?
Belki 1950’deki kaliteyi aynen korumuştur onlar, ama 1990’lardaki 

aynı cins malla kıyasladığımız zaman, kalite çok geriye gitmiştir, izafi 
olarak. O zaman malların kalitesi bozulmuştur. Teknik de gerileyince, 
kapitalist toplumların gerisine düşülmüştür. Kapitalist toplumun gerisi-
ne düştüğünüz anda ayakta kalamazsınız, arkadaşlar. Kitleler tutulmaz. 
Zaten ideolojik olarak güven de sarsılmış. O zaman nasıl tutacaklar kit-
leleri? Tutmaları mümkün olmamıştır.

Biz kapitalist üretim ilişkilerinin üretici güçlerin önündeki engel 
olduğunu, ayak bağı olduğunu görüyoruz. Sosyalizmin bu ayak bağını 
ortadan kaldırdığını ve üretici güçlerin önündeki engeli aştığını söylüyo-
ruz. Bunu pratikte de hayata geçirmemiz gerekiyor. Yani emperyalistle-
rin teknikte ve ürün kalitesinde önüne geçmemiz gerekiyor. O zaman em-
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peryalist ülke insanları bizim düzenimize hayran olurlar ve bizim düze-
nimize geçmeye uğraşırlar. Hâlbuki çöken eski sosyalist ülkelerde bunun 
tersi olmuştur. Partinin hastalanması, kitlelerle önderler arasındaki bağın 
kopması, kitlelerin pasif direnişe geçmesi bu sonucu ortaya çıkarmıştır.

Yine Küba’ya dönersek, arkadaşlar:
Tüm yoksulluklara rağmen, coğrafya üretici gücü yönünden bütün 

olumsuzluğuna rağmen, ülkenin bugün ayakta olmasını neye borçluyuz 
biz?

Önderlerle kitleler arasındaki bağın çok canlı olmasına borçluyuz, 
bu ülkede. Onca yoksulluğa rağmen biliyoruz (günde 80 gram ekmek 
yemek ne demek, arkadaşlar?..); günde 80 gram ekmekle yaşamaya 
razı insanlar, gönüllü. Çocuklar ölüyor ilaçsızlıktan, gıdasızlıktan. Ama 
buna rağmen insanlar sosyalizmde kararlı, inançlarını yitirmiyorlar. Bu, 
öndere olan, partiye olan, devrime olan, teoriye olan güvenden kaynak-
lanıyor. Bilmiyorum arkadaşın sorusunu daha fazla açalım mı?

Dördüncü Dinleyici: Teşekkür ederim.
Ali Serdar Çıngı Yoldaş: Soru mu var arkadaşlar? Arkadaşlar, yani 

soru dan ayrı olarak görüşlerimizi de koyabiliriz. Yalnız soru-cevap ol-
masın. Belki söz alan arkadaş daha anlaşılır bir örnek verecektir. Ar-
kadaşımızın konuştuğunu günlük yaşamımıza uygulayacak şekilde. Ki 
böyle olması gerekir. Örneğin ben şöyle anlıyorum, şöyle olması gere-
kir diye açmak da yöntemimiz, çalışma biçimimiz içinde. Bu şekilde 
katılım olursa daha zenginleşir.

Buyur arkadaş.

Alçakgönüllülük 
bir Devrimci Önderde

vazgeçilemez erdemlerdendir
Beşinci Dinleyici: Sorudan öte bir şeyler katmak istiyorum. Dev-

rimciyi anlamlı kılan en önemli özelliklerinden bir tanesi de alçakgö-
nüllü olmasıdır.

Nurullah Ankut Yoldaş: Muhakkak.
Beşinci Dinleyici: Şundan dolayı: Stalin de Lenin Usta’yı tanım-

lıyor. Özelliklerini sayıyor, sayıyor, sayıyor. Bütün bunların hepsinin 
alçakgönüllülük prensibi üzerinde toplandığını söylüyor. Yani alçakgö-
nüllü insan kendini de eleştirecektir, özeleştirisini verecektir. Bulundu-
ğu konum içerisinde, toplum içerisinde, örgüt içerisinde de bu eleşti-
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ri-özeleştiri mekanizmasını çalıştıracaktır. Diğer, o ülkelerdeki çökme 
nedenlerinden bir tanesinin de ben bu olduğuna inanıyorum. Yani eleş-
tiri ve özeleştiriyi hem kendinde, hem bulunduğu birimde, organında, 
çalıştırmadığı için bu aksaklıkların olduğuna inanıyorum.

Nurullah Ankut Yoldaş: Teşekkür ederim arkadaşımıza; gerçekten 
çok gerekli bir konuya dokundu.

Marks’ın kızlarından biri de Engels’i anlatırken en önemli özellikle-
rinden biri olarak Engels’in, alçakgönüllü oluşunu ortaya koyar.

Marks (yani babası) için de; “Babamı insanlar, bazı insanlar, her-
kesi eleştirmeye hatta bir anlamda yıldırımlamaya hazır bir Jüpi-
ter gibi tasvir ederler” der. “Hâlbuki onun ela gözlerinde insanın 
içine işleyen sevgiyi, o sevginin sıcaklığını bir kere görseler yanıl-
dıklarını hemen anlarlar” der.[6]

Yani insan sevgisi zaten alçakgönüllü olmayı da gerektirir. İnsanlar-
la o denli kaynaşan, hiçbir insandan kendini üstün görmeyen bir insan, 
bir önder, zaten alçakgönüllü olmak zorundadır.

Kıvılcımlı Usta da:

“Bugün yetmişime geldim, kanserlendim” der. “Ama yirmimde, 
yirmi beşimde sırım gibi bir delikanlıyken de canımı kimseninkin-
den daha tatlı görmedim.”[7] der.

Yani ben daha önemliyim, daha değerliyim, canımı korumalıyım 
gibi bir düşünce kesinlikle bize uzaktır, der. Bir Devrimci Önderin de 
böyle olması gerekir, arkadaşlar. Alçakgönüllülük, tolerans, bir Dev-
rimci Önderin en önemli özelliklerinden birisi olmak durumundadır.

Usta’mızın da burada okuduğumuz metinde söylediği gibi: çalım, 
zart-zurt, makyaj hep bir eksikliğin, bir kofluğun kamufle edilme ça-
basından başka bir şey değildir, arkadaşlar. Zaten; içtenlikli, her türlü 
önyargıdan uzak, her türlü külah kapma hevesinden uzak bir insan, yani 
olduğu gibi görünen, halkımızın dobra dobra dediği bir insan, yanlışını 
eleş tirmekten de kendi yanlışını görmekten de kıyasıya eleştir mekten 
de sakınmaz arkadaşlar, çekinmez.

Ve başkalarını eleştirirken de güdeceği amaç yalnızca hareketin 
yararı, hareketin gelişmesidir. Yani karşımızdaki insanları eleştirirken 

[6] Hikmet Kıvılcımlı, Marks-Engels Hayatları, Derleniş Yayınları, 3. Baskı, Haziran 
2013, s. 64.
[7] Hikmet Kıvılcımlı, Yol Anıları, Derleniş Yayınları, Birinci Baskı, Ekim 1998, s. 300.
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de amacımız, onu rencide etmek, acıtmak ya da kırmak olmamalıdır 
hiçbir şekilde. O arkadaşımızın hatasından kurtularak devrimci hareke-
te daha yararlı olabilmesini, böylece de devrimci hareketin daha rahat 
gelişmesini sağlayabilmek olmalıdır. Eleştiride amaç; yapıcı olmaktır. 
Yani bu da alçakgönüllü olmayı gerektirir. Kardeşçe uyarmayı gerektirir.

Altıncı Dinleyici: Benim alçakgönüllülük konusunda ek lemek is-
tediğim bir şey var. Stalin’in bir anısı var. Bir kong rede, Lenin’i henüz 
tanımazken, bir kongreye katılır Stalin.

“Kongre salonuna girdiğimde Lenin’i hep gözümde uzun boylu, 
iri yapılı ve etrafında insanlara bir şeyler anlatan birisi olarak ta-
hayyül etmiştim, düşünmüştüm.

“Kongre salonunda gördüm. Böyle bir ortam yoktu. Sonradan 
bir işçiyle yan yana oturmuş ve bu işçiyle konuşan birisinin Lenin 
olduğunu söylediler, şaşırdım.”[8], der.

Devrimci Kişilik Karakterleri
Ali Serdar Çıngı Yoldaş: Bir söz de ben kendime vermek istiyo-

rum, izin verirseniz.
Arkadaşımız konuyu çok güzel, açık, anlaşılır biçimde koydu. Ben, 

arkadaşı açmak değil de bir konuda düşündüklerimi söylemek istiyo-
rum. İyi bir devrimcinin nasıl olması gerektiğini, günlük yaşamımızdan 
örneklerle açıklamak istiyorum. Bir devrimcide aranan en önemli özel-
lik; belki de kişiliğidir. İşte bu kişilik sorununa değinmek istedim ben 
de. Biraz önce arkadaşımız açmıştı, bir iki şey eklemek istiyorum.

Kişilik karakterini ikiye ayırıyor Usta, devrimci kişide olması gere-
ken karakteri: Statik karakter, Dinamik karakter. Ve şöyle tarif edi-
yor statik karakteri:

“Ruh ve beden direncidir”, diyor. Ve “kişiliğin aşınmazlığını sağ-
lar”, diyor, karakter direnci. Buna statik karakter diyebiliriz, diyor.

Yani arkadaşlar, bizlerde olması gereken kişilik karakterlerinden bir 
tanesi, demek ki statik karakter, ben öyle anlıyorum. Ve bunun da bedeni-
mizin ve ruhumuzun direnci olduğunu, bir başka deyişle ruhumuz ve be-
denimiz ne kadar dirençliyse statik karakterimiz o kadar güçlü demektir.

Bir de “insan değeri” diyor Usta’mız ve şöyle tarif ediyor:

[8] J. Stalin, Kremlin Askeri Okulu’nda Lenin’i Anma Toplantısında Yapılan Konuşma, 
28 Ocak 1924.
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“İnsan değeri: Kişiliğin yaratıcılığını sağlar. Buna dinamik ka-
rakter diyebiliriz.”, diyor ve bu kişicil karakterlere verdiği önemi vur-
gulayarak şöyle belirtiyor Usta:

“(...) Savaşçıların sayıları ne denli kalabalık ise küçük birlikle-
rin hele tek tek savaşçıların (yani tek tek bizlerin, tek tek devrimci-
lerin) kişilikleri, (tek bir devrimcinin kişiliği) sonuç almada o denli 
büyük önem taşır.”

Demek ki kişilik karakterlerimizin de çok sağlam, güçlü, deneyimli 
olması gerekiyor.

Arkadaşlar, ben bir kez daha okumak istiyorum. Bunları söylerken, 
Statik karakteri açıklarken, ilginçtir Usta’mız bu karakterleri açıklar-
ken; dünyanın en zalim ordularından biri olan Alman Ordusu’nun, 
Prusya Ordusu’nun, orduda insanla rın, subayların, astların, erlerin ne-
lere uyması gerektiğini, nasıl karakterde, nasıl kişiliklerde olması ge-
rektiğini anlatan bir kitaptan yararlanır. Yani o ordunun kitabından alır. 
Devrim ordusunun askerlerinde olması gereken özellikleri örnekler ve 
şöyle der “Statik Karakter” başlığıyla:

“Statik Karakter: Askercil savaş için şöyle özetlenir ve neden-
lenir: 

“Savaş, her tek kişinin moral (ruh) ve fizik (beden) direnci güç-
lerini en çetin sınava uğratır. Onun için, savaş zamanı, karakter ni-
teliklerinin zekâdan çok değeri olur. Barış zamanı hiç göze çarpma-
yan nice kişi vardır ki, savaş alanında kabartıyla kendini gösterir.”

“Bu nedenle, elbet hem zekâsını hem beden ve ruh dayancını 
üstün tutan kişilik istenir.”[9]

Yani bir devrimcide ne isteniyormuş?
Hem zekâsını, hem bedenini ve ruhunu, ruh dayancını yani ruh di-

rencini üstün tutan kişilik aranıyor.
Yani bizlerin böyle olması gerekiyor, arkadaşlar.

“Ama en küçük ateş sınavında bin bir ikircilik, pısırıklık geçirip 
kaçamaklık, tatlı su kurnazlığı yapan kişidense, böyle olmaktansa 
moral ve beden gücünü yitirmeyen, aşınmaz karakter, dirençli ki-
şilik önerilir.”

Bizlerin de böyle olmamız öneriliyor, böyle isteniyor.

[9] Alıntılar: Hikmet Kıvılcımlı, Oportünizm Nedir?, Derleniş Yayınları, Üçüncü Baskı, 
Ekim 2008, s. 92.
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“Kimi parlak zekâların, parlak zekâlı görünenlerin dayanıksız-
lıkları savaş alanında büsbütün tavsatıcı olur.”
Yani parlak zekâlı görünmek değil, ruh ve bedence dirençli, statik 

karakterce çok dirençli olmak gerekiyor, arkadaşlar.
Şimdi kişiliğin ikinci karakteri dinamik karakterine gelmek istiyo-

rum:
“Dinamik karakter her şeyin tek insanda başladığına inanmış”tır.
Ve şöyle sayıyor:
“Eylemci,
“Girişimci yani teşebbüs kabiliyetli,
“Uyanık olmak” isteniyor üçüncü özellik olarak.
Uyanık derken de açıyoruz yalnız:
“Durumu her an inceleyen” ve
“Etken”, etkili olmak özelliklerini sayıyor.
Yani etken derken de “netice almada kararlı” yani sonuca gitme-

de, sonuca ulaşmada kararlı “ve cesur olmak” gerektiğini söylüyor. 
Ve ekliyor, çok önemli bence asıl buraya dikkat çekmek istiyorum ar-
kadaşlar:

“Dinamik karakterin edinilmesi anadan doğma olmaz. Eğitim-
le gelişir. Askerler için olduğu gibi devrim erleri için (yani bizler 
için) de dinamik karakterin edinilmesi kütüphane fareliği, (yani 
oturup bol bol kitap okumakla) yahut muhallebici çelebilikle sağla-
namaz.”[10]

Nasıl sağlanırmış o zaman arkadaşlar?
Usta’mız yine çok güzel, çok anlaşılır biçimde şöyle maddeliyor:
“Bir: Beden terbiyeleri, idmanlar alışkanlığı” diyor.
Yani arkadaşlar kendi fiziğimizi, vücudumuzu idmanlarla, kültürfi-

ziklerle, hareketlerle güçlendirmek zorundayız. Bu alışkanlığı kazan-
mak zorundayız.

İşte buna uyan Hikmet Kıvılcımlı’yı; 70 yaşına kadar 22,5 yıl en 
kötü zindanlarda, en büyük işkencelerden geçmesine rağmen, 70 yaşın-
daki halini, tanıştığım bir işçi arkadaş bana şöyle anlatmıştı:

Hikmet Kıvılcımlı’yla İstanbul’da bir toplantıda karşılaşıyorlar ve 

[10] Alıntılar: Hikmet Kıvılcımlı, Oportünizm Nedir?, Derleniş Yayınları, Üçüncü Baskı, 
Ekim 2008, s. 93.
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tokalaşıyor Hikmet Kıvılcımlı ile saygıyla tokalaşmaya gidiyor işçi ar-
kadaş. Anısını da şöyle anlatmıştı bana:

“70 yaşında biri değil, sanki 20 yaşında bir sportmen, bir hal-
terci, bir güreşçi gibi bir tokalaşma idi. 70 yaşında dede değil, 20 
yaşında babayiğit bir genç gibi öyle tokalaştı benimle.”

Bunu nasıl sağlamıştı Hikmet Kıvılcımlı?
En kötü şartlarda bile sürekli idman yaparak ve yine artı olarak da 

her gün hemen her şartta soğuk suyla duş alarak...
İşte bu denli basit ama önemlidir beden direncini kazanmak için ya-

şamında uyguladığı davranış. Ve şöyle özetliyor:
“Beden tembelliği ruh tembelliğidir.”, diyor.
Burada dikkat etmemiz gerekiyor. Bedenimizi tembel tutuyorsak ru-

humuz da tembeldir.
Devam ediyor Usta, ikinci özellik olarak diyor ki:
“Kendi kendine karşı sert davranış.”
Ve açıklıyor: 
“Tatlı canına kıyamayan savaşçı olamaz.”
Yani biz aman üşürüm, aman bir yerime bir şey olur, dikkatli ola-

yım desek de gerektiğinde kendi kendimize sert davranacağız. Yani bu 
elbette bir ölçüsüzlük olarak değil. Tatlı canına kıyamayan savaşçı ola-
maz, devrimci olamaz, diyor.

Ve üçüncü olarak şunu söylüyor:
“İrade gücü”, diyor.
Ve şöyle açıklıyor arkadaşlar:
“İrade Gücü: Kendisine ve keyfine gücü yetmeyenin düşmanına 

da gücü yetemez.”[11]

Yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir örnekle; ben bunu şöyle anlıyorum. 
Yanlış hatırlamıyorsam Muhammed’in söylemesi gerek, yanlışsam ora-
sı düzeltilsin. “Mücadelelerin en ulusu nefisle mücadeledir” diyor.

İşte Usta da bunu şöyle anlatıyor: “İrade gücü” diyor ve şöyle açık-
lıyor: “Kendisine ve keyfine gücü yetmeyenin düşmanına da gücü ye-
temez.”

Biz faşistlerle uğraşıyoruz, biz Parababalarının köpekleriyle uğra-

[11] Alıntılar: Hikmet Kıvılcımlı, Oportünizm Nedir?, Derleniş Yayınları, Üçüncü Baskı, 
Ekim 2008, s. 93.
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şıyoruz, dövüşüyoruz. O zaman, kendi keyfimize gücümüz yetmezse, 
kendimize gücümüz yetmezse... Şöyle anlıyorum ben: yataktan bir saat 
geç kalkmak tembelliğine düşüyorsak ve gereksiz yere konuşup bir saat 
geç yatıyorsak, gereksiz yere konuşarak veya davranarak zamanında 
uyanamıyorsak, işte burada keyfimize gücümüz yetmiyor demektir, ar-
kadaşlar.

O zaman çok sert ve net bir sonucu var: Kendimize gücü müz yet-
mediği zaman düşmanımıza da gücümüz yetmez bizim.

Yine bir özellik de şöyle sıralıyor:
“Kendine güvenç ve cüret.”
Şöyle açıklıyor bu kendine güvenç ve cüreti de:
“Kendine güvenen atılganlık frensizlik değil, iradeli yiğitliktir.”
Yani bir devrimcide olması gereken önemli bir özellik de: Kendisine 

güvenecek, kendimize güveneceğiz, bu şekilde atılgan olacağız. Ama 
bu, şu demek değil, frensizlik değil, yani gerektiği yerde kendimizi tu-
tamamak değil. Bilinçle davranarak kendine güvenen atılgan insanlar 
olacağız, arkadaşlar.

Ve bunu şöyle özetleyelim. İrademizle davranarak yiğitlik göstere-
ceğiz. İradesiz, aptal denen kahramanlar durumuna düşmeyeceğiz. İra-
deli yiğitlik göstermek durumundayız. Ve Usta şöyle bağlıyor:

“Devrim taktiğine girişen her sosyalist, (herhalde şöyle demekte 
bir sakınca yok, kendisine devrimciyim diyen her kişi, her sosyalist) 
birinci ve ikinci maddeyle bedenini, (neydi birinci ve ikinci madde? 
Beden terbiyeleri, idmanlar alışkanlığıydı ve kendine karşı sert oluş, 
sert davranıştı. Bu maddelerle bedenini) üçüncü ve dördüncü madde 
ile ruhunu güçlendirirse (yani irade gücü ve kendine güvençle ruhunu 
güçlendirirse), o zaman gerçekten devrimci (ancak bu zaman olunabi-
liyor ve) en acıklı durumların üstesinden gelen insan olur. O zaman 
değer üstünlüğü, sayıca azlığın etkisini tamamlar.”[12]

Şöyle özetleyebiliriz:
Şurada -Türkiye’nin 60 milyon insa nını göz önüne alırsak- bir avu-

cuz, arkadaşlar. Ama işte biz yukarıda sayılanları yerine getirdiğimiz 
anda ve arkadaşımızın, arkadaşlarımın anlattığı tüm gerekleri yerine 
getirdiğimiz anda, sayı eksikliği önemli olmuyor. Onun için bizlerin 

[12] Alıntılar: Hikmet Kıvılcımlı, Oportünizm Nedir?, Derleniş Yayınları, Üçüncü Baskı, 
Ekim 2008, s. 93.
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nasıl devrimci olmaları gerektiğinin önemi burada yatıyor. Yani kişilik 
karakterlerimizin, işte bu şekilde güçlenmesinin ne sonuçlar doğura-
cağı ortada: Devrim sonucunu doğuracaktır. Dolayısıyla kendi özeleş-
tirilerimizi bu maddelere vurarak, her gün, belki de her akşam kendi 
kendimizi burada gördüğümüz maddelere vurmak zorundayız. İyi bir 
devrimci olup olmadığımızı, bunlarla ölçmek zorundayız, arkadaşlar. 
Ben de bunları söylemek istiyorum. Sağ olun.

Sonuç almada kararlılık
Nurullah Ankut Yoldaş: Arkadaşımıza ben de teşekkür ederim. 

Daha da açtı konuyu.
Kişiliğin dinamik karakterlerinden bir maddeyi sayarken Usta’mız; 

“netice almada kararlılık” der. Burada bir anımla birlikte birkaç nok-
taya değineceğim, arkadaşlar.

Lise yıllarımda bir ara güreşmiştim. Ama bizim öğrencili ğimiz şim-
diki genç arkadaşlarımızın öğrenciliği gibi bilinçli bir öğrencilik şek-
linde geçmedi. Ana babalarımız eğitimsiz olduğu için bizim okumamızı 
istiyorlardı ama bizi gerektiği şekilde yönlendiremiyorlardı. Çevremiz 
hep bize benzeyen insanlarla doluydu. O yüzden disiplinsizdik. Ders-
lerimize ol duğu gibi sporumuza da düzenli gidemiyorduk. Bir gün id-
mana gidersek 10 gün, 15 gün gitmediğimiz oluyordu. Bu yüzden ge-
rekli vücut kondisyonumuz yoktu.

İdmanlarımız iki bölümden oluşuyordu. Önce kültürfizik çalışı-
yorduk sonra da 10 dakika minderde herkes güreşiyordu. Bu idman 
güreşlerinden birinde ben önce güreşte burgu denilen zor bir oyunu 
gerçekleştirdim. Arkasından künde denilen bir oyunu gerçekleştirdim. 
Hocamızın bunlar hoşuna gitti. Çünkü gerçekten de belli teknik isteyen 
oyunlar bunlar. Ama o arada da benim kondisyonum bitti. Çünkü dü-
zenli idman yapmıyoruz. Hocamız “güreşe devam” dedi. Kondisyonum 
bittiği için ben bıraktım güreşi. Ve iki kez bu oyunlarla yendiğim arka-
daşıma sonunda yenildim güreş biterken. Hoca kızdı bana. “Hiç unut-
ma” dedi, “güreş yenmek için yapılır.” Yani benim güreşi bıraktığımı 
hissetti. Hoca artık çok yorulduğum için bıraktığımı ve bu denli yorgun 
düşmeseydim, yeterli kondisyona sahip olsaydım tekrar yenebileceğimi 
hissetti.

Sporda olduğu gibi askercil savaşta da böyle, devrimci kavgada da 
böyle arkadaşlar, bu prensip. Ve Usta’mız koyuyor burada, “netice al-
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mada kararlılık” diye.
Yani bir birimde çalışıyoruz, devrimci çalışma yapıyoruz. Amacı-

mız ne?
İnsanları bilinçlendirmek, eğitmek ve örgütlemek. Bunu başarmalı-

yız diye kendimize, örgütümüze, hareketimize, teorimize güvenmeliyiz. 
Bu inançla, bu kararlılıkla devrimci çalışmaya girmeliyiz, arkadaşlar.

Yoksa bürokratik bir anlayışla, tamam geldik, ortam oluştu, bazı bil-
diğimiz doğruları koyduk, ondan sonra da tamam, mesai doldu gidiyo-
ruz... Devrimcilik bu değil, arkadaşlar. Bu, bürokratlık, yani halkımızın 
memur zihniyeti dediği anlayış. Devrimci önder, netice almada kararlı 
olan insandır. Yani ben, tamam, bu çalışma biriminde mutlaka başarılı 
olacağım, şu, şu, şu işleri yapacağım ya da insanların çoğunluğunu (or-
tama göre, bir fabrikadaysak) örgütleyeceğim ve bu insanları istediğim 
sendikaya götüreceğim ya da diyelim ki İşsizlik ve Pahalılıkla Savaş 
Derneği’ne götürüp üye yapacağım, bir grev olduysa; bu grevi başarıya 
ulaştıracağım, boykot olduysa, bir boykot içindeysek okulda; önümü-
ze koyduğumuz talepleri mutlaka yönetimden koparıp alacağım... Bu 
kararlılıkla kavgaya girmeliyiz, arkadaşlar. Yoksa “gözlerimi kaparım 
vazifemi yaparım” anlayışı kesinlikle devrimci bir anlayış değildir.

Demek ki dinamik karakter derken, Usta’mız; “Devrimci Önderin 
en önemli özelliklerinden biri de netice almada kararlı olmak” der. 
Bunu hiç gözden uzak tutmamamız ge rekir. Sonuca gidemediğimiz 
anda yapılan bütün çalışmalar boşa gitmiş olur, arkadaşlar. Emeğimizin 
boşa gitmesini istemiyorsak mutlaka sonuç almakta kararlı olmalıyız. 
Hayatın her alanı için olduğu gibi devrimci kavga için de bu prensip 
olağanüstü geçerlidir. Kısaca bu konuda da söyleyeceklerim bunlar.

İnsan Sevgisi, Cesaret, Fedakârlık
Yedinci Dinleyici: Ben bir şey daha sormak istiyorum. Devrimci 

olmak için ilk önce insanı sevmek gerekir, dedik. Bence de çok önemli. 
Fakat şöyle bir bağlantı da kuruldu. Ben onu tam olarak anlayamadım. 
Devrimcilikten vazgeçmek, korkmayla insan sevmenin ve yeterince 
sevmemenin bağlantısını ben tam kuramadım. Bunu biraz daha açsak...

Nurullah Ankut Yoldaş: Teşekkür ederim.
Şimdi biz bir şeye kızıyoruz, ama mücadele etmeyip çekip gidiyo-

ruz. Bir haksızlığı görüyoruz, ona tepki duyuyoruz ama sesimizi çıkar-
mıyoruz. Bu, tepkimizin yeterince önemli olmadığını ortaya koyar ya 
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da tepkimizde yeterince içten olmadığımız anlamına gelir. Yani o açı-
dan, biz eğer insanlığın kurtuluşunun Marksist-Leninist teorinin gös-
terdiği yolda sosyalizme varmak, sosyalist toplumu kurmak biçiminde 
gerçekleşeceğine inanmışsak, o uğurda her çabayı, her fedakârlığı, her 
acıyı da göze almamız gerekir.

Lenin ve Kıvılcımlı Usta’lar da diyor ya:
“Bir devrim, o devrimin taraftarlarından büyük fedakârlıklar 

ister.”
O fedakârlıklara katlanamıyorsak, o zaman inancımız zayıf demektir.
Neye inancımız?
İnsanlık davasına inancımız zayıf demektir. İnsan sevgimiz zayıf 

demektir. Biraz kendi kişiliğimizi yani kendi canımızı tüm insanlık da-
vasından ayırıyoruz, kendi canımızı biraz daha üstün, tatlı görüyoruz 
demektir. Yani lafta tepki duyuyoruz ama pratikte, eylemle bu tepkimizi 
hayata geçirmiyoruz. Bu tepkimizi maddi bir güç haline getirmiyoruz. 
İşte o zaman insan sevgimiz de zayıf demektir ve böyle davranırsak 
insanları bilinçlendirme, örgütleme davasından geri durursak, isteyerek 
ya da istemeyerek tarafsız konuma düşmüş oluruz, arkadaşlar. Yani biz 
karışmıyoruz, biz insanların ezilmesi karşısında bir tepki duymuyoruz, 
demiş oluruz. Yani bilelim bilmeyelim ya da isteyelim istemeyelim so-
nuç olarak iş buraya geliyor. Buraya varıp dayanıyor. Bu açıdan insan 
sevgimizde, bilime olan inancımızda zayıflık var demektir. Eğer davaya 
içten bir şekilde girmiyorsak, katılmıyorsak, davadan uzak duruyorsak 
sevgimiz zayıftır. Bunun başka bir anlamı olmamalı. Demek istediğim 
bu.

İnsan bir şeyi yüreğinde duyarsa, ta iyice içinde duyarsa mutlaka 
gereken tepkiyi gösterir. Ama duymuyorsa: “kötü, olmamalı ama işte 
bizim de, evimiz var, çoluğumuz çocuğu muz var, kendimizi düşünme-
miz gerekir” gibisinden bahaneler sonsuz... Hani insan geriye kaçmak 
isterse, insanoğlu her an için kendisine sonsuz bahaneler bulabilir.

Yedinci Dinleyici: Peki sağ olun.
Nurullah Ankut Yoldaş: Ben de teşekkür ederim.
Sekizinci Dinleyici: Ben de bir şey söylemek istiyorum: İnsan inan-

dığı değerleri yaşamının her alanına uygulamalı. Ben buna yaşadığım 
bir örneği vermek istiyorum. Kendi ça lıştığım alanda yeni atanan bir 
arkadaşım gelmişti. Ve onun devrimci olduğunu, sendikal faaliyetle 
ilgilendiğini öğrendim. Ve Arkadaşı sendikalaştırmak için gerekli ça-
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lışmalara giriştim. Sonuçta bu arkadaşı sendikalaştıracak duruma getir-
dim ve sendikaya üye haline getirdim. Üye yaptım. Fakat eşi, arkadaşın 
eşinin gösterdiği tepki çok ilginç, kendine devrimci diyen ve sendika-
laşmanın, örgütlenmenin bilincine varmış bir insanın, eşinin örgütlen-
mesine karşı çıkması, gerçekten bugünkü devrimci değerlerin hiçbirine 
uymuyor ve bana göre bu insan ya da bu tür şeyler yapan insanlar, kendi 
inandıkları değerlere ya da savundukları değerlere (sıra kendilerine gel-
diğinde uymadıkları için) inanmıyorlar demektir. Dolayısıyla bana göre 
eğer gerçekten samimi ise kendi yaşamının her alanına uygulamalı ve 
yaşamalı bence.

Nurullah Ankut Yoldaş: Çok teşekkür ederim.
Arkadaşımız da konuyu açtı. Bunu tek cümleyle özetlemek istersek: 

Düşündüğü gibi davranmayan insan ya samimi değildir düşüncesinde 
ya da korkaktır. Düşüncemiz ne ise pratikte de onu hayata geçirmek için 
uğraşmamız, değişmemiz gerekir. Bunu yapmıyorsak ya düşüncemizde 
içten değiliz ya da korkağız. Her ikisi de iyi bir devrimci olmayı orta-
dan kaldırır.

Devrimcinin görevi
kitleleri örgütlemektir

Sekizinci Dinleyici: Siz demin konuşma arasında bir şey belirttiniz. 
İnsanlar çalıştıkları alanlarda eğer belli bir süre sonra, oradaki örgütlü-
lüğü sağlayamıyorlarsa, bu insanlar sosyalist insanlar değildir, demiş-
tiniz. Şimdi günlük yaşantımızda bunların birçoğunu yaşıyoruz. Kendi 
çalıştığımız alanlarda, öyle bir şey ki her şey yanlış, yani insanın her 
şeye karşı çıkması gerekiyor. Ve belki karşı çıkan insan sayısı çok az, 
ya bir kişi ya iki kişi oluyor. Bu durumda gerek karşı çıkan insan, gerek-
se diğer arkadaşlar o kişiye muhalefet gözüyle bakıyorlar. Bu konuma 
düşmemek için neler yapmak gerekiyor?

Nurullah Ankut Yoldaş: Teşekkür ederim.
Şimdi bazı alanlarda arkadaşımızın dediği durumla karşılaşabiliriz. 

Fakat bunlar bence çok sınırlı alanlardır. Çünkü Lenin Usta’ya da aynı 
şekilde itirazlar geliyor. Deniyor ki: Çalışma birimimizde örgütlemeye 
elverişli insanlar yok. Lenin Usta’nın en çok karşı çıktığı, tepki göster-
diği gerekçelerden, itirazlardan biri de bu.

İnsana inanıyorsak, mutlaka insanların çoğunluğunun ör gütlenmeye, 
bilinçlenmeye hazır olduğunu da kabul etmemiz gerekir, arkadaşlar. 
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Eğer biz yeterli teorik aydınlatmayı yapa bilirsek, o insanlara kendimizi 
sevdirebilirsek başarılı oluruz. Sevdirmenin yolu da; o insanların çev-
remizde, çalışma birimimizdeki insanların gönlüne girmekten geçer. 
Gönlüne girmek de; hem kafalarına gireceğiz, yani teorik olarak kafa-
larını aydınlatacağız arkadaşların, pratikte de örnek olarak arkadaşların 
saygısını, güvenini kazanacağız. O zaman bazı küçükburjuva insanlar 
bize karşı çıkabilirler. “Kedi uzanamadığı ciğere pis der” atasözünde 
dile getirilen anlayış küçükburjuvazinin karakter özelliklerindendir. 
Şimdi kendisi bu şekilde gelişmeyi göze alamayan, bu cesareti, bu fe-
dakârlığı gösteremeyen bazı küçükburjuvalar, bazı ödlekler bize karşı 
olabilirler, bizim hakkımızda dedikodu da yapabilirler. Ama biz uzun 
vadeli çalıştığımız zaman, sabırlıca, sistemlice çalıştığımız zaman, so-
nunda mutlaka o birimde insanlar bize inanır. Bunu böylece kabul et-
memiz ve buna önyargısızca inanmamız gerekir.

Küçükburjuva ortamlarda olabilir, değişik nedenlerden dolayı, in-
sanlar ilk başta bizi karşılarına alabilirler. Ama bizim buna hemen tepki 
göstermememiz gerekir, yılgınlığa, ka rarsızlığa düşmememiz gerekir.

Hani statik karakterlerimizden birisini de Usta; zorluklar, güçlükler 
karşısında hiç ikircilik göstermemek, kararsızlık göstermemek, şeklin-
de koyar. Biz de teorimize inanıyorsak, kendimize inanıyor ve güveni-
yorsak; içtenlikle bildiğimiz doğrultuda çalışmaya devam edelim. So-
nunda bizim karşı mızda olanlar (en azından bir kısmı), bizim safımızda 
olacak lardır. Ama biz onların küçükburjuvaca tepkilerine, küçükburju-
vaca değil de devrimci olarak tavır koyalım. Onları anlayışla karşılaya-
lım ve biz içtenliğimizi sürdürelim. Yoldaş ça, bildiğimiz doğrultuda bu 
işleme devam edelim. Sonunda mutlaka kazanan biz olacağız.

Dokuzuncu Dinleyici: Ben, kendi görüşümü de şöyle aç mak isti-
yorum: İçinde yaşadığımız toplum Doğu Toplumu. 7 bin yıldır bütün 
toplumun iliklerine işlemiş olan o önyargılar,  gerilikler hâlâ kırılıp atı-
labilmiş değil. Ve bunun, bu olum suzluğun, üstüne üstlük de içinde bu-
lunduğumuz konak da, devrimcilerin, sosyalistlerin çok zor dönemler 
geçirdiği bir konak. Yani sosyalizmin dağılması, artık sosyalist olma-
nın, devrimci olmanın, argo deyişle enayilik anlamında algılandığı dö-
nemlerden geçiyoruz. Sosyalistliğin ne olması gerektiğini de semineri 
sunan arkadaşımız daha önceden belirtti. Bu dönemlerde devrimcilik 
yapmanın önemi de ortada. Bu dönemlerde insanların sorunlarıyla yani 
insanın insanı sömürmesini ortadan kaldırma mücadelesinde yer alma-
nın ve aktif olmanın önemi ortada, anlamlılığı da ortada. Zaten yığınsal 
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hareketin geliştiği, devrimci dalganın tüm kitleleri sardığı dönemlerde 
devrimci olmak daha kolay. İçinde bulunduğumuz olumsuzluklardan 
dolayı devrimcilik yapan, yığın örgütünde, sendikasında öne çıkmış, 
mücadele edenleri çekemeyenler de bir hayli olabiliyor. Ve ben ken-
dimce şöyle düşünüyorum:

İş yapan bir devrimcinin, iş yapan bir insanın herkes tara fından mut-
lak sevilmesi gerekiyor diye bir anlayışı olmama lıdır. Bizim sevmeyen-
lerimiz de olacaktır. Anlatıcı ağabey biraz önce koydu, bunun nedenleri 
de vardır. Sevmeyenlerimiz de olacaktır. Ama biz gerçekten dışımızda-
ki objektif olumsuzluklara rağmen, yani işkolumuzun özelliği, işte dün-
ya konjonktüründeki gerileme, ülkemizin durumu, kişisel zaaflar, bütün 
bunlara rağmen bireysel olarak üzerimize düşen görevlerimizi, sorum-
luluklarımızı yaptık mı, yapmadık, mı? Bence kendimizi sorgulamamız 
gereken nokta bu. Eğer bu soruyu sorup biz vicdanen rahat olarak olum-
lu cevaplar verebiliyorsak kendimize, bence önemli oranda başarı kat 
etmiş oluruz ve başarıya gitmememiz için de hiçbir neden yok.

Momenti yakalamak
Ali Serdar Çıngı Yoldaş: Başka söz alan.
Onuncu Dinleyici: Ben, biraz yanlış anlamaları da aşabil mek dü-

şüncesi ile söylemek istiyorum. Şimdi bir sosyalist, bulunduğu birimde 
oradaki insanları ikna edemiyorsa, iyi bir sosyalist değildirden ben şunu 
anlamıyorum: Yani orada bir sosyalist, belli bir dönem bir alanda, bir 
birimde bulunuyor ve oradaki insanları belli bir süre içinde ikna edeme-
mişse; iyi bir sosyalist değildir anlamında algılamıyorum.

Şöyle düşünüyorum ben:
Sosyalist, bir birimde vardır. Bu birimde çalışmalarını yürütüyor-

dur. Örneğin, zaman da koyarsak, iki yılda kimseyi ikna edememiştir. 
Sosyalistin görevi, bence, orada kaldığı sürece insanları ikna etmeye 
devam etmektir.

İyi bir sosyalist olamamanın göstergesi, orada bulunup, oradaki in-
sanların ikna edilemeyeceğine kanaat getirip, bu birimde bulunmaya 
devam ettiği halde çalışmalarını bırak masıdır. İyi bir sosyalist olma-
mak budur. Yani burada bundan sonra kimseyi ikna edemem, ama ben 
buradayım burada çalışmaya devam ediyorum. Ama ikna olmayacak 
insanlar; dolayısıyla ben burada bundan sonra ne mücadele ederim ne 
örgütlenme faaliyetlerinde bulunurum, diye elini kolunu bağlayıp otur-
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masıdır, benim insanın iyi bir sosyalist olmamasından anladığım. Buna 
kanaat getiren insanların çalışmalarına başka alanlarda devam etmesi 
gerekir. Yani burada insanlar ikna olmuyorsa, insanları ikna edemiyo-
rum diye elini kolunu bağlayıp oturmamalıdır gerçek bir sosyalist. Ça-
lışmalarına ara vermeden, her zorluğa rağmen, yine de insanları ikna 
etmeye, harekete geçirmeye ve sisteme karşı tepkiyi örgütlemeye de-
vam etmesi gerekir.

Nurullah Ankut Yoldaş: Arkadaşımız da açtı konuyu. Ben de bu 
konuda birkaç cümle eklemek istiyorum.

İnsan ömrü kısa, ortalama ömür bildiğimiz gibi altmış civarlarında 
Türkiye’de. Şimdi iki yıl bir çalışma biriminde bulunmuş ve hiç kim-
seyi ikna edememişsek, en azından başarılı bir Devrimci Önder değiliz 
demektir. Ve bunun da nedenlerini araştırmamız gerekir. İki yıl çok kısa 
bir süre değil. Nedenlerini araştırırken; bir yerlerde eksik mi kalıyorum, 
zaaf mı gösteriyorum, bu zaaflarım nerede? Yani yeterli teorik aydınlat-
ma mı yapamıyorum, pratikte yeterince fedakâr, inisiyatifli mi olamıyo-
rum, atılgan mı olamıyorum, yeterli enerji mi gösteremiyorum, nerede 
hata yapıyorum? diye araştırıp bulması, daha doğrusu tek başına da bul-
maması, bu çabayı örgütüne de açması, örgütüyle, organıyla birlikte bu 
sorununu çözmesi gerekir, iyi bir devrimcinin, arkadaşlar.

Şimdi herkes de aynı oranda başarılı olamaz muhakkak ki. Eşitsiz 
gelişim kanunu insanlarımızı farklı farklı kılmıştır. Komünist topluma 
kadar insanlar arasındaki bu kişicil farklı lıklar az veya çok varlığını 
koruyacaktır.

Bir arkadaşımızın bir çalışma biriminde, birim süre içinde örgütle-
yebildiği insan miktarını başka bir arkadaşımız daha kısa bir süre içinde 
örgütleyemeyebilir. Bu doğal. Bu, insanlar arasındaki farklılıktan kay-
naklanır ki, bu farklılığı da ortadan kaldıramayız, sıfıra indiremeyiz. 
Hani geçenlerde konu etmiştim; Lenin Usta örgütlenme konusunda Ya-
kov Sverdlov’un gösterdiği başarıyı gösteremiyoruz, diyor. Partideki 
militanlar Yakov Sverdlov’un gösterdiği başarıyı gösteremiyorlar.

Neden?
Bu kişicil farklılıklardan kaynaklanıyor, arkadaşlar. Bu farklılıklar 

olacak. Ama iki yıl içinde kimseyi örgütlememek de, örgütleyememek 
de belli bir hatanın bulunduğunu gösterir, o Devrimci Önderde, arka-
daşlar. Buna örgütü ile organı ile birlikte bu arkadaşımızın çözüm bul-
ması gerekir.
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İnsanları örgütlemek bir anlamda zordur, bir anlamda ko laydır. Hani 
Usta’mız da burada dinamik karakteri anlatırken girişimci, teşebbüs 
kabiliyetli olacak, sorunlar karşısında durgun olmayacak, sürekli çıkış 
yolları gösterecek ve ataklar yapacak Devrimci Önder, diyor. Uyanık, 
durumu her an inceleyen kişiliğe sahip olacak. Bu, her kavgada böy-
ledir. Diyelim bir fabrikada da işverenle sürekli bir kavga içindeyiz, 
savaş içindeyiz. Yani sürekli birbirimizi kollayacağız ve açık bulduğu-
muz anda, momenti yakaladığımız anda hemen vuracağız. O zaman bir 
yılda başaramadığımız bir işi, bir günde, üç günde belki başarabiliriz. 
Yani momenti yakalayıp vurmak çok önemlidir. Bir eylemde öne geçip 
hemen çözüm yolunu göstermek ve başarıya ulaşmak, bir anda çev-
remizde yığınla insanın toplanmasına yol açabilir. Bunları kollayacak 
Devrimci Önder, arkadaşlar. Dinamik karakter derken Usta, bunları sı-
radan sayıp geçmiyor. Bunlar çok önemli. En basit bir kavgada bile 
uyanık olmak ve anı kollamak sonucu tayin eder.

Yine bir anımı anlatayım: Hayli önce, bir gece yarısından sonra 1 
Mayıs marşını ıslıkla çalarak eve dönüyordum. Dört kişi, dört genç, 
arkamdan bağırarak ıslık çalmamamı söyledi ler. Ben tepki gösterdim. 
Tartışma sertleşti. Ve ben rest çektim. Küfrettik. Ve dört kişi olunca, 
onlar nasıl olsa hakkından geliriz diye yaklaştılar. Bu arada üçü önüm-
deydi, biri arkada. Arkamızda da bir kaldırım vardı. Kaldırımın üzeri-
ne çıkarak (herhalde dövüşmeyi iyi bilen biri), attığı sert bir tekmeyle 
iki kaburgamın kırılmasına neden oldu. Ve döndü, önden de bir tekme 
atmak istedi. Ve ben tabiî, darbeyi yer yemez hemen tedbirimi alarak 
karşıladım. Tekmeyi atanı kolumla karşılayıp, karşı harekette bulunun-
ca düştü. Boylu boyunca düştü. Ben tekmeyi yapıştırdım. Ondan sonra 
önümdekilere saldırdım. Başka hiçbir darbe almadan kavga sonuçlandı. 
Ama benim yaptığım hata: Kavgayı kabullenmekte geciktim. Sonradan 
hemen tahlil ettim. Kavgayı kabullenmekte gecikmeseydim eğer, yani 
ben önceden vurucu olsaydım; kaburgam kırılmadan, iki kaburgam kı-
rılmadan kavga sonuçlanabilirdi.

Yani en basit bir kavgada bile, düşmanı iyi kollamak, anı iyi kolla-
mak gerekir. Yani baktın ki, orada kavga kaçınılmaz artık, hemen onu 
algılayıp ona göre davranışı koymak gerekir. Bu, sınıf ilişkilerinde hay-
li hayli böyle, arkadaşlar.

Aynı şekilde bir işverenle mücadelede, hemen belirli baskı şartları 
dayatmışsa, ona karşı bir tepki oluşmuşsa, kitle de varsa, bir tepki oluş-
turabilmenin koşulları varsa hemen davranışa geçip anında vurmamız 
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gerekir.
Anında bir vuruş hemen kitlelerin etrafımızda toplanmasına yol açar 

bizim. Yoksa bir saldırı karşısında bekleyelim, kitlenin tepkisi oluşsun, 
biz de o tepkiye girelim. Bu önderlik değil, arkadaşlar.

Her an durumu kollamak... Yani hayat diyalektik… Tek düze bir şe-
kilde akıp geçmez mücadele. Sürekli iniş çıkışlar gösterir, zikzaklar, 
bazen tersine dönen durumlar ortaya çıka rır. Yani hayat böyle diyalek-
tik zıtlıklarla ilerler, arkadaşlar.

Bakarsın üç ay, beş ay bir başarı elde edemeyebiliriz. Ama önümüze 
öyle bir fırsat çıkar ki, bir anda bu fırsatı yakalayıp vuruşumuzu yap-
tığımızda kitlelerin gözünde kahramanlaşırız. Ve önderliğimiz kabul 
edilir. Bir anda etrafımızda onlarca, yüzlerce insanın biriktiğini ve her 
şeyi bize danıştıklarını görürüz. Yani bu anları iyi değerlendirmek, iyi 
kollamak gerekir. Usta’mız da, o yüzden uyanık, durumu her an ince-
leyen, nitelikte olması gerekir Devrimci Önderin, der. Dinamik Karak-
teri oluşturan özelliklerden biri de budur, diyor. Yani biz bu özellikleri 
hayatta gösterebilirsek insanları örgütlemememiz, hele hele işçi içinde, 
gençlik içinde ilişki çıkarmamamız mümkün değil, arkadaşlar. Çünkü 
hepimiz gençlik içinden ya da işçi içinden geliyoruz. Yani insanların 
nasıl örgütlendiklerini az çok biliyoruz.

Devrimci Aydın
Hareket, Kitle ve Örgüt Adamıdır

On Birinci Dinleyici: Ben bu anlatılanlara birkaç şey ilave etmek 
istiyorum.

Şimdi içinde yaşadığımız dönemde aydına birebir denk düşen isim-
ler olarak, özellikle Özgür Gündem Gazetesi’nin öne sürdüğü birkaç 
isim var. Bunlar İsmail Beşikçi, Yalçın Küçük, Fikret Başkaya gibi. 
Bu tür örnekler çoğaltılabilir.

Bu anlatılanlara göre, bunların değerlendirilmesini yaptı ğımızda, 
İsmail Beşikçi gerçek bir devrimci aydın sayılamaz. İsmail Beşikçi 
burjuva aydınıdır.

Niye burjuva aydınıdır?
Çünkü bir devrimci aydında olması gereken, sınıflar sa vaşını ortaya 

koymak, aynı zamanda bu sınıflar savaşında taraf olmak, yani sosyalist 
olmak, enternasyonalist olmak özellikleri yok İsmail Beşikçi’de.
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İsmail Beşikçi’de ne vardır?
İsmail Beşikçi de sömürge ulus olan Kürdistan olayındaki tavrın-

dan dolayı cezaevinde yatmaktadır. Hiçbir bilimsel de ğeri de olmayan 
kitaplar yazarak, küçükburjuvaca bir tavır içerisine girmektedir. İsmail 
Beşikçi bir sosyalist olduğunu, devrimci olduğunu, komünist olduğunu 
hiçbir zaman ifade etmemiştir. Böyle bir derdi de yoktur. Yani sınıflar 
savaşındaki tavır alışı, bu anlamıyla, devrimci bir aydın tavrı olarak de-
ğerlendirilemez.

İsmail Beşikçi enternasyonalist de değildir. Buna göre de-
ğerlendirdiğimizde, İsmail Beşikçi devrimci aydın değildir. Yani İsmail 
Beşikçi’yi buna göre değerlendirdiğimizde bir burjuva aydınıdır.

Yine aynı şekilde Fikret Başkaya... En son... İşte, zaman zaman, 
özellikle İHD çevresinde, farklı kesimlerde İHD’nin başkanlığı için bir 
dönem ismi geçmişti. Fikret Başkaya’nın da “Paradigmanın İflası” 
diye bir kitabı var biliyoruz. O kitaptan dolayı da ceza aldı. Bir üniver-
sitede Doçentlik yapıyor hâlâ. Şimdi Fikret Başkaya’yı da gene aynı 
şekilde bir burjuva aydını kategorisinde değerlendirmek gerekir. Ken-
dince yapılmış bir tespiti var. Ancak bu tespite denk düşen bir örgütlen-
me içerisinde, bir örgüt adamı özelliği yok. Yani yazılarında sosyalist 
olduğunu ifade ediyor. Fakat bunu sadece lafla söylemek, teorik şeyler 
ortaya koymak da yetmiyor. Devrimci aydında olması gereken özellik; 
aynı zamanda bir kitle adamı, örgüt adamı olmak gerekir. Bu özelliği 
taşımıyor, Fikret Başkaya. Şunlar bizi yanıltmasın. Yani cezaevine gir-
mesi, ceza alması gibi. Zaman zaman bu tür isimleri burjuvazi de (ni-
teliği gerçekten devrimci aydın olmadığı için) farklı iletişim araçlarıyla 
piyasaya sürebilir. Bunlar bizi yanıltmasın.

Bir üçüncü örnek de; bu çok önemli değil, Yalçın Küçük de gene 
aynı kategoride. Yalçın Küçük geçtiğimiz dönemde TİP’teydi, sonra 
ayrıldı. Kendince bir hareket oldu. Toplumsal Kurtuluş diye bir dergi 
çıkardı, belli iddiaları oldu. Biraz sürdürdü, en sonunda onu da götüre-
medi. Şimdi Fransız Em peryalizminin kucağında, iltica noktasına gel-
di. Bunda da devrimci aydın özelliği yok. Lafla devrimcilik olmaz. Yani 
teorik anlamda bunu ifade ediyor olması pek önemli değil.

