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ÖNSÖZ

En bilgin aynalara 
en renkli şekilleri aksettiren onlardır. 

Asırda onlar yendi, onlar yenildi. 
Çok sözler edildi onlara dair 
ve onlar için : 

zincirlerinden başka kaybedecek şeyleri yoktur, 
denildi.

Nazım Hikmet

Nazım Hikmet, bu şiirinde İşçi Sınıfından söz ediyor bilindiği gibi. 
Ama bu söylenene tüm emekçi kesimleri de dahil edebiliriz. Dünyadaki 
tüm savaşların, zulmün, dökülen kanların, son duruşmada asıl sebebi, 
başta İşçi Sınıfının yarattığı değerler olmak üzere, tüm emekçi halkların 
yarattığı değerlere, hangi Parababaları tarafından el konulacağının sonu-
ca bağlanmasıdır. Bu sömürünün, kapalı biçimde (yapay savaş bahaneleri 
uydurularak gerçek amacın gizlenmesi yoluyla) sürdürülmesidir; kimin 
bu sömürüden ne kadar pay alacağının kanlı biçimlerde belirlenmesidir.

Bu bilimsel gerçeklik çerçevesinde bakılmazsa hiçbir savaş an-
laşılamaz.

1991 yılına kadar Sosyalist Kamp, bütün bürokratik çürümüşlüğüne 
rağmen ayaktayken; çöküp yıkılmamışken emperyalistler sömürülerine 
hem kendi ülkelerinde, hem de yarısömürgelerinde bir sınır koymak 
zorunda kalmışlardı. Çünkü kendi ülkelerinde sömürüyü derinleştirme-
ye kalksalar sosyalist uyanışı, maazallah sosyalizme geçişi hızlandıra-
bilirlerdi. Sömürge ve yarısömürgelerde ise sömürünün dozu arttırıl-
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dıkça sosyal ve siyasal uyanışlar da o oranda yükseliyordu. Sosyalist 
Kamp’ın hem verdiği ilhamla, hem de maddi yardımlarıyla geri kalmış 
halklar milli kurtuluş mücadeleleri veriyor; onunla da yetinmeyip sos-
yalizme geçiyorlardı.

Örneğin, şimdi emperyalistler tarafından aşiretler devletine dönüş-
türülmüş olan Libya’nın halkçı lideri Muammer Kaddafi, emperyalist-
ler ülkesini ve kendisini köşeye sıkıştırmaya kalktıkça onları, NATO’ya 
karşı Sosyalist Kamp’ın savunma örgütü olan Varşova Paktı’na gir-
mekle tehdit ederdi. Yani Sosyalisti Kamp, o  bürokratik yapısıyla bile 
dünya halklarına böyle bir koruyucu kalkandı.

Ulusal Kurtuluş meşalesi de başarılı biçimde dünyada ilk olarak bu 
topraklarda yakılmıştı bilindiği gibi. Mustafa Kemal önderliğindeki 
Türk ve Kürt Halkı ayaklanmış, bir Kurtuluş Savaşı vermişti. O günkü 
dille bu mücadeleye Kuvayimilliye denmişti. Bu meşalenin ateşi Birin-
ci Emperyalist Paylaşım Savaşı sonrası tüm mazlum milletlere bir yol 
gösterici ışık, ilham kaynağı olmuştu.

Lenin önderliğinde kurulan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
ise halklara toplumsal kurtuluşun yolunu açmış, mazlum halkların kurtu-
luş yolunu aydınlatan projektör olmuştu. Birinci Emperyalist Paylaşım 
Savaşı; Sovyetler Birliği’nin kurulması ve iç savaştan Bolşeviklerin, tüm 
emperyalist müdahalelere rağmen, zaferle çıkmasıyla sonuçlanmış ve sa-
vaş=sosyalizm denklemini getirmişti. Emperyalizm nerede bir savaş kış-
kırtsa ya da sömürgelerinin kurtuluş mücadelelerini kanla, barutla bastır-
maya kalksa orada sosyalizm mücadelesi yükseliyordu. Nitekim Birinci 
Emperyalist Paylaşım Savaşı sonrası dünyanın altıda biri, İkinci Emper-
yalist Paylaşım Savaşı sonrası ise dünyanın üçte biri sosyalizme geçmişti.

Burada mazlum halkların mücadelesinden uzun uzun örnekler sayıp 
dökmeye gerek yok. Fakat bir örnek olarak Vietnam Halkının kurtuluş 
ve sosyalizm mücadelesini hatırlamak yetecektir. İkinci Emperyalist 
Paylaşım Savaşı’ndan önce Fransızlara karşı başlatılan kurtuluş savaşı, 
savaş sırasında ise Japon işgaline karşı yürütülür. Japon Emperyalist-
lerinin İkinci Emperyalist Paylaşım Savaşı’ndan yenik olarak çıkması 
üzerine ülkeye tekrar gelen sömürgeci Fransa’ya karşı mücadele ye-
niden başlamıştır. Ho Şi Minh önderliğindeki Vietnam Halkı, 1954 
yılında Fransız Emperyalizmini Dien Bien Phu’da ağır bir yenilgiye 
uğratmış; Fransa Vietnam’dan çekilmek zorunda kalmıştı. Cenevre’de 
yapılan barış görüşmeleriyle Vietnam’ın bağımsızlığı onaylanmıştı.

Fakat emperyalistlerin, özellikle ABD Emperyalistlerinin oyunuy-
la Vietnam Kuzey ve Güney olmak üzere ikiye bölünmüş ve yapılacak 
bir referandumla iki bölgenin kaderinin belirlenmesi karara bağlanmıştı. 
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ABD, iki Vietnam’ın Ho Şi Minh liderliğinde birleşeceğini anlayınca, Gü-
ney Vietnam’da darbelerle  kukla yönetimleri iktidara getirmiş ve birleş-
menin önüne geçmek istemiştir. Bu süreçten sonra ABD bizzat ordusuyla 
Vietnam’a müdahale etmiş ve on yıl süren bu savaş sürecinde her türlü tek-
nolojiye sahip 600.000 kişilik bir ordu yığmıştı. Kitle imha silahları, özel-
likle de kimyasal silahları acımasızca Vietnam Halkına karşı kullanmıştır 
ABD. Ki, bu silahların insanlar üzerinde ve sonraki nesillerde yarattığı et-
kiler halen sürmektedir. Fakat Sosyalist Kamp’ın maddi ve manevi ve tüm 
dünya halklarının büyük manevi desteğini alan Vietnam Halkının devrim-
ci mücadelesi karşısında yenilip Vietnam’dan çekilmek zorunda kalmıştı. 
Bu, dünya tarihinin gördüğü en büyük kurtuluş savaşıydı, destanıydı.

ABD bu savaştan yalnızca yenilerek çıkmamış, ordusunda ve hal-
kında Vietnam Sendromu denen bir psikopatoloji de edinmişti. ABD 
artık ülkelere hemen öyle kolayca müdahale edemez hale gelmişti.

Bu sendromdan kurtulması tâ Irak’a fiilen müdahale etmesine kadar 
sürmüştü. Kaldı ki hâlâ bu korkuyu tümden üstünden atabilmiş değildir 
ABD. Bunun en son dile getirilişi Obama yönetimi tarafından olmuştur. 
Afganistan’da, Irak’ta ABD’ye karşı oluşan silahlı tepkiler karşısında, 
ABD’ye tabutlar geldikçe Vietnam Sendromu tekrar nüksetmiş ve ABD 
karada askerlerini savaştıramaz olmuştur. Onun yerine yerel güçleri kara 
ordusu olarak savaştırma stratejisini geliştirmiştir. “ABD askeri öleceği-
ne geri ülke insanları bizim amaçlarımız uğruna ölsün.”, biçiminde dile 
getirilen bu strateji en geniş uygulamasını Ortadoğu’da bulmuştur.

Arap’ı Arap’a, Arap’ı Kürt’e, Kürt’ü Türk’e, Türk’ü Kürt’e ve 
Arap’a; yetmedi Sünni’yi Şii’ye, Müslümanı Yezidi’ye, Hıristiyan’a, 
Süryani’ye, Keldani’ye, Kıpti’ye vb. vb.ni birbirine kırdırmak varken 
niçin ABD askeri ölsün ki…

Ortadoğu’da 22 ülkenin sınırlarını yeniden belirleyen ve bu ülkeleri 
bölerek küçük devletçiklere çevirme projesi olan ABD’nin Büyük Or-
tadoğu Projesi (BOP)’u hayata geçirmek için emperyalistler, halklar 
arasındaki  farklılıkları provoke ediyor; bu farklılıkları uzlaşmaz ayrı-
lıklara, düşmanlıklara dönüştürüyor. Tıpkı Yugoslavya’yı yedi parçaya 
bölerken yaptıkları gibi halkları bir arada yaşayamaz hale getiriyor. Bu 
hainane plan, halklar atomlarına kadar parçalanarak ve birbirine düşü-
rülerek, Ortadoğu bir kan deryasına dönüştürülerek yürütülüyor.

Ortadoğu bu karanlık günlerden geçerken, Ortadoğu’nun bir parçası 
olan Türkiye de Yeni Sevr’e götürülmek isteniyor. Ve orada en az üç 
parçaya bölmek istiyor Türkiye’yi ABD Emperyalistleri. Bunu saklayıp 
gizlemiyorlar. Haritalarında açıkça gösteriyorlar.



Ve bu projelerini hayata geçirmek için emperyalistlerin Ortadoğu’da 
belirledikleri, tayin ettikleri Eşbaşkan kimdir?

Bu acı sorunun daha acı cevabı şudur: Türkiye’dir. Yani Recep Tay-
yip Erdoğan’dır. (Bilindiği gibi diğer Eşbaşkan İspanya Başbakanıdır.)

İşte, olaylar gözümüzün önünden hızla akıyor ve Türkiye hızla Su-
riyeleşiyor. Yani emperyalistlerin insanlık, halk düşmanı projesi hızla 
yürütülüyor. Bunun Eşbaşkanlığını yapan AKP’giller, Halklarımızı bir-
birine kırdıracak bu projenin Eşbaşkanlığına devam ediyorlar. ABD’nin 
kara gücüne dönüşmüş, PKK, PYD ile el ele, karşıt yönlerden vurarak, 
Kürt ve Türk Halkının arasındaki gönül bağlarını bir bir koparıyorlar. 
Her iki taraftan da toprağa gencecik bedenler düşüyor. Toprağa düşen 
her bedenle birlikte halkların kardeşliği de derin yaralar alıyor. Halklar 
birbirinden koparılıyor.

Yetmedi… AKP’giller, başlamasında büyük rol sahibi oldukları Su-
riye iç savaşında (bilindiği gibi birkaç hafta içinde Emevi Camii’nde 
namaz kılacaktı hazret) artık dışarıdan müdahale ile yetinmeyip, ÖSO 
denen caniler grubunu kalkan ederek, bizzat Suriye’ye soktu ordumu-
zu. Bununla da yetinmiyor; Emperyalistlere yalvarıyor; “Beni de Mu-
sul’a müdahalede kullanın”, diye.

İşte özel olarak Türkiye, Ortadoğu ve genel olarak dünya, daha doğ-
rusu ezilmiş-mazlum halklar, böylesi bir ölümlerden ölüm beğen em-
peryalist kuşatması altındadır.

Bu günlere, verilecek en doğru ad; “Şu Kara Günler” olurdu. O 
yüzden kitaba da; “Şu Kara Günlerin Değerlendirilmesi” adını ver-
mek uygun görülmüştür.

HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut, bu süreci güncel olaylar çer-
çevesinde günbegün değerlendirmiştir. Ortadoğu’nun bu kara günlerini 
irdelemiş ve tabiî özellikle de Türkiye’nin bu karanlık günlere, emper-
yalistler ve onların yerli işbirlikçileri (Meclisteki 4 Amerikancı Parti ve 
diğer bileşenleri) eliyle nasıl itildiğini, Laik Cumhuriyetin bir din Dev-
leti, daha net isimlendirilmesiyle Tayyibistan Faşist Din Devletine, 
dönüştürülmesi sürecine sokulduğunu tespit ve teşhir etmiştir.

Türkiye’yi daha da karanlık günlere götürecek bu süreç hakkında 
halklarımızı bilinçlendirmek için bir devrimciye düşen görevi yerine 
getirmiştir.

Bu  görev, yalnızca tespit ve teşhir etmekten ibaret değildir. Dev-
rimcinin görevi dünyayı yorumlamakla yetinmek değil, değiştirmektir. 
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Bu amaçla hemen her değerlendirmesinde bu rezil çemberi kırmanın, 
halkları bu Ortaçağ karanlığından kurtarmanın yollarını da göstermiştir. 
Gerisi, halklarımızın bu sesi ne kadar duyabildiğine bağlıdır. Fakat bu 
ses, Susuş Suikastına uğratılmaktadır. Yerli-yabancı Parababalarının 
medyası tarafından Halkın Kurtuluş Partisi ve Onun Genel Başkanı 
Nurullah Ankut, görmezlikten gelinmekte, yok hükmüne indirgenmek 
istenmektedir. Bu abluka ancak sosyal medya sayesinde çok cüzi mik-
tarda da olsa delinebilmektedir. Fakat kitapta netçe görüleceği gibi ka-
ramsarlığa yer yoktur.

Nasıl ki gecenin en karanlık anı aydınlığın başlangıcıysa; bu karan-
lık günler de aydınlık günlerimizin müjdecisi-muştulayıcısıdır.

Söze Nazım Hikmet’le başladık onunla bitirelim:

Demir, 
kömür 

ve şeker 
ve kırmızı bakır 
ve mensucat 
ve sevda ve zulüm ve hayat 
ve bilcümle sanayi kollarının 
ve gökyüzü 

ve sahra 
ve mavi okyanus 

ve kederli nehir yollarının, 
sürülmüş toprağın ve şehirlerin bahtı 

bir şafak vakti değişmiş olur, 
bir şafak vakti karanlığın kenarından 

onlar ağır ellerini toprağa basıp 
doğruldukları zaman. 

22 Ekim 2016
Mustafa Şahbaz
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Bir

Bu ne ya!..[1]

Ne hukuk bıraktı memlekette, ne adliye. Ne ahlâk bıraktı, ne namus. 
Ne dağ, taş, orman, ağaç bıraktı ne şehirlerde arsa. Ne Tarihe saygısı 
var, ne insana, ne insani değerlere. Çalmaktan, çırpmaktan, ihanetten, 
zalimlikten, cinayetten başka hiçbir şey bilmiyor ve de yapmıyor.

Amerikan ve Avrupa Emperyalistleri arkasında ya; onlara güvene-
rek ve onların gönlünü hoş etmek, onlardan aferin almak için komşu, 
dost ülke de bırakmadı. Ülkeyi cehenneme, yangın yerine çevirmekle 
kalmadı; bölgeyi de cehenneme çevirdi. Müslümanı Müslümana kırdır-
dı. Kardeşi kardeşe kırdırdı. Bu ne böyle ya… Ülke nasıl geldi bu hale, 
nasıl bu duruma düştü…

Daha dün Kaç-ak Sarayında Milli Güvenlik Konseyi (MGK)’de yer 
alan Topukçu Gebeş Paşa ile NATO’nun çürütüp içlerini boşalttığı “Ordu 
Fosilleri” dediğimiz generalleri ağırladı. Onlara akşam yemeği verdi. On-
lar da hiç utanıp sıkılmadan Mustafa Kemal’in kurup bir bataklıkken cen-
net gibi yeşil bir alana çevirip millete armağan ettiği Orman Çiftliği’nin 
talan edilerek her türden yasa, hukuk ayaklar altına alınarak yüzlerce ağaç 
katledilerek yapılmış Kaçak Saray’a gittiler, Tayyip’in karşısında, tarihi 
camilerimizdeki helâların yan tarafına dizilen ibrikler gibi uzun iki masa 
etrafına dizilip yemek yediler. Kuşkusuz, bir ziyafet sofrasıydı o. Karun 
sofrası kadar zengin. Nasıl geçti o lokmalar, o yağlı, lezzetli, etli yemekler 
boğazınızdan ve şiş göbeklerinizi doldurdu? Ama neden soruyoruz ki?.. 
Onlarda, o şiş göbeklerden ve kalın enselerden, doldurma ve boşaltma 
deliklerinden başka geriye ne kalmıştır ki?.. Başka insanlık arama.

Muhakkak ki onlar da bu utanç verici bir alçalmadan ibaret olan işi 
yapmakla açıkça suç işlemişlerdir.

[1] Halkın Kurtuluş Yolu Gazetesi’nin 04 Aralık 2014 tarihli 82’nci Sayısının Başyazı-
sı’dır.
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Hep söyledik ve söylemeye devam edeceğiz: Türkiye artık kanunla 
yönetilen bir devlet olmaktan çıkmıştır. Bir diktatörlüktür, bir Derebey-
liktir şu an Türkiye’de “devlet” denen kurum.

Çağrışım oldu; o Kaçak Saray’ın hukuksuzluğu, kanunsuzluğu hük-
münü veren ve inşaatının derhal durdurulmasını isteyen mahkemeyi de 
dağıttı o malum kişi. Her bir hâkimini bir başka yere sürdü.

Ortada ne meşru bir devlet başkanı var, ne başbakan, ne bakanlar, 
ne Meclis.

Ona “cumhurbaşkanı” diyen, öbürüne “başbakan” diyen, diğerlerine 
“bakan” diyen açıktan suça iştirak etmiş olur.

Onlarla bir araya gelip bir masa etrafında yan yana oturup kanun, 
yönetmelik vesaire tartışan, konuşan kişiler de yine açıktan suç örgütü-
ne yardım ve yataklık etmiş olurlar.

Adam, 100 milyar dolarlık hırsızlama kamu parasıyla birlikte su-
çüstü yakalandı, 17-25 Aralık geriz patlamasında. Açık, net, kesin… 
Bunda şek ve şüphe yok.

Bakın ne dedi “başbakan” sıfatlı Davidson’un başyardımcısı Etyen 
Mahçupyan?

“Zaten insanların büyük çoğunluğu Türkiye’de yolsuzlukların 
olduğuna inanıyor. Büyük çoğunluğu dediğimiz zaman da Ak Parti 
seçmeninin de en az yarısı. Ve bundan da memnun değil. Yapılan 
bir sürü çalışmalar var: Ak Parti seçmeni parti içinde yolsuzlukla-
ra bulaşmış insanların olduğunu düşünüyor.”[2]

Etyen Mahçupyan gibi Pensilvanyalı İblis’le Tayyipgiller arasında 
mekik dokuyan Amerikan ajanı bir insan sefaleti bile bu itirafta bu-
lunma ihtiyacı duyuyor. Sebebi bizce önemli değil, yani neden itirafta 
bulunduğu.

Türkiye’deki tüm namuslu aydınların da tamamı Türkiye’nin kanun 
devleti olmaktan çıkarıldığını ve bir “Hırsızlar İmparatorluğu”na dö-
nüştürüldüğünü zaten adı gibi biliyor.

O zaman iş neye gelip dayanıyor?
Ona uygun tavır almaya. O da ahlâklı olmayı ve cesur olmayı ge-

rektirir. Ancak o niteliğe gerçekten sahip olabilenler bu hırsızlarla kar-
şılaştıkları anda ya da onlar söz konusu olduğunda “ey hırsız”, diye 
bağırabilir.

Bunu yapabilenler ne kadar az değil mi? İşte bizim gibi bir avuç 
insan.

Ve bu sebepten bu hırsızlar, bu hainler, bu caniler Türkiye’yi bu hale 
getirebildiler.

[2] Şirin Payzın’ın CNN Türk’te yayımlanan “Ne oluyor?” programı, 25 Kasım 2014.
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İktidarda olan parti yasal, meşru bir parti değildir
Dünyanın her yerinde insanlığını sıyırmış, insanlıktan çıkmış, her 

türlü suçu işlemeye hazır ve nazır insanlar çıkabilir, bulunabilir. Önemli 
olan onlara “ey hırsız, ey hain, ey katil” diyerek karşı çıkacak insanların 
da bulunabiliyor olmasıdır. İşte felaketimizin asıl kaynağı böyle insan-
ların ne yazık ki ülkemizde eser miktara inmiş olmasıdır.

Sevgili Hz. Muhammed 1400 küsur yıl önce boşuna şöyle uyarma-
mıştır insanlığı:

“Bir belde ki orada zalimler bütün pervasızlıklarıyla zulümleri-
ni sürdürürler ve onların karşısına çıkıp ‘ey zalim’ diyecek bir tek 
kişi bile bulunmaz, o ümmetten ümit kesilmiştir.”

İşte o hale gelen ülkeler, devletler, medeniyetler hep batmıştır Anti-
ka Tarihte. Antika Tarih bu türden medeniyetler mezarlığıdır.

Bugün iktidarda olan parti yasal, meşru bir parti değildir. Bizim on 
küsur yıldır söylediğimiz gibi “Çıkar Amaçlı Suç Örgütü”dür. Bunun 
tüm yöneticileri adi suçlar işlemiş, hem de çok büyük suçlar işlemiş 
ve defalarca işlemiş, kriminal tiplerdir artık. Bunların bırakalım devlet 
tepesinde bulunmalarını, sokakta bile gezememeleri, evlerinde bile otu-
ramamaları gerekir. Bunların yüzlerce hatta binlerce yıla hüküm giy-
miş, mahkûm mücrimler olarak Silivri’de, Sincan’da vb. cezaevlerinde 
bulunmaları gerekir. Eğer durum böyle değilse bu, Türkiye’de hukukun 
da adaletin de ahlâkın da çoktan yok olup gittiğinin göstergesidir.

En büyük suçlu, insanların karşısına çıkıyor, pervasızca kadınların 
erkeklerle eşit olamayacağını iddia ediyor.

“Erdoğan: Kadın-erkek eşitliği fıtrata ters
“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fıtratları farklı olan 

kadın ile erkeğin eşit tutulamayacağını söyledi. Kadın kadına ve 
erkek erkeğe eşitliğin doğru olduğunu belirten Erdoğan, ‘Kadın-
ların ihtiyacı olan, eşitlikten ziyade eş değer olabilmektir’ dedi.”[3]

Bu adam bu çağda, bu saçma, bu kadın düşmanı erkek egemen 
anlayışını fütursuzca kürsülerden haykırarak söyleyebiliyor. Hem de 
“Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi” adlı yerde.

İşte iktidardaki bu Ortaçağcıların, bu IŞİD eşdeğerlerinin kadın düş-
manı anlayışları yüzünden iktidarları döneminde kadın cinayetlerinde 
14 misli-yüzde 1400 artış olmuştur. Bu cinayetler de artan bir hızla de-
vam etmektedir. En tepedekilerin anlayışı bu olursa aşağıda bunlara oy 

[3] http://www.bbc.co.uk, 24.11.2014.



verenler işte böyle caniyane davranışlardan geri durmayacaklardır.
Bu aynı kişi; 19 yaşında dünyanın en haklı ve meşru eylemlerinden 

biri olan, doğayı, yeşili koruma amacıyla yapılan bir eyleme katıldı-
ğı için bu kişinin emirleri doğrultusunda davranan polisler ve bunun 
yandaşı insanlıktan çıkmış esnaflar tarafından linç edilerek öldürülen 
Ali İsmail Korkmaz’ın son duruşmasının yapıldığı gün yine pervasızca 
aynen şunları da söyleyebiliyor:

“Bizde esnaf ve sanatkâr demek, ticaret yapan, alan-satan sırf 
ekonomik faaliyette bulunan insan demek değildir. Gerektiğinde 
asayişi tesis eden polistir, gerektiğinde adaleti sağlayan hâkim-
dir.”[4]

Anlayışı görebiliyor musunuz? Adam, hukuk, adalet, yasa, mahke-
me diye bir şey bırakmadığını biliyor. Bu alandaki görevleri kime ak-
tarıyor?

1. Emrindeki polise,
2. Yandaş esnafa.
Nasıl da pervasızca söyleyebiliyor bu vahşiyane, caniyane anla-

yışını. Başta kendine, yükseğinden sıradanına kadar, yargı organları 
denilen organlar, hukuk fakülteleri, barolar bir ses çıkarmıyor bu he-
zeyan karşısında. İşte Türkiye’nin felaketi bu. Yukarıda da dediğimiz 
gibi böyle insanlar çıkabilir. Ama bunlara “dur” diyecek, “sen kimsin?” 
diyecek ve bunları layık oldukları yere gönderecek insanların, halkın 
olması gerekir. Tabiî örgütlü bir gücün olması gerek. İşte esas temel 
sorun da burada. Yani örgütsüzlükte. Yoksa halkımızın yarısı bunların 
hırsızlıklarını, katilliklerini biliyor ve bunların gitmesini istiyor. Ama 
işte esas o kitle örgütsüz.

Meclisteki tüm partiler ihanet batağındadır
O kitlenin oy verdiği Meclisteki partiler de halka ihanet içinde. Yani 

muhalefet partileri denen Meclisteki 3 parti de ihanet batağında. Onlar 
da Amerika’nın emrinde, onun verdiği görevleri yapıyorlar. Yani onla-
rın her biri de birer “proje partisi” durumuna gelmiş, dönüşmüş partiler. 
Hep diyoruz ya; Meclisteki tüm partilerin ortak paydası Amerikancılık-
tır, diye…

Büyük bir kandırmaca, bir oyun oynanıyor, demokrasicilik oyunu. 
Bu bir düzenbazlık, bir madrabazlık, bir hile. Yoksa bunların tamamı 

[4] Cumhuriyet, 24.11.2014.
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Amerika’nın kulu, kölesi. Dikkat edin, bir teki Amerika’ya tık diyebili-
yor mu? Demiş midir hiç?

Hayır. Tam tersine Kâbe edindikleri Washington’a belli aralıklarla 
gidip “ey efendimiz, sana en iyi hizmeti biz sunarız, bizi iktidara getir” 
diye yalvarmaktalar.

Bunlara 10 küsur yıldır methiye düzen Batının emperyalist medyası 
bile bunlarla alay eder duruma gelmiştir artık. Bunların insanlıktan na-
sipsizlikleri, gaddarlıkları, zalimlikleri, hırsızlıkları o denli gizlenemez 
hale gelmiştir ki Batı Emperyalistleri bunları kendi halklarına yuttura-
maz hale gelmişlerdir.

Fakat Batılı emperyalist devletler bunların artık her türlü ihanete du-
raksamadan evet diyeceği bir noktaya geldiklerini bildikleri için öyle 
görünüyor ki bunlara bir seçim daha kazandıracaklar.

Türkiye’nin Yeni Sevr’e sürükleniş süreci daha da ileri bir boyuta 
gelsin, geri dönüşü mümkün olmayan bir aşamaya gelsin diye ve bunlar 
Kıbrıs’ı, Ege’yi, Akdeniz’i tümüyle Yunanistan’a, Kıbrıs Rumlarına, 
dolayısıyla da ABD ve AB Emperyalistleriyle onların Ortadoğu’daki 
ileri karakolu İsrail’e tamamıyla satsın diye bunları bir süre daha ikti-
darda tutacaklar.

Amerikancı Kürt Hareketinin lideri Abdullah Öcalan başta olmak 
üzere PKK, HDP yöneticileri Tayyipgiller’in bu seçim kazanma ve bir 
süre daha iktidarda tutulma işini güvenceye hatta bir bakıma garantiye 
almak için şimdiden anlaşmış bulunmaktadırlar. Bugün çözüm süreci 
diye sürdürdükleri görüşmelerin içeriğinin önemli bir kısmını bu iş 
oluşturmaktadır.

Yapsınlar bakalım. Ne diyelim… Şimdilik meydan da, güç de onlar-
da. Fakat adları gibi emin olsunlar ki ihanetlerinin bedelini ödeyecek-
ler… 28 Kasım 2014
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İki

Deniz Baykal denen bu hainden,
ahlâk fukarasından hesap soracak

bir tek CHP’li de mi yok yahu![5]

Bunun ihanetleri, sadece son günlerde konuşulan, Abdurrahim Kars-
lı’nın dile getirdiği ahlâksız anlaşmadan ibaret değildir.

Bu kişi, siyasi hayatının tümü boyunca Amerika’yla arayı hep sıcak 
tutmuştur. Avrupa Birliği ile de tabiî. Yani emperyalist haydutlarla dost 
hayatı yaşamıştır. İşte bu anlayışından dolayı da Abdurrahim Karslı’nın 
son günlerde bir kez daha ayrıntılarıyla ve kanıtlarıyla birlikte açık et-
tiği ihaneti işlemekte hiç duraksamamıştır. Bu yaptığı sıradan bir yanlış 
ya da zaaf ve ondan kaynaklanan bir ihanet değildir.

Ne deniyor burada?
İsrail’in önünü açacaksınız, güvenliğini artıracaksınız. İslamın ye-

niden yorumlanmasında yani CIA İslamının-Amerikan İslamının oluş-
turulmasında bize yardımcı olacaksınız, bizimle işbirliği yapacaksınız. 
Ve de BOP Haritasının daha doğrusu CIA’nın hazırladığı BOP Planının 
Ortadoğu’da uygulanmasında, daha açıkçası sınırların yeniden çizilme-
sinde ve Türkiye’nin de Sevr Haritasına göre yeniden belirlenmesinde 
bize yardımcı olacaksınız.

AKP kim tarafından hangi amaçla kuruldu?
Şimdi olayı kaynağından aktaralım, işin aslını görelim:

“AK PARTİ BİR PROJE PARTİSİDİR”
“Abdurrahim Karslı: Yok yineleyeyim. Bir grup gazeteci arka-

daş, bizim de kurucu arkadaşlarımız ile birlikte benim evimi zi-

[5] Halkın Kurtuluş Yolu Gazetesi’nin 10 Ocak 2015 tarihli 83’üncü Sayısının Başya-
zısı’dır.
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yarete geldiler. Yemek yedik, sohbet ettik. Sohbet esnasında, bizim 
Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Şeyda 
Açıkkol, bir soru sordu. Dedi ki gazeteci ve hazırda olan arkadaş-
lara;

“1- Ak Parti ile ilgili düşünceniz nedir bu gelinen noktada?
“2. Biz yeni bir parti kurduk Merkez Parti ile ilgili ne düşünü-

yorsunuz”
“Orada muhtelif arkadaşlar vardı, demin yukarıda ismini söy-

lediğim Ak Parti’ye çok hizmet eden, fikir babası, halen içinde olan, 
çok müdafaa eden gazeteci yazar, benim de eskiden beri tanıdığım, 
düşünce insanı olarak bildiğim Abdurrahman Dilipak da vardı. 
Hatta benden yaşça büyük olduğu için ben ona ağabey diye hitap 
ederim. O da orada vardı. Bu soruya mukabil işte insanlar fikrini 
söylerken o da fikrini söyledi. Dedi ki ”Ak Parti bende bunu çokta 
yazdım” dedi, ”saklamaya gerek yok her yerde de bu mevcut” dedi. 
“Ak Parti bir proje partisidir” dedi. ”Ne projesi” dediler. ”Bir tarihte, 
90’lı yıllarının başından sonra küresel güçler, emperyalist güçler bu-
nun içinde ABD, İngiltere, İsrail falan Türkiye’ye gidip gelmeye baş-
ladı. Bizlerle de görüşmeye başladı. ‘Niye gelip gidiyorlardı?’ dediler. 
Bundan sonra Türkiye’de siyasal İslamcılar ile birlikte çalışmak is-
tiyoruz. Çünkü yükselen trend siyasal İslam. Çünkü, Erbakan hoca 
ve ekibi gittikçe yükselen trendde puan almaya başlamış. Biz sizinle 
çalışmak istiyoruz biz anlaşma yapalım” yani kendi anlattı.

“Cem Özer: Neden Erbakan Hoca madem yükseliyor onunla an-
laşma yapmıyorlar?

“Abdurrahim Karslı: Erbakan hocaya teklif etmişler. Hatta 
bunu da söyledi. “O kabul etmedi” dedi. Yani nasıl bir anlaşma?

“Anlaşma şu:
“1. Biz sizi iktidara taşıyalım.
“2. Size iktidarda sorun çıkaracakları opere edelim
“3. Size gerekli finansal destekleri getirelim.
“Cem Özer: Yani o zaman kabul ediyor ameliyatı. Memleketi 

üzerinde kendine yana olursa ameliyatı kabul ediyor...
“Abdurrahim Karslı: Tabiî.
“Cem Özer: Ben memleketin üzerinde ameliyat yaptırmam der-

ken, o zaman yaptırıyor.
“ERBAKAN’A TEKLİF ETTİLER KABUL ETMEDİ
“Abdurrahim Karslı: Demiyor tabiî. Yani Erbakan hoca bunları 

kabul etmiyor. Ama Erbakan hocanın ekibi şimdi Ak Parti’yi ku-
ranlar bunu kabul ediyor. Bunun içinde de Tayyip Bey ve Abdullah 
Bey var. ”Bende vardım” dedi o müzakere ekibinin içinde. Hatta 
insanlar orada garip garip bakınca orada huzurda olan Ali Bulaç 
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Bey de vardı gazeteci yazar. “Ali Bey’in de haberi var o da biliyor 
bu ekibi.” dedi. Sonra biz bunları yapalım sizden de istediğimiz şu:

“1. İsrail’in güvenliğini arttıracaksınız, önündeki engelleri kal-
dıracaksınız.

“2. Büyük Ortadoğu projesi yani sınırların değişmesi.
“3. İslam’ın yeniden yorumlanmasında bize yardımcı olacak-

sınız. 
“Hatta orada DSP’li bir Bakanımız vardı Aydın Tümen onun-

da ismini söyleyeyim kızmaz inşallah. Aydın Tümen dönüp bakınca 
ters ters dedi ki; ”Kızmanıza gerek yok. Sosyal demokratlardan da bu 
projenin içinde olanlar vardı. O zaman CHP’nin başında olan Deniz 
Baykal, ona da  çünkü Cumhurbaşkanlığını verecektik” dedi. ”Ama 
o sıra dedi anlaşma gereği hiç çalışmadı gitti sırt üstü yattı. ‘Nasıl ol-
duysa anlaştık’ diye, proje bozuldu Abdullah Bey’e teklif ettik” dedi.

“Cem Özer: Zaten Deniz Baykal, eğer evet demeseydi siyasi ha-
yatımızda Recep Tayyip Erdoğan daha sonra olacaktı.

“Abdurrahim Karslı: Tam olarak değil aslında. Daha değişiği, 
bu iktidar bir proje iktidarı olduğu için muhalefette bu proje gereği 
iktidarın destekçisi. Dediğiniz gibi meclise girmesi Tayyip Bey’in 
Deniz Bey sebeptir. Ama erken seçimi teklif eden de Devlet Bahçe-
li’dir.

“Cem Özer: Yani bozalım iktidarı…
“BU PROJE TÜRKİYE’Yİ BÖLER
“Abdurrahim Karslı: Bozalım ve yani o ekonomik bunalımdan 

siyasi bir bunalım çıkardılar. Ak Parti iktidarı gerçekten projedir.
“Cem Özer: Tam da çözülmüştü ekonomi…
“Abdurrahim Karslı: Tam da çözülmüştü ekonomi…
“Cem Özer: Kemal Derviş geldi, falan filan…
“Abdurrahim Karslı: Birden işler tersine döndü. Bunu millet ya-

şadı. Yani bunu Abdurrahman Bey bunu ısrarla söyledi. ”Ya ben 
bunu kaç defa yazdım. Zaten Türkiye bunu yaşadı.” Beni de göstere-
rek dedi ki ”O zaman ben bu arkadaşa gittim geldim bir hafta anlat-
tım böyle böyle çalışalım diye bu kabul etmedi. Reddetti beni.” Doğ-
ru. Bana göre öyle bir teklif Türkiye’nin bölünmesi, İslam’ın tahrip 
edilmesiydi. Sırf Türkiye’nin değil, Büyük Ortadoğu projesi bütün 
Ortadoğu’daki ülkelerin sınırlarının değiştirilmesi, ekonomik im-
kanların küresel güçlere bağlanması demektir.

“Cem Özer: Peki şöyle bir şey yapmıştır iktidar tamam bunlar 
bizim oyunumuza gelsin bunlar önümüzü açsınlar sonra biz bunla-
rın dediğini yapmayıveririz biter gider...

“Abdurrahim Karslı: Belki öyle düşünmüş olabilirler. Ben ne 
düşündüklerini bilmiyorum ama şunu söyledi Abdurrahman Bey, 
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dedi ki “Bu projeyi diğerleri kabul etmedi, biz ve bu projenin için-
de ‘evet’ diyen Abdullah Bey’le Tayyip Bey ‘evet’ dedi. Bu bir pro-
jedir. Merkez Partinin başarı şansını şimdilik görmüyorum. Çün-
kü proje henüz tamamlanmadı” dedi.

“İSRAİL’İN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ AKP KALDIRDI
“Cem Özer: Peki bir şey söyleyeceğim. Ama şimdi İsrail’in gü-

venliğinin önünü açmak diyorsunuz. İsrail’e en çok kafa tutan 
ekip. Takır takır kafa tutuyor.

“Abdurrahim Karslı: Kafa tutuyor dediğiniz zahiren hal böyle. 
Ama Numan Kurtulmuş’un da anlattığı bir şey var. Ben de hukuk-
çuyum sizde hukukçusunuz. Biz İsrail’e kafa tuttuk. Ama bütün 
uluslararası kurum ve kuruluşlarda engelleri önlerinden kaldırdık. 
Bugün kaldırdık. Bir sürü kuruluşlarda mesela ortak olamayacağı 
birçok kuruluşlarda biz veto hakkımızı kullanmadık geldi ortak 
oldu. İsrail’deki yasak olan silahların üretimi var mıdır yok mudur 
filan diye biz tekini istemedik Türkiye olarak. Ondan da öte biz 
fiilen de İsrail önündeki engelleri kaldırdık.

“AKP’NİN SAYESİNDE İSRAİL ELİNİ KOLUNU SALLAYA-
RAK GEZİYOR

“Cem Özer: Nasıl kaldırdık?
“Abdurrahim Karslı: Hamas en büyük engeldi biz tahrik ettik 

ettik İsrail Hamas’ı dümdüz etti.
“Cem Özer: Yani Hamas şimdi…
“Abdurrahim Karslı: Efendim akıllı insan ne düşünür. Şimdi İs-

rail’e karşı iki tane kuvvet var. 1. Filistin Kurtuluş Örgütü 2. Ha-
mas.

“Filistin Kurtuluş Örgütü uluslararası camiada meşru organ 
kabul ediliyor. Bir de Hamas var. Bütün uluslararası camia da şunu 
terör olarak kabul ediyor. Biz bunu tahrik etmek yerine madem 
bizim sözümüzü dinliyor biz de kuvvetliyiz ağabeyiz, ne der insan 
siyaseten, siz kendinizi fesh edin nasıl olsa uluslararası illegal bir 
örgüt olarak kabul ediyorsunuz, şu Filistin Kurtuluş Örgütü’ne iş-
tirak edin. Zaten en sonunda birleştiler. Dolayısıyla buna kuvvet 
verip bununla iştirak etse biz meşru bir organı müdafaa edecektik. 
Biz öyle yapmadık. Verdik gazı Hamas’a Gazze’ye gidiyoruz diye, 
gidebildik mi? 3 kişi öldürdüler diye binlerce kişiyi İsrail’e öldürt-
tük. Bunu beraber yaşadık. Yani ağaç meyvesini verdi diyorum. Biz 
gidecektik oraya ambargoyu kaldıracaktık, Mavi Marmara Gemi-
si’ni gönderdik insanlar öldü. Ne oldu? Sonuca bakmamız lazım. 
One Munite demekle bu işler hallolmuyor. Numan Kurtulmuş’un 
da ifadesiyle, hukuken önlerini açtık bütün kurum ve kuruluşlar-
da. Önlerindeki engelleri kaldırdık.
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“Hamas’ı mahvettik.
“Mısır’ı darma duman ettik.
“En çok kafa tutan Suriye’yi yerle yeksan ettik.
“Bunun dışında da Ürdün, Libya hepsi yok şu anda.
“Yani İsrail artık elini kolunu sallayarak geziyor. Güvenliğini 

arttırdık. Lütfen Ak Parti’nin getirdiği neticeyi dinleyin. İçerde 
PKK’yı makbul ve mübarek yaptı. Dışarıda da İsrail’in önünü açtı. 
İslam adına da bir sürü terör örgütü icat etti.”[6]

İhanet Anlaşmasının içinde
Pensilvanyalı İblis’in cemaati de vardır

Abdurrahim Karslı’nın bu açıklamalarını Ali Bulaç da aynen doğru-
lar. İsterseniz olayın daha netçe ve kesince kanıtlanması ve ortaya se-
rilmesi için tereddütsüz anlaşılması, kavranılması için yani bu konuda 
hiçbir kuşkuya yer bırakmamak için Ali Bulaç’ın konuya ilişkin Pensil-
vanyalı İmam’ın Zaman Gazetesi’ndeki köşesinde yazdığı makalesini 
aktaralım:

“AK Parti bir proje miydi?
“Geçenlerde Merkez Parti Genel Başkanı Abdurrahim Karslı, 

+1 TV’ye verdiği röportajda Abdurrahman Dilipak’ın, “AK Par-
ti’nin bir proje olarak ABD, İngiltere ve İsrail tarafından kuruldu-
ğunu iddia ettiğini”, kuruluşuna destek veren güçlerin, şu üç şeyi 
talep ettiğini söyledi:

“1. Biz sizi iktidara taşıyalım. 2. Size iktidarda sorun çıkara-
cakları opere edelim. 3. Size gerekli finansal destekleri getirelim.” 
AK Parti’den istenenler de şunlardı: “a. İsrail’in güvenliğini artı-
racaksınız, önündeki engelleri kaldıracaksınız. b. Büyük Ortadoğu 
Projesi yani sınırların değişmesi. c. İslam’ın yeniden yorumlanma-
sında bize yardımcı olacaksınız.”

“(…)
“1998’lerden başlamak üzere Amerikalılar, sıklıkla bizlerle gö-

rüşmeye başladılar. Biri gidiyor, üçü geliyordu. Sordukları şuydu: 
“Türkiye’de dindar zemini kuvvetli bir iktidar mümkün mü?” Ben 
ana fikir olarak şunları söylüyordum: “Türkiye’de İslami-muha-
fazakâr aktörlerin belirleyici rol oynadığı bir döneme giriyoruz. 
Kronikleşmiş sorunlarımızı eski zihniyetle çözemeyiz; bölge gibi 
Türkiye de yeniden şekillenmek durumunda, Batı İslam’a, Müs-
lümanların hayat tarzına ve kaynaklarına saygı göstermelidir. 

[6] http://www.odatv.com/n.php?n=akp-aslinda-nasil-kuruldu-1612141200.
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Batı ile savaşmak zorunda değiliz ama Batı’nın süren tahakküm 
ve hegemonyası altında Ortadoğu böyle devam edemez. İsrail sı-
nırlanmalı, rejimler demokratikleşmeli, kaynaklar adil dağıtılmalı, 
İslam’ın cevaz verebileceği siyasetlere engel olunmamalı.

“Ancak ne aktivisttim ne siyasi bir hevesim vardı. Dilipak ise 
çok hareketli, aktif bir arkadaşımız. Tanıyanlar bilir, her konuda 
projesi var. Yeni dönemde Türkiye için mümkün bir siyasi proje 
hazırladı, bundan hayli saygın kişilere bahsetti. Ve onun ifadesine 
göre Ankara’da birilerine çalıştığı dosyayı verince, Amerikalıların 
görüşme trafiği değişti, bir süre sonra Dilipak, projesinin “bazı de-
ğişiklikler”le AK Parti olarak ortaya çıktığını gördü. Bundan son-
rası hepimizin malumu!

“Amerikalılar, ikna edebilselerdi söz konusu projeyi Erbakan 
hocaya uygulatmayı düşünüyorlardı, ancak o reddetti. Erbakan 
hoca vefatından önceki son görüşmemizde AK Parti’nin nasıl ku-
rulduğunu uzun uzun anlattı, elindeki bazı belgeleri bana gösterdi; 
Ertan Yülek Bey şahittir.

“Karslı’nın evinde Dilipak, şunları da söyledi: “AK Parti böyle 
kuruldu ama Erdoğan artık bağımsız hareket ediyor.”

“Bu köşeyi takip edenler, benim ilk günden AK Parti’nin BOP 
merkezli politikasına muhalefet ettiğimi; kuruluşta Amerikalılara 
ve Batı’ya -bölge ve İsrail adına- verilen taahhütlerin çok ağır oldu-
ğunu yazdığımı, bol keseden taviz ve taahhütlerde bulunmadan da 
bölgesel politika yürütmenin mümkün olduğunu savunduğumu bi-
lirler. Elbette kıyamete kadar Batı’ya bağımlı kalmayacaktık ama 
bağımlılıktan kurtulmanın yolu bu değildi.

“M. Ali Bulut’un yazdığına göre o dönemde bu proje rahmet-
li Muhsin Yazıcıoğlu’na da teklif edilmiş. Yazıcıoğlu, Erdoğan’a: 
“Kardeşim zaman ve hadiseler bana öğretti ki, Amerika’nın des-
teğindeki bir siyasete hizmet edilmiyor. Eğer millete dayanarak 
siyaset yapacaksan geleyim. Aksi takdirde Amerika hep kendine 
hizmet ettirir.” Tayyip Bey ona, “Bir müddet Amerika’nın dedik-
lerini yaparız, sonra millete hizmet ederiz. Mani olurlarsa dirsek 
vurur, gideriz.” deyince rahmetli, “Amerika dirsek vurulacak bir 
güç değil. Fil ile gireceğin yataktan ezilerek çıkarsın.” demiş, teklifi 
nazikçe reddetmiş. (…)”[7]

Dilipak, yerli işbirlikçilerin ihanetini doğrular
Yeni Akit yazarı kaşar, ölüsü kokmuş Ortaçağcı Abdürrahman Di-

[7] Bkz. Haber7, 11 Ocak 2014. Ali Bulaç, Zaman Gazetesi, 22 Aralık 2014.
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lipak da olayı inkârdan gelmeye ve projeyi bugün “Paralel Yapı” diye 
adlandırdıkları Pensilvanyalının cemaatinin üzerine yıkmaya çalışırken, 
tevil yoluyla da olsa aslında, ikrar etmiş, doğrulamış olmaktadır. Bugün 
en sadık Tayyipçidir ya Dilipak, o sebeple ihanet antlaşmasını Pensilvan-
yalının üzerine yıkarak amigoluğunu yapıp küpünü doldurmaya devam 
ettiği için Tayyipgilleri bu işten kurtarmaya çabalamaktadır. Fakat ne ka-
dar debelenirse o kadar batmaktadır. Ve ihaneti ortaya döküp doğrulamış 
olmaktadır. Şu birbiriyle çelişen, tutarsız, mantıksız cümlelere bakın:

“Son birkaç gündür sosyal medyada bir haber dolaşıyor. A. 
Karslı’nın bir tv kanalı ve özel sohbetlerindeki açıklamalarının ba-
sına yansıyan şekli ile, “AK Parti’nin ABD tarafından kurduruldu-
ğu” şeklinde bana atfen bir iddia dolaşıyor… İşin aslı, her zaman 
yazdığım söylediğim gibi, Paralel yapının AK Parti’yi desteklemesi 
ve AK Parti’ye dayatılan BOP projesi ile ilgili. AK Parti’yi projenin 
siyasi ayağını oluşturması için destekleyeceklerdi… Bunun da mak-
sadı İsrail’in varlık ve güvenliği açısından sorun teşkil etmeyen, Batı 
değerler sistemi ve siyasası için risk oluşturmayan, alameti farika-
ları yok edilmiş bir din icat etmek ve ABD’nin, NATO’nun askeri 
ve stratejik hedefleri ile uyumlu bir siyaset ve din algısı üretmekti... 
Bu maksatla bunların abileri 90’ların başında benim de kapımı çal-
dılar. Ben bunu 91’de, 93’te açıkladım ama insanlar komplo olarak 
gördüler… Bu irade Erdoğan’ı başından beri istemedi, Erdoğan’a 
şiir okudu diye siyaset yasağı getirenler de bunlardı… Gül, tezke-
reyi geçirmeyince ve bugün adına paralel yapı dediğimiz ılımlı İs-
lamcıların derin devlete entegre ve enjekte edilmesine karşı çıkan de-
rin devlet içindeki Ulusalcı - Kemalist kadroları tasfiye edemeyince, 
risk alması açısından Erdoğan’ın siyaset yasağını kaldırdılar. Yine 
de Erdoğan’a güvenmedikleri için Baykal’ı Cumhurbaşkanı yapa-
caklardı akıllarına göre. O günlerde Zaman’ın yazarları bu projeye 
destek veriyorlardı... MİT, emniyet, medya ve finans öncelikle para-
lel yapının kontrolüne geçecekti... Zaten ordu da bu plana göre pa-
ralelin paraleline girecekti... Erdoğan, Gül’ü Çankaya’ya gönderince 
plan çöktü. Baykal, rolünü iyi oynayamadığı için bilinen senaryo ile 
tasfiye edildi. Yerine geçici olarak Kılıçdaroğlu getirildi... Ve bugün-
kü süreç başladı.”[8]

Çok net bir şekilde görüldüğü gibi, Dilipak da tüm Tayyipgiller 
şürekâsı gibi tam bir düzenbazdır, madrabazdır, din tüccarıdır. Bütün 
ömürlerini din, iman, Allah, Kitap diyerek geçiren bu Amerikan uşağı, 
insan düşmanı, vatan millet düşmanı asalaklar zerrece ahlâk, namus, 

[8] A. Dilipak, Yeni Akit, 19 Aralık 2014.
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vicdan, dürüstlük, mertlik taşımamaktadırlar. Bunların tümü yiv sıyır-
mış cıvatalar gibi tüm insani değerleri sıyırıp atmışlardır bir köşeye. Ve 
bir asalağa, bir vurguncuya, bir kan içiciye, özetçe insanlıkla zerrece 
ilgisi olmayan bir yaratığa dönüşmüşlerdir...

Yerli İşbirlikçilerin tamamının ipleri
ABD’nin elindedir

Bütün bu uzun aktarmalar şunu göstermektedir ki Türkiye’de burju-
va partilerinin tamamını ABD Emperyalistleri oynatmaktadır.

Dikkat edelim; Amerikalılar 1990’lı yıllarla birlikte heyetler halinde 
neredeyse hemen her gün kimleri ziyaret ediyorlar?

Ortaçağcıları-Siyasal İslamcıları-Yezid-Muaviye dininin savunucu-
larını ve MHP orijinli faşistleri.

Ne diyorlar bunlara?
Türkiye’de sizin önünüzü açacağız, sizi iktidara getireceğiz, size 

güçlük çıkaracak hareketleri, kurumları “opere” ederek tasfiye edece-
ğiz. Yani yolunuzun üzerinden süpürüp atacağız. Engel oluşturabilecek 
durumdan çıkaracağız. Siz de bunun karşılığında bizim şu istedikleri-
mizi yapacaksınız.

Bu ihanet önerisini kimler kabul etmiyor, yukarıdakilerin aktarımına 
göre?

Necmettin Erbakan’la Muhsin Yazıcıoğlu.
Bunlar neden kabul etmiyorlar?
12 Eylül’de ağızları yandığı için. Çünkü bu Ortaçağcı ve Faşist güç-

ler, 12 Eylül öncesi benzer boyutlarda olmasa da başka bir ihanet anlaş-
masının içindeydiler Amerikalılarla. Türkiye’de devrimcilerin ve dev-
rimci kültürün kökünün kazınması konusunda anlaşıktılar ve birlikte 
saldırıyorlardı biz devrimcilere. ABD bunların hem önünü açmış hem 
de her türlü desteği sağlamıştı. Fakat 12 Eylül sonrasında göstermelik 
de olsa bunlar da hapishanelere kondular. 12 Eylül’ün Faşist Cuntası 
halka güya tarafsız bir görünüm sunabilmek için “sağa da sola da karşı-
yız” söylemine sarıldı. O nedenle bunlar da çok rahat bir hapislik hayatı 
sürmüş olmalarına rağmen içeri alındılar. M. Yazıcıoğlu 7 buçuk yıl, 
Molla Necmettin Erbakan da 10 ay kadar hapis yattı.

İşte bu deneyimlerinden dolayı onlar, ABD Emperyalistlerinin iş-
birlikçi uşaklarını hem kullandıklarını hem de kullanım sonrasında on-
ları çöplüğe fırlatıp attıklarını çok iyi öğrenmişlerdi. Bu sebeple ABD 
Emperyalistlerine hizmette kusur etmemekle birlikte böyle resmi bir 
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anlaşma içine girmekten uzak durmuşlardır.
Bir de onların psikolojik yönden bir sorunları yoktu. Yani ruh sağ-

lıkları yerindeydi. O bakımdan böyle bir anlaşmanın kendilerine önce-
sinde ikbal, makam, koltuk, para pul getirse de sonunda bunun cereme-
sini çekeceklerini görebiliyorlardı. İşte bu sebepten birbirimizle böyle 
sıcak, yakın temasta bulunmayalım ama uzaktan biz size hizmetimizi 
yine kendiliğimizden sunarız, demişlerdi.

Bilindiği gibi ABD’nin en büyük korkusu hatta fobisi komünizmdir, 
sosyalizmdir, antiemperyalizmdir. ABD teklifini kabul etmeyen bu her 
iki, biri faşist öbürü Ortaçağcı, lider de en azılı şekilde antikomünistti-
ler, antisosyalisttiler, antiemperyalizme düşmandılar.

Tayyipgiller
İhanet Anlaşmasını tereddütsüz kabul eder

Bu anlaşmaya kim katılıyor? Amerika’nın bu teklifini, bu ahlâksız 
teklifi, bu ihanet teklifini kim “havada kapıyor”?

Tayyip Erdoğan ve şürekâsı. Yani Tayyipgiller. Bir de CHP’nin 
karanlık ve ahlâk fukarası lideri Deniz Baykal. Aşağıda Soner Yal-
çın’dan yapacağımız aktarmada görüleceği üzere dönemin Washington 
Büyükelçisi, şimdinin Sorosçu Kemal’in Dış Politika Danışmanı Faruk 
Loloğlu. Bu kişi de Türkiye’deki görüşmelerde bulunmamakla birlikte 
bir yerde, sanırız ABD’de, bu ihanet sözleşmesine dahil olmuş, edilmiş.

Tabiî Abdurrahim Karslı, Ali Bulaç gibileri de bu tekliften ve 
bunu kimlerin kabul ettiğinden baştan itibaren haberdardırlar. Abdur-
rahman Dilipak gibi vicdansız, düzenbaz, Ortaçağcılarsa zaten anlaş-
maya dahildir.

Şimdi Abdurrahim Karslı, Ali Bulaç ve benzeri Ortaçağcılara ve sos-
yal demokrat “DSP’li bakan Aydın Tümen” gibilere sormak gerekir:

Bu ihanet anlaşmasından ve tekliflerinden haberdardınız da bugüne 
kadar niye açık etmediniz?

Şimdi dile getiriyorsunuz bunları. Bu dile getirişiniz sizin namus-
lu oluşunuzdan değil, yeni siyasi konumunuzdan kaynaklanmaktadır. 
Bir iki yıl öncesine kadar Tayyipgiller’le Pensilvanyalı İblis’in cemaati 
kardeş kardeş TC’yi eritiyorlardı. Amerika’nın o anlaşmada kendilerine 
verdiği namussuzca görevi aksatmadan, zevkle yapıyorlardı. Şimdi ga-
nimet paylaşımı sebebiyle aralarında çıkan kavgadan dolayı birbirleri-
ne düşman oldular. Abdurrahim Karslı, Fethullah’ın desteği ve ekibiyle 
yeni parti kurdu. İşte bu nedenle zamanında bulaştığınız ihaneti şimdi 
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ortaya çıkarıyorsunuz.
Demek ki, AKP, bugün dahi en büyük destekçilerinden olan Abdur-

rahman Dilipak’ın bile deyişiyle bir “proje partisi”dir.

Projenin sol görünümlü işbirlikçisi:
Deniz Baykal

Peki bu projeye doğrudan kim dahildir başka?
Zamanın CHP lideri Deniz Baykal. 
Başka?
Kontrgerilla’nın Türkiye’deki özel örgütü olan MHP’nin başkanı 

Devlet Bahçeli’dir.
Bu da ne yapmış?
Erken seçim teklif ederek AKP’nin bir an önce Meclise girmesini, 

Tayyip’in devletin en üst makamına gelmesini, Tayyipgiller’le Pensil-
vanyalının devletin en üst tepesine gelmesini, yönetimini ele geçirme-
sini sağlamıştır.

Meclisteki diğer parti, bugünkü adıyla HDP de zaten 1991 sonrasın-
da yani Sosyalist Kamp’ın çöküşüyle birlikte dümeni ABD’ye kırmış, 
Bekaa’ya gelen CIA ajanları vasıtasıyla Abdullah Öcalan ABD’yle ek-
lemlenmiş, tabiî Kandil de aynı şekilde ABD’yle eklemlenmiş, bunlar 
da artık Miamili olmuşlardır. Bilindiği gibi Miami Kübalı antikomü-
nistlerin vatanıdır, şehridir.

Hep söylüyoruz ya, Meclisteki tüm partilerin ortak paydaları Ameri-
kancılıktır. Hepsinin kutsal şehri Washington’dur, Kabesi ise Whitehou-
se’dur, Pentagon’dur, CIA merkezidir. Oralardan direktifler alırlar, yön-
lendirilirler ve belli aralıklarla umre hacıları gibi oraları tavaf ederek 
hizmete hazır olduklarını sunarlar ve görev talep ederler efendilerinden.

İşte Abdurrahim Karslı’nın bu açıklamaları bizim yarım yüzyılı aş-
kın süredir sürekli vurguladığımız bu gerçeği gözler önüne sermiştir.

Demek ki, Türkiye’yi Türkiye yönetmiyor. Dünyanın başhaydut 
devleti ABD Emperyalistleri yönetiyor.

Nasıl yönetiyor?
İşte bu açıklamada dile getirildiği gibi ya doğrudan kendi projelen-

dirdikleri partilerle ya da sonradan CHP gibi dönüştürerek proje par-
tisi haline getirdikleri partiler aracılığıyla. Tabiî bunların bugün hâlâ 
bütün dişleri ve tırnaklarıyla canlılığını devam ettiren Kontrgerillaları 
var Türkiye’de. Süper NATO’ları, Gladyoları-Seferberlik Tetkik Ku-
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rulları-Özel Harp Daireleri vardır. Medya içinde, aydınlar içinde, tabiî 
Parababaları içinde devşirilmiş, etkin ajanları vardır. İşte bu ajanlar ta-
kımı, hainler takımı elbirliğiyle, uyum içinde ABD Emperyalistlerinin 
istekleri doğrultusunda yönetirler Türkiye’yi.

Ne yazık ki gelinen nokta vahim bir aşamadır artık. Türkiye, Yeni 
Sevr’in kıyıcığına getirilmiştir iyice. Ve Türkiye’yi bu bataklığa, bu 
uçuruma yuvarlanmaktan, düşmekten kurtaracak, çekip alacak güçler; 
ihanet anlaşmasında öngörüldüğü gibi bir CIA Operasyonu olan “Erge-
nekon Davası” adlı saldırıyla bertaraf edilmiştir, sindirilmiştir, ürkütül-
müştür, korkutulmuştur, terörize edilmiştir ve karşı koyabilecek bir güç 
olmaktan çıkarılmıştır.

Burada şunu da netçe, altını çizerek belirtelim:
Bizim tâ başından beri sürekli vurguladığımız bir gerçek de açık 

edilmiş olmaktadır, netçe ortaya konmuş olmaktadır Abdurrahim Karslı 
tarafından.

Demek ki “Ergenekon Davası” ne tek başına Fethullah Cemaatinin 
ne de Tayyipgiller iktidarının eseridir. Bu davayı projelendiren, uygu-
lamaya koyan, o uygulamada görev alacak hainleri birebir tespit edip 
organize eden ve süreci baştan sona yönlendiren, ona komuta eden 
ABD’dir, CIA’dır, Pentagon’dur, Washington’dur. Fethullah Cemaati 
ve Tayyipgiller iktidarı bu hainane saldırının yerli işbirlikçileri, kulla-
nılıcılarıdır. Bunlar yerli hainlerdir.

Demek ki, her kim ki bu davayı sadece Fethullah Cemaatine yıkar 
ya da sadece Tayyipgiller iktidarına yıkar, işte o kişi ya gafildir ya hain. 
Çünkü sürecin arkasındaki asıl büyük gücü “Büyük Patron”u isteyerek 
ya da istemeyerek gizlemiş olur o kişi. Böylece de insanları aldatmaya 
yeltenmiş olur.

Tekrarlayalım: Demek ki “Ergenekon Davası” kaç ayak üzerine 
oturmaktadır?

Üç.
Bir, Washington-Pentagon-CIA.
İki, Pensilvanyalı İblis’in Cemaati, onun savcıları, yargıçları, polis-

leri, medyası,
Üç, Tayyipgiller iktidarı. Başta da “Ben bu davanın savcısıyım” di-

yen Tayyip, onun bakanları, vekilleri ve medyası.
Olayı böyle koymayan, bilerek ya da bilmeyerek, halka sırtını dön-

müş olmaktadır, halkı yanıltmaya çalışmış olmaktadır. Bu sorunu da 
böylece bir kez daha netleştirmiş olalım.
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Evet, şimdi gelelim Deniz Baykal meselesine:
Ne diyor Abdurrahim Karslı’nın aktarımıyla Abdurrahman Dilipak, 

Baykal için?

“Hatta orada DSP’li bir Bakanımız vardı Aydın Tümen onun 
da ismini söyleyeyim kızmaz inşallah. Aydın Tümen dönüp bakınca 
ters ters dedi ki; ”Kızmanıza gerek yok. Sosyal demokratlardan 
da bu projenin içinde olanlar vardı. O zaman CHP’nin başında 
olan Deniz Baykal, ona da  çünkü Cumhurbaşkanlığını verecek-
tik” dedi. ”Ama o sıra dedi anlaşma gereği hiç çalışmadı gitti sırt 
üstü yattı. ‘Nasıl olduysa anlaştık’ diye, proje bozuldu Abdullah 
Bey’e teklif ettik” dedi.”[9]

Bu aktarım gerçeği eksik yansıtmaktadır. Yani Baykal’ın hiç çalış-
maması, gidip sırtüstü yatması asla söz konusu olmamıştır. Tam tersine, 
o bu projede kendisine verilen rolü eksiksiz oynamıştır, görevini eksik-
siz biçimde tamamlamıştır.

Ne yapacaktı Baykal?
Tayyip için çıkıp seçim propagandası mı örgütleyecekti ya da onun 

mitinglerine mi katılacaktı?

Baykal İhanet Projesindeki görevlerini
eksiksiz biçimde yerine getirmiştir

Bu projede Baykal’a verilen görev şuydu. Bunu da Soner Yalçın’ın 
“Kayıp Sicil-Erdoğan’ın Çalınan Dosyası” adlı kitabından aktaralım. 
Biraz uzun olacak aktarım ama Baykal’ın bu hainane görevi nasıl yeri-
ne getirdiğini somutça ve iyice görelim:

“Tarih: 3 Kasım 2002
“Seçimler oldu, sandıklar açıldı ve AKP birinci parti oldu; yüz-

de 34 oyla 363 milletvekili çıkarıp tek başına iktidara geldi.
“Erdoğan tıpkı 1994 İstanbul Yerel Seçimi’nde olduğu gibi şans-

lıydı; DYP yüzde 9.6, MHP 8.4 ve Genç Parti 7.3, DHP 6.2 ve ANAP 
5.2 oyla seçim barajının altında kaldı. Ancak bilgisayar başındaki 
“sihirli bir el” AKP için bu kadar iyi bir dağılım yapabilirdi.

“Mecliste sadece iki parti vardı; AKP ve CHP. İki partinin top-
lam oyları sadece yüzde 53 idi! Yüzde 47 meclis dışındaydı ve buna 
“demokrasi” diyorlardı.

“Kazanmışlardı...

[9] Odatv.com
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“Hâlâ sanılıyor ki seçimi AKP kazandı; Gül kazandı, Tayyip Er-
doğan kazandı!

“Batının “Ilımlı İslamcı” dediği Erdoğan, “cüppe giyen That-
cher” rolünü üstlendi. Batı için önemli olan kapitalist neoliberal 
politikaları yürütecek yeni bir “yüz”dü.

“Erdoğan’ın Amerikan dolarıyla iktidara getirildiği gün gibi 
ortadaydı. Biz bu filmi 1946’dan beri seyretmiyor muyuz?

“Senaryo yazarlarını tanıyor muyuz?
“Seçimden sonra hükümeti Abdullah Gül kurdu.
“Erdoğan’ın önündeki duvarların yıkılması zor görünüyordu.
“Fakat seçimden iki gün sonra devreye Erdoğan’ın hiç bekle-

mediği biri girdi: CHP Genel Başkanı Deniz Baykal!
“Tarih: 5 Kasım 2002 
“Erdoğan’ı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Baykal, “Kanaa-

time göre, bir insanın siyasi suç niteliğinde mahkûm olması ömür 
boyu siyasetten mahrum edilmesine gerekçe olmamalıdır” dedi. 
Yani, “Ne lazımsa yaparız!”

“AKP şaşkındı.
“Erdoğan’ı parlamentoya taşıyan sürece start verdi. Anaya-

sa’nın 67, 76 ve 78. maddeleriyle ilgili değişiklik teklifini Meclis’e 
sundu. Teklifte, Anayasa’nın milletvekili seçilme yeterliliğini dü-
zenleyen 76. maddesinde yer alan “ideolojik veya anarşik eylemle-
re” ifadesiyle, “affa uğramış olsalar bile” tabiri çıkarılarak yerine, 
“terör eylemi” tanımlamasının getirilmesi öngörüldü. Anayasa’nın 
78. maddesinde öngörülen değişiklikle de Erdoğan için ara seçim 
yolunun açılması hükme bağlandı. Madde metnindeki “ara seçim 
her seçim döneminde bir defa yapılır ve genel seçimden 30 ay geç-
medikçe ara seçime gidilemez” ifadesinin çıkartılması hükme bağ-
landı.

“13 Aralık 2002’de TBMM’de AKP’nin ve CHP’nin oylarıyla 
Anayasa değişiklik teklifi kabul edildi.

“19 Aralık 2002’de ise dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet 
Sezer, düzenlemeyi veto ederek TBMM’ye iade etti.

“CHP Parti Grubu 20 Aralık’ta, vetoya rağmen Anayasa deği-
şikliğine desteğini sonuna kadar sürdürme kararı aldı.

“Meclis, CHP’nin desteğiyle Anayasa’nın öngördüğü üçte iki 
çoğunluğun (367) üzerinde 437 oyla 26 Aralık’ta teklifi aynen be-
nimsedi.

“Meclis’in aynen gönderdiği Anaysa değişikliğini 31 Aralık’ta 
Sezer onaylamak durumunda kaldı.

“Tarih: 9 Mart 2003 
“Tekrarlanan Siirt seçimlerinde, AKP’li Mervan Gül, Erdo-
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ğan’ın seçilmesine olanak sağlamak amacıyla adaylıktan çekildi.
“Yapılan seçimde Erdoğan milletvekili seçildi.
“Erdoğan önce milletvekili ardından başbakan oldu.
“Bu süreçte…
“Erdoğan-Baykal ikilisinin İstanbul’da gizli bir buluşma ger-

çekleştirdikleri iddiası da tartışma konusu oldu. CHP kaynakları 
bu görüşmenin Sezer’in Anayasa değişikliğini veto ettiği 19 Aralık 
2002 tarihinde yapıldığını öne sürerken, AKP’ye yakın kaynaklar 
ise görüşmenin Anayasa değişikliğinin ardından 23 Şubat 2003’te 
yapıldığını savundu.

“Baş başa görüşmenin ayrıntıları muamma olarak kaldı...
“Tarih: 24 Temmuz 2007
“Zülfü Livaneli Vatan gazetesindeki köşesinde, 2002’deki Erdo-

ğan-Baykal görüşmesinin perde arkasını yazdı:
“Deniz Bey lütfen hatırlayın: 19 Aralık 2002 tarihinde karlı bir 

Ankara gününün akşamında Mehmet Sevigen’in evindeydik. Ben 
Cumhurbaşkanı ile görüşmeden geliyordum. Abdullah Gül başba-
kandı, Tayyip Erdoğan’ın ise Meclis’e girme umudu kalmamıştı.

“Cumhurbaşkanı Sezer bir gün önce, Tayyip Erdoğan’ın ‘mil-
letvekili olmadan başbakan olma’ önerisini reddetmişti. Türki-
ye’nin kaderi o akşam o evde değişti, çünkü siz ‘Tayyip Erdoğan 
başbakan olacak!’ diye tutturdunuz.

“Sizi ‘çok tehlikeli bir oyun bu!’ diye uyaran parti dışından 
önemli şahsiyetlere kızdınız, ‘Hayır!’ dediniz ‘iki ay dayanamaz. 
Göreceksiniz iki ay dayanamaz.’

“Sizin bu iddianıza karşı ben ne dedim: ‘Erdoğan herhangi bir 
kişi değil, bütün tarikatların birleşerek Erbakan’ın yerine seçtiği 
siyasetçi; arkasında Amerika, Avrupa desteği de var. Program Tür-
kiye’yi Ilımlı İslam Cumhuriyeti yapma programı.

“Sizin dediğiniz gibi iki ayda gitmeyecek; tam tersine, bu odada 
bulunan herkesin siyasi hayatını bitirecek. ‘İki ay dayanamaz’ id-
dianızı, ‘Görüşleri gereği IMF ile anlaşma yapmaz, ekonomiyi zora 
sokar ve dayanamazlar’ tezine oturttunuz. Ama bunların hepsi ba-
haneydi çünkü siz iki partili rejimin işinize yaradığını anlamış ve 
seçim sonuçlarına sevinmiştiniz. Çünkü size ana muhalefet partisi 
lideri olmak ve soldaki rakiplerinizi yok etmek yetiyordu. Bu işbir-
liğini daha sonra da sürdürdünüz.

“O zaman ben sizin Tayyip Erdoğan’la seçim öncesinde Bey-
lerbeyi’nde gizlice buluştuğunuzu ve bir anlaşma yaptığınızı bil-
miyordum.

“Bu gecenin tanıkları var: Önder Sav, Eşref Erdem, Mehmet 
Sevigen, Bülent Tanla, Yaşar Nuri Öztürk.
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“Belki bazıları sizden korkar ve tanıklık etmez ama bir kısmı 
da bu sözlerin doğru olduğunu açıklar. Yani tanıklar var. Ötekiler 
de söylemese bile içten içe bunun doğru olduğunu bilir. Siz de bi-
lirsiniz.

“Tartışmanın sonunda dediniz ki: ‘Bu gece birbirimizin fotoğ-
rafını çektik. İki ay sonra çıkarıp bakalım. Ama rötuş yapmadan. 
Hangimiz haklı çıkmışız?’

“Şimdi, 2007 seçimlerinin ardından o fotoğrafı cebinizden çıka-
rıp bakın Deniz Bey.

“Ve düşünün; Meclis grubunda ‘Erdoğan’ı başbakan yapıyor 
diyorlar. Evet yapıyorum. Var mı bir itirazı olan!’ diye bas bas ba-
ğırmanıza değdi mi?

“Erdoğan’la Beylerbeyi’nde gizlice buluşmaya ve size oy veren 
milyonları hiçe sayarak gizli anlaşmalar yapmanıza değdi mi? (De-
niz Bey, biliyorsunuz ki bu gizli buluşmanın da tanığı var.) Başba-
kan olmak, elbette Erdoğan’ın demokratik hakkıdır. Ama bunun 
için olağanüstü çaba harcamak CHP’nin birinci görevi değildir. 
Üstelik dokunulmazlık kaldırılmadan. Bir milletvekilinin mazba-
tasını iptal ettirip, Anayasa’yı değiştirip, grubu baskı altına alıp, 
Siirt seçimlerini es geçip Erdoğan’ı Meclis’e sokmak ve dokunul-
mazlık zırhına kavuşturmak için verdiğiniz canhıraş çabanın yüz-
de birini partiniz için verseydiniz sonuç bambaşka olurdu. Size o 
gün söylediğim gibi, Türkiye’nin kaderini değiştirdiniz.

“Deniz Bey; sözlerimde en ufak bir çarpıtma varsa çıkıp söyle-
yin. ‘Öyle değildi. Böyle konuşmadık.’ deyin.

“Genel Sekreterinizin ve en yakınlarınızın tanık olduğu bu ko-
nuşmayı inkar edin. Ya da başınızı önünüze eğin ve tarihin hakkı-
nızda vereceği yargıyı düşünün. 

“Deniz Bey; çok ağır şeyler yazdığımın farkındayım. O akşamki 
tartışmaya kadar bir dostluğumuz vardı, bunları yazmak istemez-
dim. 

“Ama hem duruma doğru teşhis koyamamanız, hem de aşırı 
derecede inatçı olma huyunuz yüzünden hepimizi tehlikeye attınız.

“Tayyip Erdoğan’ın % 34 oyla Meclis’in üçte ikisini ele geçir-
mesinin manivelası oldunuz. Daha önce Refah Partisi’nin belediye-
leri ele geçirmesi de sizin oyları bölmeniz sayesinde gerçekleşmişti. 

“Tayyip Erdoğanların ve yine çok yakın dostunuz olan Melih 
Gökçeklerin en büyük şansı sizdiniz. CHP’nin ise en büyük şans-
sızlığı oldunuz. 

“Bu ülkenin sola şiddetle ihtiyaç duyduğu bir dönemde, bütün 
uyarılarımıza rağmen Partiyi sağa çekmekte, Kürtlerden, Aleviler-
den, solculardan ayırmakta ısrarlı oldunuz. 
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“Erdal İnönü, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın, Fikri Sağlar, 
Ercan Karakaş, Mehmet Moğultay, Seyfi Oktay, Celal Doğan ve 
daha birçok sosyal demokratla el ele tutuşup halkın karşısına çık-
manız gerekirken; eski MHP’lileri, eski ANAP’lıları, idamla yar-
gılanmış sağcı militanları parti vitrinine çıkarmakta ısrar ettiniz. 

“Size defalarca ‘bir şeyin aslı varken kopyasına kimse bakmaz!’ 
dememize rağmen, sol politikaları değil, MHP çizgisini tercih etti-
niz. 

“Sağcıları ve sekreterinizi Meclis’e sokarken, İsmet Paşa’nın 
Avrupa Konseyi’nde komisyon başkanı olma başarısını gösteren 
torunu Gülsüm Bilgehan’ı Meclis dışında bıraktınız. 

“İnanın ki bunları yazarken samimi olarak üzülüyorum. Keşke 
haklı çıkmasaydım, keşke sizin tahminleriniz doğrulansaydı diyorum 
ama durum ortada. Yazık oldu Deniz Bey, hem size, hem partinize, 
hem de partinize inanan sosyal demokratlara. Artık bundan sonra is-
tifa etseniz de bir istifa etmeseniz de. “Bad-el harabül Basra!..”

“Ağır ve sert bir yazıydı. Ama sormak durumundayız:
“Erdoğan ile Baykal’ı hangi güç yan yana getirdi?
“Erdoğan 3 Kasım seçimleri öncesi ve sonrasında alelacele AB 

üyesi 14 ülkeye gitti; Kopenhag Zirvesi’ne katıldı.
“Ve kuşkusuz ABD’ye gitti. ABD gezisi tüm gerçeği gözler önü-

ne serdi…
“Türkiye’nin ABD’deki Büyükelçisi Faruk Loloğlu, “siyasi ya-

saklı” Erdoğan’ın Washington’a gelip görüşmeler yapacağının söy-
lenmesi üzerine, “Şu anda, en az 100 devlet başkanı randevu bekli-
yor, kaldı ki Tayyip Erdoğan ne devlet başkanı ne de Başbakan. Bu 
işler işadamlığına benzemez.” demişti.

“Sonra ne oldu?
“Erdoğan, Cüneyd Zapsu ve ABD Savunma Bakan Yardımcısı 

Paul Wolfowitz’in önayak olmasıyla, Beyaz Saray’da özel protokol-
le karşılandı ve George W. Bush ile görüştü!

“İddiaya göre Bush görüşmede, “Ben, bir tek Tanrı’ya inanıyo-
rum; sizin de öyle olduğunuzu duydum. Tanrı’ya inanan iki insan 
olarak, birlikte çok iyi çalışabileceğimizi umuyorum.” dedi. (Bir 
Liderin Doğuşu, s. 349)

“Türkiye’de ise gazeteler manşet atıyordu: “Muhtar bile ola-
maz!” 

“Bilmiyorlardı…
“Okyanus Ötesi’nde başka “manşetler” atılıyordu…
“Bunu açmalıyım…
“Siyasi yasaklı” Erdoğan’ın Beyaz Saray’da devlet protokolüy-

le karşılanmasının ne anlama geldiğini; 2003 tarihli “Rand Corpo-
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ration” tarafından hazırlanan “Sivil Demokratik İslam: Ortaklar, 
Kaynaklar ve Stratejiler” başlıklı 88 sayfalık rapor ortaya çıkardı:

“Rapora göre, dünya Müslümanları; köktendinciler, gelenek-
çiler, modernler (Ilımlı İslam) ve laikler olmak üzere dört gruba 
ayrılıyordu.

“1. Köktendinciler: İslam’ın şiddetten kaçınmayan, yayılmacı 
ve saldırgan yorumunun temsilcileridirler. Demokratik değerleri 
ve Batı kültürünü reddederler. Batı’ya özellikle ABD’ye, düşman-
lık hisleri beslemektedirler.

“2. Gelenekçiler: İslam dininin kurallarına sadakatle bağlı ol-
makla birlikte, saldırgan ve şiddet yanlısı değildirler. Köktendin-
cilere kıyasla daha ılımlı görüş taşırlarsa da, çağdaş demokrasileri 
ve Batı değerlerini gönülden kucakladıkları söylenemez. Bu grup 
da, demokratik İslam’ın örneği ve geçiş vasıtası olmak için uygun 
düşmez.

“3. Modernistler (Ilımlı İslam): İslam’ın günümüzdeki katı an-
layış ve uygulamalarında kapsamlı değişiklik yapılması konusunda 
eylemli bir arayış içerisindedirler. Hz. Muhammed dönemindeki 
uygulamaları değişmez esas olarak kabul etmekle birlikte, o gün-
lere ait sosyal ve tarihi koşulların bugün artık geçerli olmadığının 
da farkındadırlar. Temel değerleri; bireysel vicdanın üstünlüğünün 
yanı sıra, eşitlik ve özgürlüğe dayalı toplum anlayışıdır. Bu değer-
ler çağdaş demokratik esaslarla bağdaşmaktadır. İslam dünyası-
nın, küreselleşmenin bir parçası olmasını da arzu ederler. Bu ne-
denlerle ılımlı İslam, Demokratik İslam’ın örneği ve esas vasıtası 
olmak için en uygun olanıdır.

“4. Laikler: Batı demokrasileri tarzında din ile devlet işlerinin 
ayrılmasından yana olup, din olgusunu kamusal alandan özel ala-
na indirgemişlerdir. Politika ve değerler açısından Batı’ya en yakın 
olan gruptur. Bu olumlu özelliklerine karşılık genellikle yarı de-
mokratik görünümlü otoriter bir yapıyı esas alan laik gruplar, ço-
ğunlukla solcu ve saldırgan milliyetçi ideolojileri benimsemişlerdir.

“Bakınız…
“Hiç öyle gizli saklı yapmıyorlar bu işleri.
“Rapor açık açık neler yapılması gerektiğini belirliyor:
“1. Önce Ilımlı İslam’ı destekle. Bu kapsamda; özellikle mali 

destek sağla, liderlik modeli oluştur ve bu modele uygun liderler 
belirle. İslam’da devlet ve dinin ayrı tutulabileceğini, bunun inanca 
zarar vermeyeceğini, aksine onu güçlendireceği fikrini destekle.

“2. Gelenekçilerin kusurlarını eleştir ancak onları köktendin-
cilere karşı destekle. Sufiliğin kabulünü ve popülerliğini teşvik et. 
Modernistlere yakın görünüşten gelenekçilerin, modernistler ile 
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ortak hareket etmelerini destekle.
“3. Köktendincilerle mücadele et. Bu kapsamda; yasadışı faali-

yetlerini açığa çıkar, yaptıkları şiddet eylemlerinin olumsuz sonuç-
larını gündeme taşı, kahramanlaştırılmalarını önle.

“4. Seçici bir şekilde laikleri destekle. Bu kapsamda; köktendin-
ciliğin ortak düşman olarak algılanmasını teşvik et, milliyetçilik ve 
solculuk temelinde ABD karşıtı güçlerle bağlaşma oluşturma he-
veslerini kır.

“Uzun uzun yazmaya gerek var mı?
“Listeye bakın, Türkiye’nin 2000’den sonraki sürecinde perde-

nin arkasında kimlerin olduğunu anlarsınız.
“Ne yazıyorlar; Erdoğan şöyle “Kahraman” böyle Kasımpaşalı 

“yiğit”! 
“Hadi leen!..
“Kimin ne yaptığı ortada; “sihirli el” sırıtıyor!”[10]

Çok net bir şekilde görüldüğü gibi, Deniz Baykal ihanet anlaşması-
nın kendisine yüklediği görevleri tam anlamıyla eksiksiz bir şekilde ye-
rine getiriyor. Hem de diğer parti yöneticilerinin aksi yöndeki tüm eleş-
tiri ve uyarılarına rağmen. Sözleşmesine sadık davranıyor hain. Sanıyor 
ki ihanet süreci tamamlandığında kendisini Çankaya’ya oturtacaklar.

Gördüğümüz gibi bu sermayenin burjuva siyasetçileri; makam için, 
koltuk için her türlü ihanete, namussuzluğa, alçaklığa teşnedir. Yeter ki 
kendilerine ABD’li efendileri tarafından bir yem uzatılsın.

Kaset operasyonunun asıl amacı
TESEV’cileri-Sorosçuları CHP Yönetimine getirmekti

Sürecin sonunda, tanık olduğumuz gibi, ABD ve Tayyipgiller, Bay-
kal’ın ağzının ortasına katır çiftesini yapıştırıyorlar ve Baykal kıçının 
üzerine oturuyor. Ha, Baykal da haindi ama CHP tabanından gelebi-
lecek baskılardan dolayı sözleşmede şart koşulan ihanetleri süratle ve 
tereddütsüz gerçekleştirmekte kendisine düşen görevi yapmakta ayak 
sürüyebilirdi ya da mızmızlanabilirdi. İşte o sebepten Baykal yaptığı 
ihanetiyle baş başa kaldı. İşin tuhafı, sonunda başka bir ahlâksızlığı 
gündeme getirilerek kaset operasyonuyla CHP tepesinden de alaşağı 
edildi. Bu operasyonda esas hedef Baykal’dan ziyade çevresindeki et-
kin konumda olan ulusalcı yöneticiler, milletvekilleriydi. Onların tasfi-
yesi amaçlanmıştır öncelikle. Onların yerine de bugünkü Sorosçu-TE-

[10] Soner Yalçın, agy, s. 205-212.
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SEV’ci, Sevrci hainlerden derleşik ve TR 705 gibi resmi ajanlardan, 
Murat Özçelik gibi Amerikanofillerden ve Mehmet Bekaroğlu gibi tüm 
ömrünü Mustafa Kemal, Laik cumhuriyet ve Türk düşmanlığıyla geçi-
ren uşak Ortaçağcılardan oluşan şebeke getirilmiştir. Bunların görevi 
Türkiye’nin Yeni Sevr bataklığına itilmesinde AKP’ye Meclisteki diğer 
muhalefet partileriyle birlikte yardımcı olmaktır.

Baykal’ın yerine yine bildiğimiz gibi Sabahattin Zaim’in İngiliz ajan 
üniversitesi Exeter’a pazarladığı Abdullah Gül gibi sıfır numara İngiliz 
ve Amerikan ajanı bir kişi getirilmiştir. Bilindiği gibi bu kişi 2 Nisan 
2003’te ABD Dışişleri Bakanı Colin Powel’la 2 sayfa 9 maddelik Sevr 
benzeri bir ihanet anlaşmasını imzalamıştır. Gül de Tayyip gibi ABD’li 
efendilerine hizmette ve Türkiye’ye ihanette hiçbir sınır tanımaz. Tay-
yip’ten farkı denge sorunu yani psikiyatrik bir sorunu olmamasıdır.

Zülfü Livaneli’den yaptığımız aktarmada yazar şöyle bir görüş or-
taya atmaktadır:  

“Başbakan olmak Başbakan olmak, elbette Erdoğan’ın demokratik 
hakkıdır. Ama bunun için olağanüstü çaba harcamak CHP’nin birinci 
görevi değildir.”

Bu anlayış da ne yazık ki Zülfü Livaneli’nin gerçek demokrasinin ne 
olduğunu bilmediğini gösterir:

İşin biçimcil yönüne bakalım: Soner Yalçın, aktarma yaptığımız ki-
tabının önceki bölümlerinde Tayyip Erdoğan’ın 1 milyar dolar civa-
rında vurgun yaptığını kanıtlarıyla birlikte ortaya koymaktadır. Şimdi 
böyle bir insanın nerede olması gerekir?

Hırsızlıklarının bedelini ödemesi için cezaevinde. Hem de en azın-
dan 30-40 yıllık ağır mahkûmiyete uğramış olarak. Bunun yargı süre-
cinden kurtulması ayrı bir hukuksuzluk olayıdır ve onu kurtaran kişiler 
de, mahkemeler de ayrı bir suç işlemişlerdir. Öyleyse bu kişinin hukuka 
uygun çalışan bağımsız ve tarafsız bir mahkeme önüne acilen çıkarıl-
ması gerekirdi. Hâlâ da gerekir bizce.

İkinci olarak Türkiye’de ve dünyada 20’nci Yüzyılla birlikte zaten 
burjuva demokrasisi bitmiştir. Finans-Kapitalin azgın vurgunu, zulmü, 
tahakkümü ve tüm bu yaptıklarını gizleyebilmek için de halka yöne-
lik aldatmacası-kandırmacası vardır. Bunun adına biz “demokrasicilik 
oyunu” diyoruz.

Tüm sermaye örgütleri ve medya hatta adliye mekanizması arkasın-
da olan Tayyip Erdoğan’la, onun AKP’siyle; bizim gibi bir avuç insanın 
yüreğindeki inançtan ve beynindeki teorik bilinçten başka hiçbir şeyi 
olmayan ve yerli-yabancı tüm sermaye güçlerinin düşman olduğu bir 
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partinin aynı seçimlere girip yarışmasında bir hakkaniyet, eşitlik, adalet 
olabilir mi hiç? Böyle bir demokrasi olur mu hiç?

Bu bir hiledir, tuzaktır, aldatmacadır, kandırmacadır, düzendir ve 
namussuzluktur.

Eğer sadece sandık sonuçlarıysa demokrasinin ne olduğunun ölçütü, 
o zaman 1946 sonrasının en demokratik yoldan seçilen, en demokrat 
devlet başkanının Kenan Evren’in olması gerekir. 12 Eylül Faşist Dar-
besinin önderi Kenan Evren’in olması gerekir. Ve ABD’nin direktifleri 
doğrultusunda hazırlanan 12 Eylül Anayasasının da aynı dönemin en 
demokratik anayasası olması gerekirdi. Neyse, geçelim...

İhaneti, vatan satıcılığı böylesine somut, elle tutarca ortaya çıkmış 
olan kanıtlarla ve canlı tanıklarla bilinir olmuş Deniz Baykal’dan yaptı-
ğı aşağılık işin hesabını sorabilecek, yüzüne tükürebilecek bir tek içten-
likli, inançlı, yiğit CHP’li yok mu yahu!..

CHP’nin mirasını tüketen
bu Amerikancı hainlerden hesap sorulmalıdır

Bu ahlâksız ve işbirlikçi haine; “Ey hain nedir bu yaptığın?”, diye-
bilecek bir tek babayiğit çıkmayacak mı CHP’den?

Eğer öyleyse yazık… Çok yazık…
Ve öyleyse Sorosçu, TESEV’ci Kemal ve kendisi gibi sefaletlerden 

derleşik ekibinden de hesap soracak kimse çıkmaz.
Ey rahmetli babacığım neredesin? Hey babacığım, iyi ki üyesi ol-

duğun ve bir ömür boyu gönül verdiğin CHP’nin bu hallere düştüğünü 
Hacı Fettah Mezarlığı’na gidip yattın da görmedin.

Adım gibi biliyorum, yaşasaydın ve sağlığın elverseydi eğer, yürü-
yecek durumda olman bile yeterliydi, hiç duraksamazdın bu durumları 
duyup görünce.

Bozkır depmesi külotlu efe pantolonunu bacaklarına geçirir, üzerine 
Suriye kaçağı kruvaze ceketini giyer, boyun bağını boynuna dolar ve 
kasketini çekerek CHP’nin kapısına dayanırdın. “Ulan bu ne halt et-
mektir. Mustafa Kemal, İsmet Paşa Partiyi bu hale getiresiniz diye mi 
miras bıraktı size? Bu millet, bu hainlikleri, bu namussuzlukları yapası-
nız diye mi bunca oyu verip meclise gönderiyor sizi?”, der ve tükürür-
dün bunların suratına.

Çağrışım oldu: Rahmetli babam, köyden göçüp şehre geldiğimiz ay-
larda bitişik komşumuz, yine rahmetli Pekmezci Mehmet Ağa’nın (Ağa 
bizim oralarda Abi yerine kullanılır) şu teklifiyle karşılaşır:
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“Yahu Yakup Ağa” der Pekmezci Mehmet Ağa, “gel seni de bizim 
köylüler gibi bir devlet kurumuna yerleştirelim.”

Babam:
“Ulan Mehmet, benim diplomam yok, bir şeyim yok. Okuma yaz-

mayı askerlikte öğrendim. Devlet işini nasıl yapacağız biz?”
“Sen işin o tarafını karıştırma.”, der Mehmet Amca. “Sanki benim 

ve bizim Hatunsaraylıların var mı? Bizim Kara Mustafa hiç bunlara 
takılmaz halleder işi.”

Kastettiği, Demokrat Parti Konya Milletvekili Muhittin Güzelkı-
lıç’ın kardeşi, Konya’nın ünlü kapalı çarşısı olan “Saray Çarşısı”nın 
kardeşiyle ortaklaşa sahibi olan Mustafa Güzelkılıç’tır. 1950’li yıllar-
dır, DP iktidardadır. Kara Mustafa bugünkü Tayyipgiller’in illerdeki 
yöneticilerinin yaptığı işlerin aynısını yapmaktadır. O bakımdan onun 
her telefonu karşı konulamaz buyruk mertebesindedir yerel yöneticiler 
için. Giderler Saray Çarşısı’na. Mehmet Amca tanıştırır babamı.

“Bizim bitişik komşu. Köyü de köyümüzün bitişiği üstelik.”, der. 
(Eksile, bugünkü adıyla Çatören). İstenileni de söyler Mehmet Amca.

“Kolay”, der Kara Mustafa; “Hallederiz Yakup Ağa’nın işini.”
O arada sorar:
“Yakup Ağa da bizim partiden değil mi?”
Mehmet Amca durumu bildiği için yüzüne bakar babamın.
Babam; “Yo”, der “Ben Halk Partiliyim. Partiye de üyeyim. Sadece 

oy vermekle kalmam.”
Kara Mustafa:
“Bundan sonra oradan istifa edip bizim partiye üye olacaksın Yakup 

Ağa. Oyunu da buraya vereceksin. Bak ekmeği buradan yiyeceksin ar-
tık.”

Rahmetli babacığım yüzüne kırbaç yemiş gibi olur.
“Ulan”, der; “sizin partinizin de, iş için, menfaat için partisini değiş-

tirenin de…” Galiz bir küfür savurur.
“Mehmet, niye getirdin beni böyle adamların yanına.”, der ve çıkar 

gider oradan.
Pekmezci Mehmet Amca da çalıştığı işyerinde bu Güzelkılıç’ların 

babasının birçok köyün arazisini zapt etmiş bir toprak ağası olduğunu, 
köylülerin onun bu zulmüne dayanamayarak isyan edip onu öldürdük-
lerini anlatır iş arkadaşlarına. Bu da Kara Mustafa’nın kulağına gelir. 
Mehmet Amca da anında işten kovulur. O da köydeki sınırlı sayıda-
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ki tarlasını yarıcıya vererek oradan gelen ekmeklik, bulgurluk, un ve 
buğdayla bir de yoksul mahallemizde açtığı küçük bakkal dükkanından 
gelen gelirle geçimini sürdürdü. 5 çocuğunu yetiştirip büyüttü...

Sonrasında sevgili, mert babacığım dört çocuklu ailesini, bildiği, şe-
hirde yapabileceği tek işi yaparak, aile ekonomisi biçiminde yaptığımız 
büyükbaş hayvan besiciliğiyle geçindirdi.

Tayyipgiller’in kökeni
Tefeci-Bezirgânlığa ve onun bir türevi olan

zalim toprak ağalığına dayanır
Yine bir çağrışım daha oldu. Babam, Dereli (Konya Bozkır İlçesinin 

Kasabası) Efe Dayı’nın ya da Mustafa Efe’nin oğluydu. Cesareti, yiğit-
liği, mertliği, ataklığı ondan öğrenmişti.

Burada bugünkü Tayyipgiller’in kendi öncülleri olarak sürekli an-
dıkları ve öğündükleri 1946 Hareketinin yani Demokrat Parti adlı Fi-
nans-Kapital hareketinin sınıfsal yapısını anlatması açısından dedemin 
ve babamın bir anekdotunu da nakledelim:

DP iktidarı yani Bayar-Menderes Hükümeti tam anlamıyla bir ABD 
yapımı Finans-Kapital+Tefeci-Bezirgân iktidarıydı. Olay şu:

Yıl 1928 veya 1929. DP Konya milletvekili Muhittin Güzelkılıç’ın 
babası Hatunsaraylı Bahri Ağa köyün ağasıdır (Ağa burada gerçek an-
lamda arazi sahibi Tefeci-Bezirgân anlamındadır.). Bahri Ağa, kendi 
köyündeki yoksul köylülerin toprağını önemli ölçüde gasp ettiği gibi 
komşu üç köyün; bizim köy olan Eksile’nin, Çomaklar’ın ve Sadık-
lar’ın yoksul köylülerinin arazilerini de ele geçirmiş durumdadır. Özel 
silahlı adamları, yanaşmaları vardır. Tabiî ırgatları da...

Köylüler, yoksulluktan, açlıktan kıvranmaktadır. Ama ağaya da kar-
şı gelmek, kelleyi ortaya koymayı gerektirmektedir. Onu da o güne ka-
dar göze alamamıştır kimse.

Köylülerin yaşlı ve görmüş geçirmiş olanları dedeme gelirler:
“Bu duruma bir çare bulabilir miyiz Efe Dayı?”, derler.
Dedem, seferberlik ilan edildiğinde babamı ninemin karnında üç 

aylıkken bırakıp Birinci Emperyalist Paylaşım Savaşı’na ve onu ta-
kip eden Antiemperyalist Birinci Kurtuluş Savaşı’mıza katılmak üzere 
cepheye koşar. Ve 8 yıl sonra döner köyümüze. Döndüğünde babam 7 
yaşında bir oğuldur. Cephede sayısız yoldaşı Mehmetçiği şehit vermiş, 
yine sayıya gelmez emperyalist işgal ordusunun askerini haklamıştır. 
Yani o kadar çok ölüm ve kan görmüştür ki, artık ölüm onun için sıra-
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dan bir şey olarak algılanmaktadır.
İnsan bu kadar yıl ölümle iç içe yaşayınca köye döndüğünde çiftçi-

likle uğraşmak artık ona ağır gelir. Dedem de birkaç yıl sonra, babam 
12 yaşına geldiğinde, çifti çubuğu, ekini harmanı babamın omuzlarına 
yıkıp, sorumluluğuna verip geçmiştir. Artık belinde tabancası, omzunda 
mavzeri, kendisi gibi Ulusal Kurtuluş Savaşçısı arkadaşlarıyla o köy 
senin bu köy benim ahbap ziyaretleri yapmakla vakit geçirmektedir.

İşte bu yapı ve anlayıştaki bir insan, önüne böylesine haklı ve meşru 
bir dava konulunca, kuşkusuz bundan bana ne, kendi başınızın çaresine 
bakın diyemez. Nitekim diyememiştir de...

“Gidin, eli silah, taş, sopa tutan yediden yetmişe ne kadar erkek var-
sa toplayın. Filan gün sabah vakti filan yerde buluşacağız. Ama bu va-
sıftaki herkes gelecek. Gelmeyene toprak yok.”, der.

3 köyün erkekleri belirlenen yer ve saatte buluşurlar. Tabiî bu ça-
lışmadan Bahri Ağa’nın da haberi olmuştur. O da adamlarıyla birlikte, 
bu köylülerin bir hareketi olursa karşılık vermek üzere hazır beklemek-
tedir. Dedemin önderliğinde toplanan yoksul köylüler, Bahri Ağa’nın 
Hatunsaray köyüne doğru yürüyüşe geçerler. Ağanın gözcüleri haberi 
ulaştırır. Ağa da silahlı adamlarıyla birlikte hareket eder. İki köyün ara-
sında bir yerde karşı karşıya gelirler. Ağa tarafından birkaç kez korku-
tup ürkütme ve bozgun yaratma amacıyla tüfek patlatılır. Fakat dedem 
tuttuğu yoldan dönücü ve başladığı işi yarım bırakıcı değildir. Hiç aldır-
madan yürür. Tabiî köylülerimiz de.

Karşı karşıya gelir taraflar. Bahri Ağa adamlarının önündedir. 
Böylece de ölümcül yanlışını yapmış olur. Çünkü karşısındaki köy-

lülere komuta eden adamın niteliğini bilmemektedir. O güne dek yap-
tığı gibi, ben bunları kuru gürültüyle korkutup köylerine döndürürüm. 
Sonra da bildiğimi yaparım, diye düşünmüştür.

Durun! Diye bağırır elini kaldırarak isyancı köylülere. Bu son söz-
leri olur.

10 yıllar boyunca haksızlığa uğramanın, ezilmenin, aşağılanmanın 
verdiği hınç ve kinle dolu köylüler hiç aldırmazlar bu söze. İsyancıların 
ileri gelenleri “vurun ulan”, der.

Tüm isyancılar kaptıkları taşları yağmur gibi yağdırırlar ağanın üze-
rine. 

Babam da oradadır ve 13 yaşındadır. Olayı bütün canlılığıyla yaşar. 
Ve bana her seferinde aynı heyecanı duyarak anlatırdı.

Köylüler ellerine ilk gelen taşlarla saldırırlar ağaya. Öyle ki yağmur 
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gibi yağar taşlar. Babam burayı şöyle naklederdi:
“Bir iki taştan sonra Bahri Ağa yıkıldı yere. Ve birkaç dakika içinde 

ağanın üzeri bir metre yüksekliğindeki bir çoka (taş yığını) oluşturacak 
şekilde taşla kaplanmıştı, Bahri Ağa’nın.”

Bunu gören adamları, yüzgeri edip kaçmakta bulurlar kurtuluşu...
Köylüler, o güne kadar uğradıkları zulmün kendilerine verdiği acı 

ve öfkenin tesiriyle sadece kendilerinin tarlalarını kurtarmakla yetin-
mezler. Ağanın Hatunsaray köyünün yakınına kadar olan bölgedeki 
topraklarını da ele geçirirler. Ve paylaşırlar aralarında.

Bu hazin son, ağanın çocuklarında panik durumu yaratır. Köyü terk 
ederek şehre gelirler. Ellerindeki nakitle bir han satın alırlar ve onun 
işletmeciliğini yapmaya başlarlar. 1946’ya kadar yürütürler bu işi.

Bayar’lar, Menderes’ler DP’nin Konya’da kuruluşunu yapmaya gel-
diklerinde onları ilk karşılayan ağanın hancılıkla uğraşan Muhittin ve 
Mustafa adlı oğulları olur. Sonrasında da bilindiği gibi Muhittin, Konya 
milletvekili seçilir DP’den. DP dönemince Konya ondan sorulur hale 
gelir artık.

Burada şu noktayı da belirtelim: İsyan sonrasında dedem, birkaç 
köylü yoldaşıyla birlikte tutuklanır. Hapis yatar bir süre. O günlerde 
ağanın artıkları bir mahkum satın alarak cezaevinde öldürtmek isterler. 
Dost görünümünde yaklaşır, yakınında olur kiralık mahkum.

Dedem ranzanın üst katında kalıyormuş. Bir keresinde oradan aşağı-
ya inerken kiralık kişi şişi dedemin karnına vurur. Fakat şiş tam da bel-
deki palaskanın üzerine gelir ve delip geçemez içeriye. Dedem hemen 
atlar üzerine ve yıkar yere. Vurur birkaç darbe. Diğer mahkumlar alırlar 
elinden. Bir daha da böyle bir şeye teşebbüs edemez ağanın ardılları. 
Dedem de zaten çok yatmaz. Çünkü kavga köy kavgasıdır. Fail belir-
sizdir. Böylece de kim vurduya gitmiş olur Bahri Ağa.

Konuyu biraz dağıtır gibi olduk belki. Ama DP’nin devamı olan 
AP’nin, DYP’nin, ANAP’ın, Molla Necmettin’in partilerinin ve en son 
Tayyipgiller’in nasıl bir kökene, nasıl bir vurguncu asalak, sömürgen, 
insan düşmanı sınıf yapısına sahip olduklarını göstermesi açısından 
bizce önemli bir örnektir, olaydır bu. Dikkat edersek, Tayyipgiller’in de 
ruhiyatları tümüyle Bahri Ağa’nınkiyle, Bayar Menderes’lerinkiyle bi-
rebir aynıdır. O yüzden bunlar birbirinin izini sürmektedir ve birbirine 
övgüler düzmektedir.  

Neyse dağıtmayalım konuyu…
Sonuç olarak:
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 Bu CHP, ihanetten, Yeni Sevr sürecini yürütmekte olan Tayyipgil-
ler’in AKP’sine payanda olmaktan ve gün be gün çözülüp erimekten 
başka hiçbir yere gidemez… 05 Ocak 2015
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Üç

40 yılın Amerikan ajanı, vatan, millet ve halk 
düşmanı Nazlı Ilıcak’tan bile daha onursuz çıkan
Sorosçu-TESEV’ci Kemal’den ve Avanesinden

hesap soracak bir tek yürekli, namuslu
CHP’li de mi kalmadı gayrı?[11]

Öyleyse yazık.
Adam gericileşmekte, Amerikancılaşmakta, laiklik, bağımsızlık ve 

Mustafa Kemal düşmanlığı yapmakta ve de utanıp arlanmamakta sınır 
mınır bırakmadı artık. İlkin, TR-705, Muhammet Çakmak, Mahmut Ta-
nal, Engin Altay, Faruk Loğoğlu, Murat Özçelik, Mehmet Bekaroğlu, 
Şafak Pavey, Erdoğan Toprak ve benzerleri gibi Amerikancı, Fethul-
lahçı kişileri parti yönetimine getirmekle yetinmiyor. Cumhurbaşkan-
lığı seçimlerinde o güne dek CHP’ye tek oy vermemiş, Mutafa Kemal 
ve laiklik karşıtı Ortaçağcı Ekmeleddin İhsanoğlu’nu aday gösteriyor, 
Kontrgerilla’nın özel partisi MHP’nin lideri Devlet Bahçeli’yle birlikte. 
Çünkü kendisi de aynı yolun yolcusu. Yok onlardan bir farkı. Bakın 
namuslu araştırmacı-yazar Yılmaz Dikbaş nasıl anlatıyor bunları:

“YENİ CHP’NİN YÖNETİCİLERİ
“CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurultay’da aldığı 

yetkiyle, partinin 80 kişilik Parti Meclisini (PM) ve 20 üyeli Merkez 
Yürütme Kurulunu (MYK) kendi isteği ve kendi tercihleri doğrultu-
sunda oluşturdu. Günümüz CHP’sinin PM, MYK ve milletvekilleri-
ne baktığımızda karşılaştığımız manzara şudur: CHP’de çok farklı 
odakların ve kesimlerin temsilcileri bulunmaktadır. Sıralayalım.

“Fethullah Gülen Yanlıları-Laiklik Karşıtları
“PM üyesi Dr. Muhammet Çakmak konuşuyor: ‘Fethullah Gü-

[11] Halkın Kurtuluş Yolu Gazetesi’nin 03 Şubat 2015 tarihli 84’üncü Sayısının Başya-
zısı’dır.
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len bilgedir, saygıyla selamlıyorum’. Genel Başkan Kemal Kılıçda-
roğlu konuşuyor: ‘Siyasete girmeyen tarikata saygılıyım’.

“- 22.04.2011 Cuma akşamı Kemal Kılıçdaroğlu’na, Habertürk 
televizyonunda katıldığı ‘Türkiye’nin Nabzı’ programında şu soru 
soruldu: ‘Türkiye’de irtica tehdidi var mı?’ Kılıçdaroğlu, anında, 
kendinden emin tok sesle, ‘Hayır’ cevabını verdi.

“Eylül 2010’da Almanya’ya yaptığı gezi sırasında bir Alman 
gazeteci Kemal Kılıçdaroğlu’na sordu: ‘Laikliğin tehdit altında ol-
duğunu düşünüyor musunuz?’

“Kılıçdaroğlu bu soruya şu yanıtı verdi: ‘Hayır. Bugün için Tür-
kiye’de laiklik tehlikededir diyemem, böyle bir tehlike görmüyoruz’.

“Aynı günün öğle yemeğinde buluştuğu Türk gazetecilerden 
biri aynı soruyu bir kez daha sorunca, Kemal Kılıçdaroğlu şunları 
söyler: ‘Gerçekten böyle bir tehlike görmüyorum. Aksini söylersem 
bunun altını doldurmak lazım, askıda kalır, gerekçelendiremem’.

“Yeni CHP PM Üyesi ve Ankara milletvekili adayı Mason Bü-
lent Kuşoğlu konuşuyor: ‘Tekke ve zaviyeler yeniden açılsın. Bu-
gün mühendis, doktor gibi çağdaş bilimleri bitirmiş insanların gi-
dip bu tür kurumlarda (yani Tekke ve Zaviyelerde) mürit olarak 
bulunmaları gerekmektedir’.

“Atatürk’ün kurduğu parti olduğunu iddia eden bu kişilere 
hatırlatalım: Atatürk 1925 yılında, tekkelerin kapatıldığı gün Kas-
tamonu’da şöyle haykırmıştı: ‘Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, der-
vişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en gerçek 
tarikat, uygarlık tarikatıdır. (…)”[12]

Evet, yoldaşlar; bunca halk düşmanını, ABD yandaşını, hizmetkârı-
nı partiye doldurmakla yetinmiyor. Bu yönde yeni girişimlerine olanca 
pervasızlığıyla devam ediyormuş adam. Besbelli ki yukarıdaki efendisi 
(ABD) böyle buyruk veriyor buna. “Aferin oğlum Mehmet, sen bu yol-
da devam et”, diyor. Bu da sanıyor ki ABD’ye sadakatte kusur etmezse, 
Tayyip’i olduğu gibi, kendisini de iktidara getirir; başbakanlık koltuğu-
na oturtur. Ona oynuyor besbelli.

ABD’nin CHP’ye biçtiği rol
Bunların halk umurlarında değildir. Halkın dertleri, sorunları, çekti-

ği acılar, vatanın ve milletin şu anda karşı karşıya bulunduğu tehlikeler, 
Türkiye’ye dayatılan Yeni Sevr Haritası-BOP Haritası hiç umurlarında 
değildir. Bunların tek düşündüğü Tayyip gibi koltuktur sadece. Tabiî 

[12] http://www.kalinka.com.tr/default.asp?islem=sayfa&id=300.
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Tayyip’in vurgunculuğu da var. Korkunç bir iştiha ile Türkiye’nin tüm 
varlıklarını talan ediyor Tayyipgiller. Bunlarsa koltuğa, makama razılar. 
Öyle bir farkları var Tayyip’ten ve Tayyipgiller’den. Ama Amerikan 
uşaklığında hiçbir farkları yok.

Bilmiyor ki Sorosçu Kemal; Amerika’nın kendisine biçtiği rol 
AKP’ye payanda olmak, Mecliste muhalefet rolü oynamak ve süreç 
içerisinde de CHP’yi eritmek, iyice etkisizleştirmek, küçültmek. Dik-
kat edersek, Tayyipgiller iktidarından bu yana CHP bu rolü kusursuz 
oynamakta ve kendisine verilen görevi eksiksiz bir biçimde yerine ge-
tirmektedir.

Şimdi, CHP’de ne olup bittiğini en yakından bilen ve CHP hakkın-
da bugüne dek bizim en mahrem ve doğru bilgileri edindiğimiz Barış 
Yarkadaş’ın şu sözlerine kulak verelim. Hepsi de doğrudan gözleme 
dayandığı için doğrudur Yarkadaş’ın dile getirdikleri:

“CHP’nin temel sorunu birilerine öykünmek, birilerini taklit 
etmek olmamalıdır. Bak ne oldu? Nazlı Ilıcak ismi dolaştı değil mi 
ortada? Bazı yöneticiler görüşmüş hiç kimse kendini kandırmasın. 
Nazlı Ilıcak’la CHP’ye gelmesi konusunda görüştüler. Bunu ilk ya-
zan da benim. Öyle kimse, efendim olmadı molmadı, demesin. 200 
tane isim belirlemişler sağdan. Gene fantezi dünyasındalar, hayal 
peşindeler.

“Ne oldu? Hemen reddetmek zorunda kaldılar. Çünkü CHP ta-
banı Nazlı Ilıcak’ı kusar, kabul etmez, oy vermez. Kimse kendini 
kandırmasın.”[13]

Yeni CHP’ye göre,
Yönetimde ne kadar çok Sorosçu olursa

iktidar olma şansı o kadar artar
Görüyor musunuz yoldaşlar, ahlâksızlığın, namussuzluğun, gerici-

leşmenin düzeyini ya da düzeysizliğini. Adam 200 isim belirliyor. Tabiî 
avanesiyle birlikte. Hem de nereden?

Sağdan. Yani ABD-AB Emperyalizmine ömür boyu uşaklık etmiş, 
ajanlık etmiş tiplerden. Bugüne dek halk düşmanlığı etmiş tiplerden. 
Devrimcilere, sosyalistlere, antiemperyalistlere, Mustafa Kemalcilere, 
Tam Bağımsızlıkçılara ve laiklere azgın bir kin ve düşmanlık beslemiş, 
sergilemiş tiplerden. Sermayeye, yerli yabancı Parababalarına hizmette 

[13] Barış Yarkadaş, Halk TV’de yayınlanan “Yol Haritası” Programından, 28 Ocak 
2015.



sınır tanımamış ve hiç kusur etmemiş kişilerden.
Yahu senin kaç milletvekili seçtirme gücün var ki zaten? Ne kadar 

oy potansiyelin var?
En fazla 150 diyelim.
Sen 200 kişi belirliyorsun sağdan. Demek ki kendileri ve sağdan 

belirledikleri kişiler girsin Meclise, diyorlar. Peki ya gerçek CHP’li-
lerden? Yani CHP’ye gönül vermiş içtenlikli insanlarımızdan? Onları 
boş ver, diyorlar, onlardan kimse girmesin. Onlar bize oy getirsin yeter.

Zaten ne demişti Amerikan uşağı ve ajanı, Mustafa Kemal ve laiklik 
düşmanı Ortaçağcı Mehmet Bekaroğlu, TESEV’ci Kemal’in utanmazca 
bir sahtekârlıkla genel başkan yardımcılığına getirdiği bu kaşar gerici?

“Ulusalcılar giderse parti güçlenir.”

Onun güçlenmekten anladığı, CHP’nin siyasette güç sahibi olması 
değil tabiî. CHP’nin tümden Mustafa Kemal ve laiklik düşmanı Orta-
çağcılarca ele geçirilmesi. O bunu kast ediyor, öyle demekle aslında.

Sorosçu Kemal’den
TESEV’ciliği zorunlu kabul ediş

İşte Sorosçu Kemal de buna uygun bir girişim başlatmış, yukarıda 
Yarkadaş’ın söylediğine göre.