Çünkü şu anda biliyoruz, Yalçın Küçük, bir hareketin, yani Paraba-
baları düzenine karşı, Finans-Kapital diktatörlüğüne karşı bir eylemin 
ve örgütlülüğün içerisinde değil. Gündem’de bir köşe kapmakla, haf-
tadan haftaya bir yazı yazmakla devrimci aydın olunmaz. Yani bu tür 
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isimleri de değişik platformlarda değerlendirmemiz bu şekilde olmalı-
dır. Şu toplantının sonucu olarak da ben bunun böyle olması gerektiğini 
düşünüyorum.

Bir de geçtiğimiz yıllarda gördüğüm bir devrimci davranışı örnek 
vermek istiyorum: Ben etkilenmiştim de kişi olarak o dönemde. Sanı-
yorum 1985’lerde İstanbul’da susuzluğun yoğun olduğu bir dönemde, 
Sovyetler’in de sosyalist olduğu bir dönemde (tüm hastalıklarına kar-
şın), burada konsoloslukta (sanıyorum temsil düzeyindeki) bir Sovyet 
görevliye; “İstan bul’un susuzluğu hakkında ne düşünüyorsunuz?”, diye 
soruyorlar. Devrimciye yaraşır bir yanıtı oluyor. Şöyle diyor: “Beni 
mutlu eden; diğer milyonlarca İstanbullunun çektiği susuzluğu, sefaleti 
ben de çekiyorum. Bu beni mutlu kılıyor.”, diyor. Başka da bir şey söy-
lemiyor. Bu tür örnekler olsa diye düşünmüştüm. Yazık ki Sovyetler’de 
bu tür insanlar etkin olamadı. Bunu da belirtmek istedim.

Nurullah Ankut Yoldaş: Teşekkür ederiz.
On İkinci Dinleyici: Biraz önce, Semineri veren Arkadaş anlatırken 

Yakov Sverdlov’u örnek verdi. O konuya ilişkin okuduğum bir şeyi 
anlatmak istiyorum. Statik karakterle dinamik karakter, daha doğrusu 
devrimci kişiliğin ne kadar önemli olduğunu, tayin edişi konusunda 
önemli bir şey bence. Mezarı başında Lenin Usta’nın yaptığı konuşma-
da; “Yakov Sverdlov tek başına bir örgütün işini yapıyordu. O olmasay-
dı belki yerine bir örgüt kurmamız gerekecekti.”, diye somut bir belir-
lemesi var, öngörüsü var daha doğrusu. Daha sonra da Sovyet tarihine 
ilişkin bir yerde okumuştum; gerçekten Yakov Yoldaş öldükten sonra, 
onun yaptığı işleri yerine getirmek için 20 kişiden oluşan bir komisyon 
kuruluyor. Yani 20 kişiden daha az sayıda insan o işlevi yerine getiremi-
yor. Sanırım dış işlerinde miydi, bir yerde görevliydi. O öldükten sonra 
tek başına yaptığı işleri yerine getirebilmek için 20 kişiden oluşan bir 
komisyon kurulmak zorunda kalınıyor. Bu da gösteriyor; devrimci bir 
kişiliğin tek başına dahi olsa gerçekten biraz önce belirlenmişti, Sta-
tik, Dinamik Karakterler tam anlamıyla uygulanabilirse ne kadar tayin 
edici, sonuç alıcı olabileceğini bence çok somutça gösteriyor diye dü-
şünüyorum.

Nurullah Ankut Yoldaş: Teşekkür ederiz arkadaşımıza da.
Gerçekten öyle. Hayatta, bu karakterlere bütünüyle sahip olan bir 

devrimci, lalettayin insanların yüzünün, bininin yapabileceği görevleri 
tek başına yapabilir. Bu, abartma değil, arkadaşlar. O bilinçle, o anla-
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yışla biz de dövüşmeliyiz. En iyisini yapmak için uğraşmalıyız.
Evet.
Ali Serdar Çıngı Yoldaş: Değerli arkadaşlar. Sanıyorum 3 saate 

varan ça lışmamız sürüyor. Başka; bu çalışmaya, bu Seminere, bu tar-
tışmaya, önemli katkısı olacağına inanan arkadaşımız varsa ona söz 
verelim. Ama bir gerçekliği vurgulayalım: Dikkatler dağıldı. Özellikle 
çocukların. Henüz kişilik gelişmelerini tamamlayamadıkları için, top-
lantımıza da engel oluyorlar. Buna dikkat ederek arkadaşlarımız kısa 
söz alırsa… Bir kez daha soralım. Yoksa düşüncemiz, bir mola verip 
program taslağını kısa da olsa tartışarak ve bir sonraki konumuzun eği-
tim çalışma tarihini saptayarak toplantımıza son verebiliriz. Sonuçta bir 
kez daha, dikkat dağılmasına dikkat çekerek, bir kez daha soralım söz 
almak isteyen arkadaşımız var mı?

Gençliğin Üç Alınyazısı
Mustafa Şahbaz Yoldaş: Kısa olur mu bilmiyorum ama... Önemli 

gördüğüm için geriye bir dönüş yapacağım ben. Ar kadaşımızın bir so-
rusu vardı…

Niçin devrimci olmalıyız?
Buradaki arkadaşların da sanıyorum büyük çoğunluğu işçi ve aydın 

olmak üzere ikiye bölünebilir. İstisnaları da vardır. Aydınların da sayıca 
belli kalabalık oluşturduklarını düşünerek bir açıklama yapmakta yarar 
görüyorum.

Niçin devrimci olmalıyız?
İçinde yaşadığımız kapitalist toplum çok kalın bir çizgi ile ikiye 

bölüyor toplumu. Yani iki ana sınıfa bölüyor. Birisi İşçi Sınıfı, diğe-
ri burjuvalar. Burjuvalar üstte, sömüren, yöneten, artıdeğer sömürüsü 
yapan sınıf. İşçi Sınıfı altta kalan, ezilen, sömürülen ve yönetilen sınıf. 
Dolayısıyla ister istemez bu iki sınıf arasında uzlaşmaz bir çelişki var. 
Bir sınıf savaşı var.

İşçiler ister istemez burjuvazi ile bir sınıf savaşımına gir mek, ken-
dileri ile birlikte tüm insanlığı bu sömürü düzeninden kurtarıp, gerçek 
insanlık konağına taşımakla görevliler. Yani tarihi misyonları bu. Bu iki 
sınıfın dışında bir de, tabiî çok geniş, küçükburjuva katmanlar var. Yani 
esnaflar, köylüler, serbest meslek erbapları vb.

Aydınların ya da öğrencilikten gelme aydınların önünde üç tane se-
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çenek var. Yani Usta’nın “Gençliğin Üç Alınyazısı” dediği durum, ka-
baca koyacak olursak.

Bir aydının bu durumda bir tercih ile karşı karşıya olduğu gün gibi 
aşikâr. Ya sömürenlere tercih koyacak, onların ya nında yer alacak ya da 
İşçi Sınıfının yanında yer alacak, ona tercih koyacak. Yani İşçi Sınıfı ile 
birlikte insanlaşıp, İşçi Sı nıfıyla birlikte geleceği kurmak mücadelesine 
girecek.

Gençliğin Üç Alınyazısına gelirsek...
Bir genç için önünde üç tane hedef vardır. Üç tercih vardır, ya da 

seçenek vardır.
Birisi, işte, kendisini dış ülkelere atmak, Yalçın Küçük’ün (demin 

örneği verildi) gecikmiş olarak kendini dışarı attığı gibi, dış ülkelere 
gidilir. Eğer yeterli beyin gücü de varsa beyin göçüne uğranılır, gidi-
lir oraya hizmet verilir. Dolayısıyla daha üst düzeyde sömürenlere, 
Finans-Kapitalistlere, Parababalarına hizmet edilmiş olunur. Bunun 
karşılığında da hiç değişmez bir şekilde ikinci sınıf insan muamelesi 
görülür. Yani bir anlamda sürüngen muamelesi görülür.

İkinci bir kaderi; yerli Finans-Kapitale kaderini bağla maktır. Yani 
işte memur olur. Ya da Finans-Kapitale şimdi kapıkulu olmak da daha 
bir modalaştı. En zekiler oradan kapı lıyor, götürülüyor, yüksek maaşlar-
la Yuppi oluyor. Böylece gene insanlıktan çıkıp Finans-Kapitalin araba-
sına koşulup yok olup gitmek. Yani insanlığından gene kopup gitmek...

Geriye üçüncü şık kalıyor. Başta da biraz koyduğumuz gibi, İşçi 
Sınıfından yana tercihini koyup yani İşçi Sınıfı ile birlikte tüm insanlı-
ğın, birey olarak da kendisinin kurtuluş mücadelesine girmek, sosyalist 
mücadeleye boylu boyunca girmek.

İşte insan bu üçüncü tercihi yaptığı zaman, devrimci olduğu zaman, 
gerçekten insan, gerçekten geleceğin insanı olur. Gerçekten kurtulmuş 
yani kişi olarak, birey olarak kendini kurtarmış olur. Geleceğin top-
lumunu kurmak, geleceğin insanlığını kurmak için mücadeleye girmiş 
olur. Yani bu nedenden dolayı gerçekten insan sevgisi taşıyan, ger-
çekten kendisine de insan değeri veren bir insanın yapacağı tek ter-
cih vardır, o da devrimci olmak. Devrimci mücadeleye İşçi Sınıfıyla 
birlikte boylu boyunca girmek. Bunu raportör arkadaş anlattı. Ama ben 
bir de Gençliğin Üç Alınyazısı çerçevesinde bir kez daha bir anımsat-
mak istedim, aydın arkadaşları da düşünerek.

Nurullah Ankut Yoldaş: Teşekkür ederiz. Arkadaşımız da mesele-
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nin bu yönünü açmış oldu. Gerçekten yararlandık, yararlı oldu.
Ali Serdar Çıngı Yoldaş: Sorusu olan arkadaş yoksa konuyu sunan 

arka daşın varsa toparlamak ihtiyacı toparlasın.
Nurullah Ankut Yoldaş: Arkadaşlarımız yeterince yoruldular her-

halde. Bütün bu tartışmalarımızın ışığında, o zaman hepimiz, akşam ya 
da yarın dinlendikten sonra, içinde bulunduğumuz çalışma biriminde 
ne zamandan beri bulunuyoruz ve örgütlenme çalışmalarımız ne du-
rumda, bu konudaki başarılarımız nedir? sorularını sormamız gerekir, 
arkadaşlar. Netice almakta kararlı isek bu soruları sorup eksiklerimiz, 
zaaflarımız nedir? Önce kendi kendimizle hesaplaşıp sonra organımıza 
bu sorunları taşıyıp tartışmamız gerekir. Ve derneğimize, çalışma bi-
rimimize, gönüllü, istekli insanları taşımamız gerekir artık. Söylemek 
istediklerim bunlar.

Dinlediğiniz için hepinize, sorularla konunun açılmasını sağlayan 
arkadaşlara da katkılarından dolayı teşekkürü borç biliriz.





İkinci Kitap
Birinci Bölüm

Che ve Küba Devrimi Çerçevesinde
Sosyalizmin Bazı Güncel Sorunları[13]

[13]    19 Nisan 1998 Pazar günü Ankara’da Harb-İş Sendikası Toplantı Salonu’nda, 
DİSK Nakliyat-İş Sendikası tarafından, “Che ve Küba Devrimi Çerçevesinde Sosya-
lizmin Bazı Güncel Sorunları” konulu bir Konferans düzenlendi.

Küba Büyükelçiliğinden görevlilerin de katıldığı Konferans’ın konuşmacısı Nurul-
lah Ankut’tu. Büyük bir katılımla ve coşkuyla gerçekleştirilen bu Konferans’ı aynen 
yayımlıyoruz.
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Sait Kıran Yoldaş:

Değerli arkadaşlar,
Hoş geldiniz. “Che ve Küba Devrimi Çerçevesinde Sos yalizmin 

Bazı Güncel Sorunları” konulu konferansımızı açıyorum. Konferansa 
başlamadan önce aramızda önemli konuklarımız var. Onları tanıtmak 
istiyorum.

Sosyalist ülkelerin karşıdevrimlerle yıkılışından bu yana sosyaliz-
min yüz akı olan, sosyalizme inancını, sosyalizmdeki kararlılığını, başı-
nı ABD Emperyalizminin çektiği emperyalist ablukaya rağmen, bütün 
vahşetlere rağmen yiğitçe, fedakârca koruyan Küba Halkının yiğit tem-
silcileri aramızdalar, arkadaşlar.

(Uzun alkışlar... Sloganlar: Viva Küba... Viva Socialismo...)

Konuklarımızın isimlerini size bildirmek istiyorum:
Büyükelçilik Üçüncü Kâtibi Sayın Maite Rivero…

(Ayakta uzun alkışlar...)

Diplomatik Ateşe Dakye Miyeva...

(Ayakta uzun alkışlar...)

Ve Büyükelçilik Tercümanı Fidel Tapanez...

(Ayakta uzun alkışlar...)

Değerli arkadaşlar,
Şimdi bu konferansı düzenlemekteki amacımızı kısaca açıklamak 

üzere, Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Sayın Ali Rıza Küçükos-
manoğlu’nu kürsüye davet ediyorum.

(Alkışlar...)
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Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı
Ali Rıza Küçükosmanoğlu’nun Konuşması

Yiğit Küba Halkının temsilcileri, Konferansımıza katılan değerli ko-
nuklar,

Hepinizi sendikamız Nakliyat-İş adına sevgi ve saygıyla selamlıyo-
rum. Merhabalar.

(Alkışlar...)

İşçi Sınıfı mücadelesi teorik mücadeleyle, politik mücade leyle, 
ekonomik mücadeleyle bir bütündür. Sendikal anlayı şımız gereği: biz 
Devrimci Sendikacılığı savunuyoruz. Elbette sendikal mücadele, sö-
mürünün sınırlandırılması mücadelesidir. Yani ekonomik mücadeledir. 
Ancak biz bu mücadeleyi verirken, sömürünün tümden ortadan kaldırıl-
ma mücadelesini gözardı etmeyiz, yani işverenler sınıfına, burjuvaziye, 
Finans-Kapitale karşı yürütmüş olduğumuz mücadeleyi yalnızca eko-
nomik mücadeleyle sınırlandırmamız düşünülemez. Biz, bir taraftan 
ekonomik mücadele verirken, diğer taraftan sendikal boyut çerçevesin-
de elbette, bu aşağılık Finans-Kapital düzenine, emperyalizme karşı te-
orik mücadelemizi, politik mücadelemizi de sürdürmek durumundayız.

Biz, birtakım, günümüzde moda olan, Türkiye’deki diğer sendika-
lardan, mücadelemizle farklıyız, sendikal anlayışımızla farklıyız, tü-
züğümüzle farklıyız. Birilerinin yaptığı gibi; Singapur’larda, Çekoslo-
vakya’larda, ya da dünyanın başka ülkelerinde, “sendikal konferans” 
adı altında gezi yapmak, oralarda İşçi Sınıfının parasını çarçur etmek; 
böylesi bir anlayış elbette bizden beklenemez. Çünkü bunlar, bu tür an-
layışlar, sendikalarda da olduğu gibi, bu tür faaliyetleriyle, İşçi Sınıfına 
ihanet ediyorlar.
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İşçi Sınıfı Mücadelesinin Bilimi
Bilimsel Sosyalizmdir

İşçi Sınıfımızın geleceği, sosyalizmdedir. Türkiye Halkları nın, Dün-
ya Halklarının geleceği, sosyalizmdedir. Sosyalizmin sorunları bizim 
de sorunlarımızdır. Biz, bu çerçevede, dünya sosyalizm mücadelesinde 
önemli bir yeri olan Küba Devrimi ve Küba Devrimi’nin yiğit ön-
derleri Ernesto Che Guevara ve Fidel Castro üzerine bir Konferansı 
görev bildik. Küba Devrimi’nden çıkaracağımız dersleri ve bu çerçeve-
de günümüzün, sosyalizmin bazı sorunlarını tartışmak bizce -sendika 
olarak- önemli bir konudur. Ve biz böylesi önemli bir konuda, yıllarını 
Marksizm-Leninizm, Hikmet Kıvılcımlı düşüncesi ve pratiğine vermiş, 
yılmaz savunucusu olmuş, Sayın Nurullah Ankut’tan istedik, böyle bir 
Konferans vermesini. O da bizi kırmadı, kendisine teşekkür ediyoruz.

Sanıyorum böyle bir Konferansla birlikte, önemli bir sos yalizm mü-
cadelesi, dünya sosyalizm mücadelesinde önemli bir yeri olan Küba 
Devrimi, Ernesto Che Guevara ve bu çerçevede sosyalizmin bazı so-
runları konusunda, önemli dersleri hep beraber edinmiş olacağız. Bu-
nun aynı zamanda bir devrimci sorumluluk olduğunu da düşünüyoruz. 
Bizi kırmayarak böyle bir Konferansa hazırlanan Sayın Nurullah An-
kut’a ayrıca teşekkür ediyoruz.

Saygıdeğer konuklar,
Gerçekten, sosyalizm, Dünya Halklarının ve İşçi Sınıfının geleceği-

dir. Bu coğrafyadaki geleneğin temsilcisi olan bizler, Şeyh Bedrettin’le-
rin, Pir Sultan’ların, Hikmet Kıvılcımlı’ların geleneğini sürdürüyoruz. 
Nasıl ki Şeyh Bedrettin’ler, Pir Sul tan’lar asılmakla bu mücadele en-
gellenememişse, günümüz deki, sosyalizmin geçici yenilgisi gibi gözü-
ken olaylar, bizim sosyalizme olan inancımızı hiçbir zaman etkilemedi. 
Çünkü dimdik ayakta Küba Halkı, tüm emperyalist kuşatmalara rağ-
men, tüm emperyalist dayatmalara rağmen, Küba Halkı, sos yalizmin 
yüz akı olarak ortada. Onun yiğit önderi, Küba Devrimi’nin yiğit ön-
derlerinden, Sayın Fidel Castro feleğe meydan okumaya devam ediyor.

(Alkışlar...)

Selam olsun Fidel Castro’ya...
Selam olsun Ernesto Che Guevara’ya...
Kahrolsun Emperyalizm! Yaşasın Sosyalizm!
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(Uzun alkışlar...)

Sait Kıran Yoldaş:
Sayın Başkana bu kısa ve anlamlı konuşması için teşekkür ederiz.

***

Değerli arkadaşlar,

Şimdi Konferansımıza katılan Küba Büyükelçiliği Üçüncü Kâtibi, 
Sayın Maite Rivero bize kısa bir mesaj verecek, Sayın tercüman Fidel 
Tapanez de bunu bizim için Türkçeye çevirecek. Buyurun.

(Uzun alkışlar...)
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Küba Büyükelçilik Üçüncü Kâtibi
Maite Rivero Yoldaş’ın Konuşması

İlk önce sizin Küba’yla ilgili gösterdiğiniz ilgi ve sevgiye teşekkür 
etmek istiyoruz.

(Alkışlar...)

Tabiî Türkiye’nin önemli bir sendikasının hazırladığı bu Konferansa 
davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.

Bizi düşündüğünüz için çok teşekkür ederiz. Bizim halkı mız çok 
savaşıyor biliyorsunuz. Sizin yaptığınız bu Konferans bize çok büyük 
bir destek veriyor, bir yardım gibi görüyoruz. Küba Sosyalizmi devam 
edecek, yani devam etmesi için savaşıyoruz, çok teşekkür ederiz.

Küba Halkı, Küba ile ilgili yapılan Konferanslara ve ko nuşmalara 
çok önem veriyor. Bunun için biz tekrar çok te şekkür etmek istiyoruz 
size. Bizim için çok büyük bir zevk burada olmamız.

Küba Halkı çok zor bir durumda, geçen yıllarda sosyalizm sistemi 
için savaşıyor. Onun için siz kesinlikle emin olabilirsiniz, sizleri hayal 
kırıklığına uğratmayacağız, yani biz sosyalizm için savaşmaya devam 
edeceğiz.

(Uzun alkışlar...)

Küba Devleti sosyalizm için savaşmaya devam edecek. Yani dünya-
da sosyalizm için savaşım yapanlar hayal kırıklığına uğramayacak, yani 
kesin olabilirsiniz, Küba Halkı devam edecek. Ve çok uzun bir zaman 
için Küba’da sosyalizm olacak, yani Küba Sosyalizmi devam edecek. 
Bundan emin olabilirsiniz, çok teşekkür ederiz.

(Alkışlar...)

Ve bekliyoruz, bu son Konferans olmayacak, bizim Halka, yani 
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Küba Devleti’ne yapılan bütün konuşmalar, bütün Konferanslar, bizim 
ülkeyi düşündüğünüz için, bizim sosyalizme destek olduğunuz için çok 
teşekkür ederiz. Biliyoruz ki bu en son konuşma olmayacak.

Tekrar teşekkür ederim.

(Uzun alkışlar...)

Sait Kıran Yoldaş:
Biz de değerli Kübalı Maite Rivero Yoldaş’a bu anlamlı konuşması 

için teşekkür ediyoruz.

***

Değerli arkadaşlar,
Konferansımızın ana konuşmacısı olan Sayın Nurullah Ankut Arka-

daşı çağıracağım birazdan.
Konferansımız iki turlu olacak: İlk turda Nurullah Arkadaş yaptığı 

çalışmayı size sunacak. Kısa bir ara vereceğiz -yirmi dakika- ilk ko-
nuşmadan sonra. İkinci turda sorularınızı alacağız ve gelecek sorular 
üzerine Nurullah Arkadaş size tekrar, sorularınız çerçevesinde, cevap-
lar sunmaya çalışacak.

Buyurun Sayın Nurullah Arkadaş.

(Uzun alkışlar...)
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Nurullah Ankut Yoldaş’ın Konuşması

Sevgi ve Saygıdeğer Yoldaşlarım,
Bu üç yiğit önder, benim için, her şeyden önce bir yürek, cesaret... 

Çünkü biz de, tüm Latin Amerika Halkları gibi, ce saretin asla vazgeçi-
lemeyecek bir vatan olduğunu öğrendik, küçüklüğümüzden beri.

Bu yoldaşların adını ilk kez duyduğum zaman, 1967’de, ben de sos-
yalizme henüz ilk adımımı atmak üzereydim. O za manlar henüz, geldi-
ğim ilin özelliği nedeniyle, koyu bir Müslümandım. Ama taşıdığım in-
sancıl nedenlerden dolayı, aynı zamanda, sosyalizme de sıcak bakıyor-
dum. Ve İstanbul’a öğrenci olarak gittiğim ilk günlerde, Che’nin katli 
haberi yayıldı dünyaya. Henüz Marksist-Leninist olmamama rağmen, 
bu yüce ideolojiyi bilmememe rağmen ve bu insanın amacını, neden 
öldüğünü, tam olarak kavramamış olmama rağmen, onun cesaretle, yi-
ğitçe kendini feda edişi, bunalmış bir insanın yüzüne çarpan soğuk kar 
taneleri gibi etkiledi beni.

Küba Devrimi’nin Önderliğinin özelliklerinden:
Cesaret ve İnsan Sevgisi

Bu üç yoldaş da birbirlerine o denli bağlılar, o denli saygı lılar ki, 
buna kısa birer örnek vermek istiyorum. Che anlatı yor: 1956 yılı 5 
Aralığında, Güney Küba’da Granma’yla karaya çıkışlarından üç gün 
sonra Batista’nın satılık askerleri, kiralık orduları tarafından pusuya 
düşürüldüklerinde -biliyorsunuz seksen iki yoldaşlar- hava saldırısı ve 
yoğun bir makineli tüfek ateşiyle karşılaştıklarında büyük kayıp veri-
yorlar. Ve henüz savaşa alışkın olmayan gerilla birliği dar madağın olu-
yor. Che sırtından yaralanıyor, bir sedyede yat makta. O anda Fidel’i 
görüyor. “Ne adam ama” diyor. O yoğun, yağmur gibi yağan makineli 
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tüfek ateşi altında.

“Bakın şu alçaklara, nasıl da ateş ediyorlar bize, çünkü işlerini bi-
tirmeye geldiğimizi biliyorlar dedi” diyor. “Sırt çantasını ve tüfeğini 
omuzladı, Sierra’nın yolunu tuttu” diyor. “Yanımda bir yoldaş kanlar 
içinde, bir taraftan eli yüzü kan, yoğun kan kaybediyor, bir taraftan 
da ateş et meye çalışıyor düşmana” diyor. “Bu arada bir ses duydum: 
“Bittik artık teslim olalım”, dedi” diyor. “O arada bir başka yiğitçe 
ses, yüzünü görmediğim bir ses, “Teslim olacak yok aramızda” dedi 
o an. Ve arkasından sunturlu bir küfür savurdu. Bu, Camilo’nun se-
siydi. Camilo’nun nasıl bir adam olduğunu henüz tanımamış olmama 
rağmen, pek tanımamış olmama rağmen, o anda kavramıştım.”[14]

diyor Che.

Yine devrimin zaferine çok yakın bir zamanda, ikinci Pino Del Agua 
Savaşı’nda, Batista’nın bir askeri karargâhı, kışlası kuşatılır, devrimci-
ler tarafından, Sierra’daki bir kışlası. Bunun temizlenmesi gerektiğini 
ortaya koyar Fidel. Ve saldırıyı Fidel bizzat yönetir. Bir topları var, yal-
nızca altı tane de güllesi. Saldırı emri başladığında altı gülle atılır ve bir 
anda biter. Arkasından saldırılır, plana göre, nasıl olsa kışlanın içindeki-
ler yardım isteyecekler, yardım isteyeceklerin gelebileceği yollara pusu 
kurulur ve gelecek düşman askerleri pusuya düşürülerek yok edilmek is-
tenir. Bu arada da Camilo yandan mevzilenerek, gelen düşman birliğine 
esas taarruzu yapmak üzere pusuya yatar. Plan olduğu gibi gerçekleşir, 
tahmin edilen şekilde gerçekleşir ve yardıma gelen birliğin öncüleri pu-
suya düşürülerek öldürülür. Bu arada dört de yaralı tutsak alınır.

İşte bir ikinci özellikleri de baştanbaşa insan bu liderler. Ve Che 
anlatır, “Devrimci Savaş Anıları”nda:

“Tutsakların ilk tedavileri yapılarak, bir kapalı mekâna götü-
rülüp, dinlenmeye alındılar.”[15]

Yani yoldaşlar kayıp veriyor. Bir savaş sürüyor, buna rağmen düş-
manın yaralı tutsaklarına ilk tedavileri yapılıyor. Böylesine insan bu in-
sanlar. Eğer Küba bugün, sosyalizmin bir onur anıtı gibi dimdik ayakta 
ise, işte bunun en önemli nedenlerinden biri de budur.

[14] Ernesto Che Guevara, Savaş Anıları. (Che’nin bu eserinin orijinal adı “Recuerdos 
de la guerra revolucionaria cubana”dır. Türçeye; “Küba Devrimci Savaşı Anıları” ya 
da kısaca; “Devrimci Savaş Anıları” olarak tercüme edilebilir. Fakat dilimize “Savaş 
Anıları” olarak çevrilmiştir. y.n.)
[15] Ernesto Che Guevara, age.
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Önder:
Herkesle Eşit Savaşçı

Çarpışmalar yoğun şekilde sürer. Ama içerde, barakalar içine mev-
zilenmiş olan düşmanı söküp atmak mümkün olmaz. Bu arada Camilo 
da kalçasından bir kurşun yiyerek yaralanır. Düşman da geri çekilir. Ve 
bir makineli bırakarak geri çekilir düşman. Camilo’nun gözü o maki-
nelidedir. Onu düşmandan almak gerekir ne olursa olsun. Ve sabaha 
yakın, sürünerek, makineliye doğru yaklaşmak ister. Yaralı, kalçasın-
da bir kurşun yarası var. Buna rağmen, yılmak, kararsızlığa düşmek 
diye bir şey yok bu insanlarda. Ama mevzilenmiş düşmanın üzerine 
gidiyorsun. Yine yoğun bir ateşle karşılaşır ve karnından yaralanır Ca-
milo. Bereket ki, kurşun hiçbir hayati organa zarar vermeden, girer ve 
çıkar. İşte böylesine yiğit bir savaşçı Camilo da, arkadaşlar. Çarpışma 
günlerce sürer. Bu arada düşman, köylü kılığında iki insanını gönderir, 
koltuklarında horozlarla, devrimci gerilla birliğinin mevzilerinin ara-
sından gelirler ve geçerler. Bu savaş anında bile öylesine halka dost ki 
bu yüce devrimciler, bunlar köylüdür diye hiç ilgilenmezler. Meğerse 
düşman... Gerilla birliğinin mevzileri ve siperleri konusunda edindiği 
bilgileri götürüp, Batista’nın gerideki birliklerine anlatır ve daha yoğun 
bir yardım kuvveti gönderilir bunun üzerine. Tabiî onu da püskürtürler. 
Fakat bu yiğitlerin, kışlayı alamamak, bir türlü, sindirebilecekleri, iç-
lerine sindirebilecekleri, bir şey değildir. Onun üzerine Che bir teklifte 
bulunur, komutan Fidel’e; “Komutayı ben alayım, bir saldırı da be-
nim komutamda gerçekleştirilsin.”[16], der.

Fidel önce bunu yanlış bulur, bağırıp çağırır. Ama o da rahatsızdır 
düşmanın sökülüp atılamamasından. Sonunda razı olur. Che’nin planı 
şudur:

Molotof kokteylleriyle mümkün olduğu kadar kışlaya yaklaşılacak, 
en yakına gelebilenler Molotofları içeriye fırla tacaklar, tahta barakalar 
ateş alacak ve yangından kurtulmak isteyen düşman kuvvetleri dışarıya 
çıkacak mevzilerinden ve imha edilecekler. Ama oldukça tehlikeli bir 
plandır bu. Çünkü mevzilenmiş bir düşmanın, her türlü silahla donatıl-
mış bir düşmanın üzerine gidiyorsun. Zaten klasik savaşlarda bile, ta-
arruz her zaman, savunmadaki cepheden çok daha fazla kayıp vermeyi 
gerektirir, taarruz kuvvetleri büyük kayıplar verir. Fidel bunun çok teh-
likeli bir plan olduğunu kavrar. Ve son anda Che’ye bir pusula gönderir:

[16] Ernesto Che Guevara, age.
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“Sen kesinlikle çarpışmaya katılmayacaksın, yalnızca kuvvetle-
rini yöneteceksin. Bu kesin emirdir.

“Ayrıca bana kalırsa, ben bunun intihar düzeyinde tehlikeli bir 
olay olacağı kanısındayım. Ama her şeye rağmen, sorumluluğu sen 
alıyorsan, saldırıyı gerçekleştirebilirsin.” der.

İşte burada Che, en zayıf noktasından vurulur. Der ki:

“Saldırıya katılmamam konusundaki kesin emir, üzerime bir 
kâbus gibi çöktü. Ve onun üzerine yoldaşlarımı, kendimin arala-
rında olmadığı şekilde ölüme göndermek, kabul edeceğim bir şey 
olamadı, sorumluluğunu alamadım üzerime ve saldırıdan vazgeç-
tim.”[17]

Yani ne denli büyük insan... Ve cesaret düşünebiliyor musunuz, yol-
daşlar? İntihar düzeyindeki bir eyleme kendisi de eğer ön safta katıla-
bilse, girecek, ama kendisi katılamadığı için, bu eylemden vazgeçiyor.

Demek ki bu insanlar, kendilerini hiç kimseden üstün gör müyorlar 
insan olarak ve kendi canlarını, hiç kimsenin canın dan daha tatlı, daha 
aziz bilmiyorlar, arkadaşlar.

İşte Küba Devrimi bugün dimdik ayakta ise bir nedeni de budur.
Ve daha sonra yoğun bir hava saldırısıyla karşılaşırlar ve saldırının 

kaldırılması, kuşatmanın kaldırılması emri verilir Fidel tarafından, çe-
kilirler. Ama Camilo bu başarısızlığı içine sindiremez ve iyileşir iyileş-
mez Batista’nın denetimindeki çiftliklere, Batista yanlılarının emrinde-
ki ve kuvvetlerinin bulunduğu bölgelere öylesine yoğun saldırılar yapar 
ki; hallaç pamuğu gibi atar o bölgeleri. Ve devrim orduları büyük bir 
moralle ve güçle ilerlerler düşman saflarına. Ve ondan kısa bir süre son-
ra da zaten Fidel tarafından genel taarruz emri verilir ve zafere ulaşılır.

İşte bu insanların böylesine fedakârlıkları, kararlılıkları, yiğitlikleri, 
1967’de beni de duyar duymaz son derece etkilemişti, yoldaşlar.

Sonra Che’nin “Bolivya Günlüğü”nü okuduk. Orada, katledilme-
den bir saat kadar önce, kendisiyle alay etmeye kalkan bir düşman su-
bayının yüzüne yapıştırdığı tokadı öğrendik. Ve o anda kendisini sor-
gulamaya gelen CIA ajanı Felix Rodriguez’e kibirlice bakarak “Ben 
sorgulanmam” deyişini öğrendik ve bu özellikleri kendimize düstur 
edindik, devrimci şiar edindik, yoldaşlar. Ve Marksist-Leninist olduk-
tan sonra, polisle ilk karşılaşmamızda, Beyazıt Karakolu’nda, polisin 

[17] age.
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bir yumruk vurması üzerine biz de aynı şekilde cevap verdik, ayağa 
kalkıp küfrederek üzerine yürüdük. Ve Birinci Şube’ye götürdüler, Mü-
teferrika’ya, orada da işkencecilere bize yaptıkları şekilde yanıt verdik.

Ve sonra Hikmet Kıvılcımlı ile tanıştık. “Tüm ömrümce, poliste 
direnmenin en büyük erdem olduğunu hiçbir zaman unutmadım” 
diyen Hikmet Kıvılcımlı ile tanıştık. Ve bu özelliği beni etkiledi. Ve 
onun yükselttiği bayrak altında dövüşmeye devam ettik.

Gerçek Önder 
Kitlenin buyurganı değil, 

O’nun kopmaz bir parçasıdır
Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Arkadaş, Konferansımızın gerekçe-

sini biraz önce sizlere anlattı. Bana da anlattığı zaman, bunun çok dev-
rimci bir görev olduğunu düşündüm.

Bazılarının aklına şöyle bir şey gelebilir: “Küba Devrimi ile Che ile 
Fidel ile bir işçi sendikasının doğrudan ne gibi bağı olabilir?” diye dü-
şünebilirler. Ama bize göre, bu devrimcilerle ve Küba Devrimi’yle, her 
şeyden önce, dünyanın neresinde olursa olsun, gerçek bir işçi önderinin 
çok sıkı bağı vardır. Ve herkesten daha çok, bu devrime ve bu önderlere 
ve bu halka ilgi duymak, sahip çıkmak zorundadır bir gerçek işçi önde-
ri, devrimci bir işçi önderi. Eğer sarı sendikacı değilse, eğer gerçekten 
İşçi Sınıfının Tarihsel, Ulusal, Sosyal, Kurtuluş Davasını savunuyorsa, 
İşçi Sınıfının hak ve çıkarlarını savunuyorsa.

Buna somut bir kanıt göstereceğim yoldaşlar: 28 Ocak 1990’da yine 
Küba’nın yetiştirdiği yiğit ve büyük devrimci lerden Jose Marti’nin 
137’nci Doğum Günü’ne denk düşen, Kübalı İşçilerin 16’ncı Kongre-
si’nde, Küba Devrimci Partisi’nin hemen bütün önderleri ve Küba Hü-
kümetinin tüm bakanları oradadır, arkadaşlar. Bunun gerekçesini Fidel 
şöyle ortaya koyar, o Kongrede yaptığı konuşmada:

“Kimi Polit Büro üyelerinin bu kongrede hazır bulunmasını, ba-
zıları sakıncalı, diğerleri takdire değer gördü. Bazıları kendilerine, 
bunun düşüncenin özgürce ifade edilmesini kısıtlayıp kısıtlamaya-
cağını, düşünceyi özgürce ifade etmeyi engelleyip engellemeyeceği 
sorusunu sordular. Elbette burada olanlar, dünyada, hele konukla-
rımızın çoğunun geldiği kapitalist dünyada alışılmış şeyler değildir. 
Ve bir şey unutulmamalıdır: Kapitalist dünya derken iki kapitalist 
dünyadan söz ediyorum: Bir yanda kendi İşçi Sınıflarının sömürü-
süne ek olarak, yüzyıllar boyunca yeryüzünü yağmalayarak zen-
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ginleşmiş olan gelişmiş tüketim toplumları, öbür yanda yüzyıllar 
boyunca sömürülmüş olan daha fazla gelişmelerini olanaksız kılan 
bodur, eski kolonilerden oluşan az gelişmiş kapitalist dünyadan söz 
ediyorum. Bu ülkelerde işçilerle konuşmak için tüm bakanlar top-
lanmıyor. Oralarda işçi delegeleri önünde hesap vermek ve her de-
legenin her sorusunu yanıtlamak için tüm hükümet bir araya gel-
miyor. Böyle bir şey, kapitalist bir ülkede yoktur ve hiçbir zaman 
olmayacaktır. Ve esas üzücüsü, kendi kitlelerinden uzaklaşmış olan 
sosyalist ülkelerde de hiç görülmedi.”[18]

Yoldaşlar,
Fidel burada Sosyalist Kamp ülkelerinin, o ülkelerdeki sosyalist ik-

tidarların neden yıkıldığını, bambaşka bir konuyu işlerken bile hemen 
ortaya koyup geçiveriyor. “Kendi kitlele rinden uzaklaşmış olan sosya-
list ülkelerde de hiç görülmedi” diyor. Demek ki o ülkelerdeki sözüm 
ona sosyalist iktidarlar, kendi kitlelerinden uzaklaşmışlar. Bu sosyalizm 
değildir, yoldaşlar.

“Yönetimdeki partilerin merkez komiteleri, hesap vermek için, 
açıklamak için, ya da her delegenin her sorusunu yanıtlamak için 
bir işçi kongresinde bulunmazlar. Bu alışılmamış tavır ilgi uyan-
dırdı. Bazılarında tam hoşnutluk, diğerlerinde belirli bir kuşku, az 
sayıdaki diğer bazılarında ise aşırı kuşku uyandırdı. Ama dünya 
çapında bir güvensizlik çağında bu normaldir. Komünist bir İşçi 
Sınıfı olmaksızın, komünist bir partinin hali ne olurdu? Sorunla-
rı böyle tahlil ettik. Buraya yararsız bir gösteride bulunmak için 
gelmedik. Bütün süre boyunca, işçilerimizin nasıl düşündüğünü 
(çok önemli yoldaşlar bu kavramlar; “işçilerimizin nasıl düşündüğü-
nü” diyor, Fidel. – Nurullah Ankut) kendilerini nasıl hissettiklerini 
ne istediklerini, taleplerini ve sorunların hangi tarzda çözülmesini 
arzuladıklarını görmek için kongreye katıldık. Çalışma planımızı, 
gelecek yıllar, aylar ve günler için, burada sunulan raporlar, karar-
lar ve tartışmalardan hareketle hazırlamak için ve bunları takvimi-
mize almak için buradayız. Tam da bu nedenden dolayı, mantıksal 
olarak hepsi olmasa da parti yönetimi buradadır. Tam da bu ne-
denden dolayı, ülkenin hükümeti buradadır. Tek bir bakan, yürüt-
me komitesinin tek bir başkan yardımcısı eksik değildir. Tam da bu 
nedenden dolayı, yanıtlamaları gereken bir konu söz konusu oldu-
ğunda, onları bürolarından çağırmak gerekmedi. Bu kadar önemli 
şeyi ve bu kadar çok kitle örgütünü içinde barındıran ülkemizdeki 

[18] Fidel Castro, Kübalı İşçilerin 16’ncı Kongresi Kapanış Konuşması, 28 Ocak 1990.
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bu işçi kongresinden daha önemli ne olabilirdi?”[19]

Marksizmin-Leninizmin ruhunu, özünü, biraz da olsa kav ramış olan-
lar için, Küba’nın niye yıkılmadığını, neden dimdik, Yankee Emperya-
lizminin, dünyadaki en güçlü emperyalist jandarmanın 90 mil yakınında 
bulunan küçük bir ada ül kesindeki bu onurlu halkın ve bu yiğit devrim-
cilerin niye tüm dünyaya örnek oluşturduklarını ve feleğe meydan oku-
duklarını anlatmaya, bu kadarcık bir açıklama bile yeter aslında.

Sosyalist Toplumun Güvencesi:
Tüm Halkın Eğitimi

Bu anlayıştaki bir önderliğe sahip olan bir ülkedeki sosya list halkı, 
elbette hiçbir emperyalist ordu yenemez. Çünkü bu halk, en genç insa-
nından, en büyük önderine kadar, “Ya Öz gür Vatan, Ya Ölüm!” slo-
ganından başka bir şey bilmemiştir, yoldaşlar, 1959 yılından bu yana.

Ve Küba’da okula yeni başlayan çocuklar, hani bizim okullardaki 
öğrencilerin sabah antları var ya: “Türküm, doğruyum...” diye başla-
yan... İşte Küba’daki küçücük çocuklar da: “Komünizmin öncüsüyüz, 
hepimiz birer Che olacağız!”, diye başlarlar derslerine. Böyle yetişti-
rilen bir nesil, elbette dünyaya örnek olacaktı, yoldaşlar.

Kitlesiyle ve halkıyla etle tırnak gibi, böylesine kaynaşmış olan, ara-
larındaki iletişimi sağlayan bağlar böylesine güçlü olan bir önderlik ve 
bir sosyalist iktidar, elbette bu halka çok büyük şeyler verecekti.

Yine Fidel anlatıyor, aynı Kongredeki konuşmasında : “Üç yüz bin 
öğretmen ve profesörümüz var” diyor, yoldaşlar. On bir milyonluk 
bir ülkede, bu eğitim ordusu... Altmış beş milyonluk Türkiye’de yal-
nızca bugün, şu an için o da, 1990 yılında değil, 1998 yılında, dört yüz 
bin öğretmen var. Ve bu nedenden dolayı, İstanbul gibi, Türkiye’nin 
en büyük şehrinde bile halkın çocukları, 80 kişilik, 90 kişilik sınıflarda 
ders görmek zorunda bırakılıyorlar. Ve bir sırada, 4 kişi, 5 kişi oturmak 
zorunda kalır.

[19] age.
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Halkın Sağlığı
Sosyalist Düzenin Sağlığıdır

Yine sağlık hizmetlerinden bir örnek veriyor, Fidel:

“Ya da nüfusumuzun sağlık hizmetleri ile ilgili verilerini düşü-
nelim. Bugün çocuk ölümleri oranının, her bin canlı doğumda onun 
altında olduğu iller vardır.”

Düşünebiliyor musunuz, yoldaşlar?
Türkiye’de bu oran yüzün üzerinde. Amerika’da bile binde kırklar 

civarında. Her bin çocuktan kırkı, New York’ta bile, bir yaşına girme-
den ölmekte, ama Küba’da bu oran binde on. Ve devam ediyor Fidel:

“Veya aile doktoru sisteminin yürürlüğe konmuş olduğu ve ço-
cuk ölüm oranının her bin canlı doğumda yalnızca beş olduğu Gi-
nes’e bakalım.”[20]

Demek ki dünyada rekor sahibi, bazı illeri Küba’nın.
Bu neden kaynaklanıyor?
İnsana verdiği değerden kaynaklanıyor. Çünkü orada devrimin en 

yüce önderleri bile, en sıradan işçinin ve halk temsilcisinin aylık ge-
lirine aşağı yukarı denk bir gelirle yaşamak durumunda kalıyorlar. Ve 
elbette bu önderlik gerçek anlamda kılavuzluk edecek, öncülük edecek 
halka.

Yine sağlık konusunda birkaç örnek daha vermek istiyorum Kü-
ba’dan: Yine Küba Anayasasında var bu, yoldaşlar. Şöyle yazar Küba 
Anayasası:

“Herkes sağlık hizmeti ve bakım alma hakkına sahiptir.”[21]

ABD’de hamile kadınların % 20’si herhangi bir hekimlik hizmetin-
den yararlanmadan çocuklarını dünyaya getirirken, Küba’da bu oran 
sıfırdır, yoldaşlar. Demek ki tüm kadınlar hekim kontrolünde doğum 
yapıyorlar Küba’da.

Benim beş kardeşim boğmaca, zatürree gibi çok basit te davilerle 
önlenebilecek hastalıklardan dolayı, on yaşına gel meden ölmüşler, yol-
daşlar. Ve benim babaannem, hiç hekim yüzü görmeden yaşadı ve öldü. 
Bırakalım babaannemin dö nemini, bugün bile yoldaşlar, hastanelerimi-

[20] age.
[21] Küba Anayasası, 50’nci madde.
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ze gidip, tedavi olma olanağı var mı, sıradan halk için? Ya da bir reçete-
yi yaptırabilmek olanağına sahip mi halkımız? Ayda otuz milyon, kırk 
milyon ya da altmış milyon maaş alan insanlar, ortalama sekiz ya da on 
milyon tutarındaki bir reçeteyi yaptırabilirler mi hiç?

İşçi Sınıfımız için SSK hastaneleri zaten kapanmış, tıkanmış durum-
da. Ve Türkiye’de sağlık hizmetlerine bütçeden ayrılan pay, yalnızca 
bütçenin % 3’üne denk düşmekte. Bu da Uganda düzeyinde bir oran, 
arkadaşlar. Yani bizi yönetenler, yerli yabancı Parababalarının emrinde-
ki sözcüler halkımıza bu denli düşman.

Biliyorsunuz, Küba temsilcisi yoldaşlarımız da anlattı ve zaten dev-
rimci arkadaşlarımız 1960’tan beri bilmekteler: Yan kee Emperyaliz-
minin önderliğindeki tüm emperyalist sistem tarafından o yıllardan bu 
yana yoğun bir abluka uygulanmakta Küba Devrimci Halkına karşı. Bir 
Küba limanına uğrayan herhangi bir gemi, altı ay New York limanına 
sokulmamakta, yoldaşlar. Canavarlaşmış, insanlık düşmanı emperya-
listler, Küba Halkını böylelikle dize getirebileceklerini umuyorlar.

“Daha fazla dayanamaz! Tüm bu zorluklara dayanacak halk, 
belki başka bir gezegende vardır. (Fidel’in sözleriyle söylüyorum) 
Ama bizim dünyamızda olamaz.”[22]

diyorlar.

Ama onlar Küba Halkını gerçek anlamda tanımıyorlar ki... O halk 
nasıl yetişiyor, o halkın önderleri kim? gerçek anlamda bilmiyorlar on-
lar. Özellikle Sosyalist Kamp’ın çöküşünden sonra, 1990’lardan sonra, 
1991’den sonra, Küba’daki abluka, emperyalistlerce daha da sıkıştırıl-
dı. Onlar, “Şimdi tam sırası, bu anda belki çökertebiliriz” umuduna 
kapıldılar.

1990’dan önce, on beş yaşına kadar tüm Kübalı çocuklara devlet, 
her gün bir litre süt vermekteydi ücretsiz, yoldaşlar. Ama bugün bu yaş 
sınırı yediye çekildi. Bu acımasız, bu al çakça abluka yüzünden Küba 
ekonomisi, ister istemez zor luklara girdi. Ve tüm Küba’daki yedi yaşın-
daki çocuklar, her şeye rağmen, bugün günde bir litre süt içebilmekte-
dirler. He pimiz halkın temsilcileriyiz, halkla iç içe yaşamaktayız. Gün-
de bir litre süt içebilen çocuk sayısı Türkiye’de kaç, yoldaşlar? Daha 
uzaklara gitmeyi bırakalım, bizim evlerimizde, biz çocuklarımıza ve-
rebiliyor muyuz?

[22] F. Castro, age.
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Devrimcilik Gerçekçiliktir
Bu gerçekle örtüşmeyen kuru bir ajitasyon değil, yoldaşlar gerçeğin 

ta kendisi. Çünkü Küba Devrimcilerinin bir özelliği de gerçekçi olma-
ları. Hani Che’nin tüm dünya devrimcilerince bilinen bir sloganı var:

“Gerçekçi olun, imkânsızı gerçekleştirin!”
Yani gerçekçi olun demekteki amaç, devrimci gerçekçilik, yani ola-

nı olduğu gibi görmek ve yansıtmak. Olaylar zaten devrimci... Bizim 
onları abartmamıza, şişirmemize, eklemeler yapmamıza hiç gerek yok. 
Ve Che’nin “Devrimci Savaş Anıları”nda bir tavsiyesi olur, diğer sa-
vaşçı yoldaşlara. Tabiî başka anılarını yazan savaşçılar da var.

“Abartılı... Yoldaşlar böyle yapmayalım ne ise olan, onu yaza-
lım.”[23] 

der Che.

Emperyalist uşakları, Che’yi gerçek içeriğinden soyutlaya rak, dev-
rimci özünü boşaltarak, bir Süpermen’e çevirmek is terler bazen. İşte, 
bir örnek: “Keskin nişancıydı!” diyor bu rada Focus. (Doğan Medya 
Grubu’nun çıkardığı bir dergi...) Güya Che’yi övüyor. Che’nin nişan 
alıp ateş ederken bir fo toğrafını koyuyor. Altına da ekliyor:

“Che Guevara, gerilla olmak için tüm özelliklere sahipti. Hem 
çok iyi bir nişancıydı, hem de acımasızdı. Örneğin nöbette uyuyan 
yakın arkadaşını yargılamış ve hiç düşünmeden idama mahkûm 
etmişti.”

Yani bu alçak, paçavra yazar, iki cümlede kaç yalanı bir araya geti-
riyor.

“Bolivya Günlüğü”nde (gerekli gören yoldaşlar ya da merak eden-
ler bakabilirler, zaten okuyanlar belleğinde tutuyorlardır) Che anlatı-
yor: Barrientos’un ordusuna karşı kurdukları bir pusuda, Che yine ön 
safta pusuya yatmıştır ve düşman bu sefer Alman kurt köpekleriyle ge-
rillaların peşindedir. Öncüleri, üç tane kurt köpeği ile birlikte ilerlemek-
tedirler (gerillanın oralarda olduğunu bilmektedirler) gerillaya doğru.

Che, “Önce ben ateş ettim.”, der.
Saldırıyı başlatacak, artık düşmanın mevziiye girdiğini anlamıştır.
“Tutturamadım. İkinci kez ateş ettim, tüfeğim tutukluk yaptı.”, 

der.

[23] Ernesto Che Guevara, Savaş Anıları.
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Yanındaki yoldaşı ateş ediyor ve; “Bir köpeği vurdu”, der, Che.
Onun üzerine, diğer ateşlerle birlikte, düşman geriye püskürüp ka-

çıyor. Yani böylesine gerçekçi Che. Zaten, “İmkânsızı gerçekleştirin” 
demesi de soyut, boş bir laf değil yoldaşlar.