Bir de yine utanıp arlanmadan bu ahlâksız girişimi inkâr ediyor 
CHP’liler. Yeni CHP’nin Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağababa inkâr 
ediyor böyle bir girişimde bulunduklarını. Hani ilk ortaya çıktığında 
Sorosçu Kemal’in de TESEV kurucusu olduğunu inkâr etmişlerdi. 
Fakat sonradan Barış Yarkadaş belgesiyle birlikte ortaya koyunca bu 
gerçeği, direnemediler. Çıktı Sorosçu Kemal, “evet” dedi, “TESEV’in 
kurucu üyesiyim.” Görelim nasıl dedi bunu:

“TESEV’den istifa etmeyeceğim. TESEV bir dernek değil ki 
istifa edeyim. Vakıf... Kurucularından biri de benim. Ben dilekçe 
verip üyelikten istifa ediyorum desem bile, bunun hukuken bir ge-
çerliliği yok... Ben kurucu üye olduğum zaman ne Soros vardı ne 
de başka bir şey... TESEV’e üye olmak suç değil. Ben sadece TE-
SEV üyesi değilim ki. Ben aynı zamanda Vakıf 2000’in de üyesi-
yim.”[14]

Kanıtlarıyla ortaya konunca TESEV’ciliğini, Vakıf 2000’ciliğini 

[14] http://arsiv.gercekgundem.com/?p=429121.
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inkâr edemiyor artık Kemal Efendi. Sadece “bu suç değil”, diyor. Evet, 
şu anki kanunlar çerçevesinde belki öyle görülebilir. Ama sadece bi-
çimce. Yoksa vatana, millete ve halka düşman bir örgüt, CIA bağlantılı 
bir örgüt, en azılılarından bir suç örgütüdür aslında TESEV. Onun kuru-
cusu olmak da, üyesi olmak da o suçu işlemektir.

Kemal burada bir okkalı yalana daha başvuruyor.
Ne diyor?
“Ben kurucu üye olduğum zaman ne Soros vardı ne de başka bir 

şey...”
Niye yokmuş Kemal Efendi?
Henüz anasından doğmamış mıydı o zaman Soros?
Ya da henüz tıfıl bir ergendi, bu işlerle uğraşmıyor muydu, he?
Vardı, vardı. Bunu sen de adın gibi biliyorsun. Ama savunmaya ce-

saret edemiyorsun. Can Paker ve Liboş Mehmet konumunda değilsin 
çünkü. Onların sırtında yumurta küfesi yok. Sorosçu olduklarını söyle-
mekte sakınca duymuyorlar.

Ama sen bir Washington-Pentagon-CIA Operasyonuyla CHP’nin 
başına getirilmiş düzenbazsın. Senin görevin yukarıda andıklarımız. 
Mustafa Kemal’in ve Kuvayimilliyecilerin kurduğu CHP’yi tümden öl-
dürüp yerine bütünüyle Amerikancı, Sorosçu, ipleri tamamıyla CIA’nın 
elinde Yeni CHP’yi yaratmak. Yani Eski CHP’yle hiç ilgisi olmayan bir 
zombi CHP ortaya çıkarmak. Onu da önemli ölçüde başardın. O yüzden 
böyle fırıldak çeviriyorsun, Soros yoktu filan, diyorsun. Ayıp ya, ayıp…

Sorosçu Kemal Dolandırıcı Ilıcak kadar bile Gelelim Nazlı Ilıcak 
meselesine. Nazlı Ilıcak, Kemal’in bu teklifine ne dediğini açıkça, doğ-
rudan telaffuz etmedi. Ama buna cevap niteliği taşıyan şöyle bir karar 
bildirdi:

 “Bu kadar erken söylenir mi bilemiyorum ama gerekçeleriyle 
birlikte, önümüzdeki seçimlerde kime oy vereceğimi açıklıyorum: 
Selahattin Demirtaş için oy kullanacağım.”[15]

Nazlı Ilıcak, durduğu yeri ve muhatabını açıklamış oluyor böylece. 
Yukarıdaki açıklama tabiî aynı zamanda İmralı’yadır. “ey Öcalan, beni 
gör artık. Senin adına Meclise girersem size hizmette kusur etmem”, 
demektir bu mesaj. Kim bilir, belki de görür Öcalan…

Demek ki Nazlı Ilıcak CHP ile anlaşamamış. TESEV’ci Kemal’in 
teklifi bir uzlaşıyla noktalanmamış.

[15] Bugün Gazetesi, 28 Ocak 2015.
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Sorosçu Kemal,
dolandırıcı Ilıcak kadar “namuslu” olamıyor

Ilıcak’ın oğlu dolandırıcı, her dönem iktidardan yana oynayan Meh-
met Ali ılıcak da boş durmuyor. Kemal’in teklifiyle ilgili o da düşünce-
sini belirtiyor:

“Medyada yeni bir iddia ortaya atıldı, Nazlı Ilıcak CHP’den 
milletvekili adayı olacak diye...

“Hiç zannetmiyorum. Olmaz, yapamaz, annem CHP’ye gitmez, 
yaparsa çok ayıp olur. Kendi düşüncesine ayıp etmiş olur. Sol bir 
partiden sanmıyorum. Annem olsa bile ben oy veremem.”[16]

Evet, yoldaşlar, ne diyor M. A. Ilıcak annesinin CHP’den aday ol-
masına?

“Olmaz, yapamaz, annem CHP’ye gitmez, yaparsa çok ayıp olur. 
Kendi düşüncesine ayıp etmiş olur.”

Bu dolandırıcı gerici bile böyle bir şeyin çok ayıp olacağını bir an-
lamda ahlâk dışı olacağını söylüyor. Annem bunu yapmamalı, diyor. 
Yaparsa ben oy vermem, diyor.

Benim netçe bildiğim, bu kişi, bir zamanlar sahibi olduğu Tercüman 
Gazetesi’nin kuponla halka televizyon vereceğini söyleyerek yoksul 
halkımızı dolandırmıştı. Bu dolandırılan mağdurlar arasında asgari üc-
retten emekli maaşıyla 3 çocuklu evini geçindirmeye çalışan benim kız 
kardeşim ve iki gözü de Behçet Hastalığından dolayı görmeyen eşi de 
vardı. Bu nedenle eminim yapılan aşağılık işin olduğundan.

Ayrıca medyada da o günlerde geniş ölçüde yer aldı bu dolandırıcı-
lık olayı. 

İşte bu kişi bile TESEV’ci Kemal’in Nazlı Ilıcak’la iş tutmasını “çok 
ayıp olur, kendi düşüncesine ayıp etmiş olur” diye değerlendiriyor.

Ama Kemal Efendi hiç utanmadan, hiç yüzü kızarmadan bu aşağılık 
işleri yıllardır yapmakta hiç tereddüt etmiyor. Yapıyor.

Bir de iki gün önce siyasi ahlâktan söz ediyordu. “İktidara geldiği-
mizde ilk bir hafta içinde siyasi ahlâk yasası çıkaracağız”, diyordu.

Sen hangi yürekle siyasi ahlâktan söz ediyorsun?
Sadece Tayyipgiller’in yaptığı vurgunculuk ve diğer bilumum yüz 

kızartıcı, akçeli işler değildir, siyasi ahlâksızlık. Senin yaptığın da si-
yasi ahlâksızlıktır. CHP’ye bir ömür samimiyetle hizmet etmiş ve 

[16] Hadi Özışık’ın yaptığı röportajdan, internethaber.com.
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CHP’nin ilkelerine sahip insanları azgın bir saldırganlıkla tasfiye et; 
partiyi, ömürlerini CHP’ye ve sola düşmanlıkla geçirmiş olan gerici-
lerle, Ortaçağcılarla, Amerikan ajanlarıyla doldur. Bu ahlâksızlık değil 
mi? Bal gibi ahlâksızlık. Ama sen ne bileceksin siyasi ahlâkı, utanmayı, 
sıkılmayı.

Amerikan Emperyalistleri yaptıkları operasyonlarla boşuna getirme-
di seni ve tayfanı CHP’nin yönetimine. CHP’yi bu hale yani eskisiyle 
uzaktan yakından bağı kalmayan, olmayan Yeni CHP haline getiresiniz 
diye getirdi.

Tayyipgiller gibi durmak yok, yola devam, diyerek devam edin ba-
kalım ihanetlerinize, vatan millet ve halk düşmanlığına.

Ne diyelim?.. 
Desek de sizler anlayacak insan olmaktan çoktan çıkmışsınız.
Fakat unutmayın; bu halk koyun sürüsü değil. Bir gün uyanacak, 

bilinçlenecek, örgütlenecek. Tayyipgiller’le birlikte sizden de ihanet-
lerinizin hesabını soracak. Bunu da aklınızın, belleğinizin bir kenarına 
not edin… 31 Ocak 2015
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Dört

İhanetlerinizden ve vurgunlarınızdan dolayı
mutlaka yargılanacaksınız[17]

Şu matematiksel kesinlikte bir gerçektir ki:
Sen ve ekibin ABD’nin BOP’unu hayata geçirmede ve Türki-

ye’yi Yeni Sevr’e götürmede taşeron olarak kullanılmak için efen-
dileriniz tarafından devşirildiniz, bir araya getirildiniz, partileşti-
rildiniz ve 12 yıldan bu yana da Türkiye’nin tepesinde tutulmak-
tasınız!

Meselenin bu olduğu artık ayan beyan ortaya çıkmıştır.
Türkiye bugün Yeni Sevr’in eşiğindedir artık. Birinci Milli Kurtu-

luş Savaşı’mızın ürünü olan Türkiye Cumhuriyeti can çekişir haldedir. 
Onun yerine şu “Paralel Devletler” geçmiştir artık:

1- Tayyipgiller’in Paralel Devleti. Onlar buna “Yeni Türkiye”, di-
yorlar, bilindiği gibi.

2- Pensilvanyalı İmam’ın cemaatinin Paralel Devleti. Yargıda, Po-
liste, Orduda, Milli Eğitimde, Diyanette, Üniversitelerde, Medyada ör-
gütlenmiş olan Paralel Devlet.

3- Amerikancı Kürt Hareketi’nin-PKK’nin Kürt illerinde hâkimiye-
tini kurmuş olduğu Paralel Devlet.

4- Can çekişmekte olan Mustafa Kemal’lerin, İnönü’lerin ve Birinci 
Kuvayimilliyecilerin kurduğu Türkiye Cumhuriyeti.

5- Bunların hepsinin tepesinde bulunan, dolayısıyla da bunları yö-
neten ABD’nin, Washington’un, Pentagon’un, CIA’nın, Süper NA-
TO’nun, Gladyo’nun, Kontrgerilla’nın Paralel Devleti.

[17] Halkın Kurtuluş Yolu Gazetesi’nin 02 Mart 2015 tarihli 85’inci sayısının Başyazı-
sı’dır.
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Türkiye, AB-D Emperyalistleri tarafından
Sevr uçurumuna süreklendi

İşte Türkiye bu içler acısı haldedir şimdi. Amerikaca uygun görülen 
bir zamanda da Sevr uçurumuna itilecektir. Ve parçalanacaktır. Gidiş o 
yöndedir. Ve ne yazık ki gidişin de sonuna yaklaşılmıştır artık.

ABD ve AB Emperyalistleri zaten hiçbir zaman Birinci Kuvayimil-
liye’nin zaferini ve onun üzerine inşa edilen Lozan’ı hazmedememiş-
lerdi. Ama o zaman mecburdular o antlaşmayı imzalamaya. Zaferimi-
zin gücü onlara boyun eğdirdi.

Fakat 1945’ten bu yana Türkiye artık Amerika’nın nüfuzu altına gir-
miş. 1950’de Bayar-Menderes iktidarı ile birlikte bu süreç Amerika’ya 
tam teslimiyete dönüşmüştür. 1952’de NATO’ya girişle birlikte bu kar-
şıdevrimci süreç hız kazanmış ve kalıcılaşmıştır. 

Tayyipgiller, işte bu sürecin ürünüdür, bu sürecin son halkasıdır. Bi-
lindiği gibi, Tayyipgiller iktidarıyla birlikte bu hayâsızca gidiş şimşek 
hızıyla yol almıştır. Ve Türkiye bugünkü hazin duruma düşürülmüştür.

Adına Ergenekon Davası denilen CIA Operasyonu, işte bu gidişin 
önündeki engelleri ortadan kaldırmak için planlanmış ve uygulamaya 
sokulmuştur. Bu sürece engel olacak, ona karşı çıkacak, onu durdura-
cak güçler tasfiye edilmiştir bu “Dava”yla.

Açarsak biraz; Ordudaki, üniversitelerdeki, medyadaki Mustafa 
Kemalci geleneğe sahip laik, yurtsever, antiemperyalist güçler korku-
tulmuş, sindirilmiş, etkisizleştirilmiş, sonunda da tasfiye edilmiştir. Bu 
güçlerin önünde gelen Türk Ordusu Amerikan Emperyalistleri karşı-
sında koyun sürüsü durumuna düşürülmüştür. Genelkurmay Başkanı 
Topukçu Özel Paşa, ABD-İngiliz uşağı siyasiler karşısında topuk vurup 
boyun kırarak ağlanacak denli zavallı görüntüler vermekten hicap duy-
maz hale gelmiştir. Hiç askerlikle zerrece ilgisi olan biri bunu yapabilir 
mi?

Üniversitelerimiz sultanın emrindeki medreselere döndürülmüştür. 
Hiçbiri bu gidiş karşısında sesini çıkaramamakta, gık bile diyememek-
tedir.

Medya yüzde 90 oranında bu gidişe alkış tutmaktadır.
Halklarımız bu hain Amerikancı siyasilerin, tarikatların, cemaatlerin 

ve medyanın psikolojik operasyonuna uğratılarak göremez, algılaya-
maz, düşünemez hale getirilmiştir. Olup bitenin farkında bile değildir, 
tabiî bir avuç insan dışında.

Ülkemizde hırsızlık, vurgun, talan akıl almaz boyutlara ulaşmıştır. 
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Namuslu bilim insanlarına göre iki trilyon dolar civarındadır son 12 
yılda yapılan hırsızlığın, vurgunun, talanın tutarı.

Adli suçlar alabildiğine artmıştır. Cinayetler, yaralamalar, kadına 
yönelik şiddet, tecavüzler, cinsel amaçlı öldürmeler çığ gibi artmakta-
dır günbegün.

Tabiî bu namussuzca gidişte en çok ezilen, zarar gören, mağdur du-
rumda kalan alt sınıflardır, ezilen ve sömürülen sınıf ve tabakalardır. 
İşçilerdir, köylülerdir, küçük esnaftır, aydınlardır. Üniversite bitirmiş 
gençler arasında işsizlik yüzde 30’u geçmiş durumdadır, resmi verilere 
göre.

Ülke şehirleri talan edilmekte, tarihi doku diye bir şey bırakılma-
maktadır. Bilindiği gibi Tayyipgiller bunun adına “Kentsel Dönüşüm” 
adını vermişlerdir. Düpedüz şehir yağmasıdır bu, şehirlerimizi ve tarihi 
mahvetmektir.

Yeşilliklerimiz, ormanlarımız, dağlarımız, ovalarımız yani doğamız 
da bu talana kurban edilmekte ve o da harap edilmektedir. Velhasıl, 
azgın bir düşman ordusunun işgali altında bile uygulanamayacak ağır 
bir zulüm ve talan düzeni kurulmuştur Türkiye’de. İnsanlarımız ve do-
ğamız bu düzen tarafından günbegün tahrip edilmekte, çürütülmekte ve 
yok edilmektedir.

Tayyipgiller IŞİD çakallarının korkusundan 
Süleymanşah Türbesi’nin yer aldığı vatan toprağını 

terketmişlerdir
İşte tüm bu sürecin sonunda geçen hafta Süleymanşah Türbesi’nin 

elden çıkarılması yani kaybedilmesi felaketi yaşatılmıştır ülkemize, in-
sanlarımıza.

Tayyipgiller, o denli hain ve yüreksizdirler ki IŞİD gibi bir çakal sü-
rüsünün tehdidinden korkarak, tarihi vatan toprağını terk edip bir gece 
yarısı apar topar oradaki atamızın sandukasını omuzlayıp getirmişlerdir.

Hırsızların çalışmayı sevdikleri bir saatte, yani gece yarısı sonrası 
yapmışlardır bu kaçgöç işini. Üstelik oradaki kendi elimizle yaptığımız 
türbemizi de yıkmışlardır.

Niye yapmışlardır bunu?
Burayı da Musul Konsolosluğumuzu olduğu gibi IŞİD bir askeri, 

siyasi ya da idari karargâhı haline getirmesin diye. Çünkü öyle olsaydı 
bunların ihaneti daha göze batar hale gelecekti. Korkaklar ve hainler 
işte böyle basit, zavallıca kandırmalara başvururlar. İşte bu oyunlardan 



biri de Suriye’nin bir başka yerine, Eşme köyüne ait Türkiye sınırına 
190 metre mesafedeki bir tepeye bayrak dikme olmuştur.

Bu da bir oyun, bir dümen, bir hiledir. Sen oradaki vatan toprağını 
terk edeceksin, sonra da Suriye’ye ait başka bir toprak parçasına “ben 
türbe karakolumu buraya taşıyacağım”, diyerek bayrak dikeceksin, 
öyle mi?

Bu yapılan her şeyden önce uluslararası hukuka ve ahlâka aykırı bir 
iştir. Sen vatan toprağını bir oyuncak gibi oradan oraya taşıyamazsın. 
Benim toprağım orası değildi, burası olacak, diyemezsin. Hukuk diye 
bir şey var. Gülerler insana, alay konusu olursun.

Hep söylediğimiz gibi yoldaşlar, bu Amerikan uşakları, bu hainler, 
bu vurguncular, bu milletin, bu vatanın, bu halkların en azılı düşman-
larıdır.

Bu yaptıklarının hesabı, ihanet ve zulümlerinin hesabı bunlardan 
kesinlikle sorulacaktır. Bugün veya yarın, ama mutlaka sorulacaktır. 
Kaçacak yerleri olmayacak bunların.

Bir kere çaldıkları her kuruş bunlardan alınıp halka yeniden verile-
cektir. Bütün vurgunlarının bugünkü ceza kanunları hükmünce cezaları 
verilecektir. Zaten sağ kalanları ömür boyu hapislikler alacaklardır suç-
larından dolayı.

Tarihse bunları insan soyunun yüz karaları olarak, utanç figürleri 
olarak, iğrenilecek, tiksinilecek şahsiyetler olarak kaydedecektir def-
terine.

Dolayısıyla da yoldaşlar bunların hiçbir hesapları tutmayacak, gü-
vendikleri bütün dallar ellerinde kalacaktır.

Bu milletin, bu halkların koyun sürüsü olmadığını o zaman görüp 
anlayacaklardır bunlar da. Ama onlar için artık çok geç olacaktır. İş 
işten geçmiş olacaktır.

Gelecek hesap sorma günleri yoldaşlar. Mutlaka gelecek… 28 Şubat 
2015
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Beş

Hedef Müslüman İsrail[18]

Doktor Hikmet Kıvılcımlı’nın öğrencisi genel başkandan HDP 
eleştirisi:

Hedef Müslüman İsrail
Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Ankut, 

Odatv’ye konuştu.
Hedef Müslüman İsrail
Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Ankut, Halkların 

Demokratik Partisi ile ilgili olarak farklı bir yaklaşım getirdi:
“HDP, PKK’nın legal plandaki temsilcisidir. 1991’de Sovyet-

ler Birliği ve Sosyalist Kamp’ın çöküşüyle birlikte, dümeni Atlan-
tik’e-Amerika’ya kırmıştır. Ve Miami sahillerine demir atmıştır.

“Böylelikle de savunduğu Kürt Meselesi’ni ABD Emperyalist-
leri’nin emrine sunmuştur. Yönetici ABD olmak üzere artık bu 
meseleyi o yıldan bu yana birlikte savunup ‘Çözüm Süreci’ni yü-
rütmektedirler. Bu süreç artık Kürt Sorunu’nun Amerikancı, yani 
Amerikan Emperyalistleri’nin çıkarları doğrultusunda çözümlen-
mesi hedefidir. Bu da Ortadoğu’da ikinci bir İsrail’in, ‘Müslüman 
İsrail’in yaratılmasıyla noktalanacaktır.”

Ankut, dostumdur. Kıvılcımlı ekolündendir. Tam bir devrimcidir. 
Gerçek bir solcudur... Bu arada, HKP’nin de seçime girme şansı yaka-
laması da son derece önemlidir.

Fikir tartışması için diyalektik bir yol izleme açısından, ‘Dilerim 
HDP, yüzde 10 barajını geçer’ yazımın en sağlam antitezini o dillen-

[18] Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Ankut Yoldaş’la Halit Kakınç’ın 
yaptığı ve Odatv’de 29 Mart 2015 tarihinde yayımlanan Röportajı Odatv’nin yayımla-
dığı biçimiyle aynen aktarıyoruz. Bu röportaj ayrıca Halkın Kurtuluş Yolu Gazetesi’nin 
04 Nisan 2015 tarihli 86’ncı Sayısının Başyazısı olarak yayımlanmıştır.
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dirir diye düşündüm. Dillendirdi de:

“DEMİRTAŞ’IN SÖZLERİ TAYYİP İLE AYNIDIR”
“HDP yöneticileri ABD’nin, NATO’nun, BM’nin doğrudan me-

seleyi ele almasını ve çözümde arabulucu hakem olmasını talep et-
mektedir. Hem de defalarca...

“Demirtaş başkanlığındaki HDP Heyeti ‘ABD’den Suriye için 
bize rol vermesini istedik’ diye açıkça açıklamalar yapabilmektedir.

“Yine aynı Demirtaş, TC tarihindeki en yaygın, en kitlesel, en 
demokratik, en insancıl, en doğacı, en hayvansever ve devrimci bir 
halk hareketi, ayaklanma ve halk isyanı olan Taksim Gezi İsyanı’nı 
bile ‘Buradan bir darbe çıkarmak isteyenlerle birlikte olmayız biz’ 
diyerek, karalamaya, mahkûm etmeye çalışmıştır. HDP, bu şanlı 
isyanımıza sadece katılmamakla kalmamış, ona çamur atmaya da 
kalkışmıştır. Yukarıda söylenenler tam da Tayyip’in söyledikleriyle 
benzerdir. Hatta aynıdır.

“Demirtaş, bu direnişimizle verdiğimiz on civarındaki gence-
cik, masum şehitlerimize, fidanlarımıza da kara çalmış olmaktadır. 
Tam da Tayyip gibi…

“Ortak paydaları hep aynıdır. Meclis’teki burjuva partileri 
Amerikancılıkta hacının hacıyı Mekke’de bulduğu gibi birbirlerini 
bulmakta, anlaşmaktadırlar.”

- İyi de Demirtaş’ın solculuğu?..
“Demirtaş, bir süreden beri demokratı, hatta solcuyu oynamak-

tadır. Bunların demokratlığı, ABD’nin ‘Project Democracy’ diye 
tanımladığı Amerikan işbirlikçiliğidir. Başka da hiçbir şey değildir.

“Bu parti, ne yazık ki, bugün bizim ‘Sevrci Soytarı Sahte Sol’ 
diye adlandırdığımız grupları da peşine takmış, ibrikçisi yapmış-
tır.”

- Peki nasıl çözülecek bu Kürt Meselesi?
“Kürt Sorunu’nun; gerçek anlamda eşitlik, özgürlük ve kardeş-

lik temelinde çözülmesi savunulmalıdır.
“Halkımız iki milliyetten meydana gelir: Kürt ve Türk. Bu da 

iki halkın gerçek anlamda eşitliğini ve kardeşliğini savunmak de-
mektir.

“Sosyalist bir ekonomik düzen temelinde Türk ve Kürt Halk 
Cumhuriyeti’ni kurmak demektir. Biz buna bugün Edirne’den, 
Doğu Türkistan da dahil olmak üzere, Çin sınırına dek uzanan ge-
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niş coğrafyada Sosyalist Türk-Kürt Halk Cumhuriyeti’ni kurmak 
diyoruz.

“Kürt Sorunu’nun bu devrimci çözümü HDP’nin savunduğu 
Amerikancı çözümün taban tabana zıddıdır, karşıtıdır.

“Amerikancı çözüm, ikinci bir İsrail yaratarak Batılı Emper-
yalistlerin Ortadoğu’daki gücünü, etkisini, zulüm ve sömürüsünü 
katmerlendirerek pekiştirmeyi amaçlar.

“HALKIZ, HAKLIYIZ, YENECEĞİZ!
“Biz, Doğu’nun büyük devrimcilerinin; Mollanur Vahidov’un, 

Sultangaliyev’in, Turar Rıskılov’un, Mustafa Suphi, Ethem Nejat 
ve yoldaşlarının, Marks, Engels, Lenin ve Kıvılcımlı Usta’ların… 
Denizler’in, Mahirler’in tek ve meşru mirasçısıyız, savunucusu-
yuz.”

- Peki ne olacak bütün bu işlerin sonunda?
“Önümüzdeki seçimlere bu anlayışımız doğrultusunda bakı-

yoruz. Biliyoruz ki en sonunda halklarımız bizi anlayacak. Yolu-
muzun doğruluğunu, amacımızın yüceliğini, insancıllığını görecek, 
kavrayacak. Sonunda mutlaka biz kazanacağız, halklar kazana-
cak. Bundan adımız gibi eminiz...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!”

Halit Kakınç 
Odatv.com
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Altı

Hedefleri Yeni Sevr’dir[19]

“İngiliz Savaş Propaganda Bürosu”nun-”Foreign Office”in, 
“Wellington House”un, Washington’un, Pentagon’un, CIA’nın 
Türkiye’deki resmi ya da gönüllü memurları!

Yapmaya çalıştığınız çok ayıp, utanç verici bir şey. 1916’da Birinci 
Emperyalist Yağma Savaşı’nda İngiliz Savaş Propaganda Bürosu’nun 
sadece ve sadece “Savaş Propagandası” olarak ürettiği “Mavi Kitap” 
adıyla ünlü, en düzenbazca ve iblisçe yalanlardan derleşik sözde kitapta 
anılan yalanları ve iftiraları savunuyorsunuz hâlâ.

Oysa, o yalanlar çöplüğü kitabı hazırlayan iki kişiden biri olan Ar-
nold Toynbee, ömrünün son yıllarında yaptığından pişmanlık duyuyor. 
Bir anlamıyla özür diliyor Türklerden.

“Çok üzgünüm”, diyor. “Orada yaptığımız sadece savaş propa-
gandası amacına yönelik şeylerdi”.

Anılarında ise “Türklerin 1915’teki tehciri savunma amacıyla 
alınmış bir tedbirdi. Benzerini pek çok devlet yaptı. Amerika Bir-
leşik Devletleri de İkinci Dünya Savaşı sırasında ülkesindeki Japon 
nüfusu başka bölgelere nakletti”, diyor.

“Mavi Kitap”ın yazarı Toynbee’nin itiraflarını
Amerikancı-Sevrci tayfa görmezden geliyor

Bu gerçekleri siz de biliyorsunuz. Biz de yıllar önce belgeleriyle 
birlikte ortaya koyduk. Kaldı ki, “Mavi Kitap”ta bile o trajik dönem-
de hayatını kaybeden Ermenilerin sayısı 600 bin olarak geçiyor. Siz, 
o abartılı yalanı tam iki buçukla çarpıyorsunuz, bir buçuk milyona çı-
karıyorsunuz. Yani savaş propagandası yalanını iki buçukla çarparak 

[19] Halkın Kurtuluş Yolu Gazetesi’nin 07 Mayıs 2015 tarihli 87’nci Sayısının Başya-
zısı’dır.
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katmerlendiriyorsunuz.
O dönemde yaşananın karşılıklı bir çatışma ve katliam olduğu, her 

iki tarafın da büyük kayıplar verip acılar çektiği çok açık bir gerçektir.
Bu acıların yaşanmasına sebep de Batılı Emperyalist haydutlar; İn-

giliz, Fransız, Amerikan ve İtalyanlarla Rus Çarlığı’dır.
Bu emperyalist çakallar Osmanlı’yı parça parça edip aralarında pay-

laşmak için, yüzyıllar boyu birlikte kardeşçe yaşamış iki halkın arasına 
kama sokuyorlar. Parçalıyorlar halkları. Ermeni Milletini boş hayaller-
le avutuyorlar. Nüfusça sadece yüzde 14 küsurunu oluşturduğu, İsken-
derun Körfezi’yle Trabzon’u birbirine bağlayan bir hattın doğusunda 
kalan geniş topraklar üzerinde sana bağımsız bir Ermeni devleti kuru-
vereceğiz, diyerek kandırıyorlar Ermeni burjuvalarını. Ve harp içindeki 
Osmanlı’yı arkadan vurduruyorlar, bu burjuvaların komuta ettiği Erme-
ni Ordusu’na.

Tehcir, işte Osmanlı’nın bu olay sonucunda aldığı bir savunma ted-
biriydi.

Savaş öncesinde Osmanlı sınırları içinde 1 milyon 300 bin civarın-
da Ermeni nüfus vardı. Tehcire tabi tutulan Ermeni insanı 924 bin 158 
kişidir, Talat Paşa’nın not defterindeki kayıtlara göre. Bunun 440 küsur 
bininin Halep’e ulaştığını dönemin oradaki ABD Konsolosu raporla-
rında bildirir ülkesine. Yüz binlercesi Rusya Ermenistanı’na gitmiştir. 
Bir o kadarı da Mısır’dan Irak’a, Lübnan’a kadar yayılan Ortadoğu ül-
kelerine gitmiştir. Ve bir bölümü de Avrupa’ya, Amerika’ya ve hatta 
Avusturalya’ya...

Bu trajik süreçte bizce 300 bin kadar Ermeni insanı hayatını kaybet-
miştir. Talat Paşa’nın deyişiyle “Zalim yerel yöneticilerin tutumların-
dan, yağmacı çakalların saldırılarından, hastalıklardan, kıtlıktan, yok-
luktan, açlıktan dolayı”.

Aslında gerçeğin böyle olduğunu siz değilse de sizin yukarıda say-
dığımız efendileriniz bal gibi biliyorlar. Biz de çok önceki yazılarımız-
da, kitaplarımızda bu gerçeği matematiksel bir kesinlikle ortaya koy-
duk, ispatladık. Hem de onlarca net, açık, kesin gerçek belgeyle. Şimdi 
burada bunlardan sadece iki tanesini analım, size gösterelim. Dönemin 
Osmanlı Ermenileri Temsilcisi olan Boghos Nubar Paşa’nın Fransız 
Dışişleri Bakanlığı’na yazdığı mektubu ve Paris Barış Konferansı’n-
da yaptığı konuşmanın bir bölümünü aktaralım:
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Boghos Nubar Paşa itiraf ediyor:
“İtilaf devletlerinin gayesine bağlıyız”

Önce Fransız Dışişleri Bakanlığı’na yazdığı mektubu okuyalım:

“Sayın Bakan,
“Ermeni Milli Komitesi adına, şu hususları hatırlatarak aşağı-

daki bildiriyi arzetmekle şeref duyarım:
“Sizin de gayet iyi bildiğiniz gibi, en büyük fedakârlıklar ve sü-

rekli ıstıraplar pahasına, savaşın başından beri İtilaf Devletleri’nin 
gayesine sarsılmaz bağlılığımızın bir nişanesi olarak;

“Ermenilerin fiili bir şekilde savaşan taraf olduğunu;
“Fransa’da ilk günden itibaren hizmet eden gönüllülerinin 

Fransız bayrağı altında Yabancı Lejyonu’nda zafer elde ettiklerini;
“Cumhuriyet Hükümeti’nin talebi üzerine Ermeni Milli Komi-

tesi tarafından silah altına alınan Ermeni gönüllülerinin Filistin’de 
ve Suriye’de Fransız birliklerinin hemen hemen yarısını teşkil et-
tiklerini ve General Allenby’nin zaferinde büyük payları olduğunu, 
bunun da Allenby ve Fransız komutanlar tarafından resmen beyan 
edildiğini,

“Kafkasya’da, Rus İmparatorluk ordusundaki 150.000 Erme-
ni’den ayrı olarak, komutanları Antranik ve Nazarbekoff’un ko-
mutası altında, 40.000’den fazla gönüllünün bir kısım Ermeni vila-
yetlerinin kurtuluşuna katkıda bulunduğunu,

“Lütfen Sayın Bakan, üstün saygılarımın teminatı olarak kabul 
buyurunuz.

“Ekselans S. Pichon
“Dışişleri Bakanı Paris
“Başkan Boghos Nubar
“İmza
“Dışişleri Kayıt Damgası
“3 Aralık 1918”

Şimdi de “Paris Barış Konferansı”nda yaptığı konuşmadan bir bö-
lüm:

“Bununla beraber, savaşın başında Türk Hükümetinin Erme-
nilere bir tür özerklik vermeyi önerdiğini ve karşılığında da Kaf-
kasya’yı Ruslara karşı ayaklandıracak gönüllüler istediğini ha-
tırlatmak isterim. Ermeniler bu öneriyi reddettiler ve kendilerini 
kurtarmasını bekledikleri Müttefiklerin yanında tereddüt etmeden 
yer aldılar.

“Ermeniler savaşın ilk günlerinden ateşkes imzalanıncaya ka-
dar tüm cephelerde Müttefiklerin yanında çarpıştılar.
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“Ermenilerin Kafkasya’da neler başardıklarını tekrarlama-
yacağım. Ermenistan Cumhuriyeti Başkanı olan Bay Aharonyan 
biraz önce size, benim yapabileceğimden çok daha iyi bir şekilde, 
geniş bir açıklamada bulundu.

 “Bununla beraber, Suriye ve Filistin’de, Müttefik devletler 
arasında anlaşma imzalandığı 1916 yılında, Fransız Hükümeti’nin 
(Ermeni) Milli Delegasyonu’na yapmış olduğu davet uyarınca, 
Légion d’Orient’da toplanmış olan beş bin kadar Ermeni gönül-
lüsünün (o bölgedeki) Fransız güçlerinin yarısından fazlasını oluş-
turduğunu, Suriye’yi kurtaran büyük Filistin zaferine parlak bir 
katkıda bulunduğunu ve General Allenby’nin kendilerine resmi bir 
tebrik gönderdiğini belirtmek isterim.

“Son olarak Fransa’da, şanlı ve şerefli bir birlik olan Légion Et-
rangère’de Ermeni gönüllüleri yiğitlikleri ve dayanıklı olmalarıy-
la temayüz ettiler. Savaşın başında 800 kadar olan gönüllülerden 
ancak 40 kişi hayatta kaldı. Geri kalanlar hepsi savaşta düşman 
karşısında öldü.

“(Ermenilerin) bu askeri katkısı Müttefik Hükümetler tarafın-
dan resmen ve hararetle takdir edildiği için bu konu üzerinde daha 
fazla durmama gerek yoktur. Belirtmek istediğim tek husus Erme-
nilerin İtilâf Devletlerinin davasına bağlılığının, maruz kaldıkları 
katliam ve sürgünlerin saiklerinden biri olduğudur.

“Ermeniler bu nedenle savaşan taraf olmuşlardır. Sonunda 
Müttefiklerin tam bir zafer kazanmaları Ermenistan’ı Türk bo-
yunduruğundan kurtarmıştır. Bu bir gerçektir. Katliam ve sürgün 
kurbanlarına savaş alanındaki kayıplarımız da eklenince Erme-
nistan tarafından yaşam olarak ödenen bedelin herhangi bir diğer 
muharip milletin ödediği bedelden daha ağır olduğunun ortaya çı-
kacağını sözlerimize eklemek isteriz. Ermenistan’ın kaybı, 4,5 mil-
yon olan toplam nüfusu içinde 1 milyonu aşmaktadır, Ermenistan 
bağımsızlığını silahla ve çocuklarının kanıyla kazanmıştır.

“İki tür gözlemde bulunmak istiyorum. Önce, bizim anladığı-
mız şekilde, gelecekteki Ermeni devletinin sınırlarından bahsetmek 
istiyorum. Sonra sizlere nüfusa dair bazı ayrıntılar vereceğim.

“ Sınırlar.
“Talebimiz bağımsız Ermenistan’ın tüm Ermeni topraklarını 

içermesi ve şu yerlerden oluşmasıdır:
“1. Kilikya (Maraş Sancağı dâhil), Erzurum, Bitlis, Van, Diyar-

bekir, Harput, Sivas ve Karadeniz’e çıkış için Trabzon Vilâyeti’nin 
bir bölümü

“2. Halkı, Türkiye’deki kardeşleriyle tek bir Ermenistan Dev-
leti altında birleşmek isteyen Kafkasya’daki Ermenistan Cumhu-
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riyeti toprakları.
“Bu Devletin, gelecekteki Ermeni Devleti’nin, sınırlarına Er-

meni olmayan toprakları dâhil etmek istediğimiz bazen söylenmiş 
ve yazılmıştır. Bu doğru değildir. Böyle bir talebimiz olmadıktan 
başka, aksine, nihai sınırların tarafımızdan değil, tarihi, coğrafi ve 
etnik hakları esas alarak çalışacak olan bir karma komisyon tara-
fından saptanmasını istiyoruz. Söz konusu eyaletlerin veya Erme-
ni vilayetlerinin halen mevcut idarî sınırları keyfi ve yanlıştır. Bu 
sınırlar, Âbdülhamit tarafından siyasi amaçlarla, Müslüman (bir) 
çoğunluk yaratılabilmesi için, Ermeni olmayan bölgelerin de dâhil 
edilmesiyle keyfi olarak çizilmiştir. Talebimiz, bu dışarıda kalan, 
genellikle Kürt veya Türk olan bölgelerin, (Ermenistan’dan) ay-
rılmasıdır.

“Böylece, esas itibariyle Kürt olan Hakkâri’nin tamamı ve Di-
yarbekir’in güneyi Ermenistan’ın dışında bırakılmalıdır; aynı şe-
kilde Türk bölgesi olan Sivas’ın batısı ve birçok yer de… Trabzon’a 
gelince, ahalisinin çoğunluğunun Rum olduğunu kabul ediyoruz, 
ancak Trabzon Limanı yukarı (kuzey) Ermenistan’ın tamamı için 
Karadeniz’e tek çıkış yerdir. Talebimiz ayrıca Venizelos’un bildiri-
sine de uymaktadır. Memnuniyetle belirtmek isterim ki Venizelos, 
Barış Konferansı’na sunduğu Muhtıra’da bu konuyu büyük bir 
adalet duygusu içinde ele almıştır.

“Suriye ile sınırımıza gelince, son günlerde Suriyeli komşula-
rımız kısa süre önce, Suriye’ye dâhil etmek istedikleri Kilikya’nın 
büyük bir kısmı için, son derece yersiz olan taleplerde bulundular.

“Bunlara (taleplere) devam edilmemelidir. Kilikya esas iti-
bariyle bir Ermeni bölgesidir. 1375 yılına kadar dört asır süreyle 
burada son Ermeni Krallığı mevcut olmuştur. Zeytun bölgesi gibi 
bazı yerleri zamanımıza kadar Ermeni prenslerinin idaresinde yarı 
bağımsız durumunu korumuştur. Kilikya’nın Merkezi olan Sis’te, 
Türkiye’deki bütün Ermenilerin ruhani önderi olan Katolikos, 
hatırlanamayacak kadar eski zamanlardan günümüze kadar, dini 
makamını korumuştur.

“Nüfusa gelince büyük çoğunluğu Ermeni ve Türk’tür. Suriye-
lilerin sayısı önemsizdir. Savaştan önce Kilikya’da 20.000 Suriyeli-
ye karşılık 200.000 Ermeni vardı. Eski ve yeni dünyaya dair hiçbir 
atlas Kilikya’yı Suriye’ye dâhil göstermez. Coğrafi, tarihî ve etnik 
bakımdan Kilikya Ermenistan’ın ayrılmaz bir parçasıdır ve Akde-
niz’e doğal çıkışıdır.

“Kilikya’yı Suriye’ye dâhil etmek amacıyla Suriye Komitesi 
yayınlarında gösterildiği gibi, Suriye’nin kuzey sınırı Toros değil 
Amanos Dağları’dır.
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“(…)
“Katliam ve sürgünlerden sonra Ermenistan’da Ermeni kalma-

dığı veya her hâl ve kârda kalanların önemsiz bir azınlık oluşturdu-
ğu iddia edilmiştir. Memnuniyetle söyleyeyim ki bu doğru değildir.

“Önce, bugün kimsenin tartışmadığı ilkelere göre, ölüler yaşa-
yanlar gibi sayılmalıdır. Bütün bir ırka karşı işlenmiş tarifsiz cina-
yetlerin faillerine yarar sağlaması hoş görülemez. Fakat bütün bir 
halkı ortadan kaldırma amacına erişilememiştir. Bu savaştan sonra 
Ermeniler, savaştan önce olduğu gibi, Türklerden, hatta Türkler ve 
Kürtlerin toplamından, bile, daha fazla olacaklardır.

“Aslında, Ermeni kayıpları çok büyük olmakla beraber, savaşta 
Türklerin kayıpları daha aşağı olmamıştır. Bir Alman raporu; sa-
vaş, salgın hastalıklar ve kıtlık nedeniyle, Türklerin kayıplarını 2,5 
milyon olarak vermektedir. Bu duruma tedbirsizlik, yeter sayıda 
hastane personeli ve ilaç olmamasının yarattığı korkunç tahribat 
neden olmuştur.

“Bu kayıpların en aşağı yarısı, Türklerin fiiliyatta sadece bura-
dan askere aldığı ve Rus ve Ermeni orduları tarafından istilâ edil-
miş olan Ermeni Vilayetleri halkı tarafından verilmiştir. Böylece 
şayet Türk halkının en az Ermeniler kadar ağır kayıplar verdiği 
kabul edilirse Ermeniler, daha önce de olduğu gibi, halen de çoğun-
luktadır. Kafkasya ve Türkiye Ermenilerinin hararetle istedikleri 
gibi Kafkasya’daki Ermeni Cumhuriyeti Türk Ermenistanı’yla tek 
bir devlet kurmak üzere birleşirse bu çoğunluk daha da büyük ola-
caktır.”[20]

Dönemin Osmanlı Ermenileri Temsilcisi Boghos Nubar Paşa’nın 
anlatımı açık ve net, değil mi?

Şimdi, ruhunda zerre miktarda da olsa içtenlik taşıyanlara soruyoruz:
Bu anlatılanlardan bir soykırım yaşandığı sonucu çıkar mı?
Kesinlikle hayır. Osmanlı, savaşın başında Ermeni temsilcilere ge-

liyor. Ruslara karşı ittifak edelim, karşılığında size çoğunluk olduğu-
nuz bölgelerde özerklik verelim (Köy, Nahiye, İlçe gibi yerlerde kısmî 
özerklik verelim), diyor.

Boghos Nubar Paşa ne diyor bu teklife?
Biz bunu reddettik ve müttefiklerin safında savaşta yerimizi aldık, 

diyor. Ermeniler savaşan bir taraftır, diyor. Ve de diyor ki; biz Ermeniler 

[20] Papers Relating to the Foreign Relations of the United States, The Paris Peace Con-
ference, 1919 (United States Government Printing Office, 1948) Cilt IV, sayfa 139-157, 
Aktaran, Ermeni Araş-tırmaları, sayı 22, İngilizce metin ve Türkçe çevirisi, s. 193-205)
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kadar Türklerin de bu savaşta kayıpları olmuştur, diyor.
Bu anlatılanlardan bir soykırım olmadığı, yüzde yüz oranında bir 

kesinlikle çıkmıyor mu?
Çıkıyor.
Yaşananların soykırım olmadığı ve karşılıklı bir çatışma, savaş ol-

duğu başka türlü nasıl anlatılabilir...
Yukarıda dediğimiz gibi daha onlarca belge var anılacak da yeri de-

ğil burası...

Amerikancı Kürt hareketi, azılı Türk düşmanı 
Gladstone’un deli saçmalarını savunur hale geldi
Gerçeğin bu olduğunu efendileriniz biliyor. Ama onlar gerçeğin pe-

şinde değil ki. Onlar Yeni Sevr peşinde. Onlar, 1071 Malazgirt’in, 1915 
Çanakkale’nin ve 1922 Anadolu’nun intikamını alma peşinde. O savaş-
larda uğradıkları hezimetin öcünü alma peşinde. Ve yeni bir Haçlılar 
Seferi başlatma peşinde.

Ne diyordu, 19’uncu Yüzyılın son yıllarının Türk düşmanlığıyla ka-
fayı bozmuş, manyamış İngiliz Başbakanı William Ewart Gladstone?

“(...) Türk ırkının geçmişte ve bugün ne olduğunun kabaca tarifini 
çok kısa bir şekilde özetlemeye çalışayım. Bu sadece basit bir şekil-
de Müslümanlık sorunu değil, aynı zamanda bir ırkın kendine özgü 
karakterinin Müslümanlıkla birleşmesi sorunudur. Onlar ne Hindis-
tan’ın mülayim huylu Müslümanlarıdır, ne Suriye’nin nazik Selahad-
din’leridir, ne de İspanya’nın kültürlü Mağribîleridir. Onlar, bunların 
hepsinin ötesindedir ve Avrupa’ya ilk kez ayak bastıkları o kara gün-
den beri insanlığın en büyük insan düşmanı türüdür. Onlar nereye git-
tilerse, arkalarında büyük bir kan deryası bırakmışlardır; ve hakimi-
yetlerinin ulaştığı her yerdeki medeniyetler silinip gitmişlerdir. Onlar 
her yerde hukuka değil güce dayanan iktidarı temsil etmişlerdir. Böyle 
bir yaşantının rehberliğinde onların acımasız bir kaderciliği olmuştur, 
bu kadercilik öbür dünyadaki şehvete düşkün bir cennet inancıdır.

“Ayrıca onlar büyük bir askeri gücün cisimleşmesidir. Bu geli-
şen lanet tüm Avrupa’ya korku salmıştır. Bu korku nesiller boyu 
devam etmiştir. Ta ki, bir kısmı şu an devam eden savaşın bir par-
çası ve yürütülen diplomasinin öznesi olan birçok Avrupa ülkesi 
insanlarının gösterdiği kahramanlığa kadar. Çok eski zamanlarda 
bütün Batılı Hıristiyan Âlemi bu ortak düşmana karşı direnmeyi 
takdir etmiştir. Hatta Reform Hareketinin ateşli ve hararetli müca-
deleleri sırasında dahi, eğer yanılmıyorsam, Türklere karşı müca-
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delelerinde İmparatorun ve Roma Katolik Kilisesi’nin Önderleri-
nin başarılı olabilmesi için ibadet eden duacılar vardı.”[21]

Gladstone, bu ırkçı, sapkın, canice görüşlerini halefleri olan İngiliz 
Emperyalizminin diğer sözcülerine de birebir aktarmıştır. Lloyd Geor-
ge, Lord Curzon, Churchill, Lord Kitchener ve benzeri emperyalistler 
aynı düşüncede olmuşlardır hep. Bunlardan birinin (Lloyd George) gö-
rüşlerini daha gösterelim:

“Kişisel görüşüm odur ki, Padişahın İstanbul’dan kovulması-
na karşı ileri sürülen karşı görüşler kuramsal niteliktedir. Türkler 
yüzyıllardır Avrupa’dadırlar ve hep bir belâ, bir baskı öğesi ve bir 
karışıklık kaynağı olagelmişlerdir. Türk hiçbir zaman Avrupalı ol-
mamış, Avrupa uygarlığını içine sindirememiş ve sürekli bir savaş 
nedeni olmuştur. Türklerin bu niteliklerini değiştirebileceğini bek-
lemek büyük iyimserlik olur. (…) Türkleri İstanbul’da bırakmak, 
korkulur ki, sorunun çözümlenmesi anlamına gelmeyecek, sadece 
yeni güçlüklere bir başlangıç olacaktır. Öbür yönden söylenecek 
çok şey olduğu da bir gerçektir. Önce Müttefiklerimizin, ne yazık ki 
İngiltere’ninkinden değişik görüşte oldukları, sonra, Avrupa ve Bir-
leşik Devletler’de kendi dertlerimiz bulunduğu ve Türklerin atıl-
masının İslam dünyasında da dert anlamına geleceği; B. Nitti’nin 
Türkleri kovmanın maddi güçlüğünü abarttığı görüşündedir. Müs-
lüman dünyasında oldukça büyük bir dinsel tepki olasılığı bulun-
duğu bir gerçektir. Ama bunlara karşılık, Avrupa’yı bu vebadan ve 
karışıklık kaynağından tümden ve bütünlüklü kurtarmak fırsatını 
belki de kaçırmakta olduğumuzu da düşünmek gerekir.”[22]

O emperyalist haydutların, Türkleri Avrupa’dan ve Anadolu’dan 
atma, Asya’ya geri gönderme planlarını, Antiemperyalist Birinci Ulusal 
Savaş’ımızın zaferiyle kâğıt üzerinde bıraktık. Haydutların hevesleri 
kursaklarında kaldı. Fakat, bu düşünce ve niyetlerinden hiç vazgeçme-
diler. Amerika Birleşik Devletleri de içlerinde olmak üzere tüm emper-
yalist haydut devletler hep bu niyetleri beslediler bize karşı.

Ve ne yazık ki Ermeni Milleti, Yunan Milleti, ulusal kimliklerini bu 
ırkçı Türk düşmanlığı ideolojisi üzerine inşa etti.

Ve tüm bunlardan daha elim ve daha vahim olmak üzere, Amerikan-
cı Burjuva Kürt Hareketi PKK, HDP de siyasi ideolojisini aynı anlayış 
üzerinde temellendirdi.

[21] William Ewart Gladstone, Bulgarian Horrors and the Question of the East [Bulgar 
Korkuları ve Doğu Sorunu], 1876, s. 12-13.
[22] Osman Olcay, Sevr Anlaşması’na Doğru, s. 7.
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CIA devşirmesi Papa da
emperyalist yalanların savunucusu

Gelinen noktada tıpkı Haçlı Seferleri’ni kışkırtan ve ona kutsal 
gerekçe sunan Papalar gibi, I. Gregorius (1086) ve halefi II. Urbanus 
(1095) gibi bugünün Papa’sı I. Fransiscus da “Ermeni Soykırımı” adlı 
emperyalist yalanı, savaş propagandasını vaftiz ederek kutsadı. 

Şu aşağılık, namussuzca yalan ve iftiraları sıraladı:

 “Son yüzyılda insanlık 3 büyük trajedi yaşamıştır. Bunların 
ilki, genel olarak 20. yüzyılın ilk soykırımı olarak görülen ve siz 
Ermeni halkına karşı yapılmış olandır. Piskoposlar, rahipler, din-
darlar, kadınlar, erkekler, yaşlılar ve hatta savunmasız çocuklar ve 
hastalar bile öldürülmüştür. 

“Bugün, acıdan parçalanmış ama umut dolu kalplerle, ataları-
nızın zulme maruz kaldığı bu trajik olayın, bu toplu ve delice kıyı-
mın yüzüncü yıldönümünü anıyoruz.

“Hatırlamak gereklidir, hatta zorunludur” çünkü kötülüğü 
saklamak ya da inkar etmek, bir yarayı tedavi etmeden kanamaya 
bırakmaya benzer.”[23]

Bu din adamı maskeli CIA devşirmesi, hiç utanıp arlanmadan, bu 
iftiralarla suçluyor atalarımızı, halkımızı, milletimizi.

Bu Papa, nasıl II. Jean Paul başta Polonya olmak üzere Sosyalist 
Kamp’taki karşıdevrim hareketine dinsel destek vermek üzere CIA ta-
rafından Vatikan’a getirilmişse, bu Latin I. Fransiscus da Latin Ame-
rika’da yükselen devrimci dalgayı nötralize etmek, Chavez’in, Ma-
duro’nun, Morales’in ve tabiî Fidel ve Raul’un ve halklarının estir-
dikleri devrimci rüzgarları dindirmek için Vatikan’a getirilmiştir. Papa 
sıfatıyla sıfatlandırılmıştır. Bununla şu mesaj verilmek istenmiştir Latin 
Amerika halklarına:

“Ya bakın sosyal eşitlik, sosyal adalet, yoksulluğun ortadan kaldırıl-
ması gibi amaçlar zaten İncil’de vardır. Bu nedenle siz, Kutsal Kitap’ın 
dışında başka ideolojiler peşinde koşmayın. Bunlar gereksizdir. İncil’e 
sarılın. Onun amaçları gerçekleştiği zaman zaten bütün dertler deva bu-
lacaktır.”

İşte böyle Ortaçağcı yalan ve dümenle Latin Amerika Halkları kan-
dırılmak, uyutulmak istenmiştir.

[23] http://www.ermenihaber.am/tr/news/2015/04/12/Papa-20-y%C3%BCzy%C4%B-
1l%C4%B1n-ilk-soyk%C4%B1r%C4%B1m%C4%B1-Ermeniler-e-yap%C4%B1l-
d%C4%B1/55431.
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Şimdi bu devşirme, bu emperyalist işbirlikçisi sözde din adamı Papa 
kalkıyor, hiç utanıp sıkılmadan atalarımızı canilikle suçluyor.

İnsan birazcık dürüst olur. Eğer inanıyorsa bir kutsal varlığa, onun 
huzurunda olsun yalan söylemez, iftira atmaz.

Türkler, dünyanın en toleranslı milletlerinden biridir. Canilik yap-
maz. Çocuk, hasta öldürmez.

Ermeni burjuvazisi günümüzde bile
katliamlar yapmaktadır...

Papa, zerrece ahlâk ve namus sahibi olsaydı, andığı dönemde Er-
meni burjuvazisinin, Taşnaksütyun Partisi’nin peşine takılmış saldır-
ganların Müslüman Halkı çoluk çocuk, kadın erkek, yaşlı genç ayrımı 
yapmaksızın camilere, evlere doldurup sonra da ateşe verip yakarak 
katlettiklerini söylerdi. Yine aynı şekilde Müslümanları diri diri baş 
aşağı kuyulara atıp üst üste yığdıktan sonra üzerlerine büyük taşlar yu-
varlayarak canavarca katlettiklerini söylerdi.

Bırakalım 100 yıl önceyi, 1992 yılının 25’i 26’ya bağlayan Şubatın-
da Hocalı’da 613 Azerbaycanlı Müslümanı tam da soykırım kapsamı-
na girecek bir planlamayla kuşatıp bir gecede katlettiklerini söylerdi. 
Hocalı, Karabağ ve onun haricinde Ermenistan’ın bugün de işgal al-
tında tutmaya devam ettiği Azerbaycan’ın 7 ayrı yerleşim bölgesinde 
daha yaptıkları katliamlarında Türk düşmanlığı ile zehirlenmiş, ruhları 
kirletilmiş, vicdanları, insanlıkları bitirilmiş burjuva Ermenistan Ordu-
su’nun askerlerinin küçücük bir kız çocuğunu kollarından pencereye 
çivileyip göğsünü yarıp atan kalbini söküp çıkararak öldürdüklerini 
söylerdi. Yine yaralılar arasında bulunan ve hâlâ kalbi atmaya devam 
eden 7 yaşlarındaki bir kız çocuğunu kurbanların cesetlerinin doldu-
rulduğu kamyona atıp öylece ölüme gönderildiğini söylerdi. Hocalı’da 
ve Azerbaycan’ın diğer bölgelerinde kaçamayan tüm Azeri Türklerini 
katledip cesetlerini bir zincir oluşturacak şekilde uç uca dizip sonra da 
göğüslerinin üzerine basarak yürüdüklerini söylerdi.

 Düşünün bir kere: Dünyada az sayıda da olsa böyle canilikler ya-
pılmıştır, değişik bölgelerde. Ama hiç kimse bu caniliklerini sonradan 
kitaplaştırarak övünmemiştir yaptıklarıyla. Bizim bildiğimiz, bu insan 
soyunun yüz karası canavarlığıyla övünen sadece bugünkü burjuva Er-
menistan’ın o katliamda cellât rolü oynayan kişileri yapmıştır. Piyasa-
dadır bu kitaplar.

Bugünkü Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan da o katliamda 
yer alan komutanlar arasındadır. Ödülünü de almıştır, görüldüğü gibi.
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Modern Ermeni Tarihinin en büyük kahramanı ilan edilen Andranik 
Ozanyan da anılarında anlatır, kendi savaşlarında yer almayan, tersine 
Osmanlı’ya sadık kalmayı seçen bir Ermeni ailenin evine baskın yapa-
rak erkeğini, kadınını ve çocuklarını katlettiklerini. 