Yine Bolivya savaşçılarından, Bolivyalı en iyi öğrencisi, gerilla 
önderi, İnti Peredo, Che’nin düşürüldüğü pusudan sonra sağ kalmayı 
başarmıştır ve savaşı sürdürür. Sonunda o da şehit olur. Onun günlüğü 
yayınlanmıştı, yine öğrenciliğimiz yıllarında, “Cumhuriyet”te: 1970’in 
Kasım ya da Aralık ay larında. “Cumhuriyet” o zaman bugünkü gibi 
değildi, dev rimcilere biraz daha sıcak yaklaşıyordu. Şimdi zaten toplu-
mun tüm kesimleri geriye gitti yoldaşlar. “Sağlıklı ve güçlü bir adam 
değildi” der İnti. Kişi olarak zaten Che de “Bolivya Günlüğü”nde 
özellikle ömrü boyunca, iki yaşından itibaren peşini bırakmayan, son 
soluğunu verene dek peşini bırak mayan astımdan hep söz eder. Hatta 
Küba Devrimi sırasında, bazen dağı tırmanamaz, kalakalır. Yanında bir 
köylü devrimci; “Seni boktan Arjantinli, ya yürürsün ya da dipçiği 
yersin!”, der; koluna girer ve Che’yi zorla yürütür.

Yine Bolivya’da... Astımlı olduğu için alerjik organizması, mesela 
iki portakal yiyor, hemen astım krizine yakalanıyor arkasından. Geyik 
eti, astım krizine yol açıyor. Ve uzun süren açlık döneminden sonra, bir 
domuz bulup bolca karınlarını doyuruyorlar. Bu sefer uzun süren açlığın 
ardından gelen bir yüklenme sindirim sistemini bozar. Che hassas... Tüm 
bünyesi... Bir anda kusma, ishal, bağırsak gurultusuyla rahatsızlanır. 
Che’nin bir özelliği de mizahçılığıdır; “Tam bir org konseri” der, Che.

Ve tabiî sürekli hareket halinde gerilla: Che’nin en önemli öğretile-
rinden biri de budur. Hiçbir zaman aynı yerde durmayacaksın. Ge-
rilla sürekli hareket halinde olacak ki, bir pusuya düşmesin ve özellikle, 
kuşatmaya alınmasın. Yani inisiyatif her zaman için gerillada olacak.

“Bir tırmanış anında, ishalin yol açtığı halsizlikle, kendimden 
geçmişim.

“Uyandığımda bir hamakta taşınıyordum. Ve bir çocuk gibi al-
tıma yapmışım. Ödünç bir pantolon verdiler, ama su da bulama-
dığımız için, çok uzaktan kokum yoldaşları rahatsız ediyordu.”[24]

der Che.
Hatta ilkokula bile gidemez. Yedi yaşına geldiğinde, Ar jantin’in il 

[24] Ernesto Che Guevara, Bolivya Günlüğü. 
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eğitim müdürlüğünden bir kâğıt gelir annesine: “Yedi yaşına gelen oğ-
lunuz Ernesto okula başlayamadı neden?” diye. Oysa Che okula gi-
debilecek durumda değildir o zaman da. Astım nedeniyle yatmaktadır. 
Ancak kardeşleri okula giderler, derslerini getirirler. Che bir tarafında, 
astım ilaçları, bir tarafında ders kitapları, ilkokulun ilk üç sınıfını bu 
şekilde bitirir. Hep de başarılı bir öğrencidir, yoldaşlar. Ancak dördün-
cü, beşinci sınıfta okula gidebilir. Ama Che bundan hiç yakınmaz. Hani 
bizim bir deyimimiz vardır: küçükburjuva yakınma tarzı... Sürekli şikâ-
yetlenme, moralsizlik, güvensizlik, halsizlik, güçsüzlük, yorgunluk his-
setme... Kendimizi böyle hissetme, bu tarzda konuşma... İşte Che’nin 
en nefret ettiği şeylerden biridir. Ömrünün hiçbir döneminde hastalı-
ğından şikâyetçi olmamıştır Che. Tersine bununla savaşmıştır. Ve her 
seferinde yenmiştir bu hastalığını. Buna rağmen bazen atletizm takı-
mının en başarılı atletlerinden olmuştur, bu hasta bedenine rağmen. Ve 
üniversitenin son sınıfından bir önceki yıl yapmış olduğu uzun bir Latin 
Amerika gezisinden dönüşte askerlik şubesine çağırırlar Arjantin’de ve 
ilk muayenede, çürüğe çıkarırlar, çürüğe ayırırlar Che’yi, askerliğe el-
verişli değildir diye. İşte böyle bir insan dünyanın en büyük -dersek 
abartma yapmış olmayız yoldaşlar- gerilla komutanı olmuştur.

Sanıyorum 1969 yılında, rastlantı sonucu tanışmış olduğum, bize 
sempati duyan bir hava indirme yarbayı, (bir devrimci eylem sürecin-
de, o da devletin temsilcisi olarak karşımıza çıkmıştı ve o da dürüst ve 
yiğit bir insandı ve bize bir saygısı vardı, şimdi emekli olduğu için bu 
olayı anlatmakta pek sakınca görmüyorum) sohbetimiz sırasında amaç-
larımızı sormuştu: Neden orada olduğumuzu, ne yapmak istediğimizi, 
neyi amaçladığımızı sormuştu. Ve bu arada dünyadaki en büyük gerilla 
komutanı olarak Che’yi örnek vermişti yoldaşlar, bir Türk yarbayı... 
Yani böylesine dünyada herkese kendisini kabul ettirebilmiştir. Yani 
imkânsızı gerçekleştirmiştir Che.

Ve Kübalı yoldaşlarımız daha iyi bilirler, Küba’da sosya lizmin ku-
ruluşu aşamasında, otuz altı saat uyumadan çalıştığı zamanlar oluyor 
Che’nin. Der ki bir mektubunda:

“Çocuklarım, nöbetçi kulübesinde görüp geçtikleri ve amca 
diye hitap ettikleri askerleri benden daha fazla görüyorlar.” 

Zaten Fidel de, Che de sık sık belirtirler, burada elimizde olan 
metinlerde, zamanımız yok aktarmaya,

“Devrimci, gerçek anlamda kendisini devrim davasına adamış 
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bir insan, öyle kişicil, sıradan, insancıl mutlulukları pek yaşaya-
maz. Çünkü onun her şeyden önce gelen devrimci görevleri vardır.”

der, her ikisi birden.
Bu konuya girmem gerçekçilik kavramı üzerinde durmamdan kay-

naklanmıştı, yoldaşlar.
Bu aynı gerçeği yine burada, Dr. Benjamin Spock, hekim arkadaş-

larımız, aramızda bulunanlar bilir ve bazı biz yaşta olan insanlar da 
bilir, ünlü bir Amerikalı çocuk doktoru. Ve çocuk bakımını dünyada 
bilimsel hale getiren ve “Çocuk Bakımı” kitabı ile didaktik biçimde 
kitlelere sunan insanlardan birisidir. Yine biz yaşta olanlar bilir, bu Dr. 
Benjamin Spock’un kitabından, 12 Eylül’ün YÖK’çüsü İhsan Doğra-
macı, hırsızlık yapmış ve kitabı hemen hemen benzer cümlelerle ben 
yazdım diye kendi adını üzerine koyarak yayınlamıştı.

Bir Dinleyici: Bir daha tekrar eder misiniz?
Nurullah Ankut Yoldaş: Benjamin Spock. Geçtiğimiz haftalarda 

öldü, doksan küsur yaşında.
Dinleyici: Olayı biliyorum da...
Nurullah Ankut Yoldaş: Evet. Ve namuslu bir hekim. Tabiî Yankee 

Emperyalizminin egemenliği altında yaşayan halk da aslında o emper-
yalizmin acılarını çekmekte ve o zalimler tarafından ezilip sömürül-
mekte... Böyle dürüst insanlar da çıkıyor. Onun bir paragrafını okuya-
cağım arkadaşlar, New York Times Gazetesi’ne mektubundan. Haziran 
1993 tarihli gazetede çıkmış, şöyle diyor:

“Küba’yı geçen Şubat’ta (1993) tekrar ziyaret ettiğimde, muh-
teşem hastahanelerde çocuk doktorlarının bütün sabahlarını, ço-
cuklar için gerekli olan ve çok az bulunan ilaçları sayarak geçir-
diklerini keşfettim. Bir kreşin müdürü, yedi yaşından büyük bütün 
Kübalı çocuklar için olduğu gibi okul öncesi çağdaki çocukların da 
süt ihtiyaçlarını, artık karşılayamaz hale gelme korkusu içinde pe-
rişandı. Kübalı çocuklardan, ilaç ve yiyeceği esirgeyen bir abluka 
konusunda ne hissetmemiz gerekiyor? Ben utanç hissediyorum.”[25]

Elbette, dünyada, gerçek insanım diyen herkes, bu aşağılık abluka 
konusunda utanç hissetmeli, yoldaşlar. Ve yine Küba’da her iki yüz kişi-
ye bir doktor düşüyor, yoldaşlar. On bir milyon nüfuslu Küba’da toplam 
elli beş bin doktor... Her iki yüz kişiye bir doktor düşüyor. Türkiye’de 

[25] Benjamin Spock, New York Times Gazetesi, Haziran 1993.
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ise her 950 kişiye bir doktor düşüyor. Bu yazıyı yayınlayan, arkadaşlar, 
Sınıf Tavrı Gazetesi... Oradan okuyorum, yoldaşlar. Rakamın bizimle 
ilgili, Türkiye ile ilgili bölümünde bence bir yanlışlık var. Çünkü Demi-
rel’in bundan birkaç yıl önce bir açıklaması vardı: “Türkiye’de 1350 
kişiye bir doktor düşüyor” diyordu Demirel. Şimdi hekim arkadaşlar 
belki gerçek rakamı daha iyi bilebilirler ama aradaki fark çok da önemli 
değil. 73 bin hemşire ve 310 bin sağlık emekçisi bulunuyor Küba’da. 
Bu personel 65 bin toplam yatak kapasitesine sahip, yoldaşlar. Ve Tür-
kiye’de abluka yok yoldaşlar, hiç uygulanmadı. Küba 1960’tan beri ab-
luka altında. Aradaki farkı görebiliyor musunuz?

Neden kaynaklanıyor bu?
Apaçık değil mi bunun kanıtı: biri, halkını insan sayan, onunla bü-

tünleşen bir önderlik altında, bir liderlik altında yaşıyor; öbürü, hal-
kını düşman sayan, onu hem hayâsızca sömürüp, hem de uluslararası 
emperyalistlere peşkeş çeken, yerli-yabancı Parababalarının uşakları 
tarafından yönetilmektedir. Tek neden, açık ve somut olarak budur, yol-
daşlar.

Onlar kendileri hastalandıkları zaman; (biliyorsunuz mil-
letvekillerinin aylık, yıllık sağlık giderleri on milyarlarla öl çülüyor, 
yoldaşlar) halkın hastanelerine uğramazlar. Hasta lıklarını hele biraz 
önemli görürlerse, Türkiye’deki hastaneleri de beğenmezler. Amerika-
lara, İngilterelere giderler. Hani bugünlerde hırsızlık anıtı dikilen Özal, 
katarakt ameliyatı için ABD’ye gitmişti de, eleştirilince namuslu aydın-
lar tarafından: “Bir insanın sağlığı ile oynanmamalı” demişti. Hatır-
layan arkadaşlarımız vardır. Evet, bir insanın sağlığı ile oynanmamalı. 
Ama onlar on milyonlarımızın sağlığını hiçe sayıyorlar, yoldaşlar. On-
ların insan dedikleri, onların insan kavramının kapsamı, bir avuç vur-
guncuyu içine almakta. Halkımızı sağmal sürü, ya da yük hayvanı ola-
rak görmekte onlar. Ama Küba önderliği, tam tersine, kendisiyle eşit, 
kendisiyle aynı değerde insanlar olarak görmekte. Fark bu.

Ayrıcalık Önderliğin ölümü demektir
(Küba Önderliği ayrıcalıksızdır, demek ki ölümsüzdür)

Yine, burada Che’nin mektupları var, yoldaşlar. Zamanımız yok 
okumaya. Bir mektubundan söz etmek istiyorum. Küba Devrimi zafe-
re ulaşır. Son saldırıyı yöneten, bizzat çar pışmaların içinde yer alarak 
yöneten, Che’nin kendisidir. Fidel Genelkurmaydır. Tabiî çok haklı ola-
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rak, biraz daha geride, daha kapsamlı bakarak yönetmesi gerekir, ama 
bizzat savaşın içinde yöneten: bir tarafta Che, diğer tarafta Camilo’dur, 
savaşın iki komutanı. Ve düşmanla uzun... Günler, aylar süren boğuş-
malardan sonra zafere ulaşılır. Yıpranmıştır Che ve astım yine boğazını 
sıkmıştır. Bir süre için, yeniden kendini toparlayabilmek için, istirahate 
ihtiyaç doğmuştur, doktorlar öyle emretmişlerdir. Batista yanlılarının 
sahip oldukları villaların en küçüklerinden birine yerleşir. Ama insanla-
rı o denli eşitlikçi eğitmişlerdir ki, hemen bir yayın organında eleştiri-
lir Che’nin bu tavrı: “Guevara malikanesine yerleşti” diye bir başlık 
atar. Che hemen cevap verir, haklı olarak alınır ve şöyle der:

“Şu anda Direniş Ordusu Binbaşısı olarak, 125 dolar aylık al-
maktayım ve başka hiçbir gelire de sahip değilim.”

Binbaşılık biliyorsunuz yoldaşlar Küba’da en büyük rütbe. Fidel de 
binbaşı.

“Başka hiçbir gelirim yok. Bu parayla, ailemle birlikte bir süre 
istirahat edebileceğim bir evde oturamıyorum. O yüzden geçici bir 
süre için buraya geldim. Buraya gelirken de bir seçme yaptım, bu 
villalardan en küçüğünü, en mütevazı olanını seçtim. Ve sağlığım 
elverir elvermez hemen buradan taşınacağıma söz veriyorum.”

Kızmaz... Oysa ülkenin en önemli liderlerinden biridir. “Söz veri-
yorum.”, der.

Küba niye ayakta?
İşte bundan, yoldaşlar. 125 dolar ve sosyalist ekonomi örgütlenmiş 

değil. Ve yine Che’nin deyimiyle o andaki iktidar, burjuva sınıfının de-
ğişik kesimlerinin temsilcilerinin de arasında bulunduğu bir yapıdan 
oluşmaktadır, arkadaşlar. Henüz sosyalizm kurulmadığı gibi, henüz or-
tada gerçek bir sosyalist iktidara da dönüşmüş bir yapı yok. Yani o ba-
kımdan şartlar ağır. Yani Batista’dan devir alınan bir ekonomi var. İşte 
bu şartlarda bile 125 dolar gibi çok düşük bir maaş alıyor. Ve bu arada 
Meksika’dan bir yoldaşı, gelip Küba’da çalışmak ve Küba Devrimi’ne, 
sosyalizmin örgütlenmesine, sosyalist ekonominin örgütlenmesine yar-
dım etmek için Che’den yol parası göndermesini istiyor. Che diyor ki:

“Buna olanağım yok. Çünkü aylık maaşım ancak çok zor şart-
larda, alt düzeyde geçinmeme yetiyor bir geçinme sağlıyor bana. 
Kusura bakma gönderemiyorum.”

İşte Marksizmin özü de budur, yoldaşlar. Ama Che’nin de hep ıs-
rarla belirttiği gibi, bu insanlar, önce Marksist klasiklerden bu teorinin 
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özünü kavrayarak bir devrim yapmamışlardır. Devrim süreci içinde, el 
yordamıyla bu gerçeklere, bu Marksist gerçeklere ulaşmışlardır.

Biliyorsunuz, Marks, bürokratizme karşı koyduğu en önemli pren-
sibinde şöyle der:

“Partinin ve devletin en üst yöneticileri bile ortalama hayat en-
deksine denk düşen bir ücret alacaklardır.”

Bu önderler, insanlıklarıyla, kendiliklerinden, bu gerçekliğe, bu şaş-
maz gerçekliğe daha devrimin ilk adımında ulaşmışlardır. Ve o bilinçle 
eğitmişlerdir Küba insanını. Ayrıcalık yok...

Hatta yine mektuplardan söz açıldı... Havana Üniversitesi nin Rek-
törü bir teklifte bulunur Che’ye, dersler vermesi için, ücret karşılığı. 
Sosyalist ekonomi örgütlendikten sonra... Che buna içerler haklı olarak. 
Böyle bir yan gelir de elde etme teklifi yapılmış olmasını, bir hakaret 
sayar. Biraz sertçe bir yanıt verir. Bu yanıtımın sertçe olmasını ona yo-
run yoldaş, der. Böyle bir teklif yaparak bana hakaret etmiş olmanıza 
yorun, der. İşte bu insancıl gerçekliktir, yoldaşlar, bürokratizme karşı, 
bürokratizme kaymayı önleyen en önemli set.

1970’lerde bugünkü denli bilinçli olmadığım halde, DİSK Basın-İş 
Başkanının bir tutumunu öğrenmiştim, yoldaşlar. Bugün Türkiye’de de-
ğil ne yazık ki. 12 Eylül sonrası dışarıya gitti ve dönemedi. Dönemeyen-
lerden. O yıllarda emekli ol muştu yenice, SSK’den. Ve sendika başkanı 
olmasına rağmen emekli maaşının dışında sendikadan bir ücret talep et-
memişti. Bunu duydum ve bu bende büyük bir hayranlık uyandırdı. O 
zaman Marks’ın koyduğu bu ilkeyi bilmiyordum ben, henüz okumamış-
tım. Ama buna rağmen ne denli insanca bir şey değil mi, yoldaşlar? Za-
ten bir insan kendi canını diğerlerinden daha tatlı, kendini diğer insan-
lardan daha değerli görürse, o insan sosyalist değildir bilin ki, yoldaşlar.

Yine Che (Bolivya’da gerillanın ilk hazırlık safhasında mahzenler 
kazılmaktadır) hastalıklı ve dünya çapında ünlü bir gerilla komutanı... 
İnti Anılar’ında anlatır:

“Bir çok farklı duygularla doluydum: ona karşı duyduğum (ve 
daima duyacağım) saygı nedeniyle bir şaşkınlık; heyecan; elini sı-
karkenki gurur ve tarif etmesi güç ama, o andan itibaren gerilla 
kumandanlarının en ünlüsünün liderliğini yapacağı bir ordunun 
askerlerinden biri olacağımı bilmenin memnuniyeti.”

Böyle olmasına rağmen, Che anlatır, mahzeni nöbetleşe kazıyorlar. 
Sabahleyin şu şu şu yoldaşlar kazdı, öğleden sonra da biz şu yoldaş-
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la birlikte mahzeni kazmaya devam ettik, der. Önderliği düşünebiliyor 
musunuz, yoldaşlar? En angarya sayılabilecek bir işte bile herkesle be-
raber.

Türkiye’de benim en sevmediğim şu anda iki insan var. İnsanları 
genellikle ve halkı severiz. Ama bu insanlar?

Demirel ve Kenan Evren.

(Alkışlar...)

Bence halkımıza düşman bunlar ve başta Yankee Emperyalizmi 
olmak üzere uluslararası emperyalizmin temsilcisi bunlar. Onlar adı-
na ülkeyi yönetmektedirler. Bizim bütün gençliğimiz ve orta yaşımız 
bu insanların adlarını sık sık duymakla, onların fotoğraflarıyla basında 
karşılaşmakla geçti. Ve ben bundan büyük üzüntü, sıkıntı duyuyorum, 
yoldaşlar. Öğretmenlerin yüz milyarlarını lüpletiyor dostu Ilıcak’a, bu-
günkü rakamlarla konuşursak trilyonlarını, Demirel. Suçüstü yakala-
nınca: “Verdimse ben verdim” diyor. Hâlâ bugün baba diye besleme 
basın tarafından alkış tutuluyor. O yolsuzluğu yapan öğretmenler 11’er 
yıl ceza aldılar. Bu insan; bu yolsuzluğun katalizörü, organizatörü baş-
ka türlü anlatırsak, en az 11 yıl da bunun ceza alması gerekir. Kaldı ki 
bu bir tek yolsuzluğu. Daha onlarca yolsuzluğu basında yazıldı, çizil-
di. Yeğeni Yahya’ya iki devlet bankasının 24,5 milyon dolarını lüpletti. 
Ve Mecliste laf atıldığı zaman, “Yahya’dan ne haber?” diye, pişkin... 
“Başınıza Yahya kadar taş düşsün” diyor, gülüyor.

Kontrgerilla’yla da yekvücut bu insanlar. 1978’lerde Kontrgerilla 
olayı “Hür Basın”da ve siyasi ortamda ilk kez patlak verdiği zaman, ilk 
savunan Kontrgerilla’yı, biliyorsunuz, Demirel olmuştu. Yine o yıllar-
da: “Bana sağcılar cinayet işliyor dedirtemezsiniz” demişti.

BBC yapımı Gladio isimli bir belgesel yayımlandı, arkadaşlar, Ka-
nal 7’de. (Öbürleri uçkur peşkir ve Amerikan şiddet filmlerinden bu 
tür belgesellere pek zaman ayıramıyorlar. Bu şeriatçı kanallar, özellikle 
-bizim bazı sol kesime şirin görünebilmek için, onları tuzağa düşüre-
bilmek için- bu tür belgeseller, filmler yayımlıyorlar. Ne yazık ki bu 
amaçlarına ulaşmada başarılı da oluyorlar. Hani Beyazıt eylemini ha-
tırlarız. Şeriatçılarla ve faşistlerle birlikte orada bulunan bazı devrimci 
arkadaşlarımız da olmuştu ve biz bunları eleştirmiştik. Açık bildirilerle 
eleştirmiştik kendilerini ve bugüne dek bize verilmiş bir yanıtları yok.)

Orada şunu diyor bir CIA yetkilisi:
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“NATO’nun açık olmayan bir maddesi vardır. NATO’ya gir-
mek isteyen her NATO ülkesi sağ şiddet eylemcilerini, yani Gladio 
eylemcilerini yargılamayacağına dair bir maddeye imza atmak zo-
rundadır.”

Bunu bir CIA yetkilisi açıklıyor. Ve BBC’nin yapımı olan bir bel-
gesel bu gerçeği anlatıyor, arkadaşlar. İşte Demirel 12 Eylül öncesi bu 
maddeyi çok iyi bildiği için “Bana sağcılar ci nayet işliyor dedirtemez-
siniz” demiştir, yoldaşlar. O bakımdan şu anda Türkiye’nin Kontrge-
rilla ile en ilgili adamı De mirel’dir. Bucaklar, Ağarlar, daha sonra bu 
cinayet örgütüne katılmış daha alt düzeyde insanlardır. İkinci adamı da 
yine onun tezgâhladığı bir faşist darbeye liderlik eden Kenan Ev ren’dir. 
Kontrgerilla’nın Türkiye’deki en eski adamı da, bildi ğimiz gibi, faşist 
Türkeş’ti. 1948’de ABD’ye götürüp CIA eğitiyor. Kontrgerilla eğiti-
minden geçiriyor Türkeş’i. Can Dündar; bir programında, izleyen ar-
kadaşlar bilirler, (Çizgisini benimsememiş olsak da -biz gerçekçiyiz, 
yoldaşlar- hak yemeyiz. Bunu dile getirdiği için hakkını teslim etmek 
zo rundayız.) ortaya koymuştu: Türkeş’i ABD’nin ve CIA’nın 1948’de 
götürüp eğitimden geçirdiğini ve Türkiye’de ilk Kontrgerilla örgütçüsü 
olarak görevlendirdiğini, somut kanıtlarıyla gözler önüne sermişti…

Bunlara şu anda girmemiz aslında gereksizdi. Ama insan düşünür-
ken çağrışımlarla düşünür. Düşüncelerimiz de her şey gibi, hani kurşun 
bile geometrideki bir çizgi gibi gitmez hedefine, bir eğri çizer. Devrim 
Hareketi de, Devrimci Savaş da böyledir. Zikzaklar çizer. Bazen kısa 
süreli geriye dönüşler olur. Bugün dünyamızda ve Türkiye’de olduğu 
gibi, bazen gerici fırtına devrimci hareketleri geriletir. Ve geçici bir süre 
için bayır aşağı gidişler olur. Yani düşünceler de böyle işte. Buraya gel-
mem, o insanlardan söz etmem aslında gereksizdi. Bunlardan söz et-
mek bile beni huzursuz ediyor. Ama Küba Halkı ile aramızdaki ayrımı 
koymak için bunu söyledim.

Küba Halkı işte böyle önderlere sahip olduğu için mutlu, yoldaşlar. 
O bakımdan ablukanın yarattığı bütün zorluklara rağmen, dünyanın en 
mutlu insanları bence. Ve işte bu yüzden, Küba’da ortalama ömür 76 
yıl, yoldaşlar. Bu dünyadaki en yüksek rakam olan (İsveç ve birkaç 
ülke daha var) 79 rakamından 3 birim daha düşüktür. Ama hiç ablu-
ka yaşamayan Türkiye’de ortalama ömür 64, en abartılı rakamlarla 67. 
Resmi rakamların bile 67’den daha yukarıya çıkanına biz rastlamadık. 
İşte halkına ve İşçi Sınıfına bu denli bağlı olan bir devrime ve onun 
önderlerine sahip çıkmak, her şeyden önce dünya proletaryasının hak 
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ve görevidir, o proletarya hareketinin temsilcilerinin hak ve görevidir, 
arkadaşlar. Başkan Arkadaşımızın önerisini, bu düşüncelerimden dola-
yı, son derece yerinde buldum. Ve ben de ona teşekkür ederim buradan.

Fidel, İşçilerin Kongresi’nde bir rakamdan daha söz eder, arkadaş-
lar. Onu da anmadan geçmeyelim:

“Bugün Küba’daki sanayi ve ticaret işletmelerinde çalışan tüm 
işçiler en az 12 yıllık temel eğitimden geçmişlerdir.”

Bizde henüz 8 yıllık temel eğitime yeni geçildi. Ama Küba’da 12 
yıllık temel eğitimden geçmemiş insan yok, o yaşa gelip de, o yaşı biti-
rip de o eğitimden geçmemiş insan yok, yoldaşlar. İnsanların eğitimine 
böylesine önem ve değer veriliyor o ülkede. İşte bunun için o ülkeyi 
emperyalistler dize getiremiyor.

Konferansımızın adı hep bildiğimiz gibi; “Sosyalizmin Bazı Güncel 
Sorunları.” Tümüne değinmek elbette mümkün değil. Hatta bu devrim-
ci önderlerin ve bu devrimin tüm yönlerini anlatmak da bir Konferansla 
ya da beş on Konferansla mümkün değil. Ama sadece bazı yönlere de-
ğinmekle yetinmek zorundayız, arkadaşlar.

Şu anda dünyada ve Türkiye’de en güncel, en yakıcı sorunu nedir 
sosyalizmin?

Buna sanıyorum hepimiz aynı yanıtı veririz: Dünyada esen gerici fır-
tına... Türkiye’de var olan da, bu gerici fırtınanın bir parçası, bir uzantısı-
dır... Tüm toplum geriye gitmekte, özellikle 1990’dan bu yana, arkadaşlar. 
Sosyal Demokratlar artık, adlarına liberaller denen -aslında hiç de liberal 
olmayan- Finans-Kapital partileriyle aynı çizgiye girdiler. Bugün Sosyal 
Demokratlık iddiasındaki partilerin ve kişilerin onlardan bir farkı var mı?

Hayır!
Dünyada da yok, Türkiye’de de yok.
İnsanlar da -ne yazık ki- geriledi ve hepsinden daha üzücü olanı 

devrimci hareketler de geriledi, yoldaşlar. İdeolojice geriledi, eylemce 
geriledi. Beyazıt örneği bunun bir parçası. Devrimciler mevlit okutuyor 
şehitler için.

Şimdi gerçekçilik neresinde bunun, yoldaşlar?
Che “gerçekçi olacağız” diyor. Gerçekten biz mevlide inanıyorsak 

yapalım, ama inanmıyorsak niye yapıyoruz?
Halkı kandırmak için.
Şehidimizin böyle bir ihtiyacı var mı? Böyle bir talebi var mı?
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Yok!
O zaman bu eylem devrimci değil, arkadaşlar.
Bu önderlerin bir özelliği de bu, yoldaşlar. Hangi metnini açsanız, 

hangi konuşmasını dinleseniz Fidel’in ya da Che’nin; tüfek gibi patlar. 
Hiç lafı dolandırmaz, hiç lafı evirip çevirmez, diplomasi yapmaz. Açık, 
net, kesin düşüncesini ve tavrını ortaya koyar. O bakımdan bu büyük 
önderlerin havaları bir yükseklikler havasıdır. Manevraya, ayak oyunla-
rına, demagojiye tenezzül etmez bu önderler. Hani Büyük Usta Marks 
da ilk anıt eseri Manifesto’da der ya:

“Komünistler inanç ve kanaatlerini saklayacak kadar alçal-
mazlar.”
(Uzun alkışlar...)

“Bırakalım ihtiyar Avrupa’nın tüm sömürücüleri korkudan tir 
tir titresinler komünizm heyulası karşısında.”

İşte biz de ne isek o olmalıyız, yoldaşlar. İnanmadığımız bir şeyi asla 
yapmamalı ve söylememeliyiz. İnandığımız bir düşünceyi söylemekten 
ve davranışı ortaya koymaktan da bir an bile geri durmamalıyız. Hani 
Kıvılcımlı da der:

“Trajedimden başka mirasım yok. Hiçbir malım mülküm yok. 
Tek mirasım trajedim.”

Aynı kavramı Che de kullanır, arkadaşlar. Devrimcinin trajedisidir 
bu. Yani tüm acılara, tüm zorluklara, işkencelere göğüs germek.

“Trajedim de doğru bildiğimi söylemekten ve yapmaktan bir an 
için bile gözümü kırpmamış olmamdır.”[26]

der Usta’mız.

Bu uğurda 22,5 yılını zindanlarda geçirir. Ve işkencecilerle her kar-
şılaşmasında onlara aynı yaptıkları şekilde karşılık vermeye çalışır; 
sözle ve davranışla, gücü yettiğince.

Bugünün en önemli devrimci görevi 
gerici rüzgâra karşı durmaktır

Sosyalist Kamp böyleyse devrimcilerin görevi ne, yoldaş lar?
Temel görevimiz, bu bayır aşağı gidişi önce durdurmak, sonra yeni-

[26] Hikmet Kıvılcımlı, Yol Anıları, Derleniş Yayınları, s. 225.
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den tırmanışa geçmek. Gerici fırtınaya göğüs ger mek. Onu etkisiz hale 
getirmek. En yalın gerçeklik: Devrim cinin görevi devrim yapmak. 
Ve devrim yapmak için de önce yolumuzu, yönümüzü netçe bilmeliyiz, 
açıkça, somutça görmeliyiz, yoldaşlar.

Bu geriye gidişin en belirleyici nedeni ne, dünyadaki geriye gidişin?
Bazı küçükburjuva yazarçizerler, dönekler, kaypaklar; “globalleş-

me” vb. aşağılık demagojilerle bu gidişi gözden gizlemeye çalışmak-
tadırlar, yoldaşlar. Ama gidiş açık: Yankee Emperyalizmi tüm dünyayı 
babasının çiftliği gibi gönlünce yağmalamak istiyor artık. Fütursuzca, 
utanmazca, alçakça, acımasızca...

Dünkü Milliyet’te vardı: Umur Talu, insancıl namusa sa hip bir 
burjuva yazarı, ama böylelerini bulmak bile; bizim sa tılmış, besleme 
medyada çok zor, yoldaşlar. İnsancıl namusa, aydın namusuna sahip 
insanları bulmak bile çok zor artık. 

ABD’nin önderliğinde Birleşmiş Milletler ve diğer emperyalist 
ülkeler -tabiî Birleşmiş Milletler o emperyalistlerin güdümünde yön-
lendirmesinde- bir “Dünya Uluslararası Ceza Mahkemesi” kurmayı 
planlıyorlarmış. Ve bunun raporu da hazırlanmış durumdaymış. Tem-
muz’da 185 ülkenin temsilcileri bir araya gelerek son şeklini vermek 
üzere toplanacaklarmış İtalya’da. Aşağılık Yankeeler buna insan hakla-
rı maskesini kullanarak cesaret edebiliyorlar, yoldaşlar. Yani dünyanın 
herhangi bir bölgesinde antiemperyalist, yurtsever, ulusal kurtuluşçu, 
ya da İşçi Sınıfı davası uğruna savaşan bir hareket; insan hakları mas-
kesi adı altında emperyalistlerce yargılanabilecek bu mahkemede, bu 
hareketin savaşçıları ve önderleri. Buna cüret edebilmekte artık Yankee 
Emperyalizmi.

Fidel de bir konuşmasında şöyle der:

“Bu aşağılık Yankeeler bütün saldırılarını bugünlerde insan 
hakları maskesi altına gizlemeye çalışıyorlar.”

Yani gerçekleri söyler. Ve Fidel şöyle devam eder: 
“Oysa bu canavarlar daha tarihlerine ilk adımlarını atarlarken 

Kızılderilileri katlederek başladılar işe. Kelimenin tam anlamıyla 
kökünü kazıdılar bir halkın. Ve onları gettolara, Avusturalya kan-
gurusu ya da benzer bir değişik türde hayvan sergiler gibi, bazı 
kolonilere hapsettiler.”

Dünyada insan hakları kavramını ağzına almaya layık ol mayanların 
en başında gelir ABD Emperyalisti Yankeeler. Buna rağmen bu dema-
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gojiye sarılıyor.
Bunun anlamı açık: O mahkemeye savcıları ve yargıçları kim ataya-

caktır? Bugün Birleşmiş Milletler Genel Sekreterini kim seçiyor, Gü-
venlik Konseyinde kimin borusu ötüyor?

Açık: ABD.
Kofi Annan’ı kim seçtirdi?
Açık: ABD’nin önerisi ve dayatmasıyla seçildi.
Ve yine ayık devrimci Kıvılcımlı, Birleşmiş Milletler’in de ulusla-

rarası emperyalizmin bir örgütü olduğunu ortaya koyar. Bu tarafsız bir 
örgüt değildir, sıradan bir örgüt değildir, ya da ulusların ve halkların 
eşitçe söz hakkına sahip olduğu bir örgüt değildir, der. Filistin dava-
sında da Kürt davasında da Körfez Savaşı sırasında da bunu çok açık 
görüyoruz ve görmekteyiz. Sadece emperyalistlerin çıkarlarına hizmet 
eder ve onların hoş göreceği, kabul edeceği kararlar alınır oralarda. İşte 
şimdi de böyle bir mahkeme kurmayı amaçlıyorlar.

Yine “Çok Yönlü Yatırım Anlaşması (MAI)” diye bir an laşma da-
yatmışlardır bugün insanlığa. Bu da ABD’nin önder liğinde, yoldaşlar... 
Yine besleme basının yazarları bile ortaya koymak zorunda kalmıştır. 23 
Şubat 1998 tarihli Milliyet, “Küresel Kapitülasyonlar” başlığı altında 
inceliyor, veriyor haberi. “Yabancı şirketlere devletler üstü haklar” 
diyor burada, bir başlık, bir alt başlık. Bir kaç paragraf okuyalım:

“1) Bütün sektörler yabancı sermayeye açılacak. Bazı ülkelerin 
telekomünikasyon, savunma sanayi, içki-sigara üretimi, kültür gibi 
yabancı sermayenin girmesine izin vermediği alanlar Çok Taraflı 
Yatırım Anlaşmasıyla açıla cak. Gümrük Birliği icra veya tarife dışı 
engeller yöneti miyle yerli sanayinin korunması ortadan kalkacak.

“2) Yabancı sermayeli yatırımlar korunacak. Hükümet veya 
rejim değişikliklerinden yabancı sermaye etki lenmeyecek. Eğer 
hükümetin politikasından yabancı şirket zarara uğrarsa bu zarar 
hükümetten tazmin edilecek. Anlaşmazlıkta yabancı şirketlerin 
bulunduğu ülkelerin yasaları değil; uluslararası tahkim kurulu ka-
rarları geçerli olacak.”

Düşünebiliyor musunuz, yoldaşlar?
Ceza Mahkemesi gibi bir de “Uluslararası Tahkim Kurulu” ku-

ruyor emperyalizm. Her türlü anlaşmazlıkta son sözü o kurul söylüyor. 
Artık devletlerin yasaları kâğıt üzerinde… Birer çöplük…

“Bütün ülkeler için aynı prosedürler uygulanacak. Ya bancı 
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sermaye hangi ülkede yatırım yaparsa yapsın, çok taraflı yatırım 
anlaşmasının hükümleri geçerli olacak tüm dünyada. Yatırım, 
sermaye, döviz hareketleri, kâr transferi, doğal kaynaklar, çevre, 
gayrimenkul alımı, özelleştirme gibi konularda sınırsız özgürlük 
gelecek. Anlaşmaya imza atan ülkeler anlaşma hükümlerine aykırı 
hareket edemeyecek. Anlaşmadan en az 5 yıl çıkamayacaklar. Çı-
kanlar ise 15 yıl bu anlaşmaya bağlı kalacak.”[27]

“ABD ön planda” diyor yine bir alt başlıkta. Ama zama nımız yok. 
Yani bunun yalınca anlamı: Tüm dünya, başta ABD ve benzer devlet-
lerin babalarının çiftliği haline dönüştürülecek. Gönüllerince at oynata-
cakları bir pazar ve hammadde talanına dönüştürülecek. Bu da, hazır-
lıklar sürüyormuş, imzalanacak. Bir haber arada kaçmış böyle. Bizim 
sermaye sözcüsü yöneticilerin bu konuda hiç sesi soluğu çıkmıyor, 
dikkat ederseniz. Hiçbiri, iktidarından muhalefetine, tık demiyor. Bu, 
ulusal onurun, sınırların, bayrakların hiçe sayılması, ortadan kalkma-
sı... Hani ABD NAFTA ile Meksika’yı yağmalamıştı, hatırlayacaksı-
nız. Sonra 2005 yılında yürürlüğe girecek olan ve tüm Latin Amerika 
ülkelerini kapsayacak “Chicago Antlaşması”nı yapmıştı. Tüm Latin 
Amerika ülkelerini yağmalamayı planlıyor bu anlaşmayla ABD serma-
yesi, tüm Latin Amerika’yı artık rahatça yağmalayabilecek. Hiçbir sı-
nır, yasa, ulus farkı ortada kalmayacak.

Bir Dinleyici: Dünya devletine mi gidiyoruz Sayın konuşmacı. Yani 
böyle bir cereyan var. Bunlar onun ön çalışması mıdır?

Sait Kıran Yoldaş: İsterseniz sorunuzu ikinci turda, arkadaşımız 
konuşmasını bitirsin, ikinci turda soralım lütfen.

Nurullah Ankut Yoldaş: Halkların ve ulusların eşit söz sahibi ol-
dukları bir dünya devletine gitmiyoruz ne yazık ki. Tam tersine Fidel’in 
de İşçi Kongresi’nde sözünü ettiği gibi, dünyanın nüfusça % 15’ini 
oluşturan bir avuç azınlık büyük emperyalist devletin, dünyanın nüfus-
ça % 85’ini oluşturan büyük kesimini gönlünce sömürebileceği, yük 
hayvanı gibi kullanabileceği bir vahşi sömürü ve vurgun düzenine gi-
diyoruz. Bunu amaçlıyor ABD. Ve bunun planlarını yapıyor. İşte buna 
dur demek; biz gerçek devrimcilerin, gerçek İşçi Sınıfı önderlerinin ve 
halk önderlerinin görevi, yoldaşlar. En önemli görevimiz bu.

[27] Milliyet, Küresel Kapitülasyonlar, 23 Şubat 1998. 
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Sosyalist Kamp’ın çöküşünün 
nedenlerini bilince çıkarmak, 

devrimimizi kolaylaştırır, 
devrimin geleceğini garanti altına alır

Pekiyi neden bugünlerde bu gidiş hızlandı? Halklara da yatılıyor, 
böylesine acımasız bir şekilde, pervasızca?

Bildiğimiz gibi 1990’ların başında Sosyalist Kamp yıkıldı. Tüm 
yanlışlarına rağmen, tüm bürokratik, biçimcil sosyalizmlerine rağmen 
bu Kamp; göreli bir biçimde de olsa insanlığı koruyordu, yoldaşlar. 
Ama bu zayıf bendin de yıkılması, ortadan kalkması emperyalistleri 
böylesine fütursuzlaştırdı, onların hayvancıl niyetlerini ortaya açıkça, 
utanmadan koymalarına yol açtı. O zaman sormamız gereken temel 
soru şu, yoldaşlar:

Sosyalist Kamp neden yıkıldı? O kampı çöküşe götüren en 
önemli nedenler nedir?

Bu soruya yanıt olarak şöyle bir soru da sorabiliriz:
Bir milim bile gerilemeden Küba neden dimdik ayak tadır, tüm 

saldırılara rağmen, tüm komplolara rağmen?
Bu ikinci soruya verilecek yanıt, birinci soruyu da çözebilir, aydın-

latabilir. Zaten diyalektiğin bir kanunu var: Her şey birbirine bağlı. 
Bu her olayda açıkça ortaya çıkar, yoldaşlar. Diyelim sıradan bir spor 
karşılaşmasında: bir takım neden hep kazanıyor, ya da bir kişi mücadele 
sporlarında? Diğer takımlar ya da insanlar neden yeniliyor? Basit bir 
mücadelede, bir kavgada bir kişi ya da bir grup neden üstün geliyor? 
Onun nedenini bilirsek yenilginin nedenini de biliriz. Çünkü başarının 
nedeni, yenilginin eksikliğini ortaya koyar, gösterir bize, yenilenin ek-
sikliğini. Yani zafere ulaşanın, başaranın başarısının nedenini, başara-
mayanda neyin eksik olduğunu gösterir bize, yoldaşlar. O bakımdan 
Küba Devrimi’ni incelemek, anlamak Sosyalist Kamp’ın neden yıkıl-
dığının düğümünü çözer. İşte olaya bu çerçevede yaklaşmak gerekiyor.

Şimdi bu soruya girerken, yoldaşlar, yüzyılımızın Dev rimler Kartalı 
Lenin’e dönelim kısaca. Lenin şöyle der:

“Proletarya Diktatörlüğünün özü, ruhu, onun başlıca ruhu; 
emekçilerin ileri müfrezesi, öncüsü, biricik önderi olan proletarya-
nın örgütünden ve disiplininden ibarettir.”

Demek ki yoldaşlar, gerçek bir sosyalist iktidarın, prole tarya dik-
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tatörlüğünün başlıca ruhu; proletaryanın örgütünden ve disiplininden 
ibaretmiş. Demek ki proletarya; gerçek bir partiye ve disipline sahip 
olmalıymış, devrimci görevini, devrimci davasını sonuna kadar savu-
nabilmesi için.

O zaman, parti nedir?
Hani Proletarya Diktatörlüğünün ruhu; partiden ve disiplininden 

ibaret ya. Parti ne? Bunu sormalıyız.
Bunun en önemli iki kriteri var, yoldaşlar, gerçek bir Proletarya Par-

tisinin, iki karakteristiği var:
1- Özeleştiri yapacak parti.
Çünkü insanlar olsun, örgütler olsun hatalar ve yanlışlıklar karma-

şasıdır. Doğru, yanlışın bir diğer yönüdür. Biz yanlışlarla boğuşarak, 
mücadele ederek, onları ayıklayarak doğruyu buluruz, yoldaşlar. Hani 
dedik ya hayatta dümdüz gidiş yoktur, diye. Hep doğru yoktur yalnız-
ca, hayatta. Her kavgada bu böyle. Küba Devrimi’nin başlangıcından 
söz ettik biraz önce. 82 gerillacı karaya çıkışlarından 3 gün sonra, 5 
Aralık 1956’da, Alegría de Pío’da pusuya düşüyorlar. 12 kişi kalıyor-
lar yalnızca. 70 yoldaşlarını kaybediyorlar. Bir yanlışa düşüyorlar yani. 
Demek ki hayatta doğrularla yanlışlar hep iç içe. Ama önemli olan, Le-
nin’in de dediği gibi:

“Akıllı adam, yanlış yapmayan adam değildir. Akıllı adam kü-
çük yanlışlar yapan ve yanlışlığını gören ve tekrarlamayan adam-
dır.”[28]

Marks Usta da hep der ya, Kıvılcımlı da hep tekrarlar; “Mükemmel 
adam ölmüş adamdır.”

Çünkü hiçbir eylemi yoktur ölmüş adamın. Düşünen ve davranan, 
savaşan, dövüşen her insan hata yapar. İşte örgütler de hata yapar, yol-
daşlar.

O bakımdan bir önderin ve partinin en önemli kriter lerinden 
birincisi: Özeleştiri yapabilmesidir. Çünkü hata lardan ancak özeleşti-
ri yaparak arınılır. Ama biz hatamızı, yanlışlığımızı, eksikliğimizi giz-
lersek ondan kurtulabilir mi yiz? Kesince kurtulabilir miyiz ondan?

Bu olanaksız. O bakımdan hatamızı açıkça, dürüstçe, mertçe ortaya 
koyacağız.

[28] Lenin, “Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalığı, Sol Yayınları, s. 26-27.
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“Bolivya Günlüğü”nde de Che anlatıyor. Savaşın (geril lanın) onun-
cu ayında pusuya düşüyorlar ve üç değerli yolda şını kaybediyor Che. 
Ve çok öldürücü bir yara alınıyor orada, çok önemli bir yara alınıyor. Ve 
ilk kez yeniliniyor Barrientos kuvvetleri karşısında.

Ve Che “Bolivya Günlüğü”ne o günü işlerken, “BOZGUN” (bü-
yük harflerle), kavramıyla başlar. Yani şöyle olduydu, böyle olduydu 
demez. Her ayın bilançosunu yapar ayın sonunda. Ve o ayın hatalarını, 
yanlışlarını ortaya koyar, değerlendirmesini yapar ve alınması gereken 
yeni kararları, tutulması gereken yeni yolu gösterir. Ve her eylemden 
sonra da, o eylemin bir değerlendirmesini yapar. Doğrularını ve yanlış-
larını ortaya koyar, o eylemin. Hem kendini eleştirir. Hem yoldaşlarını 
eleştirir.

Sadece düşmana karşı değil aynı zamanda doğaya karşı da -acımasız 
bir doğa içinde- savaşmaktadır Che ve yoldaşları. Son derece engebeli, 
balta girmemiş ormanlarla kaplı bir alanda savaş vermektedirler. Do-
ğaya karşı verdikleri mücadele bile, Fidel’in deyimiyle, bir destandır. 
Ve iki yoldaşlarını sulara verirler, kaybederler, doğaya verirler. Çünkü 
basit bir ırmak bile bir anda yağan yağmurla geçit vermez bir nehre 
dönüşüveriyor. Arazi o denli engebeli ki, insanın ayağı yere değmesine 
rağmen hızla, büyük bir hızla akan sular insanı sürükleyip götürüp bir 
girdabın içerisine sokuveriyor. İşte o zor günlerden birinde Che yani 
böyle bir ortamda bile Che, her zaman yaptığı gibi soğukkanlıca, bilinç-
lice değerlendirmesini yapar, hatalarını koyar. Biraz önce konu ettim. 
“Ateş ettim tutturamadım.”, der. Böylesine özeleştiri yapacağız. İşte 
Küba’nın ayakta kalabilmesinin bir nedeni de bu.

Yalan ve Demagoji
devrimci bir hareketin ölümü demektir

Dikkat edersek bütün nedenler hep bir noktaya doğru eği lim gös-
teriyor, bir odağa doğru akıyor, böyle: Gerçekçi ol mak. İşte gerçekçi 
olmak da hatalardan ders çıkarmayı ve o hatayı açıkça ortaya koymayı 
gerekli ve zorunlu kılar. İşte o bakımdan bir Partinin, Proletarya Par-
tisinin, gerçek bir partinin ve önderlerinin birinci kriteridir, özeleştiri 
yapabilmek.

Önderlerinin de tabiî... Başta önderlerinin...
Bir de bizim bazı devrimci arkadaşlarımıza, yoldaşlarımıza bakıyo-

ruz, eleştiriyoruz. 1 Mayıs’ta “30 bin kişiydik “diyorlar mesela, öbürü 
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“15 bin kişiydik” diyor, öbürü “10 bin kişiydik” diyor. Ama yazık ki 
Türkiye’de bu rakamları sürükleyecek devrimci hareket, Türk Solunda 
şu anda yok, yoldaşlar. Yüzlerle ve binlerle hareket ediyoruz sadece. 
Türk Solunda 10 bin insanı sürükleyebilecek bir devrimci hareket yok.

“30 binim” diyen hareketin 3700 olduğunu, iki yıl önce, matema-
tiksel bir kesinlikle ortaya koyduk. Buna tek rakamla yanıt vermedi, 
sadece mart kedisi azgınlığıyla yüzümüze pıfkırdı o arkadaşlar. Vay sen 
bizi nasıl eleştirirsin, nasıl bize böyle dersiniz, biz sizi bize yakın bi-
lirdik, niye böyle yaparsınız gibi... Ama yalanlarla, abartılarla bir yere 
varamayız ki...

Başka bir grubu eleştiriyoruz, başlangıçta o da karşı çıkıyor bize, 
ama şimdi o grup parçalandı, ikiye bölündü. Ayrılanlar diyor ki: Sizin o 
zaman bizim için söylediğiniz rakam doğruydu. Biz kendi iddia ettiği-
miz sayıda değildik, sizin söylediğiniz sayıdaydık diyorlar, bugün bize. 
E, şimdi, yalanlarla, abartılarla önce kendimizi kandırırız, hatalarımızı 
gizleriz ve çıkış yollarımızı kapatırız, tıkarız. Arkadaşlar, bu salonda di-
yelim 250, ya da 200 kişiyiz. Saymadık biz. Desek ki biz 1000 kişiydik 
yahut 500 kişiydik.

Bu ne olur?
Kendimizi kandırmış oluruz başta, kendimize karşı güvenimiz sar-

sılır. Ve yoldaşlarımızı ve diğer bize inananları kandırırız. Hayır, yol-
daşlar.

Küçüklüğümden beri yine büyüklerimizin bize öğrettiği bir şey var: 
“Oğlum insanda her zaman aynaya bakacak yüz olmalı, en önemli 
şey budur.”, derlerdi bize. İşte o yüz de: yalan söylememekle, dürüst 
olmakla, hak yememekle, cesur olmakla sağlanır, yoldaşlar. Biz yalan 
söylersek vicdanımız bizi yargılar her şeyden önce. Aynaya baktığı-
mız zaman ne deriz kendi kendimize? Sen yalan söylüyorsun, deriz. 
Ve başımız dik olarak, yüzümüz ustura gibi bilenmiş olarak, böyle bu 
yoldaşların yüzü gibi (Che-Fidel-Camilo Yoldaşları göstererek, y.n.) 
bakamayız; ne kendimize, ne düşmanımıza. Zaten bu bakışlarda fotoğ-
rafı çeken yoldaşın anlattığı gibi, kin ve nefret var Yankeelere. Çünkü 
Yankee Emperyalizmi, Belçika’dan Küba’ya silah getiren bir gemiyi, o 
emperyalizmin casus örgütü CIA havaya uçuruyor ve 80 Küba insanını 
katlediyor. Onların cenaze töreninde çekiliyor bu resim.
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Önder:
Halk içinde denizde balık gibi olmalı

Ve yine, tanıyan bütün yoldaşların söylediği gibi, hiç ön plana gel-
meyi, ön plana çıkmayı, kendini göstermeyi, kendini makyajlama-
yı sevmezdi Che, derler. Konuşmaları bile hep Fidel’in zorlamasıyla 
olmuştur, derler. Yine fotoğrafları var burada. Bazı dergilerde çıkmış. 
Küba’da Zafer sonrasında Che’nin fotoğrafları var. Ayağında yıpranmış 
bir postal, yine bol, hırpani, hırpalanmış bir askeri pantolon ve gömlek 
üze rinde. Kendini göstermek, makyajlamak nefret ettiği bir şey, bu ön-
derin. Hatta küçüklüğünde bazı arkadaşları... Saçını ve sakalını böyle 
uzatması da o işlerle uğraşmayı sevmemesinden, yoldaşlar. Küçüklü-
ğünde bazen tersi bir eğilimi uygulamış. Hep kısacık kestiriveriyormuş 
saçlarını. O yüzden arkadaşları traşlı “El Pelado” lakabını koymuşlar.