Demek ki bugünün burjuva Ermenistan’ının tarihi kahramanı da, şu 
anki cumhurbaşkanı da kadın ve çocuk katilidir. Canavarca katliamlar-
da yer almıştır. Kendi anlatımları bu.

Ermenistan Azerbaycan topraklarını işgal etmiştir
1992 ve onu takip eden süreçte katliamlarla işgal ettiği 14 bin 400 

kilometrekarelik Azerbaycan toprağını Ermenistan bugün de işgali al-
tında tutmaktadır, aradan 20 küsur yıl geçmiş olmasına rağmen.

Ermenistan’ın işgal ettiği bu topraklardan kayıtsız şartsız çekilme-
sini öngören 4 tane Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı vardır. 
Buna rağmen bu kararları hiçe sayan Ermenistan, işgalini pervasızca 
sürdürmektedir. İşgal altında tutulan bu topraklar Azerbaycan’ın yüzöl-
çümünün yüzde 20’si tutarındadır.

Ermenistan bu pervasızlığı kime güvenerek yapabilmektedir?
ABD, AB Emperyalistlerine ve artık emperyalist bir devlete dönüş-

müş olan Rusya’ya. Dikkat edersek onlar bugüne kadar Ermenistan’ın 
bu karara uyması yönünde en küçük bir söz ve davranışta bulunmamış-
lardır. Böylece de Birleşmiş Milletler kararları kâğıt üzerinde kalmıştır. 
Çünkü Azerbaycan Türk’tür...

Emperyalistler Türkiye’yi Yeni Sevr’e sürüklüyor
Bugün, Türkiye’nin artık istenilen kıvama geldiğini, erime-çözülme 

sürecine girdiğini düşünüyor emperyalist haydutlar sürüsü. ABD’nin 
Başkan Obama’sı bir taraftan, CIA kökenli Dışişleri Bakanlığı sözcüsü 
Marie Harf bir taraftan, AB Emperyalistlerinin üst örgütü Avrupa Par-
lamentosu bir taraftan “Ermeni Soykırımı”, 1 buçuk milyon Ermeni’nin 
katli gibi yalan ve iftira çığlıkları atıyorlar.  

Ve Türkiye’nin Parababalarını, burjuva siyasi partilerini, medyasını 
da artık istedikleri çerçeve içine almış durumdadır ABD Emperyalist-
leri. Onların da kimi tevil yoluyla, soykırımcı danışmanlar, milletve-
kili adayları seçerek kimi de S. Demirtaş gibi açıktan bu emperyalist 
yalanı savunuyorlar artık. Cumhuriyet Gazetesi’nden Yurt Gazetesi’ne, 
BirGün Gazetesi’ne ve “holding medyası” denen satılmış Parababaları 
medyasının tamamına kadar, hepsi günlerdir ekranlarından, sayfala-
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rından bu yalanı tekrarlıyor. ABD’li efendilerinin gözüne girebilmek, 
mevki, ün, poz, iktidar ve para sahibi olabilmek için onların propagan-
distleri gibi çalışıyorlar bütün güçleriyle.

Yani Batılı Emperyalist haydutlar ve yerli hain işbirlikçiler el ele ver-
mişler, fırsat bu fırsat Türkiye şu anda Mütareke günlerindeki duruma 
düştü. Bu kez tuzağımızdan kurtulmasına izin vermemeliyiz, diyorlar.

Asıl İnsanlık Suçu “Ermeni Soykırımı” yalanını 
savunarak halkları yeni bir kanlı boğuşma için 

kışkırtmaktır
Ey “Ermeni Soykırımı” yalanını haykıran hainler ve gafiller!
İnsanlığa karşı suç işliyorsunuz. Saf, bilinçsiz insanları yalanları-

nızla kandırarak onları Türklere karşı kin ve nefret zehriyle doldurup 
ruhlarını kirlendirmek istiyorsunuz. Ermeni Halkına da Türk Halkına 
da Kürt Halkına da kötülük etmektesiniz. Bu her üç halkı da birbiriyle 
boğazlaştırmayı planlayıp projelendiren ABD Emperyalistlerine hiz-
metkârlık ediyorsunuz.

İçinizden hain olanlarınız Hollywood Alacakaranlık Kuşağı filmle-
rindeki kart zombiler gibi ağınıza düşürüp yalanlarınızla kandırdığınız 
masum insanları da kendinize benzetip insanlıktan çıkarıp zombileştir-
mek istiyorsunuz.

Bakın bir İngiliz Tarihçi ne der sizin gibileri kast ederek:

“Yalan ve asılsız sözlerle insanların zihnine kin ve nefret 
şırınga edilmesi, savaşta hayat kaybına neden olmaktan çok 
daha büyük kötülüktür. İnsanlık ruhunun kirletilmesi, insan 
vücudunun tahribine nazaran daha kötü ve sakıncalıdır.”[24]

İşte, Hocalı’daki, Karabağ’daki yukarıda andığımız canavarlıkları, 
böylesi yalanlarla insanlıktan çıkarılıp canileştirilen burjuva Ermeni 
Ordusu’nun askerleri yapmıştır.

Bu canavarlaştırma operasyonu, sadece Ermenistan’da olmamakta-
dır. Diaspora Ermenilerinin yaşadıkları ülkelerde de özel kamplarda ve 
konferanslarda bu operasyon yapılmaktadır. İşte kanıtı.

ABD’de yaşayan bir Ermeni kadın, konu üzerine bir kitap yazmış. 
“Bir Varmış Bir Yokmuş: Türkiye, Ermenistan ve Ötesinde Nefret 
ve Olabilirlik Üzerinden Bir Yolculuk” adında. Burada yaşadıklarını 

[24] Arthur Ponsonby, Falsehood in Wartime [Savaş Zamanında Kandırmaca], s. 3.
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ve konuya ilişkin düşündüklerini yazmış. Dilimize çevrilmedi kitap he-
nüz. Haluk Şahin İngilizcesini okumuş ve tanıtmış kitabı 7 Nisan 2015 
tarihli Yurt Gazetesi’nin kitap ekinde. Şöyle tanıtıyor H. Şahin, kitabı 
ve yazarını:

“Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılış döneminde yaşanan Er-
meni faciasının 100. yılındayız. Ermenistan, Ermeni diasporası 
ve dünyanın dört bir yanına yayılmış olan Ermeniler bu acılı yılı 
anmak için çeşitli etkinlikler düzenliyor, filmler yapıyor, kitaplar 
yayınlıyorlar.

“Benim açımdan çıkanlar arasında en önemlisi Melin Touma-
ni’nin kitabı: “There Was and There Was Not: A Journey Through 
Hate and Possibility in Turkey, Armenia and Beyond”.  (Bir Varmış 
Bir Yokmuş: Türkiye, Ermenistan ve Ötesinde Nefret ve Olabilirlik 
Üzerinden Bir Yolculuk) 2014’ün Kasım’ında çıktı. Ama tartışması 
2015’e taştı ve daha uzun zaman devam edeceğe benziyor. Ben Ki-
tabı Aralık’ta Santa Barbara’da alıp bir solukta okudum. Umarım 
Türkçe’ye de çevrilmektedir ve yakında yayınlanır.

“Türk korkusuyla gençlik yılları
“Meline Toumani, İran kökenli bir Ermeni kızı olarak ABD’nin 

New Jersey eyaletinde büyümüş. Ama diasporada bir Ermeni çocuğu 
olarak “kimliği”ni, yazın katıldığı Ermeni gençlik kamplarında edin-
miş. Çünkü bu kampların asıl amacı Ermeni çocuklarını milli ruh-
la donatmak adına Türk nefretiyle doldurmakmış. Şiirler, korkunç 
hikâyeler, sloganlar, savaş antları… Hayatında hiç Türk görmemiş 
olan küçük kız, müthiş bir Türk korkusu ile girmiş gençlik yıllarına.

“Ancak, daha sonraki yıllarda içine bir kuşku kurdu düşmüş: 
Nedir bu Türk takıntısı? Kendi kimliğimi ille bir başkasına duyu-
lan nefret üzerinden inşa etmek zorunda mıyım? Aslında, şu kor-
kunç Türkleri daha yakından tanısam fena mı olur?

“Düşman” takıntısından uzak
“Cesur bir genç kadın ve gazeteci olarak en doğru şeyin Türki-

ye’ye gidip kendi gözüyle görmek olduğu sonucuna varmış. Öyle de 
yapmış. Türkiye’ye iki kez gelmiş, ikincisinde uzun uzun, iki buçuk 
yıl kalmış, Türkçe öğrenmiş, gezip dolaşmış, Türk ve Türkiyeli ar-
kadaşlar edinmiş…

“Ve döndükten sonra yaşadıklarını yazıp kitap halinde topla-
mış. “Bir Varmış Bir Yokmuş” işte o kitap.

“Türklerle konuştum, kendi gözlerimle gördüm, soykırım moy-
kırım olmamış!” diyen bir kitap değil bu. Ama, Türkleri nefret ob-
jeleri olarak almayı reddeden, onların kendi aralarında farklı fikir-
ler besleyen, iyisi ve kötüsü olan, “düşman” takıntısından uzak, zor 
yerlerden geçme çabasında, sorunlu bir toplum olduğu duyarlılığı 
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ile yazılmış bir kitap. Evet, duyarlı, hatta Türklere karşı duyarlı. 
Diaspora edebiyatında pek görmediğimiz bir şey bu.”[25]

Görüldüğü gibi, Ermeni kadıncağızın gençlik yılları, bu zehir ta-
cirleri, kin ve nefret tohumu tüccarları tarafından zehir ediliyor. Ama 
kutlarız ki kadıncağız cesur davranıyor. Gidip şu “korkunç Türkler”i 
yakından tanıyayım, işin aslını öğreneyim, diyor. Türkiye’ye gelip iki 
buçuk yıl kalıyor, Türkçe de öğreniyor.

Bakıyor ki Türkler, korkulacak insanlar değil. Kendi halinde kendi 
dertleriyle boğuşan, kafası karışık insanlar.

Bu kadıncağız “Soykırım Yalanı”nı ben tanımıyorum filan demiyor 
kitabında. Sadece Türklerin korkunç yaratıklar olmadığını söylüyor ve 
de “kör nefret ile nereye kadar?” sorusunu soruyor kendi halkına.

İşte bu tutum, Batılı Emperyalistlerle eklemlenmiş Diaspora Erme-
nilerini ve burjuva Ermenistan Cumhuriyeti’ndeki milliyetçi Ermenile-
ri küplere bindiriyor.

Haluk Şahin, tanıtım yazısında şu satırları yazıyor:

“Ve tabiî, zavallı kadının, Ermenistan ve Amerika’daki milli-
yetçi Ermeniler tarafından bir tek linç edilmediği kaldı. Kitabın 
boykot edilmesini istediler, hakaret dolu yazılar yazdılar, konuşma-
larının sonunda olay çıkardılar...”[26]

Demek ki bu Soykırım yalanlarının kazanının emperyalistlerce bu 
denli kaynatılmasının sebebi, yukarıda andığımız Gladstone’un ve 
Lloyd George’un önerilerinin hayata geçirilmesidir. Yoksa, niye em-
peryalist haydutlar bu savaş propagandası yalanın bu denli peşine düş-
sünler, takipçisi olsunlar?

Oysa asıl soykırımcı kendileridir. 10 milyonlarca Amerikan yerli-
sini tam bir soykırımla kökünü kazırcasına katleden ABD Emperya-
listleridir. Ortadoğu’da ortalama 6 milyon civarındaki Müslüman Halkı 
1990’dan bu yana yaptığı saldırı ve işgallerle yok eden ABD ve AB 
Emperyalistleridir. Siyah Afrika Halklarını, Hindistan Halkını, Avus-
turalya-Yeni Zelanda Halkını acımasızca katliama uğratan ve sömürge 
statüsüne düşüren Avrupa’nın emperyalistleridir. Bunların yaptığı katli-
amların, soykırımların hangi birini sayalım? Say say bitmez ki.

Bir de utanmıyorlar, arlanmıyorlar, tam bir iki yüzlülükle, alçaklıkla 
Türkleri suçluyorlar...

[25] Yurt Gazetesi Kitap Eki, 7 Nisan 2015.
[26] agy.
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“Ermeni Soykırımı” yalanını
yalanlarla destekleyiş

Dedik ya; içerideki devşirilmiş işbirlikçi hainler de bunlarla el ele 
kol koladır, diye. İşte bunların medyası da 24 Nisan törenlerini yerinde 
izleyip oradan yazılar geçmek için muhabirler göndermiştir Erivan’a. 
İzlesinler ve geçsinler bakalım. O törenler bilindiği gibi, “Soykırım 
Müzesi” denen yalanlar ve iftiralar merkezinin önünde yapılmaktadır. 
O “müze”de neler bulunduğuna dair de bir örnek vermiş olalım:

“Bilkent Üniversitesi Tarih Profesörü Doktor Jeremy Salt, Er-
meni iddialarına dayanak gösterilen ve Soykırım Müzesi’nde ası-
lı duran “Türk resmi görevlisi, açlıktan ölmek üzere olan Ermeni 
çocuklara ekmek göstererek alay ediyor” fotoğrafının, fotomontaj 
olduğunu kanıtladı.

“Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde ders veren, Os-
manlı Ermenileri üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Avustralyalı 
tarihçi Prof Dr. Jeremy Salt’ın dikkatini, Oxford Üniversitesi tara-
fından yayınlanan okuduğu kitaptaki fotoğraf çekti. Erivan’daki 
Soykırım Müzesi’nde de sergilenen ve St. Lazar Mkhitarian ko-
leksiyonuna ait olduğu belirtilen fotoğrafın altında “Türk resmi 
görevlisi açlıktan ölmek üzere olan Ermeni çocuklara ekmek göste-
rerek alay ediyor” yazıyor.

“OKURKEN FARK ETTİ
“Arama motoru Google’a ‘starving armenian’ (Açlıktan ölen 

Ermeniler) yazıldığında da karşınıza çıkan bu fotoğraf Ermeni id-
dialarının sembol fotoğrafı. Donald Bloxham’ın 2005 yılında ya-
yınlandığında büyük ses getiren “The Great Game of Genocide. 
Imperialism, Nationalism and the Destruction of the Ottoman Ar-
menians’ (Büyük Soykırım Oyunu. Milliyetçilik ve Osmanlı Erme-
nilerinin Yok edilişi) adlı kitabında da yer aldı. Zaten düğüm Prof. 
Salt’ın bu kitabı incelemeye başlamasıyla çözüldü.

“HaberTürk’e konuşan Prof. Salt, sözlerine “Sahtekârlığı, 2008 
yılında Donald Bloxham’ın Büyük Soykırım Oyunu adlı kitabını 
incelerken fark ettim” diye başladı. Kitabın ‘tek taraflı’ yazılmış 
olmasının kendisi açısından dikkat çekici bir unsur olduğunu kay-
deden Prof. Salt şöyle konuştu:

“Soykırım iddiaları tek yanlı olarak ele alınmıştı. Ancak benim 
en çok dikkatimi çeken yazılardan çok parlak kâğıda basılmış bir 
dizi fotoğraftı. Özellikle de bir fotoğraf… Bu fotoğrafta ceket ve 
kravatlı bir adamın etrafında yırtık pırtık elbiseli çocuklar vardı. 
Adam elinde ekmek tutuyor, etrafını saran çocuklar ellerini açmış 
ekmeğe ulaşmaya çalışıyordu. Nereden bakılırsa bakılsın iç burkan 
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bir sahne.” Prof. Salt işte burada biraz duraksadı ve sözlerini koca-
man bir “Ama” ile sürdürdü:

“‘MANTIK HATALARI VAR’
 “Fotoğrafla ilgili yazılan bilgide aç Ermeni çocuklarla alay 

eden Türk resmi görevlisi olduğu belirtilmişti. Eğer iddia edildiği 
gibi I. Dünya Savaşı sırasında çekilmişse oradaki Osmanlı memuru 
olmalıydı, Türk resmi görevlisi değil. Fotoğraftaki adam ceket ve 
kravat giyiyordu. Oysa Osmanlı memurunun boyna kadar düğme-
lenmiş yakasız gömlek ve fes giymesi gerekmez miydi?” Prof Salt 
fotoğrafı inceledikçe şüphelerinin arttığını söyledi. 

“ANALİZLE KESINLEŞTİ: SAHTE
“Fotoğrafa bakarken adamın ceketi boyunca giden bir çizgi dik-

katimi çekti. Fotoğrafı eğerek ışığı yakalamaya çalışınca adamın sağ 
tarafıyla sol tarafı arasında kalan pürüzlü, düzgün olmayan bir çizgi 
fark ettim. Ceketin bir tarafı diğerinden daha koyuydu. Sonra fotoğ-
rafın geri kalan kısımlarına baktım. Adamın kafasının arkasındaki 
duvar birdenbire beyaz bir boşluğa dönüyordu. Dikkatlice inceledi-
ğimde yerde yatan çocuklardan birinin bir eli sıska, diğeri toplucaydı.

“Prof. Salt şüpheleri artınca fotoğrafı Ankara’da bir fotoğraf 
uzmanına götürmüştü. Çıkan sonuç şüphelerinde haklı olduğunu 
gösteriyordu:

“Fotoğraf laboratuarında 10 dakika süren analizde fotoğrafın 
pikselleri 2 bin 400 kez büyütüldü. Evet, fotoğraf sahteydi. Fotoğ-
rafı inceleyen uzmanlar fotoğrafın birçok yerden alınmış parça-
lardan oluştuğunu net bir şekilde tespit ettiler. Fotoğraftaki adam 
figürü tamamen derlemeydi. Yerde oturan çocuklardan birinin 
elinde bir şey varmış gibi duruyordu. Oysa elinde hiçbir şey olma-
dığı ortaya çıktı. Taklitçi belli ki çok dikkatli davranmadığı için 
başka bir yerden kopyaladığı fotoğrafta çocuğun parmak kenarla-
rını kesmek için çok zaman harcamamış.

“OXFORD KİTAPLARI İMHA ETTİ
“Sorularına tatmin edici cevap alamayan Prof. Salt konuyu İngil-

tere Türk Dernekleri Federasyonu’na taşıdı. Federasyonun genel ko-
ordinatörü ve ‘Asılsız İddialarla Mücadele Komitesi’ Başkanı Servet 
Hassan, 19 Ekim 2009’da Oxford Yayınları Tarih Editörü Christop-
her Wheeler’a şikâyet mektubu gönderdi. Hassan süreci şöyle anlattı:

“Wheeler’a gönderdiğimiz şikâyet mektubuna 2 Kasım’da 
yanıt geldi. Hata yaptıklarını, birkaç parçadan oluşan fotoğrafın 
fotomontajla bir araya getirildiğinin anlaşıldığını, yani fotoğrafın 
sahte olduğunu kabul ediyordu. Ama konunun kapanmasını sağ-
lamak için de, ellerinde bulunan ilgili kitabın tüm stoklarını imha 
ettiklerini söylüyordu. Ama bu yeterli değildi. Çünkü bu kitap baş-
ta İngiltere olmak üzere dünyadaki birçok ülke kütüphanesine da-
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ğıtılmıştı. O kitapların da toplatılması gerekiyordu.”
“TİKSİNDİRİCİ BİR SAHTEKÂRLIK
“Fotoğrafın sahte olduğunu anlamak için birkaç dakikalık ay-

rıntılı bir incelemenin yeterli olduğunu söyleyen Prof. Salt, “Benim 
kısa sürede gördüğümü Oxford Üniversitesi Yayınları yetkilileri 
göremedi mi? En azından içlerinde hiçbir şüphe oluşmadı mı?” 
diye sordu, sonra da sorusunu cevapladı:

“Mutlaka birileri şüphelenmiştir. Peki, buna rağmen fotoğraf 
neden basıldı? Çünkü Ermeni iddiaları artık tarihten çok teolojiye 
geçti, tabu haline geldi. Tarih kutsallaştırıldığında, gerçek bilindi-
ğinde soru sormaya gerek kalır mı? Kalmaz.

“O zaman editörler de şöyle düşündü: ‘Tabii ki, Türk resmi gö-
revlisi Ermeni çocuklarla dalga geçecektir, o halde neden basma-
yalım?’ Ortaya çıkan tiksindirici bir sahtekârlık ama maalesef bu 
konudaki tek sahtekârlık değil!”

“FOTOĞRAFA YİNE YER VERECEKLER
“Oxford Üniversitesi sahteciliğin anlaşılmasından sonra, fotoğ-

rafa yeni basımda da yer vereceğini açıkladı. Ancak bu kez altına 
“Bu fotoğrafı her iki tarafın da başvurduğu sahtekârlıklara örnek 
teşkil etmesi için yeniden yayınlıyoruz.” cümlesinin yazılacağını 
bildirdi. Servet Hassan ise buna karşı çıktıklarını belirtip “Sah-
tekârlar belli. Türk tarafında sahte belge yok. Kaynağının çarpıtıl-
madan yazılmasını istedik.” dedi.

“İŞTE FOTOĞRAFTAKİ SAHTEKÂRLIKLAR
“1. Dünya Savaşı’nda çekilmiş olsaydı adam Osmanlı memuru 

olmalıydı, Türk görevlisi değil.
“Fotoğraftaki adam ceket ve kravatlı. Oysa Osmanlı memu-

runun boynuna kadar düğmelenen yakasız gömlek ve fes giymesi 
gerekirdi.

“Fotoğrafın pikselleri 2400 kez büyütülünce birçok fotoğraftan 
alınmış parçalardan oluştuğu net olarak tespit edildi.

“Adam figürünün tamamen derleme olduğu anlaşıldı.
“Çocuklardan birinin elinde bir şey varmış gibi görünüyor. 

Oysa elinde hiçbir şey olmadığı ortaya çıktı.
“Başka bir yerden kopyalanan çocuğun parmak kenarları kesik 

kalmış.
“Çocuklardan birinin, bir kolunun diğer kolundan çok daha 

ince olduğu anlaşıldı.
“Adamın arkasındaki duvar, birdenbire beyaz bir boşluğa dö-

nüşüyor.”[27]

[27] http://akademikperspektif.com/2011/12/25/ermeni-iddialarindaki-fotomontaj-sahte-
ciligi/.
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Ermeni Diasporası’nda yalan çok...
Böyle namussuzca, ahlâksızca üretilmiş sahte belge, daha yığınla 

vardır Ermeni koleksiyonlarında. Hangi birini sayalım. Sahte “Aram 
Andonyan Telgrafları”nı mı?

Mustafa Kemal’i bir sandalyede oturur gösteren fotoğrafa, fotomon-
tajla yerleştirilmiş bir kesik baş ekleyerek, “Türklerin lideri katlettirdiği 
Ermeni çocuğun başı önünde keyifle oturuyor”, diye altına açıklama 
yazan iğrençliği, alçaklığı mı?

Ve de savaşı protesto etmek amacıyla bir Rus ressam tarafından ya-
pılmış ve Moskova Müzesi’nde bugün de sergilenmekte olan kafatasla-
rından oluşan piramit ve kargalar resmedilmiş tablo için “Türkler kes-
tikleri Ermenilerin kafataslarından böyle piramit oluşturdular”, diyen 
alçakça, iğrenççe iftirayı mı? Bir de bunu görelim:

“(...)
“Görevli olarak Edirne’de bulunduğum yıllarda, Yunan devlet 

televizyonları EPT 1 ve EPT 2’yi de izlerdik. Bu kanallarda, yılda 
en az 15-20 kez, bir kafatası yığınını gösteren birtakım programlar 
yayınlanırdı. Kafatasları bir piramit oluşturacak şekilde üst üste 
konulmuştu. Piramidin fotoğrafı, siyah beyaz ve silikti. Program 
boyunca Türkiye’den söz edilir, söz konusu fotoğraf da program 
süresince ekrana yapışıp kalırdı. O fotoğraf; bir sağından, bir so-
lundan, bir ortasından, bir alt kısmından, bir üstünden zumlanır; 
diskolardaki gibi, zum oranı artırılıp azaltılarak gelgitler yapılır, 
bununla izleyicilerin dikkat kesilmesi amaçlanırdı.

“Derken, kısa bir süre sonra, Bulgar devlet televizyonu БНТ de 
devreye girdi. Benzer programlar üst üste yayınlanıp duruyor, biz-
lerse ne dediklerini pek anlayamıyorduk. Sorduğumuz kişilerse ya 
seyretmemişlerdi ya da bizim gibi anlamayanlar takımındandılar.

“İstanbul’a döndüğümde, kablolu kanallarımızda yer alan ve 
Belçika, Fransa, Kanada başta olmak üzere Fransızca konuşan 
uluslar topluluğuna yönelik yayın yapan Frankofon televizyon ka-
nalı TV5’te de aynı fotoğrafı gördüm. İlginç bir olaydı bu… Çün-
kü TV5; programlarında yerli yersiz Türkiye’ye saldıran, Türkiye 
aleyhinde yayın yapma fırsatı arayan kişilerce yönetilen, kalitesi 
vasatın altında kalmış istasyonlardan biriydi. Buna karşın, yayın 
yaptığı ve etkileme fırsatı bulduğu ülke sayısı da insan sayısı da 
hayli fazlaydı.

“Türkiye’deki kablolu yayın hizmetleri, bugünkü gibi özel fir-
malara dağıtılmadığından, hâlâ devlet eliyle yönetilmekteydi. Bu 
iş bir bakanlığa bağlıydı. O bakanlığın başında da milliyetçiliği 
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kimseye bırakmayan MHP’li bir bakan vardı. İşte o bakanın yayın 
onayı verdiği kanaldı TV5…

“Malum fotoğraf, aynı günlerde, İngiliz BBC’de de boy göster-
di. İşin aslı anlaşılmıştı. Fotoğraftaki yığın, “Öcü Türklerin, 1915 
yılında kestikleri melek Ermenilerin kafataslarından oluşuyordu 
(!)”.

“Aman Allah’ım, vur Türklere; vur! Eline ne geçerse onlarla 
vur!

Ermeni’si, Yunan’ı, Fransız’ı, İngiliz’i, Kanadalısı, Amerikalısı 
vurur da Alman’ı, Belçikalısı, Hollandalısı durur mu?

“Durmaz! Onlar da vuracak tabii…
“Attıkları nara da şu: “İşte, soykırımın belgesi!”…
“Hangi ülkenin televizyonunda yayınlanırsa yayınlansın, fotoğ-

raf fluydu. Televizyonlar rengârenk, ünlü fotoğrafımızsa siyah be-
yazdı. Bu nedenle herkes; fotoğrafın eskiliğine inanmış, hatta bazı 
tanıdıklarımızdan, “Ermenileri kesmişiz ki, adamlar orijinal fotoğ-
rafı gösteriyorlar.” sözlerini duyar olmuştuk.

“Malum, milletçe teslimiyeti sever, yabancıların her söylediğini, 
bir karış açılmış ağızlarla hayran hayran dinlerdik.

“Birden bir yanlış yapıldı. Çağ dijital haberleşme çağıydı. Di-
aspora, Türkler tarafından pek okunmayan; Ermeni, İngiliz, Fran-
sız, Kanada, Yunan, Bulgar, Alman gazetelerinde sıkça yayınlanan 
bu fotoğrafı, internette bulunan çok sayıdaki sitelerinde de yayın-
layıverdi. Ardından başlayansa rezillikler zinciriydi.

“Fotoğraf sahteydi. Hatta fotoğraf bile değildi. Ünlü bir ressa-
mın elinden çıkmış bir tabloydu. Öyle kafalara kazınmaya çalışıl-
dığı gibi siyah beyaz da değildi.

“Ressam her cismi orijinal rengiyle resmetmişti.
“1915 Olayları”nda yaşanmış bir anı gösterdiği söylenerek, 

aşağılık bir propaganda malzemesine döndürülen bu tablo, 1904 
yılında ölen o ressamın eseriydi. Tablonun yapılış tarihiyse 1871… 

“1915’te olduğu iddia edilen olaylardan tam 11 yıl önce ölmüş 
bir ressamın, ölmeden 33 yıl önce yapmış olduğu bir tabloydu bize 
karşı kullanılan. On bir ile otuz üçü topladığımızda vardığımız 
noktaysa 1915’ten tam 44 yıl öncesiydi.

“Yani, iddia edilen soykırım olaylarından tam 44 yıl öncesi…
“İsterseniz 1871’den 1915’e kadar, parmak hesabıyla(!) yapın 

sağlamanızı. Sonuç aynı, şaşmıyor.
“Bir şey daha var, bir ihtimal, ama çok önemli bir ihtimal:
“Tabloya konu olan kafataslarının, Türklere ait olabileceği… 

Ruslarla yapılan bir savaş sonrası; gözünü kin bürümüş bir Rus 
komutan tarafından, ibret alınsın diye üst üste dizdirildiği…
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“Sizi gidi sahtekârlar sizi!”…
“Sizi gidi tarih hırsızları sizi!”…
“Kime mi söylüyorum: Tabii ki bu fotoğrafı kullanan tüm ül-

kelere, tarihçilere, politikacılara ve Türkiye’de yuvalanmış uzan-
tılarına…

“Allah topunun…
“Söylediğim şudur: 1915 “Ermeni Soykırımı”nın belgesi diye, 

pişirilip pişirilip önümüze sürülen soykırım fotoğrafının aslında 
bir tablo olduğu, konusunun 1915’ten çok çok önce Çarlık Rusyası 
ordularının yaptığı bir savaşla ilgili olduğu, hâlen Moskova’daki 
önemli bir devlet müzesinde bulunduğu…

“Sahtekârlık tarihinin zirvesinde gezinen rezilleri tarihin çöp-
lüğüne atıp, tabloyla ilgili bilgileri bu kez de bir araya toplayarak 
yazıyorum.

“RESSAM: Vasily Vasilyevich Vereshchagin
“TABLONUN ADI: Apotheosis (Türkçe karşılığı Tanrılaştır-

ma)
“TABLONUN KONUSU: Savaşın ilahlaştırılması
“RESSAMIN DOĞUM YER-YILI: Çerepovets, Ç. Rusyası, 

1842
“RESSAMIN ÖLÜM YER-YILI: Port Arthur, Çin, 1904
“RESSAMIN TEBAASI: Çarlık Rusyası
“TABLONUN YAPILDIĞI DÖNEM ve YIL: Çarlık Rusyası 

1871
“TABLONUN HÂLEN BULUNDUĞU MÜZE: Dünyanın en 

önemli güzel sanatlar koleksiyonlardan önemli bir kısmının bu-
lunduğu Rusya’daki Государственная Третьяковская галерея 
“Tretyakov (Tretyakovskaya) Devlet Galerisi”

“Vasily Vasilyevich Vereshchagin - [1842-1904] Hadi, Ermeni-
lerle Fransızların; yalan, iftira ve sahtekârlıklarına alıştık. Ya diğer 
ülkelere ne demeli? Hele hele bu tablonun ne olduğunu, kimin yap-
tığını, nerede bulunduğunu çok iyi bilen Rusya’nın; bunca yıldır 
hiç ses etmemesini nasıl karşılamalı?

“Sahtekârlıkları bir kez daha tescillenen diğer devletler de ay-
nen Ruslar gibi, yüzsüzce sustular. Sustular dediğimi yanlış an-
lamayın, onlar yalnız Apotheosis konusunda sustular. Yoksa hâlâ 
yüzsüzler.

“Taziyeci Başbakan” Ermeniler konusunda öyle büyük tarihî 
fırsat kaçırmıştır ki nasıl anlatsam bilemedim. Bunu da sonraki ya-
zılarımda ele almak isterim. Seçim oyunu oynayacağına, biraz da 
ülkesini temsil ettiğini hatırlayabilseydi, soykırım konusunda bir 
çırpıda büyük sıçrama yapabilirdik. Maalesef, her zaman olduğu 
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gibi, yine yanlış yola saptı.
“Tablodaki kargalar bile olan bitene gülüyorlar. 
“Başbakan’dan, Ermenistan’dan, Ermenilerden, “Türkiye ta-

rihiyle yüzleşmeli” diyenlerden, Türkiye’de yuvalanmış “Özürcü-
ler”den; atalarımız, şehitlerimiz, kendimiz, çocuklarımız, torunla-
rımız ve Türkiye adına özür bekliyoruz.

“Aslında beklemekte olduğumuz özürler bu kadarla sınırlı değil.
“Onları da zamanı geldikçe konuşacağız.”
“(...)
“Günay Tulun”[28]

Cahil insanları aldatarak zehirlemeyi amaçlayan bu şerefsiz zehir 
tüccarlarına ne demeli acep?

Ne denebilir sizce?
Utanın, diyelim. Yazıklar olsun size, diyelim ve de bırakın bu dü-

zenbazlıkları da başarabilirseniz birazcık da olsa insan olmaya çabala-
yın, diyelim...

Amerikancı Kürt Hareketi’nin
“Ermeni Soykırımı” yalanına sarılışı

Şimdi de gelelim Sosyalist Kamp’ın 1991’deki çöküşünden sonra 
ABD’nin dümen suyuna girerek onunla eklemlenmiş ve onun hizmeti-
ne girmiş Amerikancı Kürt Hareketi’nin bu emperyalist yalana dört elle 
sarılarak onu hararetle savunuşuna. Kawa’nın bu yüzkarası torunlarına.

Bunlar da AB’li efendilerine şirin görünebilmek için onların bu pro-
paganda malzemesi yalan ve iftirasını iştahla savunuyorlar. Böyle yap-
makla atalarına karşı da ihanet etmiş, dolayısıyla da suç işlemiş oluyor-
lar. Çünkü Ermenilerin geçen yüzyılın başlarında hak iddia ettikleri ve 
buralarda bağımsız bir Ermeni devleti kurma amacıyla savaşa giriştik-
leri toprakların ezici çoğunluğunu bugünkü Kürt illeri oluşturmaktadır.

Bilindiği gibi Ermeniler İskenderun Körfezi ile Trabzon’u birleşti-
ren bir hattın doğusunda kalan bölgenin tamamını talep etmektedirler.

Sevr Haritası da Diyarbakır’la Hakkâri arasındaki dar koridoru ayrı 
tutmak kaydıyla bugünkü Kürt illerinin hemen hemen tamamını Erme-
nistan’la Fransız sömürgeciler arasında paylaştırmaktadır.

İşte o haritayı parçalayarak emperyalist saldırganların suratına fır-
latıp atan bizim Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızdır. Onun 

[28] http://www.turkishnews.com/tr/content/tag/ermeni soykirimi-yalani/.



başkomutanı da Mustafa Kemal’dir.
Bu savaşta İngiliz, Fransız ve Amerikan Emperyalistleri bütün çaba-

larına rağmen Kürt Halkını Türk Halkından koparamamışlar, böylece 
de hainane amaçlarına ulaşamamışlardır. İki halk kardeşçe omuz omuza 
vererek Çanakkale’de olduğu gibi Birinci Kuvayimilliye’de de emper-
yalist talancıları hezimete uğratmıştır.

Ne diyor Ermenistan’ın kadın ve çocuk katili cumhurbaşkanı Serj 
Sarkkisyan, üniversite öğrencilerine hitaben yaptığı bir konuşmada?

“Karabağ’ı biz aldık, Ağrı’yı size emanet ettik.”
Yani gerisini siz getireceksiniz, diyor.
Ne diyor Taşnak milletvekilleri?
“Türkiye’yle ilişkilerimizin normalleşmesi için Türkiye’nin 

Sevr’i tanıması gerekir”, “6 vilayeti bize vermesi gerekir.”
Ne diyor Diaspora’daki Ermeni temsilcisi Amerika’da?

“ERMENİSTAN’IN TOPRAK TALEBİ
“ABD’de Ermeni diasporasının lideri sayılan Harut Sassounian, 

Armenian Weekly gazetesi için Ermenilerin “Batı Ermenistan” de-
diği bugünkü Doğu Anadolu toprakları üzerindeki taleplerini yazdı.

“ABD’de Ermeni diasporasının lideri sayılan Harut Sassouni-
an, Armenian Weekly gazetesi için Ermenilerin “Batı Ermenistan” 
dediği bugünkü Doğu Anadolu toprakları üzerindeki taleplerini 
yazdı. Harut Sassounian’ın makalesinde sıkça sorulan sorular ve 
bunlara verilen yanıtlar şöyle:

“1- Soykırım suçları iddialarının 100 yıl sonra zaman aşımına uğ-
radığı doğru mu?

“Hayır. 26 Kasım 1968’de, BM Genel Meclisi soykırım dahil in-
sanlığa karşı işlenen tüm suçların herhangi bir kısıtlamaya maruz 
kalmayacağına dair kararını kabul etti. Bu anlaşmanın 1’inci mad-
desi, “Tarih ve zaman aşımı dahil hiçbir sınırlama bu suçlara uy-
gulanamaz” diyor. Bu nedenle 1915’in üzerinden ne kadar zaman 
geçtiğinin önemi yok. Soykırımı da içeren savaş ve insanlığa karşı 
suçlar her zaman yargılanabilir.

“2- Ermenilerin Batı Ermenistan’ı (Doğu Anadolu) geri alması 
gerçekçi bir ihtimal mi?

“Hiç kimse Türk liderlerin Ermenilere topraklarının tek bir 
parçasını bile gönüllü şekilde verecekleri ilüzyonuna kapılmamalı. 
Toprak genellikle güçle alınır. Ermenistan askeri anlamda Türki-
ye’den zayıf olduğu için Türkiye’de yaşanacak öngörülemeyen ge-
lişmeleri beklemek zorunda. Mesela iç savaş, bölgesel çatışmalar, 
Kürt isyanı, doğal felaketler gibi güç boşluğu yaratacak ve dün-
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yanın bu bölümünde sınırların değişmesine neden olacak gelişme-
ler… Hukuki haklarını talep edebilecekleri an gelene kadar Erme-
niler bu isteklerini kuşaktan kuşağa aktarmalılar.

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

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

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

“Burada mevzu Ermenilerin kendi tarihi evlerine yerleşme 
haklarıdır. Bu topraklara döndüğünde, nerede yaşayacaklarına 
Ermeniler karar verecek. Bu Türkiye’nin meselesi olmamalı. Tüm 
Yahudiler İsrail’de mi yaşıyor? Yakın Ortadoğu ülkelerinde yaşa-
yanlar Batı Ermenistan’ı tercih edeceklerdir.”[29]

 Niyetler apaçık ortada, değil mi?
Ahmaklar bile anlar bu satırlarda ne dendiğini.
Kuşkusuz Amerikancı Kürt Hareketi’nin halklara ve Tarihe ihanet 

içinde olan liderleri de anladı bunları.
Onlar, kendilerince şöyle bir hesap yapıyorlar:
Türkiye’nin işini elbirliğiyle bir bitirelim de Ermenistan’la kozumu-

zu sonra paylaşırız, biz kocaman Kürdistan’ız. Küçücük Ermenistan’ı 
nasıl olsa haklarız, bize diş geçiremez.

Yanılıyorlar. Hem de fena halde yanılıyorlar.

ABD Ermeni kozunu ortaya sürdüğünde
Amerikancı Kürt Hareketi’nin Kürt Halkına

ne kadar büyük zarar verdiği ortaya çıkacaktır
Küçücük İsrail’in koca Arap Dünyasına 60 küsur yıldan bu yana 

kan kusturduğu meydandadır. Demek ki mesele küçük ülke büyük ülke 
olma meselesi değildir. ABD’nin ve AB’nin kimden yana olacağıdır 
mesele.

Şuradan buradan devşirilmiş IŞİD’in bile Rojova’da, Kobane’de, 

[29] Milliyet, 09 Ağustos 2012.
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Irak Kürdistanı’nda neler yaptığı da yine meydandadır. Objektif tespit 
şudur: Eğer ABD Hava Kuvvetlerinin havadan vurması ve Irak Ordu-
su’nun karadan vurması olmasaydı bugün IŞİD ne Rojova bırakacaktı, 
ne Kobane ne de Erbil, Süleymaniye. Buralardaki Kürt Halkı yine geç-
mişte olduğu gibi canını kurtarmak için Türkiye sınırları içine kendisi-
ni atacaktı. Fakat ABD IŞİD’in bunu yapmasını istemedi. Tam tersine, 
Kürt bölgelerini korumasına aldı. Bugünkü çıkarı öyle gerektirdi...

Fakat, Kürt Meselesi’nin Amerikancı çözümünün hayata geçme-
si durumunda yani Türk ve Kürt Halklarının birbirinden koparılması 
durumunda Kürt Halkı da Türk Halkı gibi tek başına kalacaktır. Ve o 
zaman da haritası ABD tarafından çizilecektir. ABD Emperyalistleri 
kendi namussuzca çıkarlarına en uygun gelecek şekilde çizeceklerdir 
Kürdistan Haritasını...

Soralım şimdi:
ABD ve AB Emperyalistleri Müslüman Kürdistan’ı mı kendilerine 

yakın bulurlar yoksa Hıristiyan Ermenistan’ı mı?
Bizce Ermenistan’ı tercih edeceklerdir. Ve Ermeni taleplerinin en 

azından önemli bir bölümünün gerçekleşmesi için gereken planı sinsice 
yapıp uygulamaya koyacaklardır. Bundan kimsenin kuşkusu olmamalıdır.

Burada Amerikancı Kürt Hareketi’nin liderlerine soruyoruz, dürüst-
çe cevaplasınlar. Tabiî eğer yapabilirlerse:

Bugünkü Kürt illeri Kürdistan’ın bir parçası mıdır, yoksa Tarihi Er-
menistan dolayısıyla da Ermenistan’ın bir parçası mıdır?

Osmanlı bu Kürt illerini alın buralarda siz bağımsız bir devlet kurun, 
diyerek Ermenistan’a vermemekle yanlış mı yapmıştır?

Eğer Osmanlı yanlış yapmışsa o yanlışı bugün düzeltmek, ortadan 
kaldırmak, ona yanlış diyenlerin sorumluluğu değil midir?

Evet, Osmanlı yanlış yapmıştır, biz bunu düzeltiyoruz ve talep edi-
len Kürt illerini Ermenistan’a veriyoruz ya da verilmesini savunuyoruz, 
diyebiliyor musunuz?

Eğer bütün bunlara hayır diyorsanız o zaman namuslu olun. Os-
manlı’nın ve Türklerin sırtından demokratı oynamayın. Osmanlı, Türk, 
Kürt atalarımıza ihanet içinde olmayın. Onlara “soykırımcı” vesaire tü-
ründen iftiralar atmayın. Yazıktır, ayıptır, günahtır.

Emperyalistler gittikleri her yerde katliamlar yaparlar
ABD ve AB Emperyalistleri, tarihlerinin her döneminde nereye 

adım atmışlarsa ölüm cellâdı onların hep yanı başında olmuştur. Ma-
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sum dünya halklarına kan kusturmuştur, ölümler, işkenceler, açlıklar, 
kırımlar sunmuştur onlara.

Dünyada en büyük haydutluğu, en büyük katliamları, canilikleri, 
vicdansızlıkları, soykırımları hep bu emperyalist haydut sürüleri yap-
mıştır.

Onlar, Ortadoğu’dan, Afrika’dan, Asya’dan, Latin Amerika’dan 
kovalanıp kendi ülke sınırları içine hapsedilmedikçe dünya halklarına, 
mazlum milletlere rahat yüzü yoktur...

İşte bu “Ermeni Soykırımı” emperyalist yalanıyla da Ermeni, Kürt, 
Türk Halklarını birbirlerine boğazlatmayı ve böylece bölgemizi kan 
deryasına, dolayısıyla da yeni bir cehenneme çevirmeyi amaçlıyorlar. 
Her yerde olduğu gibi onların çıkarı böyle aşağılık, pis, utanç verici 
oyunlar oynamayı, cinayetler işlemeyi gerektirir.

Yanlış anlaşılmasın; bizim Ermeni Halkıyla hiçbir sorunumuz yok. 
Onlara karşı asla olumsuz bir duygu ve düşünce beslemiyoruz. Keşke 
emperyalist çakallar 100 küsur yıl önce aramıza girmeseydi de eskiden 
olduğu gibi yüzyıllarca süren kardeşliğimiz aynı şekilde devam edip 
gitseydi. Ve bugün ülkemizde milyonlarca Ermeni kardeşimiz de yaşı-
yor olsaydı. Komşu olsaydık, arkadaş olsaydık, dost olsaydık onlarla. 
Şehirlerde, kasabalarda, köylerde, mahallelerde, işyerlerinde yan yana 
olsaydık.

Ama ne çare... Emperyalist haydutlar girdi araya, o trajediyi yaşattı 
bizlere. Her üç halkı da acılara boğdu.

Biz diyoruz ki yetsin artık yaşanan acılar. Bir daha aramıza sokma-
yalım emperyalist haydutları. Onların girdiği her yerde hiç yoksa bile 
düşmanlıklar ortaya çıkar, kötülükler oluşmaya başlar. Kanmayalım 
bunlara.

Bizim dileğimiz ve mesajımız budur... 23 Nisan 2015
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Yedi

Ey Antika Tarihin büyük devrimcisi Kawa’nın
ona hiç de layık olmayan yüzkarası torunları!
Hem Lenin’in üzerine çarpı çeken pankartın 

önünde Pontusçuluk yapacaksın hem de bizim 
karşımıza çıkıp ben solcuyum numaraları 

atacaksın öyle mi?[30]

Ayıp be! Yazık. İnsanın bir kalıbı olur, bin kalıbı olmaz. İnsan gerici 
olur, antikomünist olur, Amerikan işbirlikçisi olur, şeyhçi, mollacı olur 
velhasıl ne olursa olur. Ama hiç değilse neyse öyle görünür, öyle konu-
şur, öyle adlandırır kendini.

Bak Barzani öyle yapıyor. Ben aşiret reisiyim, Barzan Aşireti’nin 
reisiyim, diyor. Ben hiç de solcu molcu değilim, diyor. Ve ben, Ame-
rika’nın müttefikiyim, onun işbirlikçisiyim, diyor. Güney Kürdistan’ın 
en yüksek dağına da kendi Kürt bayrağıyla birlikte Amerikan bayrağını 
dikiyor. İkisini de yan yana dalgalandırıyor. İlköğretim çağındaki Kürt 
çocuklara; “Amerika bize özgürlük getirdi. Teşekkürler Amerika” 
dedirterek şarkılar söyletiyor. Yani Barzani neyse öyle oynuyor. Barza-
ni’nin tek kalıbı var.

Sizse 19 Mayıs’ta Yunan Parlamentosunun önünde Mustafa Kemal 
ve Lenin fotoğrafları üzerine çarpı çeken Yunan, Ermeni ve Kıbrıs Rum 
ırkçılarıyla birlikte sözde Pontus Soykırımı anması yapacaksınız, o 
ırkçılarla birlikte Türklere kin ve nefret kusacaksınız, sonra da bizim 
karşımıza çıkıp biz de solcuyuz, sosyalistiz numaraları çekeceksiniz...

Tabiî bu kadar değil yaptığınız gericilik. Son aylarda sürekli solcu-
yu oynayan Demirtaş’ın da içinde olduğu BDP heyeti olarak (Demir-
taş, Gülten Kışanak, Ahmet Türk’ten oluşan) Amerika’ya gideceksiniz, 

[30] Halkın Kurtuluş Yolu Gazetesi’nin 01 Haziran 2015 tarihli 88’inci Sayısında ya-
yımlanmıştır.



Amerikan Dışişlerinden yani CIA’dan, onun düşünce kuruluşlarından; 
“Suriye için rol iste”yeceksiniz. Bunu da gelip hiç utanıp sıkılmadan 
şöyle diyerek açıklayacaksınız:

“(…) Suriye’de işin çok zor olduğunun farkındalar. Beklentiler 
muhalefetin biraz güçlenmesi yönünde. Kürt muhalefetinin dışlan-
mamasını ve sürece dahil edilmesini talep ettik. Katkı yapmak iste-
diğimizi, rol üstlenebileceğimizi söyledik.”[31]

Açıkça diyorsunuz ki Amerika bize görev ver, yerine getirelim. Hiz-
metimizi yapalım.

Hatırlanacaktır daha önce de Murat Karayılan: 
“ABD’nin müttefiki olabiliriz, düşmanlarımız aynı. ABD bizi 

hep düşmanlarımızın gözüyle gördü. Oysa biz, dost olarak algı-
lanmak istiyoruz... Türklerin aksine, Kürtler fazlasıyla ABD sem-
patizanıdır. Eğilimleri Amerikancılık yönündedir... ABD yönetimi 
Kürtlerin yaşadığı tüm ülkeleri esas alan bir proje oluştursun.”[32]

dedi.
PKK Avrupa Temsilcisi Zübeyir Aydar da aynı görüşü belirtir 

Newsweek muhabiriyle yaptığı bir röportajında:
“Amerika uzaklardan gelen dostumuzdur. ABD’nin Irak’ta ve 

Ortadoğu’da yaptıklarını doğru buluyoruz...”

Yani açıkça diyorsunuz ki Barzani’nin, Talabani’nin Irak’ta oynadı-
ğı rolü biz de Türkiye’de oynamaya hazırız ve heveskârız. Amerika bu 
kapsamda da bir proje oluştursun görevimizi yapalım.

Yani biz Amerikancıyız, diyorsunuz. Apaçık bir şekilde. Peki biz 
size Amerikancı Kürt Hareketi deyince niye kızıyorsunuz öyleyse?

Siz Amerika’ya hitaben; biz Amerikancıyız, diyeceksiniz, biz, siz 
Amerikancısınız deyince de kızacaksınız. Olmuyor bak işte. Ayıp. Ba-
kın Barzani kendisine Amerikancı denmesinden hiç rahatsız olmaz. 
Peki siz niye oluyorsunuz?

İlla ikili oynayacaksınız değil mi?
Tayyipgiller gibi, Doğu Perinçek ve PDA Avanesi gibi Bin Kalıplı 

olacaksınız…

[31] http://www.radikal.com.tr/politika/abd_kurt_sorununu_cok_iyi_anlamis-1086804.
[32] Murat Karayılan’ın 24  Ekim  2006’da  Barzani’nin  yönetimindeki  “Kürdistan  
TV”de  yaptığı açıklama.
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Devrimciliğin öncelikli şartı
Antiemperyalist olmaktır

İşin özeti antiemperyalist değilsiniz. Olmadığınız gibi Amerikancı-
sınız. Onun yandaşı, müttefiki ve eklemlenmiş bir parçasısınız artık.

Bizse Antiemperyalistiz. Lenin gibi, Mustafa Suphi ve Onbeşler 
gibi, Hikmet Kıvılcımlı gibi, Che gibi, Fidel gibi, Chavez gibi, Morales 
gibi, Ho Amca gibi… İşte birinci farkımız bu.

Devrimciliğin alfabesinin birinci harfi antiemperyalist olmaktır. 
ABD ve AB Emperyalistlerine insan soyunun en büyük düşmanları olan 
bu canavarlara karşı olmaktır. Biz karşıyız. Sizse onların yandaşısınız.

Devrimciliğin ikinci şartı
Antifeodal olmaktır

Siz, “Ankara’daki dinsiz Kemal hükümetini devirip İslamın 
yeşil sancağını Ankara kalesine dikeceğiz” diyerek isyan eden Şeyh 
Sait için anma programları düzenliyorsunuz. Ömrünü Ortaçağcı dincili-
ğe adamış Said-i Nursi için anma programları düzenliyorsunuz.

Birçok Kürt ilinde ve ilçesinde “Kutlu Doğum Haftaları” düzenli-
yorsunuz. Tıpkı Tayyipgiller gibi. Pensilvanyalı İmamın tarikatı gibi.

Pensilvanyalı İmama da az övgüler düzmediniz bir zamanlar.
Kürt illerinin mollalarına, şeyhlerine gidip onların ellerini öpüyorsunuz.
Yani siz Antifeodal da değilsiniz. Laik değilsiniz. Ortaçağcılığın ve 

Ortaçağcı din tüccarlarının, din derebeylerinin dostu ve müttefikisiniz.
Bizse devrimciliğin ikinci harfi olarak Antifeodaliz. Yani Ortaçağ-

cılığın tüm altyapı ve üstyapı kurumlarına karşıyız. Laikliğin en tutarlı 
savunucusuyuz.

Devrimciliğin üçüncü şartı
Antişovenist olmaktır

Siz, siyasi kimliğini Türk düşmanlığı üzerine inşa etmiş olan Ermeni 
ve Rum şovenleriyle birlikte Türklere karşı eylemler düzenliyorsunuz. 
Onlarla aynı tezleri savunuyorsunuz. Çünkü siz de siyasi kimliğinizi 
Türk düşmanlığı üzerine inşa ettiniz. Halkların kardeşliğini değil, bir-
biriyle düşmanlaşmasını savunuyorsunuz.

Bizse milletlerin eşitliğini, halkların kardeşliğini savunuyoruz. 
Kürt Sorunu’nun da sizin gittiğiniz yolun tam tersinden gidilerek yani 
devrimci bir tarzda çözülmesini savunuyoruz. İki halkın kardeşçe, yan 



yana, Antiemperyalist, Antifeodal ve Antişovenist bir zeminde birleşe-
rek Demokratik Halk Devrimini gerçekleştirmesini ve Demokratik 
Halk İktidarını kurmasını savunuyoruz. Onun mücadelesini veriyo-
ruz. Her iki halkın da gerçek anlamda eşitliği ve özgürlüğü temelinde 
bir birlikteliği savunuyoruz. Sosyalist bir ekonomi sisteminde Türk-
Kürt Halk Cumhuriyeti’ni kurmanın mücadelesini veriyoruz.

İşte bu kale kurulunca tüm Ortadoğu’nun, Asya’nın ve dünyanın ka-
derinin, gidişinin değişeceğini öngörüyoruz. Emperyalistlerin buralar-
dan kovulacağını ve bu halklar tarafından lanetleneceğini öngörüyoruz.

Yani siz, Antişovenist de değilsiniz.
Bizse antişovenistiz. Devrimci alfabemizin üçüncü harfi de budur.
Bundan sonra olsun bize kalkıp, biz de devrimciyiz, biz de solcuyuz 

numaraları yapmaya kalkmayın artık. Çok yavan ve tatsız kaçıyor. Hiç 
inandırıcı olamıyorsunuz. Kendinizi küçük düşürüyorsunuz böyle yap-
makla üstüne üstlük.

Hiç değilse Barzani kadarcık olsun dürüst olun. Neyseniz öyle gö-
rünün.

Emperyalistler halklarımızı
kan gölünde boğmak istiyorlar

Bakın Sevr haritasına dikkatlice bir. Orada Kürtlere bırakılan böl-
ge, Diyarbakır’la Hakkâri arasında uzanan dar bir şerittir sadece. Diğer 
Türkiye sınırlarının içindeki Kürt illerinin tamamı Ermenistan’la Fran-
sız Emperyalistleri arasında pay edilmiştir. Güney Kürdistan’sa zaten 
İngiliz Emperyalistlerinin sömürgeleştirdiği, yuttuğu bir bölge olarak 
görülür o haritada.

İşte Mustafa Kemal’in önderlik ettiği Türk ve Kürt Halklarının kar-
deşçe ordulaşarak savaşması sonucunda, o savaşın zafere ulaşması ile 
bugünkü statüsüne kavuşabilmiştir ortak ülkemiz.

Eğer böyle bir savaş olmasaydı Ermeniler, Trabzon’dan başlayıp Ki-
likya’ya, İskenderun Körfezi’ne kadar uzanan hattın doğusunda kalan 
geniş coğrafyada tek bir canlı Müslüman bırakmamaya and içmişlerdi. 
Antranik ve Nazar Bekov’un komutasındaki Ermeni Ordusu, ele ge-
çirdiği tüm yerleşim yerlerinde Kürt, Türk, Çerkez kimi bulduysa kun-
daktaki bebelere varıncaya dek katledip geçmekteydi.