Fidel Tapanez: “El Peludo”
Nurullah Ankut Yoldaş: “El Peludo” lakabını koymuşlar. Yine 

bazı arkadaşları hırpani; “el Chancho”, derbeder, kötü giyimli, dökün-
tü giyimli, eski elbiselerle giyinen anlamında... Zaten kendisini sosya-
lizmle, Marksizmle ilk tanıştıran Arjantinli avukat Ricardo Rojo, La 
Paz’da bir varlıklı Arjantinlinin evinde Che ile karşılaştığı zaman, ilk 
dikkatini çeken şey kılık kıyafeti oluyor. “Son derece solmuş, dökün-
tü bir ceket vardı üzerinde ve bir köşede oturuyordu.”, diyor.

Yine başka bir yoldaşı; “Bu gezileri sırasında üstü başı perişan 
haldeydi. Ona zorla bazı giysiler kabul ettirmek zorunda kaldım. 
Çünkü bu tür kabulleri de reddederdi genellikle.”, diyor.

İşte yalan söylersek -her şey birbirine bağlı ya, diyalektiğin bir ka-
nununa göre- kendimizi makyajlamış, gizlemiş, ol duğumuzdan başka 
türlü göstermiş, yani hatasız, hata yapma yan, yanılmaz büyük lider gibi 
sunmuş oluruz. Bu da gerçek devrimcilikten uzaklaştırır bizi.

İşte böyle liderlerin yönetiminde olduğu partilerden dolayı, Sosya-
list Kamp’ı oluşturan partiler gerçek sosyalizmden uzaklaştılar. Dev-
rimci ruhlarını öldürdüler önce. Gerçek Proletarya Partisi olma karak-
terlerini yitirdiler. Ve o yüzden Fidel’in de işaret ettiği gibi, kitlelerle 
olan bağlarını kopardılar. Çünkü devrimci insan akıllı insandır, sıradan 
insana göre daha akıllı, daha fedakâr, daha yiğit, daha cesur, daha kali-
teli insandır. Çünkü yüz yıllardır, hatta bin yıllardır süren ezilme, bas-
kı, zulüm ve yüz yıllardır süren -15’inci Yüzyıldan bu yana- kapitalist 
sömürü; halkın, halkların ve İşçi Sınıfının kişiliğinin gerçek gelişimini 
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engeller. Biliyoruz Halkımızı, Kara Halkımızı... Günlük gailelerinden 
dolayı, geçim derdinden dolayı okuyamaz, bilgilenemez, bilinçlene-
mez, büyük bir kesimi tabiî, yoldaşlar. İşte o yüzden; Proletarya Parti-
leri de İşçi Sınıfının ve halkın diğer kesimlerinin en yetenekli, en zeki, 
en fedakâr, en cesur, en kararlı, en bilinçli unsurlarından oluşur. Prole-
tarya Partisi tüm sınıfı kapsamaz. O sınıfın bir azınlığını, en fedakâr, 
en kaliteli azınlığını içine alır. E, bu insanlar aptal değil... Biz bir yalan 
söylersek, iki yalan söylersek ne olur?

Bizden korktuğu için ya da başka nedenlerden bizim bu eksikliğimi-
zi yüzümüze karşı söylemese de, söyleyemese de o insanlar bize karşı 
güvenlerini ve saygılarını yitirirler.

İşte biraz önce sözünü ettiğim devrimci hareketin kopuşan bir par-
çası bugün, sizin söylediğiniz doğruydu, o zaman bizim önderlerimizin 
yazdıkları, bizim siyasi hareketimizin sözcülüğünü yapan yayın organı-
nın verdiği rakam yanlıştı, diyor. Ve işte o tür yanlışlar belki bu insanla-
rı kopuşmaya, parçalanmaya götürdü, yoldaşlar. O yüzden bir partinin 
en belirleyici karakteri: ÖZELEŞTİRİ YAPABİLECEK...

Şimdi Sosyalist Kamp’ı oluşturan ve bugün yok olan ülke lerin parti-
lerine bakalım bir: Özeleştiri on yıllardan bu yana işliyor muydu, işledi 
mi hiç, tanık olduk mu buna, yoldaşlar, bu partilerde? Eleştiri-özeleştiri 
mekanizması işledi mi?

Tek taraflı, yalnızca yukarıdakiler aşağıdakileri eleştirdi. Ama aşağı-
dakiler yukarıdakilerin yanlışlarını dile getirebildiler mi hiç?

Hayır.
Ama İşçi Kongresi’nde bakın Fidel ne diyor?

“İşçiler ne arzu ediyor, istekleri neler, düşünceleri neler, sorun-
ların nasıl çözülmesini istiyorlar? Onları öğrenmek için tüm Polit 
Büro ve Hükümet buradayız.

“Her türlü bürokrasiye karşı işçiler hesap sorduğu zaman, he-
sap vermek için bir bakanı makamından çağırmak durumunda 
kalmayalım diye hepsini buraya getirdik.”

İşin özünü kavramış, yoldaşlar, o önderlik. İşçiler hesap soracak, 
önderlik verecek. Sadece halka komutlar, emirler vermeyecek, (gerek-
tiğinde ölmeyi de emredecek, bu önderler etmişlerdir ama kendileri de 
onların yanında olmak kaydıyla) onların ne istediklerini de bilecek. Fi-
del için Che:

“Bir doğa gücü”, der.
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“Müstesna bir kişilik”, der.
“Halkın ne istediğini, ne arzu ettiğini çabucak kavrardı.”, der.
“Biz 1960’ın ikinci yarısında büyük toprak reformunu gerçek-

leştireceğimiz zaman bunu baştan planlayarak yapmadık. Halk 
bunu istediği için, halkın arzuları bu yönde olduğu için biz bunu 
halktan öğrenerek yaptık.”, der.

“Fidel’in böyle bir yeteneği vardı, çok kısa bir sürede halkın 
istediklerini, duygularını kavrardı.”, der.

İşte burada ikinci özelliğe geliyoruz yoldaşlar. Demek ki Sosyalist 
Kamp’a baktığımız zaman önderleri eleştirebilen -maddeyi özetlersek- 
bir olaya tanık olduk mu biz, Stalin za manından başlamak üzere Sov-
yetler Birliği’nde?

Hayır, yoldaşlar.
Sonrasında önderlerin ve partinin yönetiminin daha aşağı birimler 

tarafından, İşçi Sınıfı tarafından, sendikalar ta rafından, Sovyetler tara-
fından, kooperatifler tarafından eleşti rildiğine tanık olduk mu biz?

Hayır.
Çin bugün sosyalizm ile kapitalizm arasında sallantıda ise… Ki 

ekonomi hâlâ sosyalisttir bugün ve sosyalist bir ülkedir Çin. Ama ön-
derlikler ne yazık ki onurluca sosyalist bayrağı taşıyamamaktadırlar. 
Sağlıklarında Çin’de önderlik hiçbir zaman hatasını kabul etmemiştir. 
Edememiştir. Özeleştiri yapamamıştır. Avrupa’nın diğer çöken sosyalist 
ülkelerinin liderliklerine baktığımız zaman, yine aynı şeyle karşılaşırız.

Demek ki hatalarımızı bir an için gizleyebiliriz ama bunlar sonun-
da ölümcül yanlışlar olarak karşımıza çıkarlar. Ve yalnız bizleri değil, 
bizlerin bir dönem için, bir süre için kabul ettirdiği büyük önderlik ima-
jıyla birlikte, partileri de ve sosyalist iktidarları da beraberlerinde alıp 
götürüp yok ederler. Gerçek kendine güvenli insan; kararlı, sarsılmaz 
insan, hatalarını gizlemeye, hatasını saklamaya tenezzül etmez ki, yol-
daşlar.

Bu önderlerin üçü de birer kararlılık anıtı, arkadaşlar. Gerçek bir 
devrimci derken biz; tek bir cümleyle özetlersek, şöyle deriz: Bilimli, 
Bilinçli, Kararlı.

Demek ki en vazgeçilmez üç önemli kavram, üç önemli nitelik, ka-
rakteristik bir devrimci için...

Ne zor şartlar altında dövüşüyorlar ama bir an için inançları ve mü-
cadeleye hazır olma arzuları, kararlılıkları sarsılmıyor. Bolivya orman-
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larında 10 ay süren kan kusturucu bir savaş süreci içinde, 56 yoldaşla 
başlamışlar, 22 yoldaşa düşmüşler... Ve işin acı yanı bir tek köylü geril-
laya katılmamış. Halk desteğine sahip değiller. Hatta Che’nin “Bolivya 
Günlüğü”nün son bölümlerinde belirttiği gibi, birer muhbire dönüşmüş 
köylüler. Çünkü CIA da aynı anda danışmanlarıyla, akıl hocalarıyla, 
tekniğin son sözü olan silahlarıyla, helikopterleriyle birlikte Bolivya’ya 
geliyor ve gerillanın karşısına çıkıyor. O denli aşağılık demagojilerle 
köylüler kandırılıyor ki, son saatlerinde La Higuera köyündeki iki odalı 
kerpiç ilkokulun bir odasında Che tutsak, yaralı, elleri kelepçeli... Kö-
yün henüz 22 yaşındaki genç öğretmeni gelir Che’yi görmeye. Daha 
sonraları  Che hakkındaki gözlemlerini şöyle dile getirir:

“Ben korkutucu bir haydutla karşılaşacağımı umuyordum, 
öyle anlatılmıştı bana. Ama son derece sempatik bir dış görünüşü 
ve alaycı bakışları vardı. Benim için gözlerine bakmak mümkün 
değildi.”

Ve Che şöyle der:

“Biz Küba’da bu tür binaları artık hayvan ahırı olarak bile kul-
lanmıyoruz. Bunlar çoktan Küba’da tarihe karıştı. Böyle bir yerde 
köylülerin çocukları nasıl eğitim alabilsinler ki?”

Yani onuncu ayın sonunda bile, böylesine zor şartlar altında iken 
bile ve en acı tarafı da gerilla henüz halktan bir destek almamış, tam 
tersine bazı köylere girdiği zaman gerilla, halk kaçıyor korkudan, köyü 
terk ediyor, o şartlardayken bile kararlılığı bir an için olsun sarsılmaz, 
mücadele azmi bir an için olsun sarsılmaz.

Ve “Bolivya Günlüğü”nün bir yerinde bir bölgedeki düş man müf-
rezesinin karakolunun olduğunu öğrenir ve oraya doğru yola çıkarlar. 
22 kişi kalmışlardır. Kendilerinin peşine düşen, tekniğin son sözü si-
lahlarla peşine düşen; bazı rakam lara göre 1800, bazılarına göre 2000 
bazılarına göre de 2500 kişilik bir düşman ordusu var. Buna rağmen 
mücadeleyi ya vaşlatmaz. Böylesine kararlı...

Demek ki bu önderler bir kararlılık anıtı, yoldaşlar. Baş langıçta bi-
linçli olduklarını kendileri iddia etmiyorlar, bilinç sizdik, diyorlar. Ama 
devrim süreci içerisinde hızla bilinçle niyorlar. Ama inançları ve karar-
lılıkları en yüce düzeyde... Zaten böyle olan insanlar yalanlara, kendile-
rini kandırmaya, kişileri kandırmaya asla tenezzül etmezler. Çünkü gü-
venleri her zaman için tamdır. Ve olduklarından başka türlü görünmek 
istemezler, neyseler öyle görünmek isterler. Çünkü kendi hallerinden 
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memnundurlar.
Ve o korkunç şartlar altında gerillayı oluşturan bazı un surların karar-

lılıkları sarsılır. Che hemen açıkça;
“Böylesine bir mücadele insanlığın en yüce mertebesine ulaştı-

rır bizi. Ve gerçek insan olmayı öğretir bize. Ama her ikisini de ya-
pacak cesareti olmayanlar bunu açıkça dile getirsinler ve gerillayı 
hemen terk etsinler.”, der.

Kübalıların hepsi sonuna kadar var olduklarını söylerler. Bolivya-
lıların bir kısmı sonuna kadar varız derler, bir kısmı sessiz kalırlar. Ve 
Bolivyalıların, özellikle sessiz kalan unsurlarıyla Che, tek tek konuşur. 
İsterlerse hemen gerillayı terk edebileceklerini söyler. Böylesine açık, 
çünkü bu gönüllülük savaşı. O en yüce mertebeye ulaşmak için müca-
dele edecek cesareti olmayan, orada kalmamalı der.

İşte böyle önderler kitlelerle elbette bağ kurar, yoldaşlar. Demek 
ki Proletarya Partisinin İkinci Önemli Karakteris tiğine geliyoruz. 
Önderlikle kitleler arasında sürekli iletişimi sağlayan teller olacak, yol-
daşlar. Lenin Usta bunu volan ka yışlarına benzetir. Ya da hareket iletici 
kayışlar, der. Yani önderliğin emirlerini kitleler hemen anlayacak ama 
önderlik de kitlelerin arzularını, düşüncelerini, isteklerini anında öğre-
necek. Yani önderlikle kitle, baş ve bedene benzeyecek. Be denin en 
uzak noktasında, en küçük bir organında olan bir ra hatsızlık, bir diken 
batsa, anında merkezi sinir sisteminde kendisini belli eder ve ona kar-
şı bir tepki koyar beyin. İşte kitlelerle önderlik arasında böylesine bir 
iletişim sağlanacak. Bu var ise, önderlik; problemleri bilimin, bilincin 
ışığında çözerek komünist topluma doğru insanlığı, kitleleri sürükler. 
Böyle bir bağ var ise kitleler de önderliğin gösterdiği yolda her türlü 
fedakârlığı yaparak, ölümü bile gözlerini kırpmadan göze alarak, mü-
cadele ederler. Tıpkı Che’nin Kübalı yoldaşları gibi...

Che Bolivya’ya giderken çağrısını yaptığında, Fidel’in de yimiyle, 
bir teki çağrısını kabul edip etmemekte tereddüt gös termiyor ve hepsi 
de son soluklarını o kavganın içinde veri yorlar. Biri Marcos... Disiplin-
sizdir. Sürekli disiplinsiz dav ranışlarda bulunur ve Che birkaç uyarıdan 
sonra tepem attı, der, birinde. Çünkü bir başka yoldaşının göğsüne ma-
çetesi ile vurur ve tehdit eder. Bunun üzerine Che; eğer bunu yaptıysan 
gerilladan şerefsiz bir şekilde atılacaksın, der. Marcos’un yanıtı: böy-
lesine gerilladan atılmaktansa beni kurşuna dizin, der ve şereflice bir 
kahraman olarak hayatını verir. Çünkü böyle bir komutanın önderliği 
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altında savaşmak ve ölmek şereflerin ve mutluluğun en yücesi o insan-
lar için. Böylesine bir iletişim var, yoldaşlar.

İşte bugün de Küba Halkı ile Küba Önderliği arasında aynı bağ 
var, aynı ilişkiler var. Emperyalistlerin bütün gelişkin savaş araçlarına 
rağmen, işte bundan dolayı Küba Önderliği bir tek adım olsun geri at-
mıyor. Çünkü Halka güveniyor. Çünkü Halkın sloganı biliyoruz: “Ya 
Özgür Vatan! Ya Ölüm!” Başka bir seçenek yok! Bu çok açık. Bir 
halkı yok etmek günümüzde olası değil. Bu şartlarda bir ulusu, bir halkı 
yok etmek olası değil. Hiçbir güç yok edemez. Bu da açık bir gerçek. 
O zaman Küba Halkının ve Küba Devrimcilerinin Yankee Emperya-
lizminden korkmaları için bir neden yok. Böylesine birleşmiş bir halk, 
yenilebilir mi?

Yenilemez! Ne ekonomik zorluklardan ne askeri tehditlerden en 
ufak etkiye, korkuya, kuşkuya kapılmaz.

Geçtiğimiz yıldı sanıyorum, yine Yankeeler kararlılığını denemek 
için iki uçak gönderdiler Küba hava sahasına ve Küba Devrimcileri 
anında onları okyanusun dibine gömdüler. Biliyorlardı ki, Yankeeler 
Küba Devrimcilerinin ve Küba Halkının cesaretini, kararlılığını test 
ediyorlardı. Bunu çok iyi anladı Önderlik. Ve 1959’dan bu yana yapılan 
tüm testlerde yenik çıkan hep emperyalistler oldu. Bugün de öyle. Ve 
bun dan sonra böyle olacağına, böyle devam edeceğine biz de Kübalı 
Yoldaş’ımızın belirttiği şekilde, aynı inançla katılıyoruz.

Disiplinin özü ne proletarya açısın dan?
Aşağı yukarı disiplinin özünü de, bu arada, ortaya koymuş olduk. 

Yani önce teorik bilinçle yol gösterecek, çözüm yolunu bulacak, zafere 
giden en kısa, en acısız, en kolay yolu bulacak önderlik. Bunu bulamı-
yorsak, bunu gösteremiyorsak, saygınlığımız sarsılır, yoldaşlar. Demek 
ki disiplinin en başta gelen unsurlarından biri bu. Önderlik bu niteliğe 
sahip olacak. Bu da bilimli ve inançlı olmakla gerçekleşir.

Bir Dinleyici: Hoca’m, özür dilerim. Bir ara verebilir miyiz? 3 
saat oldu. Arkadaşlarla söylediklerinizi kaçırmak istemiyoruz. Önemli 
şeyler söylüyorsunuz. Ama üç saatlik bir oturum da bizim için... Çay, 
sigara, diğer ihtiyaçlar için... Kusura bakmayın dinleyiciler arasından 
konuşmak istemezdim.

Nurullah Ankut Yoldaş: Okulda pedagoji de okuduk, yoldaşlar. 
Arkadaşımızın uyarısını son derece yerinde buluyoruz. O bilimin söy-
lediğine göre 35’inci dakikadan sonra dikkat zayıflar derslerde ve o ne-
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denden okullarda dersler 45 dakikadır. Bir buçuk saati aşmamalı dersler 
ve konuşmalar, tartışmalar, der, aynı bilim. Ama önderlerimizin söyle-
diği gibi bu gerçeklik ama imkânsızı başarmak zorundayız, yoldaşlar. O 
yüzden sözü uzatmak durumunda kalıyoruz, daha programımızın üçte 
birini işleyebildik yazık ki. Çoğu zaman olduğu gibi... Ama tabiî arka-
daşımızın uyarısını da son derece haklı ve yerinde buluyoruz. İsterseniz 
bir ara verdikten sonra sorularla birlikte kalan bölümümüzü işlemeye 
devam edelim, yoldaşlar. Çünkü başta da belirttiğim gibi tek başına bu 
gündemimize aldığımız ko nulardan birini işlemek bile bir Konferansın 
değil, günlerce sürecek bir Konferansın zamanını doldurmaya yeter de 
artar bile. Şimdilik ara verelim yoldaşlar.

(Alkışlar...)

Sait Kıran Yoldaş: Arkadaşlar, 20 dakika ara veriyoruz.



İkinci Kitap
İkinci Bölüm

Tartışmalar
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Sait Kıran Yoldaş:
Konferansımızın ikinci turunda sorular-yanıtlar bölümüne geçiyo-

ruz. Soruları sözlü olarak alacağız. Önce tüm soruları toplu olarak ala-
cağız. Sonra Konuşmacı Arkadaş; bunları kendi içinde gruplandırarak 
sorularınıza cevap verecek. Soru sormak isteyen arkadaşlar söz alarak 
sorarlarsa... Kendinizi de tanıtırsanız seviniriz.

Sorular
Kazım Köroğlu: Eğitim emekçisiyim, emekli eğitim emekçisiyim.
Sosyalizmin hurafe, devrimciliğin öcü olarak gösterilmeye çalışıldı-

ğı bir süreçtir, yaşadığımız süreç. Böylesi bir talihsiz süreci yaşıyoruz. 
O nedenle sosyalizmin sorunlarının tartışıldığı bir Konferansın düzen-
lenmesi bana göre oldukça olumludur, yerindedir ve zamanı da iyi se-
çilmiştir. İkinci bir sorum, daha çok sorularım olacak da, özellikle bu 
soruya yanıt aldıktan sonra. Bu Konferansa katılanlar, yani homojen bir 
kitleyi mi hedeflemiştir, heterojen bir kitleyi mi? Bu soruya yanıt aldık-
tan sonra açacağım şeyi... Diğer sorularım da var da, bu soruya yanıt 
aldıktan sonra, diğer sorularımı soracağım.

Sait Kıran Yoldaş: Yöntem olarak ...
Kazım Köroğlu: Konferansı bir işçi sendikası, Nakliyat-İş, dü-

zenlediğine göre, Konferansta, Konferansa katılımcılar, söylediğiniz 
gibi, değişik kesimlerden, katmanlardan olması gerekir, olabilir. Fakat 
özellikle işçilerin bulunması, bu Konferansa işçilerin taşınması akla ve 
mantığa daha uygun düşmez mi? diye bir soru...

Akla ve mantığa neden uygun düşer?
Sendika başkanları, o sendikanın öncü kişileridir. O sendikayı yön-

lendiren kişilerdir. Yönlendirmeleri bakımından da genel ile özeli bir-
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leştirmeleri, liderliği kitlelerle kaynaştırmaları ki, sayın sunucumuz, 
Konferans verici arkadaşımız buna değindiler, kitlelerle iletişim kur-
mak, kitlelere kendini kabul ettirmek, işte Castro’nun en büyük başa-
rısının da kitlelerle iletişim kurmak, kitlelerin nabzını elinde tutmak, 
bunu anlamak, o bakımdan bu çok önemli. Bu sözlerimin sendika baş-
kanlarına, bütün herkese, kulaklarına küpe olması gerekir diye düşü-
nüyorum. Bu nedenle de işçilerin öncelikle buraya taşınmalarının çok 
yararlı olacağını düşünüyorum.

Diğer bir şey, Sayın Nakliyat-İş Genel Başkanının konuş ması beni 
sevindirdi. Çünkü mücadeleye bir bütün olarak, bütünsel olarak baktı 
mücadeleye. Mücadeleye ekonomik olarak bakmadı. Ekonomik müca-
dele ile politik ve özellikle ideolojik mücadelenin birleştirilmesi gerek-
tiğine değindi, bu değinme beni çok sevindirdi. Ancak, bu sevincimin 
yanında bir de üzüntüm oldu. Çünkü adres gösterdi arkasından. Bu ad-
res gösterme, heterojen bir kitlede yanlış olur diye düşünüyorum. Yan-
lışlığına inanıyorum. Şimdilik bu kadar, sorularım.

Fizik Mühendisiyim: Reel Sosyalist Ülkelerin çökme nedenlerin-
den birini bürokratizm olarak saptadınız. Bürokratizmin nedenlerinden 
biri, merkezi yönetim, merkezi planlama olabilir mi? Merkezi yönetim 
ya da öz yönetim biçimlerinden hangisini doğru buluyorsunuz? Teşek-
kür ederim.

Erdoğan ... : Küba Devrimi’yle ilgili olarak çok güzel açıklamalar-
da bulundunuz, Hoca’m. Yalnız bu Küba Devrimcisi Castro, şu anda 
80’in üzerine geldi. 80’in üzerinde... Ölümü de yaklaştı. (Nurullah An-
kut Yoldaş: 80 değil, 70.) Yani yerine kendi kadrolarını, kendilerini ida-
re edecek olan kişileri neden göstermiyorlar? Neden onları yönlendir-
miyorlar? Veya yönetmiyorlar? Bu soruya da cevap alırsam, teşekkür 
ederim.

Ayhan Kirazlı: Öğrenciyim. Demin, işte, konuşmacı Arkadaşımız 
daha çok Küba üzerine değindi. Fakat biz bunun, yani sorunların çözü-
mü üzerinde yoğunlaşmasını istiyorduk. Şöyle ki, Küba’daki o olaylar, 
işte Che Guevara dönemindeki rivayet-hikâyeler çok anlatıldı, kusu-
ra bakmayın ama. Biz daha çok bu, Sosyalizm gerçeği çerçevesinde 
sorunların çözümü doğrultusunda, bir şeyler almak için gelmiştik. Bu 
kadar...

Mesut: Arkadaşlar, ben toplantıya geçmeden önce, Konferansa geç-
meden önce, bir arkadaşla görüşmemde henüz ikna olmuş değilim. İkna 
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olmadığım konu: Nurullah Hoca’mızın anlattığı konularla hiç alakası 
yok. Şu an önünüzde bulunan o başlıktaki en alt cümle... O benim dik-
katimi çekti. Afişlerde de var: “Che ve Küba Devrimi Çerçevesinde, 
Sosyalizmin Bazı Güncel Sorunları.” Benim inandığım odur ki: Sos-
yalizm, bi limler bilimi... Sosyalizm, yalnızca bir bilim değil. Bilim-
ler bilimi Sosyalizm... Sosyalizmin doğuşunda, gerek geçmişte, gerek 
günümüzde, gerekse gelecekte Sosyalizmin, benim inandığım, hiçbir 
sorunu yoktur. Kendisine ilişkin hiçbir so runu yoktur. Varsa bir sorun, 
yine aynı şekilde: geçmişte, gü nümüzde ve gelecekte; sosyalistlerin, 
sosyalizmi uygulamakla görevli olan sosyalistlerin sorunu olabilir an-
cak. Bu konuda ikna olmak istiyorum. Bu kadar.

Onur Öztürk: Öğrenciyim. Ben Sayın Hoca’mıza şunu sormak is-
tiyorum: Kapitalizmin uzun vadeli ya da yakın vadede geleceği nedir? 
Bu konuda Hoca’mız ne düşünüyor.

İkinci sorum: Dünya emperyalist, kapitalist sistemi sürekli Sosyaliz-
min öldüğünü artık onun bir ütopya olduğunu söylüyor. Acaba onlara 
verilebilecek en önemli cevap nedir, sizce? Teşekkür ederim.

Mahsuni: Şimdilerde şey tartışılıyor, Küba’da özel kapitalizm mi 
var? Bunu biraz Hoca’mız açarsa...

Bir öğrenci: Ben öğrenciyim. Ben şeyi soracaktım. Şimdiye kadar 
sosyalistlerin kişilik özellikleri ile ilgili bazı şeyler söylendi. Oysa me-
kanizmayı nasıl kurmak gerektiğine dair herhangi bir şey söylenme-
mişti. Yani; demokrasi, sosyalist ya da Proletarya Diktatörlük içerisinde 
demokrasiyi nasıl koyabiliriz? Yani halkın katılımını ya da emekçilerin 
katılımını; hangi kuramlarla, kurumlaşmalarla devletin mekanizmala-
rına katabiliriz, gibi konuşmalar geçmedi. Bazı öyküler anlatıldı, bazı 
şeyler söylendi, kişilik özellikleri söylendi ama bunlara de ğinilmedi. 
Teşekkür ederim.

Süleyman İnal: Sanayide kahveciyim. Papa’nın Küba’yı ziyareti 
hakkında neler diyeceksiniz?

Bir Dinleyici: (...) Lenin’den de bahsedildi. Bir Usta olarak benimsi-
yorum Lenin’in çizgisini. Usta da devrim olduktan sonra, Bolşevik Devri-
mi gerçekleştikten sonra, Lenin şöyle diyor: Bu iki düşman, iki ayrı kamp 
uzun süre yan yana yaşayamaz. Belli bir dönem sonra, bu çarpışmayla 
tekrar kimin var olacağı, kimin yok olacağı belli olacaktır, diyor. Şimdi 
böyle baktığımız zaman, yani Küba’nın tek başına, ayakta kalarak, nasıl 
varlığını, kapitalizmin yaşadığı bir sistem içerisinde devam ettireceği, ne 
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kadar kapitalizmden kendisini koruyarak, onun pisliğine bulaşmadan ya-
şatabileceği... Ve Küba’nın, Küba’dan öte, sosyalizm adına kazanmaların, 
mevzilerin ele geçirilmesinde nasıl bir üs rolü oynayabileceği konusunda 
hiçbir konunun açılmadığını, hiçbir şeyin tartışılmadığını, sorunun politik 
anlamında, yani bütün dünyayı, Küba’yı da içerisine katarak, Küba’dan 
öteye götürecek bir süreçte, bütün dünyayı nasıl bir politik araçla, na-
sıl politik yöntemlerle bugünü aşan bir tarzda değiştirebiliriz? Bir dünya 
proletarya diktatörlüğü nasıl bir yolda yaratılabilir? Geçmiş deneyimlerin 
bize gösterdiği yanlışlar nelerdir? Bunlar açılmadı diye düşünüyorum. 
Evet, bir partide disiplin olmalıdır, bir partinin kitleyle arasında bağlar 
olmalıdır, teller olmalıdır, antenleri olmalıdır, katılı yorum.

Eleştiri-Özeleştiri mekanizması, yani burjuva partilerinde de vardır. 
Öyle spesifik bir şey değildir. Ama buna en çok ih tiyaç duyanlar, bugün 
komünistler gibi geliyor bana.

Nurullah Ankut Yoldaş: Muhakkak.
Dinleyici Devamla: Şimdi Lenin, daha Bolşevik Devrimi olmadan 

önce diyor ki: Bizim bir Enternasyonal kurmamız lazımdı, diyor. Ama 
kimseye, adam derdini anlatamamış. Ancak devrim olduktan sonra 
Rusya’da bir Enternasyonal ku ruluyor. Hem de iç savaşın o zor koşul-
ları içerisinde. Şimdi biz sosyalistler diyoruz ki; işte Rusya’da devrim 
oldu. O sayede Enternasyonal kurulması mümkün hale geldi. Hayır! 
Lenin diyor ki: Rusya’yı da güvence altına alacak, devrimi ilerletecek, 
kıtaya yayacak bir şey, aracı bugünden yaratılmalıdır. Ama bugün Kü-
ba’ya bakıyoruz: Küba böyle bir mevzilenişin üssü değil. Tamam, bura-
ya sayın temsilciler geliyorlar, kendi mesajlarını okuyorlar, söylüyorlar, 
ediyorlar ama aramızda böyle bir bağın olduğu, böylesine politik an-
lamda, homojenleşmiş, o tarif ettiğiniz İşçi Sınıfının kararlı kesimlerini 
bir araya getirmiş bir yapıyı ifade etmiyor bu. Bunun daha nasıl öteye 
götürülebileceği konusunda Küba’nın katkısı ne olacak? Kendisine dö-
nük özeleştirisi ne olacak?

Küba’nın tek başına ayakta durması bir şey ifade etmiyor. Bu Küba 
açısından da gelecekte bir şey ifade etmiyor. Küba’nın geleceğini gü-
vence altına alacak şeyler Küba’dan gelmeyecek tamamen. Bütün dün-
yada bir sürü, çoğuz yani... İşçi Sınıfı en kalabalık sınıf... Yani epey 
çoğuz. Dikkatlerimiz Küba’ya dönük ama yani bu işin, bir araya getir-
menin, bir yolunu bulmak durumundayız. Bunlar hiç açılmadı.

Bir Dinleyici: Gündem aslında şeydi, herkesin bildiği gibi, Che ve 
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Küba Devrimi, bu çerçevede, Sosyalizmin Bazı Güncel Sorunlarının 
tartışılmasıydı. Aslında sadece Küba’yla ilgili bir sorun da değil bugün 
sosyalizmin tartışılması. 1989’dan sonraki Sovyetler Birliği’nin çözü-
lüşü ile birlikte, çöküşüyle birlikte, aslında yoğun bir biçimde bu top-
raklarda ve dünyada sosya lizm tartışılmaya devam ediliyor.

İşte, burjuva partileri ya da burjuva ideologlar, sosyalizm öldü, ko-
münizm öldü. Gördünüz mü, işte bunların yapacağı da bu kadardı ve 
benzeri propagandalarla hem İşçi Sınıfına, hem de devrimcilere böyle 
propagandalarla, onları kendi yanına çekmeye çalışıyor. Hatta devrim-
ciler arasından bu propaganda sonucunda burjuvazinin saflarına geçen-
ler de oldu. Bir dönem “Elveda Proletarya” diye Andre Grove bir 
kitap yazmıştı. O, onun saflarına geçti. Avrupa, Euro komünistler yine 
benzer bir şekilde saflarına geçti. Bu topraklarda da bu saflara geçen 
partiler vardır. Hepimizin bildiği gibi, bunlarla birlikte ağız birliği eder-
ler: 1 Mayıs’larda ve benzeri gündemlerde, işte 1996 1 Mayısı’nda... 
Ki sonraki süreçlerde, (örnek vermek için söyleyeceğim) televizyonlara 
çıkıp konuşmalar yapan ÖDP ve benzeri partiler vardı: “İşte varoşlar-
dan geldiler, bu adamlar burada, 1996’da Kadıköy Meydanı’nı kana 
çevirdiler. Aslında böyle olmaması gerekirdi. Bunu engellemek gere-
kirdi” diye vurgular yaptılar.

Aslında Kadıköy’de açığa çıkan; Kadıköy’de devrimcilerin ve İşçi 
Sınıfının en çok ezilen, sömürülen kesimin öfkesiydi. Komünistler Bir-
liği’nin, (Komünistler Birliği Marks’ın, Engels’in içersinde yer aldığı 
bir örgüttür) o örgütün yayınla dığı bir bildirgede, Marks şöyle diyor: 
“İşçilerin öfkesi ve kini ilk etapta fabrikalaradır, camlaradır, şunlara 
bunlaradır. Bu yanlış bir şey değildir. Bu öfkeyi ve kini yönlendirecek, 
hedef gösterecek bir önderlik lazım” derken, ki bunu yüz elli yıl önce, 
ta o zaman söylüyor. Bugünün devrimcileri bunu bilince çıkarmak ko-
nusunda dahi bir eksikliği kendi içerisinde barındırarak: “ya bu’ adam-
lar camları kırdılar, ettiler, bu öfke açığa çıktı. İşte varoşlardan gelip 
boğazımızı kesecekler” edebiyatıyla bu insanları hiç yok sayarak, bu 
insanları düzenin kendi içersine manipüle etmesinin koşullarını ve ze-
minini döşemeye çalıştılar.

Şimdi, bu ve benzeri partiler, biraz önce örnek verdiğim gibi partiler 
var bu topraklarda. Şimdi bizim yapmamız gere kense... Ki sosyalizmin 
sorunlarını tartışmanın ilk etapta dünya çapında bir tartışmayı yürüt-
mekle olabileceğini düşünüyorum. Yani bu Sovyetler Birliği’nde sos-
yalizm niye çökmüştür? Çözülüşün nedenleri nelerdir?
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Biz onları ortaya koymak ya da Küba, Çin Devrimi, Vietnam Dev-
rimi’nin niteliğini ortaya koymak gerekir. Yani bu devrimler hangi 
nitelikte devrimlerdir? Bir siyasal devrimler midir? Yoksa toplumsal 
devrimler midir? Siyasal devrimlerle toplumsal devrimleri birbirinden 
ayıran nelerdir? Onları ortaya koymak gerekir.

Sovyetler Birliği’nde, Sovyetler Birliği Cumhuriyetinde yaşanmış 
Sovyetler gibi araçlar ve benzeri tipteki, Sovyet tipi örgütlenmeler var-
ken, Küba’da bu ve benzeri tipte örgüt lenmeler yaratılmış mıdır? İn-
sanlar devlet mekanizmasının içersinde kendilerini ifade edip orada yer 
alabiliyorlar mı? Kendi seçtiklerini geri alma haklarına sahipler midir? 
Bunları ortaya koymak lazım.

Örneğin 1917’de Bolşevikler devrim yaptıktan sonra En ternasyonal 
kurulur, Enternasyonal kurulduktan sonra ilk dört kongresinden sonra-
ki süreçlerde bir yozlaşma yaşıyor. Bu yozlaşmanın ardından Üçüncü 
Enternasyonal, aslında reddettiği İkinci Enternasyonal Marksizmine 
dönüyor, o dört kongresinden sonra. Böyle bir Bolşevik çizginin sü-
rekliliği sağlanamıyor. Bu süreklilik sağlanamadığı oranda da devrimin 
yozlaşması ve çöküşünün koşulları da oluşuyor. Aslında biraz önce sü-
rekli olarak vurguladığınız önderlik, önderliğin sürekliliği de aslında 
burada yatıyor…

Yani dünya çapında ve bu topraklarda eğer sosyalizmi bugün yakıcı 
bir biçimde hissedemiyorsak, bunu gerçekten güncelleştiremiyorsak, 
bunun temel nedeni de: bugün önderliğin, yani Enternasyonal tipte bir 
partinin bu topraklarda ve dünyada var olmamasıdır. Bunu biraz daha 
tartışmak gerekiyor. Buna giden yolda devrimcilerin ne yapması gerek-
tiğini tartışmak gerekiyor.

Ve biraz önce bir arkadaşımız şey dedi, tam zamanı seçil miş dedi. 
Ben biraz da bu tartışmaları 1 Mayıs’a dönük so nuçlarıyla birlikte çı-
karmak gerektiğini de düşünüyorum. Yani 1 Mayıs’ta ne olacak? Ne 
olmayacak? Onu da ortaya koymak gerekiyor. Çünkü 1 Mayıs üzerin-
den atlanacak herhangi bir gündem değildir. Burjuvaziyle Proletarya-
nın, gerçekten o savaşımın doruğa çıktığı bir gündür, gündemdir. Bu 
1890’dan beri bu şekilde gelmiştir. Bunları da ortaya koyup bu şekilde 
değerlendirirsek daha iyi olacağını düşünüyorum.

Bir Dinleyici: Zamanı dikkate alarak, ben çok hızlı söyleyeceğim. 
Öncelikle Sayın Nurullah Hoca’ma bir Marksist-Leninist olarak bu 
Konferansa katıldığı için teşekkür ediyorum.
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Nurullah Ankut Yoldaş: Bilmukabele. Bilmukabele.
Dinleyici Devamla: Birinci sorundaki çözümler için; Hoca’m, bir 

Marksist-Leninist olarak diğer partilere ve frak siyonlara yaklaşımınızı 
öğrenebilir miyim?

Bir Dinleyici: Ben şunu sormak istiyorum: Yani Avrupa’daki ileri 
kapitalist ülkelerde yirminci yüzyılın ortalarına doğru, devrimci hare-
ketlerin pasifize olduğunu, hatta reformist ya da daha sağa kaydığını 
görüyoruz. Bunun nedenleri nelerdir? Bunda Burjuva Demokrasisi de-
nilen olgunun etkilerini de öğrenmek istiyorum. Teşekkürler.

Kazım Köroğlu: Konuşmacıdan... Demokratlığın ölçütü nedir? Özel-
likle Beyazıt olayları üzerine soruyorum. Demokratlığın ölçüsü nedir?

Murat: Che’ye Küba’dayken, devrim yaptıktan sonra, devlet yö-
netiminde bakanlık teklif ediliyor. Ve bu bakanlığı geri çeviriyor. Ve 
Bolivya’ya gidiyor. Bu olayı nasıl görüyorsunuz?

Nurullah Ankut Yoldaş: Hayır, geri çevirmiyor. Sosyalizm kuru-
luncaya dek, yani 5 yıl süreyle, 65 yılına kadar Sanayi Bakanı.

Murat: Öyle mi?
Nurullah Ankut Yoldaş: Evet.
Bir Dinleyici: Şimdi bu Küba’daki devrimin proletaryaya dayan-

madığını görüyoruz, bir gerilla savaşıyla kazanıldığını onun. Bu, yani 
biraz bence, Marksist anlayışa ters düşmüyor mu? Niye proletarya ön-
cülük etmemiş ya da onların öncülüğünde değil de gerilla savaşıyla ol-
muş? Teşekkürler.

Nurullah Ankut Yoldaş: Başka varsa isterseniz yine de alalım. 
Arkadaşlarımızın hiçbirinin düşüncesi gizli kalmasın. Kardeşiz, yolda-
şız... Önderlerimizin ve tüm gerçek devrimci önderlerin yaptığı gibi, 
karşılıklı birbirimizin düşüncesine katılsak da katılmasak da dile geti-
relim, çekinmeyelim.

Sait Kıran Yoldaş: Yok, herhalde arkadaşlar.

Türkiye Sosyalist Hareketinin öldürücü zaafı
dağınıklığıdır

Nurullah Ankut Yoldaş: İlk soruyu soran Kazım Köroğlu arka-
daşımız. Homojen miyiz? Heterojen miyiz? Yani hangi bakış açısına 
yerleşilerek böyle bir toplantı düzenlendi? diye sanıyorum, toplantıyı 
düzenleyen arkadaşlara, bir soru yöneltti.



126

Bir anlamda homojeniz, bir anlamda heterojeniz. Devrim ciler olarak 
homojeniz, hepimiz devrimciyiz. Belki de Marksist-Leninistiz hepimiz. 
Ama ne yazık ki öldürücü bir gerçek liğimiz var, Türkiye solunda, bir 
araya gelemiyoruz. Ayrı gruplara parçalanmışız. Bu grupların bir kısmı 
kendilerine parti diyorlar, parti ilan etmişler kendilerini. O bakımdan 
parça parçayız. On iki, on beş belki de yirmi parçayız. Bu anlamda da 
heterojeniz, ne yazık ki. En büyük zaafımız da belki bu... Devrimci 
gücü, devrimci potansiyeli, böyle küçük küçük parçalara ayırarak, ne 
yazık ki kendi zaaflarımız yüzünden etkisizleştiriyoruz. Türkiye’de şu 
anda herhalde 15’in üzerinde sosyalist yayın çıkmakta: Kimisi haftalık, 
kimisi aylık, kimisi birkaç aylık. Bunların hepsini kişi olarak ben takip 
edemiyorum, baştan sona okuyamıyorum. Herhalde hiçbirimiz takip 
edemiyoruz dersek; pek yanlış yapmış olmayız. Bizler bu durumday-
ken kara halkımız, yani İşçi Sınıfımız, köylülüğümüz, memurlarımız 
nasıl takip etsin? Onlar hiç takip edemez. Almaya kalksalar alamazlar, 
hepsini alıp okumak isteseler zamanları yetmez.

Türkiye’de bir kaos var devrimci ortamda. Gruplar anarşisi var. Ki-
min ne dediği belli değil. Birbirimizi anlayamıyoruz. Bu yüzden de za-
ten etkili olamıyoruz. Eğer bu zaafımızı aşabilseydik, ne 12 Mart’ı ya-
şardık, ne 12 Eylül’ü yaşardık. Ve belki de 5 yıl, 10 yıl önce, belki daha 
önce devrimi zafere ulaştırırdık, yoldaşlar. Bu hemen düşünmeden aya-
küstü söylenivermiş bir kanı değil. Lenin’in bir değerlendirmesi var:

“Çarlık Rusya’sında Bolşevizm’e tarih, 15 yıllık bir hazırlık dö-
nemi tanıdı. Devrimciler emekleme döneminden başlamak üzere 15 
yıllık bir savaş yaptıktan sonra iktidara geldiler. Kaldı ki bizden 
sonra, bizim deneyimlerimizden sonra İşçi Sınıfının daha güçlü, 
daha etkili olduğu dünyanın başka ülkelerinde bu süreç çok daha 
kısaltılabilir”

diyor.

Bazı arkadaşlarımız Enternasyonallerden bahsetti, yerinde olarak, 
gerekliliğinden söz ettiler. Elbette çok gerekli. Çünkü proletarya hare-
keti özünde uluslararası bir hareket. Zaten Che’nin ve Küba Devrimci-
lerinin bir özelliği de bu. Yeterince değinemedik.

Lenin diyor ki:

“Üçüncü Enternasyonal bir yıl içinde, dünya burjuvazisinin 
bütün desteğine rağmen, pasaportlara, bakanlıklara rağmen İkinci 
Enternasyonali yenmeyi başardı.”
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Yani: Dünyanın bundan sonraki devrimci mücadelelerinde ve hare-
ketlerde zafere ulaşma süresi çok daha kısalmıştır, diyor Lenin.

Ama işte böyle bizim gibi ülkelerde, halkımızın deyişiyle kırk par-
çaya bölersek devrimci gücü, hiçbir etkili vuruş ya pamayız. Sporcu ar-
kadaşlar bilir, spor yapmış arkadaşlar, içi nizde: Mücadele sporlarında 
olsun, ekip sporlarında olsun... Mücadele sporlarında, yeke yek müca-
delelerde, organizmanın bütün gücünü bir anda tek noktaya toplamak 
gerekir, sonuca ulaşmak için. Ve o sporun bütün teknikleri ona yönelik-
tir, en önemli teknikleri. Diyelim bir yumruk atacağız. O yumruğu sa-
dece parmaklarımızla ya da kolumuzla atmayız. Atarsak etkili olmaz. O 
yumruğa birçok organ daha katılmalı, başta ayaklar olmak üzere. Çok 
sağlam basacağız yere, zemine. Ki desteğimiz tam olacak. Eğri durur-
sak çok güçlü bir şekilde vuramayız istediğimiz noktaya. Sonra deste-
ğin tam olması için ayaklarımızı belli aralıklarla, belli şekilde açmamız 
gerekir, öne ve arkaya doğru. Çünkü yıkılmamamız gerekir, sağa sola 
sallanmamamız gerekir. Tam vuruşu yapacağımız anda bacaklarımızın 
ve kalçamızın, gövdemizin ve omuzların o hareketi kavrayarak, kombi-
ne bir şekilde davranması gerekir. Ve kolun da bir anda yay gibi istedi-
ğimiz noktaya değmesi gerekir.

Şimdi arkadaşlar hani diyalektik diyoruz ya... Bu çok önemli. İşte 
devrimci savaşta da mücadele buna benzer bir şekilde gerçekleştirilme-
li. Düşmanın en zayıf noktasına, dev rimci güçlerin en irisini, en uygun 
zamanda, düşmanın en gafil anında ya da en sallantıda olduğu anda 
ya da kandırabildiği, müttefik olarak çevresine toplayabildiği insanlarla 
arasının en bozuk olduğu bir anda -buna devrimci durum diyor Usta-
larımız- kesin öldürücü vuruşu yapmamız gerekir. Ama biz Türkiye’de 
ne yapıyoruz?

Tam tersini...
Bazı arkadaşlarımız dedi ki (yine sanıyorum belki Köroğlu arkada-

şımız, belki başka bir arkadaşımız şimdi netleşemiyorum): İşçi Sınıfı-
nın burada daha çok olması gerekir. Evet! Gerçek özgüç odur. Onların 
olması gerekir. Ama biz bırakalım onlara ulaşmayı; daha aydınlar ola-
rak bile, bir araya gelip topluca; bırakalım dövüşmeyi, bir mitingde or-
ganize bir şekilde, disiplinli bir şekilde tepkimizi ortaya koyamıyoruz. 
Şimdi böyle olunca: bu anlamda da heterojeniz. Ve işte bu öldürücü 
zaafımız da, düşman bu denli zayıf olmasına rağmen, şu anda, Paraba-
baları bu denli zayıf olmasına rağmen hiçbir etkinlik gösteremememize 
yol açıyor.
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Parababaları Düzeninin rezilliğini 
bebeler bile bilirken niçin yıkılmıyor?

Besleme basınında, medyasında bebeler bile biliyor üç ya şındaki: 
Milletvekili nedir? diye soruluyor. Hırsız deniyor. Yalan söylerler, bir-
birleriyle kavga ederler, deniyor. Enişte nedir? deniyor, Türkiye’yi so-
yan, çalan, deniyor. Hani büyük devrimci ozanımız Hasan Hüseyin’in 
dediği gibi:

Gerçekleri bebeler bile biliyor artık.
Ama neden yıkılmıyor düzen?
Kontrgerilla konusunda sır var mı şimdi?
Hangi Bakanın, Başbakanın, İçişleri Bakanının, Dışişleri Bakanının 

Kontrgerilla ile bağı yok? Ve milletvekillerinin çoğunun ve yüksek bü-
rokratların?

Tümünün bağı var. Kontrgerilla’nın (son dönemde katılmış olan, alt 
düzeydeki bir temsilcisi) Sedat Bucak bile; bir ara açıkladı, belki gözü-
nüzden kaçmamıştır:

“Susurluk çözülmüyorsa demek ki tepedekilerin korkusu var, 
bazı insanların. Çözülmesini istemiyorlar” dedi, arkadaşlar.

Herkesin korkusu var, yöneticilerin, herkesin. NATO’nun gizli mad-
desini bilmiyorlar mı?

Hepsi biliyor. Bütün bu apaydınlık gerçekler “sır” yapılmak isteni-
yor Türkiye’de. Bebelerin bile bildiği gerçekler “sır” yapılmak isteni-
yor.

Neden yıkılmıyor bu düzen peki?
Evvelki günkü Gündem’de işsizlik % 30’a dayanmış deniyor Türki-

ye’de. Yani çalışma çağındaki insanlarımızın neredeyse üçte biri işsiz... 
Aç... Yine dünkü Milliyet’teydi yoldaşlar. İngiliz gazetesi Independent, 
Türkiye’ye gelecek turistlere uyarıda bulunuyor. Dövizinizi sakın git-
meden önce bozdurup gitmeyin. Çünkü Türk Lirası hızla değer yitiriyor 
diyor. Ve Türkiye’ye vardığınız anda 3 Sterlininiz sizi milyoner yap-
maya yeter, diyor. Bu bizim ulusal onurumuzu ayaklar altına almıyor 
mu? Böyle bir ülkede yaşamış olmak, gerçek insanları, halkı rahatsız 
etmiyor mu?

Ama ulusumuzu bu hale düşürenler hiç utanmıyorlar, arlanmıyorlar. 
Başarılıyız diyorlar, şunu yaptık, bunu yaptık di yorlar, anıt mezarlar 
yapılıyor onlara ve devamcılarına da ya pılsın diye kapılar açılıyor. İşte 
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böylesine halka düşman, böylesine hain insanlar tarafından yönetilme-
mize rağmen, onları yıkamıyoruz. Yıkamıyorsak bunun da nedeni işte 
bu acı gerçekliğimizden, heterojenliğimizden.

Marksist-Leninistler 
tek bir partide birleşmedikçe

Parababaları Düzeni yıkılamaz
Yine Köroğlu arkadaşımız devam ediyor, işçilerin olması daha uy-

gun düşmez mi? Muhakkak. Ama biz bırakalım kitle lerle bağ kurmayı, 
bir araya gelmeyi öğrenememişiz. Aydınlar olarak bir araya gelemiyo-
ruz. Derdimizi bırakalım İşçi Sınıfına anlatmayı, diğer sol çevrelere 
anlatamıyoruz. Çünkü öylesine bir kör dövüşü, kaos yaratılmış ki... Ve 
biz bilinçlice yaratmışız bu kaosu, arkadaşlar. Gerçi bilinçlice derken, 
doğru yapıyoruz diye değil, ama isteyerek yaratmışız. Daha doğrusu 
iradi olarak yaratmışız. Nasıl bir araya gelebiliriz? Türkiye’nin dev-
rimci güçlerini tek bir parti altında nasıl toplayabiliriz? diye düşünüp 
tartışmıyoruz.