Bir de bunu düşünün…
Ha bakın, burjuva Ermenistan ve diaspora Ermenileri bu amaçların-

dan vazgeçmiş değiller. 24 Nisan “Anma”larının sebebi budur. Geçen-
de de hatırlattık size. Ermenistan Anayasa Mahkemesi, açıkça Kars ve 
Moskova Antlaşmaları geçersizdir, diyor. Biz onları tanımıyoruz, diyor. 
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Ermenistan’ın Doğu Anadolu toprakları üzerindeki talepleri meşrudur 
ve bugün de geçerlidir, diyor.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Şerj Sarkisyan da açıkça söyledi bunu 
birkaç yıl önce. Diaspora Ermenilerinin sözcüleri de söylüyor aynı şeyi. 
Bunları hep aktardık biz orijinal halleriyle. Sizin de bilmeniz gerekir 
bunları ayrıca.

Şunu adınız gibi bilin: iki halkın birlikteliği son bulduğu anda yani 
Türk ve Kürt Halklarının birlikteliği bittiği anda karşınızda Burjuva 
Ermenistan Ordusu’nu bulacaksınız. Üstelik de ABD, AB Emperyalist-
leriyle bugünkü Rus Emperyalistlerinin de bu Ermenistan Ordusu’nun 
destekleyicisi olduğunu göreceksiniz. İşte o zaman halklar birbirini bo-
ğazlamaya girişecektir. Türk, Kürt ve Ermeni Halkları arasında kanlı bir 
boğazlaşma yaşanacaktır. Ve bölgemiz kan deryasına döndürülecektir…

İşte biz, Kürt Halkını bundan sakındırmak istiyoruz. Türk ve Kürt 
Halkları başta gelmek üzere her üç halkı da böyle bir katliamdan sa-
kındırmak istiyoruz. Emperyalistlerin oyununa gelinmesin ve peşlerine 
takılınmasın istiyoruz. Tam tersine o emperyalist haydutları bölgemiz-
den birlikte kovalım ve meseleleri kendi aramızda eşitlik ve kardeşlik 
anlayışı içinde çözelim istiyoruz.

Fakat siz yolunuzu seçmişsiniz. Amerika’yla, AB Emperyalistleriy-
le eklemlenmişsiniz. Tüm emperyalist işbirlikçileri, halkları ne kadar 
temsil ediyorsa siz de Kürt Halkını o kadar temsil ediyorsunuz. Yani 
Tayyipgiller Türk Halkını ne kadar temsil ediyorsa siz de Kürt Halkını 
o kadar temsil ediyorsunuz.

Sonunda mutlaka halklar kazanacak
Ne yaparsanız yapın, neyi başarırsanız başarın, neyi kurarsanız ku-

run sonunda emperyalist efendilerinizle birlikte yenileceksiniz.
Biz Türk ve Kürt Komünistleri olarak eninde sonunda devrimci 

prensipler çerçevesinde birleşerek savaşacağız ve Demokratik Halk İk-
tidarını kuracağız. Türkistan ve Kürdistan Halk Cumhuriyeti’ni kuraca-
ğız. Tabiî bu Sosyalist bir Cumhuriyet olacaktır. Ve de antiemperyalist 
bir cumhuriyet olacaktır. Bu cumhuriyet, tüm dünyanın mazlum ülke-
lerinin ve halklarının müttefiki ve en kararlı yenilmez kalesi olacaktır.

Unutulmasın, emperyalizm bir ayağı çukurda ölüm çağına girmiş 
kapitalizmdir. Kıvılcımlı Usta’nın deyişiyle “Geberen Kapitalizm”-
dir. İşte o emperyalizmle birlikte onun temsilcileri de, işbirlikçileri de, 
yardakçıları da, hizmetkârları da yok olup gidecektir.

Devrim hakkı biricik meşru, tarihsel haktır. Devrimler durdurula-
maz. Geciktirilebilir sadece. Ama sonunda mutlaka gerçekleşir.

Biz devrimciyiz. Hem de gerçek devrimci… 20 Mayıs 2015
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Sekiz

Sivas Katliamı’nın asıl faili...[33]

Saygıdeğer arkadaşlarım,
Sözlerimize, namuslu şairimizi Şükrü Erbaş’ın şu dizeleriyle başla-

yalım:

MADIMAK 22 YILDIR YANIYOR
Bir otel odasında gencecik çocuklar
Çırpındıkça bir yudum soluk için
Üzerine benzin döküp oynayanlar
Onlar birgün öpmeye eğilince çocuklarını
Dudaklarında duman ve yanık et kokusu
Boğum boğum tıkamaz mı soluklarını?..
Sevgisiz bir Tanrının kinle büyüttüğü
Ölüme tapınan o siyah adamlar
Onlar birgün yağmurlardan sonra
Güneş salkım salkım dallarda yanarken
Rüzgârdan utanıp sudan korkmazlar mı?..

Bundan 22 yıl önce 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta 35 canımız yandı, 
canavarca katledildi. Aydınlarımız, sanatçılarımız, daha hayatlarının 
baharında olan gencecik fidanlarımız, insanlıktan çıkmış vahşi hayvan 
çığlıkları atan Ortaçağcı cellâtların ateşiyle yandı, yakıldı, küle döndü.

[33] Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Ankut Yoldaş’ın 02 Temmuz 2015 
tarihinde yaptığı ve Halkın Kurtuluş Yolu Gazetesi’nin 01Ağustos 2015 tarihli 90’ıncı 
Sayısında yayımlanan değerlendirmesidir.



104

Sivas Katliamı’nı engelleyecek bir tek yürekli
devlet yetkilisi ya da asker çıkmadı

Bu canavarlık tam 8 saat sürdü. Yani tam bir iş günü boyunca sürdü. 
Ve devlet sadece seyretti bu cinayeti, kılını kıpırdatmadı. O devletin 
Cumhurbaşkanlığı makamında oturan Süleyman Demirel’di, Başba-
kanlık koltuğunda oturan Tansu Çiller’di, Başbakan Yardımcılığı kol-
tuğunda oturan ve o günkü devletin tek iyi niyetli ama aynı oranda da 
inisiyatifsiz, zavallı bir ibişten başka bir şey olmayan kişisi Erdal İnö-
nü’ydü. Genelkurmay da bölgedeki yerel askeri yetkililer de parmakla-
rını oynatamadılar, seyirci olmanın dışında hiçbir tepki gösteremediler.

Oysa bu Ortaçağcı caniler güruhunu oradan uzaklaştırmak için bir 
manga asker yeterdi, ya da namuslu bir polis şefinin yönetimindeki bir 
karakol kadrosunu oluşturan polis yeterdi. Havaya birkaç el ateş etse-
lerdi bu güruh birbirlerini çiğneyerek bir iki dakika içinde dağılıp, o 
alanı boşaltıp, kaçıp gideceklerdi. Ama bunu yapmaya kimsenin eli var-
madı, kimsenin cesareti yetmedi.

Demirel’ler, Tansu Çiller’ler ve onların geri planında duran Ameri-
ka, Kontrgerilla elbette bu canavarlığın yapılmasını istiyordu, başarıl-
masını istiyordu ve bu işin planlayıcısı konumundaydı. Genelkurmay-
daki zavallılar sürüsü bol yıldızlı generaller de NATO tarafından içi bo-
şaltılmış, ruhları, cesaretleri alınmış birer zavallı insan konumuna dü-
şürülmüşlerdi. Onlar da bir tavır koyamadılar. Hâlbuki Genelkurmayın 
inisiyatifli bir iki generali tavır koysaydı ya da yerel askeri yetkililerden 
bir subay ya da bir başçavuş tavır koysaydı, bu cinayet işlenmezdi. Ama 
öyle görünüyor ki, NATO onlarda da cesaret ve inisiyatif bırakmamış.

Sivas Katliamı’nda kendini gösteren Ordu’daki ruh 
çürümesi “Ergenekon Davası”nda hezimete yol açtı
Nitekim ordumuzdaki bu vahim ruh çürümesini “Ergenekon Davası” 

adlı CIA operasyonunda da apaçık gördük. Orada da CIA tarafından plan-
lanıp yerel taşeronlara verilen ve onlar eliyle uygulatılan “Ergenekon Da-
vası” denen operasyon, Genelkurmayın ve komuta kesiminin tam bir tes-
limiyetiyle bugünkü tahribatına ulaşabildi, vahim sonucunu yaratabildi. 
Bu operasyonun ilk adımında yani Hurşit Tolon ve Şener Eruygur Paşalar 
tutuklandığında Kandıra Cezaevi’ne gittik. Orada dedik ki: “Bu hukuki 
bir dava değil, hukuki savunmalar yapmakla tam da Amerika’nın istediği 
tuzağa düşmüş oluruz. Bu bir CIA operasyonu. Amacı; Türk Ordusu’nun 
laik, Mustafa Kemal gelenekli, yurtsever insanlarını, kadrolarını ve Tür-
kiye’nin aydınlarını tasfiye etmek, pasifize etmek, terörize etmek ve Yeni 
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Sevr’e giden yolun önündeki engelleri kaldırmaktır. O bakımdan, bu-
nun karşısına açıkça meydan okuyarak çıkmak durumundayız. Biz, Türk 
Ordusu’nun Mustafa Kemal gelenekli, yurtsever, laik askerleriyiz. Siz 
ise bu milletin ve bu vatanın CIA’nın emrindeki düşmanlarısınız. Size 
teslim olmayacağız. Burada yargılanması gereken sizlersiniz, vatana ve 
halka ihanetten dolayı, diyeceksiniz”, dedik. “Fethullah’ın yargıçlarına, 
Tayyipgiller’in adli, idari yetkililerine böyle meydan okuyacaksınız. Bu 
operasyon ancak böyle bertaraf edilebilir, püskürtülebilir”, dedik.

Ama kabul ettiremedik. Yapmaya yürekleri yetmedi. Nitekim sonra-
dan Hurşit Tolon Paşa’nın Tayyipgiller’e teslimiyetiyle de bu cesarete 
sahip olmadığı meydana çıktı. Bu paşaların en cesur görünenlerinden 
Çetin Doğan cezaevinde bizimle, yoldaşlarımızla çok samimi bir şekil-
de sohbetler etti, görüştü. Ama dışarıya çıktığı aralıklarda bizimle gö-
rüşmeye cesaret edemedi, bizden kaçındı. Bu gözü kara komünistlerle 
bir arada görünürsem başımdaki bela daha da büyür ve kalıcılaşır, iyi-
si mi bunlardan uzak durayım. Belki böylece kendimi affettirebilirim, 
anlayışına düştü, savruldu. O yüzden ciğeri beş para etmez yerli taşe-
ronlar, Türk Ordusu’nun, Türk aydınlarının, üniversitelerin, yazarların 
başına bu belayı sardılar, onları Silivri zindanlarında yıllarca yatırdılar.

Neyse. Bu, işin bir başka yönü, yoldaşlar.

Sivas Katliamı’nın asli faili CIA
Tayyipgiller’in de yetiştiricisidir

Şimdi gelelim 2 Temmuz’da Sivas’ta canlarımızı katledenlerin geri 
planındaki güçlerin kimler olduğuna.

Daha önce de defalarca söylediğimiz gibi, ülkemizdeki ve bölge-
mizdeki bütün vurgunların, bütün katliamların, bütün ihanetlerin so-
rumlusu, birinci planda gelen suçlusu ABD Emperyalistleridir, AB 
Emperyalistleridir ve onların yerli, hain, işbirlikçileridir. Bu katliam-
da da onlar birinci planda suçludurlar. Katliamın baş yerli taşeronu 
Tayyipgiller’dir. Onun yetiştiricisi Molla Necmettin’in Refah Parti-
si, Fazilet Partisi, Saadet Partisi’dir, yoldaşlar. Nitekim katliamda rol 
oynayan dönemin Sivas Belediye Başkanı Temel Karamollaoğlu ve 
onun ekibi, bu partinin yani Molla Necmettin’in partisinin insanlarıdır. 
Bu alçak cani, katliam sürerken bir yükseğe çıkıp kalabalığa seslenmiş 
ve onlara “Gazanız mübarek olsun”, demiştir.

Ve bu cellâtların bir kısmı, onların avukatları, Molla Necmettin’in ve 
Tayyipgiller’in partilerinde bakanlık yapmıştır, milletvekilliği yapmıştır.

Ve zaman aşımına uğratılarak bu insanlıktan çıkarılmış canavarlar 
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sürüsü tahliye edildiğinde ne demişti Tayyip Erdoğan?

“Milletimize hayırlı olsun bu sonuç. İçeride yatan o insanların 
da dışarıda aileleri vardı, yakınları vardı, onlara kavuştular.”

Böylece cellâtlardan yana olduğunu apaçık şekilde itiraf etmişti.
Yine katliam anının Başbakanı Tansu Çiller katliam akşamı ne de-

mişti ilk açıklamasında?

“Dışarıda bulunan insanlarımıza (yani cellâtlara – Nurullah An-
kut) herhangi bir zarar gelmemiştir.”

Düşünebiliyor musunuz, içeride 35 can yanmış, umurunda değil 
kadının. Dışarıdaki canilere bir zarar vermedik, diyor. Yani koltuk ve 
makam peşinde. Yani Amerika’dan, CIA’dan aldığı emrin başarıyla uy-
gulanışının memnuniyeti, sevinci içinde.

İşte bunlar böyledir, yoldaşlar. Hep diyoruz ya, bunlarda insanlıktan, 
vicdandan, namustan, ahlâktan eser bulamazsınız, diye. İşte bir kanıtı 
daha. Bunlar sureti insan… Ruh bakımdan insanlıkla ilgileri kalmamış 
bunların.

Şu anda CHP’de oynayan fırıldak, Kemal Kılıçdaroğlu’nun aşağılık 
bir dümenle CHP Genel Başkan Yardımcılığına getirdiği kaşar Ortaçağ-
cı Mehmet Bekaroğlu da bu katliamın asli sorumlularındandır. Çünkü 
o da aynı yolun yolcusudur, Molla Necmettin’in partisinde yıllarca par-
lamenterlik yapmıştır, diğer cellâtlarla yan yana...

ABD Emperyalistlerinin “Yeşil Kuşak Projesi”nin 
amacı Sosyalizme karşı set oluşturmaktır

İkinci Emperyalist Paylaşım Savaşı sonrasında ABD Emperyalist-
leri, emperyalizmin dünya jandarmalığını İngiltere’den devraldılar. O 
savaş sonrasında sosyalizm Doğu Avrupa’ya yayılmıştı ve büyük bir 
gelişim içindeydi. İşte ABD Emperyalistleri ve CIA, buna karşı önlem 
almakta gecikmedi. Yoksa sosyalizm hızla Güney’e, İslam ülkelerine 
yayılabilirdi. Bunu durdurmak için hemen “Yeşil Kuşak Projesi” adını 
verdiği hainane, alçakça bir proje hazırladı ve bunun bölgede uygula-
nışını denetlemek, yönetmek üzere Graham Fuller adlı bir CIA şefini 
Ankara’ya, Ortadoğu İstasyon Şefi olarak atadı. Yıllarca burada görev 
yaptı bu hain, bu canavar, bu alçak. Bir röportajını da yayımlamıştık bu 
alçak adamın. Projesiyle ilgili bir soruya şöyle yanıt vermişti:

“Ama siyasal İslam sosyalizmin yayılması karşısında çok önem-
li bir set oluşturuyordu.”
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Yani amaç buydu, yoldaşlar. Milyarlarca dolar, başta Suudiler gel-
mek üzere Körfez’in petrol zengini emirliklerinden, şeyhliklerinden, 
krallıklarından alındı ve tüm İslam ülkelerindeki tarikatların ve Siyasal 
İslam’ın, Ortaçağcılığın geliştirilmesi için kendi oluşturdukları örgüt-
lere aktarıldı. Mesela Türkiye’de “Komünizmle Mücadele Derneği” 
kurdular. “İlim Yayma Cemiyeti”ni kurdular. 1950 sonrası, İmam Ha-
tip Okulları pıtrak gibi çoğalarak Anadolu’nun her yerine yayılmaya 
başladı hızla. Tarikatlar yine aynı oranda örümcek ağları gibi sarmaya 
başladı Türkiye’nin dört bir yanını ve giderek İmam Hatip Okullarının 
sayısı 600’e ulaştı. Her yıl ortalama 60 bin civarında mezun verir oldu 
bu okullar. Tarikatlar her yıl ortalama 10 bin civarında Kur’an kursları 
aracılığıyla, eliyle mezun verir oldular. Çünkü Kur’an kurslarının tama-
mı belli tarikatların yönetimindedir, onların elindedir.

Böylece Muaviye, Yezid İslamı, modern deyişiyle CIA, Pentagon 
İslamı’yla doktrine edilmiş yüz binlerce insan, genç yetiştirilip topluma 
salındı ve o insanlar toplumun bürokratik kademelerinde görev, mevki 
sahibi oldular ve kademe kademe bu Ortaçağa doğru savruluş ilerledi, 
gelişti, güçlendi. Menderes’ler, Demirel’ler, Özal’lar, Ecevit’ler tüm bu 
Ortaçağcı gidişin sorumluları ve suç ortaklarıdır. Yani Tayyipgiller’in 
yetiştiği tarlayı gübreleyen, sulayan, aktaran, bakımını yapan bu adını 
andığımız Amerikan işbirlikçisi, hain, koltuk, makam düşkünü insan 
sefaletleridir. İşte o tarlada yetişti Tayyipgiller ve boynuzun kulağı geç-
mesi gibi geride bıraktıklarının tümünü geçtiler ve Türkiye bugünkü 
Ortaçağın karanlıklarına getirildi, düşürüldü, yuvarlandı.

İşte Sivas Katliamı’nı gerçekleştiren caniler de bu projenin yetiştir-
diği kişilerdir. Bu projenin insanlıktan çıkardığı, canavarlaştırdığı insan 
suretindeki yaratıklardır. İnsan vicdanı taşıyan, insan şefkatinin zerresi-
ni taşıyan bir insan, bırakalım bir insanı ateşte yakmayı, bir böceği bile 
ateşin içine atamaz. Onun bile yanmasına vicdanı, yüreği elvermez. İşte 
Sivas’ın canileri böylesine insanlıktan çıkmış, canavarlaştırılmış yara-
tıklardır ve onları o hale getiren hep ABD Emperyalistleriydi, CIA’ydı, 
Washington’du, Pentagon’du, yoldaşlar.

CIA Afganistan ve Pakistan’daki ilerici iktidarlara karşı 
Ortaçağcıları silahlandırdı

Afganistan ve Pakistan, 1970’li yıllarda ileriye açık bir şekilde ge-
lişimini sürdüren ülkelerdi. Pakistan’da sosyal demokrat Zülfikar Ali 
Butto iktidardaydı, onun hükümeti iktidardaydı. Ve katledilişinden kısa 
süre önce Abdi İpekçi’ye verdiği bir röportajda aynen şöyle söylüyordu 
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Zülfikar Ali Butto:

“Tabiî biz Müslüman bir ülkeyiz ben de halkımın inançlarını 
benimsiyorum ama ekonomide tümüyle Marksizmin tahlillerine, 
tespitlerine katılıyorum.”

Yani böylesine iyi niyetli, iyi kalpli ve aydın bir kişiy-
di Zülfikar Ali Butto. CIA hemen yok etmek için planlar hazır-
ladı ve Ziya Ül Hak adlı satılmış bir general aracılığıyla bir fa-
şist darbe yaptırdı Pakistan’da. Zülfikar Ali Butto’yu tutuklattı 
ve göstermelik sahte bir mahkemede güya yargılattı ve idam etti. 
Sene 1979. Afganistan Ordusu’ndaki Mustafa Kemal geleneğinden 
esinlenen aydın, ilerici, yurtsever subaylar Sosyalist Afganistan Halk 
Partisi’yle el ele vererek, omuz omuza vererek sosyalist bir devrim ger-
çekleştirdiler. Ve sosyalizmi uygulamaya, örgütlemeye, sosyalist üreti-
mi baştan aşağıya örgütleyip düzenlemeye giriştiler.

Yine CIA hemen harekete geçti. Pakistan’da on binlerce medrese 
açtı ve tüm İslam ülkelerinde “Yeşil Kuşak” çerçevesinde yetiştirmiş 
olduğu gericileri, Ortaçağcıları Pakistan’a çağırıp bu medreselere dol-
durdu. Orada CIA İslamı’yla doktrine etti, askeri eğitimden geçirdi, si-
lahlandırdı ve Afganistan’daki sosyalist iktidarın üzerine sürdü.

O yıllarda Charlie Wilson aldı Teksaslı bir kongre üyesi vardır. Ame-
rikan Deniz Harp Okulunda yetişmiş, CIA’da merkezi bir konuma yük-
selmiş bir alçaktır bu kişi. ABD Kongresinden Afganistan’da yürütüle-
cek bir operasyonun kararını çıkardı. Kongreyi buna ikna ederek böyle 
bir operasyonun Kongreden geçmesini sağladı. Tabiî bunun da akıl ho-
cası CIA’nın 1950 sonrasının en önde gelen birkaç büyük teorisyeninden 
Zbigniew Brzezinski idi. İkisi el ele vererek bu operasyonu oluşturdular, 
projelendirdiler ve kongreden geçirip uygulamaya soktular.

Hollywood, “Charlie Wilson’ın Savaşı” adlı bir de filmini çevir-
di bu operasyonun. Operasyona “Syclone Operasyonu” adını verdiler. 
Filmde Hollwood’un en önde gelen aktris ve aktörleri rol aldı: Tom 
Hanks, Julia Roberts, Phillip Seymour Hoffman.

Julia Roberts, Hollwood’un en çok kazanan kadın aktristiydi bir dö-
nem ve film başına aldığı ücret 12 milyon dolar idi. Hep deriz ya; Hol-
lwood’u da CIA yönetir, diye. İlgilenen arkadaşlar izleyebilirler “Charlie 
Wilson’s War” adıyla çevrilmiş olan bu filmi. Brzezinski, işte burada da 
görüldüğü gibi, Usame Bin Laden’le yan yanalar ve modern bir makineli 
tüfeğin kullanışını çalışıyorlar, yoldaşlar. Bu Usame Bin Laden, bu da 
Brzezinski. (N. Ankut burada fotoğraf göstermektedir.) İnternet sitelerin-
de ikisinin pek çok yan yana çekilmiş görüntüsünü bulabilir arkadaşlar.
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Ne diyor Brzezinski bugün?
“Yine yaparım.”
Charlie Wilson adlı kongre üyesi, Teksaslı kongre üyesi, burada 

Afgan kılığında ve Afgan Ortaçağcılarla yan yana, sevinç içinde gör-
düğümüz gibi projesinin başarıyla uygulanmasından dolayı. CIA bu 
projeye, internette rastladığımız bazı İngilizce metinlerden edindiğimiz 
bilgiye göre, 3 ile 20 milyar dolar arasında para harcamış, yoldaşlar. Bu 
proje, CIA’nın tarihindeki en büyük birkaç projeden biriymiş.

Sosyalist Kamp 1991’de çöktü ne yazık ki. Muhammet Necibullah 
yönetimindeki, liderliğindeki; bu yiğit devrimci liderliğindeki sosya-
list iktidar, 2 seneye yakın daha tek başına dayandı Ortaçağcılara karşı. 
Oysa dışarıdan tek kuruş maddi yardım ve bir tek mermi alamıyordu. 
Tamamen kuşatılmış durumdaydı. Ortaçağcılarsa dünyanın en gelişkin 
askeri silahlarıyla donatılmışlardı ve her türlü maddi yardım oluk oluk 
akıyordu kendilerine ve operasyonu tamamen Pentagon’un, CIA’nın 
askeri yetkilileri yönetiyordu, arkadaşlar. Bu operasyonda CIA, 40 yıl-
lık NATO müttefiki Türkiye’ye vermediği Stinger füzelerini bu Afganlı 
gericilere verdi. Ve onlar, Afganistan’ın hava gücünü bu füzelerle tama-
men etkisiz hale getirdi. Yani böylesine modern silahlarla donattı CIA, 
gericileri. İlgili arkadaşlar arama motoruna “Afgan mücahidi” yazıp 
aratırlarsa bu konuda pek çok bilgiye ulaşırlar.

2 yıl sonra, ne yazık ki, Afganistan’daki sosyalist iktidar yıkıldı. Ve 
bütün uyarılara rağmen yiğit Muhammet Necibullah ülkesini terk etme-
di. O terk etmeyince yiğit kardeşi de; “Ben de kalacağım, abimi yalnız 
bırakmayacağım.”, dedi. O da terk etmedi ve yiğitçe Ortaçağcı geri-
ciler elinde can verdiler. Ve ölüme giderken bile devrimci inançlarını 
ve sloganlarını haykırdılar. Böylesine yiğit, namuslu insanlardı Afgan 
devriminin bu öncüleri, liderleri.

CIA, Afganistan’da yetiştirdiği Ortaçağcıları 
antiemperyalist hükümetlere karşı

kullanmaya devam ediyor
İşte Ortaçağcılara beşiklik eden ya da fidelik eden Pakistan’ı, Afga-

nistan’ı böyle gericileştirdi Amerika. CIA ve Afgan Devrimi yenilgiye 
uğradıktan sonra bu Ortaçağcıları başka yerlerde kullandı.

Mesela Cezayir’de kullandı antiemperyalist hükümete karşı “Silahlı 
İslami Grup” adı altında. Gencecik lise öğrencisi kızları bile başları açık 
diye koyun gibi yere yatırıp boğazlarını keserek katletti bu caniler örgütü.
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Yugoslavya’da kullandı aynı gericileri. Çeçenistan’da kullandı. 
Sonra Irak’ta, Libya’da kullandı ve Suriye’de kullandı, yoldaşlar.

Bunların tamamı silahlı eğitimden geçmiş, insanlıktan çıkarılmış, 
canavarlaştırılmış, Ortaçağcı güruh. Bu güruhu, Arap ülkelerinin en la-
iki, en demokratı ve gelir adaletsizliğinin yani zengin ve fakir sınıflar 
arasındaki farkın en az olduğu ülke olan Suriye’de “Özgür Suriye Or-
dusu” adı altında kullanmaya başladı ve laik Beşşar Esad yönetimini 
devirmek istedi. Amaç “BOP”un hayata geçirilmesiydi. Yani Suriye’nin 
de Alevi bölgesi, Sünni bölgesi ve Kürt bölgesi olarak 3 parçaya bölün-
mesiydi amaç. Nitekim bugün onu gerçekleştirmiş durumda ne yazık ki. 
IŞİD, El Kaide’nin bir parçası, onun bünyesinde oluşmuş bir hareket ve 
2006’da ortaya çıktı. 2006’ya kadar El Kaide içindeydi, arkadaşlar. 2 
sene öncesine kadar Suriye’de elbirliğiyle yani aralarında hiçbir prob-
lem olmaksızın Beşşar Esad yönetimine karşı savaştılar “Özgür Suriye 
Ordusu” adı altında, o oluşum içerisinde.

Amerikancı Kürt Hareketi’nin
Suriye’de Ortaçağcılarla ittifakı

Amerikancı Kürt hareketi de yani PKK ve onun bir kolu olan PYD, 
YPG de bu oluşum içinde yer aldı. Nitekim 2012’de, hem Suriye’deki 
Ortaçağcılar, IŞİD de içlerinde olmak kaydıyla, yekvücut iken hem de 
Türkiye’deki tüm gericiler Hizbullah’tan, Fethullah’ına kadar bu hare-
keti desteklerken, PKK de açıkça bu hareketin yanındaydı.

Ona bir tek kanıt: 17 Mart 2012’de bir eylem gerçekleştiriyorlar 
Diyarbakır’da. “Suriye Halkına destek eylemi”, eylemlerinin adı da. 
Haksöz Haber adlı bir sitede çıkmış bu haber. İki paragraf okuyalım:

“Diyarbakır’da Baas vahşeti protesto edildi.
Ofis Büyükşehir Konukevi önünde bir araya gelen Müslüman-

lar, Eset (dikkat edelim Tayyip’in ağzıyla konuşuyorlar. – N. Ankut) 
diktatörlüğünün gerçekleştirdiği vahşeti açtıkları pankartlar, taşı-
dıkları dövizler, attıkları sloganlar, okudukları basın açıklaması ve 
yaptıkları duayla protesto ettiler.

“Dün Hama bugün Humus
“Özgür-Der, Mustazaf-Der, Ay-Der, Memur-Sen, Diyanet-Sen 

gibi kurumlardan oluşan “Diyarbakır, Suriye Halkıyla Dayanışma 
Platformu”nun organize ettiği ve BDP’li vekil Aysel Tuğluk, Sur 
Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş, Kürt aydınlarından İbrahim 
Güçlü ve Sıtkı Zilan gibi isimlerin de destek olduğu eylemde Baas 
diktasına hayır, Suriye’de katliama son, dün Hama bugün Humus, 
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Katliam sürüyor, Suriye halkı direniyor, Baas diktası yıkılacak, İs-
lami direniş kazanacak, Katil Baas Ordusuna karşı yaşasın Suriye 
halkının özgür ordusu, pankartları açıldı.”[34]

Haber 8 sayfalık uzun bir haber. Bu kadarı yeterli galiba anlaşılması 
için. Ayrıca bu eylemin videosu da var internette, yoldaşlar. “İlke ha-
ber ajansı.com.” adlı sitede videosunu da isteyen arkadaşlar izleyebi-
lir. 8,5 dakika uzunluğunda bir video. Bir resim gösterelim burada. Re-
sim, “Özgür-Der’in” sitesinde. İşte Ortaçağcılar bildirilerini okuyorlar 
burada. En sağ köşede de Aysel Tuğluk Hanımefendi duruyor. Ellerini 
göğsünde kavuşturmuş vaziyette. İşte aynı resim burada daha büyük 
şekilde, daha netçe görünüyor.

Yani demek istediğimiz yoldaşlar, bizim PKK, HDP hareketi de 
2012’ye kadar yani IŞİD Rojova’ya saldırıncaya kadar ve Irak’ta Bar-
zani bölgesine saldırıncaya kadar tam anlamıyla kaynaşık durumdaydı 
bunlarla, hiçbir sorun yoktu aralarında. Hatta 11 maddelik bir anlaşma 
da yaptılar, Beşşar Esad’ı devirdikten sonra Suriye’yi nasıl paylaşacak-
larına dair. “Özgür Gündem”de bu anlaşmanın maddeleri de yayımlandı.

Bu madrabazlar, bilindiği gibi, Ortaçağcılığıyla ünlü Altan Tan’ın 
yanında, yine aynı ayarda Ortaçağcı kaliteye sahip Hüda Kaya’yı, 
MAZLUM-DER eski başkanı Ayhan Bilgen’i, Seher Akçınar Bayar’ı 
ve Tayyipgiller’in AKP’sinin kurucularından ve Genel Başkan Yardım-
cılarından olan vurguncu Ortaçağcı Dengir Mir Mehmet Fırat’ı da Mec-
lise taşımıştır.

MAZLUM-DER, hatırlanacağı gibi, bu katliamın bilfiil merkezin-
dedir. Katliamdan bir gün önce Sivas yakınındaki bir otele gelip mevzi-
lenmiştir bunlar. Katliam günü örgütlü bir şekilde otelin önüne gelmiş-
ler ve diğer canilerle el ele vererek cellatlıklarını gerçekleştirmişlerdir. 
MAZLUM-DER’in katliamdaki bu rolünü Çalışma eski bakanlarından 
Mustafa Kul belgesiyle ortaya çıkarmıştır...

Demek ki bizim HDP’nin bu Sivas’ın canileriyle, Suriye’deki 
IŞİD’le bir sorunları yok, yoldaşlar. Ne zaman ki IŞİD bunlara saldırdı, 
o zaman bunlar bir anda IŞİD düşmanı oldular.

[34] http://www.haksozhaber.net/diyarbakirda-suriye-halkina-destek-eylemi-28398h.htm.
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PKK
Ortaçağcıları yaratan ve yöneten ABD’nin

Ortadoğu’daki kara gücü olmuştur
Şimdi apaçık gördük işte, Taliban’ı da, El Kaide’yi de, IŞİD’i de 

yaratan, var eden, yetiştiren, doktrine eden kimdir?
CIA’dır, Pentagon’dur, ABD’dir, ABD Kongresi’dir, Washing-

ton’dur.
PKK de ne yazık ki, 1991’den bu yana Amerika’yla tam anlamıyla 

kaynaşmış, tencere kapak gibi birbirlerine uymuş durumdadır. Bunlar 
Ortadoğu’da Amerika’nın bölgesel kara güçleridir. Hani bir CIA ajanı  
(Robert Baer) açıkladı ya iki sene kadar önce;

“Niye kriz bölgelerine kendi askerlerimizi gönderelim, asker-
lerimiz kayıp versinler. Bırakalım bunları, birbirlerine karşı kış-
kırtalım, birbirleriyle savaştıralım, bunlar birbirlerini öldürsünler, 
bizim amacımız için, bizim çıkarlarımız için.”

İşte tam da bunu yapıyorlar, yoldaşlar. Suriye’de de, Türkiye’de de, 
tüm Ortadoğu’da aynen bunu uyguluyorlar. Dikkat edersek, ABD sade-
ce hava gücü, bunlar bölgesel kara gücü artık. IŞİD de, PKK de, PYD 
de, YPG de ABD’nin bölgedeki kara güçleri, kara ordusu. Bunu Obama 
da çok açık bir şekilde itiraf ediyor. Pazartesi günü yani şu geçtiğimiz 
Pazartesi günü Pentagon’da bir brifing verildi. Obama da bu brifinge 
katıldı ve brifing sonrası aynen şu cümleyi söylüyor:

“Son bir yılda, sahada etkin bir ortağımız olduğunda IŞİD’in 
geriye itilebileceğini gördük.”

Ne diyor?
PYD, YPG, PKK için sahada etkin bir ortağımız, diyor.
Demek ki kimmiş YPG, PYD?
Amerika’nın sahadaki etkin ortağıymış.
Biz bunu söyleyince bize kızıyorlar. Amerikancı Kürt Hareketi de-

yince kızıyorlar. Biz bunu dediğimiz için faşist oluyoruz. Öyle suçlu-
yorlar bizi. Obama deyince hoşlarına gidiyor ama. Ne güzel diyorlar, 
bak Obama bizi ortak görüyor, ne iyi. Seviniyorlar, gururlanıyorlar 
bundan yoldaşlar ve kutlama yapıyorlar. Zafer kazandık Suriye’de diye, 
Kobani Zaferi, diye.

Hayır!
Zaferi Amerika kazandı, yoldaşlar. Zafer Amerika’nın.
Amerika BOP’u uyguluyor.
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Ne dedi 2003’te Condoleezza Rice?

“Fas’tan Basra Körfezi’ne kadar yer alan Ortadoğu’da 22 dev-
letin sınırları yeniden belirlenecek. Değiştirilecek ve yeniden belir-
lenecek.”

İşte o plan uygulanıyor. O yüzden uygulanan plan Amerika’nın pla-
nı, kazanılan zafer Amerika’nın zaferi.

Peki, Amerikancı Kürt Hareketi niye seviniyor?
Bu rauntta çıkarları örtüşüyor. Amerikancı Kürt Devleti de, buna 

paralel olarak davranıyor: Hani BOP haritasında “Free Kurdistan” diye 
adlandırılan devlet oluşturuluyor ya... Bunun sevincini yaşıyorlar.

BOP’un ortaya çıkaracağı sonuç:
Türk-Kürt-Ermeni halklarının kanlı boğazlaşmaları
Ama maçın kaderini belirleyecek olan ya da maçın skorunu belir-

leyecek olan son raunttur, yoldaşlar. Daha son raundu görmedik. Eğer 
Türkiye parçalanır ise ve Amerikancı Kürt Devleti oluşturulur ise ve 
Türk ve Kürt Halkı yani bin yıldır kardeşçe birlikte yaşayan halklar bir-
birinden ayrılır ise o zaman maçın son raundu başlayacak. O zaman Ku-
zey Doğu’dan etkin hava gücüyle, ağır silahlarla donatılmış Ermeni Or-
dusu Kürt illerine doğru ilerleyecek. Bunu gizlemiyorlar, açıkça beyan 
ediyorlar. Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’da söylüyor.

Ne diyor?
“Karadağ’ı biz aldık, Ağrı’yı gençlere bıraktık. Ağrı’yı siz halle-

deceksiniz” ve gerisini tabiî...
Ermenistan Anayasa Mahkemesi ne diyor?

“Kars ve Moskova Anlaşmalarını tanımıyoruz. Batı Ermenis-
tan’daki ve oradaki 6 vilayetteki haklarımız bakidir. Onları alma-
dan Türkiye’ye bir barış, bir dostluk olamaz.”

Amerika’daki Ermeni Diasporasının temsilcisi de aynı şeyi diyor. 
Açık. İşte o zaman olan halklara olacak. Türk Halkına olacak, Kürt Hal-
kına olacak, Ermeni Halkına olacak. Ve ABD Emperyalistleri, halkları 
burada da birbirine boğazlatacaklar ve Kürt illerinin bir bölümünü kap-
sayan büyük Amerikancı Ermenistan devleti kurulmuş olacak.

Belki bugünkü PKK yöneticileri; ya tamam TC’nin işini bitirelim 
de Ermenistan’la sonra hesaplaşırız, diye düşünüyor olabilirler. Ama 
bu yanlış bir hesap.

Şimdi bakın. Amerika; aynı, geçen haftaki brifingde, Pentagon bri-
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finginde diyor ki:

“Son bir yılda ABD IŞİD mevzilerine 5 binden fazla saldırı yaptı.”

Düşünebiliyor musunuz yoldaşlar?
5 binden fazla saldırı.

“IŞİD’in ağır silahlarını vurdu, zırhlı araçlarını vurdu, konvoy-
larını vurdu, askeri cephaneliklerini vurdu, bomba üretim tesisle-
rini vurdu, eğitim kamplarını vurdu, karargâhlarını vurdu”, diyor.

O sayede IŞİD geriletebildi Kobani’de, Tel Abyad’da. Demek ki 
Kobani ve Tel Abyad zaferimiz dedikleri, Amerika’nın zaferidir, yol-
daşlar. Amerika hava gücünün sayesinde kazanılan bir zafer. Eğer bu 
hava gücü olmasa ne Rojova bırakacak IŞİD, ne Barzanistan. IŞİD kar-
şısında bile bu duruma düşürülürse, hava kuvvetlerine ve zırhlı askeri 
silahlara sahip olan Ermenistan Ordusu karşısında ne duruma düşülece-
ği apaçık meydanda, yoldaşlar.

İşte o bakımdan biz Kürt Halkına diyoruz ki; bin yıldır kardeşiz, bir-
likte yaşadık. Devrimci bir cephede birleşelim, ABD Emperyalistlerini 
ve işbirlikçilerini bölgemizden kovalım, Demokratik Halk Devrimini 
zafere ulaştıralım, Demokratik Halk İktidarını kuralım, Kürt Sorunu’nu 
gerçek anlamda eşitlik, özgürlük ve kardeşlik temelinde çözelim. Ame-
rikancılara kanma. Bunlar felakete götürüyorlar halklarımızı, diyoruz.

ABD
ülkelerin sınırlarını değiştirmek için

Ortadoğu’yu ölüm tarlalarına dönüştürdü
Burada bir noktayı kabartılandıralım. O zamanki ABD devletinin 

en etkin sözcülerinden Condoleezza Rice; “22 devletin sınırlarını de-
ğiştireceğiz” diyor. Yahu bu devletler hukukuna, uluslararası hukukuna 
açıktan bir saldırı. Sen kimsin ki Ortadoğu’da 22 ülkenin, 22 devletin 
sınırlarını değiştireceksin ve nasıl değiştireceksin bunu?

İşte bugün yaptığın gibi, o günden bu yana yaptığın gibi, milyonlar-
ca masum insanı katlederek.

Sadece bu söylem bile, bırakalım yapılanları (kaldı ki yapılanlar o 
sözün hayata geçirilmesinden başka bir şey değildir), ABD Emperya-
listlerinin tüm yetkililerinin uluslararası ceza mahkemesinde, Nürnberg 
benzeri bir mahkemede yargılanmalarını ve insanlığa karşı işledikleri 
suçlardan dolayı en ağır cezayla cezalandırılmalarını gerektirir. Ama 
ne yazık ki şimdi bu haydutlar, bu çakallar, bu haydut devletler dünya 
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kendilerinin sanıyorlar ve babalarından miras kalmış gibi gönüllerince 
at oynatıyorlar, zulüm uyguluyorlar dünyada.

Oysa ölüm cellâdı bunların hep yanı başındadır. Bunlar aşağılık 
yalanlarla nereye girmişlerse demokrasi, özgürlük vs. getiriyoruz de-
magojileriyle kandırmacalarıyla o ülkeleri ölüm tarlalarına dönüştür-
müşlerdir. Kan, ateş, gözyaşı, acıdan başka hiçbir şey vermemiştir o 
ülkelerin halklarına. O yüzden yiğit devrimci, Kahraman Gerilla Che 
çok yerinde bir tespitle diyor ki:

“ABD Emperyalistleri insan soyunun başdüşmanıdır.”
Evet, yoldaşlar aynen öyledir günümüzde.
İşte Sivas Katliamı’nın da birincil derecede suçluları bu emperya-

listlerdir. Ve onların yetiştirdiği yerli Ortaçağcı insan sefaleti güruhtur.

Amerikancı Kürt Hareketi ve “Yeni CHP”nin şefi 
Ortaçağcılara övgüler düzüyor

PKK lideri Abdullah Öcalan, Hizbullah’a, Hüseyin Velioğlu lider-
liğindeki Hizbullah’a, Pensilvanyalı İmam’ın yani Fethullah’ın tari-
katına defalarca ittifak önerisinde bulunmuştur. Ve övgüler düzmüştür 
Fetullah’a Hoca Efendi, diyerek. Yani Türkiye’deki ve bölgedeki tüm 
Ortaçağcılarla yani Sivas ve benzeri katliamların suçlularıyla hep gö-
nül birliği, el birliği içinde olmuştur ve daha sıkı ilişkiler içine girmek 
istemiştir.

İşte 1 Haziran 2015 Pazartesi günkü Zaman gazetesi… “Liderler 
buluşmasının konuğu olan Demirtaş” diyerek Demirtaş’ı ağırlıyor 
gazetesinde. İşte Zaman yöneticileriyle yan yana, yine sahte gülücükle 
poz veriyor Demirtaş. Uzun bir röportaj birkaç cümle aktaralım.

Demirtaş söylüyor:

“İnsan hakları mücadelesinden geliyorum. Çok uzun yıllar İs-
lami kesimle birlikte insan hakları alanında başörtüsünde eğitim 
ihlali ile ilgili konularda ortak çalışma yürüttük.”[35]

Yani açık bir şekilde, bu Ortaçağcıların tümüyle birlikte içli dışlı 
çalışma yürüttük, ortak çalışma yürüttük, diyor.

“Dindar bir ailede büyüdüm. Kız kardeşim başörtülüdür.” diye-
rek devam ediyor. Yani ben de sizinle aynı kökenden geliyorum, mesajı 
veriyor. Ve gelelim asıl büyük mesajına:

[35] Zaman Gazetesi, 1 Haziran 2015.
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“Bediüzzaman (Bildiğimiz gibi Said-i Nursi taraftarları öyle derler 
ona, yani zamanın harikası, zamanın güzeli. – N. Ankut) külliyatını 
okudum diyemem. Bediüzzamanla ilgiliyim, bir sürü şeyini oku-
dum. (Dikkat edelim yoldaşlar. – N. Ankut) Çok net bir duruşu var-
dır. Etkileyici bir yaşam tarzı var.” diyerek devam ediyor.

Yani böylesine övgü düzüyor, Said-i Nursi’ye.
Said-i Nursi’ye, aynı kategoride Zaman’ı ziyaret eden, Zaman’ın 

konuklarından olan Kılıçdaroğlu da övgü düzüyor yoldaşlar:

“Bediüzzaman’ın eserlerini yasakladılar, onun serbest bırakıl-
ması için biz uğraştık. Said-i Nursi’nin kitaplarını, Risale-i Nur ya-
sakladılar, devlet tekeline aldılar. Anayasa mahkemesine kim gitti? 
CHP gitti. Bizim anlayışımızla onların anlayışındaki fark budur. 
İmam Hatipler asla kapanmayacak aksine oradaki çocuklar daha 
iyi yetişsin diye keşke bir değil iki dil öğrenseler. Bir imam ne kadar 
iyi yetişirse insanlar o kadar aydınlanır. İmam Hatipleri de, Diya-
neti de kuran biziz; niye kapatalım.”

Bu iki ikili oynayıcı, bu iki pervane de Pensilvanyalı İmam’ın tari-
katının kendileri gibi düzenbaz yazar çizerleriyle birlikte Said-i Nur-
si’yi övdükten, İmam Hatiplere methiyeler düzdükten sonra, “Tek Parti 
döneminin diktatörlüğü”, diyerek Mustafa Kemal’e ve Laik Cumhuri-
yet’e de saldırmayı ihmal etmiyorlar, utanmazca, elbirliğiyle.

Amerikancıların öve öve bitiremediği
Said-i Nursi bir din sapkınıdır

Şimdi yoldaşlar, Demirtaş’ların, Kılıçdaroğullarının övgü düzdüğü, 
Beziüzzaman diyerek yücelttiği Said-i Nursi kimdir?

Birkaç paragrafla da onu ortaya koyalım isterseniz. 
Bizce bir din sapkını. Gerçek İslam’la, Kur’anla, Hz. Muham-
med’le zerre ilgisi olmayan bir meczup, bir sapkın. Gösterelim. 
Şimdi Said-i Nursi’nin iddiasına göre, yüz yıllar öncesinin din ulula-
rıyla zaman tünelinden telekonferans yöntemi uygulayarak konuşuyor, 
irtibatta, bilgi alışverişinde bulunuyor ve onlardan emirler alıyor.

Hâlbuki böyle bir inanış İslamiyet’te yok. Ölmüş bir insan artık 
mahşer gününe kadar hiçbir şey duymaz, anlamaz ve dünyayla hiçbir 
ilgisi olmaz. Nitekim Rum suresi, aklımda kaldığına göre, 52’nci ayet:

“Siz ölülere sesinizi duyuramazsınız.”, der.
Ancak mahşer günü dört büyük melekten biri olan İsrafil tarafından 

Sûr üçüncü defa üfürüldüğünde insanlar mezarlarından kalkacaklar, o 
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çürümüş bedenleri yeniden ete kemiğe kavuşacak ve ölmeden önceki 
halleriyle canlanacaklar. İslami inanış bunu söyler, yoldaşlar.

Hatta faizin kötülüğünü anlatmak için, Kur’an ve Hz. Muhammed, 
faiz yiyenler der, işte mahşer günü mezarlarından sara hastalığına tutul-
muş insanlar gibi öyle ağızlarından köpükler saçarak, sarsılarak, titre-
yerek kalkacaklar, der. Yani faizden insanları sakındırmak için, onların 
mahşer günü böyle dirilip canlanacaklarını anlatır.

Şimdi Said-i Nursi, ortalama 900 sene önce ölmüş Kadiri Tarika-
tı’nın kurucusu Şeyh Abdülkadir Geylani’yle görüşüyor. Aynen şunu 
diyor anlattığına göre Abdülkadir Geylani, Said-i Nursi’ye:

“Molla Said, Miran aşireti reisi Mustafa Paşa’ya gidin ve ken-
disini tarik-ı hidayete yani hidayet yoluna davet ediniz. Yaptığı zu-
lümden vazgeçerek namaza ve emri marufa müdavim olmasını, gü-
zel işlere devam etmesini tavsiye ediniz aksi takdirde öldürünüz.”

“Tarihçe-i Hayat” sayfa 39. Yani Risale-i Nur Külliyatı’nın, Tarih-
çe-i Hayat adlı bölümünün kitabının 39’uncu sayfasında söyler bunu.

Şimdi Abdülkadir Geylani adlı Şeyh, Said Nursi’ye göre yaşıyor, öl-
memiş. Öbür dünyada da bu dünya işleriyle tıpkı hayatta olduğu günde 
olduğu gibi ilgileniyor. Kimin doğru yolda, kimin yanlış yolda olduğu-
nu biliyor, anlıyor ve insanları doğru yola getirmek için belirli görevler 
veriyor görüştüğü Said Nursi gibi insanlara. Onlar aracılığıyla dünyayı, 
toplumu yönlendirmeye çalışıyor.

Bu İslami inanışa göre külliyen sapkın bir görüştür, arkadaşlar.
Ne der Fatiha Suresi:
“Allah’ım yalnız sana kulluk eder ve senden yardım dileriz.”
Yani başka hiç kimseden yardım dilenmez, başka hiç kimse de yar-

dım edemez. Ölüler yardım edemez, bu dünya işleriyle ilgilenmez. Yani 
İslam dışı bir anlayış.

Şimdi diyelim ki bu gerçekleşti, yaygınlaştı; o zaman kendine şeyh, 
mürşit rolü veren herkes istediğini öldürür. Yanlışta gördüğünü öldürür.

Ne der?
Bana şeyhim böyle dedi, böyle emir verdi, ben de onu gerçekleştir-

dim.
Yani bunun sonu gelir mi? Böyle anlayış olabilir mi? Böyle bir dü-

zen olabilir mi arkadaşlar?
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Din Sapkını Said-i Nursi hızını alamaz
kendini arşa yükseltir

Ayrıca bununla kalmaz, kendisine vahiy geldiği iddiasında bulunur. 
Oysa vahiy Hz. Muhammed’le birlikte İslam inanışına göre son bul-
muştur. Başka hiç kimseye vahiy gelmez, peygamberlik verilmez. Hiç 
kimse İslam’ın dışında, İslam’ın ötesinde bir din oluşturamaz. Oluştu-
rur ise bu sapkınlıktır. Said-i Nursi diyor ki:

“Birden bir ihtar-ı gaybi gibi kalbime denildi: İmam-ı Ali 
(Radıyallahüanhü) Risale-i Nur ile çok meşguldür.”[36]

Yani Hz. Ali Risale-i Nur okumakla çok meşgulmüş. Düşünebiliyor 
musunuz, 1400 sene önce ölmüş Hz. Ali, Said-i Nursi’nin kitaplarını 
okuyor ve de çok da meşgul o kitapları okumakla. Kalbine böyle ihtar 
ediliyor. “Birden bir ihtar-ı gaybi gibi kalbime denildi ki.” Ya!..

“Hatırıma geldi ve manen denildi ki.” Yine Sikke-i Tas-
dik-i Gaybi sayfa 177, “Kalbime denildi ki”[37], “Manevi Ca-
nip’ten geldi. Bana denildi ki” (yani manevi Canip’ten geliyor.) 
“Bana denildi ki”[38], “Birden bir ihtarı gaybiyle kat’i kanaat 
verecek bir surette kalbime denildi ki”[39],  “Vahiy olan Allah 
benim kalbimin imdadına yetişti manen denildi ki”[40]

Yani böyle devam eder gider arkadaşlar. Mesela bir iki daha.

“Birden bir ihtar-ı gaybi gibi kalbime denildi ki: kardeşlerim 
bugünlerde biri Risale-i Nur talebelerine diğeri bana ait iki mesele 
ihtar edildi.”[41]

“Manevi bir ihtar ile bir iki ince meseleyi size yazıyorum.”[42]

Yani böyle devam eder gider.
Yani yoldaşlar, kalbine ihtar ile birden söyleniyor.
E, kim söylüyor?
Allah söylüyor.

[36] Sikke-i Tasdik-i Gaybi, sayfa 111. Yani Sikke-i Tasdik-i Gaybi adlı eserinin 111’nci sayfası.
[37] Kastamonu Lahikası sayfa 26. Gelen cevap.
[38] Kastamonu Lahikası sayfa 20.
[39] Kastamonu Lahikası sayfa 26.
[40] Kastamonu Lahikası sayfa 220.
[41] Kastamonu Lahikası sayfa 16.
[42] Kastamonu Lahikası sayfa 23.
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Bütün bu Risale-i Nur adlı, bizce yani din sapkınlığı safsatalarından 
oluşan Külliyatı için şöyle diyor kendisi. Şu değerlendirmede bulunu-
yor:

“Risale-i Nur dahi ne şarkın malumatından ulûmundan ve ne 
de garbın felsefe ve fünunundan gelmiş bir mal ve onlardan ikti-
bas edilmiş bir nur değildir. Belki, semavi olan Kur’an’ın şark ve 
garbın fevkindeki yüksek mertebe-i arşisinden iktibas edilmiştir.”

Hiçbir izaha gerek olmayacak kadar açık olarak söylüyor. Risa-
le-i Nur, Kur’an’ın arş mertebesinden alınmıştır, diyor. Yani Kur’an’ı 
Kerim’in alındığı arş mertebesinden, yani Allah’tan alınmıştır, diyor. 
Kur’an’ı Kerim nereden alınmışsa Risale-i Nur da oradan alınmıştır.

Arş-ı âlem, İslam inancına göre, mekândan münezzeh olan 
Allah’ın bulunduğu, oradan tüm kâinata hükmettiği âlemdir. 
İşte Risale-i Nur oradan alınmıştır. İslam inancına göre bile Hz. Mu-
hammed miraç hariç Allah’la böyle bir irtibatta bulunamıyor. Cebrail 
aracılığıyla kendisine vahiy iletiliyor. Yani arş-ı âlâda Allah Cebrail’e 
bildiriyor emirlerini, hükümlerini; Cebrail de gelip Hz. Muhammed’e 
bildiriyor. Ama Said-i Nursi doğrudan, aracısız irtibat kuruyor. Böyle-
sine sapkın, İslam’la hiç ilgisi olmayan bir anlayış.

Bu aktarmaları, Prof. Zekeriya Beyaz’ın “Kendi Belgeleriyle Sa-
id-i Nursi ve Nurculuk” adlı eserinden yaptık, yoldaşlar. Son yaptığı-
mız yorum da Zekeriya Beyaz’a ait. Daha fazla bilgi edinmek isteyen 
arkadaşlar okuyabilirler.

İşte Demirtaş’ların, Kılıçdaroğluların övgüler düzdüğü Said-i Nursi 
bu, arkadaşlar. Yani makam için, koltuk için, ün için, poz için, şan için 
böyle bir Ortaçağcıyı, din sapkınını övecek, ona methiye düzecek kadar 
aşağılaşabiliyorlar, alçalabiliyorlar. Yazık. Başka ne diyelim…

Gerçek İslam’ı benimseyen birinin
Kaçak Saray’da ne işi olur?

Sevinsin Kılıçdaroğlu. İşte Tayyipgiller tüm ortaöğretim kurum-
larını İmam Hatipleştirdiler. Artık her yıl yüz binlerce genç insan, bu 
okullardan Ortaçağcı ideolojiyle, Muaviye, Yezid İslamı’yla, CIA, Pen-
tagon İslamı’yla doktrine edilmiş ve birer Ortaçağ insanına dönüştürül-
müş olarak mezun olacak ve topluma salınacak.

Bu okullarda asla gerçek İslamı öğretmezler. Gerçek İslamı, Hz. 
Muhammed’in ruhunu sadece biz kavrarız. Önderimiz Hikmet Kıvıl-
cımlı ve onun davasını, savaşını yürüten bizler kavrarız, yoldaşlar. Hz. 



Muhammed’in gönlünde de sosyalizm yatar ve cenneti bu dünyada 
kurmak ister. Bizim kadar kimse anlayamaz Hz. Muhammed’i. Bunu 
öğretmezler de…

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, eğer gerçek İslamla zerre 
kadar ilgisi olsaydı, Kaçak Saray’a gider miydi? Orada iftar sofrasında 
haram lokma yer miydi?

Yemezdi.
O haram paralarla, o milletten aşırılan paralarla alınmış milyonluk 

zırhlı Mercedes’e biner miydi?
Binmezdi.
Hz. Muhammed öldüğü zaman nesi miras kaldı? 

Bir su kırbası, bir ibriği, bir hırkası ve yattığı bir hasır ve hurma lifle-
rinden oluşturulmuş bir yastık. Başka hiçbir şeyi yok. Kişicil malı yok.

Böyle bir peygamberin devamcısıyız diyeceksin, 1100 bilmem kaç 
odalı, bilmem üç beş milyara mal olan Kaçak Saray’da yaşayacaksın. 
Yüz milyarlarca dolarlık kamu malı aşıracaksın, ne yeşil bırakacaksın, 
ne orman, ne dağ, ne deniz, ne şehir, ne şehirlerimizdeki tarihi doku, 
hepsini tahrip edeceksin, talan edeceksin ranta çevirmek için.

Ne ilgisi var bunların Hz. Muhammed’le, Dört Halife’yle, Kur’an 
İslamı’yla, Sosyal İslam’la?