Bazı genç arkadaşlarım Dünya Partisinden söz ettiler. Çok haklı. 
Tüm dünyayı kapsayacak bir Enternasyonalden söz et tiler, çok haklı. 
Ama bırakalım biz buna varmayı; daha Tür kiye’deki devrimci güçleri 
seferber edecek, onlara önderlik edecek bir Ulusal Parti yaratamamışız 
ki! Bu gerçekliğimizi atlayıp dünyaya bakarsak; gülünç oluruz, yoldaş-
lar, kusura bakmayalım ama. Önce bunu yapmalıyız. Yani hiç unutma-
yalım: Uluslararası değer olmanın yolu ulusal değer ol maktan ge-
çer. Ulusal değer olabilmek için de; ulus sınırları içinde, yaşadığımız 
toprakta (ya da coğrafya da deniyor bu gün), devrimci hareketi başarıya 
ulaştırmak gerekir. Böyle ulusal değer olunur. İkisi birbirinden bu denli 
uzak mı?

Hayır, değil. Bir anlamda da son derece sıkı bağlarla bağlı. Ama biz 
burada bir şey yaratamazsak, dünyada bizi kim ciddiye alır! O zaman 
işte esas can alıcı sorun demek ki: Devrimciler olarak, Derleneceğiz, 
Birleşeceğiz etkin bir güç oluşturacağız. Dostun da düşmanın da ciddi-
ye alacağı ulusal bir değer olacağız.

Yine bazı genç arkadaşlarımız sordu, gepegenç arkadaşla rımız he-
yecanla: “Siz hangi partidensiniz?” diye. Hayır... Gerçekten, keşke dev-
rimci bir parti olsa, gerçek anlamda Marksist-Leninist bir parti olsa... 
Böyle bir parti yok. İşte bu partiyi el birliğiyle; inanmış, içten devrim-
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ciler olarak bir araya gelip, yan yana gelip yaratalım diyoruz. Bizim 
tezimiz bu. Leninist isek zaten Lenin’in önerisiyle Üçüncü Enternas-
yonal’in kararı var: Her ülkede Komünist Partiler teke indirilmeli, 
tek çatı altında toplanmalı, diyor. Lenin’in önerisi bu. Çünkü başarı-
nın sırrı burada... Bunu dikkate almazsak bizim “Leninistiz” dememiz 
bir değer taşımaz. Can alıcı gerçekliği atlayıverirsek biz, hastalığı yok 
sayarsak, ya da devrimci prensibi görmezden gelirsek, devrimci olama-
yız, kendimizi kandırmış oluruz. Sosyalist Kamp neden yıkıldı?

Devrimci prensipleri görmezden geldiği için yıkıldı.

İşçi Sınıfı örgütlenmeden devrim olmaz,
birleşik bir parti olmadan da

İşçi Sınıfı örgütlenemez
Şimdi o anlamda işçileri taşıyamıyoruz. Hangi grubun iş çilerle bağı 

var, yoldaşlar? Gerçek anlamda bağı var?
Tek tük, üç-beş, elli-yüz diyelim, bağımız var. Bazı grupların var.
Ama işte Türk-İş: Sarı, satılmış, gangster, Amerikancı, CIA yönet-

miş, ilk CIA kurdurmuş. İşçi Sınıfımız büyük ölçüde onun elinde.
İşte Hak-İş: Ortaçağcı güçlerin yönetiminde.
Ve DİSK: Adı devrimci olan bir konfederasyon. Başkanı; Demirel’le 

birlikte 30’uncu Kuruluş Yılını kutluyor. Sabancı’yla televizyonlarda 
öpüşüyor. Ve o öpüşme anında Sabancı, özelleştirmeden söz ediyor. 
Başkanlık Sisteminden, ABD’nin Türkiye’ye dayattığı yeni sistemden 
söz ediyor, övgüyle söz ediyor. Diyor ki: “Oy kaygısı olmadan bir ba-
kan istediğini yapabilecek, ne güzel” diyor; o ilkel görünümü ve üslu-
buyla. Ve DİSK Başkanı Budak’da kalkıp ondan sonra sarılıp öpüyor.

Evet, Başkanlık Sistemi ABD için, emperyalistler için ne kadar iyi 
olur... Koloni valisi gibi, sömürge valisi gibi, kitleleri kandırarak; tek 
satılmışı iktidara getirecek, onunla istediği gibi, o ülkeyi boyunduruk-
layacak, yönetecek. O, bakan atayacak, bürokrat atayacak, kimse sesle-
nemeyecek. Bugün Parababaları bir de bunu istiyorlar ve bunu dayatı-
yorlar Türkiye’ye. İşte DİSK’in durumu da bu.

Burada bir gerçekliği de göze batırmadan, bir hakkı teslim etme-
den geçmeyelim. DİSK’te tüm bu yamulmalara, gerile melere karşı mü-
cadele verenler de var. Arkadaşlarımız haklı olarak, genç arkadaşlar, 
bazı devrimci ya da devrimcilik iddi asındaki kişilerin ya da hareket-
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lerin gerilediğinden söz ettiler. Evet, DİSK’te eskiden de çok büyük 
zaaflar vardı. Gerçek anlamda Marksist-Leninist değildi ama bugünkü 
ile kıyasla dığımız zaman arada büyük fark vardı DİSK’te. Artık “Yeni 
DİSK” diyor sermayenin uşakları. Ona karşı bir tek Nakliyat-İş ve 
onun Başkanı Kongrelerde, Başkanlar Kurulu top lantılarında mücadele 
vermiştir. İşte o yüzden Küba Devrimi ve Önderleri işleniyorsa burada, 
yoldaşlar, bu rastlantısal bir durum değildir.

Bu arkadaşlarımız da gevelemeden, evirip çevirmeden lafı, açıkça 
eleştirmişlerdir. Ve söylemektedirler. Gerçeklerden hiç çekinmeyelim. 
Son DİSK Kongresi’nde bazı devrimcilik iddiasındaki grupların tem-
silcileri de söz almıştır, başkan adayı olmuştur. Ama Budak, (kongreyi 
izleyenler iyi bilir) alaya almıştır onları: “Sen benim sayemde sendika-
cılık yapıyorsun, başkanlık yapıyorsun. Bana karşı söz söylemeye ne 
hakkın var” gibisinden laflarla ezmiştir. Bir tek Ali Rıza Arkadaşın kar-
şısında çaresiz kalmıştır. Ve Kongreyi değerlendiren Gündem yazarı da 
bu hakkını teslim etmiştir, Nakliyat- İş’in ve Başkanının. Bu yaşlarda 
bellek eskisi gibi çok güçlü olmuyor. Ne demişti Başkan Arkadaş, rica 
etsem tek cümleyle?

Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu: 
Kongrede DİSK yönetimine karşı en açık, en net, en tutarlı eleştiri Nak-
liyat-İş Sendikası tarafından yapılmıştır.

Nurullah Ankut Yoldaş: İşte DİSK’in durumu da bu. Ve bizim dev-
rimcilerin durumu da bu. Yani İşçi Sınıfımız sarı sendikacıların yöneti-
mindeki sendikaların elinde, biz de onlardan kopuk, onlarla bağımız yok, 
devrimcilik yapmaya çalışıyoruz. Ne yazık ki başarılı olamıyoruz, olama-
yız. Çünkü esas güç orada, deniz orada. O devrimci değirmeni döndüre-
cek olan deniz orada, akarsu, büyük sel orada. Ona ulaşamadığımız sürece 
hareketin Türkiye’de başarılı olması, hız alması olası değil, yoldaşlar, ne 
yaparsak yapalım... Onun yolu da önce birleşmekten, gerçek bir devrimci 
parti oluşturmaktan geçer. Elbette bazı konularda düşünce farklılıklarımız 
olmuştur, olacaktır. Bu son derece doğal... Bir insanın kendi kendisiyle 
bile farklılıkları olur. Dün doğru bildiğimizi yahut 3 sene, 5 sene önce 
doğru bildiğimize bugün yanlış deriz. Öyle değil mi yoldaşlar? Zaten 
insanın düşüncesi de böyle gelişir. Farklılıklarımız olacak. O bakımdan 
birbirimize hoşgörü, tolerans göstereceğiz. Ama ana çizgilerde birleşece-
ğiz. İşte o zaman vurduk mu düzene: önce ses getiririz, sonra çatırdatırız 
ve çökertiriz giderek. Evet, Köroğlu arkadaşımız işçilerin taşınması çok 
yararlı olur diyor. Muhakkak. Katılmamak mümkün değil.
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Bir Hareketi ve Önderlerini  değerlendirirken
hangi kriterlere bakılır?

Okan Arkadaşımız: “Merkezi yönetim mi, öz yönetim mi?” di-
yor.

Marksist-Leninist literatürde yoldaşlar, Proletarya Dikta törlüğünü 
Lenin şöyle koyar:

“İşçi Sınıfının en fedakâr, en bilinçli, en kararlı unsurlarını ça-
tısı altında toplayan Proletarya Partisi yönetir Proletarya Dikta-
törlüğünü. Diktatörlüğe, yani iktidara o önderlik eder. Kitleleri o 
yönetir.”

Ama kimin adına?
Sınıf adına. Sınıfın tümünü kapsamaz parti. Çünkü dediğimiz gibi, 

sınıfın tümü çok geri, çok bilinçsiz kitlelerden oluşur maalesef, kapita-
lizm şartlarında.

Hani aydınların bile birbirlerinden gelişim açısından çok farkları 
var. İşçi Sınıfımız için de durum aynı. O bakımdan Partide ısrarla ho-
mojenlik aranır, yoldaşlar. Alabildiğine azınlık, homojen olması açısın-
dan, homojenlik olması için. Hani Lenin’in son sözü: “Az olalım, öz 
olalım.” Son yazısının başlığı budur. Çöküş döneminde biliyorsunuz, 
SBKP’nin üye sayısı milyonlarla ölçülür oldu. E, ne oldu? Bırakalım 
üye tabanını, üye tepesindekilerin kalitesi neymiş?

İşte Yeltsin’ler, yönetimde, yönetim kademesinde idi. Polit Büro 
üyeleri bunlar, yoldaşlar. Partide önemli olan homojenlik, bilinçlilik, 
kararlılık. Kendini adamışlık.

Bazı arkadaşlarımız arada söz ettiler ve sorularda da so ruldu: “ki-
şilik özelliklerden de söz edildi” dediler. Evet! Ki şilikler bir anlamda 
çok önemli.

Bir devrimci hareketi nasıl değerlendiririz biz? Nasıl de-
ğerlendirmeliyiz? Ölçütümüz ne olmalı? Yalnızca onun tüzü ğüne, prog-
ramına, bildirgelerine mi bakmalıyız?

Hayır! Onlara bakarsak yanılırız.
Peki, neye bakacağız?
1) Önderlerine bakacağız, yoldaşlar. Önderlerine.
2) Siyasi eyleminin içeriğine bakacağız.
Bizi yanılmaz sonuca götüren ölçütler bunlardır. O ba kımdan ön-
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derlerde kişilik çok önemli! Parti yönetiminde ve partide üye ve ön-
der kalitesi çok önemli. Kişilikler üzerinde durmamız, kişilik kaliteleri 
üzerinde durmamız rastlantısal değil bu bakımdan. İşleyemedik dedim. 
Evet, işlememiz gere kirdi. Kısaca, özce bir okuyuvereyim başlıklar ha-
linde:

Demek ki önder; biraz önce dedim, ortalama işçi ücretiyle geçine-
cek, yoldaşlar. İşçiler alt düzeyde yaşasın, önder başka türlü bir hayat 
standardında olsun. İletişim tümden kopar. Dünyalar ayrılır, sorunlar 
ayrılır. Hayat farklılaşır. O zaman sorunlar da farklılaşır. İletişim kal-
maz.

Che bunu diyor. Sürekli dediği bu. İşte o yüzden ölümsüz. Sadece 
sıradan bir kişilik özelliği olarak almıyoruz biz bunu. Devrimci darbı-
meseller de değil bunlar. Bir devrimcide olması gereken vazgeçilmez 
karakterler bunlar. Bolivya’da o güç şartlar altındayken, bazen aç kalı-
yorlar günlerce. Che bir anlamda da onu düşünmek zorunda, komutan 
olarak. Hani 3 günlük, 5 günlük yiyeceğimiz kaldı, diyor. O da çok 
az dağıtmak kaydıyla. Dediğim gibi sık sık o alerjik yapısından dolayı 
rahatsızlanıyor, payımı filan yoldaşa verdim, yiyemedim, diyor. Yani 
herkes ne kadar yiyorsa, komutan da o kadar yiyor, yoldaşlar. En güç 
şartlar altında da böyle, iktidardayken de böyle. Genç arkadaşımızın da 
sorduğu gibi: Sanayi Bakanı, Merkez Bankası, Ulusal Bankanın Baş-
kanı ve Direniş Ordusu Komutanı, Che. Tüm bu görevlere sahipken de 
aldığı ücret 125 dolardan ibaret. O da alt düzeyde, asgari düzeyde bir 
yaşam standardı sağlıyor bana, diyor. Ve tehlikede de beraber. Hani hal-
kımızın bir deyimi var: “Dostlar sefere, biz eve.” Yok öyle şey. Dev-
rimci değilsin, diyor.

Verdiğim örnek bir masal anlatmak için değildi. Çok teh likeli bir ey-
lem öneriyor, ama Fidel “sen savaşmayacaksın” deyince sorumluluğu 
alamıyor. Kendisinin de içinde yer al madığı, yoldaşları için çok büyük 
tehlike taşıyan bir eylemin sorumluluğunu üzerine alamıyor. Ama ken-
disi de içinde yer alsa, alacak. Bu ne büyük özellik, ne büyük karakter. 
Tüm o savaş boyunca en gözde Bolivyalı gerillası İnti Peredo. Ve son 
anlarda, sanıyorum bir ya da bir buçuk ay kala katline; İnti iştahı açık, 
biraz fazla yemek yiyor sanıyorum. O yönünden bile eleştiriyor İnti’yi, 
bırakalım diğerlerini. Daha başka insanların çok büyük hataları var, 
başka gerillaların. İnti’nin bu kadarcık hatasını bile, en gözde gerilla-
sının bu kadarcık hatasını bile görmezlikten gelmiyor. Eleştiriyor. Çok 
üzgünüm diyor, İnti de. Mücadele edeceğim bu zaafımla, diyor.
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Devrimci önder her zaman için yoldaşlarından daha fazla sını, daha 
fazlasını istemelidir. Ama kendisi de ön safta yer almak kaydıyla. Ken-
disi cephe gerisinde olursa, daha fazlasını isteme hakkı olmaz. Kıvıl-
cımlı’dan söz ediyorum sık sık. Benimsiyorum ben, bu ayrı. Ama neden 
sık sık söz etmek ihtiyacı duyuyorum? Örnekleyeyim:

 “Tüm ömrüm boyunca mücadele cephemi, savaş cephemi terk 
etmeyi kendime yediremedim. Türkiye Devrim istihkâmından hiç 
kopamadım.”, der.

Son anda hastalığı nedeniyle, öldürücü hastalığı nedeniyle:
“Belki bir tedavi bulurum umuduyla çıktım. Çünkü Avrupa’ya, 

Sovyet’lere gidenlerin artık bir daha geri gelip Türkiye’de sava-
şacak cesareti bulamadıklarını, deneyimlerimle çok görmüştüm.”, 
der.

Gerçekten de öyle, yoldaşlar. Çünkü dedik ya: insan ne yaşarsa onu 
düşünür. O şartlara alışanlar artık, Türkiye şartlarında yaşamaya ve 
dövüşmeye razı gelemezler. İşte o bakımdan bu karakteristik üzerinde 
duruyoruz.

İnsan Sevgisi yoksa
ne gerçek anlamda Devrimci Önder vardır

ne de Devrimci Hareket
İnsan sevgisi dedik, yoldaşlar. Çok önemli.

Che şöyle der:

“Bu insan aklının bu yüce anıtını, onun verdiği mesajı, zaman 
zaman tam kavrayamıyoruz. Oysa bence Marks bütün ömrü bo-
yunca insanın kurtuluşunu, tüm mücadelesi ve teorisi ile insanın 
kurtuluşunu amaçlamıştır.”

İnsan sevgisiyle dolu.
Ve Kıvılcımlı da aynı şeyi dile getirir: 

“Eğer sosyalistsem insanın hayvan yerine konulmasına, bu 
aşağılık sömürü düzeninde, tepki duyduğum için sosyalistim. Yani 
insanın biricik kurtuluş yolunun bu olduğuna inandığım için, bu 
savaştayım ve bu savaşın getirdiği tüm bedelleri ödedim ve ödeme-
ye hazırım.”

Kendini adamışlık yoldaşlar.
Bir önemli karakteristik bir devrimcide bulunması gereken. Che-Fi-

del-Camilo örnekleri... Bunlar sadece kuru laf değil. O denli kendilerini 
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adamış ki insanlar; her an kelle koltukta. O dava için yapılması gereken, 
doğru bildikleri ne varsa gözlerini kırpmadan her an yapmaya hazırlar. 
Ve en ufak küçükburjuvaca sürtüşme, kaygı yok aralarında. Ve Küba 
Devrimi’ne büyük, önemli sosyalist aşıyı yapan da, getiren de Che’dir. 
Çünkü o kavgaya girmeden önce Marksisttir Che artık. Ama böyle 
diye Castro en ufak bir rahatsızlık duymadığı gibi tersine; Che’nin bu 
özelliklerini alabildiğine göze batırıyor her yerde. Ve devrimin zaferine 
yakın; bu komutanı Direniş Ordusu’nun başında Devrimi, ülkenin bir 
ucundan, Güneyinden Kuzeyine yaymakla görevlendiriyor, yoldaşlar. 
Tabiî diğer Kuzey ucundan da Camilo’yu... Ve zaferden sonra en önem-
li göreve: Merkez Bankası’nın, Ulusal Banka’nın başına getiriyor. Geri 
bir tarım ülkesi olan Küba’da sosyalist ekonominin kurulması, ileri sa-
nayi toplumuna geçilebilmesi için gerekli önlemleri alması için Sanayi 
Bakanlığına getiriyor. Ve Ordu Komutanlığına getiriyor. Ve emperya-
listlerin Domuzlar Körfezi saldırısında Che, 3 gün içinde saldırganları 
derdest ediyor ve halk mahkemesinin karşısına çıkarıyor. Derhal, he-
men yeniden komutanlığa atanıyor.

1962 Ekimi’nde emperyalistler ablukaya alıp yok etmek için gemi-
lerle çevirdiler Küba’nın etrafını biliyorsunuz, yoldaşlar. Yeniden Che 
komutanlığa atanıyor. Diğer bütün görevleri ikinci plana düşüyor çün-
kü. Ve yeniden komutan oluyor. Castro böylesine seviyor. Böylesine en 
can alıcı görevlere getiriyor.

Neden?
Bu özelliklerini bildiği için. İnsanlar kendilerine o denli güvenliler, 

o denli rahatlar, o denli insan sevgisiyle dolular ki, en ufak bir kişicil 
kaygı duymuyorlar. Tersine gerçek bir devrimciyi en içten duygularla, 
kucaklıyorlar. İşte bir de bu önemli, yoldaşlar. Bu; üzerinden, durulma-
dan, gelip geçiverilecek bir özellik değil. Küçükburjuvalıktan kurtul-
mak gerekir. Kim olursa olsun içtenlikle savaşan insanı, dövüşen insanı 
takdir etmemiz ve onunla birlikte nasıl dövüşürüz, birliği nasıl sağlarız, 
diye mücadele etmemiz gerekir. Böylesine kendimizi adamamız gere-
kir kavgaya.

Aşınmaz kişilik, statik karakter…
Yani düşman karşısında, bozgunlar karşısında, yenilgiler karşısın-

da... Genç arkadaşlarımız söyledi biraz önce: Birçok devrimci geriledi, 
burjuvazinin saflarına geçti. Medya onlarla dolu. Bizim dönemimizden 
mesela her gün yüzünü gördüğüm zaman midem bulanan Ali Kırca, 
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“Devrimciler Ölür, Devrimler Sürer!” diye bildirilerin altına imza 
atan insan. Bugün tekelci medya patronlarının kucağında. Bakanlar: 
Bahattin Yücel. Geçenki hükümetin Turizm Bakanıydı sanıyorum. 
Hâlâ şu iddiada: Benden devrimcisi yok, diyor. Böyle insanları gör-
düğüm zaman gerçekten midem bulanıyor ve insanın bu denli ve böy-
lesine düşmesi üzüyor, arkadaşlar. Che’nin ve Fidel’in katlanamadığı 
özelliklerden biri de bu.

Che: “Her kalıba girmeye hazır alçaklar takımı” diyor, böyleleri 
için.

Ama maalesef dediğimiz gibi insanlar da kalite kalite. Bu toplum, bu 
baskı, bu zulüm, yedi bin yıllık zulüm insanları da çamurlara buluyor.

İşkenceci insanlıktan çıkar. İşkence yapan bir insan insan lıktan çı-
kar. Çünkü insana zulüm etmek işkenceciyi insanlıktan çıkarır. İnsan 
denmez işkenceciye. İşte bir özellikleri de bu, şu anda aklıma geliveren. 
1956 Aralığından beri Küba Devrimci Hareketinde yer alanlara ve onun 
etki alanında bulunanlara ve 1959’dan bu yana Küba’da bir tek insana 
işkence yapılma mıştır, yoldaşlar. Bir tek insana... Küba şu anda belki de 
dün yada işkence yapılmayan bir, iki, ya da üç ülkeden biridir. Belki de 
dört ülkeden biridir. Ama bunların en önündedir. Fidel, burada (zama-
nımız yok, okumaya) diyor ki:

“Hiçbir tutsağa işkence yapmadık.”
Savaş süresince hep bu tutumda oluyorlar, yoldaşlar.

“Çok önemli bilgileri alamama pahasına; düşman ordusunun 
askerlerine, sadece görevlerini yaptıklarına inandıkları için karşı-
mızda olan insanlara, kin duymadık. Onların yaralılarına elimiz-
deki tüm olanaklarla yardım ettik, tedavi ettik onları.”

der, yine Fidel.

Bolivya’da da böyledir bu. Che’nin gerilla kuramında da geçer bu, 
askeri yazılarda. Dediğim gibi, okuyamıyoruz.

“Bir kurtarılmış bölgeniz yoksa tutsak almayın. Onlara devri-
min amaçlarını anlattıktan sonra dokunmayın, bırakın gitsinler.

“Ve hiçbir şekilde eğer daha önceki yaşamlarında ölümü hak 
etmemişlerse düşman ordusunun tutsaklarını öldürmeyin.

“Ama daha önceki süreçte cinayetler işlemiş, işkenceler yapmış, 
devrime karşı büyük zararlar vermiş, tutsak düşmeden önce ölümü 
hak etmiş ise, sadece onları cezalandırın. Ve bu tür durumlarda 
mutlaka insanlara savunma hakkı tanıyın.”, der.
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Böylesine insan sevgisi ile dolu bu insanlar, bu önderler. Bunlar ko-
lay bulunur özellikler değil. Belki üzerinde durma dığımız için, önemsiz 
gibi görüyoruz ama çok önemli, yol daşlar.

Bolivya’da da aynı şekilde davranır. Tutsakları tümden serbest bı-
rakır. Hatta bir karakola saldırıyor gerilla. Konuş malardan, ikna çaba-
larından sonra teslim olmuyor karakol. 10 kişi var içinde. Kuşatma ve 
yoğun ateşle mücadele sonunda teslim alınıyor ve bir düşman askeri 
ölüyor. “Üzerlerinde işe yarar ne varsa alın bırakın”, der, Che.

Dediği aynen bu. Sonra der ki, duydum çırılçıplak soyup bırakmış-
lar, tutsakları. Che’nin kastettiği, tabiî askerlerin üzerindeki askeri giy-
siler, ayakkabılar, silahlar, mermi, cephane... Ama komutanın dediğini 
alt birimdekiler yanlış anlıyor; çırılçıplak soyup bırakıyorlar. Hatta yol-
daşlar, bir köyde düşman ordusunun üç insanı, biri subay, sivil kıyafet-
lerle geliyorlar. Che ve birliği girmiş köye. O anda üç kişi geliyor, ko-
nuk oldukları eve. Biz domuz tüccarıyız, diye tanıtıyorlar kendilerini. 
Ve ev sahibi de; tamam filan bölgeden domuz tüccarı bunlar, tanıyorum 
bunları, diyor. Tamam diyorlar, yatıyorlar. Sabah oluyor, bir genç geli-
yor. Diyor ki: bunların domuz tüccarlığıyla ilgisi yok. Bunların biri su-
bay. Bunlar keşfe geldiler, diyor. Kaldıkları evin kızının nişanlısıymış 
subay. İnti hemen yanında adamlarla giderek evi kuşatıyor, ya teslim 
olun ya da hepinizi kurşuna dizeceğiz, diyor. Biri ağlayarak çıkıyor, 
yalvarıyor, diğerleri de çıkıyorlar. Che’nin dediği şu:

“Önce onları öldürmeyi düşündük, ama sonradan sertçe azarla-
yarak, savaşın kurallarını onlara anlatarak bıraktık.”

Yani böylesine insancıl yoldaşlar.
İşte bugün düşmanlar bile içini boşaltarak sahip çıkmak zorunda 

kalıyorsa bu insanlara ve 90 mil uzağındaki bu ülkeye Yankee Emper-
yalizmi saldıramıyorsa, bu insanların dünya çapında tüm insanlığın 
gönlünde taht kurmuş olmalarından dolayıdır. Bu özellikten dolayı sal-
dıramıyor. Bunlar önemli insan kaliteleridir.

Çalışkanlıklarından zaten söz etmiştim. Görevini yapmayan insan, 
tek kelimeyle, nerede olursa olsun lümpendir, ya da lümpen eğilimler 
taşımaktadır, yoldaşlar. Çünkü lümpenliğin özü: görev kaçkınlığıdır. Sı-
radan insansa; çalışmaz lümpen, çalışmadan yaşamak ister. Öğrenciyse; 
öyle bir eğilimi varsa... Öğrencilik yapıyorsan, okulunu bitireceksin. 
Hem de başarılı şekilde. Che’yi anlattım: Hep en başarılı şekilde bitiri-
yor okulunu. Hatta tıp fakültesi son sınıfında, uzun bir Latin Amerika 
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gezisinden dönüşünden sonra, çok kısa bir süre içinde, 15’e yakın dersi 
vererek Buenos Aires Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde o güne kadar kırıl-
mamış bir rekoru kırıyor.

Gerillaya hazırlık döneminde; Meksika’da gerilla eğitimini Alberto 
Bayo’dan alıyor. Alberto Bayo, İspanya İç Savaşı’nda devrimcilerin, 
demokratların (Cumhuriyetçiler deniyor biliyorsunuz, faşistler karşı-
sındaki cepheye) cephesinde savaşmıştır. General Alberto Bayo (esas 
mesleği ve rütbesi Yüzbaşı ama devrimcilerin Generali kabul ediliyor) 
o eğitiyor, Che’nin ve Fidel’in de içinde yer aldığı gerilla birliğini. Che, 
Bayo’nun en iyi öğrencisi o dönemde de, yoldaşlar. Hem de biraz önce 
sözünü ettiğim büyük, önemli bedensel zaaflarına rağmen.

Bazen bir gece uyuyamadım soluk alamamaktan dolayı, der mesela. 
Böyle geceleri var. Buna rağmen Küba’dayken evine belki üç beş gün-
de, haftada bir uğramak kaydıyla sosyalist ekonominin örgütlenmesine 
veriyor kendini. Bu denli yoğun çalışırken bile hafta sonlarında gidip 
şeker kamışı biçmeyi ihmal etmiyor. Ve o zamana dek pek okuyup araş-
tırmaya vakit ayıramadığı Marksist-Leninist klasikleri okuyor bir taraf-
tan da. Hatta Küba’da tüm o makamlarda ve görevlerdeyken bile, hep 
yemeğini çalışma masasında yiyor. Öyle yemek yiyip, yemeğe gidip, 
önemli yemekli toplantılara katılıp zaman kaybetmek Che’nin en karşı 
olduğu şeylerden biri. Böylesine çalışkan. O bakımdan; tüm devrimcile-
rimiz ve hele hele önderlerimiz böyle olmalı, yoldaşlar. İşte bir devrimci 
hareketin önderleri için bilimli, bilinçli olmak, çok Önemli. Zorunlu.

Yani kişilik karakterleri: devrimci ahlâk, kararlılık, inanç, fe-
dakârlık, kendini adamışlık, direngenlik, cesaret önderlerin vazge-
çilmez karakteri olur devrimcilikte.

Bunlara sahip olmayan, devrimci önder olamaz. Eksik olan, zaaflı 
olur. Bir hareketi de biz, bu açıdan, önderlerine bakarak değerlendiririz. 
Sonra da devrimci eyleminin, siyasi içeriğine bakarak değerlendiririz, 
yoldaşlar. Ölçütler bunlar.

Bu açılardan baktığımız zaman ve organın işleyişi açısın dan, eleşti-
ri-özeleştirinin sağlıklı işleyişi açısından (hem yu karıdan aşağıya, hem 
aşağıdan yukarıya) baktığımız zaman ve kitle bağları açısından baktığı-
mız zaman; biz Türkiye’de gerçek bir partinin olmadığını ileri sürüyo-
ruz. Ve arkadaşımızın Merkeziyetçilik sorusundan geldik buraya.

Merkeziyetçilik mi? Öz yönetim mi?
Bu anlamda biz demokratik merkeziyetçiliği, savunuyoruz, yol-
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daşlar. Yani herkese sonsuz söz hakkı. Düşüncelerini, isteklerini, 
problemleri çözüş tarzlarını, yöntemlerini ortaya açıkça koyma 
hakkı, tartışma hakkı verilecek. Ama tartışmalar bitip de karara 
varıldıktan sonra (organlar içinde tabiî), artık herkes için kanun-
dur, o varılan karar. Ve hareketin tüm birimleri: en tepesinden en 
aşağısına kadar o karara uymak zorundadır.

Başka türlü devrimci disiplin, devrimci hareket olmaz. Bu açıdan 
da devrimci disiplin, askeri disipline pek benzer. Çünkü devrimcilik, 
devrimci kavga bir savaştır, arkadaşlar. Sınıflar savaşının olgunlaşması 
sonucunda kaçınılmaz bir şekilde varacağı bir iç savaştır devrimcilik. 
İşte bunu yönetmekle gö revlidir devrimci hareket ve devrimci parti. Ve 
o partinin ön derliğindeki devrim ordusu. Bu açıdan biz arkadaşımızın 
so rusunu yanıtlarsak demokratik merkeziyetçiliği savunuyoruz.

İktidardayken de parti aynı şekilde yönetecek sosyalist toplumu. 
Sosyalizmin kurulmasını bu şekilde yönlendirecek. Ama işçi sendika-
larıyla... Bakın Fidel’in Sendika Kongresi’ni, İşçi Kongresi’ni ziyareti-
ni, bu açıdan ortaya koydum, anlattım. İş çiler ne diyor? Kooperatiflere 
gidecek, kongrelerine, yöneti ciler ne diyor? Köylüler ne diyor? Onların 
dertleri ne? Gençlik kongrelerine, gençlik federasyonlarının kongrele-
rine gidecek. Kadın örgütlerinin kongrelerine gidecek. Ve emekçi ke-
simin tümünü kapsayan Sovyetlerin kongrelerine gidecek. Ve benzeri 
örgütlenmelerin kongrelerine gidecek. Sadece kongrelerine gitmekle de 
olmaz tabiî. O hareket iletici teller, kayışlar sürekli çalışacak. Kitleler 
ne diyor, arzuları ne?

Lenin bu anlamda şunu diyor:

“Biz komünistler okyanusta bir damla gibiyiz.
“Ancak kitlelerin isteklerini, arzularını, taleplerini doğru şekil-

de ifade eder ve onlara çözüm yolları bulursak başarıya ulaşırız. 
Sosyalizmi başarılı bir şekilde kurabiliriz. Bunu yapamazsak bü-
tün makina parçalanır, her şey yok olur.”

Bunun için de sürekli kitlelerle, bir an bile aksamayan bağlar olacak. 
Arkadaşımızın bu sorusuna da bu kadar değinebileceğiz.

Sosyalizmde halef selef mekanizması işlemez
organ kararı esastır

Erdoğan Arkadaşımız: Castro, yerine neden halef seçmedi? diyor.
Şimdi yoldaşlar, devrimcilikte böyle şey olmaz. Kitlelere güven-
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dik mi, kitleler seçecek önderlerini, temsilcilerini. Bir önder kendin-
den sonrasına ipotek koyamaz. Zaten önderlerin böyle bir seçme hakkı 
da yok. Hani kişilik özelliklerinden ve organ işleyişinden söz ediyoruz 
ya... Organlar seçer, arkadaşlar. Hiçbir devrimci örgütte de önder öl-
meden önce, ölürse yerine kim gelir? sorusu sorulmaz. Önder yaşıyor-
sa, görevini yapıyorsa, bedence çökmemişse, önderlik sorunu yoktur. 
Bedence çökmüşse o zaman sorun vardır. Devrimci organlar toplanır, 
tüm devrimci hareket; görüşünü, isteğini yani eğilimini ortaya koyar, 
önderler öyle seçilir. En tepeden en alta kadar. Prensip bu. O bakımda 
biz Fidel’den böyle bir şey bekleyemezdik, umamazdık.

Ama şu anda olmayan bazı sosyalist ülkelerin, yine olma yan liderle-
ri, halef seçtiler. Arnavutluk’ta Enver Hoca seçti. Yine şu anda sosyalist 
bir ülke olarak kabul ettiğimiz, var saydığımız Çin’de Mao seçti, Hua 
Gua Feng’i biliyoruz. Ve o zaman da biz bunların yanlışlığını çok açık 
biçimde eleştir miştik, bu devrimci yöntem değil, olamaz demiştik. Ni-
tekim o seçimler de hep hüsranla sonuçlandı. Başka türlü de olamazdı 
zaten.

Tüm sorunları çözecek 
zinciri sürükleyecek ana halka

Proletarya Partisidir
Sorunların çözümü nedir? diyor, İsmail Arkadaş.
Sorunlar o denli çok ki... Örneğin; şu anda atmamız gere ken ilk 

adımın çözümü, devrimcilerin birliğinden ve merkezi tek partiyi ya-
ratmalarından geçiyor. Can alıcı birincil sorun bu, yoldaşlar. Lenin’in 
1902’de koyduğu sorun... “Ne Yapmalı?”da koyduğu sorun... O günle-
ri yaşıyoruz. Yani hareketin ilkellik konağındayız, gruplar ortamındayız 
şu anda. Can alıcı sorun bu! Tabiî bu sorunu da aşmak için örgütsel 
anlamdaki can alıcı bu sorunumuzu aşmak için ne yapmalıyız?

Siyasi anlamdaki can alıcı sorun da: Sosyalist Kamp neden çöktü? 
Bundan almamız gereken dersler ne?

Bunun nedenlerini bilelim ki, bu zaaftan, bu hatadan kaçınalım, bir 
daha biz de düşmeyelim gelecekte. Bunu çözümlememiz gerekir. İşte 
bunlara çözüm arıyoruz, yoldaşlar. Daha başka pek çok sorunlar da var 
tabiî. O bakımdan onu tartışıyoruz. Bu konu üzerinde de zamanımız 
sınırlı olduğu için daha fazla duramıyoruz.
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Bilimsel Sosyalizm adı üstünde Bilimdir
ve sorunlarını çözerek gelişir

Bilimler bilimi sosyalizm, diyor bir arkadaşımız.
Bilimler bilimi değil. Terimleri de bilime uygun, İşçi Sınıfı Bilimine 

uygun olarak koyalım. Bilimler bilimi diye bugüne dek sınıflı toplumlar 
kültüründe, kültür tarihinde diyelim, fel sefeye denir. Kendisi bir bilim 
değil felsefenin. Ama diğer bilimlerin yetemediği, açamadığı konular 
üzerine spekülas yonlar yapar, felsefe.

Diyelim: insanlık nereden gelmiştir, nereye gitmektedir? Evrenin 
başlangıcı, sonu var mıdır? Özü nedir? Sınırları nedir? İnsanın dünya-
daki amacı nedir? gibi.

Yani bizzat gerçek bilimlerin şu anda konu etmediği ya da kesin çö-
züm bulmadığı, çözüm ortaya koymadığı sorunları; mantık yoluyla, so-
yut olarak çözmeye çalışır. O yüzden bilimlerin bilimi denir, felsefeye.

Mesela evrenin sınırları var mıdır? Nasıldır? Sonsuz mudur? Nereye 
kadar sonsuz?

Bu tür sorular hepimizin aklına gelmiştir. Felsefe işte bununla uğra-
şır. Mesela en yüksek ahlâk nedir? Güzellik nedir? Bunlara yanıtlar bul-
maya çalışır “bilimlerin bilimi.” Ama Sosyalizm İşçi Sınıfının kurtuluş 
bilimi. Tıpkı diğer bilimler gibi, matematik gibi, biyoloji gibi, kimya 
gibi... Zaten adı üstünde Bilimcil Sosyalizm. Bunu da böyle kullanalım, 
arkadaşlar.

Sorunu yoktur, diyor. Sorunlardan da kastettiğimiz de tabiî... Sos-
yalist hareketin sorunları. Ustalar da bilimin temel taşlarını koymuşlar. 
Hayatın akışı her gün yeni sorunlar geti riyor önümüze. Bu sorunları 
çözerek bilimi diğer bir bilim dalı gibi: fizik, kimya, tıp bilimi gibi ge-
liştirmek zorundayız. Bu anlamda bilimin sorunları var.

Mesela Sosyalist Kamp niye çöktü?
Bu şu anda sosyalizmin yani sosyalist hareketin bir sorunu. Bunun 

nedenlerini ortaya çıkarmamız gerekir. Bilim bize bunu emrediyor.

Çağımız emperyalizmin ölüm
Sosyalizmin zafer çağıdır

Onur Arkadaşımız, kapitalizmin uzun ve yakın vadeli geleceği ne-
dir? diyor.
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Çağımız emperyalizmin ölüm, sosyalizmin dünya çapında zafer 
çağı, arkadaşlar. Kapitalizmin Tarihi de; 15’inci Yüzyılda, İngiliz Bur-
juva Devrimiyle birlikte başlar. Ortalama 600 yıllık bir tarihe sahiptir. 
500 ya da 600 yıllık bir tarihi vardır kapitalizmin. İnsanlık tarihine bak-
tığımız zaman: İlkel Komünal Topluma, tüm Sınıflı Toplumlar tarihi-
ne... Mesela insanlığın İlkel Komünal Toplum biçiminin Vahşet Konağı 
500 bin yıl, Barbarlık Konağı 50 bin yıl sürmüştür. Tüm Sınıflı Toplum-
lar tarihi 5-7 bin yıllık bir dönemi kapsamaktadır. Kapitalizm ise 500 yıl 
sürmüştür. Yani giderek bir kısalma var. İnsan toplumunun evriminde 
güzele, iyiye doğru, çok hızlı bir gelişme var.

Kapitalizmin uzun vadeli tarihi de tabiî devrimcilere bağlı. Buna 
şimdi kesin yanıt vermek biraz felsefe yapmak olur, yoldaşlar. Ama 
bize düşen görev ne? Dünya çapında zafer belki 20 yıl, belki 30 yıl, 
belki 50 yıl, belki de daha kısa zamanda gelecek. Ama kesin olan şey, 
çağımızın sosyalizmin zafer çağı olduğudur.

İşte emperyalizmin kötülüklerini dünyada aklı başında herkes bi-
liyor, yoldaşlar. Türkiye’deki zulmünü bebeler bile biliyor. İnsanlık 
daha ne kadar tahammül edecek bu zulüm düzenine, insanın hayvan 
yerine konulmasına? Bilinçlenme hızlanıyor. Emperyalistlerin bütün 
propagandasına, demagojilerine rağmen hızlanıyor bilinçlenme. Çö-
ken sosyalist toplumlarda bile bugün, şu anda Rusya diyebileceğimiz 
Birleşik Devletler Topluluğu’nda bile insanların % 64’ü hayatlarındaki 
en mutlu dönemin Brejnev dönemi olduğunu söylüyorlar, yapılan bir 
ankette. Kaldı ki biz o sosyalizme biçimcil, formel, ruhsuz sosyalizm, 
bürokratik sosyalizm diyoruz. Onu arıyor insanlar, bugünle o günü kı-
yasladıkları zaman.

Bulgaristan’dan gelen insanlar var, göçmenler. Son 1990’ların ba-
şındaki göçle gelenler. Korkmadıkları zaman, gerçek devrimciyle kar-
şılaştıklarını anladıkları zaman, nasıl övüyorlar. Mesela bir öğretmen; 
“Biz, her yaz giderdik Sovyetler Birliği’ne, Romanya zaten kapı kom-
şumuzdu. Polonya’ya, Çekoslovakya’ya hep giderdik. Çocukları okul-
lar götürürdü, oraları gezdirirlerdi. Her hafta sonu, sinemaya, tiyatrola-
ra giderdik, köylerdeyken bile. Çocuğumuz hastalandığı zaman okula 
götürürdük, çünkü orada revir vardı, (tabiî doktoru, hemşiresi ve sağlık 
araç gereçleriyle birlikte) hiç tereddüt etmezdik. Ama burada hasta te-
davi ettiremiyoruz.”, diyor.

Yani Sosyalizmin en kötü biçimi bile insana birazcık değer verdi mi, 
insanları nasıl mutlu ediyor. O bakımdan insanlık daha uzun süre kapi-
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talizmin rezilliklerine, zulmüne tahammül etmez, yoldaşlar.
Spekülasyon yapmış olmayalım ama bu geriye gidiş kısa süre sonra 

duracak ve hızla devrimci hareket bütün dünyada yol alacak, yükselişe 
geçecek. Bu inançtayız biz. Çünkü insanı hayvan yerine koyuyor bu dü-
zen. Bu açık. Asgari ücret 23 milyon. Bu şartlarda nasıl çalışır insanlar? 
Buna ne kadar daha tahammül eder?

Yönetici arkadaşımız bir saat süremiz kaldığını söyledi. Ondan son-
ra kapanacak, dedi. Ona göre kestirmeden geçmek zorundayız, arkadaş-
larımız kusura bakmasınlar.

Küba, 
emperyalist ablukayı yarmak için 

kapitalistlere bazı geçici tavizler vermek
zorunda kalmıştır

Küba’da devlet kapitalizmi var mı? diyor bir arkada şımız.
Şimdi yoldaşlar, korkunç bir abluka altında Küba. Aşağılık bir bi-

çimde saldırıyor başta ABD olmak üzere tüm em peryalistler. Bu mo-
mentte çökertmeliyiz, Sosyalizmin bu onur kalesini de, anıtını da yık-
malıyız, diyorlar. Fidel’in ko nuşmaları var. Yeniden yel değirmenlerini 
ve öküz arabalarını, öküz çiftlerini hayata geçirmek zorunda kalacağız 
belki de diye. Ama yine açıklamaları var: Daha çok barajlar yapıyoruz, 
diyor.

Yine Benjamin Spock’a dayanarak biraz önce aktardık. Hani 7 ya-
şında ve okul öncesi çocuklara bile artık günde 1 litre süt vermekte 
ileride zorlanabileceğimiz endişesini taşıyoruz, diyorlar.

İşte şartlar bu. Koşullar bu arkadaşlar. Bir çıkış yolu olmak üzere 
Küba’daki devrimci önderlik de kapitalistleri Küba’ya çağırıyor. Ora-
da yatırım yapmalarını, işletmeler kurmalarını istiyor. Yani kendi İşçi 
Sınıfının yarattığı değerin bir kısmını onlara bağışlamayı kabul ediyor.

Kapitalist başka ne için gelir?
Sömürü için gelir.
Kapitalizmin özü nedir arkadaşlar?
Artıdeğer sömürüsü... Tatlı kâr nerede varsa, sermaye ora dadır. 

Onun için gelir. Başka türlü niye gelsin? Tersine başka türlü boğmak 
istiyor Küba’yı.

İşte Küba Yönetimi de Küba Halkının değerlerinin bir kısmını ona 
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vererek döviz almak, dövizle Küba’da bulunmayan başta petrol olmak 
üzere, ilaç olmak üzere -doktorlar sa bahleyin ilk iş olarak ilaçların mik-
tarlarını sayıyorlar kreşlerde, diyor- hayati geçim maddelerini almak is-
tiyor, arkadaşlar. Bu bir zaaftır, diyor. Bunu da açıkça görüyor, gizlemi-
yor Fidel. Bu bir zaaftır, diyor. Bu yüzden gösterdik bu zaafı, diyor. Bu 
bir boyun eğme değildir. Boyun eğme yok çünkü Kübalıların sözlüğün-
de. Hiçbir zaman boyun eğmezler, eğmeyecekler. O açıdan buna devlet 
kapitalizmi, demiyoruz biz, diyemeyiz de. Şu anda bu zaafı göstermek 
zorunda Küba Önderliği, bu tavizi vermek zorunda. Ama geçicidir bu. 
Sosyalizm hiçbir zaman yıkılmayacaktır bizce Küba’da.

Sosyalizm ölümsüzdür ve
dünya halklarının kurtuluş umududur

Sosyalizmin öldüğünü söyleyenler var, diyor yine bir arkadaşımız, 
bundan önceki arkadaştı sanıyorum.

Biraz önce atlamışım. Evet, tüm burjuva yazarçizerleri ve uşakları 
aynı teraneyi her gün tekrarlıyorlar. Holding Profesörü Erdoğan Al-
kin sanıyorum geçtiğimiz hafta içinde; Çarşamba ya da Perşembe idi, 
yine sosyalizmin öldüğünü ilan ediyor. Ama bu 1850’den beri burjuva 
sözcülerinin ve uşaklarının her gün yaptıkları şey. Onlar 150 yıldır sos-
yalizmi, komünizmi her gün öldürürler. Onların görevi bu. Sermaye on-
dan maaş veriyor bunlara. Ama nedense her gün tekrarladıklarına göre 
ölmüyor da değil mi? Ölmemiş ki her gün her gün tekrarlıyorlar. Ölse 
bir daha lafını etmezler.

7 bin yıldan bu yana sosyalizm ülküsü, sınıflı toplumların bütün 
baskısına, zulmüne rağmen insanlığın bilincinden si linmedi. İlkel Sos-
yalizmin değerleri bile tümüyle kaybolmadı, arkadaşlar. 7 bin yıldır in-
sana yapılan bütün baskıya, zulme, sömürüye rağmen unutulmadı İlkel 
Sosyalizmin insana verdiği mutluluklar, değerler. Fedakârlık, dürüst-
lük, mertlik, doğruluk hep o İlkel Sosyalist Konaktan bu yana kuşaktan 
kuşağa taşınıp gelen, aktarılan değerler.

Ama biraz önce dedik hani: İşkenceciler insanlıktan çıkar. Ne ya-
zık ki insanlar da kalite kalite diyoruz ya. Zayıf olanları da insanlıktan 
çıkar -demeyelim tümüyle ama- uzaklaşır. İşkencede çözülerek dev-
rimci inancını, kararlılığını, dayanık lılığını kaybedenler, düşman safına 
geçerek hainleşenler... Onlara insan demeyiz artık biz. Bunlar olur... 
Olağan... Ama sosyalizm hiçbir zaman ölmez. İnsanlığın tek kurtuluş 
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umudu, tek kurtuluş yolu... Tüm dünya insanlığının kardeşçesine çalış-
maları, eşitçe ve yaratılan değerleri kardeşçesine beraberce kullanmala-
rı, bundan daha yüce amaç ne olabilir, arkadaşlar.

Yine okumak istiyordum ama zamanımız yok. Che’nin ço cuklarına 
veda mektubu var. Bazılarımızın hatırındadır. Son iki cümlesi şudur:

“Dünyanın neresinde bir haksızlık, insana yapılan bir zulüm 
varsa ona karşı çıkmalı ve ona karşı mücadele etmelisiniz. Bir dev-
rimcinin en büyük görevi budur.”

Herhangi bir ülke sözü etmiyor, dünyanın neresinde, hangi ülkesinde 
bir haksızlık yapılmışsa, diyor. Ona karşı çıkmak ve ona karşı mücadele 
etmek, bir devrimcinin en önemli görevi, diyor. Bu yüzden ölmez...

Ve gerçek devrimciler yüzyıllarca ölmezler. Hatta geçmişe baktığı-
mız zaman, arkadaşlar: Şeyh Bedrettin’ler, Spartaküs’ler var. Bili-
yoruz, Pir Sultan’lar var. İnsanlık hep -dikkat edersek- yaşatıyor. Gö-
nüllerinde, bilinçlerinde yaşatıyor. İnsandan hiçbir zaman umudu kese-
meyiz. Zayıflar, dönekler olacak. Ama çoğunluk her zaman için (bir an 
kandırılsa da, yılgınlığa da düşse, korksa da) insanlığına sahip çıkacak 
er geç. O bakımdan hiç ölmeyecek sosyalizm. Ve dünya çapında er geç 
(çünkü çağımız sosyalizmin zafer çağıdır) zafere varacak.

Kitleleri kazanmanın yolu
Devrimci Merkezi Partiyi örgütlememizden geçiyor
Öğrenci arkadaşımız, mekanizmayı nasıl kurmak ge rekli, hal-

kın, emekçilerin katılmasını nasıl sağlarız? diye soruyor.
Biraz önce de sözünü ettiğimiz olayları ve prensipleri göz önüne ge-

tirirsek, arkadaşlar yani halkın gerçekten devrimci harekete katılmasını 
sağlamak için, önce bir merkezi devrimci parti olacak, kitlesel olarak 
katılmasını sağlamak için. Şimdi tek tek ilişkiler oluyor ama zayıf bun-
lar. Bunca zulme rağmen İşçi Sınıfımız gereken tepkiyi gösteriyor mu?

Göstermiyor, yoldaşlar.
Başkan Arkadaşımız bu konuyla son derece ilgili. Şu anda kaç dire-

niş var Başkan Arkadaş Türkiye’de? Kaç grev var?
Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu: Birleşik-Me-

tal’e bağlı bir tane, Petrol-İş’e bağlı iki tane, toplam üç tane grev var.
Nurullah Ankut Yoldaş: Direniş?
Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu: Direniş yok.
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Nurullah Ankut Yoldaş: İşte arkadaşlar, bunca zulme rağmen, İşçi 
Sınıfımız bu halde.

Neden?
Biz ulaşamıyoruz. Biz yönlendiremiyoruz, bağ kuramıyoruz. Bağ 

kurmamızın yolu da önce kendimizin bir araya gelmesinden geçiyor. 
Önce bir araya gelirsek o zaman o Devrimci Merkezi Parti, bir şey dedi 
mi, bir şey söyledi mi, bir öneri getirdi mi, bir hareket ortaya koydu 
mu; başta İşçi Sınıfı olmak üzere tüm emekçi sınıf ve tabakalar onu du-
yar, anlar. Ortaçağcı güçlere kitlelerin eğilim duymasının bir nedeni de 
budur. Yani meydanı onlara bırakmış olmamızdır. Tabiî emperyalizm 
sürekli onları destekliyor ama bizim alanı onlara boş bırakmamız da, 
onların güçlenmesinde çok önemli rol oynuyor. Bu zulüm düzeninden 
kurtulmak için, acaba onlar dertlerimize bir çare sunarlar mı, diye onla-
ra yöneliyor, insanlar. Bilmiyorlar onların Ortaçağcı olduğunu, emper-
yalizmin uşakları olduğunu. Biz ulaşamıyoruz ki kitlelere, anlatabile-
lim gerçekleri, doğruları.

Kişicil düzeyde de böyle. Bir insanı kişicil olarak kazanmak için ne 
yapmalıdır?

Er-dişi ilişkilerinde de böyle.
Bir kızı ya da bir erkeği etkilemek için önce ne yapmamız gerekir?
Kendimizi ona göstermemiz, tanıtmamız gerekir, değil mi?
İşte her mücadelede de ve insan ilişkisinde de böyledir bu.
İşçi Sınıfını ve Halkı kazanmak için de önce kendimizi ta nıtmamız 

gerekir, ezilen ve sömürülen halklara. Onlar bizi tanıyıp anlayacaklar 
ki, bizim teorimizi, onların dertlerine getirdiğimiz çözümleri, onlara 
gösterdiğimiz yolu görecekler ki, bize inansınlar. Ama böyle bir şey 
ortada görebiliyorlar mı, yoldaşlar?

Hayır, göremiyorlar. Yani biz sahada değiliz. Kavga meydanında 
kendimizi dosta da, düşmana da gösterip kabul ettiremiyoruz. O zaman 
kitleleri de, sermayenin her türden örgütü içinde yer almış, sermaye 
uşakları kandırıyor. Tıpkı seçimlerde tüm halkımızı kandırdıkları gibi. 
Demek ki o anlamda da merkezi tek gerçek devrimci partiden geçiyor, 
kitleleri kazanmanın yolu.

Bir arkadaşımız Papa’nın Küba’yı ziyaretine ilişkin bir soru 
sormuş.

Şu andaki Papa biliyoruz, Sosyalist Kamp’ın yıkılmasında aktif ola-
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rak görev aldı. Ve medyada da çıktı, sermayenin ba sınında da konu edil-
di, arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız hatır layacaklardır.

Bir Dinleyici: Radikal gazetesinde çıktı.
Nurullah Ankut Yoldaş: Radikal’de çıktı. Başlığı neydi?
Aynı Dinleyici: “Komünizme Karşı Kutsal İttifak”
Nurullah Ankut Yoldaş: “Komünizme Karşı Kutsal İttifak”. Evet 

yoldaşlar: CIA ile bugünkü Papa’nın ittifakının belgelerini ortaya koy-
du, kanıtını ortaya koydu.

Sait Kıran Yoldaş: 50 milyon dolar da parasal şeyi var...
Nurullah Ankut Yoldaş: Parasal yardımı var CIA’nın...
Bir Dinleyici: Fotokopi makineleri...
Nurullah Ankut Yoldaş: Evet, evet, özellikle Polonya’dan başla-

mak üzere. Papa bu, yoldaşlar.
Şimdi Küba’yı neden ziyaret etti?
Aynı amaçla ziyaretle etti.
Peki, önderlik niye karşıladı, niye böyle bir şeye izin verdi?
Biz şu anda buna, uzaktan görüşümüz ve değer lendirmemizle, yan-

lış diyoruz, yoldaşlar. Bu yanlıştır, diyoruz. Açıkça bunu dile getirmek-
ten çekinmiyoruz. Böylesi bir adam davet edilmemeli ya da gelmek 
istese bile böyle karşılanmamalı. Çünkü Ustaların ve bizzat Che’nin de 
dediği gibi, onlar artık sermaye uşağı, suç işlemiş insanlar sosyalizme 
karşı. Ama dedik ya hani mükemmel insan ölmüş insandır. Yaşıyorsak 
ve mücadele ediyorsak, hata da yapacağız.

Bir arkadaşımız da soruyor yine: İki kamp yan yana yaşayamaz. 
Kimin ayakta kalacağı belli olacak. Bütün dünyayı politik yönde 
nasıl değiştirebiliriz? Ve Enternas yonalin -sanıyorum soruları var 
arkadaşın- gerekliliğinden söz ediyor, tüm dünyada.

Şu anda iki kamp yan yana var. Ama bu böyle sürüp gide cek değil, 
muhakkak sosyalizm kazanacak. Sosyalist Kamp eski anlamıyla, yani 
1990 öncesi anlamıyla yok, ama sosyalist ülkeler var şu anda: 4 tane 
bildiğimiz gibi. Onları bir kamp sayarsak onlar var. Kaldı ki onların da 
aralarında organik ilişkiler yok, yoldaşlar.

Bir Dinleyici: Hangi ülkeler bunlar?
Nurullah Ankut Yoldaş: Efendim?
Aynı Dinleyici: O dört ülkeyi sayabilir misiniz, hangi ülkeler acaba?
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Nurullah Ankut Yoldaş: Başta Küba, Çin Halk Cumhuriyeti, 
Kore Demokratik Cumhuriyeti ve Vietnam.

Biz bir ülke sosyalist mi, kapitalist mi nasıl değerlendiririz?
Artıdeğer sömürüsü hâkim mi, egemen üretim yordamı olarak, değil 

mi ona bakarız. Zaten kapitalizmin özü de bu, artıdeğer sömürüsüdür. 
Kapitalizmin özü bu. Özel mülkiyete dayanan, oradan kaynaklanan 
artıdeğer sömürüsü. Eğer hâkim üretim yordamı bu ise, bu sömürüye 
dayanıyorsa, o sömürüyü amaçlıyorsa üretimden amaç, o ülke kapi-
talisttir. Ama hâkim olan kolektif mülkiyet, insanların gücü oranında 
üretime katkısı ve emeğinin karşılığını alması hâkim ise; yani egemen 
ise, ağır basıyorsa biz ona sosyalist deriz. Bu açıdan kriterimiz bu. Çin’i 
biraz önce değerlendirdik. Büyük yanlışlar içinde, dedik. Ama şu anda 
üretim yordamı açısından (esas ölçümüz bu bizim, kriterimiz bu) bak-
tığımız, değerlendirdiğimiz zaman bu ülkeleri sosyalist sayıyoruz, de-
ğerlendiriyoruz haklı ve doğru olarak.

Enternasyonal sorusu var arkadaşımızın.
Onu da dediğim gibi biraz önce, evet dünya çapında bir dünya parti-

si muhakkak ki gerekli. Dünya komünistleri er geç başarmalı bu görevi. 
Ama biz Türkiye’de daha bir ulusal par tiyi kuramamışız, yan yana gele-
memişiz. Öyle olunca; bu biraz şu anda, günümüzün konusu olmaktan 
uzak kalıyor, arkadaşlar.

Bir arkadaşımız, burjuvazi sosyalizm öldü, diyor.
Evet, onun görevi o. Öyle diyecek tabiî. Türkiye’de burjuva kampa 

geçen partiler var, diyor, arkadaşımız. Evet.
Bir Dinleyici: O soruyu soran zaten kötü niyetli gibiydi, salonu terk 

etti, cevap vermeseniz de olur...
Bir Başka Dinleyici: Onun arkadaşları, ona iletecekler vardır...
Nurullah Ankut Yoldaş: Neyse, bizim öyle kesin bir yargıya var-

mak için elimizde somut, kesin bir kanıtımız olması gerekir. O yüzden 
tüm arkadaşları, soru soran arkadaşları iyi niyetli kabul ediyoruz. O 
bakımdan gittiyse o arkadaşımız, kabalık etmiş. Eğer gitti ise... Hepi-
mizin kabul edeceği gibi kabalık, arkadaşın yaptığı. Yanlış etmiş, ama 
biz onun yanlışına; kötü niyetli diye bir yargıda bulunursak, biz de biraz 
kabalık etmiş olur muyuz, bilemiyorum. Artık arkadaşlar değerlendir-
sinler bunu...
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Devrimci Parti her şeyden önce
bir Savaş Örgütüdür

ÖDP’nin çizgisi konu ediliyor.
Bizim değerlendirmemiz: ÖDP gerçek anlamda devrimci bir parti 

değil. Hatta değerlendirmemizin başlığı da zamanında, “Döküntülerin 
Tartışma Kulübü” idi. Yani sosyalist hareketlerden dökülen insanlar, 
gerçek devrimci mücadeleyi göze alamayan, o hareketlerden düşmüş 
insanlar bir araya gelerek, kendilerini kandırıyorlar, gönül eğlendiriyor-
lar, vicdanlarını rahatlatıyorlar. Tartışma kulübü diyoruz.

Bir mücadele partisi değil bu, devrimci bir parti değil bizim açımız-
dan.

Devrimci parti her şeyden önce bir savaş örgütüdür, arkadaşlar. 
Çünkü burjuvazi bize, en açık biçimiyle savaşı dayatıyor, savaş açıyor 
bize. İşte işkenceler ediyor, katlediyor, infazlara uğratıyor. Memurlar 
hak istiyor: copu çıkarıyor, zehirli gazları çıkarıyor karşısına... İşçiler 
hak arıyor: yine copu çıkarıyor, cezaevlerini çıkarıyor, zindanları çı-
karıyor... Öğrenciler hak arıyor: yine işkence, zulüm, zindan... Şiddeti 
dayatıyor, yoldaşlar. O bakımdan devrimci hareket de aynıyla muka-
bele etmek durumunda. Tüm dünyada da böyle olmuştur zaten. Bunu 
göze alamıyorsak bunu kabul etmiyorsak devrimci sayılmayız. Dedik 
ya devrimci kavga, devrim bir savaştır. Sosyalizm de o savaşın sonunda 
varılacak bir konaktır.

Küba, Çin, Sovyet Devrimi Sosyal devrim mi, Politik devrim 
mi? demiş, bir arkadaş.

Bunlara kısaca değinelim. Elbette Sosyal devrimdir bunlar. Çünkü 
mevcut düzen, devrimci sınıflar tarafından baştan aşağı değiştirilmiştir. 
Küba’da bu çok orijinal bir şekilde ger çekleşiyor. Daha başka biçimle-
re bürünüyor. Ama sonuç ola rak mevcut sömürü düzeni parçalanıyor 
ve bir yıl sonra sosyalizme geçiliyor. Hani önderlerin de teslim ettiği 
gibi: baştan teorik olarak planlı programlı değil de, iyi niyetli, kararlılık 
ve fedakârlıkla mücadele ederek, o kavganın içinde öğrenerek, bir yıl 
sonra 1960’da sosyalizme geçiyor Küba’da da devrimciler. Sosyal dev-
rim... Mevcut düzeni tümüyle, yani egemen üretim biçimini tümüyle 
yıkan ve daha ileri bir üretim biçimi kuran devrimlere biz sosyal devrim 
diyoruz. Bunlar sosyal devrim muhakkak ki.
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Emperyalist Metropollerde
sağa kayışın nedeni

Avrupa’da sağa kaydı partiler bugün, bunun nedenleri? diyor, 
bir arkadaş. Doğu Avrupa ülkelerinde partiler... Efendim?

Sait Kıran Yoldaş: İleri kapitalist ülkelerdeki reformizmin ve sağa 
kayışın nedenleri, sosyalist partiler için...

Nurullah Ankut Yoldaş: Evet, evet. Tabiî. Şimdi arkadaşlar, ileri 
kapitalist ülkeler, yani büyük emperyalist devletler deriz aynı zamanda 
biz bunlara. Fidel’in de İşçi Kongresi’nde çok doğru olarak belirttiği 
gibi; kapitalist sistem ya da kamp derken bunu da ikiye ayırıyoruz. Bir 
yanda nüfusça küçük bir azınlığı oluşturan, (hani G7’ler deniyor ya 
onlara) bir avuç büyük emperyalist devlet, geri kalan dünyanın büyük 
kesimini boyundurukluyor, sömürüyor.

Fidel de diyor ya, emperyalist ülkelerde burjuvazi, Finans-Kapital, 
sadece kendi İşçi Sınıfını sömürmekle kalmıyor, geri kapitalist ülke-
lerdeki doğal zenginlikleri, kaynakları ve o ülke halklarının yarattığı 
değerleri de büyük oranda çapul ederek, kendi ülkesine taşıyor. Ve o 
sömürünün bir kısmını da kendi İşçi Sınıflarına veriyor, önüne atıyor. 
Kemik payı anlamında atıyor. O yüzden oralardaki sınıf çelişkisiyle 
bizim gibi geri ülkelerdeki sınıf çelişkisi çok farklı. Örneğin ABD’de 
asgari ücret 2200 dolar. Şu anda... Türkiye’de hesaplarsak kaç dolar, 
yoldaşlar? 23 milyon kaç dolara dek gelir? 100 doların altına inmiş olu-
yor, yoldaşlar. Giderek bu daha da düşecek, geçtiğimiz yılları göz önü-
ne alırsak. 60 dolara kadar sık sık asgari ücretin düştüğünü görürüz. Bu 
denli korkunç bir fark var. İşte bu fark da neden kaynaklanıyor?

Bizim yarattığımız değerleri ve dünyanın bizim gibi ülke lerinin 
doğal kaynaklarını, o emperyalistlerin çapul edip, yağmalayarak ken-
di ülkelerine taşımasından kaynaklanıyor. Kendi ülkemde hiç değilse 
birazcık rahat edeyim, yani öyle sınıf çelişkileri şiddetli olmasın diye, 
kendi İşçi Sınıflarına da sus payı veriyor.

O neyi doğuruyor?
Sınıf çelişkilerinin yumuşamasını doğuruyor. Ve o ülkelerin sendi-

kalarının, örgütlerinin, devrimci örgütlerinin yöneticileri; gelir düzey-
leriyle, yaşama biçimleriyle, dünyaya bakışlarıyla, dünya görüşleriyle 
artık, İşçi Sınıfından çok, burjuvaziye yakın kişilerden oluşuyor. O yüz-
den o hareketler, o ülkelerdeki hareketler gittikçe sağa kayıyor. Çelişki 
nerede şiddetli ise orada patlama olur. Bu doğa kanunu... Aynı zamanda 
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toplum kanunu da... O yüzden onlar sağa kayıyor gittikçe, geri ülkeler-
deki hareketler de daha devrimcileşiyor, daha sağlam kalıyor, yoldaşlar. 
O yüzden devrimler artık hep dünyanın en geri, sömürünün en yoğun 
olduğu bölgelerinden patlıyor.

Bir arkadaşımız demokratlığın ölçütü, Beyazıt olayları ile ilgili 
olarak, diyor.

Evet, arkadaşlar, dedik ya devrimci kavga bir savaş. Her savaş gibi 
cepheler var bu kavgada da. Diyelim kişicil kavga, aile kavgası, mahal-
le kavgası hep iki saf arasında yapılır. Hatta bir spor müsabakası bile, 
değil mi? Kişicil düzeyde ise iki kişi arasında, kulüp düzeyinde ise iki 
kulüp arasında yapılır. Savaşın esasta, özde iki tarafı olur. Devrimci 
savaşta da iki cephe var:

Bir: Halk Cephesi ya da Devrim Cephesi.
İki: Burjuvazi, Finans-Kapital ya da Karşıdevrim Cephesi, yol-

daşlar.
Her iki cephenin de bir özgücü olur, bir de yedek güçleri olur, müt-

tefikleri olur. Savaşan cephelerden her ikisinin de...
Devrim Cephesinin özgücü İşçi Sınıfı, yedek güçleri köylülük, 

aydınlar, esnaflar, yani küçükburjuvazi, halkımızın diğer ezilen ve sö-
mürülen kesimleri... Ama özgüç İşçi Sınıfı, yoldaşlar...

Karşıdevrim Cephesinin özgücü: burjuvazinin en te pesindeki, en 
iri bir avuç vurguncu, uluslararası emperyalizmle içli dışlı olmuş. Fi-
nans-Kapital diyor, buna Lenin. Yedek gücü: tüm Anadolu’ya yayıl-
mış Tefeci-Bezirgân Serma yedir. Büyük ölçüde taşra illerinde ve ka-
sabalarında üslenmiş olan, daha doğrusu örümcek ağlarına benzer, sö-
mürü ve vur gun ağlarını kurmuş bulunan bu Tefeci-Bezirgân Sermaye; 
Finans-Kapitalin müttefiki, Antika bir sömürgen, gerici, asalak sınıftır.

Şimdi gelelim Beyazıt Meydanı’ndaki olaya: Beyazıt Meydan’ın-
daki olayda; türbanla üniversiteye girmeyi, cübbeyle, sarıkla, çember 
sakalla üniversitelere girmeyi, okullara girmeyi ortaöğretimde sınıflara 
girmeyi talep edenler, kim tarafından yönlendiriliyor ve hangi cephenin 
güçleri, bunlar?

Bugüne dek geçmişe göz atarak geldiğimiz zaman bu Ortaçağcı ha-
reketlerin-Şeriatçı hareketlerin, emperyalizm tarafından örgütlendiğini, 
desteklendiğini ve sınıf tabanı olarak da Tefeci-Bezirgân Sermaye Sını-
fına dayandığını görürüz.
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Çünkü dikkat edersek ulus demiyor, ümmet diyor. Ortaçağda ağır 
basan eğilim dindir, yoldaşlar. Her sınıfın ve tabakanın bir ideolojisi 
olur, dünya görüşü olur. Ortaçağda da hâkim, egemen ideoloji, dünya 
görüşü dinlerdi. Ortaçağda olduğu gibi şimdi de Tefeci-Bezirgân Ser-
mayenin dünya görüşüdür din-ümmetçilik.

Ve Tefeci-Bezirgân Sermaye, uluslararası emperyalizm ile ittifak 
içindedir. Afganistan’a bakalım, Cezayir’e bakalım, Körfez’e bakalım, 
Suudi’ye, Krallıklara bakalım... Hep kim tarafından örgütleniyor ve ko-
runup kollanıyor bunlar?

Ve Türkiye’ye bakalım. Mesela son dönemde ABD Refah’a bile sa-
hip çıktı, biliyorsunuz. Kapatılmasına karşıyım, dedi.

Özellikle Afganistan’da çok açık bir biçimde, oradaki devrimci ikti-
darı, emperyalizm tarafından örgütlenen, silah landırılan ve eğitilen Or-
taçağcı-Şeriatçı güçler yıktı. Emperyalizmin açık, her türlü maddi-ma-
nevi desteğiyle yıktı.

Şimdi orada, Beyazıt Meydan’ında talepte bulunan insanlar, Karşı-
devrim Cephesinin güçleriydi, arkadaşlar. Ve o cephe tarafından yön-
lendirilmekteydi. Yani bu eylemler apaçık biçimde Karşıdevrim Cep-
hesinin koyduğu eylemlerdi. Cepheleri şaşırdık mı biz, devrimci savaşı 
cepheler dışında gördük mü, yönümüzü-pusulamızı yitiririz. Halk güç-
leri değil...

Diyeceksiniz ki, onlar da kandırılmış insanlar. Evet! Zaten Türki-
ye’de egemen olan bir avuç azınlık... 500 Finans- Kapitalistle 2000-
2500 civarında Tefeci-Bezirgân... Esas vurguncu kesim 3 bin kişi Tür-
kiye’de. Ama örgütüyle, medyasıyla, demagojisiyle insanları yönlendi-
rerek halkımızı kündeye getiriyor.

Ve onları, yani Ortaçağcı-Şeriatçı güçleri yönlendiren em peryalizm 
ve onun Türkiye’deki ortağı, Finans-Kapital züm residir. Karşıdevrim 
Cephesinin belirlediği taleplerdi, orada dile getirilen talepler.

Ve bunlar her zaman için devrimci harekete karşı olmuş lardır. Tür-
kiye’nin uzun ve kısa devrimci geçmişine bakalım, (geçmişe çok fazla 
gitmeyelim: zamanımız sanıyorum iyice daraldı, “20 dakika kaldı” di-
yor, arkadaşımız), son, 1960 son rasına bakalım, bu gerçeği her zaman 
görürüz. Bunların 1960 sonrasındaki ilk önemli, gerici, siyasal örgütü 
“Komünizmle Mücadele Dernekleri” idi. O zamanlar, başta İstanbul 
olmak üzere, birçok ilimizi “Allah’a inananlar komünizme karşı 
mücadelede birleşirler” sloganını taşıyan afişlerle do natmışlardı. Bu-
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günkü şeriatçı hareketlerin yöneticisi olan ge riciler o derneklerde ye-
tişmişlerdir.

Bizzat ben okulda öğrenciliğim döneminde, ilk önemli çarpışmamı 
bunlarla yaptım. Kavga bazında... Yani devrimci olduğumuz için sal-
dırdılar bize, biz onlara saldırmadık, gelip bize saldırdılar bu güçler. 
Ve aynı sloganlarla, aynı dinci slo ganlarla saldırdılar. Bugün yaptıkları 
gibi... Ve ilk o kavgada yaralandık. Kanlı Pazar’da toplum polisi ile yan 
yana devrim cileri katleden aynı güçlerdi.

12 Mart sonrasında bir af çıkarıldı biliyorsunuz. Önce tüm siyasi 
tutukluları kapsayan biçimde hazırlandı. Sanıyorum adi tutuklular da 
vardı af kapsamının içinde. Ama son anda; o zaman Milli Selamet Par-
tisi’ydi adı, yan çizerek: devrimcileri af kapsamı dışında tuttu. Anayasa 
Mahkemesinin bozması sonucunda devrimciler de af kapsamı içine gir-
di ve 12 Mart Faşizminin zindanlarından çıkabildi.

Daha sonrasına bakalım. Yakına gelelim biraz. Kontrgerilla’nın 
Türkiye’deki kitle partisi MHP’yi, 1990 sonrası Meclise sokan, onun-
la seçim ittifakı yapan aynı Tefeci-Bezirgân Sermayenin partisi, yani 
RP’dir. Sonra, gidelim taşraya, faşistler ve şeriatçılar devrimcilere karşı 
her zaman el ele, kol kola, omuz omuza olmuşlardır, aynı cephe içinde. 
Ve bugün, işte Ramazanda devrimcileri katleden, demokratları katleden 
yine bunlardır. Hiç unutmayalım; etkinlik alanları biraz daha güçlense, 
daha büyük katliamlar yapacaklardır Türkiye’de. 2 Temmuz Sivas işte!

Sosyalizm nedir?
Olayların bilimidir. Bilim dedik ya, olaylara bakarak, onları çözüm-

leyerek biz yön bulacağız.
Yoksa soyut isteklerle, hayallerle bir yere varamayız. Her zaman 

Türkiye’nin tarihinde, bu güçler Karşıdevrim Cephesin de yer almışlar-
dır, egemen sınıflarla, emperyalizmle ittifak içinde olmuşlardır.

Kazım Köroğlu: Ama sınıf, sınıf düzeyinde... Onlar halk çocukları.
Nurullah Ankut Yoldaş: MHP’nin bünyesinde yer alanlar da halk 

çocukları! Devrimcileri, 12 Eylül öncesi, binlerce devrimciyi katleden-
ler de halk çocukları! Abdullah Çatlı da halk çocuğu! Bizzat Paraba-
balarının çocukları gelip senin karşına çıkmaz! Pardon sizin karşınıza 
çıkmaz! Senin lafını geri alıyorum. Sizin karşınıza çıkmaz, Hoca’m! 
Dedik ya onlar zaten azınlık, bir avuç. Üç bin kişi onlar. Ama örgüt 
olarak, örgütleyerek o insanları, karşımıza çıkarıyorlar, o cepheyi oluş-
turuyorlar. Yoksa üç bin kişi...
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Kazım Köroğlu: Biz örgütleyelim onları...
Nurullah Ankut Yoldaş: Tamam, örgütleyelim, ona biz bir şey de-

miyoruz. Ama sen onun eylemiyle, onun talepleriyle ortaya çıkıyorsun.
Kazım Köroğlu: Değil, değil. Demokrasi farklılıkların bir arada 

yaşamasıdır.
Nurullah Ankut Yoldaş: Hayır! Hayır!
Kazım Köroğlu: Ben türbanlı bir kızla, üniversitede görüyorum, 

türbanlı bir kızla başı açık bir kızın yan yana, kol kola sohbet ettikle-
rini görüyorum ve gurur duyuyorum, iftiharla şey yapıyorum... Sorun 
burada.

Birinci Dinleyici: Hoca’m MHP’li ile de gurur duyuyor musunuz? 
MHP’li ile de omuz omuza olmasından gurur duyuyor musunuz?

Kazım Köroğlu: Saptırma şimdi...
İkinci Dinleyici: Neden? MHP de vardı orada!
Üçüncü Dinleyici: Bir şey söyleyebilir miyim?
Sait Kıran Yoldaş: Arkadaşlar lütfen! Konuşmacının söz hakkına 

müdahale etmeyelim lütfen!
Nurullah Ankut Yoldaş: Şimdi arkadaşlar, biz devrimciyiz. Bilim 

dedik devrime değil mi? Sosyalizm bir bilim. Bu bilimin de önderleri 
var. Önderleri var bu bilimin de. Biz bilime inanıyorsak, eğer fal baka-
rak hastaları tedavi etmeye kalkan, muska yazarak hasta tedavi etme-
ye kalkan insanlar düzeyine düşmek istemiyorsak; o bilime bakacağız, 
onun önerilerini ve çözümlerini dinleyeceğiz. Üçüncü Enternasyo-
nal’de Lenin’in önerisiyle karara bağlanmış olan bir madde var.

“Mollaların, Ortaçağcı güçlerin, sultanların yönetimindeki, ön-
derliğindeki ulusal hareketler bile desteklenmez” diyor, Lenin ve 
Üçüncü Enternasyonal.

O bakımdan “Devrimci Ulusal Hareketleri destekleriz biz” diyor. 
Devrimci bir özü olacak desteklenecek hareketin. “Ortaçağcı hareket-
ler emperyalizmden bile daha geridir.”, diyor. Bunu yüzyılımızın en 
büyük devrimcisi, diyor.

Kazım Köroğlu: Ben de Marks’tan alıntı yapmak zorundayım şu 
anda. Din afyondur diyor, Marks. Ama gerisi var. Ümitsiz bir dünyanın 
ümididir, işte bu ümit yok edilmedikçe bilinen kaba yöntemlerle dinin 
karşısına çıkılmaz, diyor.

Dördüncü Dinleyici: Pardon, Afganistan örneğini, İran örneğini 
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açıklayabilir misiniz?
Nurullah Ankut Yoldaş: Şimdi Hoca’m, bilime inanmıyorsun. Bak 

cephelerden, hareketlerden söz ediyoruz biz. Biz kimsenin dini inanı-
şıyla uğraşmıyoruz, ilgilenmiyoruz. Devrimden sonra da ilgilenmeye-
ceğiz. Sen ne kadar inanıyorsun, inanıyor musun, inanmıyor musun, 
inanmaman gerekir ve benzeri türden bir talebimiz olmaz bizim. Kit-
lelere bu türden dayatmalarımız olmaz. Biz hareketlerden, mücadele 
eden hareketlerden söz ediyoruz. İnsanların inançlarına elbette saygılı-
yız biz. Ama bir Karşıdevrim hareketi var, o cephenin bir hareketi, bir 
eylemi var... Sen gidip o eylem içinde yer alıyorsun.

Kazım Köroğlu: Bozmak lazım o cepheyi, bozamıyoruz. İşte akıl-
sızlığımızdan, düz mantıkla böyle, işte Beyazıt’ta yapılan budur işte. 
Birkaç grup ve de düz mantığı ile Milli Güvenlik Kurulu kararlarıyla 
çakışmıştır. Biz biliyoruz yani bu dinsel akımları besleyen kim.

Üçüncü Dinleyici: Hoca’m bir şey söyleyebilir miyim?
Nurullah Ankut Yoldaş: Kim besleyen?
Kazım Köroğlu: Devlet.
Nurullah Ankut Yoldaş: Evet devlet. Devlet kimin devleti?
Kazım Köroğlu: Devlet besliyor ama bugün şike yaptı, şike geri 

tepti. Geri tepti bugün. Sorun orada. 72 yıldır şike geri tepiyor. Sorun 
burada.

Sait Kıran Yoldaş: Arkadaşlar lütfen herkes olduğu yerden müda-
hale etmesin. İş anarşiye dönmesin de. Konuşmacı Arkadaş gerekli ce-
vabı verebilir. Heyecanlanmaya gerek yok.

Kazım Köroğlu: Derin konular bunlar. İnce konular... Benim soru-
num halk… Halk cephesini yaratmak.

Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu: Hoca’m 
Recai Kutan’ın açıklaması var. Diyor ki, Beyazıt’taki eylemler bize 6 
milyon oydan daha fazla güç kazandırmıştır. Gerçek demokratlık böyle 
gerici, şeriatçı güçlere destek vermekle olmaz. Olmaz Hoca’m!

(Alkışlar...)

Kazım Köroğlu: Bu alkışlar da hiç umurumda değil, benim. Hiç 
umurumda değil. Onlarla yürüyenler de devrimciydi. Hem de mücadele 
içinde.

Beşinci Dinleyici: Ne yazık ki öyle...
Altıncı Dinleyici: Yanlış yapıyorlar, Hoca’m...
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Kazım Köroğlu: Size göre yanlış yapıyorlar...
Üçüncü Dinleyici: ÖDP’liler çark ettiler. Tabanlarına bu yaptıkları-

nı kabul ettiremediler.
Sait Kıran Yoldaş: Tamam arkadaşlar! Arkadaşlar lütfen! Hoca’m 

siz de lütfen! O konuda şimdi söylenecek herkesin çok lafı var. Ayrıca 
konuşmak isterseniz dışarıda tartışalım. Konferansın disiplinine uyalım 
lütfen!

Kazım Köroğlu: Ben, burada insanların da kafasında soru işaretleri 
yaratmak gerekiyor.

Sait Kıran Yoldaş: Yani şimdi o soru işaretini yaratanlar İran’da da 
yaptılar, aynı affedersiniz...

Kazım Köroğlu: Burada bir fraksiyonun propagandasını yapacak-
sınız, ondan sonra da diyeceksiniz...

Sait Kıran Yoldaş: Hoca’m bir dinleyecek misiniz? Siz çok konu-
şuyorsunuz, biraz da dinlemesini bilin lütfen!

Yedinci Dinleyici: Sen de şeriatın propagandasını yapıyorsun, Ho-
ca’m, farkında değilsin... Onların propagandasını yapıyorsun, (...) karşı 
çıkıyorsun.

Kazım Köroğlu: Din ilkeli ideolojidir. Bunu biliyorum. Sizin de 
bilmenizi istiyorum. Türbanı (...) başka, bu başka.

Nurullah Ankut Yoldaş: Arkadaşlar.
Sekizinci Dinleyici: Ama siz de saygılı olun Hoca’m! Yaşınızdan 

dolayı... Geçmişinizi biliyorum, siz geçmişinizi inkâr etmişsiniz. Siz 
şimdi gittikçe kabalaşıyorsunuz. Bizi buna itmeyin!

Kazım Köroğlu: Ben de sizin gibiydim. Yanlış, yanlış...
Sekizinci Dinleyici: Geçmişinizi inkâr etmek yanlış... Geçmişinize 

de biz sahip çıkıyoruz.
Nurullah Ankut Yoldaş: Arkadaşlar biz dedik ki, sosyalizm olay-

ların bilimi. Olaylardan örnekler verdik, Hoca kavramıyor! Bilimden 
örnek verdik. Bilimi de kavramıyor! Yüzyılımızın en büyük devrimcisi, 
desteklenmez bunların yönetimindeki Ulusal Kurtuluş Hareketleri bile, 
diyor. O zaman Afganistan’daki mollaları da git destekle! Git Taliban’ı 
da destekle! Niye desteklemiyorsun? Haydi!

(Alkışlar...)

Kusura bakma Hoca’m, devrimcilikle de, demokratlıkla da hiç bağ-
daşmaz bu tavır. Orada kimi köpek işareti yapacak, kimi tekbir getire-



157

cek; sen de varıp yanına figüran olacaksın.
Bu devrimcilik değil, yüz karası bir tutumdur! Devrimciliği soytarı-

lık derekesine düşürmektir bu!
Bunu yapan arkadaşları kınıyoruz, onları devrimci saflara çağırı-

yoruz. Orası Karşıdevrim safıdır. Devrimci saflara gelsin devrimciler. 
Devrimciliklerini bilsinler. Bu konuda diyeceğimiz bu kadar!

(Uzun alkışlar...)

Kazım Köroğlu: Bu alkışlara gülüp geçiyorum...
Yedinci Dinleyici: Biraz saygılı ol, saygılı...
Sait Kıran Yoldaş: Toplantının disiplinine uyalım.
Kazım Köroğlu: Savunmadan yoksun insanları burada...
Dokuzuncu Dinleyici: İyi ama saygılı olsun, saygılı olmuyor. Ol-

maz ki buna hakkı yok! Çıktıktan sonra tartışsınlar.
Onuncu Dinleyici: Hayır, gitsin camide savunsun bunları, burada 

ne arıyor ki?
Yedinci Dinleyici: Cevabını aldın, karşı görüşünü de söyledin. Hiç 

de öyle zavallı, yalnız da değilsin. Ama toplantıyı sabote etmeye de 
hakkın yok! Bunu ettirmeyiz!

Kazım Köroğlu: Ben yanlış yapıyorum, siz yanlış yapmıyorsunuz. 
Orada konuşmacı hakaretler yapsın, ben yanlış yapıyorum...

Nurullah Ankut Yoldaş: Savunmadan yoksun arkadaşlara eleştiri 
yönelttiğimizi söyledi. Hayır. Eğer Hoca, o hareketin bir temsilcisi ise...

Kazım Köroğlu: Değilim, değilim...
Nurullah Ankut Yoldaş: Değilsen, ya da destekliyorsan... Dinle 

bir, dinle!
Kazım Köroğlu: Demokratım ben!
Nurullah Ankut Yoldaş: Dinle be! Dinle bir! O harekete, (o hare-

ketle bir ilişkin varsa) biz en açık biçimde; iki sayfalık eleştirimizi yaz-
dık, daha o gün, o harekete resmi şekilde bildirdik. Tek yanıt veremedi. 
Bugün, aradan bir aylık zaman geçti. De ki, niye yanıt vermiyorsunuz 
yayın organınızda. Onu sor o arkadaşlara bir. Biz hiç kimsenin yüzüne 
söylemediğimiz bir şeyi arkasından söylemeyiz. Arkadaşlarımız, Ho-
ca’ya da o harekete daha o gün, o hareket sürerken yaptığımız eleştiriyi 
lütfen göstersinler. Ve o hareketten yanıt bekliyoruz biz. Hoca da, eğer 
onlarla ilişkisi varsa, niye yanıt vermiyorsunuz diye soru sorsun bir.

Kazım Köroğlu: Olsa gurur duyardım, ilişkim olsa gurur duyardım 
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ama...
Nurullah Ankut Yoldaş: Bir arkadaşımız sormuş, Küba’dan Bo-

livya’ya niçin gidiyor? Che’ye yönelik bir soru.
Che’nin Bolivya’da savaş içindeyken, Tricontinental’e, ya ni “Üç 

Kıta Konferansı”na gönderdiği bir mesaj var, yol daşlar: “İki-Üç-Da-
ha Fazla Vietnam” başlığı ile yayımlandı. Bu başlıkta bir mesajı var, 
Che’nin. Burada diyor ki Che:

“Dünyanın ilerici ülkeleri ve insanları sadece Yankee Emper-
yalizmi ile savaşan Vietnam Halkını sözle destekli yorlar. Bu Ro-
ma’daki pleblerin gladyatörlere alkış tut malarına benzer.”

“Elimizdeki her olanakla, her silahla dünyanın her bölgesinden 
emperyalizme karşı savaş açmalıyız biz de. İki-Üç-Daha Fazla Viet-
namlar yaratmalıyız. Ve insan soyunun bu başdüşmanını dünya ça-
pında yenilgiye uğratmalıyız. Bizim şu anda Bolivya’da yaptığımız; 
bu amaca yönelik mütevazı bir çaba olarak değerlendirilsin.”

Bu denli de alçak gönüllü bir savaşçı.
Yani Che hiçbir zaman devrimci hareketi bir ülkeye, belirli sınırlar 

içine, hapsetmiyor. Hareketin, Lenin’in de dediği gibi, her şeyden önce 
uluslararası bir hareket olduğunu yüreğinde duyuyor. Yine Birleşmiş 
Milletler’de 1964’te Küba ve tüm ezilen Dünya Halkları adına konu-
şurken; emperyalistlerin uşağı Latin Amerikalı bir avukat müsveddesi; 
“Siz Arjantinlisiniz, Küba’da devrim yaptınız.”, diyor.

Che cevap olarak şöyle der:

“Ben Arjantin’de doğdum, bunu kimseden saklayacak değilim, 
ben hem Kübalı hem de Arjantinliyim ve pek muhterem ve aydın 
Latin Amerika ülkeleri izin verirlerse ben genellikle kendimi Latin 
Amerika vatandaşı olarak hissediyorum, herhangi bir Latin Ame-
rika ülkesi benim anayurdum olabilir. Gerektiği anda herhangi bir 
Latin Amerika ülkesinin kurtuluşu için hayatımı vermeye hazırım.”

Ve Bolivya’ya da sadece Bolivya sınırları içerisinde devrim yapmak 
için değil, tüm kıtada devrimci hareketi başlatmak için gidiyor. Boliv-
ya’yı da Latin Amerika’nın orta bölgesi olduğu için tercih ediyor biraz 
da. Yani diğer tüm büyük ülkelere oradan kolayca uzanma imkânı, dev-
rimci hareketi kolayca taşıma imkânı, taşıma olanağı olduğu için tercih 
ediyor. Ve oradaki savaşı da diğer Latin Amerika ülkelerinin devrim-
cilerinin gelip o savaşta yer alarak; çıraklık dönemlerini geçirecekleri 
bir kurs olarak değerlendiriyor, bir anlamıyla. Zaten 3 Perulu yoldaş 
var aynı anda o savaşa katılan. Yine Arjantinli devrimciler var. Yani bir 
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dünya devrimcisi Che ve Fidel.
O bakımdan emperyalizmle dünyanın o bölgesinden sa vaşmak için 

gidiyor. Küba’da artık görevlerinin -bir anlamda- büyük ölçüde tamam-
landığını görüyor. Yine bugünkü Küba yöneticileri diyorlar ki:

“Zaten biz biliyorduk. Guevara, devrim Küba’da zafere erişir 
erişmez, dünyanın bir başka bölgesine gidecek ve orada devrimci 
savaşı sürdürecek.”

Böylesine tüm dünya insanlığını seven ve onun kurtuluşuna kendisi-
ni adayan bir insan, yoldaşlar, Guevara.

Sosyalist Kamp neden çöktü? derken (zaman yetersizli ğinden do-
layı burada şemamızda yer almasına rağmen yete rince işleyemedik bu 
konuyu) bütün bu konuları açmayı Pro letarya Enternasyonalizminin 
önemini göze batırmayı amaç lamıştık.

Şu anda sosyalist olmayan, yıkılan, eski Sosyalist Kamp’ı oluşturan 
ülkelerin devrimci partileri kendilerini ulusal sınırlar içine hapsettiler. 
Dünyadaki devrimci hareketlere gerekli ilgiyi ve desteği göstermediler. 
Bu devrimcilik değil ki... Lenin ta yüzyılımızın başında koymuş: Sos-
yalist hareket, uluslararası bir harekettir, diye. Marks yine “Dün-
yanın bütün proleterleri” diye başlıyor. Ama her devrimcinin görevi, 
bulunduğu bölgede devrimci savaşı başlatmak. İşte bu anlamda Che 
de İki-Üç-Daha Fazla Vietnamlar yaratmak için, dünyanın değişik böl-
gelerinde ve değişik bölgelerden ortak düşmana karşı cepheler açmak 
için Bolivya’ya gidiyor, yoldaşlar. İşte bu Enternasyonalist ufku hiçbir 
zaman yitirmedikleri için, bu prensibi göz ardı etmedikleri için, Küba 
Halkı bugün böylesine diri, canlı... Sosyalist değerlere sahip çıkıyor.

Bolivya’dan da önce, Che Kongo’ya geldi. Yurtsever Lu mumba 
İktidarı emperyalistlerin uşağı Çombe tarafından, Çombe önderliğin-
deki bir darbe ile yıkılmıştı, Kongo’da. Che önce yoldaşlarıyla birlikte 
Kongo’ya geldi. Emperyalistlerin kuklası iktidara karşı savaştı, Kon-
go’da, bizzat Che ve komu tasındaki gerillalar. Hatta şu anda ismini 
anımsayamıyorum, Bolivya’da vurulup düşen bir gerilla için:

“Son derece iyi bir savaşçıydı, kararlı bir savaşçıydı, değerli 
bir savaşçıydı”, der “Bolivya Günlüğü”nde, değerlendirirken. “Kon-
go’da İkinci Cephe’nin bozgununda da aynı değeri, aynı savaşçı 
nitelikleri göstermişti”, der.

Yine Angola’ya Küba, savaşçılar göndermiştir, yoldaşlar. Nikara-
gua’da bir Politik Devrim gerçekleşti, biliyorsunuz. Oraya Küba he-
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men, 10 bin öğretmen gönderdi, bir anda. An gola’ya savaş süresince 
gerillaların dışında, o denli büyük ekonomik yardımda bulundu ki, o 
dönemde Angola’daki devrimci hareketin önderi Agustino Neto:

“Kübalılar ne yapıyorlar? Kendilerini mahvedecekler, bütün 
değerlerini bize taşıyorlar gemilerle” diye, bir hayret nidası atmak 
durumunda kalıyor.

Böylesine Dünya Devrimini benimsemiş, Enternasyonalist ruha sa-
hip insanlar.

İşte devrimcilerin ve devrimciliğin en önemli kriterlerinden biri de 
bu, yoldaşlar. Sosyalist Kamp’ın yıkılan ülkeleri bu değere sahip çık-
madıkları için, insanlarını bu değerden yoksun, uyuşuk, bencil yetiştir-
dikleri için, ya da öyle bıraktıkları için yıkıldılar. Çocuklarına vasiyeti-
ni de; son cümlelerini de hatırlarsanız, yoldaşlar:

“Dünyanın neresinde olursa olsun, haksızlığa karşı çıkmalısı-
nız, sömürücülere karşı bütün gücünüzle savaşmalısınız. Bu bir 
devrimcinin en önemli niteliklerinden birisidir.”, der.

Che, yine şöyle diyor:

“Bayrağı altında doğmadığımız bir ülkenin topraklarında dö-
külen her devrimci kan, aynı zamanda kendi ülkemizin kurtuluşu 
için de bir olumluluktur. O yüzden insanlar bunu yapabilmeli. Ülke 
sınırlarını kaldırabilmelidir.”

Bu da çok önemli bir karakteristik, yoldaşlar.
Yönetici arkadaşımız süremizin dolduğunu ihtar ediyor. Biz de bu 

nedenle sözlerimizi burada noktalamak durumundayız. Sizleri yordu-
ğumuz için, bu kadar uzun bir süre dinleme zahmetine katlandığınız 
için, hepinize teşekkürlerimi ve en içten devrimci sevgilerimi iletiyo-
rum, yoldaşlar.

Eninde sonunda zafer bizim olacak!

(Ayakta uzun alkışlar...)



Üçüncü Kitap

Devrimci Kişilik Nedir?
Ya da Faruk Sur Yoldaş Üzerine[29]

[29] 14 Mart 1999’da yitirdiğimiz Faruk Sur Yoldaş’ın Bedence Aramızdan Ayrılışının 
Birinci Yıldönümü nedeniyle Konya İl Halk Kütüphanesi Salonu’nda 15 Nisan 2000 
tarihinde düzenlenen “Faruk Sur ve Devrimci Kişilik” adlı programda verilen Kon-
feransın metnidir.
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Sevgi ve Saygıdeğer Yoldaşlarım,
Toplantıya gelirken, bizim dışımızda, yani şu anda yolda şımız ol-

mayan Konyalı eğitim emekçilerinin de -en azından bir bölümünün- 
aramızda olmasını bekliyordum. Ama ne yazık ki göremedim. Demek 
ki, dünyanın ve Türkiye’nin hızla savruluşu onları da bir taraflara fır-
latıp atıp, geçip gitti. Zaten yetmişli yılların başında, Faruk Hoca’yla 
ilk tanıştığımız günlerde, bu toprakta biz vardık. Sonra küçükburjuva 
devrimcileri çoğaldılar. Sayıca bizi geçtiler. Ama en tehlikeli görevleri, 
yine biz omuzladık. Şehitlerimizin kanlarıyla bu toprağı suladık. Bugün 
onlar düzenin bir parçası oldular, dişlileri arasına fırlayıp savrulup git-
tiler. Ama bizler yine buradayız.

(Uzun Alkışlar...)

Hep burada olmaya, Türkiye’nin her tarafında olmaya de vam ede-
ceğiz, arkadaşlar.

Zaten 1921’den beri Türkiye’de biz vardık. Ve biz 1921’den beri, 
söylediğimiz her sözün, yazdığımız her satırın arkasında duruyoruz. 
Bugün yine hepimiz aynı şeyleri savu nuruz, aynı şeyleri yazarız. Çün-
kü arkadaşlarımızın hep tek rarladıkları gibi biz, bu alçak düzen, bu 
hayvancıl düzen, bu bir avuç vurguncunun, Parababasının 6,5 milyarı 
sağmal sürü, yük hayvanı yerine koyduğu insanlık dışı düzen yok olun-
caya kadar, bizler; bizlerin düşünce oğulları, dava oğulları, dava kızları 
var olmaya devam edeceğiz.

Arkadaşlarımız sözünü etti biraz önce: Dünyada onurlu bir ses yük-
seldi. Zamanımız kısa. O yüzden okumayayım. 43 mazlum ülkenin 
temsilcisinin, devlet ve hükümet başkanlarının bir araya geldiği, ulus-
lararası sosyalizmin şu andaki kalesi Küba’da, Havana’da, G 77’ler 
Toplantısı yapıldı. Ve Fidel orada şu öneriyi yaptı:
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“Küreselleşme denen, ABD emperyalizminin bütün dünyayı ba-
basının mülküymüş gibi, acımasızca, alçakça yağmaladığı 1991’den 
bu yana; açlıktan, önlenebilir ve tedavi edilebilir hastalıklardan do-
layı, İkinci Dünya Savaşında 6 yıl içinde ölen insanlardan çok daha 
fazlası hayatını kaybetti. Bunun sorumlusu başta ABD emperya-
listleri olmak üzere bir avuç büyük emperyalist devlettir. Bunlar 
için İkinci Dünya Savaşı sonrası Nazi Savaş Suçlularını yargılayan 
Nürnberg benzeri bir mahkeme oluş turulmalıdır ve bu alçaklar 
orada yargılanıp, hak ettikleri cezaya çarptırılmalıdırlar.”

Demek ki dünyada da onurun, namusun, insanlığın, mert liğin, yiğit-
liğin, bilincin sesini yükselten insanlar var, arka daşlar. O zaman çok da 
umutsuz olmaya, üzülmeye, bedbinliğe gerek yok.

Yine dünkü ajanslarda izledik, hemen akşamki ajanslarda. Ali Sür-
meli adında, İstanbul’da onurlu bir tiyatro sanatçısı, onurun, namusun 
ve insanlığın sesini haykırdı.

Kime karşı?
Türkiye’nin en büyük ikinci Parababası Sabancı’ya ve TC tarihinin 

en hain ve en zalim hükümetinin Kültür Bakanının yüzüne karşı; “Ba-
kan gülümseme! İstifa et! Bu rezilliği temizle!”, dedi.

Ve Bakan gülümsemeye devam etti. Tek sözle yanıt vere medi. Habe-
ri izleyen arkadaşlar konuyu biliyorlardır: Sabancı, aylıklı kalemlerine 
kendi hayatını, tiyatro oyunu formu içinde, yazdırıyor. Bunu Kültür Ba-
kanlığına veriyor. Kültür Bakanlığı, Devlet Tiyatrolarında bu oyunun 
oynanmasını emrediyor. Devlet Tiyatroları Genel Müdürüne veriyor. 
Genel Müdür de oyunculara; “Bu oyunu oynayacaksınız” diyor. Ve bir 
süreden beri oyunu oynamaktalarmış. Dün akşam da galasını yapıyor-
lar. Ve hep birlikte, oyundan sonra, bir fotoğraf çektirelim diyorlar. Ali 
Sürmeli gelmeyeceğini söylüyor. Israr edince de bu tepkiyi koyuyor.

Demek ki Türkiye’de de bilincin, insanlığın, onurun sesini yüksel-
ten sanatçılar var. Ama bu ölü toprağı ne zaman temiz lenecek insanları-
mızın ve halklarımızın üzerinden?

Arkadaşlarımızın söylediği gibi, gerçek anlamda bir Pro letarya Par-
tisinin dosta da, düşmana da kendisini kabul ettir diği zaman.

İşte bütün felaketlerimizin, acılarımızın, sıkıntılarımızın sebebi bu-
radan kaynaklanmaktadır. Ali Başkan Arkadaşımız söyledi: Parababa-
larının temsilcileri bile şaşıyorlar: Bu kadar zulüm karşısında neden 
sosyal patlama olmuyor?
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Bunun nedenini Usta’mız Kıvılcımlı çok güzel, hepimizin bildiği 
özdeyişle ortaya koyuyor:

“Örgütsüz Halk Köle Halktır.”
Örgütsüzlükten dolayı... Demek ki halka, gerçek anlamda bir örgüte 

sahip olduğunda, Parababaları bu zulümlerini sür düremezler.

Kendini İşçi Sınıfı Davasına adamış olan 
Faruk Hoca bir İşçi çocuğuydu

Faruk Hoca’yla, 1972 senesinde tanıştık. Ve dostluğumuz aynı okul-
da, Gazi Lisesinde birlikte çalışmaya başlayınca hızla ilerledi. Bir süre 
sonra gördük ki babalarımız da tanışıyorlarmış birbirleriyle. Şöyle bir 
vesileyle tanışmışlar: 1953 yazında babam, köyden buraya göç etme 
kararı alıyor. Amacı, beni okutup adam etmek. O zamana kadar 5 ço-
cuğunu kaybetmiş. Tek ben varım. Beni okutup adam edecek. Adam 
olmaktan anladığı da: Savcı ya da Yargıç yapacak. Çünkü ağayla kav-
galarında, devletle yol parasını ödememek şeklindeki mücadelelerinde 
tutuklanıyor, karşısına Savcılarla, Hâkimler çıkıyor. Büyük adam ola-
rak onları görüyor babam. O türden bir adam olmamı istiyor benim.