Bunlarınki Muaviye, Yezid İslamı. Firavun’un, Nemrut’un devam-
cısı bunlar, mirasçısı ancak.

İşte Mehmet Görmez’ler ve onun gibiler de, din adına gidiyorlar 
bunları kutsuyorlar.

Bir milyon Mehmet Görmez’i bir araya getirseniz, bir Dolmabahçe’de-
ki camimizin imamı ve müezzini eder mi? Onların yerini tutabilir mi?

Tutamaz.
“Dolmabahçe camii’nde içki içtiler”, kandırmacasını, milleti birbi-

rine kırdırmak amacıyla ortaya attığı zaman Tayyipgiller, bu camimizin 
imamı, namuslu Müslüman:

“Ben Müslümanım. Ben yalan söyleyemem. Bu camide içki de 
içilmedi, bu camide İslam’a aykırı hiçbir şey yapılmadı.”, dedi.

Ve sürüldüler. Yerlerinden edildiler namuslulukları yüzünden. Bu 
hoca efendiler nerede, Mehmet Görmez’ler nerede... Akla kara gibi, 
yerle gök gibi birbirinin karşıtı şeyler bunlar.

Ne diyor Hz. Muhammed?
Açık…
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“Helal kazancının, sadece kendine ve bakmakla yükümlü ol-
duklarına yetecek kadarını alıkoyacaksın, gerisini dağıtacaksın. 
Para pul, mal mülk istiflemeyeceksin”, diyor.

“Çünkü onların hiçbiri senin değil, Allah’ın, Allah verdi onları. 
Allah’ın kullarına dağıtacaksın, Allah’ın yolunda harcayacaksın 
onları”, diyor.

Ama bunların gözü doymuyor, Firavun’lar, Nemrut’lar gibi. Kamu 
malı aşırdıkça iştahları artıyor.

Neyse yoldaşlar…

Ortaçağcılarla ittifak eden Amerikancıların
Sivas Katliamı’nı “anma”sı sahtekarlıktır

İşte yoldaşlar, bu Demirtaş’lar, bu HDP’ler, bu Kemal Kılıçdaroğlu, 
bu CHP utanıp arlanmadan 2 Temmuz’da Sivas’a, Madımak Oteli’nin 
önüne gidiyorlar. Orada yakılan canlarımızı sözüm ona anıyorlar, güya 
onlara sahip çıkar görünüyorlar.

Bre sahtekârlar bari bunu yapmayın yahu!
Bak Tayyipgiller gitmiyor, Kontrgerilla’nın özel örgütü MHP’nin 

yetkilileri ve Bahçeli’si gitmiyor. Siz de gitmeyin.
Ne farkınız var onlarla?
Biliyorsunuz Kontrgerilla’nın özel örgütü MHP, 12 Eylül öncesi 

Kahramanmaraş’ta 111 canımızı katletmişti, Alevi insanımızı katlet-
mişti bir gecede. Yine CIA’dan, Kontrgerilla’dan aldığı bir emir üze-
rine. Kucağında birkaç aylık bebeği olan anaları katletmişti, gencecik 
insanlarımızı, yerinden kalkmaya takati olmayan ileri yaşlardaki ihti-
yarlarımızı katletmişti.

Niye?
12 Eylül Faşist Diktatörlüğüne zemin hazırlamak için ve uzun vade-

de insanları mezhep temelinde Alevi, Sünni temelinde bölmek, parçala-
mak için. O emri aldı ve bunu uyguladı. Bir de kalkmış, Tayyipgiller’in 
Müslüman geçindiği gibi, MHP de milliyetçi geçiniyor.

Bre sahtekâr, düzenbaz; gencecik insanları, anaları, bebeleri katle-
den nasıl milliyetçi olur? Nasıl bu milletten yana olur?

Bu milletin düşmanısın sen, Amerika’nın yanındasın, hainsin, va-
tansızsın, milletsizsin sen. ABD Emperyalistleri, ülkelerde kendi alçak-
ça çıkarlarını yürütebilmek için o mazlum ülkeleri etnik ve dini temelde 
parçalarlar, ayrıştırırlar, birbirlerine düşürürler ve arabulucu rolünde, 
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namussuzca, düzenbazca bölmeye gelirler. Yerleşirler, işgaller yaparlar, 
halkları köleleştirirler ve ülkenin zenginliklerini, halkın emeğini götü-
rür giderler Amerika’ya, Avrupa’ya.

Emperyalistler
“Bin Ülkeli Dünya Projesi”ni gerçekleştirmek için 

halkları ayrıştırıyor
Eskiden baltacılar olurdu büyük kütükleri parçalamak için. 5 kg’lık 

çelik baltayla birlikte yine çelik kamalar olurdu. O kamaları kütükle-
rin damarları hizasına yani damarlarının izlediği yolu gözeterek ça-
karlardı kütüklerin üzerine ve böylece o damarlar yolundan kütükleri 
parçalarlardı önce birkaç parçaya, ondan sonra tabiî balyozla. Bal-
yozları da olurdu, o kamaları balyozla çakarlardı. Sonra da baltay-
la daha küçük parçalara bölünmüş ağaçları ufak ufak kıyarak soba-
da, ocakta yanacak büyüklüğe ya da küçüklüğe diyelim, getirirlerdi. 
İşte emperyalistler de aynen öyle. Ülkeleri, devletleri parçalamak için:

Bir; etnik farklılıkları kullanıyorlar,
İki; dini ve mezhepsel farklılıklarını kullanıyorlar.
Oralara zehirli kamalarını çakıyorlar ve halkları giderek ayrıştırı-

yorlar birbirlerinden. Birbirlerine tutuşturuyorlar. Düşmanlaştırıyorlar 
birbirlerine karşı. Sonra da arabulucu rolünde, işte Suriye’de olduğu 
gibi, hava gücü rolünde güya zayıfın yanında, onun destekçisi rolünde 
sahaya iniyorlar ve şerefsizce, alçakça planlarını uygulamaya sokuyor-
lar. Bildiğimiz gibi esas nihai amaçları dünyayı “bin ülkeli” hale getir-
mek bunların. İşte o yolda ilerliyorlar, oraya varmak istiyorlar. Küçük, 
minik devletçiklere bölecekler dünyayı, o zaman kolayca yönetecekler. 
Kimse başkaldıramayacak bunların çıkarlarına, zulümlerine.

Amerikancılar kendi ülkelerine-halklarına değil
ABD Emperyalistlerine hizmet ettikleri için

ikiyüzlü davranmak zorundadırlar
Bunların, hep diyoruz ya yoldaşlar, hepsi ikili oynar. Sahtekâr kalp-

lerindekini sahtekâr yüzleriyle gizlemeyi çok iyi becerir bunlar. Çok 
iyi yalan söylerler, çok iyi kandırmacada bulunurlar. Hepsi tamamı ya-
lanlar üzerine siyaset inşa ederler. Tabiî Parababaları ve bunların satıl-
mış Amerikancı medyası da desteklerindedir. Onlar da devamlı yardım 
sunar bunlara. Bir ekiptir bunlar yani bir üçlü sac ayağı: Parababaları 
(TÜSİAD’cılar, MUSİAD’cılar, TİSK’çiler, TOBB’cular), satılmışlar 
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medyası (televizyonlar, gazeteler, Amerika’nın, CIA’nın devşirdiği ya-
zarçizerlerin, en kırmaların yönetimindeki televizyonlar, gazeteler) ve 
Meclisteki burjuva partileri bir ekiptir. Koordineli bir şekilde yalanlar 
üretirler ve halkımızı kandırırlar bu yalanlarla.

Ve halkımız da ne yazık ki, kuşların tuzağa gittiği gibi, düştüğü gibi 
düşer bunların tuzaklarına. Durup dinlenmeden psikolojik harekât uy-
gularlar halkımızın üzerinde. CIA diniyle doktrine edilmiş tabiî Kur’an 
kursu mezunları, İmam Hatip mezunları, imamlar, tarikatlar da aynı 
amaca hizmet eder.

Demek ki yoldaşlar, HDP, CHP, Demirtaş’lar, Kılıçdaroğulları, bil-
mem neler Sivas’ın mazlumlarının değil cellâtlarının safındadır. Onlarla 
işbirliği halindedir. Hiç değilse Tayyipgiller ve MHP oraya gitmeyerek 
namussuzluklarıyla kalıyorlar. Ama bunlar bir de ikiyüzlü oynayarak, 
bir de oraya giderek, mazlumlardan yanaymış gibi görünerek namus-
suzluklarında da namussuzluk ediyorlar.

Halkımızın tek gerçek dostu HKP’dir
Sivas’taki canlarımızın da, Taksim Gezi İsyanı’mızdaki şehitlerimi-

zin de ve vurgunların da, Roboski’nin de, Reyhanlı’da, katledilen can-
ların da, hızlı tren kazası, cinayeti daha doğrusu, sonucu katledilen can-
ların da tamamının hesabını ancak biz sorarız. Bunların hiçbiri halkın 
safında değildir ki halkın hesabını sorsunlar. Amerika’nın, zalimlerin, 
cellâtların yanındadır tamamı.

En sonunda biz kazanacağız, yoldaşlar. Yük hayvanı değil insan. 
Sonunda elbette bizi anlayacak halklarımız. Bu belki uzun yıllar ala-
cak ama mutlaka anlayacak halkımız bizleri. Belki ben bu yaşımda bu 
sonucu göremeyeceğim ama ruhum o zaferi kazanan yoldaşlarla birlik-
te olacak. Nasıl ki önderim Kıvılcımlı Usta’mızın ruhu bugün bizlerle 
yaşıyorsa, bizlerle yan yana dövüşüyorsa bizlerin ruhu da o genç yol-
daşlarımızla yan yana dövüşecek ve zafer kazanacak ve sonunda halk-
larımız kazanacak, insanlık kazanacak.

Bu zalim ABD-AB Emperyalistleri, onların her türden ve soydan 
aşağılık, düzenbaz, yalancı, ikiyüzlü, işbirlikçileri yenilecekler, defolup 
gidecekler ülkemizden, bölgemizden. 02 Temmuz 2015

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
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Dokuz

Suruç Katliamı üzerine:
Suruç Katliamı’nın yaratıcısı

AB-D Emperyalizmi ve yerli işbirlikçileridir![43]

Bölgemizdeki ve dünyadaki tüm katliamların, vurgunların, soygun-
ların olduğu gibi bu katliamın da sorumlusu ABD ve AB Emperyalist-
leridir ve onların bölgelerdeki yerel işbirlikçileridir.

1950-1953 aralığında Kore’de 1.5 milyon insanın, 1950, 1960, 
1970’li yıllarda Vietnam’da 3 milyon insanın, Kamboçya’da 1 milyon 
insanın, Endonezya’da Amerikan uşağı general Suharto’nun faşist dar-
besi sonucunda  katledilen 1 milyon insanın, Cezayir’de Fransız sömür-
geciler tarafından katledilen 1.5 milyon insanın, Ruanda’da katledilen 
800 bin insanın ve de 1953 ve 2002 yılları arasında ABD Emperyalist-
lerinin ve onların CIA’sının tezgahlayıp yönettiği faşist darbeler sonucu 
hayatını kaybeden 3 milyon insanın sorumlusu ve baş suçlusu da yani 
katliamcısı da hep bu emperyalist haydut devletler sürüsüdür, onların 
hain işbirlikçileridir.

Bu emperyalist çakal sürüleri 1990 sonrasında bölgemiz Ortadoğu’ya 
ve Yugoslavya’ya gözlerini dikmişler, alçakça emellerini gerçekleştir-
mek için Yugoslavya’ya saldırarak 1945’ten beri barış içinde, dostlukla 
ve kardeşçe yaşayan farklı milliyetlerden halkları birbirlerine karşı kış-
kırtmışlar, aralarına onulmaz düşmanlıklar sokmuşlar, on binlerce insa-
nın kanını akıtarak hayatını yok ederek sonunda ülkeyi yedi parçaya böl-
müşlerdir. Tabiî artık eski antiemperyalist Yugoslavya’nın yerinde yeller 
esmektedir. Yeni oluşan bu yedi parçanın hepsi de AB-D Emperyalistle-
rinin yeni uydularıdır artık. Orada varılmak istenen amaç da zaten buydu.

[43] Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Ankut Yoldaş’ın 21 Temmuz 2015 
tarihinde yaptığı ve Halkın Kurtuluş Yolu Gazetesi’nin 01 Ağustos 2015 tarihli 90’ıncı 
Sayısında Başyazı olarak yayımlanan değerlendirmesidir.
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Emperyalistler
Ortadoğu’da ülkeleri bölüp parçaladılar

Bu emperyalist çakal sürüleri Irak’a saldırmışlardır bildiğimiz gibi. 
Ülkede 5 milyonu aşkın masum insanı katletmişler ve ülkeyi üç parçaya 
bölmüşlerdir.

Afganistan’a saldırmışlardır bu insan düşmanı haydutlar. Oradaki 
sosyalist iktidarı yıkmışlar, 1 milyona yakın insanı katlederek ülkeyi 
Ortaçağın karanlıklarına yuvarlayıp düşürmüşlerdir.

Libya’ya saldırmışlar, ülkenin lideri, Türkiye dostu, samimi Müslü-
man Muammer Kaddafi’yi alçakça ve canice linç ettirerek öldürmüşler 
ve 100 bin civarında masum ülke insanının da canına kıymışlardır. Bu-
gün Libya parça parça bölünmüş ve cehenneme çevrilmiş durumdadır.

Libya sonrasında Suriye’ye saldırmıştır bu alçaklar. 300 bin civarın-
da masum insanın hayatını yok ederek, ülkeyi ölüm tarlalarına çevire-
rek üç parçaya bölmüşlerdir şu anda.

3 milyon Suriye insanı da Türkiye’de sığınmacı durumundadır bu-
gün. 6 milyon Suriye insanı da ülkesini, evini bucağını terk etmiş du-
rumdadır canını kurtarmak için. Yani ülke cehenneme çevrilmiştir bu 
emperyalist haydut sürüleri tarafından.

Türkiye’deki savaşın sebebi de emperyalistlerin 
Ortadoğu’nun haritasını yeniden çizme, Bin Devletli 

Dünya Projesini hayata geçirme “sevda”sıdır
ABD Emperyalistlerinin insan sefaleti sözcüleri tarafından ve askeri 

örgütleri tarafından yapılan resmi açıklamalarda aleni biçimde ortaya 
konduğu gibi, bu şerefsizler Fas’tan Basra Körfezi’ne kadar uzanan 
coğrafyada yer alan 22 ülkenin mevcut sınırlarını ortadan kaldırıp yeni 
sınırlar çizeceklermiş, kendi aşağılık çıkarlarına daha uygun düşecek 
biçimde. Bu namussuzca işlerine BOP yani ”Büyük Ortadoğu ve Ge-
nişletilmiş Afrika Projesi” adını koymuştur bu çakallar.

Bu projeleri hayata geçirilmektedir 1990’dan beri yaşanan süreçte.
Hatırlanacağı gibi, bu projede Türkiye de yer almaktadır hem de üç 

parçaya bölünmüş olarak.
İşte son bir aydan bu yana Suriye’de ve Türkiye’nin güneydoğu sı-

nırlarında yeniden şiddetlenen ve alevlendirilen savaşın, katliamların 
sebebi de BOP projesinin pratiğe geçirilme uğraşından başka bir şey 
değildir.
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AB-D Emperyalistleri hep söylediğimiz gibi, tarihleri boyunca ne-
reye adım atmışlarsa ölüm cellâdını da yanı başlarında götürmüşlerdir. 
Girdikleri mazlum ülkeleri de ölüm tarlalarına, kan denizine ve cehen-
nemin en karanlık ve yakıcı bölgesine çevirmişlerdir.

Bunların aşağılık vurgunları, soygunları, talanları, savaşları, işgal-
leri; acısız, kansız, ölümsüz olmaz. Bunlar gözlerini kırpmadan ve en 
ufak bir acıma hissi duymadan emperyalist çıkarları için onlarca, bin-
lerce ve hatta gerektiğinde on milyonlarca insanın hayatına kıymaktan 
hiç çekinmezler. İnsan yüreği, insan vicdanı, insan ruhu taşımaz bunlar. 
Robotlaştırılmış, canavarlaştırılmış insan görünümündeki yaratıklardır 
artık karşımızda duranlar. Yani Bush’lar, Obama’lar, Tony Blair’ler, 
Sarkozy’’ler, Holland’lar ve Merkel’ler vb.., bunların tekelci kapitalist-
leri ve bu kapitalistler yönetimindeki devletleri böyle davranmaya mec-
bur kılar bunları. Bunlar dünyanın nüfusça % 85’ini oluşturan mazlum 
ülkeleri sömürmek, yağmalamak, talan etmek ve pazarlarına el koymak 
için savaşlara, katliamlara, işgallere, çakallıklara, haydutluklara mec-
burdurlar. Bunlar yeryüzünde var oldukları sürece bu kötü huylarını 
yani doğalarını hep taşıyacaklardır. Bu yüzden hep söylediğimiz gibi, 
emperyalizm yeryüzünden yok edilmedikçe insanlık bu katliamları, sa-
vaşları, işgalleri, acıları, trajedileri hep yaşayacaktır ne yazık ki. İnsan-
lığın kurtuluşu bunların yeryüzünden silinmesiyle mümkün olacaktır. 
Yanlış anlaşılmasın, yeryüzünden silinmesi gereken bunların halkları 
değil, tekelci şirketleri ve o şirketlerin birer yürütme komitesinden iba-
ret olan devletleridir.

Suruç Katliamı’nın faili
AB-D Emperyalistleri ve yerli işbirlikçilerdir

İşte dünkü Suruç Katliamı’nda hayatını kaybeden 32 kişinin de ka-
tili ve suçlusu AB-D Emperyalistleri ve onların bölgedeki, ülkemizdeki 
işbirlikçi hizmetkârlarıdır.

Yani bu katiller güruhu ABD’dir, AB’dir, Siyonist İsrail’dir, Suu-
di’lerdir, Ürdün Krallığı’dır, Kuveyt’tir, Katar’dır ve de Türkiye’de 
Meclisteki başta AKP gelmek üzere dört Amerikancı burjuva partisidir.

ABD’ye saygıda, sadakatte ve hizmette birbirleriyle yarış halinde 
olan AKP’dir, CHP’dir, MHP’dir ve HDP’dir. Türkiye’nin Parababa-
larıdır, TÜSİAD’dır, MÜSİAD’dır, TİSK’tir, TOBB’dur. Amerikancı 
satılmışlar medyasıdır.

Bu yerli işbirlikçiler, katliamın sorumluluğunu sadece bir yerli piyon 
olan IŞİD’in üzerine yıkarak efendileri olan ABD Emperyalistlerini ve 
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AB Emperyalistlerini ve kendilerini temize çıkarmaya çabalamaktadır-
lar. Oysa IŞİD de kendileri gibi bir ABD hizmetkârı ve piyonudur. Bun-
ların kendileri gibi IŞİD’i de var eden ve oynatan ABD Emperyalist-
leridir. Bizdeki yerli uşaklar, IŞİD’i kim yarattı diye asla sormuyorlar. 
IŞİD’i de, El Kaide’yi de, El Nusra’yı da ve diğer onlarca Ortaçağcı ha-
reket ve örgütü de yaratan, doktrine eden hep ABD Emperyalistleridir.

Bizdeki yerli uşakların tamamı iki yıl öncesine kadar IŞİD’le de, El 
Kaide’yle de, El Nusra’yla da, Müslüman Kardeşler’le de müttefiktiler, 
içli dışlıydılar. Bundan dolayı kendilerini hiç suçlamıyor, sorgulamıyor 
bizdeki işbirlikçiler.

Bu yaptıkları utanmazlıktır, sahtekârlıktır.

Emperyalistler piyonlarıyla
kedinin fareyle oynadığı gibi oynar

AB-D Emperyalistlerinin bölgesel işbirlikçileri-piyonları olur her 
yerde ve her zaman. Zamana, duruma ve şartlara ve sürecin değişik 
aşamalarına göre bu piyonları farklı farklı oynatırlar. Kimisini dost, ki-
misini müttefik, kimisini düşman ilan ederler. Kimisini melekleştirip, 
kimisini şeytanlaştırırlar ama onların bu adlandırmaları sürekli değişik-
lik gösterir. Dün melek ilan ettiklerini, bugün sürecin gelinen aşaması 
öyle gerektirdiği için, şeytanlaştırabilirler.

Mesela dün Afganistan’da sosyalist iktidara karşı savaştırdıkları Or-
taçağcıları ”Afgan Mücahitler”, ”İslami Özgürlük Savaşçıları” ola-
rak adlandırıyorlardı. Bugün ise aynı Ortaçağcı grupları ”İslami Kök-
tendinciler”, ”İslamcı Teröristler” olarak adlandırmaktadırlar.

Onlara göre yerel işbirlikçilerin tamamı sıradan basit birer piyondur. 
Önemli olan onları yere ve zamana yani oluşan yeni şartlara, gerekle-
re uygun düşecek biçimde kullanmaktır. Tabiî bu kullanış çoğu zaman 
bunların birbiriyle çatıştırılması şeklinde de tezahür eder.

Hani ne demişti ABD’li emperyalist; buralardaki çıkarlarımızı gö-
zetmek için bizim askerlerimiz öleceğine Müslümanlar ölsün. Onlar 
birbirini öldürsün, diye. Aynen şöyle demektedir CIA’nın eski Ortado-
ğu şeflerinden biri olan Robert Baer:

“Niye biz (Amerikalılar!) ölelim ki?” diyor kısaca, eski CIA gö-
revlisi Baer, “Bırakalım (Sünni ve Şii) Müslümanlar kendi arala-
rında birbirlerini öldürsünler!”[44]

[44] Nilgün Cerrahoğlu, Cumhuriyet Gazetesi, 14.04.2012.
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Tabiî emperyalist sözcünün yukarıdaki söylemi; Sünniler, Şiiler, 
Araplar, Kürtler birbirini öldürsün,  bizim projelerimizi uygulamak için 
anlamını da içerir.

İşte on yıllardan beri hep olduğu gibi dün Suruç’ta da bu olmuştur.

Meclis’teki Amerikancı partiler için
Suruç Katliamı değil ABD’ye hizmet önemlidir

ABD Emperyalistlerinin BOP planının hayata geçirilmesi için 32 
gencecik Türkiye insanı hayatını caniyane bir planın uygulanması so-
nucu kaybetmiştir.

Bizdeki yerli işbirlikçiler bu gerçeği el birliğiyle örtme, kapama, 
gözlerden uzak tutma çabası içindedirler. Onlar AKP ile koalisyon kur-
ma ve Meclisteki yalandan kavgalarına bir an önce dönme gayreti için-
dedirler. Her biri kendince onun hesabını, kitabını yapmakla uğraşmak-
tadır. Hep deriz ya onların milletle de, vatanla da, halklarımızla da hiç 
ilgileri yoktur, diye. İşte yine öyledir bu son katliam sonrası yaptıkları 
da. Birbirlerine yönelik göstermelik, sözde eleştirilerle  halklarımızı 
kandırmaya, aldatmaya uğraşmaktadır her biri.

Oysa bunların dördü de Amerikancı burjuva siyasetçisi kardeşler 
topluluğudur.

Bunların asıl derdi makamdır, ündür, pozdur, koltuktur ve de küp 
doldurmadır. Efendilerine hizmetin karşılığında bunlara sahip olmanın 
telaşı ve yarışı içindedir bunlar.

Halkımızın evlatlarının katledilmesi bunların hiçbirinin umurunda 
olmaz. Kılları kıpırdamaz ve zerrece acı duymazlar. Dün akşam hep-
sinin sahtekâr yüzlerini gördük ekranlarda. Bir tekinin olsun gerçekten 
acı duymuş bir insanın yüz hali var mıydı?

Hayır. ABD’li efendileri gibi bunlar da his yoksunudur, insani duy-
gu yoksunudur.

Yerli Parababalarından, bunların Meclisteki siyasi partilerinden ve 
satılmışlar medyasından Türkiye Halklarının sorunlarına halktan yana 
çözümler beklemek beyhudedir. Halkımızın deyişiyle şeytandan iman 
beklemektir. Bunlar Amerika’nın, AB Emperyalistlerinin memurlarıdır, 
piyonlarıdır. Bunlar, Amerika’nın BOP planının hayata geçirilmesini 
efendilerinin buyruğu üzerine öncelikli görev edinmiş durumundadırlar 
ve ne yazık ki Türkiye’yi çok daha büyük felaketlerin içine sürüklemeye 
çabalamaktadırlar. Daha açığı bunlar Türkiye’yi Yugoslavya’laştırmak, 
Libya’laştırmak ve Suriye’leştirmekle görevlendirilmiş piyonlardır.
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Bunlar Mecliste yıllardan beri AKP ile iktidar muhalefet oyunu oy-
namakla, halkı kandırmaya yönelik göstermelik yalandan kavgalarla 
meşgulken, Partimiz yani Türkiye’nin biricik gerçek devrimci partisi 
olan Halkın Kurtuluş Partisi, Tayyipgiller iktidarını onlarca kez ulusal 
ve uluslararası mahkemelere vermiştir. Yani Tayyipgiller’in yaptığı vur-
gunlara, soygunlara, katliamlara ve Ortadoğu’daki Ortaçağcılarla gir-
diği işbirlikçiliklere karşı mahkemelere suç duyurusunda bulunmuştur.

Halkımızın tek gerçek dostu,
tek gerçek devrimci parti HKP’dir

Haziran başında, yani seçimlerin hemen öncesinde MİT TIR’ları-
nın Suriye’deki “Özgür Suriye Ordusu, El Kaide, El Nusra, IŞİD” gibi 
Ortaçağcılara silah taşıdığının tüm kanıtlarıyla ortaya çıkması üzeri-
ne Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne Tayyipgiller hakkında suç duyu-
rusunda bulunmuştur. Partimizin suç duyurusundan dolayı Tayyipgiller 
Genel Başkanımız hakkında soruşturma açtırmışlardır ve önümüzdeki 
günlerde Genel Başkanımız  bu konuya ilişkin ifade verecektir.

Demek istediğimiz, Tayyipgiller’in ihanetlerine, soygunlarına, vur-
gunlarına ve yaptıkları, destek oldukları katliamlara ilişkin ölümüne 
mücadele eden tek gerçek muhalefeti, gerçek devrimci partimiz yap-
maktadır.

Meclisteki muhalefet rolü oynayan diğer Amerikancı burjuva par-
tileri ise yıllardan beri geyik çevirmektedir Meclisin ceylan derisiyle 
kaplı koltuklarında oturarak.

Dolayısıyla  tüm bu katliamların, vurgunların, soygunların, talanla-
rın ve her türden halk düşmanlıklarının hesabını soracak olan sadece 
biziz çünkü biz tek gerçek devrimci hareketiz.

Son söz olarak da; ABD Emperyalistlerinin, IŞİD piyonunu kul-
lanarak dün Suruç’ta yaptığı canice katliamı lanetler, 32 gencin acılı 
ailelerine içten başsağlığı mesajlarımızı iletir, acılarını paylaştığımızı 
belirtiriz. 21 Temmuz 2015
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On

İşte sıra sana da geldi Türkiye:
Suriyeleşmeye başladın[45]

Sevgi ve Saygıdeğer Arkadaşlarım,
TRT’deki seçim konuşmalarımızda, Türkiye Suriyeleşmenin eşiği-

ne getirildi, demiştim. Ne yazık ki bu öngörümüz şu anda gerçekleşmiş 
durumdadır. Artık o eşik aşılmıştır.

Seçimlerden sonra, bildiğimiz gibi bir anda kıyamet koptu. 20 Tem-
muz’da IŞİD Suruç’u vurdu, 31 gencimizi katletti hayatlarının baha-
rında. Ardından PKK saldırıları geldi ve devletin buna karşı çok yoğun 
bir saldırısı geldi. Türk, Kürt yüzlerce insanımızı kaybettik bu süreçte. 
Dünkü gazetelerden birinin haber başlığıydı: ”13 günde 22 şehit ver-
dik”, diye. Yine aynı gazetelerde Genelkurmayın bir açıklaması vardı:

“Kandil’de vurduğumuz hedeflerde 360 civarında PKK gerilla-
sını etkisiz hale getirdik” diye.

Yani arkadaşlar, en az 400 Türk, Kürt insanımız 20 Temmuz’dan bu 
yana hayatını kaybetmiş bulunmaktadır.

Bazıları, bizce bir felaket süreci olan bu süreci olumlu buluyorlar. 
Devlet bu şekilde kararlı ve şiddetli giderse PKK’yi bitirebilir, diye se-
vinçli yazılar döşeniyorlar, konuşmalar yapıyorlar. Oysa PKK askeri 
önlemlerle bitmez. Şu anda 5 binin üzerinde silahlı gerillası var. Ve 
istediği anda bu sayıyı birkaç katına çıkarabilecek potansiyele, o güce 
sahip. İşte 7 Haziran’da gördük. 6 milyonluk bir oy kitlesi var arkasında 
ve en az 15 milyonluk bir halk var. Tüm bunlara dayanıyor. Bunların 
da ötesinde ABD Emperyalistleri var, AB Emperyalistleri var PKK’nin 
arkasında, onunla eklemlenmiş bir güç olarak. Hep söylediğimiz gibi, 

[45] Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Ankut Yoldaş’ın 04 Ağustos 2015 
tarihinde yapılan ve Halkın Kurtuluş Yolu Gazetesi’nin 01 Eylül 2015 tarihli 91’inci 
Sayısında Başyazı olarak yayımlanan değerlendirmesidir.



1991’den bu yana PKK, Amerika’yla eklemlenmiş ve onun hizmetine 
girmiş bulunmaktadır. O yüzden silahlar sussun deniliyor, eller tetikten 
çekilsin deniliyor. Silahları ateşleyen de, onlardan ölüm kusturan da, 
elleri tetiğe süren de ABD Emperyalistleridir. O istemedikçe ne silahlar 
susar, ne ölümler biter. Ve analar da ağlamaya devam eder.

Yine hep söylediğimiz gibi, Mecliste birbirinden zerrece Amerikan-
cılıkta farkı olmayan 4 parti de ABD’nin bu emperyalist çıkarlarına hiz-
met yarışı içindedirler. Bunların Türkiye’yi götürebilecekleri bir tek yer 
vardır: Suriyeleştirmek. Orada parçalayıp bölmek ve halkları birbirine 
boğazlatmak. Başka hiçbir yere götüremezler Türkiye’yi.

Çünkü bunlar kurmalı oyuncaklar gibidir. Bunların sistemini kuran 
ve onu harekete geçiren hep ABD Emperyalistleridir. Yani bunlar tepe-
den tırnağa ihanete batmış durumdadırlar. İflah olmazlar, geri dönüşleri 
mümkün değil bunların. Ölüm gibidir ihanet. Bir kere çizgiyi aştınız mı, 
düşmanın safına geçtiniz mi, onun hizmetine girdiniz mi geriye dönüşü 
yoktur bu yolun. O bakımdan Meclisteki burjuva partilerinden medet 
beklemek, boş bir hayale kapılmaktan başka hiçbir anlama gelmez. Ne 
yazık ki ABD Emperyalistleri halkımızı kandırıyorlar ve onların peşine 
takıyorlar. Oysa onlardan felaketten başka, zulümden başka, ölümden 
başka hiçbir şey gelmez halkımıza.

ABD izin verdi, Türk Silahlı Kuvvetleri Kandil’i vuruyorlar.
Peki, neyin karşılığında izin verdi ABD?
Şunların karşılığında:
1- İncirlik’i aldı. Orayı gönlünce, istediği gibi kullanacak. Oradan 

kalkan savaş uçakları, helikopterleri, askerleri Ortadoğu’da ABD’nin 
BOP planının uygulanmasında en aktif şekilde çalışabilecek, görev ya-
pabilecek.

2- ABD Emperyalistleri Türk Ordusu’nu Suriye’deki savaşın 
içine itmiş durumdadırlar artık. Türk uçakları da kalkacak Suri-
ye’deki hedefleri vuracak.

 Hangi hedefleri vuracak?
IŞİD hedeflerini vuracak. Meşru Suriye hükümetinin yani Beşşar 

Esad yönetiminin askeri ve yerel hedeflerini vuracak.
Yani ABD Emperyalistlerinin Suriye’ye karşı açmış oldukları savaşın 

bir parçası haline gelecek. Diyor ya; ”ABD öncülüğündeki koalisyon 
güçleri”, diye ABD-AB Emperyalistleri. Ortalama 20 devlet deniliyor 
koalisyonun içinde, şimdi Türkiye de oraya dâhil olmuş olacak 21’nci 
devlet olarak. ABD’nin hizmetinde Ortadoğu’da savaşa girmiş olacak.

 Ne savaşıdır bu?
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BOP haritasının Ortadoğu’da hayata geçirilme savaşıdır.
İşte bunun karşılığında ABD, Türk uçaklarının Kandil’i vurmasına 

izin verdi. O da geçici bir süre için. Tabiî hayattaki hiçbir gidiş dümdüz 
bir hat izlemez. ABD de bunu bilir. PKK’yle eklemlenmiştir 1991’den 
bu yana.

 Ama şimdi PKK hedeflerini niye vurduruyor?
Şu anki konjonktür, mevcut siyasi, askeri durum onu gerektiriyor. 

Kısa süreliğine bu izni verdi. Zaten onun halklar umurunda değil. İn-
sanlar, hayatlar umurunda değil. O sadece emperyalist planlarının, 
projelerinin hayata geçirilmesini ve böylece de emperyalist çıkarları-
nın güvence altında, güven içinde sürmesini ister. Başka hiçbir hedefi, 
amacı, düşüncesi yoktur onun.

Peki, şu anki Türk-Kürt savaşının Türkiye’ye bir faydası var 
mıdır?

Hayır, tam tersine zararı vardır.
Çünkü evladını kaybeden Türk olsun, Kürt olsun hiçbir ana, hiçbir 

aile karşıda bulunan halka karşı olumlu düşünceler beslemez. Yani öte-
ki halka karşı gittikçe düşmanlaşır, kin ve nefret biriktirir ve böylece de 
iki halk arasındaki bağlar, o bin yıldan bu yana gelişen, oluşan gönül 
bağları, kültür bağları zayıflar, sarsılır, örselenir, incelir ve aradaki çat-
lak gittikçe genişler.

ABD bunu istiyor zaten. Bu çatlağın büyümesini ve bir süre sonun-
da ortadan parçalanmasını, ikiye bölünmesini istiyor. O yüzden de bu 
savaşın ABD Emperyalistlerine yararı var.

Ayrıca, ABD bu süre içerisinde Suriye’nin üçe bölünmüşlüğünü de 
iyice kesinleştirecek, pekiştirecek ve tam anlamıyla güvenceye almış 
olacak.

Yani Suriye’deki Kürdistan bölgesi (Rojava) aynen Irak’taki Bar-
zanistan gibi siyasi, askeri tüm kurumlarını oluşturacak ve bir devlet 
yapısına bürünecek ve artık ona kimsenin dokunması mümkün olmaya-
cak. Nasıl ki bugünkü Barzanistan’a kimse dokunmayı düşünemiyorsa 
Rojava da aynen öyle öyle olacak.

BOP’un Türkiye ayağını gerçekleştirmek için
ABD Türkiye’yi Suriyeleştiriyor

Ondan sonra gelecek sıra Türkiye’ye. Ve artık ABD, işte o andan 
sonra Türkiye’yi Libya’nın, Irak’ın, Suriye’nin yerine koyacak. Askeri 
ve siyasi olarak Türkiye’ye saldıracak.

Yani ABD böyle bir plan yapmıştır ve bunu uygulamaktadır, yoldaş-



lar. Yoksa 20 Temmuz’dan bu yana gelişen olaylar, yaşanan katliam-
lar, kaybedilen hayatlar durup dururken ortaya çıkmış değildir. Bu ne 
PKK’nin iradesiyle olmuştur, ne Türk devletinin iradesiyle olmuştur. 
Tamamen Amerika’nın planını uygulatmasıyla olmuştur piyonlarına, 
arkadaşlar. Bunu netçe, açıkça görmek durumundayız. Bunu böylece 
göremezsek hiçbir şeyi göremeyiz, hiçbir sağlıklı düşünce ortaya ko-
yamayız. Kendimizi avutmaktan, başkalarını kandırmaktan öte hiçbir 
olumlu iş yapmış olmayız ve halklarımıza da hiçbir yararımız dokun-
maz.

Ne yazık ki yoldaşlar, ABD Emperyalistleri kısa sürede bu amaçla-
rına ulaşacaklar. Halkları birbirine boğazlatacaklar ve BOP planlarını 
Ortadoğu’da hayata geçirecekler.

Bunun önünde durabilecek hiçbir güç şu anda görülmemektedir. 
Hep söylediğimiz gibi, bunu sadece biz gerçek devrimciler durdurabi-
lirdik, engelleyebilirdik. Ama bizim de gücümüz işte bütün çalışmamı-
za rağmen meydanda.

Demokratik Halk İktidarımızı kurmuş olsaydık
emperyalistlerin planlarını yırtıp atardık

Şimdi gelin bir devrimci hayal kuralım, bir devrimci rüya görelim: 
Varsayalım ki, biz Demokratik Halk Devrimini zafere ulaştırmışız ve 
Demokratik Halk İktidarını kurmuşuz. Suriye’yle bugün aramızda ya-
şanan olayları durdurmak bir ayı geçmez.

Ne yapardık?
Hemen Suriye’nin meşru yönetimiyle, Beşşar Esad yönetimiyle itti-

faka girerdik ve bir ay içinde ortada ne IŞİD kalırdı, ne El Nusra, ne El 
Kaide. Bütün Ortaçağcıları süpürür atardık Suriye’den ve ülkemizden.

Türkiye’de Kürt Sorunu’nu gerçek anlamda eşitlik, kardeşlik ve öz-
gürlük temelinde çözer, Türk-Kürt Halk Cumhuriyeti’ni kurardık.

Tabiî bu Cumhuriyetimiz bugünkü Türkiye sınırları içinde kalmaz-
dı. Zaman içinde genişler, yayılır ve Çin sınırına kadar varır dayanırdı 
Doğu Türkistan’ı da içine alacak, kapsayacak biçimde.

O zaman ülkemizde, Ortadoğu’da ve Asya’da ne ABD Emperyalist-
leri at oynatabilirlerdi ne AB Emperyalistleri. Böylece insanlığın ileriye 
doğru büyük yürüyüşünde çok önemli bir görev yapmış, insani rol oy-
namış durumda olurduk, duruma gelirdik, yoldaşlar.

Ama söylediğimiz gibi, şu anki gerçekler meydanda ve ABD Em-
peryalistleri kısa sürede amaçlarına ulaşacaklar. Amerikancı Kürt dev-
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letini, ikinci bir İsrail’i, Müslüman İsrail’i oluşturacaklar. Ama bu böyle 
sürüp gitmeyecek. Kürt ve Türk Halkı arasındaki kardeşlik bitmeyecek 
ve biz yeniden Çanakkale’de olduğu gibi, Birinci Kuvayimilliye’de ol-
duğu gibi dayanışacağız, omuz omuza vereceğiz, el ele tutuşacağız ve 
emperyalistleri ülkemizden de, bölgemizden de kovup sürüp çıkaraca-
ğız. Ve sınırları Çin sınırlarına varan Türk-Kürt Halk Cumhuriyeti’ni 
kuracağız.

Bu, bizim devrimci ideolojimizin bize düşürdüğü ışığın gösterdiği 
bir yoldur, bir hedeftir, bir amaçtır, yoldaşlar.

Boş hayaller görmüyoruz biz. Devrimci rüyalar, devrimci hayaller 
görüyoruz ve bu gerçekleşecek. Sonunda AB-D Emperyalistleri mut-
laka yenilecekler. Hem bölgemizden, hem Asya’dan, hem Afrika’dan, 
hem Latin Amerika’dan defedilip, kovulup, sürülüp çıkarılacaklar ve en 
sonunda halklar kazanacak, insanlık kazanacak. 04 Ağustos 2015

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
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On Bir

Hırsızlar İmparatorluğu eninde sonunda 
yıkılacak[46]

Partimiz Genel Başkanı Nurullah Ankut Çağlayan 
Adliyesi önünde Efkan Ala şahsında

Tayyipgiller’e meydan okudu
(...)
Av. Ayhan Erkan Yoldaş: Verilen bu talimat yasal değil.
Polis: O sizin kendi görüşünüz.
Av. Ayhan Erkan Yoldaş: İşte burada açıklama yapacaklar. İşte bu 

kadar.
Polis: Ben buraya bariyer çektim.
Av. Ayhan Erkan Yoldaş: Yani biz burada ne yapacağız?
Polis: Ben buraya bariyer çektim.
Av. Ayhan Erkan Yoldaş: Yapacağınız zor kullanma nedir?
En fazla hepimizi gözaltına aldırmaktır.
Polis: Ben buraya bariyer çektim.
Av. Ayhan Erkan Yoldaş: Bunun dışında bizim bir sorumunuz yok. 

Silahımız yok, sopamız yok.
Polis: İşi yokuşa sürüyorsunuz.
Nurullah Ankut Yoldaş: Arkadaş, ben Halkın Kurtuluş Partisi Ge-

nel Başkanıyım. Burada açıklama yapacağım. Yetkin varsa al beni. Al. 
Al içeriye o zaman. Tamam, o yetkin de var al hadi. Bu kanunsuz emri 
veren amirine söyle al hepimizi. Bu ne ya? Adliyenin önünde bir siyasi 

[46] 19 Ağustos 2015 tarihinde Çağlayan Adliyesi önündeki konuşmanın metni, Halkın 
Kurtuluş Yolu Gazetesi’nin 01 Eylül 2015 tarihli 91’inci sayısında yayımlanmıştır.
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parti açıklama yapıyor, izin vermiyorsunuz.
Polis: Ben size zorluk çıkarmak istemiyorum.
Nurullah Ankut Yoldaş: Zorluk çıkarıyorsun.
Polis: Hayır.
Nurullah Ankut Yoldaş: Başka hiçbir anlamı yok bunun. Hiçbir 

anlamı yok başka!
Polis: Bağırma. Bağırmanıza gerek yok.
Nurullah Ankut Yoldaş: Tamam al o zaman arkadaş.
Av. Ayhan Erkan Yoldaş: Karşınızda siyasi bir partinin genel baş-

kanı var. Yasal bir parti var.
Polis: Herkes bir ağızdan konuşmasın. Ben kanun adına konuşuyo-

rum.
Av. Pınar Akbina Yoldaş: Kişiye özel bir şey yok. Sizin kişiliğinize 

bir şey denmiyor.
Nurullah Ankut Yoldaş: Kanunlar çerçevesinde oynayacaksınız!
Polis: Böyle bağıramazsınız. Siyasi Parti Genel Başkanıysanız be-

yefendi gibi konuşun.
Nurullah Ankut Yoldaş: Beyefendi gibi konuşuyorum ben. Kimse 

bana beyefendiliği öğretemez.
Polis: Elinizi aşağıya indirin.
Nurullah Ankut Yoldaş: Sen de indir elini aşağıya.
Polis: Elini aşağıya indir.
Nurullah Ankut Yoldaş: Sen indir.
Polis: Yakışmıyor.
Nurullah Ankut Yoldaş: Sana yakışmıyor. Yaptığınız ne yani?
Halil Arabulan Yoldaş: Uygulamaya tepki gösteriyoruz.
Polis: Siz buradan ayrılmayın, ben sizden rica ettim. Ayrılmamakta 

direniyorsanız ben gerekli yasal haklarımı kullanacağım.
Nurullah Ankut Yoldaş: Kullan. Tamam. Direniyoruz.
Polis: O zaman bu sizin bileceğiniz bir şey.
Av. Ali Serdar Çıngı Yoldaş: Bizim eylemimiz basın açıklamasıdır. 

Açıklamadan sonra dağılacağız. Olay bu.
Polis: Ben basın açıklamasına karşı değilim.
Av. Pınar Akbina Yoldaş: Yeniden bir görüşün.
Polis: Ben basın açıklamasına karşı değilim. Yasal bir hakkınız. 
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Ama ben burayı güvenlik bölgesi ilan ettiysem, burada güvenlik ama-
cıyla polis bekliyorsa…

Av. Ali Serdar Çıngı Yoldaş: Burada güvensizlik yaratan bir yapı 
yok, anlayış yok, eylem yok.

Polis: Bu sizin kendi görüşünüz.
Av. Ali Serdar Çıngı Yoldaş: Güvensizlik yaratacak hiçbir ortam 

yok.
Nurullah Ankut Yoldaş: Keyfi güvenlik bölgesi ilan edilmez. Ka-

nuna uymak zorundasınız, siz de biz de.
Polis: Ben buraya bariyer çektim. Kapattım burayı.
Nurullah Ankut Yoldaş: Kanunlar çerçevesinde yaparsınız bunu.
Polis: Yaparım.
Av. Ali Serdar Çıngı Yoldaş: Siz kanun adamısınız, biz de kanun 

adamıyız. Kamu görevi yapıyoruz.

(Slogan: Gün Gelecek Devran Dönecek Tayyipgiller Halka He-
sap Verecek…)

Halil Arabulan Yoldaş:
Saygı değer basın emekçileri ve Halkın kurtuluş Partililer,
İnsan soyunun başdüşmanı ABD-AB Emperyalistlerine uşaklık et-

mede, halklarımıza zulüm yapmada, hırsızlıkta, yolsuzlukta, vurgun-
culukta sınır tanımayan ve bugün Ortadoğu’da emperyalizme karşı 
antiemperyalist bir savaş veren Esad ve Suriye Halkına karşı şeriatçı 
güçlere destek veren Tayyipgiller savaş suçu işlemekte.

Onunla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Dayanamadığı için, kork-
tuğu için Genel Başkanımız ve Partimiz hakkında dönemin İçişleri Ba-
kanı Efkan Ala suç duyurusunda bulundu, bizler onunla ilgili burada-
yız. Biz yolumuzdan dönmeyiz.

Konuyla ilgili basın açıklamasını yapmak üzere HKP İstanbul İl 
Başkanı Av. Pınar Akbina’ya sözü veriyorum.

(Slogan: Kahrolsun ABD-AB Emperyalizmi...)

Pınar Akbina Yoldaş:
Malum MİT TIR’ları herkesin hatırındadır. İçi silah ve mühimmat 

dolu TIR’ları ulusal ve uluslararası hukuku çiğneyerek Suriye’ye gön-
deren, önce “yardım” gönderiyoruz yalanına başvurup foyaları çıkınca 
da sahte külhanbeylikleriyle ev sahibini bastıran yavuzlar, bir de bu 
konuda TIR’ları durdurarak soruşturma yürüten savcıları, askerleri sür-



düler, tutuklattılar ve kendi suçlarını bu yolla örttüler bilindiği gibi.
Mayıs 2015’te ise, Cumhuriyet gazetesinin ve Odatv’nin yayımla-

dığı haberlerde, bu savaş suçu konusunda hem yeni görüntüler, hem 
de yeni tanıklıklar ortaya çıkmıştı. Bizatihi AKP Dış İlişkilerden so-
rumlu Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, durdurulan MİT TIR’ları 
ÖSO’ya gittiğini söylemişti.

ABD-AB Emperyalistlerinin ve onların talimatıyla AKP iktidarı-
nın Suriye halkına ve Suriye hükümetine karşı giriştikleri uluslararası 
yağma-talan savaşına ve kurdurdukları Ortaçağcı örgütler eliyle ger-
çekleştirilen terör saldırılarına karşı, partimiz her düzeyde mücadele 
yürütmüştür. Bu mücadelenin bir ayağı da, hukuk mücadelesi olmuştur.

Temelinde Büyük Ortadoğu Projesi olan bu hainane süreç boyunca, 
kardeş Suriye halkı aleyhine yasa dışı olarak asker toplanması, Suri-
ye’nin çeşitli bölgelerinde Türkiye’den gönderildiği anlaşılan ÖSO 
gruplarının gerçekleştirdiği saldırılar, Türkiye’deki kamplarda bu çete-
lerin fiilen örgütlenmesi-desteklenmesi, Eğit-Donat projesi ve Kampla-
rı, ”4 adam gönderirim, 8 füze attırırım” provokasyonları ve son ola-
rak MİT TIR’ları ile ÖSO denilen alçak örgüte silah taşınması üzerine, 
partimiz onlarca eylem, onlarca suç duyurusu yapmıştır.

Bir dönem cemaatin, sonrasında ise Tayyipgiller’in Hukuk Bürosu-
na dönüşen Türk Yargısında, tüm bu başvurularımız sonuçsuz kalmıştır, 
tüm bu eylemler açıkça Türk Ceza Kanunu’nda “yabancı devlet aley-
hine işlenen suçlar” şeklinde düzenlenmiş olmasına rağmen. Elbette ki 
siyasal iktidar ile yargı erkinin böylesine kaynaşıklaştığı bir dönemde 
başka türlüsü şaşırtıcı olurdu.

Gelinen noktada, Yasin Aktay’ın da itirafları üzerine, AKP’nin Suri-
ye karşıtı tüm eylemleri, Birleşmiş Milletler Sözleşmelerinde, Terörün 
Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme’de ve Roma 
Şartı’nda açıkça SAVAŞ SUÇU, ya da ULUSLARARASI TERÖR 
SUÇU olarak tanımlandığından, bu suçları yargılamakla görevli Ulus-
lararası Ceza Mahkemesi’ne AKP önde gelenlerini şikayet ettik. Baş-
vuruyu partimiz avukatları aracılığıyla gerçekleştirdik. Her ne kadar 
Türkiye henüz bu mahkemenin yargılama yetkisini tanımamakta ise de, 
UCM, sözleşme tarafı olmayan Uganda ve Sudan aleyhine yargılamalar 
yapabilmiştir.

İşte bu başvurumuzda, “4 adam-8 füze” toplantısının hazirunla-
rından, AKP’nin sınangılı savaş suçlusu Efkan Ala şikayet ettiğimiz 
kişilerdendi. Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu ve Hakan Fidan ile 
birlikte… Öyle olacak ki, kurulacak muhtemel koalisyondaki yerini 
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garantileyememiş olan Efkan Ala, açıkta kalabileceği bir ikbalsizlik 
korkusuyla olsa gerek, bu başvurumuz sebebiyle “Hakaret, İftira ve 
Suç Uydurma” iddiasıyla şikâyetçi olmuştur, partimiz Genel Başkanı 
Nurullah Ankut hakkında.

Ankara Cumhuriyet Savcılığı da konuyla ilgili derhal soruşturma 
başlatmış, ifadeye çağırmıştır Genel Başkanımızı.

Komşu ülkenin meşru hükümetine karşı, şekli de olsa bir meclis ka-
rarı bile olmaksızın, illegal güçler eğiten, donatan, onlara yasa dışı yol-
larla silah gönderenler hakkında tek bir işlem yapamayan Ankara Baş-
savcılığının, buna isyan eden, buna karşı ulusal ve uluslararası alanda 
siyasal ve hukuksal mücadele edenler hakkında soruşturma açılmasına 
şaşırdık mı? HAYIR!

Böylece savaş suçu işleyenlerin aklanmaya çalışılmasına ve bunla-
rın üzerlerine gidenlere “aman verilmesin” mesajına şaşırdık mı? Buna 
da HAYIR!

Lakin müşteki savaş suçlusu Efkan Ala’nın buradan açılacağına 
emin olduğumuz davaya bizzat katılmasını bekliyoruz. Türk Ceza Ka-
nunu’nun Hakaret suçunu düzenleyen 125. Maddesi, “bir olgu isnadı”nı 
suç olarak tayin etmiş, devamındaki düzenlemeler ise isnat edilen fiilin 
ispatı halinde fiil isnat edene ceza verilmeyeceğini hükme bağlamıştır. 
Ancak bu nitelemeyi yapanın iddiasını ispat talebine müştekinin rıza 
göstermesi gerekmektedir, yine düzenlemeye göre.

Yani Partimiz Genel Başkanı ve avukatlarımız, şayet Efkan Ala’nın 
savaş suçlusu olduğunu bizzat mahkemede ispat edebilirlerse, bu du-
rumda kendisine karşı kullanılan bu söz ve nitelemeler asla hakaret 
olarak adlandırılamayacaktır. Ancak Efkan Ala’nın, bu iddiamızı ispata 
rıza göstermesi gereklidir.

Ey Efkan Ala, biz haklılığımızı insanlığın ileriye doğru giden tari-
hinden, Halkların Kardeşliğinin geçmişinden, bugününden, geleceğin-
den alıyoruz… Kendine ve gücüne bu kadar güveniyorsan, gel senin 
savaş suçlusu olduğunu mahkemede ispat etmemize rıza göster. Sav-
cılığa başvurundan sonra buna rıza göstermezsen, zaten haksızsın ve 
savaş suçlusu olduğunu zımnen ikrar ediyorsun demektir. Dolayısıyla 
gel, tümüyle seni kayıracak bir ceza muhakemesi rejiminde, üstelik de 
sanık olmamıza rağmen, gerçekleri ortaya koyalım, suçunu ispata giri-
şelim, başaramazsak da aklanmış ol, bugünkü burjuva mahkemelerinde 
de olsa. Yok bundan imtina edersen, tarihen bir daha nedamet getirme 
şansın olmaz, her halükarda mahkum olursun.

Halkların bilincinde verilecek hüküm bellidir, mahkemelerinizden 



ne karar çıkarsa çıksın. Bunda hiçbir tereddütümüz yok. Lakin biz bu-
günkü hukuk düzeninizde, sizin düzeninizde bile hesaplaşmaya varız. 
Siz var mısınız? Korkmayın, korkunun ecele faydası yok!

 Halil Arabulan: Şimdi sözü Genel Başkan’ımıza veriyorum.

Davetimizdir
Nurullah Ankut Yoldaş:
Saygıdeğer arkadaşlar,
ABD-AB Emperyalistleri 1990’dan bu yana Ortadoğu’da tamamı 

Müslüman halkından olan 6 milyon insanı katletmişlerdir. Tüm Ortado-
ğu ülkelerini ve 20 Temmuz’dan bu yana da ülkemizi cehenneme çevir-
mişlerdir. Ölüm tarlalarına çevirmişlerdir. Bunların milyonlarca masum 
insanın kanına bulanmış cellat ellerini yıkamaya kalksanız okyanuslar 
kırmızıya boyanır.

İşte 2002’den bu yana Tayyipgiller’in AKP iktidarı da bu emperya-
list haydutlara suç ortaklığı etmektedir.

Dostumuz Libya’ya saldırmıştır. Hâlbuki bir sene önce Kaddafi’nin 
elinden insan hakları ödülü almıştı. Buna rağmen 14 ay sonra Libya’ya 
saldırdı, ABD Emperyalistleri ve bizim Tayyipgiller.

Yine aynı şekilde ardından Suriye’ye saldırdılar. Oysa bir sene önce, 
“Beşşar Esad’la kardeşten de yakınız”, demişti Tayyip Erdoğan.

Efendisinden aldığı bir emir üzerine Suriye’yi düşman ilan etti ve 
Suriye Halkına karşı bir savaş başlattı. Tapelerden öğrendiğimize göre 
2 bin TIR dolusu silahı Suriye’nin meşru hükümetine, Beşşar Esad hü-
kümetine karşı savaşan Ortaçağcı teröristlere nakletti ve Suriye Maz-
lum Halkının 300 bin civarında insanını yok yere öldürttü. 6 milyon 
masum Suriye insanı vatanını terk etmek zorunda kaldı. Bu insanların 3 
milyonu bizim şehirlerimizi, köylerimizi, kasabalarımızı doldurdu. Her 
gün onlarcası, yüzlercesi Akdeniz’de, Ege’de Batı’ya geçmek isterken 
boğulup hayatını kaybetmektedir. İşte bu cehennemin ve felaketin suç-
lusu Tayyipgiller’dir.

Biz Meclisteki Amerikancı, çapsız, yalandan muhalefete benzeme-
yiz. Bu süre içinde Tayyipgiler’in bu suçlarına karşı onlarca dava açtık. 
Fakat Tayyipgiller bildiğimiz gibi ne hukuk bıraktılar, ne adliye bırak-
tılar, ne şehirleri, ne gölleri, ne ırmaklarımızı bıraktılar. Her şeyi talan 
ettiler. Yağma, rant alanına çevirdiler.

Geçen günlerin bir haberi; İstanbul’da, deprem bekleyen İstan-
bul’da, halkın kaçıp sığınabileceği 480 meydanın 360’ını gasp etmişler; 
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gökdelenler dikmişler, AVM’ler yapmışlardır oralara.
Yani onların ne insanlık, ne onur, ne namus hiçbir şey umurunda 

değildir. Vurgundan, gasptan, küp doldurmaktan ve ABD’ye hizmetkar-
lıktan ve halka ihanetten başka hiçbir şey düşünmemektedir bunlar. Son 
çare olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne başvurduk ve mahkeme 
bizim başvurumuzu incelemeye aldı. Bu başvurumuz üzerine bizi kor-
kutmak, sindirmek için benim aleyhimde hukuki soruşturma başlattılar. 
Sanıyorlar ki bizi korkutacaklar.

Hayır! Efkan Ala’ya buradan davetimizdir. Yalnız gelme. AKP’nin 
büyük patronunu da, küçük patronunu da, MİT başkanınızı da al gel. 
Biz hepinizi birden dava ettik. Yalnız başına gelme. Gelsinler ki ömür-
lerinde ilk defa ”Onur Yaşamdan Önemlidir” şiarını en büyük erdem 
bellemiş insanlarla yüz yüze gelsinler ve insan görsünler, bu insanlar-
la tanışabilsinler. Yiğitliğin, mertliğin, cesaretin, fedakârlığın, halk 
sevgisinin ne demek olduğunu gelsinler ki bizlerde görsünler. Öğre-
nirler demiyorum, sadece görebilsinler… Yoksa şikâyetlerini cami av-
lusuna bırakılan bebekler gibi bırakıp sıvışıp gitmesinler. Onların 
mahkemesinde, onların savcıları ve yargıçları karşısında onlarla 
hesaplaşmaya hazırız.

Davetimizdir. Ve bu davetten kaçan namerttir!
Bize iftira attı, diyorlar. Neyin iftirası bu?
2 bin TIR dolusu silahın işte bu CD’de görüntüleri var. TIR dolu 

silahların görüntüleri. Mahkemeye sunacağız bunları. İşte burada fo-
toğrafları var. Göster Halil Yoldaş birer birer hepsini.

Neyin iftirasını yapmışız biz?
Biz hayatta hiç kimseye iftira atmayız, hiç kimseye haksızlık yap-

mayız, düşmanımız bile olsa.
Bu, herkesin bildiği, ayla güneş kadar kesin, kimsenin şüphe duy-

madığı gerçekleri inkâra kalkışıyorlar. Yalanlarla Türkiye’yi 13 yıldan 
bu yana uyuttukları gibi hâlâ uyutabileceklerini sanıyorlar. Hayır!

Bunu yapamayacaklar, halkımıza sözümüzdür. Vurguncular, halk 
düşmanları, Amerikan işbirlikçisi hainler ve bunların Hırsızlar İmpara-
torluğu eninde sonunda yıkılacak. Yıkacağız.

Ve bunlar nereye giderlerse gitsinler, nereye çıkarlarsa çıksınlar so-
nunda mutlaka çelik bilezikle tanışacaklardır.

Halkız Haklıyız Yeneceğiz!

(Alkışlar… Slogan… Halkız Haklıyız Kazanacağız…)

Halil Arabulan Yoldaş: Biz yolumuza devam edeceğiz. Halkın 
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Kurtuluş Partisi’nin davası, halkların kurtuluş davasıdır. ABD-AB Em-
peryalistleri ve yerli uşaklar cephesini yıkıp, demokratik halk iktidarını 
kurma mücadelesini sonuna kadar büyüteceğiz.

(Slogan… Davamız Halkların Kurtuluş Davasıdır…)
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On İki

Dağlıca Öncesi ve Sonrası[47]

 Bugünler, iyi günlerimiz aslında. Türkiye, bundan sonra hızla Su-
riyeleşecek...

1991’den bu yana ortalama çeyrek yüzyıldır ABD Emperyalistleri 
Türkiye’yi en az üç parçaya bölecekler diye yazıp çiziyoruz durmaksı-
zın. Çünkü ABD Emperyalistleri Sevr’i asla unutmuş ya da rafa kaldır-
mış değillerdir. Onlar 1920’den bu yana sürekli uygun ortam kollamış-
lardır, Sevr’i yeniden Türkiye’nin önüne koyabilmek ve kabule mecbur 
kılabilmek için.

Sosyalist Kamp’ın varlığında Sovyetler Birliği’ne karşı Türkiye’yi 
bir piyon olarak öne sürebilmek için onun tek parça halinde olması 
ve orta düzeyde bir orduya sahip olması ABD Emperyalistleri için bir 
önem taşıyordu. Ama Sosyalist Kamp dağılınca Türkiye’nin bu özelliği 
taşıması gerekmez hale gelmiştir. Dolayısıyla da Yeni Sevr gündeme 
getirilebilirdi artık. Öyle de yapmışlardır işte.

Adamlar haritasını yayımladılar, Silahlı Kuvvetler Dergilerinde. Dışiş-
leri Bakanları bunun açıktan savunusunu yaptı. Ortadoğu’da Fas’tan Af-
ganistan’a, Pakistan’a kadar uzanan coğrafyada 22 ülkenin sınırları önce 
ortadan kaldırılacak sonra da tarafımızdan yeniden belirlenecektir, diye.

Neye göre olacaktı bu?
Tabiî ki emperyalist haydutların çıkarlarına göre.
İşte bu projelerinin adına da BOP dediler. Yani Büyük Ortadoğu ve 

Genişletilmiş Afrika Projesi, dediler. O adı verdiler.
Türkiye de o projenin içinde miydi?
Evet, apaçık içinde olduğu gösteriliyordu yayımladıkları haritaların-

da. Üçe bölünüyordu Türkiye burada.

[47] Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Ankut Yoldaş’ın 07.09.2015 tarihin-
de yaptığı ve Halkın Kurtuluş Yolu Gazetesi’nin 02 Ekim 2015 tarihli 92’nci Sayısında 
yayımlanan değerlendirmesidir.
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Emperyalistler
halkları aralarına kan davaları sokarak bölüp 

parçalıyor
Savaş olmadan, emperyalist çakalların hedef olarak belirledikleri 

ülkelerdeki halklar etnik ve dini temelde örgütlendirilip birbirleriyle 
savaştırılmadan, birbirleriyle boğazlaştırılmadan bu bölünmeler ve ha-
ritaya uygun yeniden şekillendirmeler mümkün olabilir miydi?

Hayır, kesinlikle olamazdı.
Durup dururken bölge ülkelerindeki halklara haydi ayrışın, parçala-

nın denilebilir mi? Denilirse bu ciddiye alınabilir mi?
Tabiî ki hayır.
O zaman bu işin uzun bir süre hazırlığının yapılması, halkların bir-

birinden ayrıştırılması ve bu temellerde öbekleştirilmesi, sonra da ara-
larına kan davaları sokularak birbirlerine saldırtılması gerekmekteydi. 
Onu yaptı ABD Emperyalistleri bir hayli yıl. Sonra da haydi birbirinize 
saldırın, komutunu verdi.

Önce Yugoslavya’da uyguladı benzer emperyalist planını. Yüzbin-
lerce insanın hayatını kaybetmesine yol açan kanlı boğazlaşmalar so-
nucunda Yugoslavya’yı yedi parçaya böldü. Ve her bir parça da bugün 
diğerlerine karşı düşmanca duygulara sahip.

Sonra, Irak’ı üç parçaya böldü; Şii Irak, Sünni IŞİD Irak’ı ve Barza-
nistan olmak üzere. Irak’ta beş milyon civarında masum insanın haya-
tına kıydı bu alçakça planı uygulayabilmek için.

Ardından Libya’ya saldırdı. Orayı da parça parça etti. Libya’da da 
yüz binin üzerinde masum insanın canına kıydı. NATO’suyla vesaire-
siyle saldırdı bu ülkelere emperyalist haydutlar. İşin acıklı yanı, Türki-
ye’yi ve Türk Ordusu’nu da kullandılar bu haydutluklarında, bu saldır-
ganlıklarında.

Libya’nın işini bitirdikten sonra Suriye’yi hedefe koydular. Zaman 
2011’in Martı’ydı. Nisan’ında da kanlı kapışmalar tüm ülke sathına ya-
yılmıştı. Yani biz şu anda Suriye’nin Mart 2011’indeki günlerini yaşı-
yoruz. Giderek Nisandaki günlere varacağız ne yazık ki.

Suriye’de bugüne kadar üç yüz bin masum insan hayatını kaybet-
miştir, altı milyon civarında Suriye insanı da ülkesini terke mecbur kal-
mıştır, canını kurtarabilmek için. Üç milyon Suriyeli Türkiye’nin tüm 
şehir ve kasabalarında sefalet içinde bir hayat yaşamaktadır şu an. Acı-
lar içindedirler. Diğer üç milyonu da çoğunluğu bölge Arap ülkelerine 
olmak üzere değişik ülkelere gitmiştir, hâlâ da ülkeyi terkler sürmekte-
dir. Aylan ve Galip bebeklerin trajedisi bunların son günlerdeki yürek 
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yakan bir örneğidir. Aslında Ege ve Akdeniz’de her gün onlarca, yüz-
lerce masum Suriye ve Ortadoğu insanı, Asya insanı; ülkeleri emper-
yalistler tarafından cehenneme çevrildiği için kaçıp kurtulmak isterken 
boğulmakta, hayatını yok yere yitirmektedir.

20 Temmuz’dan bu yana da ülkemiz cehennemleştirilmektedir, bil-
diğimiz gibi. Her gün üç, beş, on, yirmi hatta bazı günler daha da fazla 
Türk ve Kürt insanı hayatını kaybetmektedir. Bu kayıplar, tıpkı Yugos-
lavya’daki, Irak’taki, Libya’daki, Suriye’deki kayıplar gibidir. Birebir 
aynıdır, nitelikçe aynıdır. Hiç kimse kalkıp da bunun farklı olduğunu 
iddia etmesin.

Obama çıkarı için onurunu bile satmış
ABD Emperyalist haydutlarının şu anki Başhaydutu Obama, ata 

yurdu olan Kenya’daki köyünde bir barakada çok yoksul bir hayat sü-
ren kardeşini bile bir kere olsun arayıp hatırını sormamıştır. Kaldı ki 
Obama, başkan seçilmeden önce de Senatörlük yapmıştır. Bunun ön-
cesinde de eşi ve kendisi çok kazanan avukatlardır. Tüm bu süre içinde 
hiç aramamış ve görüşmemiştir Kenya’daki yoksul kardeşiyle.

Bu yoksul kardeş, televizyoncuların başkan kardeşine mektup yazıp 
onunla haberleşmeyecek misin, şeklindeki sorusuna “Hayır, buna gerek 
yok. Onun kendine göre yoğun işleri vardır”, diyerek cevap vermiştir. 
Görülmektedir ki, bu kardeş yoksul ama olağanüstü onurludur. İnsandır 
yani. Öbürüyse insanlığını, onurunu ve hatta bir iddiaya göre dinini sat-
mıştır makam için, koltuk için, ün için, poz için.

İşte böyle bir ABD Başkanı ve diğer ABD Emperyalistleri, babaları-
nın hayrına mı buralara ordularını gönderiyorlar, füze atan uçak gemile-
rini gönderiyorlar, savaş uçaklarını gönderiyorlar? Bölgedeki işbirlikçi-
leriyle, kendi deyişleriyle “bölgesel ortaklarıyla” birlikte bu aşağılık, 
bu kanlı, bu caniyane savaşları yürütüyorlar?

Hep haydut çıkarları için emperyalist sömürü, vurgun ve talanları 
için...

PKK’giller de ABD’nin yerel ortağı
PKK-PYD-YPG de ABD’nin yerel ortağı mıdır?
Evet. Resmen ortağıdır. Bunu bizzat Obama da dahil olmak üzere 

ABD’nin pek çok yetkilisi söylemiştir.
ABD ile ortaklık içinde olduklarını, PKK’nin Kandil’deki liderleri 

de, PYD Lideri Salih Müslim de açıkça söylemiş midir?
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Evet söylemiştir.
ABD’den Suriye için kendilerine rol verilmesini Selahattin Demir-

taş ve Gülten Kışanak açıkça söylemiş midir, ABD ziyaretlerinde?
Evet, söylemiştir.
Selahattin Demirtaş, geçenlerde (7 Ağustos 2015) Brüksel’de NA-

TO’yu ve ABD’yi, AB’yi bölgeye ve Kürt Sorunu’na dahil olmaya ça-
ğırmış mıdır?

Evet, çağırmıştır.
Onlar da zaten bölgededir. Ve zaten boylu boyunca işin içindedir. 

Üstelik de işin planlayıcısı, örgütleyicisi ve yöneticisi konumundadır.
İşte Obama da açıktan söyledi mi bölgedeki ortağımız diye PYD için?
Söyledi.
Yani fiili bir ortaklık, tabiî yönetici ve efendi ABD olmak kaydıyla, 

zaten mevcuttur.
Ha, Demirtaş ne talep ediyor?
Bunların çok daha aktif bir şekilde işin içine girmelerini...
Yani Yugoslavya’da, Irak’ta, Libya’da, Suriye’de olduğu gibi Türki-

ye’de de ordularıyla birlikte PKK’nin yürüttüğü savaşın içinde açıktan 
yer almalarını. Tabiî bunu usturuplu söylüyor. “Çözüm Süreci”, “Barış” 
sosuna bulayarak, böylece de cazip göstererek söylüyor.

Kimse kimseyi kandırmaya kalkmasın. Türkiye’de şu anda sürmek-
te olan Türk ve Kürt Savaşı da BOP Savaşının bir parçasıdır. Ve bu 
savaş giderek derinleşecek, boyutlanacaktır.

Ve bu savaş sonunda da bölgede ABD’nin yeni bir petrol bekçisi, 
yeni bir İsrail, yani Amerikancı bir Kürt Devleti oluşacaktır. Savaş, bu-
nun savaşıdır. Gidiş oraya gidiştir.

Meclisteki Amerikancı dörtlü çetenin bütün yapıp 
ettikleri Yeni Sevr’e hizmet eder

Meclisteki 4 Amerikancı sermaye partisi de bu savaşın aslında için-
dedirler. Onlar da siyasiler olarak bu süreçte yani BOP’un hayata ge-
çirilme sürecinde kendilerine verilen yani ABD tarafından verilen rolü 
başarıyla oynamaktadırlar. Biri iktidar rolünü, diğerleri de muhalefet 
rolünü oynayarak aslında Türkiye’yi Yeni Sevr’e doğru alıp götürmek-
tedirler.

Bunların aralarındaki savaş, sadece kayıkçı kavgasıdır. Göstermelik, 
yalandan bir kavgadır. Bunlar aslında Amerikancı kardeşlerdir. Hepsini 
oralara getiren ABD Emperyalistleridir. O bakımdan bunların hiçbiri 
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ABD’den izinsiz parmaklarını bile oynatamazlar.
Bu Amerikancı Dörtlü Çete, aslında “cambaza bak” diyerek halkın 

dikkatini başka yöne çekmekte, süren savaşın bir BOP savaşı olduğunu 
ve bunun yöneticisinin ABD olduğunu gözlerden saklamaya, böylelikle 
de halkı aldatmaya çabalamaktadırlar. İşin açığı, bu hainane, aşağılık 
görevlerini de başarıyla yapmaktadırlar. Zaten insan kalitesi yönünden 
ele alınır bir tarafları olmayan bu ABD işbirlikçisi hainlerin Meclise 
doldurulmaları bu sebeptendir. ABD böylece ödüllendirmiş olmaktadır 
onları. Bunların Türkiye’yi götürebilecekleri başka hiçbir yer yoktur. 
Ve bunlardan Türkiye Halklarına zerrece fayda gelmez. Sadece kötülük 
gelir, ihanet gelir.

Siz bakmayın bunların bazısının dinci, bazısının Türkçü, bazısının 
Kürtçü, bazısının Atatürkçü oynadığına. Bu sıfatlar bunların maskesi-
dir. Yoksa onların gerçek kimliği Amerikancılıktır, Amerikan işbirlikçi-
liğidir, halklara hainliktir. Başka da hiçbir şey değildir.

Bunlar, Birinci Kuvayimilliye’nin, Birinci Antiemperyalist Milli 
Kurtuluş’un, Mustafa Kemal’in ve silah arkadaşlarının Meclisini Mec-
lis olmaktan çıkarmışlar, Amerikan Muhipleri Cemiyeti’ne çevirmiş-
lerdir. Şu anda Meclis filan yoktur ortada. Bunların hepsi Anayasa dışı-
na düşmüş, halka ve vatana ihanetten halkın adaleti önüne çıkarılması 
gereken mücrimlerdir.

Ne yazık ki bu hayasızca gidişi şu anda durdurabilecek etkin bir güç 
ortada görülmemektedir. O bakımdan bu savaş derinleşecek, boyutla-
nacak, halklarımız daha yoğun acılar çekecektir. Ve çok daha büyük 
sayılarda Türk ve Kürt gençleri hayatlarını kaybedip kara toprağa dü-
şeceklerdir. Anaların, babaların, bacıların, biraderlerin yüreklerine kor 
ateşleri düşmeye devam edecektir.

Yeni Sevr’e gidişi durduracak tek güç
Demokratik Halk İktidarıdır

Biz bu felaketin hazırlanmakta ve adım adım yaklaşmakta olduğunu 
yukarıda da belirttiğimiz gibi yıllardan beri söyleyip yazıyoruz. En son 
geçen Ekim’de yaptığımız Usta’mız Kıvılcımlı’nın Anma Konuşma-
sı’nda bir kez daha bu konuya yer verdik. Hatta o konuşmanın tama-
mını ”Yugoslavya, Irak, Suriye... Sıra Sende Türkiye” adıyla kitap 
olarak da yayımladık.

En son 7 Haziran Seçimlerinin hemen öncesinde yaptığımız TRT’de-
ki propaganda konuşmalarında bu konu üzerinde de, süre çok kısa ol-
masına rağmen, durduk.
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Fakat ne yazık ki halkımız bizi gerçek anlamda anlamadı. Yine bu 
Amerikancı satılmış burjuva partilerinin peşine takılıp gitti.

Oysa Meclisteki bu Amerikancı hainlere bin kez oy verip oralara 
doldursa halkımız, bunlar bin kez satarlar halkımızı.

Hani diyor ya rahmetli sevgili yiğit, antiemperyalist Ramiz Da-
yı-Tuncel Kurtiz: ”Kimisi satar, kimisi de satın alır.”, diye. İşte bun-
lar satar. Herşeylerini satarlar. İnsanlıklarını, ruhlarını... ABD Emper-
yalistleri de satın alır bunları. Kullanır. Her türlü işi için kullanır...

Yine hep söylüyoruz; bu hainane gidişi sadece biz gerçek devrimci-
ler durdurabiliriz. ABD Emperyalistlerini defederiz bölgemizden. De-
mokratik Halk Devrimi’ni gerçekleştirir, Demokratik Halk İktidarı-
nı kurarız. Kürt Meselesi’ni de iki kardeş halk olarak gerçek anlam-
da eşitlik, özgürlük ve kardeşlik temelinde çözeriz, diye.

Fakat şu anda ne yazık ki halkımız bizi anlamaktan ve bize güven-
mekten bir hayli uzak. O bakımdan ABD Emperyalistleri bu raundu 
kazanacaklar. Amerikancı Kürt Devleti’ni kuracaklar.

Fakat sonunda yine biz kazanacağız. Türk Halkı da, Kürt Halkı da 
anlayacak bizim gerçekten kendilerinin biricik dostu olduğumuzu. Ve 
yeniden Çanakkale’de, Birinci Kuvayimilliye’de olduğu gibi omuz 
omuza vereceğiz, ABD Emperyalist haydutlarını ülkemizden de bölge-
mizden de kovacağız. O günler de gelecek. Fakat ne yazık ki bu arada 
acılar da çekilecek. Neylersiniz... 07 Eylül 2015

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
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On Üç

Memleketi
Amerikan ajanları

Cumhuriyeti’ne çevirdiniz ulan![48]

En büyüğünüzden başlayalım. Tayyipgiller’in AKP’sinden...
Namuslu araştırmacıların yazdığı yığınla kitap, bu partinin bir ABD 

projesi olduğunu açık, somut kanıtlarıyla ortaya koymuş bulunmakta-
dır. Alın Ergun Poyraz’ın kitaplarını. Alın Merdan Yanardağ’ın ki-
taplarını. Alın Soner Yalçın’ın kitaplarını. Ve de hatta şu anda yazdık-
larını yalayıp yutarak Tayyipgiller’e hizmetkârlık yapan Nasuhi Gün-
gör’ün “Yenilikçi Hareket” adlı kitabını.

Namuslu aydınlar zaten bilmektedir Tayyipgiller’in ve AKP’nin 
CIA-MOSSAD devşirmesi bir hareket olduğunu, onlar tarafından oluş-
turulduğunu, Türkiye’nin tepesine getirildiğini ve on küsur yıldan bu 
yana onların emperyalist, Siyonist çıkarlarına hizmetkârlık ettiğini.

Bunları geçelim de tek bir örnekle yetinelim isterseniz bu konuya 
ilişkin olarak. Merkez Parti Başkanı Abdurrahim Karslı’nın bugüne 
dek yalanlanamayan açıklamalarını konu edelim.

“AK PARTİ BİR PROJE PARTİSİDİR”
“Abdurrahim Karslı: Yok yineleyeyim. Bir grup gazeteci arka-

daş, bizim de kurucu arkadaşlarımız ile birlikte benim evimi zi-
yarete geldiler. Yemek yedik, sohbet ettik. Sohbet esnasında, bizim 
Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Şeyda 
Açıkkol, bir soru sordu. Dedi ki gazeteci ve hazırda olan arkadaş-
lara;

“1- Ak Parti ile ilgili düşünceniz nedir bu gelinen noktada?
“2. Biz yeni bir parti kurduk Merkez Parti ile ilgili ne düşünü-

[48] Halkın Kurtuluş Yolu Gazetesi’nin 02.Ekim.2015 tarihli 92’nci Sayısının Başyazı-
sı’dır.
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yorsunuz”
“Orada muhtelif arkadaşlar vardı, demin yukarıda ismini söy-

lediğim Ak Parti’ye çok hizmet eden, fikir babası, halen içinde olan, 
çok müdafaa eden gazeteci yazar, benim de eskiden beri tanıdığım, 
düşünce insanı olarak bildiğim Abdurrahman Dilipak da vardı. 
Hatta benden yaşça büyük olduğu için ben ona ağabey diye hitap 
ederim. O da orada vardı. Bu soruya mukabil işte insanlar fikrini 
söylerken o da fikrini söyledi. Dedi ki ”Ak Parti bende bunu çokta 
yazdım” dedi, ”saklamaya gerek yok her yerde de bu mevcut” dedi. 
“Ak Parti bir proje partisidir” dedi. ”Ne projesi” dediler. ”Bir tarihte, 
90’lı yıllarının başından sonra küresel güçler, emperyalist güçler bu-
nun içinde ABD, İngiltere, İsrail falan Türkiye’ye gidip gelmeye baş-
ladı. Bizlerle de görüşmeye başladı. ‘Niye gelip gidiyorlardı?’ dediler. 
Bundan sonra Türkiye’de siyasal İslamcılar ile birlikte çalışmak is-
tiyoruz. Çünkü yükselen trend siyasal İslam. Çünkü, Erbakan hoca 
ve ekibi gittikçe yükselen trendde puan almaya başlamış. Biz sizinle 
çalışmak istiyoruz biz anlaşma yapalım” yani kendi anlattı.

“Cem Özer: Neden Erbakan Hoca madem yükseliyor onunla an-
laşma yapmıyorlar?

“Abdurrahim Karslı: Erbakan hocaya teklif etmişler. Hatta 
bunu da söyledi. “O kabul etmedi” dedi. Yani nasıl bir anlaşma?

“Anlaşma şu:
“1. Biz sizi iktidara taşıyalım.
“2. Size iktidarda sorun çıkaracakları opere edelim
“3. Size gerekli finansal destekleri getirelim.
“Cem Özer: Yani o zaman kabul ediyor ameliyatı. Memleketi 

üzerinde kendine yana olursa ameliyatı kabul ediyor...
“Abdurrahim Karslı: Tabiî.
“Cem Özer: Ben memleketin üzerinde ameliyat yaptırmam der-

ken, o zaman yaptırıyor.
“ERBAKAN’A TEKLİF ETTİLER KABUL ETMEDİ
“Abdurrahim Karslı: Demiyor tabiî. Yani Erbakan hoca bunları 

kabul etmiyor. Ama Erbakan hocanın ekibi şimdi Ak Parti’yi ku-
ranlar bunu kabul ediyor. Bunun içinde de Tayyip Bey ve Abdullah 
Bey var. ”Bende vardım” dedi o müzakere ekibinin içinde. Hatta 
insanlar orada garip garip bakınca orada huzurda olan Ali Bulaç 
Bey de vardı gazeteci yazar. “Ali Bey’in de haberi var o da biliyor 
bu ekibi.” dedi. Sonra biz bunları yapalım sizden de istediğimiz şu:

“1. İsrail’in güvenliğini arttıracaksınız, önündeki engelleri kal-
dıracaksınız.

“2. Büyük Ortadoğu projesi yani sınırların değişmesi.
“3. İslam’ın yeniden yorumlanmasında bize yardımcı olacak-
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sınız. 
“Hatta orada DSP’li bir Bakanımız vardı Aydın Tümen onun 

da ismini söyleyeyim kızmaz inşallah. Aydın Tümen dönüp bakınca 
ters ters dedi ki; ”Kızmanıza gerek yok. Sosyal demokratlardan da bu 
projenin içinde olanlar vardı. O zaman CHP’nin başında olan Deniz 
Baykal, ona da  çünkü Cumhurbaşkanlığını verecektik” dedi. ”Ama 
o sıra dedi anlaşma gereği hiç çalışmadı gitti sırt üstü yattı. ‘Nasıl ol-
duysa anlaştık’ diye, proje bozuldu Abdullah Bey’e teklif ettik” dedi.

“Cem Özer: Zaten Deniz Baykal, eğer evet demeseydi siyasi ha-
yatımızda Recep Tayyip Erdoğan daha sonra olacaktı.

“Abdurrahim Karslı: Tam olarak değil aslında. Daha değişiği, 
bu iktidar bir proje iktidarı olduğu için muhalefet de bu proje gere-
ği iktidarın destekçisi. Dediğiniz gibi meclise girmesi Tayyip Bey’in 
Deniz Bey sebeptir. Ama erken seçimi teklif eden de Devlet Bahçe-
li’dir.

“Cem Özer: Yani bozalım iktidarı…
“BU PROJE TÜRKİYE’Yİ BÖLER
“Abdurrahim Karslı: Bozalım ve yani o ekonomik bunalımdan 

siyasi bir bunalım çıkardılar. Ak Parti iktidarı gerçekten projedir.
“Cem Özer: Tam da çözülmüştü ekonomi…
“Abdurrahim Karslı: Tam da çözülmüştü ekonomi…
“Cem Özer: Kemal Derviş geldi, falan filan…
“Abdurrahim Karslı: Birden işler tersine döndü. Bunu millet ya-

şadı. Yani bunu Abdurrahman Bey bunu ısrarla söyledi. ”Ya ben 
bunu kaç defa yazdım. Zaten Türkiye bunu yaşadı.” Beni de göstere-
rek dedi ki ”O zaman ben bu arkadaşa gittim geldim bir hafta anlat-
tım böyle böyle çalışalım diye bu kabul etmedi. Reddetti beni.” Doğ-
ru. Bana göre öyle bir teklif Türkiye’nin bölünmesi, İslam’ın tahrip 
edilmesiydi. Sırf Türkiye’nin değil, Büyük Ortadoğu projesi bütün 
Ortadoğu’daki ülkelerin sınırlarının değiştirilmesi, ekonomik im-
kanların küresel güçlere bağlanması demektir.

“Cem Özer:Peki şöyle bir şey yapmıştır iktidar tamam bunlar 
bizim oyunumuza gelsin bunlar önümüzü açsınlar sonra biz bunla-
rın dediğini yapmayıveririz biter gider...

“Abdurrahim Karslı:Belki öyle düşünmüş olabilirler. Ben ne 
düşündüklerini bilmiyorum ama şunu söyledi Abdurrahman Bey, 
dedi ki “Bu projeyi diğerleri kabul etmedi, biz ve bu projenin için-
de ‘evet’ diyen Abdullah Bey’le Tayyip Bey ‘evet’ dedi. Bu bir pro-
jedir. Merkez Partinin başarı şansını şimdilik görmüyorum. Çün-
kü proje henüz tamamlanmadı” dedi.

“İSRAİL’İN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ AKP KALDIRDI
“Cem Özer: Peki bir şey söyleyeceğim. Ama şimdi İsrail’in gü-
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venliğinin önünü açmak diyorsunuz. İsrail’e en çok kafa tutan 
ekip. Takır takır kafa tutuyor.

“Abdurrahim Karslı: Kafa tutuyor dediğiniz zahiren hal böyle. 
Ama Numan Kurtulmuş’un da anlattığı bir şey var. Ben de hukuk-
çuyum sizde hukukçusunuz. Biz İsrail’e kafa tuttuk. Ama bütün 
uluslararası kurum ve kuruluşlarda engelleri önlerinden kaldırdık. 
Bugün kaldırdık. Bir sürü kuruluşlarda mesela ortak olamayacağı 
birçok kuruluşlarda biz veto hakkımızı kullanmadık geldi ortak 
oldu. İsrail’deki yasak olan silahların üretimi var mıdır yok mudur 
filan diye biz tekini istemedik Türkiye olarak. Ondan da öte biz 
fiilen de İsrail önündeki engelleri kaldırdık.

“AKP’NİN SAYESİNDE İSRAİL ELİNİ KOLUNU SALLAYA-
RAK GEZİYOR

“Cem Özer: Nasıl kaldırdık?
“Abdurrahim Karslı: Hamas en büyük engeldi biz tahrik ettik 

ettik İsrail Hamas’ı dümdüz etti.
“Cem Özer: Yani Hamas şimdi…
“Abdurrahim Karslı: Efendim akıllı insan ne düşünür. Şimdi İs-

rail’e karşı iki tane kuvvet var. 1. Filistin Kurtuluş Örgütü 2. Ha-
mas.

“Filistin Kurtuluş Örgütü uluslararası camiada meşru organ 
kabul ediliyor. Bir de Hamas var. Bütün uluslararası camia da şunu 
terör olarak kabul ediyor. Biz bunu tahrik etmek yerine madem 
bizim sözümüzü dinliyor biz de kuvvetliyiz ağabeyiz, ne der insan 
siyaseten, siz kendinizi fesh edin nasıl olsa uluslararası illegal bir 
örgüt olarak kabul ediyorsunuz, şu Filistin Kurtuluş Örgütü’ne iş-
tirak edin. Zaten en sonunda birleştiler. Dolayısıyla buna kuvvet 
verip bununla iştirak etse biz meşru bir organı müdafaa edecektik. 
Biz öyle yapmadık. Verdik gazı Hamas’a Gazze’ye gidiyoruz diye, 
gidebildik mi? 3 kişi öldürdüler diye binlerce kişiyi İsrail’e öldürt-
tük. Bunu beraber yaşadık. Yani ağaç meyvesini verdi diyorum. Biz 
gidecektik oraya ambargoyu kaldıracaktık, Mavi Marmara Gemi-
si’ni gönderdik insanlar öldü. Ne oldu? Sonuca bakmamız lazım. 
One Munite demekle bu işler hallolmuyor. Numan Kurtulmuş’un 
da ifadesiyle, hukuken önlerini açtık bütün kurum ve kuruluşlar-
da. Önlerindeki engelleri kaldırdık.

“Hamas’ı mahvettik.
“Mısır’ı darma duman ettik.
“En çok kafa tutan Suriye’yi yerle yeksan ettik.
“Bunun dışında da Ürdün, Libya hepsi yok şu anda.
“Yani İsrail artık elini kolunu sallayarak geziyor. Güvenliğini 

arttırdık. Lütfen Ak Parti’nin getirdiği neticeyi dinleyin. İçerde 
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PKK’yı makbul ve mübarek yaptı. Dışarıda da İsrail’in önünü açtı. 
İslam adına da bir sürü terör örgütü icat etti.”[49]

Çok net bir şekilde görüldüğü gibi, Tayyipgiller de Deniz Baykal 
da MHP’nin Devlet Bahçeli’si de bu ihanetler projesinin içindedir. Bu 
alçaklar, ABD’li efendilerinin verdiği görevleri aynen yapmışlar mıdır?

Evet, yapmışlardır. BOP Projesi Irak’ta, Libya’da, Suriye’de tastamam 
hayata geçirilmiştir. Şimdi de Türkiye’de geçirilme süreci yaşanmaktadır.

İsrail’se bu ihanet projesinden bu yana tarihinin en güvenli dönemi-
ni yaşamaktadır. Çünkü Araplardan oluşan düşmanlarının tamamı bu-
gün darmaduman olmuştur, berheva olmuştur, dolayısıyla da İsrail için 
tehdit oluşturmaktan bütünüyle çıkmıştır.

CHP de proje partisine dönüştürülmüştür
Gelelim Meclisteki ikinci büyüklükteki Amerikancı partiye, 

CHP’ye. Bilindiği gibi partinin şu an başında bulunan ve kendisini 
“Ben Dersimli Kemal’im”, diye tanımlayan hain özünde TESEV’ci, 
Sorosçu Kemal’dir. Kimse Soros’un TESEV’inde rastlantısal olarak 
kurucu olmaz. Özel seçilmişler oluşturur o ekibi. Zaten TESEV’in, So-
ros’un bir yerel örgütü olduğunu bildikleri için CHP yönetimi de Ke-
mal’in TESEV kurucusu olduğu açıklanınca hemen inkara yöneldi. Bu 
haber yalandır, dedi. Fakat şu an, o günkü yazdıklarını yalayıp yutarak 
hazmeden ve şu an CHP milletvekili olan Barış Yarkadaş o gün, yöne-
ticisi olduğu Gerçek Gündem haber sitesinde bunun belgesini ortaya 
koydu. Ve ancak ondan sonra; Kemal ve CHP yönetimi baktı ki inkar 
mümkün değil-inkar yolu kapalı, o zaman ihaneti savunmaya yöneldi, 
“Ne varmış bunda?”, diyerek. Böyledir bunlar. İhanetleri ve satılmışlık-
ları gizlenemez duruma gelince çirkefleşirler. Ve saldırganlıkla namus-
suzluklarını gizlemeye kalkarlar, savunmaya kalkarlar. Hani halkımızın 
“suç bastırma” dediği yola başvururlar.

Ne yaptı yönetime gelir gelmez Sorosçu Kemal?
Efendisinin kendisine verdiği görev doğrultusunda CHP’yi tümüyle 

geçmişinden kopararak AKP gibi bir proje partisi haline getirdi. CHP 
içinde ne kadar Mustafa Kemalci, laik, Kuvayimilliye gelenekli yöneti-
ci varsa hepsini tasfiye etti. Yerlerine tıpkı Tayyipgiller’de olduğu gibi 
laiklik, Mustafa Kemal ve Kuvayimilliye düşmanı Amerikan uşağı sa-
tılmış hainleri getirdi. Birkaç örnek:

[49] http://www.odatv.com/n.php?n=akp-aslinda-nasil-kuruldu-1612141200.
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TR-705 kodlu Sezgin Tanrıkulu. Şu an CHP’nin Genel Başkan 
Yardımcısı durumundadır. Bu kişiyle ilgili Odatv’de çıkan şu haber bile 
bunun ne mal olduğunu ortaya koymaya yeter, sanıyoruz:

“CHP Grup Disiplin Kurulu, bugün saat 11.00’de Uşak Mil-
letvekili Dilek Akagün Yılmaz için toplandı. Kapalı grup toplan-
tısında Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’na “CIA ajanı” 
dediği gerekçesiyle disipline sevkedilen Yılmaz, Grup Disiplin Ku-
rulu’nda sözlü savunmasını yaptı.

“Yılmaz savunma sonrası ANKA’ya yaptığı açıklamada “Belge-
ler ortaya çıktıysa bunları benim sorgulamak hakkım ve görevim. 
Yani bunun açıklamasını yapamıyorsa bu kişi, Sezgin Tanrıkulu, o 
zaman onu insanların sorgulaması lazım. Asıl sorgulanması gere-
ken şahıs o şahıstır” dedi.

“Peki Dilek Akagün Yılmaz’la Sezgin Tanrıkulu arasındaki 
“CIA ajanı” kavgasını hangi belgeler ateşledi.

“Odatv CHP’de fırtına koparan o belgelere ulaştı.
“Söz konusu iddia tüm dünyada fırtına koparan Wikileaks bel-

gelerinden.
“Daha önce hakkında “Gölge CIA” olarak bilinen Stratfor bel-

geleri yayınlanan ve “TR 705” kodu taşıdığı için eleştirilere konu 
olan Tanrıkulu’yla ilgili Wikileaks’te bugüne kadar gündeme gel-
meyen ABD’ye ait resmi belgeler de var.

“ABD’li diplomatlar ile Tanrıkulu’nun görüşmelerinin not edil-
diği ABD Dışişleri Bakanlığı evraklarında dikkat çekici ifadeler, 
Tanrıkulu hakkında “CIA ajanı” iddialarına kaynak oldu.

“CHP kulislerinde dolaşan Tanrıkulu’nun adının geçtiği onlar-
ca belge içinden göze çarpanlar şöyle:

“(...)
“1977’de prestijli Robert F. Kennedy İnsan Hakları Ödülü’nü 

kazanmıştır. Tanrıkulu evlidir ve 2 çocuğu vardır. Karısı, Avukat 
Remziye Tanrıkulu, Birleşik Devletler Uluslararası Ziyaretçi Prog-
ramı’na katılmıştır.

“BELGE 2: EBU GARİB FOTOĞRAFLARINDAN ENDİŞELİ
“Tarih: 2 Mart 2006
“Kaynak: Ankara Büyükelçiliği
“Önceki uluslararası ziyaretçi katılımcı, Robert Kennedy Ödül-

lü ve Diyarbakır İnsan Hakları Derneği Başkanı Sezgin Tanrıkulu, 
Amerika Birleşik Devletleri’nin bölgedeki genel çabaları için mü-
teşekkir olduğunu ama Abu Gharib (Ebu Garib) fotoğraflarının 
tekrar basında yayınlanmasından endişe ettiğini belirtti. Bunun 
Danimarka karikatürlerinden sonra oluşan olumsuz hal ile birlik-
te, Amerika’nın Müslümanların nazarındaki kredibilitesine zarar 
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verdiğini, Türk toplumundaki, ABD’nin bölgeye demokrasi getire-
bileceğine duyulan güveni sarstığını söyledi.

“ABD’nin ciddi bir imaj problemi olduğu ve bunun Türkiye ve 
diğer yerlerde insan hakları durumlarını iyileştirme kabiliyetimi-
zi olumsuz etkileyeceği konusunda diğer KONTAKLARIMIZLA 
hemfikir.”

“http: / /cablegatesearch.net /cable .php?id=06ANKA-
RA1042&q=sezgin%20tanrikulu

“BELGE 3: SAVCI SORUŞTURMASINI KONSOLOSLUĞA 
İLETTİLER

“Tarih: 21 Haziran 2007
“Kaynak: Ankara Büyükelçiliği
“Diyarbakır’da milliyetçi bir grup KDP Başkanı Barzani ve ai-

lesiyle ilgili olarak yargılanmaları istemiyle savcılığa şikâyet dilek-
çesi verdi.

“Dilekçede Barzanileri Irak’ta PKK’ya destek ve güvenlik 
sunmakla suçluyorlar. Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili 
davanın zayıf ve siyasi nedenli olduğuna inanmakla birlikte, savcı 
tarafından soruşturulmak zorunda olduğunu iletiyor. Soruşturma 
tamamlanana kadar gerçek bir dava açılamaz. Bu aynı zamanda 
KDP’nin Türk yasaları önündeki yasal konumunun ne olduğu ko-
nusunda rahatsız edici sorunlar ortaya çıkarabilir.

“Atatürkçü Düşünce Derneği yazarlar ve entellektüellere karşı 
sık sık yasal işlem başlatan milliyetçi bir kurum. Diyarbakır Şube 
Başkanı, Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ve ailesi 
hakkında Diyarbakır Başsavcısı huzurunda şikâyet dilekçesi verdi. 
Barzani’yi PKK teröristlerine yardım ve yataklık yaptığıyla suç-
layarak, Bay Barzani’nin Türkiye’deki bütün mal varlıklarına el 
koyulması talep ediliyor. Ayrıca ADD Barzani’nin tutuklanması 
için savcının, Interpol’den de yakalama emri çıkarmalarını isteme-
si talebinde bulundu.

“Diyarbakır İnsan Hakları avukatı Arif Altunkalem ve Sezgin 
Tanrıkulu, Cumhuriyet savcısının soruşturma açmaya hazırlandı-
ğına inandıklarını 19 Haziran’da Adana Konsolosluğu’na ilettiler. 
Sonuç olarak, Tanrıkulu mahkemelerin Barzani aleyhine karar ve-
rebileceklerinden şüphelendiğini ve şikayetin amacının Irak Kürt-
leri’ne karşı toplumsal tepkiyi körüklemek ve yaklaşan seçimlerde 
milliyetçi adayların popülerliğini arttırmak amacıyla yapılacağını 
söyledi.”

“http: / /cablegatesearch.net /cable .php?id=07ANKA-
RA1591&q=sezgin%20tanrikulu

“BELGE 4: TÜM SİYASİ GÖRÜŞLERDEN KÜRTLER AYNI 
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ÇATIDA
“Tarih: 5 Temmuz 2006
“Kaynak: Ankara Büyükelçiliği
“Uzun zamandır konsolosluğumuzun KONTAK kişisi ve Di-

yarbakır Baro Başkanı olan Sezgin Tanrıkulu, yakın zamanda Di-
yarbakır’da yapılan, Kürt meselesi hakkındaki konferansın tüm 
siyasi görüşlerden gelen Kürtlerin ilk defa bir çatı altında görüşle-
rini yapıcı bir biçimde paylaşmalarının ilk örneğini oluşturduğunu 
savundu bize.

“Cizre DTP teşkilatındaki görevliler bize Şemdinli kararının 
devletin olumlu bir hamlesi olarak göründüğünü, suçlama ve hü-
kümlerin kalkacağı konusunda ümitli olduklarını söylediler”

“http://wikileaks.org/cable/2006/07/06ANKARA3899.html
“Odatv.com”[50]

Yine açıkça görüldüğü gibi adam tam anlamıyla devşirilmiş CIA ta-
rafından. Üstelik de yalnız kendisi değil, eşi de öyle.

Ne diyor eşi için de Wikileaks belgesini kaleme alan diplomat görü-
nümlü CIA görevlisi?

“Karısı, Avukat Remziye Tanrıkulu, Birleşik Devletler Uluslararası 
Ziyaretçi Programı’na katılmıştır.”

Bu “ABD Uluslararası Ziyaretçi Liderlik Programı” ABD Dışişleri 
Bakanlığının ajan devşirme programının usturuplu, masum görünümlü 
adıdır.

Bu programdan Süleyman Demirel de, Abdullah Gül de, Ali Ba-
bacan da, Vecdi Gönül de geçirilmiştir. Daha pek çok satılmış, bu 
programlardan geçirilmiştir ama tam isimleri yayımlanmadığı için on-
ları şu anda söyleyemiyoruz.

Yine Wikileaks belgelerinden anlaşıldığına göre Mustafa Sarı-
gül de bu program kapsamında ABD’ye götürülmüş ve devşirme sü-
recine sokulmuştur. Fakat, kendisine tahsis edilen kadın tercümana 
tacizde bulunmuştur. Tercümanın şikâyeti üzerine de program iptal 
edilerek Türkiye’ye postalanmıştır, ABD’nin Sarıgül’ü. Yine Wikile-
aks belgelerinde bu şahıs “hödük” olarak nitelendirilmektedir. Deniz 
Baykal içinse “zavallı” denmektedir. Ne dersiniz, emperyalist ajanlar 
değerlendirmelerinde isabetli gibiler, değil mi?.. “Adam olacak çocuk” 
kim, “işe yaramaz moloz” kim, biliyor adamlar. İşlerine yarayacakları 
seçiyorlar ve önlerini açıyorlar.

[50] http://odatv.com/iste-chpyi-karistiran-sezgin-tanrikulu-belgeleri--2310131200.html.
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Ne diyor yukarıda yayımlanan belgelerde ABD’li ajana Sezgin Tan-
rıkulu?

Ajanın naklettiği şekliyle şöyle:
“Önceki uluslararası ziyaretçi katılımcı, Robert Kennedy Ödüllü 

ve Diyarbakır İnsan Hakları Derneği Başkanı SezginTanrıkulu, Ame-
rika Birleşik Devletleri’nin bölgedeki genel çabaları için müteşekkir 
olduğunu ama Abu Gharib (Ebu Garib) fotoğraflarının tekrar basında 
yayınlanmasından endişe ettiğini belirtti. Bunun Danimarka karikatür-
lerinden sonra oluşan olumsuz hal ile birlikte, Amerika’nın Müslüman-
ların nazarındaki kredibilitesine zarar verdiğini, Türk toplumundaki, 
ABD’nin bölgeye demokrasi getirebileceğine duyulan güveni sarstığını 
söyledi.

“ABD’nin ciddi bir imaj problemi olduğu ve bunun Türkiye ve diğer 
yerlerde insan hakları durumlarını iyileştirme kabiliyetimizi olumsuz 
etkileyeceği konusunda diğer KONTAKLARIMIZLA hemfikir.”

Görüldüğü gibi, Tanrıkulu olmuş Amerikan kulu. Adam Amerika’yı 
onlardan daha çok düşünüyor ve dert ediniyor.

Bölgede ve Ebu Garib Cezaevi’nde yapılan işkencelerden, katli-
amlardan hiç rahatsız değil. Tam tersine, onların ortaya çıkmasından, 
medyada yayımlanmasından, bunun da ABD’nin imajını bozmasından 
rahatsız. Bu düzenbaz sözüm ona insan hakları savunucusu. Ama gör-
düğümüz gibi zerrece ilgisi yok insan haklarıyla filan. O sadece Ameri-
kan çıkarları savunucusudur. Öyle programlandı çünkü.

İşte böyle adamlar durup dururken CHP’nin tepesine getirilmedi. 
Yine aynı program çerçevesinde getirildi. Şimdi bu adamın M. Ke-
mal’in CHP’siyle, Türkiye’yle, halklarımızla zerrece ilgisi var mı?

Hayır yok. ABD Büyükelçiliği, Konsolosluğu görevlileri ne ise bu 
da aynen o. Derdi günü ABD’li efendilerine hizmet ve onların çıkarla-
rını savunmak.

Gelelim ömrü boyunca CHP’ye bir kez bile oy vermemiş, tam tersi-
ne CHP’ye, Mustafa Kemal’e, Birinci Kuvayimilliyeciler’e ve laikliğe 
düşmanlıkla bir ömür doldurmuş Mehmet Bekaroğlu gibi kaşar Or-
taçağcıların bir oldubittiyle, bir kandırmacayla CHP yönetimine taşın-
masına ve CHP Genel Başkan Yardımcısı yapılmasına. Hatırlanacağı 
gibi bu şahıs, Mustafa Kemal için “Kefere Kemal” nitelemesinde de 
bulunmuştu. Tabiî sonradan bu düzenbazlığını inkâra kalkıştı ama kim-
seyi inandıramadı yalanına.

Ve gelelim Türkleri gelmişiyle geçmişiyle soykırımcılıkla suçlayan 
ve Türk düşmanlığıyla kafayı bozmuş Selina Doğan gibi şahısların 
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CHP’den milletvekili yapılmasına.
Yine gelelim 24 Nisan’larda “Ermeni Soykırımı” Emperyalist Yala-

nını savunan satılmışlar güruhunun önünde yer alan CHP milletvekili 
ve yöneticilerine. “Ermeni Soykırımıyla Yüzleşelim” şeklinde bu em-
peryalist yalanı taşıyan pankartın arkasında şu Amerikan işbirlikçileri 
vardı, CHP’ye ait: Sezgin Tanrıkulu, Şafak Pavey, Umut Oran, Sü-
leyman Çelebi, Kadir Gökmen Öğüt ve Hüseyin Aygün.

Şimdi bu insanların Türkiye’yle, Kuvayimilliye’yle, Mustafa Ke-
mal’le bir ilgileri olabilir mi?

Hayır, tam tersine adamlar düşman bunlara. Keşke bunlar olmasaydı 
da Sevr uygulansaydı anlayışındaki emperyalist uşakları. İşte böylele-
rinin doldurulduğu bir CHP’nin hiç geçmişteki CHP’yle bir ilgisi, ben-
zerliği kalmış olabilir mi?

Hayır. Bu CHP onun tam karşıtı olan bir örgüttür. Geçmişteki CHP 
Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı yönetmiş kadroların ve an-
layışın oluşturduğu bir partidir. Bugünkü ise, geçmiş CHP’nin savaş-
tığı ve yendiği emperyalistlerin çizgisindeki ve aynı emperyalistlerin 
yönettiği, oluşturduğu ya da dönüştürerek bu hale getirdiği bir partidir. 
Yani birbirinin tam zıttıdır bu iki parti.

Bizzat TESEV’ci-Sorosçu Kemal ne diyor bu konuda?

“Biz eski CHP değiliz. 1930’ların, 1940’ların CHP’si değiliz!”
“Atatürk’ün kurduğu Halk Fırkası ile bugünkü CHP aynı değil. 

Kendimizi yeniliyoruz!”

Aynen bunları diyor. Peki, anladık, eski CHP değilsin, bu doğru. Peki 
ulan nesin sen şimdi? Bir de onu söylesene. Sen nasıl bir CHP’sin şim-
di? Onu söylemezsin, değil mi! Biz o CHP’nin tam karşıtıyız, düşma-
nıyız, demezsin. Düzenbazlık yaparsın bu konuda. Sahtekârsın çünkü.

Olağanüstü Kongrende:
“Ben Dersimli Kemal’im”, diye dilli düdük gibi ötersin. Peki. Kim-

senin bilmediği bir gerçeği söyledin öyle mi, böyle demekle? Kimse 
senin Dersimli olduğunu bilmiyordu... Peki neden iş Meclise zıplamaya 
gelince Dersim’den aday olmuyorsun? O zaman bir anda İzmirli Ke-
mal oluveriyorsun. Ahlâksız adam... Aynı Meclisteki diğer Amerikancı 
Dörtlünün bileşenleri gibi sen de sahtekâr kalbindekini sahtekâr yüzün-
le gizlemeye çabalıyorsun.
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Kemal Kılıçdaroğlu,
ABD’ye yaranmak için her yolu mubah sayar

2013 Kasımı’nda ABD’li efendilerine kendini pazarlamak için bir 
gezi planladın ve randevulaştın sahiplerinle.

Fakat aksilik bu ya; birkaç namuslu CHP milletvekili o günlerde 
ABD ve onun casus örgütleri, tüm dünyayı olduğu gibi, Türkiye’yi de 
dinlediği için onu protesto edeceği tuttu. Malum ya o günlerde bütün 
dünyada ABD’nin bu casusluk faaliyeti konuşuluyordu. Bu namuslu 
insanlar da ABD’nin Türkiye’deki bu CIA üssünü protesto etmek için 
onun bir mühendislik bürosu görünümündeki yerine gidip orada eylem 
yapmak istiyor, protestoda bulunmak istiyor. Sorosçu Kemal bunu du-
yar duymaz hemen müdahale ediyor. Böyle bir şeyi nasıl yaparsınız, 
diyerek engelliyor eylemi.

Kaldı ki bu namuslu vekiller, yapacakları eylemin önceden duyuru-
sunu yapıyorlar ve bu medyada yer alıyor şu şekilde:

“CHP İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, milletvekili arkadaş-
ları ile birlikte Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı’nın (NSA) Tür-
kiye’deki merkezi olan ODC’ye gideceklerini ve ne yaptıklarını 
soracaklarını söyledi.

“Aksünger, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Avru-
pa’da, ABD’nin dinleme faaliyetlerine ilişkin ciddi tepkiler oluş-
tuğunu, ancak kendilerinin de sık sık gündeme getirmelerine rağ-
men, NSA’nın Türkiye’deki faaliyetlerine ilişkin hükümetin bir 
girişimde bulunmadığını belirtti.

“Türkiye’de NSA’nın, ODC adlı merkezinin bulunduğunu, bu 
merkezden ülkedeki tüm stratejik kurumların dinlendiğini söyle-
diğini anımsatan Aksünger, “Yasadışı dinlemelerle ilgili kurulan 
komisyonda, terimlerin hiçbirine hâkim olmayan bir AKP millet-
vekili, ODC için, ‘o ne?’ diyor. ‘O ne ya?’ dediği şey, dünyanın ve 
Türkiye’nin aslında en büyük casusluk sorunlarından biri” diye 
konuştu.

“ABD’nin dinleme faaliyetleri karşısında MİT’in de bir çalışma 
yapmadığını savunan Aksünger, şunları söyledi:

“Ya bunlar gerçekten bu işi bilmiyorlar ya da biliyorlar da bi-
rileri diyor ki ‘bu işe bulaşmayın.’ İkisi de vahim bir konu. Zaten 
benim gözümde Milli İstihbarat Teşkilatı artık bu ülkenin milli is-
tihbarat teşkilatı değildir. Çünkü iktidarın istihbarat teşkilatıdır.

“Emniyet istihbarat da tarikatların, cemaatlerin teşkilatı olmuş 
durumda. Türkiye’de Amerikan casusları cirit atıyor, bunların tek 
tek adreslerine kadar söyledim.
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“Buradan bir çağrı yapıyorum? İvedilikle iktidarın yapması 
gereken çok önemli bir konu var: Bu konuda özel bir komisyon 
kurulmalı. Tedbirlerin alınması lazım. ‘Bugüne kadar bizlerden 
kimleri dinlediniz?’ diye Amerika’ya sorulması lazım.”

“Erdal Aksünger, önümüzdeki hafta, milletvekili arkadaşları ile 
birlikte, ODC’nin Türkiye’de bulunduğu yere gideceğini belirte-
rek, “Kapıyı çalacağız, ‘burada ne yapıyorsunuz’ diye soracağız” 
dedi. – TBMM.”[51]

İşte Sorosçu bunu duyar duymaz hemen eylemi engelliyor. Ne ya-
pıyorsunuz siz, ABD hiç protesto edilir mi, biz kendimizi onlara be-
ğendirmeye çalışıyoruz, siz ise protesto etmeyi düşünüyorsunuz. Yeni 
CHP’de böyle şeyler artık olmayacak, diyor.

Satılmış Sorosçu Kemal eylemi engellemekle kalmıyor. Namuslu 
vekil Erdal Aksünger’in de bir daha aday yapılmasını ve milletvekili 
seçilmesini sonlandırıyor. Yani Yeni CHP’de namuslulara yer yok, di-
yerek Aksünger’in siyasi hayatını bitiriyor.

Bu namussuzluğa, bu harcanışa ilişkin Aksünger şöyle bir serzenişte 
bulunuyor:

“CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bilişim ve Teknoloji-
den Sorumlu Başdanışmanı CHP İzmir Milletvekili Erdal Aksün-
ger’le de yollarını ayırdı. TBMM Yolsuzlukları Soruşturma Komis-
yonu üyesi olan Aksünger, tehdit, baskı ve stres altında çalıştığını, 
adaylık değerlendirilmesi yapılırken mücadele ve formasyon kri-
terlerinin ön plana alınacağını düşündüğünü söyledi. Aksünger, “O 
kadar çalıştım ki günleri unuttum, şimdi huzurla ve onurla evime 
dönüyorum” dedi.

“Bilgisayar şirketi sahibi olan, 2011 genel seçimlerinde CHP 
1’inci bölge 6’ncı sıradan Meclis’e giren Erdal Aksünger, ön seçime 
girmeyip kontenjan adayı olmak istedi. Ancak Kılıçdaroğlu, Bili-
şim ve Teknolojiden Sorumlu Başdanışmanı da olan Aksünger’e 
yer vermedi.