Köydeki ufak tefek tarlayı, çifti-çubuğu satıp geliyor. Bu radan, ke-
nar mahalleden (Faruk Hoca’nın evine çok yakındır evimiz. Arkadaşla-
rımızın önemli bir bölümü bilir Faruk Hoca’nın evini), o civarlardan bir 
ev bakıyor. Faruk Hoca’nın bugünkü evinin satılık olduğunu görüyor. 
Ve evin sahibiyle karşılaşıyor, pazarlığa giriyorlar. Fiyatı uygun bulu-
yor, anla şıyorlar. O arada Faruk Hoca’nın babası Mehmet Amcamız 
(babam parayı tedarik etmek üzere çıktığında) yanına geliyor. Diyor ki:

“Burada bizim eniştelerin de evi var. Başka akrabaların da evi var. 
(Arkadaşlarımız bilirler Faruk Hoca’nın akrabalarının da evleri hemen 
yanı başlarındadır. Birkaç aile yan yana oturmaktadırlar.) O yüzden biz 
almak istiyoruz burayı. Eğer siz vazgeçer de bize bırakırsanız çok iyi 
olur” diyor.

Babam da:
“Arkadaş diyor -ilk tanışmasına rağmen- madem böyle bir aile, bir 

sülale yan yana oturmak istiyorsunuz, ben aranıza ayrık otu gibi neden 
gireyim. Ben de alın terimle, yani tırna ğımla nerdeyse toprağı kazarak 
bu 3-5 kuruşu biriktirdim. Gider başka yerden alırım. Ev mi yok arka-
daş”, diyor.
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Ve çok seviniyor Mehmet Amca. Babam, ne kadar diyelim, 1,5-2 
km kadar uzakta bir arsa alıp oraya, şu anda da bizim olan, kardeşlerim-
le bize babamızdan kalmış olan toprak evi yaptırıyor. Ve Mehmet Amca 
da, Faruk Hoca’mızın -hepimizin bildiği- o evini alıyor.

Biz Faruk Hoca’yla tanışıp, dost olarak gidip gelmeye baş layınca 
(tabiî babalarımız -Mehmet Amca da, babam da- bize son derece saygı 
duyan, kişiliğimize-davamıza saygı duyan insanlardı); onlar da tanış-
tılar… Ve “yahu biz kaç senedir tanı şıyoruz zaten” dediler. Ve çok se-
vindik buna.

Bu olayı böylesine (zamanımızın kısa olmasına rağmen) anmamın 
nedeni: Babam 1953’ten 1987’ye kadar, o toprak evde oturdu ve öldüğü 
zaman bize bıraktı, o iki katlı toprak evi. Bütün çalışması, bizi okutmak 
ve üç bacımı yetiştirmek. O amaca yönelikti. Mehmet Amca’nın da öl-
düğü zaman, o toprak evden başka hiçbir malı-mülkü, mirası yoktu. 
Mehmet Amca’mız da -bildiğiniz gibi- ömür boyu işçilikle hayatını ka-
zandı ve Faruk Hoca’mızı ve kardeşlerini matbaa işçiliğiyle, alın teriyle 
kazandığı parayla yetiştirdi, büyüttü.

Demek ki, Faruk Hoca’mız işçi çocuğu... Hani Kıvılcımlı Usta’mız 
da der ya:

“İşçi çocuğuyuz olduk olası. Tarafsız kalmak bizim harcımız 
değil. O nedenden hep, İşçi Sınıfından yana düşünüp davrandık ve 
insanlığın ancak İşçi Sınıfı yanından gerçek insanlığa ulaşacağına 
inandık.”[30]

İşte aynı nedenler Faruk Hoca’yı, Faruk Hoca yaptı, arka daşlar. Ve 
yine aynı nedenle, yani böyle bir aileden geldiğimiz için biz de Faruk 
Hoca’yla Yoldaş olduk.

Gerçek Devrimci Dava Adamıdır
malın-mülkün esiri değil

Konya toprağında, biraz önce sözünü ettiğim diğer küçükburjuva 
devrimci grupların da şehitleri oldu. Ama onların geriye kalanları, bu-
gün kırklı, ellili yaşlarını sürmekte olanlar, o insanların mücadeleleri-
ni, kanlarını onurlu bir şekilde koruyamadılar. Onlara layık olamadılar. 
Savrulup gittiler. Biz, sözünü ettiğim gibi, hep kalacağız, hep sürdüre-

[30] Hikmet Kıvılcımlı, Oportünizm Nedir?, Halk Savaşının Planları, Devrim Zorlaması/
Demokratik Zortlama, Derleniş Yayınları, Üçüncü Baskı, s. 24.
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ceğiz davamızı. Ve şehitlerimiz, yoldaşlarımız bizimle yaşamaya, kav-
gamızda yaşamaya hep devam edecekler, arkadaşlar.

Neden?
Düzenle hiç bağ kurmadığımız için. Paraya, pula, mala-mülke hiç 

önem vermediğimiz için. Usta’mızın ve Faruk Hoca’nın deyişiyle: Her 
zaman, her şeyden önce insanlık davasını, insanlığın hayvanlıktan 
kurtuluş davasını güttüğümüz için, arkadaşlar.

Tarihe baktığımız zaman, insanlık tarihine, çağını delip aşabilmiş, 
çağından çok daha ilerisini görebilmiş bilim adamlarına baktığımız za-
man, düşünürlere baktığımız zaman, bir Konfüçyüs’e baktığımız za-
man... malı-mülkü yok.

Yine Sokrates’e baktığımız zaman... malı mülkü yok.
Atina’nın egemen sınıfları yargılayıp ölüme mahkûm edi yorlar. Bal-

dıran zehri içerek öldürülmesine karar veriyorlar. Zehri içiyor ve ölümü 
beklemeye başlıyor. Üzerine bir örtü çekiyorlar. Bir ara örtüyü kaldırı-
yor. Yoldaşlarına:

“Filan adama bir horoz borcum var. Onu ödeyin” diyor.
Demek ki bir horozun değerini ödeyecek kadar bile, parası yok.
Yine, İbn-i Haldun... Ortaçağın Marks’ı. Ve Marks-Engels Ustala-

ra kadar insanlık tarihinin yetiştirdiği en büyük düşünür, İbn-i Haldun. 
Yine hiç parası-pulu, malı-mülkü olmayan bir bilim adamı.

Şeyh Bedrettin, yine baktığımız zaman: Biliyoruz müca delesini ve 
sonunu. Hiç, mal-mülk peşinde koşmamış.

Yine Kürt tarihinin büyük devrimcisi Demirci Kawa. Adı üstünde: 
Demirci Kawa. Alın teriyle hayatını kazanıyor ve zulme başkaldırıyor.

Pir Sultan, yine... Büyük devrimciler...
Yine hemen yakınımızda duran, Ortaçağın büyük düşü nürlerinden 

Mevlana, hani diyor ya:

Kurtul zincirleri kırıp ey oğul
Yetmez mi altınlara olduğun kul

O da hiç mal-mülk peşinde koşmamış.
Hep kendi anlayışlarına göre, çağları içinde, insanlık da vasını güt-

müşler, her şeyin önünde tutmuşlar.
Hz. Muhammed, yine onun da büyük önder saydığı, İbrahim, 
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Musa: Baktığımız zaman hiç malla-mülkle uğraş mamışlar. İlgileri yok. 
Hep insanlık davası... Hz. Muhammed de öyle biliyorsunuz. Zaten bun-
lar Barbar Toplum Konağının şefleri.

Hz. Muhammed’in öldüğü zaman, bir ibriği, bir hırkası, bıraktığı 
mirası; başka bırakacağı hiçbir malı yok. Ve zırhı... 30 sâ arpa karşı-
lığında bir Yahudi tüccarda rehin arkadaşlar. Yani bugünün ağırlık öl-
çüleriyle söylersek; yaklaşık 90 kg arpa karşılığında zırhını bir Yahudi 
tüccara rehin bırakmış. Ve öldüğü an zırhı tüccarda. Yani 90 kg arpanın 
parasını, değerini ödeyecek bir paraya sahip değil. Ve 23 yıl peygam-
berlik yapmış. İstese Karun kadar zengin olabilir. Ama Hz. Muhammet 
olamazdı o zaman da. O da çağının devrimcisi, çağının aydını.

Usta’mıza baktığımız zaman ve Ustalarımıza diyelim, Marks-En-
gels Ustalara baktığımız zaman: Marks, hep yok sulluk içinde geçmiş 
hayatı. Daha önce de sözünü etmiştim, hatırlarsınız: Çocuğu hastalanı-
yor, doktor ve ilaç giderlerini karşılayacak parası yok. Karşılayamıyor. 
Öldüğü zaman, cenaze giderlerini karşılayacak parası yok. Ölüyor ço-
cuğu, bir odaya bırakıyorlar, öbür odaya geçip hep birlikte ağlıyorlar.

Biraz önce sözünü ettiğim, değindiğim Kıvılcımlı Usta’mız -hep 
biliyoruz- ne diyor?

“Trajedimden başka bırakabileceğim mirasım yok. Kişi mül-
küm diyebileceğim hiçbir şeyim yok. Trajedimse, doğru bildiğimi 
her an savunmakta bir an bile gözümü kırpmamak.”[31]

Fidel, Che, arkadaşlar... Büyük devrimci önderler... Che istifa mek-
tubunda, yoldaşı Fidel’e diyor ki:

“Çocuklarımın geleceği için bırakabileceğim hiçbir şeyim yok. 
Nasıl olsa sosyalist devlet, her Küba insanına yaptığı şekilde benim 
çocuklarıma da gerekli yardımı, ilgiyi gösterecektir. Bundan eminim.”

Ve Fidel; 25 dolar aylık alıyor, şu anda. “Bu yetiyor.” diyor.
Burada yine çağrışım oldu, bizim satılmış, alçak medya  -sanıyorum 

üç yıl kadar önceydi- Fidel’i dünyanın en zengin dolar milyarderleri 
arasında gösterdi. Hürriyet Gazetesi’nin ar ka sayfasındaydı. Hürriyet 
bu iğrenç yalanı ABD’nin önde gelen bir Finans-Kapital yayın organın-
dan alarak yayınlamıştı. Bugünkü gibi hatırlıyorum. Dünyadaki sayılı 
zenginleri koyuyor, dolar milyarderlerini. Fidel’in de “ülkesi yoksul, 
kendisi zengin” başlığı altında resmini ve adını geçiriyor. Anımsadığım 

[31] Hikmet Kıvılcımlı, Yol Anıları, Derleniş Yayınları, s. 225.
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kadarıyla 7-8 milyar dolarlık bir servete sahip olduğu yalanını, dema-
gojisini yazıyor. Fidel bunu yanıtladı biliyorsunuz, arkadaşlar:

“Şu anda hiçbir bankada, yurt içinde ya da yurtdışın da ya da 
herhangi bir yerde birikmiş bir tek dolarım bile yok. 25 dolar aylık 
alıyorum, o bana yetiyor. Yurtdışına niye para götüreyim. Olsa bile 
götürmem. Çünkü ben; bu toprakta mücadele ettim, bu toprakta, 
bu ülkede yaşadım, burada öleceğim, mezarım da burada kalacak. 
Hep burada yaşayacağım ve burada öleceğim.”

dedi.

Tabiî alçak medyanın, satılmış medyanın görevi o. O bunu yapacak.
İşte Faruk Hoca’mız da büyük, namuslu, insancıl bilim adamları-

nın ve devrimcilerin izlediği yolu, tuttuğu yolu izledi, arkadaşlar. Onun 
da öldüğü zaman miras bırakabileceği hiçbir şeyi yoktu. Yaşayışı son 
derece sade ve tutumluydu, çoğumuzun tanık olduğu gibi. Ve Usta’mı-
zın öğrencileri olan bizlerin hepimizin yaklaşımı bu, tutumu bu. İşte o 
yüzden davamızı onurla, namusla, kararlılıkla, inatla savunuyoruz.

Çünkü mal-mülk hırsı, eğilimi başlarsa insanda, insan dü zenle iç içe 
girer. Düzenle zamanla kaynaşmaya başlar. Hani faşist Yaşar Okuyan, 
bir zamanlar şöyle demişti: “Ticarette belli bir yere gelmiş insanın, sağ-
cısı solcusu olmaz. Onlar birbirleriyle hep anlaşırlar ve aynıdırlar.”

Artık düzenin kuralları ve onun ardından düzenin değer yargıları, 
düzenin ahlâk anlayışı ve düzenin kültürü, düzenin zevkleri gelir ve 
onlar benimsenir. Ve insanlar savrulup gider, yok olup gider.

Dönekler
alçalışta sınırları sildiler artık

Arkadaşımız Hoca’nın Şiirini okudu. Döneklerden ne kadar iğreni-
yor Hoca’mız. Oysa dönekler -o zamanlar bugünkü gibi değildi- uta-
nıyorlardı, gizleniyorlardı. Mukbil Özyörük adında bir dönek vardı, 
Hoca’mızla ilk tanıştığımız yıllarda. Yeni dönekleşmişti. Tercüman 
Gazetesi’nde (anımsadığım kadarıyla) Ahmet Muhtar imzasıyla yazı 
yazıyordu. Kendi adıyla Parababalarının bir gazetesinde yazı yazmaya 
bile cesaret edemiyordu. Ama bugün o denli şımardılar, azıttılar, onu-
ru, insanlığı, tüm ahlâki değerleri yitirdiler ki... Yine birkaç gün önce, 
Sabah’ta (medyada yine biz devrimcileri suçlamaya başladılar dikkat 
ederseniz) İlker Sarıer adında bir sermaye uşağı, başta ABD Emperya-
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lizmi olmak üzere, emperyalistleri savunuyordu: “Uluslararası sermaye 
insanlığı kurtaracak, emperyalizm diye hâlâ bazıları buna karşı çıkıyor” 
türünden alçakça demagojiler yapıyordu. Hemen her gün buna benzer 
yazıları bulabilirsiniz.

Yine televizyon ekranlarında dönekler: “Bize dönek di yorlar ya” 
diye başlayan cümlelerle (Gülay Göktürk döneği nin söylediği gibi), 
oturup dönekliklerini anlatıyorlar.

Hasan Cemal alçağı gibi, nasıl döndüklerini, ihanet ettik lerini ki-
taplaştırıyorlar. Ve bugün artık alçalışta sınırları sil diler.

Ortalama 20 yıl önce dönekler alçalışta daha bu kadar dibe vurma-
mışken bile, buna rağmen Faruk Hoca’mız o yıllarda ne kadar iğreniyor 
bunlardan. Çünkü maddi değerler için insanlığını satmış insanlar bun-
lar. Artık insanlıkları kalmamış onların.

Servet peşinde koşmak, düzenle kaynaşmak insan sevgisini de yok 
eder. Arkadaşlarımız ısrarla üzerine bastılar. Usta’mız vurguluyor, 
bildiğimiz gibi: İnsan sevgisi yoksa, devrimci olunamaz. Bir dönem 
devrimci olunduğu sanılsa bile, gerçek anlamda devrimci olunamaz ve 
devrimci kalınamaz, arkadaşlar.

Çünkü devrimcilik çok zor bir görev. Her türlü zulmü pe şinen ka-
bul edeceksiniz. Her an öldürülmeyi, işkenceyi, zin dana tıkılmayı ka-
bul edeceksiniz. Ve sade ve tutumlu yaşamak durumunda kalacaksınız. 
Yani halkımız, acı çeken in sanlarımız, ezilen ve sömürülen insanlar 
nasıl yaşıyorlarsa, onlar gibi yaşayacaksınız. Ancak o zaman insan sev-
ginizi ko ruyabilirsiniz. Ya da insan sevgisini gerçek anlamda edinebi-
lirsiniz, zenginleştirebilirsiniz. Ama maddi değerler insan sevgisinin 
yerine konunca, kaçınılmaz bir şekilde insan sevgisi ortadan kalkar, 
aşınır ve giderek yok olur.

E, o zaman devrimciliğe katlanılamaz. Devrimcilik katla nılamayacak 
kadar ağır gelir. Ve giderek bir aptallık, enayilik şeklinde algılanmaya 
başlanır. Ama insan sevgisiyle dopdolu olursak; ezilen insanların hep 
yanında olmak, onların kurtuluşu için her şeyi göze almak isteriz.

Devrimci Kişilik nedir?
Hangi zemine oturur?

Arkadaşlarımız, Devrimci Kişilik diyorlar. Kişilik deyince; insanın 
iki önemli parçası anlaşılır, göz önüne gelir.
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Bir: Statik Karakteri, ya da Statik Kişiliği,
İki: Dinamik Kişiliği.
Statik Karakter deyince; Ruh ve Beden yapısı sağlamlığı, direnci, 

aşınmazlık akla gelir. Yani bir binaya benzetirsek insanı, Statik Karak-
ter insan kişiliğinin kolonları ve kirişlerine benzer. Yani insanın taşıyıcı 
sistemidir Statik Karakteri.

Dinamik Karakteri, bir binanın işlevlerine benzer. Yani bir binanın 
işlevselliği nedir?

Hani havadar olması, ferah olması, yeterli genişlikte olması, ses ve 
ısı yalıtımına sahip olması, güneş görür olması... Bu yönlerinin birbiriy-
le uyumlu olması. İşte bu da insanın Dinamik Karakterine benzer ya da 
Dinamik Karakteri, Dinamik Kişiliği, binanın bu yönüne benzetebiliriz.

Ama binanın taşıyıcı sistemleri çok sağlam olabilir ya da öyle ol-
duğu sanılabilir. İşlevsel de olabilir. Zemin çürükse, o bina için yine 
de sağlamdır, güvenlidir diyemeyiz. İşte insanın Statik ve Dinamik 
Karakterinin üzerine oturduğu zemin de insan sevgisidir. Eğer bizim 
kişiliğimiz Statik ve Dinamik yönüyle, insan sevgisi zemininin üzerine 
oturmazsa sağlam bir yapıya sahip değilizdir biz. Bir dönem çok uçkun 
devrimci de görünsek, bir süre sonra savrulup düzenin dişlileri arasına 
girer ve düzenle kaynaşır, kaybolur gideriz. Ama zeminimiz sağlamsa, 
insan sevgisiyle her zaman dopdolu isek; Statik ve Dinamik Karakter-
lerimiz de güçlüyse, sağlamsa devrimciliğimiz hep sürer, arkadaşlar.

İnsan zaten, önce kendi toplumu, kendi halkı, kardeş halklar ve 
dünya halkları olmak üzere halklara bir zarar geldiği zaman, bir zulüm 
gördükleri zaman yüreği sızlıyorsa, devrimcilikten vazgeçemez, arka-
daşlar. Vazgeçtiği anda ben korkağım, ben döneğim der kendi kendine 
insanın vicdanı. Geri durduğu anda devrimcilikten, insanın vicdanı yani 
ruhu, bilinci kendisini yargılar. Yani insan geri duramaz kavgadan. De-
mek ki, devrimcinin yakıtı; ona bütün enerjiyi, direnci, işkencelere, 
zindanlara, ölüme meydan okuma gücünü veren, insan sevgisidir.

İnsan sevgisiyle dolu olan bir devrimci zaten, kompleksli olamaz. 
Kompleksler, pozlar, çalımlar, efelenmeler hep bir eksikliğin, bir zaafın 
gizlenmesi çabasının sonucudur. İnsan sevgisiyle dopdolu olan insan, 
içtenliklidir, yani nasılsa öyle dir. Poz yapmaya, artistlik yapmaya, baş-
ka türlü görünmeye, bir hatası ortaya çıktığı zaman alınganlığa düşme-
ye, kırılmaya neden yoktur. Gerek duymaz buna. Çünkü her davranışı 
içtendir.
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Kıvılcımlı Usta da, Lenin Usta da belirtiyor: Bir devrimci, yoldaş-
larına karşı içtenlikli olacak. Yani onların gönlüne gi recek, arkadaşlar. 
Daha sıcakkanlı olacak, daha dürüst olacak, daha hak yemez olacak, 
daha içtenlikli olacak.

İşte Faruk Hoca’da da hep bu özellikleri bulduğumuz için, Hoca’mız 
büyük devrimciydi, gerçek devrimciydi.

Bunlar olmazsa, devrimcilikte kararlı kalsak bile yaptığımız hatalar 
çok büyük felaketlere yol açar. Hani Lenin son döneminde; kendisini 
en iyi anlayan öğrencisini, Stalin’i eleştiriyor, bildiğiniz gibi. “Son 
Mektuplar”ında “Stalin yoldaş çok hoyrat.”, diyor.

Ve en iyi öğrencisinin Genel Sekreterlikten alınmasını istiyor. Oysa 
onu en iyi anlayan öğrenci O. Gerçek bir devrimci Stalin. Ömrü devrim-
ci kavgalarda, devrimci savaş alanlarında geçmiş bir insan. Ve namuslu, 
kararlı bir savunucusu Lenin’in, Lenin sonrasında da. Ama kaba. Lenin 
diyor ki:

“Stalin yoldaşın yerine, yoldaşlarına karşı sadece daha içtenlik-
li, daha alçakgönüllü, daha toleranslı, daha anla yışlı, daha sevecen 
birinin getirilmesi gerekir.”[32]

Demek ki Stalin denli büyük devrimci de olsak, bu zaafımız varsa, 
ölümcül hatalar yapabiliyoruz.

Stalin’in yaptığı ölümcül hatalar neler, arkadaşlar?
Biliyoruz: Hem kaba, hem hırçın.
Aşağılayıcı davranırsak yoldaşlarımıza, çevremizde gerçek insanlar 

kalmaz. Yani devrimci ortamımızda, devrimci örgütümüzde insanlar 
kişiliklerini en özgürce, en yaratıcı biçimde geliştirme olanağı bula-
mazlar. Oysa devrimci örgütlerin görevi, birincil görevi budur, arkadaş-
lar. İnsanın yeteneklerini en iyi şekilde, en özgürce geliştirmesine 
yardımcı olmaktır devrimci organların görevi. Her organ üyesinin 
en yaratıcı, en inisiyatifli, şartları en iyi şekilde anlayan, kavrayan, de-
ğerlendiren, yorumlayan ve o şartlara en uygun önerileri getirip, onları 
kabul ettiren ve onların uygulanması için en aktif davranışı gösteren, 
en kararlı, en inatçı davranışı gösteren insandır gerçek devrimci. İşte 
devrimci organların görevi de tüm üyelerine, bu görevleri sırasında 
yardımcı olmaktır. E, çünkü tek insan her an hata yapabilir. Ama birbi-

[32] Lenin, Az Olsun Öz Olsun, 24 Aralık 1922’de yazdığı mektuba 4 Ocak 1923’te 
yaptığı Ek’ten.
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rimizi uyarırsak, yoldaşlar hep kolektif konuları tartışır ve kolektif çö-
zümler bulurlarsa, insanlar hep yaratıcı olur, inisiyatifli olur, girişimci 
olur, arkadaşlar.

Ama biz kendimizi yanılmaz papa sanırsak, her şeyi ben bilirim, 
diğerleri bilmez, öyleyse herkes bana tabi olmalı dersek; içinde bulun-
duğumuz organlarda, organ arkadaşlarımız kişiliklerini geliştiremezler. 
Bir düşüncesini söyleyeceği zaman, acaba bizden kıdemli olan; yaşça 
ya da kıdemce bizden büyük, önde görünen arkadaşlarımız, abilerimiz 
bize kızar mı ya da bizi yadırgar mı, bizi ayıplar mı endişesine kapılır-
larsa; işte biz gerçek anlamda devrimci önder değilizdir demektir.

Tam tersine, genç arkadaşlarımız demeli ki, tamam, bu konuyu ben 
şöyle görüyorum ve bu görevin yapılması için şöyle bir yol tutmamız 
gerektiğine inanıyorum. Ben bu düşüncemi söylersem eksiğim varsa, 
yanlışım varsa arkadaşlarım, benden kıdemli abilerim, arkadaşlarım 
hemen görürler, düzeltirler ben de daha iyi görmüş olurum, daha dene-
yimli hale gelirim, diye düşünmeli, her düşüncesini, gözlemini, öneri-
sini hiç çekinmeden, açıkça, heyecanla öne sürebilmeli, ortaya koyabil-
meli. İşte bir organdaki önderin görevi, diğer organ üyelerine böyle dü-
şündürtmektir. Ve tüm önderler bu şekilde çalışırlarsa, arkadaşlarımız 
da her geçen gün devrimci kişiliklerini geliştirirler. Daha yaratıcı, daha 
üretken, daha aktif, daha cesur, daha moralli, daha kararlı… Yani daha 
usta devrimciler haline gelirler.

İşte Stalin Yoldaş çok kaba davrandığı için, haşin davran dığı için 
yoldaşlarına, gerçek devrimciler uzaklaştılar. İnsanlar aşağılanmayı, 
azarlanmayı, kırılmayı istemezler, arkadaşlar. Gerçek onurlu insanlar 
istemez tabiî. Onursuzlar, uşaklar, uşaklaşmışlar, insanlığını yitirmişler, 
dönekler (Faruk Hoca’nın deyişiyle puştlar); çıkar için her şeyi yapar-
lar. Ama gerçek onurlu insanlar istemezler bunu. E, o zaman uzakla-
şırlar, Devrimci görevlerden, devrimci organlardan geri du rurlar. Ve 
onların yerine kimler gelir?

Aşağılanmayı, azarlanmayı, kullaşmayı kabul edenler gelir. İşte Sta-
lin Yoldaş’ın etrafı da ne yazık ki, süreç içinde bu tür insanlarla doldu. 
Kruşçev ikinci adam oldu, Stalin’den sonra. Ve Stalin’den üç yıl sonra 
da hemen, Stalin hakkında en ağır hakaretler içeren sözleri o öne sürdü. 
Ve bu uşak ruhlu, gerçek devrimcilikten uzak insanların yönetimindeki 
Sovyetler ve Sosyalist Kamp, sosyalizm yolunda kararlıca, bilinçlice 
yürüyemedi. Çünkü Parti hastalandı. Zamanımız dar. O bakımdan pek 
daha fazla uzatmak istemiyorum bu konuyu, arkadaşlar.



174

Demek ki Faruk Hoca’mızı da hepimiz en yakın kardeşi mizmiş gibi 
seviyorsak; işte yoldaşlarına karşı hep böyle ol duğu için seviyoruz, ar-
kadaşlar.

Devrimci
kendini maddi ve manevi olarak 
tümüyle Davaya adayan kişidir

Dergimizin bu son sayısını çoğu arkadaşlarımız sanırım görmemiş-
tir. Kapağın ön yüzünün, arka sayfasında Kıvılcımlı Usta’mızın şöyle 
bir pasajı var:

“(...) Her insan işi gibi teori işi de aynı zamanda hem kafa ve 
hem vücut, hem ruh ve hem beden, hem sinir ve hem kas uğraş-
masıyla gelişir. Bir teoriye sırf düşüncesiyle, yalnız kafasıyla bağlı 
olup da, bütün ruhuyla ve madde siyle, inancı ve yaşayışıyla toptan 
hayat ve mukadderatıyla (yazgısıyla) girişmemiş olan bir kimse, o 
teorinin hayati anlamını ebediyen kavrayamamaya mahkûmdur. 
(Usta’mız ne güzel koyuyor. İşte bir teorinin hayata geçirilmesi için 
böylesine kavgaya girmezsek, o teoriyi de gerçek anlamda kavraya-
mayız diyor. – Nurullah Ankut) Çünkü bir insan bir fikri, ancak o 
fikre canla başla kendini verdiği zaman hakkıyla kavrar. Marks’ın 
Kapital’ini, saçlı sakallı profesörlerden ziyade basit işçilerin açıkça 
kavrayabildikleri tarihsel bir gerçektir. Bu böyle olmuştur, çünkü 
profesörler oradaki fikre kafalarını dolduran donmuş batıl itikat-
larla (kör inançlarla), işçiler ise can gözüyle bakmışlardır.

“İnsan bir fikre hayati önem vermek için, o fikri kendi derisiyle 
ve kemiğiyle duyacak biçimde hayati bir uğraşma ve savaşma so-
nucunda benimsemiş olmalıdır. İnsan, zannedildiğinden fazla pra-
tik ve daima iddia edildiğinden çok materyalist bir hayvandır. De-
risinin ve kemiğinin karışmadığı bir fikre, bugün göz koyup, yarın 
kolayca şapka çıkarabilir ve Allah’a ısmarladık diyebilir. Öyle bir 
insan için fikir olarak her şey nihayet bir fikirdir. Ak düşünce de, 
kara düşünce de aynı kapıya çıkar... Öteki değilse beriki oluvermiş, 
ne var ki? Bir fikre karşı böyle entipüften bir ilgi, o fikrin gereği 
gibi, can evinden kavratılmasına elbet engeldir. Yarım ilgi yarım 
bilgi verir. Bu kaçınılmaz bir kanundur.”[33]

İşte arkadaşlar, böylesine o fikri uygulamak için, gerçek leştirmek 
için, kavgaya girebilmemiz; insan sevgisiyle dopdolu olmamıza bağlı. 
Başka türlü giremeyiz. Kişicil çıkarlarımızı, kişicil kurtuluşumuzu dü-

[33] Hikmet Kıvılcımlı, Diyalektik Nedir? Ne Değildir? Nasıl Kullanılır, Derleniş Yayın-
ları, Kasım 2007, s. 147.
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şündüğümüz anda, sosyalizm kavgasından geri düşmeye başlarız. Aya-
ğımız kaymaya başlar. Ve sürüklenir, yuvarlanır gideriz. Ve insan sev-
gimizi hep korumamız, geliştirmemiz için de kavgayı her şeyin önünde 
tutmamız gerekir. Düzenle bağ kurmamamız gerekir. Yani arkamızda, 
gemilerimizin olmaması gerekir.

Faruk Hoca’mızın şiirinde de aynı gerçeklik dile getirilir. Düşünün, 
biri yetmiş yıllık ömrünü sosyalizm davasına, in sanlığın kurtuluş davası-
na adamış bir dahi devrimci, öbürü O’nun öğrencisi. Ve Usta’yı benimse-
dikten bir yıl sonra yazı yor bu şiiri arkadaşlar. Hatta Usta’yı benimseyeli 
tam bir yıl bile olmamıştı, bu şiiri yazdığında. Diyor ki burada:

Ve şimşekler senle beni bağlayan
Yanma!

Yani, insanlığın kurtuluş davası için, halklarımızın kurtu luşu için 
yanmak, şenle beni bağlayan, diyor arkadaşlar. Yanmayınca ne olur?

Puştun boynunda kanca

Yanmayınca sonunda puşt olursun, diyor arkadaşlar.

Döneğin dönemecinde çifte zebani

Bu dava için, insanlık davası için yanmazsan, ya puştsun, ya dönek-
sin, diyor.

(Uzun alkışlar...)

Ne güzel kavramış değil mi arkadaşlar Usta’mızı. Ve ne güzel dile 
getirmiş, Usta’mızın burada (ve tabiî buradaki pasaj lar, “Diyalektik 
Materyalizm Nedir?” kitabından alınmadır), kırklarda kaleme aldığı 
o kitapta ortaya koyduğu bu derin gerçekliği ne güzel dile getiriyor di-
zeleriyle, Faruk Hoca.

Faruk Hoca’mızın Statik Karakteri bu denli sağlamdı. Ki şiliğinin 
üzerine oturduğu devrimci zemin, insan sevgisi ze mini, böylesine sağ-
lamdı arkadaşlar.

Devrimci
yaratıcı, üretici, etken kişidir

Ama Dinamik Karakteri de çok sağlamdı Faruk Hoca’nın. Kıvılcım-
lı Usta, Dinamik Karakterin özelliklerini şu sözcük lerle dile getiriyor:
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“Eylemci (faal).”
Yani iş. Lenin Usta da hep aynı şeyi vurgular:

“Daha az devrimci gevezelik, daha fazla günlük iş. İşte şu anda, 
komünizmi hayata geçirme uğraşı içinde olduğumuz şu anda, yap-
mamız gereken temel şey.”

Yani günlük siyasi görevlerimizi, işimizi hiç aksat mayacağız. Ey-
lemden geri durduğumuz anda (hani halkımız da bir özdeyişte dile ge-
tirir ya: “işleyen demir ışıldar”), paslanmaya başlarız. Kişiliğimizi de, 
devrimci ki şiliğimizi de geliştirmemiz durur. Bir bilim adamının da, bir 
sporcunun da, bir sanatçının da sürekli kendisini geliştirmesi için ne 
yapması gerekir?

Çalışması gerekir! Üretmesi gerekir.
Çalışmayı bıraktığı anda, bilimde yeni buluşlar yapabilir mi, bir bi-

lim adamı?
Yapamaz.
Sanatçı yeni eserler ortaya koyabilir mi?
Koyamaz.
Tıpkı bunun gibi devrimcilik de bir güzelsanattır, arkadaşlar. Ça-

lışmamız gerekir her şeyden önce.
Demek ki Dinamik Karakterin birincil özelliği, ya da kuralı, ya da 

maddesi diyelim: günlük iş. Günlük görevlere hep gönüllü olacağız, 
arkadaşlar. İşte Faruk Hoca’nın temel özel liklerinden biriydi bu da, be-
lirttiğimiz gibi.

Yine daha önce de söylediğim gibi, zaman zaman çok riskli görevler 
de ortaya çıkmıştır ve bunların omuzlanması gerekmiştir. Faruk Hoca 
bu görevleri omuzlamakta, hiç tereddüt göstermemiştir.

İkinci özellik diyor, Usta’mız: “Girişimci (Yaratıcı)” olacak dev-
rimci.

Yani koşulları en iyi şekilde kavrayacak, en doğru şekilde yani oldu-
ğu gibi kavrayacak ve onları devrimci dönüşüme uğratmak için en doğ-
ru teklifleri getirecek. Ve getirmekle de kalmayacak, o teklifler yoldaş-
ları tarafından da kabul edildiği anda, hayata geçirilmesi için en önde 
yer alacak. Mücadele edecek.

Demek ki, yani, tamam her görevi kabul ediyoruz, gönül lüce alı-
yoruz ama sadece verilen görevi yapıyoruz. Bu da ye terli devrimcilik 
olmaz, arkadaşlar. Yani Dinamik Karakteri mizi tam olarak geliştireme-
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yiz. Hep görevi başka arkadaşlar dan, önderlerden, diğer yoldaşlardan 
beklersek, gerçek dev rimci olamayız o zaman. Elbette önderlerimiz, 
kıdemli arka daşlar bizden daha doğru görebilirler ama yanılmaz insan 
yok. Hepimiz, herkes zaman zaman yanılgıya düşebilir, arkadaşlar. En 
büyük Usta’larımız bile bunu itiraf etmişlerdir. Hatta açıkça söylemek-
ten çekinmemiştirler. O zaman hepimiz, girişimci olacağız, üretken ola-
cağız inisiyatifli olacağız, yaratıcı olacağız. Bir görevin başarılması için 
neler yapmamız gerekir, nasıl çalışmamız gerekir, kimlerle bağlar kur-
mamız gerekir? Bunlara hep kafa yoracağız ve üretken olacağız. Eğer 
bunu yapmazsak Ustaların eleştirdikleri bir yön, yahut da kötü devrim-
ciler için bir nitelemesi var: Beyinsiz İşgüzarlık. İşte o duruma düşebi-
lir insan. O zaman bilinçlice durumu tahlil edeceğiz, ona uygun öneriler 
üreteceğiz. Bu hepimizin, her devrimcinin görevi. Sadece başkasından 
beklemeyeceğiz. Abilerimizden, önderlerimizden, arkadaşlarımızdan 
beklemeyeceğiz. Hepimizin bu işle birincil derecede yükümlü, görevli 
olduğunu hissedeceğiz, duyacağız. İşte devrimci yaratıcılıktır bu. Dev-
rimci girişkenliktir.

Dinamik Karakterimizin ikinci önemli özelliği de budur, arkadaşlar.
Usta’mız üçüncü özelliği için; “Uyanıklık” diyor.
Uyanık olmak. Devrimci kavga, adı üstünde bir kavga, bir savaş. 

Sınıflar arasında savaş demektir devrimcilik. Sınıflar savaşı... O savaşın 
halk tarafında, halk safında yer almak devrimciliktir.

Karşıdevrimcilik nedir?
Parababaları safında yer almaktır.
Parababaları her an, her türlü saldırıyı, alçaklığı, namus suzluğu, dü-

zenbazlığı yapabilirler, bize karşı. Her türlü komployu kurabilirler. Bizi 
etkisizleştirmek için, yok etmek için her şeyi düşünebilirler ve yapabi-
lirler. Tüm bunları bekleyeceğiz. Her an uyanık olacağız. Tetikte olaca-
ğız. Devrimci uyanıklıktır bu, arkadaşlar. Demek ki Dinamik kişiliğin 
önemli bir yönü de bu.

Dördüncü özelliği için “Etkenlik” diyor Usta’mız.
Yani netice almada kararlı olacağız. Yani bir yere kadar mücadele 

ettik, artık bundan sonra bu işi başaramayız. Yahut yeterli mücadele-
yi yaptık. Yeterli çalışmamızı yaptık. Biz görevimizi yaptık. Vicdanen 
artık kendimizi rahat hissedebiliriz. Ne yapalım bu kadar oldu. Yahut 
başaramadık. Yahut başaramayız da bundan sonra artık, gibi geri dü-
şüncelere ka pıldığımız anda Dinamik Kişiliğimiz yeterince gelişkin 
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değil demektir. Yanlış bir tutum içindeyiz. Doğru bildiğimiz bir kararı 
sonuna kadar uygulayıp, başarı kazanmak için inatla, sabırla, kararlılık-
la mücadele edeceğiz, arkadaşlar. Yani amaç: sonuç almak, başarmak.

İPSD Başkanı arkadaşımız da dile getirdi. Hani değişik gerekçeleri, 
sebepleri alt alta dizerek, işi olmaza sürmek dev rimcilik değildir. Dev-
rimcilik tüm zorlukların üzerinden atla yarak görevi başarmak...

Demek ki Dinamik Kişiliğin, Karakterin en önemli yönle rinden birisi 
de bu. Devrimci inatçılık, kararlılıktır bu. Bunu da hepimiz edineceğiz. 
Yahut koruyacağız. Çok önemli bir karakter özelliği olduğunu bilinçli-
ce savunacağız, koruyacağız, öğreteceğiz arkadaşlarımıza. Amaç görevi 
başarmak. Ne yapalım, ben yaptım bu kadar oldu. Bu devrimcilik değil, 
arkadaşlar. Amaç sonuç almak, başarmak, ne olursa olsun. Zorlukların 
üzerinden tek tek atlayarak, geçerek, yenerek, aşarak görevi başarmak.

İşte bu kişilik özelliklerini, kendimizde barındırdığımız anda, ger-
çek bir devrimci olmuşuz demektir. Bunları hep du yacağız, hep sorgu-
layacağız. Bu yönlerimiz nasıl bizim? Bu yönlerimizi tek tek uyguluyor 
muyuz? Bu kurallar ışığında mücadele ediyor muyuz? diye sorgulaya-
cağız kendimizi. Tabiî sadece kendimizi değil, yoldaşlarımızı da gözle-
yeceğiz, bu kurallar ışığında. Eksiği, unutkanlığı olan arkadaşlarımızı 
kardeşçe, yani o hatadan arındırmak için uyaracağız. Dostça, kibarca 
uyaracağız. Yeni arkadaşlara bunları öğreteceğiz. İşte bu özelliklerimizi 
geliştirdiğimiz anda artık devrimci önder de oluruz, arkadaşlar. Yani 
sıradan bir devrimci değil, bu Dinamik Karakterimiz belli bir aşamaya 
geldikten sonra, devrimci önderiz demektir.

Yüksek bilgili olmak, Halk Önderinin 
halka projektör olabilmesi için

zorunlu bir özelliktir
Onun da kriterlerini koyuyor Usta’mız: “Yüksek Bilgili Olmak” 

diyor.
Koşulları değerlendirirken en iyi şekilde görmek. Hani bir hastalığın 

belirtileri vardır. Hepimiz hastalanırız. Birtakım şikâyetlerimiz olur, be-
lirtileri olur. Biz sıradan insanlar o belirtileri görürüz.

Ama o belirtilerin sebebini, neden kaynaklandığını ve nasıl bir yol 
izleyeceğini bilebilir miyiz?

Bilemeyiz.
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Onu kim bilir?
İyi bir hekim bilir. Usta hekim, o belirtileri gördüğü anda, tanısını 

koyar. Önce tanıda yanılmaz. Der ki; hastalık bu. Ondan sonra da teda-
viye yönelir. Bu hastalığı nasıl iyileştiririm?

İşte devrimci önder de, koşulları gördüğü anda, izlediği, gözlediği 
anda; onun, devrimci dönüşüme nasıl uğratılacağını kavrar ve düşünür. 
Önce olduğu gibi kavrar, tüm yönleriyle kavrar. Bunun için de yüksek 
bilgili olacak, arkadaşlar.

Denenmemiş bilgi
tam bilgi değildir

“Derin Tecrübeli Olmak” diyor Usta’mız.
Tabiî sadece teorik birikim yetmez. Pratik deney sahibi de olunacak, 

arkadaşlar.
Bunun için, hani hekimlikte de, diğer bilim dallarında da vardır, mü-

hendislikte de vardır: Staj yapılır.
Neden?
Sadece teorik bilgiyle yetersiz kalınır, pratikte de bu bilgisinin nasıl 

uygulandığını gözlesin, görsün, kavrasın diye. Yani pratik yapılır. Za-
ten, pratiğe uygulayamadığımız anda bir teoriyi, o teoriyi olduğu gibi 
kavrayamayız, tam olarak da kavrayamayız. 

O bakımdan devrimci önder, devrimci düşüncelerini uy gulayan, 
onları hayata geçirmek için var gücüyle, bütün ener jisiyle, her şeyiyle 
kavgaya giren insandır.

Devrimci Önder
inanç abidesi olmalıdır

Usta’mız bir diğer özellik olarak: “Moral Değer Taşımak” diyor, 
devrimci önderin özelliği için.

Yani kolayca yılgınlığa, ürkekliğe düşmemek. Moral bozukluğuna 
kapılmamak. Ne olursa olsun, kavgaya devam edeceğim, sonuç alaca-
ğım, başaracağım, demektir devrimcilik. Hatta yenilginin kaçınılmaz 
olduğunu gördüğümüz anda bile, mücadeleye devam edeceğiz. Herhan-
gi bir konuda, onu nasıl dönüştürürüz, yenilgiyi nasıl zafere dönüştürü-
rüz; onun mücadelesine girişeceğiz. Yani moralimizi hiç bozmayacağız. 
Kendimize, yoldaşlarımıza, geleneğimize, geçmişimize güvenimizi hiç 
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yitirmeyeceğiz. Kavgamıza, önderliğimize güvenimizi hiç yitirmeye-
ceğiz. Gerçek devrimci önder yılgınlığa, ürkekliğe, umutsuzluğa kapıl-
maz hiçbir zaman!

Faruk Hoca arkadaşımız da ne güzel diyor:
Sevincim varsa budur.
Umudum var ki budur.

Hep var umudu. Her dönemde var. Hiç yitirmedi umudunu, Faruk 
Hoca. Bu gerici fırtınanın bir gün biteceğini, ülkemizde ve dünyada 
devrimci şahlanışın yeniden başlayacağını adı gibi biliyordu Faruk 
Hoca. Bu konuda hiç umutsuzluğa, inançsızlığa, kararsızlığa düşme-
di. İkircilik taşımadı bu konuda. O bakımdan Faruk Hoca Yoldaş’ımız, 
böylesine moral değer taşıyan bir Yoldaş’ımızdı.

Nefsini yenemeyen
düşmanını yenemez

“Nefsine Hâkim Olmak” diyor, Usta.
Ne yaptığını bilmek. Yani kime karşı mücadele ettiğimizi, düşman-

larımızın nasıl alçak, namussuz, düzenbaz ve şu taktik aşamada bizden 
ne kadar güçlü olduğunu bilmemiz gerekir. Ama onların bütün gücü al-
çaklığa, zulme, demagojiye, yalana dayanır. Bizim gücümüz gerçeklere 
dayanır. Ali Başkan Arkadaşımız çok güzel anlattı. Dört ay içinde, belki 
sayıları bini, birkaç bini belki de bulabilen MHP’li grup, sayıları yüzleri 
geçen Şeriatçı grup ve devrimcilikle yüz yüze gelme miş binlerce insan: 
“Sizi bize Allah gönderdi” diyebiliyorlar, arkadaşlar. “Siz neredeyse-
niz, biz oradayız. Ali Başkan nere deyse bizler oradayız” diyorlar. İşte 
bu denize girmektir, dev rimcilik. O inanç, o kararlılık, o moral değer 
sizde, örgütte, harekette olacak ki insanlara aktarabilesiniz. Diğer grup-
lar bundan çöküyorlar işte.

Usta’mız; “Ömrüm boyunca işkencede direnmeyi en büyük er-
dem saydım.”, diye, bundan diyor.

Ve önünde köz dolu mangal, üzerinde şişler, kızarmış şişler durur-
ken; İstanbul Birinci Şubesinde, yani bugünkü adıyla Terörle Mücadele 
Şubesinde sorguya çekildiği anda, işkenceli sorguda: “Ne halt ederse-
niz edin!” diyor Usta’mız, işkence altında. Yani bu denli nefsine hâkim.

Çünkü kelle hep koltukta olacak bir devrimci için, arka daşlar.

(Uzun Alkışlar...)
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Çözüldüğün anda, hainsin. Gerekçen ne olursa olsun. Çö züldüğün 
anda hareketinin sırlarını, yoldaşlarının adlarını, düşmanın aylıklı iş-
kencecilerine verdiğin anda, hainsin. Ondan sonra yaşarsın ama hain 
olarak yaşarsın artık. Arkadaşla rımızın da tekrarladıkları gibi, üzerine 
bastıkları gibi: Onur yaşamdan önemlidir devrimciler için. Her za-
man... Yaşamak, evet güzel bir şey ama onurluca yaşamak, gerçek insan 
olarak yaşamak amaç. Bir paçavra olarak, bir dönek olarak, bir puşt 
olarak (Faruk Hoca’nın deyimiyle), yaşamak insanca yaşamak değil. 
Onlar insan değil bu yüzden.

Demek ki gerçek devrimci önderin, vazgeçilmez özellik lerinden biri 
nefsine hâkimlik. Düşman karşısında soğukkanlı olmak. İşte Faruk Ho-
ca’mız da iki kez girdiği işkence oda larından, onuru koruyarak çıktı. 
Başı dik çıktı, arkadaşlar. Yani Usta’sının koyduğu kriterlere uyarak bir 
mücadele verdi. O yüzden son soluğuna kadar hep devrimci kaldı. Ken-
dine ve yoldaşlarına, önderlerine, hareketine karşı saygısını, güvenini 
hiç yitirmedi.

Ama diğer gruplarda böyle bir anlayış yok, baktığımız za man. Say-
falarca ifade veriyorlar. Şimdi o insan neyi aktaracak taraftarlarına? O 
grubun sözde lideri, önderi neyi aktaracak? Korkaklığını mı? Kararsız-
lığını mı? İhanetini mi aktaracak?

Değil. Bunları söyleyemez. Yalan söyleyecek, demagoji yapacak. 
Ve onları gizlemek için de ün ve çalım atacak, poz kesecek. Pozlar ya-
pacak, onları kamufle etmek için. Ben şöyle büyük devrimciyim, böy-
le büyük önderim, ben şöyle dâhiyim diye, zırvalayacak: korkaklığını, 
yüreksizliğini, alçaklığını kamufle edebilmek için. Bunlara günümüzde 
bolca tanık olmaktayız. İşte ne yazık ki, böyle önderlerin yönettiği hare-
ketlerin genç devrimcileri de, ayakta kalamıyorlar. Yok, olup gidiyorlar. 
Zaten bir gerilemeye başladılar mı, düzen hemen ellerini uzatıyor onla-
ra. Kucaklarını açıyor düzen. Ve düzenin kucağına savrulup gidiyorlar.

Devrimci
kınından çekilmiş kılıç gibi olacak

“Büyük Yiğitlik ve Ataklık” diyor Usta’mız, devrimci önderin 
vazgeçilmez bir kriteri için de, özelliği için de, karakteristiği için de.

“Büyük yiğitlik ve ataklık”. Kavga, savaş, mücadele taraftarlarından 
ve önderlerinden çoğu zaman bunu ister, arkadaşlar. Bunu gösteremez-
sek, gerçek devrimci tavır koyamayız.
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Ve devrimci görevimizi başarıyla sonuçlandıramayız. Büyük tehli-
keleri göze almayı ister. Bir savaş çünkü... Ve en girift, en karmaşık 
savaş, sınıflar savaşı içindeyiz. Usta’mız diyor ya: “Vurmayı da, vurul-
mayı da her zaman vız geldi ve de gelmelidir” diye karşılayacağız. Bu 
dava böylesine büyük, önemli bir dava.

Faruk Hoca bundan diyor:

Adamın daniskası bizlersek
Öyledir elbet

Tabiî biziz. Böylesine tehlikelerle, zorluklarla dolu bir kavgayı, gö-
zümüzü kırpmadan kabul etmişiz. Ve tüm ömrümüzce onun hakkını 
vermek için yaşamışız. Böyle yaşadı Faruk Hoca.

Elbette “Adamın daniskası” bizleriz.

(Uzun Alkışlar...)

Korku yok yüreğimizde. Yılgınlık yok. Karamsarlık, umutsuzluk 
yok. Bu dava en yüce dava.

Halkı sömürülürken
buna seyirci kalana insan bile denilemez

Gerçek insan: gerçek devrimci demektir. Bir avuç vurguncu, 65 mil-
yon insanı sağmal edecek, biz sesimizi çıkarmayacağız. Vatanımıza, 
halklarımıza her türlü ihaneti, alçaklığı yapacak, sesimizi çıkarmaya-
cağız. Tahkim’i çıkaracak, kendi koyduğu yasaları elinin tersiyle fırla-
tıp atacak, emperyalistlerin yasası önünde diz çökecek, sesimizi çıkar-
mayacağız. Öyle insanlık yok! Kolay bulunmaz günümüzde insanlık, 
arkadaşlar. Ve buna karşı sendikal alanda, sesini yükselten yalnızca 
Nakliyat-İş oldu, bildiğimiz gibi. Bu alçaklığı yapanlar hakkında “Va-
tana İhanet”ten suç duyurusunda bulundu. Ve bugün değilse -bugün 
meydan onların- ama bir gün mutlaka bu halk, bu tarih önünde onları ve 
onların her türlü yardakçılarını yargılayacak.

(Uzun Alkışlar...)

Sendikal mücadelede biz varız. Arkadaşlarımız var, gerçek anlamda 
devrimci sendikacılığı uygulayan. Bugün MHP’li faşistlere, halk düş-
manlarına yalakalık yapan eski DİSK Başkanı, 35 yıllık vurgun düzeni-
nin simgesi Demirel’i çağırarak, DİSK’in otuzuncu yıldönümünü, ku-
ruluşunun 30’uncu yıldönümünü sözüm ona kutlamaya çalışırken, ona 
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karşı tek devrimci sesi yine Nakliyat-İş Başkanı Arkadaş yükseltti: 
 “Demirelli kutlama DİSK geleneğinin inkârıdır” dedi. Ve bugün, o 
ihaneti ve alçaklığı yapan insan, MHP Başkanına diyor ki: “Ben değiş-
tim.” Gidiyor onu kutluyor makamında. Çayını içiyor. Ben değiştim, 
ben artık sizdenim, ben kucaktayım artık, diyor. Ben her türlü uşaklığa 
varım. Benim ilerde, kabine değişikliğinde, olası kabine de ğişikliğinde 
Çalışma Bakanlığını almamı siz de kabul edin artık, ben sizinleyim, 
mesajını veriyor. Bu noktaya geldi. Ama biraz önce dedik ya: devrimci 
önderin görevi, uyanık olacak. Daha o dönüşünü yaparken, ilk alçakça 
virajını alırken arkadaşımız gördü ve suçüstü yakaladı onu. Başka ses 
yok, sendikal mücadelede ona karşı; o zaman mücadele eden.

Marksizm-Leninizm
yanıltmaz eylem kılavuzudur

İHD içinde... Geçtiğimiz günlerde, önemli bir toplantı ya şandı. Baş-
kan arkadaş, Avrupa İnsan Hakları Kurultayı, kurulu mu?

İHD Konya Şube Başkanı Av. Orhan Özer: “İnsan Hakları Poli-
tikası İçin Uluslararası İnsan Hakları Konseyi.”

Nurullah Ankut Yoldaş: Konseyi, adında bir emperyalist, sözüm 
ona insan hakları savunucusu örgüt geliyor, bir teklif getiriyor. Teklifin 
özü; iki cümleyle Başkan arkadaş?

İHD Konya Şube Başkanı Av. Orhan Özer: “Ulusal ve sınıfsal 
mücadele veren devrimci grupları nasıl adam ederiz, nasıl çizgiye geti-
ririz”in, İHD içinde tartışılması. Buna ilişkin bir de taslak görüşler sun-
muşlar. Bu konunun etrafında insan hakları savunucularını örgütlemek. 
Bu şekilde özetlenebilir.

Nurullah Ankut Yoldaş: Yani, “muhalif gruplar” diyor onlar. 
Bunun açıkçası, halkımızın deyişiyle Türkçesi; devrimci halk örgütleri 
nasıl sermayenin saflarına, ya da sermayenin kucağına çekilebilir. Bu 
konuda politikalar üretelim. “Onlar da insan hakkı ihlal ediyor” sözüm 
ona gerekçesiyle, alçaklığı al tında... Alçakça demagojileri altında... Ve 
İHD Genel Yönetimi de buna taraftar. Bunu tartışmaya açıyor. Tartış-
tırıyor. Buna karşı tek devrimci sesi yükselten, devrimci tavrı koyan; 
Başkan Arkadaşımız ve Balıkesir Şube Başkanı Arkadaşımız, oluyor. 
Ve alçaklar amacına ulaşamadan toplantıya son veriyorlar. Teklifi geti-
renler de defolup gidiyor.

Ne yazık ki böylesine yalnızız, devrimci kavgada. Bizim dışımızda 
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yok, gerçek devrimci. Usta’mız hani;

“Geçmiş elli yıllık mücadeleyi gözümün önünden geçi riyorum; 
bir ben miyim? Bir ben kalıyorum.”

diyor ya...
“İnsan acaba, yahu ne yapıyorum ben? Acaba megalomaniye 

mi düşüyorum? Benden başka yok mu gerçekten? diye düşünüyor. 
Kuşkulanmak ihtiyacı duyuyorum. Tekrar tekrar gözden geçiriyo-
rum kendimi ve diğerlerini. Ama yok...”

Yok... İşte bugün de Türkiye Sol ortamına baktığımız zaman, yok bi-
zim dışımızda, devrimci ses yükselten, devrimci onuru her şeyin önün-
de tutan ve ısrarla, inatla, kararlılıkla savunan başka grup yok.

Demek ki gerçek anlamda Marksist-Leninist biziz.

Onur yaşamdan önemlidir
Faruk Hoca Yoldaş’ımız da işte bu niteliklere sahipti. Yü rekliydi. 

Onurluydu.
Bir anısını anlatmıştı:
12 Eylül’ün ilk yılları... Arkadaşımız tevkif edilmiş ve bir süre son-

ra bırakılmış. Arkadaşlarımız konu ettiler. İşkencede direndiği için, bı-
rakmak zorunda kaldı Parababaları. Mahal lesindeki gericiler: “tamam 
işte artık komünistlerin sonu geldi. Cunta bunların hesabını görecek” 
şeklinde, erken bayram ediyorlar. Faruk Hoca bisikletiyle sokağının ba-
şından giriyor. Sokak sakinlerinden bir gerici, başını öne eğip geçiyor. 
Hoca buna tahammül edemiyor. Hâlbuki bütün yaptığı, görmezlikten 
gelmek. Yani selam vermeden, başını öne eğip geçiyor. Gerici komşu 
iki adım geçtikten sonra, Faruk Hoca hemen bisikletini durdurup, ayak-
çağının üzerine alıyor:

“Dur lan puşt!” diyor. “Neden selam vermedin lan!” 
İşte; “Faruk abi görmedim. Dalgınlık” şudur, budur...
“Ulan” diyor Faruk Hoca: “Senin inancını da, senin yolunu da! Baş-

latma bana puşt! Gördün mü selam vereceksin bana! Bundan sonra se-
lamsız geçtiğini görmeyeceğim!”.

Bunun üzerine gerici:
“Tamam, Faruk abi. Zaten ben sana karşı saygıda hiç kusur etmem” 

diyerek köpekleşiyor.
Yani kendisine selam verilmeden geçilmesini (daha önce selam ve-
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ren birinin, selam vermeden geçişini) bile hakaret sayıyor kendine ve 
davasına.

Devrimci Onuru böylesine her şeyin üzerinde tutan bir yoldaşımız-
dı, Faruk Hoca.

Yine çağrışım oldu: Şimdi aklıma geldi. Bir anısını daha aktarmıştı 
bana, hemen aynı günlerde. Görüşürdük sık sık Faruk Hoca’yla. Günü 
gününe aktarırdı böyle yaşadığı olayları:

Faruk Hoca bisikletle evine doğru gidiyormuş. Evine birkaç sokak 
kala, dönünce köşeden, aniden tam karşısına üçtekerli bir araba çıkı-
yor. Hem de hızla üzerine geliyor. Üçtekerli hızla köşeyi döndüğü için, 
Faruk Hoca hemen yana çekilip, kendini arabanın önünden kurtarmak 
zorunda kalıyor. Yoksa araba çarpacak Faruk Hoca’ya. Hoca hemen du-
varın dibine atıyor bisikletiyle kendini:

“Dikkat etsene yahu! Niye bu kadar hızlı çıkıyorsun köşe den, yavaş 
çıksana” diyor. Üçtekerlici, genç ve oldukça da cüsseli, yapılı biriymiş. 
Faruk Hoca’yı gözüne kestiriyor. Nasıl olsa ben kavgada bunu götürü-
rüm, sonucuna varıyor. Bakıyor bir:

“Ulan uzatma” diyor.
“Terbiyeli konuş!” diyor Faruk Hoca. “Adam gibi konuş!”
Küfrediyor üçtekerlici.
Faruk Hoca tedbirliydi de hep. Hani uyanık, durumu göz leyen de-

riz ya... Yılandili Bozkır bıçağı Faruk Hoca’mızın çorabının içinde du-
rurdu zulada. Hemen eğilip çıkarıyor. Artık layığıyla küfürlerini iade 
ediyor. Ettikten sonra yürüyor üzerine. Üçtekerlici bakıyor ki iş ciddi, 
hemen arabasına atlayıp kaçıyor.

Yani, Hoca’mız her konuda onuru her şeyin üstünde tutardı, arka-
daşlar. Her zaman... Tabiî siyasi hasımları karşısında daha kararlı, daha 
mücadeleci, daha başı dik, daha alıngan bir tavır içinde olmuştur hep.

Benzer bir anım da askerlikte geçen bir olay üzerinedir. Biz Hoca’y-
la asker arkadaşıyızdır aynı zamanda. Aynı bölük teydik.

Gerici bir grup vardı bölüğümüzde. Tabi biz devrimciler de ayrı bir 
gruptuk. Fakat bizim gruplaşmamız daha geç oldu. Çünkü devrimcile-
rin birbirini tanıması için belli bir zamana ihtiyaç vardı.

Askerliğimizin ilk günleriydi. Yani biz devrimciler henüz tanışma-
mıştık. Henüz gruplaşamamıştık. O günlerdeydi:

Ben genelde erken yatardım. Sabah beş buçuk ya da altı idi kalkış 
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saatimiz. Dinlenmiş olarak kalkayım diye, 22.00’da yatardım ben.
Yedek Subay Aday Öğrenci olarak yaptığımız için askerli ği, baskı 

yoktu. Yatakhane akşam açılırdı. İsteyen istediği sa atte gider yatardı. 
Bazı gevezeler, oturup laklak etmeyi ya da içki içmeyi alışkanlık haline 
getiren gruplar, ikiye-üçe kadar otururdu.

Henüz yeni uyumuştum ki Faruk Hoca geldi, uyandırdı.
“Nurullah yahu, küfrediyor puştlar bana” dedi.
Hemen fırladım yataktan.
“Faruk Hoca’ya hangi...” diyerek, sıraladık artık hak ettiği şekilde. 

Sonra yürüdük üstlerine. Biz bu taraftayız, onlar ta koridorun öbür ucun-
da. Bir gruplar onlar. Gerici bir grup. Tam sermaye çocuklarından olu-
şan gerici bir gruptu onlar. O yüzden Faruk Hoca’yı da tek bulup aşağı-
lamaya çalışıyorlar. Derhal, yürüdük üzerlerine. Sessiz kaldılar. Araya 
girenler oldu. Ve bizi tuttular. Biz devam ettik tabiî küfürlere. Nöbetçi 
Subayı geldi. Çağırmışlar. “Herkes yataklarına!” dedi nöbetçi Subayı. 
Yatmak durumunda kaldık o gece. Sonraki kar şılaşmalarımızda; tekrar 
tekrar iade ettik küfürleri, o alçaklara.

Yani Faruk Hoca, hiçbir zaman onuruna karşı yapılan bir hareketi 
duymazlıktan, görmezlikten gelemez, sindiremezdi. Gereken tepkiyi 
anında koyardı.

Halk Önderleri
yiğit, cesur ve örnek olmalıdırlar

İşte Usta’mız da önemli kriterlerden biri olarak koyuyor: Yiğitlik, 
Cesaret...

Devrimci kavgada bu da çok önemli bir kişilik özelliği. Bu yönümü-
zü de geliştirmemiz gerekir. İnsan bilinciyle; kendisini geliştirebilen, 
değiştirebilen, dönüştürebilen bir canlıdır. Bir eksiğimiz varsa giderme-
miz gerekir. Hepimizin yiğit birer devrimci olması gerekir.

Fidel de diyor ya: “Önderler örnek olmalı.”
Fidel’in bir özdeyişidir bu.
Kıvılcımlı da aynı şeyi diyor:
“Önderler örnek olacaklar”, arkadaşlar.
Daha kıdemsiz, daha genç yoldaşlarına tüm bu özellikle riyle, kişilik 

özellikleriyle örnek olacaklar.
Devrimci de böyle yetişir. Daha geri bir alandan örnek ve rirsek; ger-
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çek sporcu da böyle yetişir. Günlük hayattan bir örnek verirsek: çocuk 
da böyle yetişir.

Biz çocuğumuza iyilik yap, yanlış yapma, yalan söyleme, fedakâr 
ol, herkese yardımcı ol, gibi ahlâk kurallarını, ahlâki değerleri sözle 
kazandırmaya çalışabiliriz. Zaten kazandırma lıyız da. Ama bu yetmez. 
Neden yetmez?

Çünkü Usta’mızın dediği gibi, insan olağanüstü maddeci. Pratik bir 
canlı insan. Çocuk bizi gözler. Nasıl yaşadığımızı gözler. Olaylar karşı-
sındaki tavrımızı gözler, tepkimizi gözler, insan ilişkilerindeki tutumu-
muzu gözler. Ve onu benimser çocuk.

Çocuğa her gün yalan söyleme diye tekrarlarken, biz ken dimiz ya-
lan söylüyorsak, çocuğumuz da yalan söyler. Yani çocuk önce taklit 
ederek öğrenir, örnek alarak öğrenir, ahlâki değerleri. Biz fedakâr, dü-
rüst, hak yemez, sevecen, cesur, atak davranırsak, tüm ilişkilerimizde 
bu kişiliğimizi ön planda tutarsak; çocuk da bize özenir. Bizi benimser, 
bizi örnek alır. Tıpkı bir sporcunun antrenörünü, teknik adamını örnek 
aldığı gibi...

İşte devrimci kavgada da biz tüm bu karakter özellikleri mizle örnek 
olacağız yoldaşlarımıza.

Demek ki önderler örnek olacaklar.
Diyor ki Usta’mız:
“Önderler aynı zamanda yoldaş da olacaklar.”
Nasıl yoldaş olunur?
Hayatın tüm günlük güçlüklerini, zorluklarını, tehlikelerini, acıları-

nı, sıkıntılarını beraberce yaşayarak, paylaşarak yoldaş olunur. Önder, 
taraftarlarının gönlüne ancak bu şekilde girer. Yoksa ben yüksek bilgili-
yim, derin tecrübeye sahibim, benim yaşamam lazım, bu genç arkadaş-
lar benden daha geri, bunlar ölseler de olur, düşüncesine girdiği andan 
itibaren insan; önder olmaktan, devrimci olmaktan çıkar.

Usta’mız diyor ya:

“25 yaşında sırım gibi bir gençlik lideriyken de canımı hiç kim-
seninkinden daha tatlı bulmadım, görmedim.”[34]

Yani hem zorluğu, hem acıyı, hem güçlüğü yoldaşlarımızla yan 
yana, birlikte yaşayacağız ve paylaşacağız. Ancak o zaman yoldaş ola-

[34] Hikmet Kıvılcımlı, Yol Anıları, Derleniş Yayınları, Birinci Baskı, Ekim 1998, s. 300.
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biliriz, ancak o şekilde gönüllerine girebiliriz yoldaşlarımızın. Devrim-
ci kardeşlik, devrimci güven, devrimci disiplin ancak o şekilde oluşur.

Devrimci disiplinin özü: karşılıklı güvendir, arkadaşlar.
Tam olarak güvenmediği bir önderin tekliflerini (önerile rini), kendi-

sinin daha altındaki, gerisindeki bir arkadaş; tam anlamıyla, içtenlikle 
benimsemez. Onları yerine getirse bile, severek, isteyerek, bütün ener-
jisiyle, bütün yaratıcılığıyla o emri, o görevi başarmak için çalışmaz.

Önder
eşitliği savunan eşit kişidir

Demek ki yoldaşlarının gönlüne girecek önder. Girebilen gerçek ön-
derdir. Yoldaşlarımızla kendimizi aynı durumda, aynı düzeyde görece-
ğiz. Her bakımdan aynı değerde, aynı kalitede, aynı kavganın safında, 
aynı safta göreceğiz.

Che de -büyük devrimci- söz etmiştik ya, sığınak kazıyorlar nöbet-
leşe... Oysa Che o zaman efsane... Gerilla lideri... Dünyanın sayılı ge-
rilla liderlerinden biri. Diğer, sıradan, kıdemsiz, kavgaya yeni girmiş 
devrimci insanlarla beraber, aynı listede nöbetleşe sığınak kazıyorlar. 
Üstelik de hasta...

Ve bir nehri geçerken azgın dalgalara karşı Che ayakkabı larını ko-
ruyamıyor. Su alıp götürüyor ayakkabılarını. Güçlükle geçiyorlar nehri. 
Biliyorsunuz, Bolivya’daki mücadelesi, kendisinden hem teknik ba-
kımdan, hem sayı bakımından çok üstün, binlerce kat üstün bir düş-
mana karşı verilen bir mücadele, hem de acımasız doğa koşullarına 
karşı verilen bir mücadeledir. İki yoldaşlarını azgın sulara kaptırarak 
kaybediyorlar, nehirleri geçerken. İşte bu geçişlerden birinde Che de 
ayakkabılarını kaptırıyor (postallarını) sulara. Ve karşı kıyıya geçtikleri 
zaman, yoldaşları, hemen, kendi ayakkabılarını çıkarıp, daha kıdemsiz 
arkadaşlar, öndere vermek istiyorlar. Kabul etmiyor. O arada branda 
bezinden (ona benzer bir maddeden) ayakkabılar dikiyor bir yoldaş. Öl-
düğü zaman ayaklarında onlar var Che’nin.

İşte bunun için Che ölümsüz büyük devrimci önder. Bir özelliği de 
yahut ölümsüzlüğünün bir sebebi de bu. Biraz önce de konu ettim: Ta-
rihte gördüğümüz büyük devrimciler, hep aynı prensibi uygulamışlar.

İşte Faruk Hoca da bu özelliğe sahip bir yoldaşımızdı. Yoldaştı yani O!

***
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Ne kadar zamanımız kaldı Başkan Arkadaş? Sonraki arka-
daşlarımızın zamanını almak istemiyorum.

Av. Orhan Özer Yoldaş: Yarım saati beş-on dakika aşırabiliriz. Bu-
yurun.

***

Yerli-Yabancı Parababaları 
Halklarımızı ekonomik ve siyasi zulümleri

altında inletiyorlar
Çok yoğun bir ekonomik ve siyasi zulüm altından geç mekteyiz. Ya 

da zulüm altında inlemekte halklarımız, bildi ğimiz gibi. Parababaları-
nın diline doladıkları ve her gün sa tılmış medyada tekrarlattıkları slo-
gan:

Enflasyonu düşürmek... İstikrar tedbirlerini başarıya ulaş tırmak...
Bunun için ne yapıyorlar?
Bugüne dek hep yaptıklarını... Ama daha yoğun, daha az gın, daha 

acımasız bir şekilde yapıyorlar. Çalışanların ücret lerini düşürüyorlar, 
alım güçlerini düşürüyorlar...

Enflasyonun birincil sebebi olarak neyi görüyor onlar?
Çalışanların aldığı ücreti görüyorlar.
Yani bunların ücretlerini düşürür, alım güçlerini düşürür sek, bun-

ların mal ve hizmetlere olan talebi azalır, asgariye düşer. Talep iyice 
azalınca, mal ve hizmetlerin fiyatı da yük selmez. Anlayışları bu Para-
babalarının.

Oysa enflasyonun gerçek sebebi bu değil, bildiğiniz gibi. Zaten in-
sanlarımız ekonomik zulüm altında inlemekteler. As gari ücret 80 milyon 
lira, ortalama ücret 150 milyon lira, ar kadaşlar. Ve 24 Ocak 1980’den 
bu yana Parababaları durma dan “istikrar tedbiri” uygulamaktadır. 
Durmadan “enflas yonu düşürmek-aşağı çekmek için tedbirler” uy-
gulamaktalar. Ama enflasyon; dünyada hiçbir ülkede görülmedik bir 
biçimde, bizde aşağı düşürülemiyor, çekilemiyor ve çok yüksek oranda 
seyrediyor.

Geçen Flash TV’deydi sanıyorum...
Artık medyanın isimleri de Amerikanca diyelim, İngilizce: Flash 

TV, Show TV, İnter Star... değil mi arkadaşlar?  Yani insanlarımızı bu 
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Amerikan uşağı yöneticiler, Parababaları ve onların emrindeki med-
ya Amerikancılaştırmak için, her gün o denli bombardımana tutuyor 
ki, sıradan bir beyaz eşya fabrikası ya da giyim eşyası mağazası artık 
showroom diyor, ürünlerini sergilediği, sattığı yerlere bildiğiniz gibi. 
İşte bu da Parababalarının uzun yıllar uğraşısı sonucunda ortaya çıktı. 
12 Mart öncesinde halk ozanı, devrimci halk ozanı İhsani’nin bir tür-
küsü vardı:

Sen ey savcı Anayasa ilerde
(27 Mayıs Anayasasını savunuyordu.)
Onu geri itemezsin itemez 
Suçluları bırakıp da 
Suçsuzu zindanlarda 
Tutamazsın tutamaz
(diye başlayan bir türküsü vardı.)
Daha sonraki dizelerinde:
Türk yurdu üstünde
Kahpe düşmanın ağzı ile
Ötemezsin ötemez.

diyordu.

Şimdi ise bizim satılmışlar ve onların medyası hep kahpe düşmanın 
ağzıyla ötmekte.

Flash TV’deki konuya dönersek: 3 kişinin katıldığı bir tar tışma prog-
ramı vardı. Bu programda, dönek, eski Dev-Yol döneklerinden, Özal’a 
ve Mesut Yılmaz’a danışmanlık yapmış biri (Erhan Göksel olacak her-
halde adı), Milliyet’in ekonomi editörü Zülfikar Doğan ve ekonomi 
profesörü Türk-İş’te eğitim bölümü müdürü Oğuz Oyal tartışıyordu:

“17’nci istikrar tedbirlerini uyguluyor Türkiye şu an da” diyor-
du, Oğuz Oyal. Yani bundan önce 16 tanesi uygu lanmış IMF’nin reçe-
telerinin, arkadaşlar. Ama sonuç mey danda:

12 Eylül 1980’in hemen sonrasında Asgari Ücret 600 do ların üzerin-
de. Şu anda Asgari Ücret ne kadar?

80 milyon. Bir dolar 600 bin TL dersek, 130-135 dolar civarında.
Demek ki 20 yıldır uygulanan bu istikrar tedbirleri ya da güya enf-

lasyonu aşağı çekme amacını güden IMF programları sayesinde İşçi Sı-
nıfımızın, memurlarımızın, çalışan ve ezilen kitlelerimizin geliri kaçta 
kaça düşmüş arkadaşlar?
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600 dolardan 135 dolara düştüğüne göre 4 buçukta birine düşmüş.
Demek ki yapılan hep aynı şey. Ama enflasyon hiç düş memiş... E, 

bunu biz söylemiyoruz. “17’ncisi uygulanıyor” diye burjuva profesörü 
söylüyor.

Hâlbuki bu değil enflasyonun nedeni... Yerli-yabancı Parababaları-
nın vurgunu ve onların dayattığı geri teknolojili üretim düzenidir. Yani 
kapitalizmce geriliktir. Türkiye’nin ABD ve benzeri emperyalist büyük 
devletler tarafından yarı-sömürge durumuna düşürülmesidir.

47 katrilyonluk Bütçenin yüzde 45’i borç faizlerinin öden mesine gi-
diyor. Düşünebiliyor musunuz? Yüzde 45’i bir avuç vurguncuya faiz 
olarak veriliyor bütçenin: 21 küsur katrilyon civarındaki bir para veri-
liyor, Parababalarına.

Peki, 2 milyon çalışana ne veriliyor? Bütçeden ayrılan pay ne, 2 
milyon kamu işçisine ve memuruna, ya da kamu emek çisine diyelim 
genel olarak?

9 katrilyon.
Yani 500 Finans-Kapitaliste 21 katrilyon, 2 milyon kamu emekçisi-

ne 9 katrilyon...
Böylesine acımasız, zalimane, hayâsızca yapılan bir vurgun var.
Bu yerli Parababalarının vurgunu…
Bir de yabancı Parababalarının vurgunu var. Artık çoğumuz biliyo-

ruz: Her ay Türkiye 1 milyar dolar dış borç faizi ödüyor. Geçen yıl 12 
milyar dolarlık dış borç faizi ödendi. Ama dış borçlar azalmıyor, gün 
be gün artıyor. Şu anda dış borçların miktarı 111 milyar dolara ulaşmış 
durumda.

12 Eylül 1980’de, o günlerde, anımsadığıma göre dış borçlar 18 mil-
yar dolar civarındaydı.

Demek ki 20 yıl içinde neredeyse altıya katlanmış dış borçların mik-
tarı. Ama Türkiye her yıl dış borç faizi ödüyor. E, bu vurgun arkadaşlar.

Ve bu kadarla da kalınmıyor. Geçende yine bir gazete ha berinde 
okudum; 10 Nisan 2000 tarihli Radikal’in ekonomi sayfasında:

“İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında en çok yabancı kazan-
dı.”[35]

Biliyorsunuz, artık medyanın haber bültenlerinin sonunda ekonomik 

[35] Radikal Gazetesi, 10.04. 2000. 
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haberler diye hemen borsa haberlerine giriliyor. İMKB’de hangi Para-
babasının kâğıdı kaça satıldı tek tek onun aktarımına girişiliyor.

Medya bunu neden yapıyor?
Yerli-yabancı Parababalarına vurgun vurdurtmak için. Kitleleri o 

yöne sürüklemek için.
Şöyle diyor Radikal Gazetesi haberin devamında:

“Küçük yatırımcıların trene en son binerek sürekli zarar gör-
düğü İMKB’de en iyi yabancılar para kazanıyor. Yabancı yatırım-
cılar 1999 yılında kâğıt üzerinde de olsa 10,6 milyar dolar kâr elde 
ettiler. Yabancıların 1999 başında 3,7 milyar dolar olan İMKB’deki 
hisse senedi portföylerinin değeri yılsonunda 15,3 milyar dolara 
çıktı. Aradaki 11,6 milyar dolarlık kazancın içerisinde yıl içindeki 
1 milyar dolarlık alımları çıkarıldığında, net kârları 10,6 milyar 
dolara geldi.”[36]

Demek ki arkadaşlar, yabancı yatırımcılar denen yabancı Parababa-
ları 10,6 milyar dolar da İstanbul Borsasından vurup götürüp gitmişler.

12 milyar dış borç ödeniyor. 10,6 milyar dolar da borsa vurgunuyla 
yabancılara aktarılıyor. 22,6 milyar dolar yabancı Parababalarının açık, 
kesin, kanıtlı vurgunu var. Bu yalnız iki kalemden elde edilen (faizden 
ve borsa vurgunundan elde edilen) kâr.

Yine biliyoruz, Türkiye önümüzdeki 10 yıl içinde 20 milyar dolarlık 
silah alımı yapmayı programlamış durumda. Bu 20 milyar doların 15 
milyar dolardan fazlası nereye gidecek?

Başta ABD’ye. Geri kalanları da belki sekip, diğer İngiliz, Alman, 
Fransız gibi büyük emperyalist devletlerin kasalarına gidecek.

Demek ki yılda 2 milyar dolar da silah alımına gidecek. Bu paralar 
Türkiye’den çıkacak. Kimden çıkacak?

Çalışanlarımızdan çıkacak. İşçimizden, memurumuzdan, köylü-
müzden, esnafımızdan çıkacak.

Böylece 24,6 milyar dolar önümüzdeki yıllarda her yıl Türkiye’den 
yabancı Parababaları götürüp gidecekler. Üç ka lemde, arkadaşlar...

E, bir de bunun dışında yapılan dış ticaret var. Özellikle iletişim ala-
nında, bilgisayar alanında yapılan ticaret var. Bu da ileri teknoloji ürünü 
malların alım-satımı olduğu için çok büyük paralar tutuyor. Ve her yıl 

[36] Radikal Gazetesi, 10.04. 2000.
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belki 3-5, ya da daha fazla milyar dolar tutarındaki para da buraya gidi-
yor. Yahut bu yolla yurt dışına kaçıyor.

Zaten Türkiye’nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası ne? Bir yıllık GS-
YH’si? 

185 milyar dolar. Yani 65 milyonun ürettiği mal ve hiz metlerin para-
ca toplamı 185 milyar dolar.

Bunun ortalama 25 milyar doları yabancı sermayeye gidi yor. Yani 
ortalama yedide ya da sekizde biri yabancı büyük emperyalistlerin bo-
ğazına kayıyor. Birkaç kalemde... Daha bunun dışında neler kayıyor? 
O kadarını şu anda ortaya koy maya zamanımız yetmez, elverişli değil.

Tabiî bir de yabancı Parababalarının yatırımları var. Kur dukları 
montaj sanayi aracılığıyla sürekli, dışarıdaki (emper yalist metropoller-
deki) ana şirketlerine aktardıkları kârlar var. On milyarlarca dolar da 
bu yolla aşırılmakta. Böylece Türkiye insanlarının yarattığı değerlerin 
belki dörtte biri, belki de daha fazlası yabancı Parababalarının kasasına 
akmakta, arkadaşlar.

Yerli Parababalarının sırf faizden vurdukları 21 katrilyon. Bir de çok 
pahalıya mal satarak yaptıkları vurgun var.

Avrupalı bir ekonomi uzmanı bir zamanlar açıklamıştı: Bizde kârlı-
lık oranı yüzde 14, sizde yüzde 84 demişti. Yani bizim bir Parababası; 
ürettiği bir malı, maliyetinin üzerine yüzde 84 kâr koyarak satıyor. Bu 
denli acımasız, vurguncu, soyguncu... Bu yolla da yapılan büyük vur-
gun var.

Ve 1980’den bu yana çalışanlarımızın gerçek gelirleri her geçen gün 
düşerken, Parababalarının yılsonlarında bilanço larına baktığımız za-
man kâr oranları hep katlanarak artıyor.

Hangi yolla?
Bu yolla. Çalışan, değer yaratan insanlarımız günden güne yoksul-

laşırken; bir avuç vurguncu ise günden güne semirip büyüyor. Kasaları 
genişliyor.

İşte enflasyonun gerçek nedeni bu, arkadaşlar.
Başkan: Hoca’m son 5 dakika...
“Tekelci yapı başa bela” diyor, yine Radikal’in 23 Şubat 2000 ta-

rihli sayısının ekonomi sayfasındaki bir haber. Dünyaca ünlü yatırım 
bankası Morgan Stanley şöyle diyor:

“Enflasyonla mücadelenin önündeki en önemli engelin rekabet-
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çi yapıya sahip olmayan ve tekelleşme bulunan pi yasalar olduğunu 
açıkladı.”[37]

Yani aşırı tekel vurgunu var Türkiye’de, diyor. Enflasyonun en 
büyük nedeni bu diyor. E, bu da bir emperyalist kuruluş... Söylüyor 
bunu... Diyor ki Türkiye’nin yerli Parababaları aşırı vurgun yapıyorlar. 
Enflasyonun nedeni bu, diyor.

Tabiî onlar da yerli Parababalarına ayrılan para azalsın, bize aktarı-
lan çoğalsın istiyorlar. Onun telaşı içindeler. Ondan bu açıklamayı ya-
pıyor.

Kitabına uydurulamayan vurgunlar da cabası
Bunlar kitabına uydurulmuş vurgunlar, arkadaşlar. Yani kitabına 

uyduruyor yerli-yabancı Parababaları. Bu vurgunları acımasızca sürgit 
yapıyor. Bir de kitap dışı vurgunlar var. Yani Demirel’lerin yaptığı vur-
gunlar, Çağlar’ların yaptığı vurgunlar, Horzum’ların yaptığı vurgunlar, 
Kontrgerilla’nın ve uzantılarının yaptığı vurgunlar var. Kitaba uyduru-
lamayan vurgunlar... Yani kısa sürede, insanı isyan ettirecek boyutlarda 
olan vurgunlar.

Biliyorsunuz, 5 banka batmak üzereydi. Devlet onlara ne yaptı?
Güya el koydu.
Onları ne yaptı?
Kurtardı.
Bunların içi boşaltılmıştı. Devlet tüm bankacılık sistemim iflas et-

mesin diye, bunları hemen eline alarak içlerini doldu racak. Şimdi za-
manımız yok, kanıtlarıyla koymaya. Ne kadar konacak?

6 milyar dolar, arkadaşlar. Yani 3 katrilyon 800 trilyon TL kona-
cak bu bankaların içine.

Ondan sonra ne yapılacak?
Yine, Parababalarına alın yiyin diye devredilecek.
3 katrilyon 800 trilyon lira, arkadaşlar, düşünebiliyor mu sunuz?
Yani Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (bugünkü, şu anda başta bu-

lunan hükümet), 65 milyonun sağlığına, Sağlık Ba kanlığının bütçesine 
1,3 katrilyonluk bir pay ayırıyor. Ama 5 Parababasına, vurguncuya 3 
katrilyon 800 trilyon lirayı alın yiyin diyor.

[37] Radikal, 23.02. 2000.
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Bütçeden yatırımlara ayrılan pay ne kadar?
2.3 katrilyon.
Yani Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir yıl içinde yap mayı plan-

ladığı yatırımlara ayırdığı pay bu! Bu da gerçekle şirse... Ne kadarı bu-
danacak, o da belli değil. Tümü gerçek leşse bile; tamamı 2,3 katrilyon. 
Oysa 5 vurguncuya yeyim ettirilen para: 3 katrilyon 800 trilyon lira.

Şimdi buna da ekonomi diyorlar, bütçe diyorlar, hesap-kitap yaptık 
diyorlar, plan-program diyorlar.

Böyle bir iddiaya deliler güler! Eşekler güler!
Çıkıyor adamlar diyorlar ki biz ekonomi uzmanıyız. Biz İngiltere’de 

eğitim gördük, Amerika’da eğitim gördük, Fransa’da eğitim gördük. 
Kolejlerde kafadan sömürgeleşmiş sermaye uşakları; gidip bir de orada 
vaftizden geçiriliyorlar. Geliyorlar Türkiye’de devletin ekonomi ku-
ramlarının başına konduruluyorlar. Ve bir kısmı da siyasi alana geçiyor. 
Devleti yönetiyor. Plan, bütçe, program yaptık diyorlar.

E, bunun neresinde plan var, mantık var, insanlık var, acıma var?
İşte biz bu hükümete halk düşmanı diyorsak, yerli-yabancı Paraba-

balarının emrinde, onlara hizmet ediyor diyorsak, hakaret amacı güt-
tüğümüzden dolayı değil, gerçekliğin ta kendisi bu olduğundan dolayı 
diyoruz.

35 yıllık vurgun düzenin simgesi Demirel’e soruyorlar:
“Yeğeniniz Yahya Murat Demirel’in Egebank’ı batırması konu-

sunda ne diyeceksiniz?”
Diyor ki... Dediği aynen şu:
“Adamın bankasını elinden almışsınız, daha ne yapa caksınız?”
Buyurun arkadaşlar! Demagojiye bakın! Yahu adam 1,3 milyar do-

lan alıp götürmüş bankadan. Boşaltmış içini banka nın. Masalar, san-
dalyeler, 4 bilgisayar kalmış bankanın içinde. Banka banka olmaktan 
çıkmış. Farelerin buğday ambarını boşalttığı gibi, boşaltmış. Geriye boş 
ambar kalmış. Boş banka kasaları kalmış.

Hani Umur Talu da “Aday var, vicdan yok” demişti bir yazısında. 
Yani vicdan bu... Tırnak içinde vicdan bu Demi rel’deki... Hep bu ol-
muştur.
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İlk-San Vurgununda figüranlar hapis yattı
Esas Oğlan Çankaya’ya çıktı

Yine çağrışım yaptı: Geçenlerde Fatih Altaylı’nın İlk-San Vurgunu 
üzerine bir programı olmuştu. İlk-San yöneticileri, hapis yatmış çıkmış 
oldukları için, canları yanıyor, anlatıyorlar: Bizzat adamların böyle bir 
vurgun yapmaya niyetleri yok. Kemal Ilıcak geliyor Demirel’e böy-
le bir iş var, diyor. Daha önceden ANAP’ın Milli Eğitim Bakanı Avni 
Akyol planlıyor, vurgunu. ANAP hükümeti düşünce, yerine Demirel 
Hükümeti geçince; Kemal Ilıcak kokuyu hemen alıyor. Bu vurgunu ben 
vurmalıyım, diye düşünüyor ve Demirel’e geliyor. Demirel, Ilıcak’ın 
teklifini kabul ediyor ve vurgun planını uygulamaya koyuyor. Yani işin 
organizatörü, Demirel. Zorla itiyor adamları (İlk-San yöneticilerini) 
vurguna. Ama adamlar mahkûm oluyor, kendisi yeniden, bir daha Cum-
hurbaşkanı olabilmek için yapmadık şey bırakmıyor.

Bir Dinleyici: “Verdiysem ben verdim” diye övünüyor.
Nurullah Ankut Yoldaş: “Ben verdim” diyor, evet. Kontrgerilla-

cılar Çankaya’yla telefon konuşması yapıyor; “yapmış da ne ol muş” 
diyor.

Yani, işte arkadaşlarımız dedi ya: insanı hayvan yerine ko yuyorlar, 
diye. Türkiye insanını hayvan yerine koyuyorlar. Siz yük hayvanlarısınız. 
Sizin işiniz bu: Çalışmak, üretmek, değer yaratmak. Bizim işimiz ne?

Vurmak. Bunu diyor açıkça.

Parababaları ve sözcüleri
evvel-ezel kanunlarüstüdür

Koç’a Boğazdaki kamu arazilerini, kamu ormanını yağma latıyor, 
Demirel, Koç Üniversitesi’ne. Danıştay yürütmeyi durdurma kararı 
alıyor. Kendisi, devletin en tepesindeki adam olarak, devletin büyük 
bir yargı organının kararını savunması gerekirken, ona karşı çıkıyor. 
Namuslu bir medya emekçisi soruyor:

“Sizin Danıştay kararını savunmanız gerekir.”
“Ona ne sen karar verebilirsin, ne ben. Açılışı yaptım tamam 

mı?” diyor.
“Böyle bir kanunsuz işin açılışını nasıl yaparsınız?” deyince;
“Yaptım tamam mı?”, diyor.
Yani hep dediğimiz gibi arkadaşlar: Parababalarının söz cülerinin 
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kanunlara uymaları hiç söz konusu olmamış bugüne kadar. Onlar, ev-
vel-ezel kendilerini kanunların üzerinde görmüşler. Yok, saymışlar, 
kendileri için kanunları. O da neden kaynaklanıyor?

İnsanımızı hayvan yerine koymalarından kaynaklanıyor.
Biz buna isyan ediyoruz!

Zulme İsyan
insani insan yapan erdemdir

Zapatistalar’la ilgili bir program vardı geçen, bir belgesel... Bir 
rahip var. Namuslu bir din adamı... Arabuluculuk yapmış hükümetle 
Zapatistalar arasında. Şu anda bir ateşkes var biliyorsunuz. Karşılıklı 
bir birbirlerini gözleme durumu var. Orada da milyonlarca Kızılderili 
Yerlisinin insan sayılmaması var. Onlar da insan olma, kendilerini insan 
saydırma mücadelesi veriyorlar. Rahip Feliciano diyor ki:

“Ya seyredeceksiniz, susacaksınız. Yahut da bu zulme, bu hak-
sızlığa bir tavır koyacaksınız. İki yoldan birini seçme durumunda-
sınız. Susarsanız suça ortak olursunuz.

“Ben bunu yapamadım. (Bu tutumundan dolayı devlet; kendisini, 
Zapatistacı, dolayısıyla da düşman sayıyor.) Suça ortak olamadım. 
Bunu kabul edemedim ben. O yüzden Zapatistaların yanındayım.”

İşte insanımızı böylesine hayvan yerine koyan bir düzene isyan et-
memek, suça ortak olmaktır. Suça ortak olununca da ortada onur kal-
maz. Onur yitirilir. Onur yitirilince insanlık yitirilir. İşte o yüzden diyor 
Faruk Hoca:

Adamın daniskası bizlersek
Öyledir elbet

Zalimlerin karşısında susmadık! Korkmadık! Yılmadık!
Bugüne kadar onların satılmışlıklarını, alçaklıklarını, na-

mussuzluklarını haykırdık. Ve hep halkımızın çıkarlarını sa vunduk. 
Bundan sonra da öyle olmaya devam edeceğiz, arka daşlar. Hiçbir güç 
bizleri bundan alıkoyamayacak!

(Uzun alkışlar...)

Aynı Flash TV’deki programda, Zülfikar Doğan’dı sanıyorum, di-
yor ki:

“Tanıdığım devletin çok önemli, deneyimli, bilgili bü rokratları 
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var, Bankalar Yeminli Murakıplar Kurulunda görev yapan. Bunlar 
bir bankanın içine daha kapısından girdikleri anda, etrafı şöyle bir 
gözlediler mi, bankanın ne durumda olduğu konusunda aşağı yu-
karı doğru bir kanıya varırlar. Böylesine bilgili ve deneyimli insan-
lar. Bunlar, bu bankalar hakkında yıllardan beri devlete raporlar 
veriyorlar. Ama siyasiler de bu vurguncularla suç ortaklığı içinde 
oldukları için, bu bankaların içinin boşaltılmasına ses çıkarmıyor-
lar, bir tavır konmasına engel oluyorlar.”

Bunu açıkça, hiç sosyalist filan da olmayan bir ekonomi uzmanı 
söylüyor.

Nitekim yine geçtiğimiz günlerde bir haberdi:
“Dış kaynak bekliyoruz” diyor Gazi Erçel, Merkez Ban kası Baş-

kanı. Şu anda Merkez Bankasının emanet edildiği kişi. Dış kaynak 
gelmezse, istikrar programı zora girer anlamında konuşmalar yapıyor, 
burada. Zamanımız yok. Zaten zamanımızı da doldurmuş durumdayız. 
O yüzden son bir paragrafını okuyacağım.

“Basının sorularını yanıtsız bıraktı” alt başlığından sonra haber 
devam eder. Basın şunu sorar:

“Bugüne kadar devlet neden sessiz kaldı bu bankalar konusun-
da?”

“Erçel, Merkez Bankası Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna 
devredilen Esbank ve Yaşarbank’ın iki yıl önce 65 trilyonluk kay-
nak ile zor durumdan kurtarılma planının niçin uygulanmadığı so-
rusuna, ‘bunlar devlet işleri’ yanıtını verdi.”

Cevap da budur.
İki yıl önce iki banka (ki Yaşarbank nerdeyse bir milyar dolar gö-

türüyor. Öbürünün götürdüğü rakam, şu anda aklımda değil ama oda 
yüklüce bir miktar) 65 trilyonluk kaynakla kurtarılabilecekmiş. Yani 
vurgun daha ilk adımlarında... “Neden tedbir konmadı?” denince, 
“bunlar devlet işidir” diyor. Cevap yok...

İşte Türkiye Cumhuriyetinin Merkez Bankasının emanet edildiği in-
sanın vicdanı, namusu, insanlığı bu. Bu kişi, en azından suça ortak, ar-
kadaşlar. Korkaklığından ortak, en azın dan... Belki paylaşmamış, ama 
en azından, korkaklığından ortak...

Böyle yaşamak, yaşamaya değmez yahu! Değmez!
Ama onlar onurun değerini bilmedikleri için, hiç onurlu olamadıkla-

rı için, kendilerini satıyorlar.
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Çünkü onlar, Hoca’mızın dediği gibi; “İnsanın daniskası” değil, 
insanın pisi, döküntüsü, çürümüşü... Her şey gibi insanın da firesi olu-
yor ne yazık ki... Bu sömürü düzeninde insan da fire veriyor. Hani bir 
sebzenin, meyvenin de firesi olur. Çürüğü, bozuğu, dolu vurmuşu, ya-
muğu, tatsızı, keleği olur. İşte bunlar da insanın böyle döküntüsü.

Daniskası biz devrimcileriz. Çünkü tüm halklarımızı ve dünya halk-
larını kendimizle -sadece sözde değil- pratikte eşit sayıyoruz. Onlarla 
kaderimizi paylaşıyoruz, birleştiriyoruz.

İnsanlık budur elbette!
Faruk Hoca ne güzel dile getiriyor...
Ama sürgit insanlık böyle mi olacak?
Hayır, değil, arkadaşlar... Değil... Bu zulme, bu alçaklığa, bu vurgu-

na boyun mu eğecek?
Değil...
Elbette onlar ve onların her türden uşakları Nürnberg Mahkemesi 

türünden bir mahkeme önünde yargılanacaklar. Belki o zamanlar çok-
tan geberip gitmiş olacaklar. Ama gı yaplarında, Tarih önünde yargıla-
nıp mahkûm edilecekler.

Zamanımız ne kadar?
Av. Orhan Özer Yoldaş: Zamanımız doldu Hoca’m.
Nurullah Ankut Yoldaş: Ne kadar geçtik?
Av. Orhan Özer Yoldaş: Hoca’m, bitirmeye çalışırsanız sevinirim.
Nurullah Ankut Yoldaş: Arkadaşlar, vurguna ilişkin bazı somut 

kanıtlarımız daha vardı. Ama onları artık geçelim. En azından bir te-
kine birkaç cümleyle değiniverelim. ABD Savunma Bakanı William 
Cohen ; “Türkiye Ortadoğu’da kale”, diyor.

Dünya jandarması ya... Ortadoğu demek, petrol demek. Şimdi bir 
de Asya, eski Sovyetler’in geride bıraktığı Türki adıyla dile getirilen 
Asya Cumhuriyetleri yahut devletleri di yelim, var. Onlar da petrol ve 
doğal gaz bakımından son de rece zengin ülkeler. Şimdi onların da vu-
rulması var. O bakımdan Türkiye bir sıçrama tahtası ABD için. Açık 
dile getiriyor. Hatta Bill Clinton AB Devletlerini de uyardı; “İdeal-
lerinizin gerçekleşmesi için Türkiye’ye daha hoşgörülü davranın” 
dedi, anımsarsınız, arkadaşlar.

Yani sizlerin de bu vurgundan pay alabilmeniz için, bura lara gidip 
vurgun yapabilmeniz için, bir geçit olan, bir atlama tahtası, bir köprü 
olan Türkiye’ye anlayışlı davranın. Yani Türkiye’yi kabul edin. Böyle 
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kabul edin. Zorluk çıkarmayın anlamında laflar söyledi. İşte amaç bu.
Bir de 223 milyar dolarlık bir silah gelişim projesine sok maya ça-

lışıyormuş Amerika, Türkiye’yi. Düşünün, yaptığı vurgunlar yetmiyor. 
Yeni bir vurgunun -Türkiye açısından açmazın- içine daha çekmeye ça-
lışıyor. Bu konuya ilişkin bir iki paragraf işaretlemiştim. Ama okumaya 
hiç zamanımız yok.

Çöken Gerçek Sosyalizm değil
Bürokratik-Formel Sosyalizmdir

Şimdi, bazı düşmanlarımızın ve zayıf insanların aklıma ge lebilir:
İyi de sosyalizm madem böyleydi neden çöktü? Sosyalist Kamp ne-

den çöktü, böylesine iyiydi de? E, çöktüğüne göre bu teori de yanlış o 
zaman.

Hayır, arkadaşlar!
Geçenlerde kitaplığımı karıştırırken Usta’mızın “Stahanov Hare-

keti” üzerine yazdığı bir broşür gözüme çarptı. Yeniden okudum. Lenin 
Usta’dan bir paragraf aktarıyor Usta’mız. Usta aynen şunu diyor:

“Yeni sosyal nizamın muzaffer olması için en mühim, en esaslı 
amil (yani etken) iş verimliliğidir. Kapitalizm, toprak bentlik niza-
mında (yani feodal düzende) görülmedik bir iş verimliliği yaratmış-
tı; Sosyalizm de yeni ve çok daha yüksek bir iş verimliliği yaratmak 
sayesinde kapitalizmi nihai surette mağlup edebilir.”

Bu düzende, yani kapitalist düzende plan, program diye bir şey yok. 
Anarşi var. Üretim anarşisi var. Her şirket, her Parababası en çok üret-
mek, en çok satmak, en çok kâr etmek ister. Yani çalışan, ezilen sınıfları 
en çok kendisinin sömür mesini ister. Her emperyalist devlet dünyayı 
kendisi yağmalamak ister.

Oysa Sosyalist düzende her şeyden önce sömürü yoktur. Sosyalist 
Devrim sömürünün, zulmün, talanın her türünü or tadan kaldırır. Sonra 
sosyalist ekonomide, insanların ihtiyaçları hesaplanarak, planlı bir üre-
tim yapılır. Burada sosyal iş örgütlenmesi çok daha düzenli ve üstün bir 
şekilde gerçekleşir. O zaman da işin kalitesi ve miktarı çok daha fazla 
olur. Usta’mızın dediği bu. Ancak bu sayede nihai zafer kazanabiliriz, 
diyor Lenin Usta. Başka türlü zafer kazanamayız, diyor.

Yine Lenin Usta şöyle diyor:

“Proletarya Diktatörlüğü sadece sömürücü sınıflar üzerinde 
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uygulanan bir zor demek değildir. Ve hatta her şeyden önce zor de-
ğildir. Bu devrimci zorun iktisadi te meli (iktisadi temeli, dikkatinizi 
çekerim) onun canlılığının ve başarısının güvencesi Proletaryanın 
kapitalizme oranla toplumsal çalışma örgütlenmesinin üstün bir 
tipini savunması ve gerçekleştirmesidir. Sorunun özü buradadır. 
Komünizmin kaçınılmaz tam zaferinin güç kaynağı ve güvencesi 
buradadır.”

Demek ki sosyalist düzen, kapitalizmden çok daha üstün bir iş örgüt-
lenmesi, iş verimliliği sağlayacak, kapitalizmin ürettiği mal ve hizmet-
lerin daha kalitelisini, daha bol üretecek. İnsanına daha kaliteli, daha 
bol ürün sunacak. Ancak o zaman kapitalizmi tarihe gömebiliriz, diyor. 
Nihai güvence, kesin güvence budur diyor, Usta. Bunu yapamazsan... 
O zaman gidersin, diyor.

Bu konuya ilişkin de aktarmayı düşündüğüm başka bö lümler vardı. 
Zamanım yok, zaman yok.

E, şimdi ne olmuş?
Bizim eski Sosyalist Kamp’ın ürettiği mallara bakıyoruz: Daha ka-

liteli mi?
Hayır. Kalitesiz. İşte bu yüzden yenildi, arkadaşlar. Bu yüzden çök-

tü. Çökmeye mahkûmdu. Çünkü bilim öyle diyor. Bilim bunu 70 yıl 
önceden görmüş, arkadaşlar. E, sen bilimi uygulamazsan, bilime sırtını 
dönersen, bilimi hiçe sayarsan, çökersin.

Yani Sosyalist Kamp’ın çöküşü, bizim teoriye olan, bilime olan 
inancımızı sarsmıyor. Tersine daha da pekiştiriyor, arka daşlar. Ama bil-
miyorlar ki dönekler. “Sosyalizm öldü” diye demagojik, alçakça çığlık-
lar atıyorlar.

Hayır!
Bilimin 70 yıl önce gördüğü gerçeğe sırt döndüğü için Sosyalist 

Kamp battı, çöktü.
Ve biz bilime sahip çıkarak devrim yapacağız ve insanlığı kurtara-

cağız.
(Uzun alkışlar...)
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İnsanın Daniskası Bizlersek
Öyledir Elbet

En çok 100 yıl sonra bugün hayatta olan insanların hemen hemen 
tümü yok olacak. Kimse kalmayacak. Bu vurguncular da, bu zalimler 
de, bu satılmışlar da yok olup gidecekler. Yepyeni insanlar gelecek, dol-
duracak dünyayı.

Onlar da bizim çektiğimiz acıları çeksinler mi?
Hayır çekmesinler!
Onlar insana yaraşır bir düzende yaşasınlar. Gerçekten eşitçe, yani 

lafta, kâğıt üzerinde değil, fiiliyatta da eşitçe, kardeşçe yaşasınlar. Bir-
birlerini sömürü aracı olarak görmesinler. Kardeş olarak görsünler.

İşte biz bunun mücadelesini veriyoruz, arkadaşlar. O yüz den, en in-
sanca yaşama biçimi bizimki.

Ve Faruk Hoca’mız -tekrarlamaktan korkmayalım- o yüz den diyor:

Adamın daniskası bizlersek
Öyledir elbet.

Zamanımız çoktan doldu.
Hepinizi devrimciliğimin tüm içtenliği ve sıcaklığıyla ku caklarım, 

arkadaşlar.

(Ayakta uzun alkışlar... Faruk Sur Yoldaş Ölümsüzdür... Yaşasın 
Devrimci Mücadelemiz...)