“Önseçime girse kazanacağını öne süren Aksünger, “Genel 
Merkez’deki görevlerden dolayı orada kaldım. Dosyalar üzerinde 
çalışmam gerekiyordu. Ön seçime girseydim çok rahatlıkla çıkar-
dım. Sorumluluğumun gereği bunu yaptım” diye konuştu.

“HUZURLA VE ONURLA EVİME DÖNÜYORUM’
“Aksünger, aday belirleme kriterlerinde mücadele ve formasyo-

nun ön plana alınacağını düşündüğünü belirterek şunları söyledi:

[51] http://www.haberler.com/abd-ulusal-guvenlik-ajansi-nin-dinleme-5247916-haberi/.
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“Adaylıkta denge nedir bilmem ama kriterin formasyon üze-
rinden, mücadele üzerinden değerlendirilmesi gerektiğine ina-
nıyorum. Ancak böyle takdir edildi. Parti bizim. Biraz da aileme 
vakit ayıracağım. Dört yılda çok az uykuyla çalıştım. Çok yoğun 
stres, baskı ve tehdit altında geçti. Bu bir sorumluluktu ve yerine 
getirdim. Günleri bile hatırlamıyordum. Hafta sonlarını unuttum. 
Şimdi huzurla ve onurla evime dönüyorum.” (http://www.hurriyet.
com.tr/gundem/28668562.asp)

Sanıyor ki adaylık kriterleri belirlenirken formasyona ve ortaya 
konan emeğe değer verilecek. Oysa Yeni CHP’de bunlar bir önem 
taşımaz. Tek ölçüt vardır: Amerikancılık, işbirlikçilik, satılmışlık. 
Böyle olursan ve ihanet yolunda çaba harcarsan işte o göz önüne 
alınır, o zaman aday da yapılırsın, milletvekili de yönetici de...

Peki bu Sorosçu Kemal namlı satılmış ABD’ye gidince orada 
neler mi yaptı?

Gelin onu da yine bir namuslu aydınımızdan dinleyelim. Mü-
yesser Yıldız’ın Odatv’de yayımlanan şu yazısını okuyalım:

“Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran, Atatürk’ün partisi CHP’nin 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ABD yolunda. Seçimlere ra-
mak kalmış, adaylarını açıklayıp, millete gideceğine okyanus öte-
sine gidiyor. “Bu gezi bizim Çin’e, Mısır’a, Irak’a yaptığımız gezi 
formatında değil. ABD’de siyasal çevrelerde CHP fazla bilinmiyor, 
önyargılarla biliniyor. Gerçek nedir anlatacağız. 3 ayrı düşünce ku-
ruluşuyla görüşeceğiz, sorularına yanıt vereceğiz” demiş. Demek, 
onlardan oy alacak!..

“Bu gezi bizim Çin’e, Mısır’a, Irak’a yaptığımız gezi formatın-
da değil” sözü yabana atılacak bir söz değil. Bunu doğrulayan epey 
gelişme var.

“Tam adıyla “Genişletilmiş Ortadoğu ve Kuzey Afrika projesi” 
olan BOP’u ilk kez 7 Ağustos 2003’te o zaman Bush’un Güvenlik 
Danışmanı olan Condoleezza Rice’dan duyduk. Rice, aralarında 
Türkiye’nin de bulunduğu 22 ülkenin rejim, sınır ve haritasının 
değiştirileceğini anlatıyordu.

“2000 TARİHLİ HARİTA
“Oysa ABD’ye giden bazı Türk komutanları o haritayı 2001-

2002 yıllarında devlet yetkililerinin elinde görür. Durumu bildir-
diklerinde, Ankara sadece güler.

“Diğer bir asker ise başka bir olay vesilesiyle 2002 yılında bu 
haritaya vakıf olur. Olay şudur:

“Doğrudan devlet tarafından desteklenen, ABD Ulusal Savun-
ma Üniversitesi’ne bağlı NESA-Near East South Asia Center for 
Strategic Studies (Yakın Doğu Güney Asya Stratejik Çalışmalar 
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Merkezi) isimli bir kuruluş düzenlediği seminer ve toplantılara 
Türkiye’den de katılımcı istemektedir. “Bu nedir?” diye araştırılır, 
bir gözlemci gönderilir. Giden asker, davet edilenlerin tamamının 
BOP kapsamındaki ülkelerden olduğunu, merkezin faaliyet alanını 
gösteren haritanın da BOP haritasıyla örtüştüğünü, BOP projesi 
deşifre olduktan sonra anlar.

“Toplantılara uzman politika belirleyicileri, general ve üst dü-
zey subaylar ile büyükelçi ve bakanlık çalışanları çağrılmakta ve 2 
haftalık seminerlerle bunlar adeta psikolojik olarak BOP’a hazır 
hale getirilmektedir.

“TSK, o toplantılara katılmama kararı alır ve Dışişleri Ba-
kanlığı başta olmak üzere tüm ilgili birimleri uyarır. Ancak AKP 
iktidarında bu toplantı ve seminerlere Türkiye’den de temsilci 
gönderilmeye başlanır. Dahası NESA, Dışişleri Bakanlığı Stratejik 
Araştırma Merkezi (SAM) ile işbirliği içinde çalışmaya başlar.

“LEVANT’TAKİ TÜRKİYE?
“NESA’nın faaliyet bölgesi yani haritası da önemlidir. Kuzey 

Afrika, Körfez, Güney Asya ve Orta Asya dışında bir de “Levant” 
bölgesinde çalışmaktadır. NESA haritasına göre, İsrail, Ürdün, 
Lübnan, Filistin Otoritesi ve Suriye’nin yanısıra Türkiye de “Le-
vant” ülkesidir.

“Levant, hem coğrafi, hem kültürel, hem tarihi anlamı olan bir 
tabir. Coğrafi ve siyasi anlamda bakarsak; Karadeniz, Anadolu 
veya Toros’lardan başlatan da var, Hatay ve Çukurova’yı ayrı bir 
bölge olarak bu harita içinde kabul eden de.

“Mezopotamya” anlamında kullanan veya 1920-1946 arasında 
Fransız mandası altında yaşayan devletleri “Levant” sayanlar da.

“Keza İsrail ve ABD Neo-conlarının Ortadoğu yerine “Levant”ı 
kullandığına dikkat çekiliyor.

“Özetle BOP’u hazırlayan ve hazmettiren NESA’ya göre, Tür-
kiye’nin yeri de sınırları da meçhûl.

“KILIÇDAROĞLU-NESA İLİŞKİSİ
“BOP veya NESA’nın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’yla 

bağlantısına gelince;
“25 Mart 2013’te Hürriyet Gazetesi’nde şöyle bir haber yayın-

landı:
“CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu gününü yabancı 

temaslara ayırdı. Kılıçdaroğlu’nun NESA Başkanı Emekli Büyü-
kelçi James A. Larocco ile yaptığı görüşmenin içeriği hakkında bir 
açıklama yapılmadı, ancak sehpanın üzerindeki ‘Uludere’ dosyası 
dikkat çekti.” (Haber ve görüntüler için: http://www.hurriyet.com.
tr/gundem/22896087.asp)
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“Bu görüşmeye sadece Kılıçdaroğlu’nun ABD seyahatini orga-
nize eden Washington eski Büyükelçisi, CHP Genel Başkan Yar-
dımcısı Faruk Loğoğlu’nun katıldığını vurgulayıp, soralım:

“Kılıçdaroğlu NESA’nın ne olduğunu, hangi çalışmaları yaptı-
ğını ve en önemlisi Türkiye’yi ‘Levant’ saydığını biliyor muydu? 
Bunlarla ne işi vardı? Uludere olayı ile NESA’nın ilgisi neydi? ABD 
programını birlikte mi hazırladılar?”

“ABD’DE KRALİÇENİN ŞÖVALYESİYLE BULUŞMAK
“Kılıçdaroğlu’nun ABD gezisinde, daha 1996’da Erdoğan’ı li-

derliğe hazırlayan, 2000’de de “Türkiye’nin Dönüşümü ve Ameri-
kan Politikası”nı yazan CIA’nın ünlü ismi eski Ankara Büyükelçisi 
Abramowitz’le basına kapalı bir toplantı yapması yeterince ilginç.

“Ancak programında dikkat çekici bir görüşme daha yer alı-
yor. Herkesten önce İngiltere’nin Washington Büyükelçisi Sir Peter 
Westmacott’la buluşacakmış.

“Westmacott Türkiye için o kadar önemli bir isim ki!.. Önemi 
şuradan geliyor:

“-Babası 1. Dünya savaşından sonra Ortadoğu haritasını cetvel-
le çizen ekipten.

“-Oğul Westmacott da AKP iktidarının ilk 4 yılında Ankara’da 
Büyükelçilik yaptı. Ama Türkiye ile ilgisini hiç kesmedi.

“-”Artık babamın bir zamanlar cetvelle çizdiği Ortadoğu ha-
ritasındaki sınırların dağılması, silinmesi, yeniden çizilmesi süreci 
başlamıştır” diyen biri.

“-Oğul Westmacott yeni Ortadoğu haritasını şöyle tarif ediyor: 
“Yeni sınırlar aynı mezhep, aynı etnisiteden olanların yaşam coğ-
rafyalarına çerçeve olacak. Farklı inançların, mezheplerin, etnisi-
telerin aynı sınırlarda yer aldıkları cetvelle çizilmiş devletler geçer-
liliğini yitirmekte”. Kısaca inanç, mezhep, etnik devletçikleri.

“-Westmacott’ın az bilinen bir özelliği de İngiliz Kraliçesi’nden 
Şövalyelik unvanı alması. Unvanın veriliş tarihi 2003, yani Ankara 
Büyükelçisiyken.

“İngiltere Kraliçesi’nin, Westmacott’tan 5 yıl sonra 2008’de 
Cumhurbaşkanı Gül’e de “Büyük Şövalye” nişanı taktığını hatır-
latıp, Westmacott-Gül ilişkisine geçelim.

“AKP’nin iktidara gelmesinin, Erdoğan yasaklı olduğu için 
Başbakanlık koltuğuna Gül’ün oturmasının beklendiği 2 Kasım 
2002 seçimlerine bir hafta kala AKP Genel Merkezi’ne giden İn-
giliz Büyükelçi, Gül’le 1 saatten fazla görüşür. Görüşmede İngiliz 
Büyükelçi’nin, Gül’e “AKP iktidarının AB süreci ile Kuzey Irak 
operasyonu başta olmak üzere dış politika ve ekonomiye ilişkin 
yaklaşımlarını sorduğu” belirtilse de bunun ötesinde konuların 
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“garantiye” bağlandığı anlatılır.
“BOP’çu NESA... CIA’cı Abramowitz... İngiliz Şövalye West-

macott... Neler oluyor? Kılıçdaroğlu, ABD tarafından “deliğe sü-
pürülen” Erdoğan’ın yerine BOP eşbaşkanlığına adaylığını mı ko-
yuyor yoksa?[52]

Yine açık biçimde görüldüğü gibi orada CIA-Pentagon-Washington 
yetkilileriyle görüşüyor Kılıçdaroğlu. Kapalı, açık toplantılarda geçen 
bu görüşmelerde de kendini eksiksiz biçimde pazarlıyor efendilerine. 
İşte o günden beri de harfi harfine ABD’nin, CIA’nın çizdiği yolda ilerli-
yor. Hiç sapması, firesi yok. Tayyip yıpranıyor, zaten eninde sonunda da 
kullanım süresi dolacak. Efendime hizmet sırası da böylece bana gele-
cek, beklentisi, umudu ve sevinci içinde. Yani görev yapıyor namussuz.

ABD isteyince Kılıçdaroğlu Laiklikten de vazgeçti
Bir de ne diyor Sorosçu düzenbaz?
“Laiklik tehlikede diyemem”. E, diyemezsin tabiî. Çünkü efendin, 

sahibin ılımlı İslam Devleti istiyor Türkiye’de. Sen de onun memurla-
rından birisin. Tayyipgiller, o Ortaçağcı namussuzca gidişin elebaşılığı-
nı yapacak, sen ve senin gibiler de amigoluğunu.

Görelim ne dediğini:

“CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Alman Sosyal Demokrat Par-
tisi’nin davetlisi olarak bulunduğu Berlin’deki temaslarını dün Ye-
şiller ve Sol parti yöneticileri ile yaptığı görüşmelerle bitirdi. Her 
iki partinin de CHP ile işbirliği kararı verdiği bu görüşmelerde, 
Sol Parti Başkanı Klaus Ernst, “Sizin devrimci ruhunuzu, dev-
rimci duruşunuzu beğeniyorum” derken, Yeşiller Eşbaşkanı Cem 
Özdemir, “Biz Türkiye’de AKP’ye değil seçilmiş hükümete destek 
veriyoruz. Bundan sonra gelip sizinle mitingler yapabiliriz” dedi. 
Kılıçdaroğlu, önceki gün Fredrich Ebert Vakfı’nda yaptığı konuş-
mada ise CHP ile Avrupalı sosyal demokratlar arasındaki buzların 
erimesini istediklerini belirtti. Kılıçdaroğlu, “Cehenneme giden 
yollar, iyi niyet taşları ile döşeli” ifadesini anımsatarak, “Biz iyi ni-
yet taşları ile cehenneme gitmek istemiyoruz” dedi.

“Altını doldurmalıyız
“Almanya’dan ayrılmadan önce de Türk ve Alman gazetecile-

rin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, şu mesajları verdi: “Anaya-
sa Mahkemesi’nin AKP konusunda verdiği bir karar var, laiklikle 

[52] Müyesser Yıldız, Odatv, 30.11.2013.



167

ilgili. Ben bugün için laikliğin tehlikede olduğunu düşünmüyorum. 
Eğer tehlikede dersek bunun altını doldurmak lazım, askıda kalır, 
gerekçelendiremem. Din alanında özgürlükleri daha da genişletmek 
gerektiği de görülüyor. Ancak burada sorun dinin siyasal amaçlar 
için kullanılması, siyasallaştırılması. Bunun da önüne geçmek gerek.

“Türbanda uzlaşma olmalı
“Türban Türkiye’nin bir gerçeği. AİHM’nin, Anayasa Mah-

kemesi’nin kararları var. Sorun uzlaşma ile çözülmeli. Sokaktaki 
kadının kıyafeti ile ilgilenen zaten yok. Sorun üniversitede. Bu kız-
larımız okumalı ve samimi olarak söylüyorum bu sorun çözülmeli. 
Onların okuma olanaklarını artırmalıyız. Onların üzerindeki her 
türlü baskıyı ortadan kaldırmalıyız.”[53]

Gördüğümüz gibi Kılıçdaroğlu, Cem Özdemir gibi, Almanya’nın 
Sol Partisi gibi aslında Almanya’nın Federal Haber Alma Servisi Bun-
desnachrichtendienst (BND) ve Finans-Kapital örgütlerinin temsilci-
leriyle aynı çizgide olduğunu netçe ortaya koymuş oluyor. Friedrich 
Ebert Vakfı, Amerika’daki CIA güdümlü vakıfların bir benzeridir. Bun-
lar da Alman Finans-Kapitalinin ve ajan örgütü BND’nin yörüngesin-
deki vakıflardır. Oralarda ağırlanıyor, konuşuyor.

Oralardaki söylemine bakarsak, AKP bile buna göre dinci bir parti 
değil. Türban sorunu çözülmelidir, diyor bir de. Bu soytarı türban so-
runu denen kandırmacanın aslında Ortaçağcı sürecin bir aracı, bir ens-
trümanı olduğunu göremiyor. Ya da görüyor da görmezlikten geliyor. 
Görevi o ya. Efendisinin verdiği emirleri uygulamak.

Sonunda şunu da dedi, değil mi?
“Türban sorununu biz çözdük”.
E, ne oldu çözdün de?
Türkiye Ortaçağın karanlıklarına doğru biraz daha sürüklendi. Zaten 

efendin ABD’nin isteği de bu, değil mi? Hizmette kusur etmedin.
Gördüğümüz gibi, CHP Kürt Sorunu’ndan “Ermeni Soykırımı” Em-

peryalist Yalanına, Laiklik konusundan Türban sorunu gibi aklınıza ge-
lebilecek hemen her konuda ve sorunda ABD’nin ve Avrupa Birliği’nin 
önerilerini tümüyle benimsemiş ve savunur konumdadır. Yani sahibinin 
sesidir CHP’nin her sözü ve her yapıp ettiği.

Bu parti, eski gerçek CHP gibi antiemperyalist değildir. Laik değil-
dir. Tam bağımsızlıkçı değildir. Yurtsever değildir. Bunların tam tersi-
dir. ABD’li ve AB’li efendilerinin hizmetindedir, emrindedir. İktidarı, 

[53] http://www.hurriyet.com.tr/gundem/15837090.asp.
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ikbali bunlardan beklemektedir. Bu Yeni CHP’nin halkçılığı da, Altı 
Okçuluğu da bir düzenbazlıktır, bir sahtekârlıktır, bir kandırmacadır. 
Özetçe; eski Gerçek CHP’yle Sorosçu Kemal’in Yeni CHP’si arasında 
hiçbir benzerlik yoktur.

MHP’nin görevi milliyetçi duyguları sömürerek
halk çocuklarını ABD çıkarları yönünde örgütlemektir

Gelelim insanlarımızın milli duygularını ahlâksızca ve düzenbazca 
sömüren CIA yönetimindeki Kontrgerilla’nın Türkiye’deki özel örgütü 
MHP’ye.

Bu partinin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş, CIA tarafın-
dan Amerika’da Kontrgerilla kursundan ya da okulundan mezun olan 
dünyadaki ilk birkaç kişiden biridir. Bu partinin görevi Türkiye’deki 
antiemperyalist, yurtsever, Mustafa Kemal’ci, laik, demokrat ve sos-
yalist güçlere karşı mücadele etmektir. CIA bu görevi vermiştir ona. 
Kontrgerilla’nın asker, polis ve siyasiler içinden devşirilen resmi güç-
leriyle birlikte mücadele edecek sivil güçleri derlemek, organize etmek 
ve devrimcilere saldırtmak üzere programlanmıştır bu parti. 12 Mart ve 
12 Eylül Faşist Darbeleri süreçlerinde de bu görevini eksiksiz biçimde 
yerine getirmiştir.

Bu partinin Türkeş sonrası ve bugün de dahil genel başkanlığını ya-
pan Devlet Bahçeli de aynı kategoridendir. Yani bu da ABD ile onun 
ajan örgütleriyle tam olarak kaynaşık durumdadır. Bu partinin Devlet 
Bahçeli dahil önde gelen tüm yetkilileri, ABD Büyükelçiliğinin ve İs-
tanbul Konsolosluğunun diplomat kılıklı ajanları karşısında kendileri-
ni ABD’li efendilerine beğendirmek için ellerinden gelen tüm gayreti 
göstermişlerdir. Wikileaks belgelerine bakıldığı zaman onların bu ha-
zin durumu bütün açıklığıyla görülür. Mesela liderleri Devlet Bahçeli 
Amerikancılığını belgelemek için ABD yetkililerine ”Ben hayatımda 
İran’a iki kez gittim, Amerika’ya ise dokuz kez”, diyerek şirinlik 
gösterisinde bulunur.

Yine hatırlardadır; ABD’nin Ortadoğu’yu kana ve ateşe boğan em-
peryalist ordusunun mensupları dinlenme molalarında uğradıkları Ege 
Limanlarında Türk kadınlarıyla gönül eğlendirebilsinler diye, bunlara 
karşı, devrimci gençlerle birlikte protesto gösterisinde bulunan içten-
likli ülkücü gençleri hemen MHP yönetiminden uzaklaştırır. Ankara 
bölgesinde ABD Büyükelçiliği görevlilerinin yani CIA görevlilerinin 
MHP şubelerini ziyaret taleplerini reddeden şube yöneticilerini de yine 
aynı Bahçeli anında görevden alır. Böylece o da ABD’li efendilerine ne 
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kadar sadık bir hizmetkâr olduğunu göstermek ister.
Bu Kontrgerilla partisi, milliyetçi duyguları yoğun gençleri avlaya-

rak onları ABD saflarına ve yörüngesine çekmek, böylece de devrimci 
güçler cephesine karşı karşıdevrim cephesi içinde tutmak ve tabiî de 
devrimcilere karşı savaştırmakla görevlendirilmiştir.

Yine yukarıda da gördüğümüz gibi bu parti, AKP’nin de kuruluşun-
dan bu yana parlamentodaki en büyük destekçisi olmuştur. AKP’yi bir 
an önce iktidara taşıyabilmek için ortağı olduğu Bülent Ecevit’in baş-
bakanlığındaki koalisyon hükümetini erken seçime zorlamıştır. Hem de 
o erken seçimde kendisini baraj altında bırakma pahasına. Sonrasında 
da AKP ne zaman Mecliste zor duruma düşse MHP anında onun imda-
dına yetişmiş ve ona desteğini sunmuştur.

HDP ve Demirtaş
Şimdi de gelelim Meclisin bir diğer Amerikancı partisine. Ameri-

kancı Kürt Hareketi’nin yani PKK’nin siyasi plandaki legal örgütü olan 
HDP’ye. Bu partinin şu anki en popüler eş genel başkanı bilindiği gibi 
Selahattin Demirtaş’tır.

14 Ekim 2005 tarihli Wikileaks belgesi de Demirtaş’ın o tarihten 
yıllar önce devşirilmiş ve ajanlaştırılmış olduğunu ortaya koymaktadır. 
Görelim belgeyi:

“KÜRTLERE YÖNELİK POLİTİKA
“(U) Ankara Büyükelçiliği tarafından hazırlanmıştır. A/DCM 

Thomas Goldberger, E.O. 12958, gerekçeler 1.4 (b) ve (d).
“1. (U) Bu mesaj Adana Konsolosluğundandır.
“(…)
“Yorum: Geçen ay boyunca Türkiye’nin güneydoğusuna yaptı-

ğımız çoklu ziyaretlerde dinlediğimiz birçok kişi içerisinde, bölgeyi 
saran sorunlara yönelik yaklaşımlar bağlamında Demirtaş’ın en 
anlayışlı ve makul olanlardan biri olduğunu düşünüyoruz.

“3. (C)   27 Eylül’de Konsolosluk Bürosuyla gerçekleştirilen bir 
toplantı sırasında, avukat ve Diyarbakır İnsan Hakları Derneği 
Başkanı Selahattin Demirtaş, Türkiye’nin güneydoğusunda artan 
PKK eylemleriyle ilgili, bölgedeki diğer konsolosluk bağlantıları-
mızın görüşlerini yansıttı.

“(…)
“10. (C) Biyografik not: Zazaca konuşan ve Uluslararası Ziya-

retçi Liderlik Programının (ILVP) eski bir katılımcısı olan Demir-
taş’ın 1 yaşında bir oğlu var. Eşi Diyarbakır kırsalında öğretmenlik 



yapıyor. Zorunlu askerlik görevini bu yıl yapabilir. 14.10.2005
“MCELDOWNEY”[54]

Yukarıda da söylediğimiz gibi Uluslararası Ziyaretçi Liderlik Prog-
ramı, ABD’nin ve onun casus örgütünün yerel ajan devşirme ve yetiş-
tirme programının masum kılıfa büründürülmüş adıyla anılan progra-
mıdır.

Ne diyor ABD’li?
“Ajan devşirme programımızın eski bir katılımcısıdır Demirtaş”, 

diyor. Ve bir diğer dikkat çekici nokta da Demirtaş üzerine parmak ba-
sıyor. Yani tamamdır, aradığımız adamlardandır Demirtaş, diyor. Adam 
olacak çocuklardandır, diyor. “(…) Demirtaş’ın en anlayışlı ve makul 
olanlardan biri olduğunu düşünüyoruz.”, diyor.

İşte Demirtaş’ı bu günlere getiren ve olduğu makamlara oturtan, 
CIA’nın-ABD’nin onun hakkındaki bu olumlu raporlarıdır.

Sonuç olarak
Özetin özeti; işte bunların hepsi devşirilmiş, Amerika’nın-CIA’nın 

sadık şürekâsıdır ya da memurlarıdır. Bunların Türk Halkıyla da Kürt 
Halkıyla da, bu memleket, bu vatanla da zerrece ilgileri yoktur. Öyle 
olunca da bunlar doğaları gereği, ya da görevleri gereği diyelim, işle-
ri gereği diyelim, Mustafa Kemal’e de Birinci Antiemperyalist Ulusal 
Kurtuluş Hareketimize de laikliğe de tam bağımsızlık ilkemize de düş-
man olacaklar ve saldıracaklardır. Nitekim de onu yapıyorlar işte.

Bunların birbirinden nitelikçe bir farkları yoktur. Onlar kendilerine 
verilen rol gereği dinci oynarlar, Altı Okçu oynarlar, Türkçü oynarlar, 
Kürtçü oynarlar. Esasındaysa onların özü Amerikancılıktır, satılmışlık-
tır, uşaklıktır.

Bunlar elbirliğiyle Türkiye’yi Yeni Sevr bataklığına sürükleyip gö-
türmektedirler. Esas iş budur onlar için. Yani efendilerinin BOP Hari-
tasını-Yeni Sevr Haritasını hayata geçirmektir. İşte bu aşağılık hainane 
amacı güdüyor bunlar.

Aralarındaki görünüşteki kavga ise sadece bir kandırmacadan, bir 
sahtekârlıktan ibarettir. Kayıkçı kavgasıdır. Halkımız o kavgayı sahi-
ci sansın, bunların iğrenç, aşağılık, işbirlikçi içyüzlerini görmesin diye 
oynanan bir oyundur.

Bunlar hep söylediğimiz gibi ikili oynar. Göründüklerinin tam tersi-

[54] https://wikileaks.org/plusd/cables/05ANKARA6245_a.html.
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ni yaparlar. Bunlar kalleştir, haindir, düzenbazdır.
Ne diyelim bunlara…
Ey ihanetlerin, düzenbazlıkların, vurgunculukların arkadan dolaşan 

bıçakları!
Ey yiğitçe yüzleşmelerin, ödeşmelerin, vuruşmaların kaçakları!
Ey Amerikan işbirlikçileri!
Ey bu memleketin ve bu halkın yeminli düşmanları!
Ey çakalların bile iğrendiği çakallar!
Ey çakır dikenlerinin bile yüzüne tükürdüğü taşlar!
Ey engereklerin bile tiksindiği engerekler!
Ey Washington’da-Pentagon’da oturan İblisin utanmaz işbirlikçile-

ri!
Ey Ortadoğu’yu ve ülkemizi ölüm tarlalarına çeviren Amerikan ta-

şeronları!
Unutmayın ve hiç aklınızdan çıkarmayın ki yaptıklarınızın hesabını 

vereceksiniz!
Oynadığınız aşağılık ihanet oyununun sonu gelecek bir gün!
İşte o zaman hepiniz Halkın Adaletiyle yüzleşeceksiniz. Halkın dev-

rimci savcılarının, namuslu yargıçlarının karşısına dizileceksiniz!
Velhasıl, kimsenin yaptığı namussuzluk yanına kâr kalmayacak!

Saygıdeğer Halkımız;
İnanma, kanma bunlara. Düşme bunların peşine. Kuşlar gibi tuzağa 

gitme. Bunların güler yüzleri, masumane söylemleri, oltanın çelik iğne-
sinin ucuna takılmış yemden başka bir şey değildir. O oltanın sopasını 
elinde tutansa Bush’lardır, Obama’lardır.

Bin defa bunlara inansan bin defa harcarlar, satarlar seni… 29 Ekim 
2015

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
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On Dört

Hiçbir şey
bizi gerçekleri söylemekten alıkoyamaz!

Ve hiçbir şey
inandığımız gibi davranmaktan

bizi alıkoyamaz![55]

Sevgi ve saygıdeğer yoldaşlarım,
Dün, aşağı yukarı bu saatlerde Ankara’da, şu an itibariyle 96 (kay-

bettiğimiz insanlarımızın sayısı daha sonra 102’ye çıktı.–Kurtuluş Yolu) 
masum insanımız canavarca, namussuzca, alçakça, puştca katledildi.

Kim bunun sorumlusu?
Yerel planda, yani Türkiye içinde Meclisteki dört Amerikan uşağı 

parti. Tabiî onların da en önde geleni olan Tayyipgiller’in AKP’si ikti-
darda olduğu için, Büyük Reisi de BOP Eşbaşkanı olduğu için suçlula-
rın da en önde gelenidir.

Hepsi açıklama yaptılar, bir teki doğruyu söyledi mi?
Washington’daki Kayser İblisin köleleri olan bu satılmışlar, bu ha-

inler hep birbirleriyle geyik çevirdiler. Ortaoyunun Kavuklusu’yla Pi-
şekâr’ı gibi birbirlerine laf çakmaya çalıştılar. Ne zerrece üzüldüler, ne 
de zerrece umurlarında oldu bu katliam. Katliam sonrası Demirtaş’ın 
açıklamasını izledim. Psikoloji tahsil ettik, beden dilini de az çok oku-
ruz, zerrece bir üzüntü ifadesi görmedim yüzünde. Tayyipgiller’de de 
aynı şekilde... Adalet Bakanları, kameraların karşısında bile rezilce gül-
mekten, sırıtmaktan kendini alamadı. Besbelli ki ruh dünyası bu katli-
ama seviniyor.

[55] Hikmet Kıvılcımlı Usta’nın bedence aramızdan ayrılışının 44’üncü yıldönümünde, 
11 Ekim 2015’te mezarbaşında Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah An-
kut’un Ankara Katliamı üzerine yaptığı konuşma, Halkın Kurtuluş Yolu Gazetesi’nin 
03.Kasım.2015 tarihli 93’üncü Sayısında yayımlanmıştır.



Yoldaşlar,
1991’den bu yana, Türkiye’nin felakete doğru sürüklendiğini, Ame-

rika’nın Türkiye’yi en az üçe böleceğini belki onlarca kez tekrarladık. 
En son 7 Haziran seçimleriyle ilgili TRT konuşmalarımızda bu felaketi 
feryat ederek anlattık Türkiye Halklarına: “Biz bu sonucu hak etmedik, 
asla etmedik. Ülkemiz bu talana layık değildi.”, dedik.

Daha nasıl anlatalım?..

HKP halkımıza her zaman gerçekleri anlattı
Bizim dışımızdaki satılmışlar sürüsü, bebeleri horozlu şekerlerle 

kandırır gibi, Türkiye Halklarını kandırmaktan başka ne yapıtılar?
Biri dedi, ben sana şu kadar bayram harçlığı vereceğim, öbürü on-

dan daha fazla vereceğim, diyerek sarı sendikacıların ihanet masala-
rında, toplusözleşme masalarında İşçi Sınıfını satarken yaptıkları tür-
den geyikler yaptılar. Hiçbiri gerçeği söylemedi. Yalnızca biz söyledik 
gerçeği. Çünkü genç yoldaşımın da söylediği gibi, biz Kawa’ların, 
Babek’lerin, Sultan Galiyev’lerin, Mustafa Suphi ve Onbeşler’in, 
Kıvılcımlı Usta’nın, Che’nin, Lenin’in, Mahirler’in, Denizler’in tek 
meşru mirasçısıyız.

Hiçbir şey bizi gerçekleri söylemekten alıkoyamaz! Ve hiçbir şey 
inandığımız gibi davranmaktan bizi alıkoyamaz!

Biz halkımızın çıkarları söz konusu olduğu zaman; “Belaya atlar 
gideriz, kurşun gibi, mavzer gibi, dağ gibi patlar gideriz.”

O yüzden bizim halklara karşı sorumluluğumuz var. Onlara her za-
man doğruları söylemekle yükümlüyüz. Söylemezsek devrimciliğimiz 
sahte olur.

Üç yıl önce CIA ajanı Robert Baer mealen ne dedi?
“Yahu niye bizim askerlerimiz ölsün? Bırakalım bunlar bizim 

çıkarlarımız için birbirlerini öldürsünler.”
Defalarca tekrarladık ajanın bu sözünü. Aynen o gerçekleşiyor, yol-

daşlar.
Yine birkaç ay önce bir başka CIA ajanı ne dedi?
“Şehirlerde bombalar patlayacak.”
Daha açık nasıl konuşsunlar?
BOP haritası meydanda. O haritaya göre Türkiye üçe bölünmüş. 

Emperyalistler artık eskisi gibi gizli kapaklı konuşmaz oldular. Daha 
açık nasıl söylesinler?
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Ama bu Meclisteki hainler sürüsü, bu söylenenlerin ve yapılanların 
hiçbirini görmüyor, daha doğrusu görmezlikten geliyor.

Devrilecekken AKP’nin elinden tutan HDP, PKK’dir
Ne diyor Demirtaş? 

“Bu uzaklardan yapılan bir plan değil. Bunu yapanlar gizli de-
ğil, açık.”, diyor.

Yani Tayyipgiller’in AKP’sini işaret ediyor. Ama üç gün önce Kan-
dil’den Cemil Bayık ne diyordu?

“6-7-8 Ekim’de AKP devriliyordu Başkan Apo kurtardı.”

Yine Demirtaş ne dedi bizim Şanlı Gezi İsyanı’mız sonrasında?

 “AKP’ye karşı bir darbe girişimine dönüştü bu isyan, biz buna 
izin veremezdik”, dedi.

İmralı’daki Apo ne dedi?

“Biz AKP’ye iktidarı altın tepsi içinde sunduk. Gezi sürecinde, 
17-25 Aralık’ta devriliyordu; biz kurtardık.”

Eğer Ankara Katliamı’nın suçlusu size göre AKP iktidarı ise, o za-
man doğrudan katillerle suç ortaklığınız var demektir. Bunu gizleye-
mezsiniz.

Ama biz AKP’ye karşı ne yaptık 2005’den bu yana?
Bu normal bir siyasi parti değildir. ABD yapımı bir partidir. Hatta 

parti bile değildir. Çıkar amaçlı bir suç örgütüdür bu, dedik. Ve sürekli 
onu işledik. Bu tezimizin teorik temellerini ortaokul öğrencilerinin an-
layabileceği açıklıkta ortaya koyduk.

Şu anki verilere göre katliamın tetikçisi IŞİD gibi görünüyor.
Peki, PKK ve PYD, IŞİD Rojova’ya saldırıncaya kadar bunlarla be-

raber miydi?
Beraberdi. İki sene önce Beşşar Esad’ı yıktıktan sonra bölgeyi na-

sıl paylaşacakları konusunda kendi aralarında 11 maddelik bir anlaşma 
imzaladılar mı?

İmzaladılar. Bu imzacılar arasında IŞİD’in de dahil olduğu El Nus-
ra’sından El Kaide’sine kadar, ÖSO’suna kadar tüm Ortaçağcı örgütler 
vardır. Hatta Türkiye’de Beşşar Esad’a karşı IŞİD çizgisindeki en gerici 
örgütlerle birlikte eylemler düzenlediniz mi?

Düzenlediniz. O zaman, bir kez daha bu katliamda suç ortaklığı yap-
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mışlığınız vardır.
Bunlar, yoldaşlar, ilkeler üzerine kurulmuş siyaset yapmazlar. Gün-

lük çıkar ilişkilerine göre siyaset yaparlar, müttefikler belirlerler ve 
onlarla ittifaklara girerler. Onlarınki ahlaki erdemler siyaseti değildir. 
Çünkü onlar burjuva siyasetçisidir.

Meclisteki 4 Amerikancı Partinin önderlerinin halklar umurunda de-
ğil, yoldaşlar.

Biz; onur yaşamdan önemlidir, deriz.
Bunlarsa; koltuk, ün, poz, makam, küp doldurma, milyar dolarların 

istiflendiği villalar, ayakkabı kutuları her şeydir, gerisi boştur, derler 
arkadaşlar.

Üstelik de hepsi ABD’nin sadık memurlarıdırlar. Onun planlarını 
uygulamakla yükümlüdürler. O yüzden halklara gerçekleri söylemiyor-
lar. Cambaza bak, diyerek halkların dikkatini başka yönlere çekiyorlar. 
Ve bu arada ABD hain planını uygulamaya devam ediyor.

Türkiye’nin Yeni Sevr’e götürülüşü
yeni katliamlar demektir

Felaket boyutlanarak ne yazık ki daha büyüyecek. Binlerce, on bin-
lerce masum Türk ve Kürt insanı ne yazık ki bunların planları doğrultu-
sunda katledilme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Ve bu felaketler gerçek-
leştiğinde bile bunlar zerrece vicdan azabı duymayacaklardır.

Neylersiniz yoldaşlar... 
Bu savaş ne Kürtlerin savaşıdır, ne Türklerin savaşıdır. Bu savaş 

BOP savaşıdır, BOP haritasının hayata geçirilme savaşıdır.
Ve bu savaşın tarafları, Meclisteki dört satılmış Amerikan uşağı par-

ti ve IŞİD, El Nusra, El Kaide, PKK, PYD... Hepsi ABD’nin değişik 
enstrümanlarıdırlar ve bu haritanın hayata geçirilmesinde kendilerine 
verilen görevi yapmaktadırlar.

ABD’nin asıl kanlı planının bir diğer bölümü henüz ortaya konmadı. 
Bu alçaklar daha Ermeni kartını piyasaya sürmediler. Onlar bekliyor 
pusuda.

Ermenistan Anayasa Mahkemesi açıkça söyledi mi, karar aldı mı;
“Biz Türkiye’yle aramızdaki sınırları belirlemiş olan Moskova 

ve Kars Antlaşması’nı tanımıyoruz.”, diye? 
Ve “Ermenistan’ın Doğu Anadolu toprakları üzerindeki hakları 

meşrudur ve geçerlidir” dedi mi?
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Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan açıkça;
“Karabağ’ı biz aldık, Ağrı ve gerisini siz gençlere bırakıyorum”, 

dedi, üniversite öğrencilerine bir hitabında.
Amerika’daki Ermeni Diasporası’nın lideri Harut Sassounian da 

açıkça söyledi mi;

“Biz Türkiye’de otorite boşluğu oluşmasını bekliyoruz. Şu anda 
Türk Ordusu’nun gücüyle baş etmemiz mümkün değil. Ama Tür-
kiye’de öyle bir otorite boşluğu oluştuğunda, bir erime sürecine 
girdiğinde, biz de yukarıdan ordumuzla hareket ederek tarihi top-
raklarımızı, vatanımızı kurtaracağız.”, diye? 

Ve yine aynı kişi:
“Ortadoğu’daki tüm Ermenileri de toplayıp oraya yerleştirece-

ğiz”, de dedi ek olarak arkadaşlar.
Yani oyun bu kadar açık. O kart ortaya sürüldüğü zaman; Türk, Kürt, 

Arap ve Ermeni Halkları birbirlerini boğazlayacaklar; kanlı bir hesap-
laşma olacak. Nasıl Suriye’de bugün hayatını kaybeden insanların sa-
yısı 350 bini bulmuşsa, Türkiye’de de o rakamlara denk bir katliam 
planlıyor bunlar. Ve işte biz, halkımızı bundan sakındırmak istiyoruz. 
Ve gerçekleri durup dinlenmeden bu yüzden haykırıyoruz.

Hainlere sözümüzdür: Yıkılacaksınız!
Ve bu işbirlikçilere diyoruz ki, bu hainlere diyoruz ki;
Ey ihanetlerin, muhbirliklerin, katliamların, vurgunların arka-

dan dolaşan bıçakları, ey yiğitçe yüzleşmelerin, hesaplaşmaların ka-
çakları, ey sırtlanların bile iğrendiği sırtlanlar, ey çakırdikenlerinin 
bile yüzüne tükürdüğü taşlar, ey engereklerin bile tiksindiği engerek-
ler; bilin ki yaptığınız namussuzluk ve ihanet yanınıza kalmayacak!..

Hepinizden; dünkü şehitlerimizin de daha önceki şehitlerimizin de 
hesabını bir bir soracağız.

Biz iktidarda değildik, biz muhalefetteydik kaçamağına sapamaya-
caksınız ve efendilerinizle beraber siz de yıkılacaksınız.

Unutmayın ki; katliamlar, işgaller, masum insanların akan kanı var-
sa halkların meşru, haklı isyanı da mutlaka olacaktır.

Ve mutlaka halklar kazanacaktır. Ortadoğu kazanacaktır, bölgemiz 
halkları kazanacaktır, Türkiye Halkları kazanacaktır. Eninde sonunda 
biz kazanacağız. 11 Ekim 2015

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
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On Beş

ABC Gazetesi ve Toplumsalses’te bir kısmı 
yayınlanan Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı 
Nurullah Ankut’la yapılan söyleşinin tam metni[56]

Yeni Sahte KP’nin
Kültür Merkezi Komünistliği üzerine

1 Kasım sonuçlarına baktığımız zaman, sosyalist solda iki siyasi 
partinin oylarını arttırdığını görüyoruz. Biri Komünist Parti biri de 
genel başkanı olduğunuz Halkın Kurtuluş Partisi. 7 Haziran’a oran-
la oylarınızın artışını neye bağlıyorsunuz?

Öncelikle sizin tespitinizden başlayalım. Bu (Sahte KP diyoruz biz 
bunlara) oylarını aslında arttırmadı. 7 Haziran’da HDP’ye ödünç ver-
diği oylarını geri aldı. O bakımdan eski seçimlerde aldığı oya bakarsak 
onun gerisinde. Sadece HDP’ye ödünç giden oylarını geri almış oldu.

Komünist Parti’nin oyları HDP’ye mi gitmişti?
HDP’ye giden oylarını geri almış oldu. Yoksa başka bir oy arttır-

ması yok, bir çalışması da yok biliyorsunuz. Pratikte bir faaliyetleri de 
kalmadı artık. Sanal ortamda, bir kültür kulübü çerçevesinde çalışmala-
rı var. Yani kültür-sanat faaliyetleri yürüten bir kulüp çerçevesinde bir 
anlayışları var. Aydınlar kulübü bir anlamda. Militan mücadele ruhları 
falan da iflas noktasında. Başta da zaten küçükburjuva hareketti; şimdi 
de artık iyice bitik durumdalar.

Biliyorsunuz Türkiye Komünist Partisi ayrışma süreci yaşadı. Ko-

[56] 17 Kasım 2015 tarihinde ABC Gazetesi ve Toplumsalses’te bir kısmı yayınlanan 
Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Ankut’la Ali Avcu ve Nejla Tarım tara-
fından yapılan söyleşinin tam metnidir. Halkın Kurtuluş Yolu Gazetesi’nin 1 Mart 2016 
tarihli 97’nci sayısında yayımlanmıştır. 
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münist Parti, bu bölünmeden doğmuştu. Bir toparlanma süreci yaşı-
yor olamazlar mı?

Yo yo. İlk çıkışıyla birlikte aynıydı.

Peki asıl konudan uzaklaştık ama TKP içinden bir de HTKP çıktı. 
HTKP kendini daha militan olarak tanımlıyor…

Onlar da biliyorsunuz (İbrikçi olan HTKP), HDP’ye ibrikçilik yap-
maktan başka militan bir faaliyetleri, bir tutumları yok. Siz de izliyor-
sunuz. Yani bunların en sonunda gidecekleri yer ya HDP yandaşlığı, 
onun içinde eriyecekler yahut da düzene gidecekler. Başka gidecekleri 
bir yer yok.

Çünkü devrimci bir örgüt, aynı zamanda savaş örgütüdür. Yani fe-
dakârlıklar, adanmışlıklar örgütüdür. Her zaman mızrak gibi duracak-
sınız. Hem pratikte cesaret bakımından, hem ahlâken, hem de ideolojik 
bazda.

E, bu küçükburjuva aydınlarının biliyorsunuz en önemli özelliği, 
karakteristiği; bir uçtan bir uca savrulmaktır. Güç görünce yamulmak 
yani… Bu arkadaşların da tamamında böyle bir hastalık var. Bazen 
PKK’ye hafif, yandan çarklı böyle çok küçük dozda bir eleştiri yönel-
tiyorlar, Kandil’den, HDP’den azarı işitince de hemen dize geliyorlar. 
Tamam, biz aslında öyle bir şey demedik, biz öyle bir şey yapmadık 
filan diye hemen hizaya geliyorlar. Mesela Aydemir Güler’in, ANF’ye 
üç sene kadar önce verdiği bir röportaj var. Yani hâlâ internet ortamında 
bulunabilir. Bizde de var, elimizde de var. Tam PKK önünde bir diz 
çöküş, bir teslimiyet Aydemir Güler’in. O zaman... (Bu röportajın linki: 
http://haber.sol.org.tr/soldakiler/anfden-aydemir-guler-roportaji-habe-
ri-56006)

Ne diyor orada?
Bugüne kadar arada zaman zaman bazı anlaşmazlıklarımız oldu, 

Kürt hareketine gerekli desteği veremedik. Anlaşmazlıklar oldu, bu biz-
den de sizden de kaynaklandı ama bundan sonra olmayacak. Bundan 
sonra uyum içinde olacağız, desteğimizi vereceğiz. Röportajı bizzat 
kendiniz de okursanız açıkça görürsünüz, bir teslimiyet anlaşmasıydı, 
röportajıydı.

KP’nin Taksim ihaneti
Şimdi Taksim’in kazanılmasında da, dikkat ederseniz biz baştan iti-

baren “Taksim vatandır” dedik. Yani orası sıradan bir meydan değil. 
Fiziki bakımdan İstanbul’un en büyük meydanı; şu anda bile 53 bin 
metrekare alana sahip. Ardından gelen Sultanahmet Meydanı 13 ya da 
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17 bin metre kare arasında, şimdi tam netleşemiyorum, bir alana sahip. 
Yani Taksim, hem en büyük meydan, hem Tarihi meydan.

Tarihi olarak orada Osmanlı’dan bu yana pek çok olay yaşanmış. 
Yani kentin bir simgesi Taksim Meydanı. Kentin tarihinin bir parçası. 
Bu bir yönü.

İkinci yönü, biz 1977 1 Mayısı’nda 34 şehit verdik orada. Ki ora-
da Başkan Yardımcımız Mustafa Yoldaş vardı yanı başımızda, Ayhan 
Arkadaş vardı. Bizzat benim hemen yanı başımdan kurşun geçti. Sular 
İdaresinin üstünden atılan kurşun. Biz Sıraselviler Caddesi’nin önünü 
tutuyorduk blok halinde, arkadaşlarla beraber, grup olarak. Sular İda-
resinden ilk atış başlayınca ben;  herhalde bizim bu Maocu gruplarla 
İsmail Bilen’in Eski Sahte TKP’si arasında falan bir çatışma, diye dü-
şündüm. Sonra bir baktım, hemen sizin boyda, sizin yaşta bir arkadaş 
hemen yanı başımdaydı, “anam”, dedi. Giysisini yırttık baktık, kurşun 
buradan (sol göğsünün üstünden) girmiş, tam sırttan çıkmış uzun nam-
lulu silahla ateş edildiği için. Sular idaresi nerede, bulunduğumuz Sı-
raselviler nerede... Arada sanıyorum 100 metreyi aşkın bir mesafe var. 
Buna rağmen delip geçmiş kurşun. Dedim, yoldaş, hiç telaşlanma. Ha-
yati bir yere değmemiş. Şuradan girmiş buradan çıkmış kurşun. Onun 
üzerine baktık ki üzerimize kurşun yağıyor. Hızla gözden geçirdik; en 
yakınımızdaki güvenli yer olarak eskiden Maksim Gazinosu adıyla kul-
lanılan binayı gördük. Hemen arkadaşlarla kol kola girdik, tekmelerle 
kırdık kapıyı.

Biliyor musunuz bizim tâ öğrencilikten itibaren kapı açma yönte-
mimizi?

İki yanında duran iki arkadaşın boynuna dolar kollarını bir güçlü ar-
kadaş. Sonra geriye çekilip havalanarak çift tekmeyi yapıştırır kapının 
ortasına; kapı ne kadar güçlü olursa olsun açılır. Bir ya da iki, bileme-
din üç çift tekme sonunda kapı kilidi parçalanır, açılır. Parçaladık kapı-
yı. Sakince, “sakin olun arkadaşlar”, diyerek arkadaşları içeriye aldık. 
Doldu orası. Dışarıya çıktık ki, ortalık cehenneme dönmüş. Cesetler 
yerlerde yatıyor. Kazancı Yokuşu, ayakkabı ve üst üste yığılmış ceset-
lerle dolu. Ömrümde ben o kadar ayakkabının üst üste yığılı olduğunu 
görmedim. Belki yüzlerce, belki bin, iki bin ayakkabı... Çünkü o kala-
balıkta, malum Kazancı Yokuşu’nun önüne de mavi renkli Fiat marka 
bir kamyonet durdurmuşlar, insanlar birbirini ezsin diye, boşalmasın 
diye, orada birbirini ezsinler diye. Kaçmak isterken ayakkabılar hep 
çıkmış işçi kardeşlerin ayaklarından...

Ankara’dan gelen diğer bir grup arkadaşımız da Beşiktaş’tan kortej-
le yürüyerek Gümüşsuyu Caddesi’nden alana girmişler, Gezi Parkı ile 
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AKM arasındaki bir noktada bulunuyorlardı saldırı anında.
1977 Kanlı 1 Mayıs Katliamı’nı konu etmemizin sebebi, biz o alanı 

34 şehidimizin kanıyla suladık. Yüzlerce yaralımızın kanıyla suladık.
O alanın her karış toprağı devrimci kanıyla sulandı. Ve hepimizin 

bildiği gibi, o kalleşçe, namussuzca saldırı ve katliamın planlayıcısı 
CIA yönetimindeki Kontrgerilla’nın Türkiye şubesiydi.

12 Eylül Faşist Darbesi’ne zemin hazırlamak için binlerce devrimci-
nin katledilmesi gerekiyordu o alçaklarca.

İşte tüm bu sebeplerden dolayı Türkiye’de 1 Mayıs Alanı dedik mi 
doğrudan gerçek devrimcilerin aklına Taksim gelir. Taksim 1 Mayıs’ın 
Anavatanıdır. 1 Mayıs Bayramımız muhakkak ki Türkiye’nin her ye-
rinde kutlanır. Ama Taksim’de kutlamak kaydıyla. Taksim’i atladınız 
mıydı sizin 1 Mayısçılığınız da, devrimciliğiniz de sahte olur.

Bu bilinçle hareket ettiğimiz için her 1 Mayıs’ta Taksim’in fethi en 
vazgeçilmez devrimci görevdir bizim için. Şehitlerimiz beklerler bizi o 
gün, o saatlerde, orada...

Fakat bu Sahte TKP’ler, KP’ler vb.lerinin şefleri bizi defalarca sa-
dece satmakla kalmadılar; sırtımızdan bıçakladılar. “Taksim’de ısrarlı 
olmak alan fetişizmine düşmektir.” gibi iğrenç zırvalamalarla korkak-
lıklarını, çapsızlıklarını, sözde devrimci lafazanlıkla gizlemeye kalktı-
lar. Biz, Taksim’i kazanma, fethetme savaşı verirken, onlar Çağlayan 
Meydanı’nda 1 Mayıs yapmak için valiliğe başvurup izinler aldılar. 
Bazen de Kadıköy’e kaçtılar. Bu korkaklık ve kaçaklıklarıyla devletin 
valisinden teşekkür aldılar. İşte o günlerde biz iyice iğrendik bunlardan. 
Bunların ciğerinin beş para etmediğini gördük.

Sahte TKP’nin devrimcilere bir başka ihaneti
Daha önceki yıllarda da aynı ekibin şefleri TRT ekranlarına çıka-

rak MHP’nin faşist milletvekili Mehmet Gül’le birlikte Sovyetler Bir-
liği’ne, Nazım Hikmet’e ve bir düzenbazlıkla, adice bir hırsızlıkla, usta 
bir kapkaççı el çabukluğuyla adını çaldıkları Eski Gerçek TKP’ye na-
mussuzca çamurlar attılar. “O TKP’liler Sovyetler Birliği’nden para alı-
yorlardı.” şeklinde iğrenç ve karşıdevrimci bir ruh yapısıyla saldırdılar 
Gerçek TKP’ye. Ki, bu mide bulandırıcı iftira Türkiye Parababalarının 
devrimcilere karşı 1920’lerden bu yana on yıllar boyu kullanageldiği 
bir karalamaydı. Bizim bu şeflerden ilk nefret etmemiz ve bunlarla dev-
rimci iş yapılamayacağı kanaatine varmamız o günlerde oldu.

Şu düzenbazlığa bakar mısınız? Hem “el çabukluğu marifet” hok-
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kabazlığıyla TKP’nin adını çalıyorlar hem adına Kültür Evleri kurarak 
Nazım’ı sömürüyorlar hem de onlara Kontrgerilla’nın özel örgütü faşist 
MHP’nin milletvekiliyle birlikte alçakça kara çalıyorlar.

Yani Bu Yeni Sahte TKP ve türevlerinin şeflerinde devrimci namus 
da yok, ahlâk da yok, yürek de yok...

Demek istediğimiz devrimci olmak için hem devrimci ahlak, namus, 
tutarlılık lazım öncelikle hem de cesaret ve fedakârlık lazım. Sevgi dolu 
bir yüreğe sahip olmak lazım. Tabiî sonra da bilim, bilinç ve kararlılık 
lazım. Bunların hiçbiri Sahte TKP şeflerinde yok.

Bunlara ilaveten tabiî ideolojik olarak da netlik lazım.
Şimdi mesela soralım; bu KP, HTKP, TKH’lerin Kürt Meselesi 

konusundaki tutumları ne, siz gazetecisiniz, biliyor musunuz mesela? 
Bilemezsiniz. Yok çünkü… Yuvarlak… Diyelim Ermeni Meselesi ko-
nusunda ne diyor bunlar biliyor musunuz? Yuvarlak… 

Kıbrıs Meselesi konusunda ne diyorlar? Kuvayimilliye, Kurtuluş 
Savaşı konusunda tespitleri ne? “Ergenekon operasyonu” konusunda 
bunların dedikleri ne? Ordu Gençliği Meselesinde bunların görüşleri 
ne? Var mı bir görüşleri?.. 

Onlara cevap hakkı doğacak.
Doğsun. Keşke cevap versinler. Ben, siyasi yuvarlaklıklar hareketi, 

diyorum. Yani bütün tezleri yuvarlak, çember bunların. Ne tarafa yu-
varlarsanız oraya gider yani.

Ama bizim tezlerimizin, dikkat ederseniz, hepsi ortaokul çocukla-
rının anlayacağı netlikte, açık, kesin, net. Çünkü biz teorinin ışığını 
olayların üzerine düşürüyoruz. Olayları sebep-sonuç ilişkileri içerisin-
de, oldukları gibi değerlendiriyoruz. Oradan bir hükme varıyoruz. Ve 
o zaman olaylar hangi yöne, hangi sonuçları yaratarak ilerleyecek onu 
görüyoruz ve varacağı yeri görüyoruz o bakımdan.

Tabiî bilimin görevi de, söylediğimiz gibi, önceden görmek. Sos-
yal bilimin, Marksizm-Leninizm’in görevi de bu; önceden görmek. Za-
ten sosyalizmi tek cümleyle tanımlarsak; olayların bilimidir sosyalizm. 
Marksizm-Leninizm olayların bilimidir. Yani olayları oldukları gibi gö-
receksiniz, yakıştırma, uydurma sebeplerle değil, gerçek sebepleriyle 
ve sebep-sonuç ilişkileriyle göreceksiniz. Nereden çıkmış? Kökeni ne? 
Hangi olaylardan çıkmış? Zıttına dönüşümlerle ne yönde ilerleyecek? 
Onları bilmek ve yorumlamak ve kavganın yoluna ışık düşürmektir. O 
aydınlıkta devrimci savaş verirsek başarılı olabiliriz ancak.

Biz buna sahibiz. Buna bizden önce sadece Önderimiz Hikmet Kı-
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vılcımlı sahipti. On yıllar boyu, yoğun yani kan teri dökerek yaptığı 
araştırmalar sonunda, Marksist-Leninist teoriyi Türkiye’nin sınıf ya-
pısına, yani sosyal sınıf ilişki ve çelişkilerine, geçmişine, tarihine ve 
insanlığın genel tarihine uygulayarak, Türkiye’nin Orijinal Devrim 
Teorisini üretti Hikmet Kıvılcımlı.

Usta’mızın bedence aramızdan ayrılışından sonra da onu biz geliş-
tirdik, biz takip ettik ve geliştirdik. O bakımdan, böyle bir teori, bizim 
dışımızda hiçbir harekette yok. Hiçbir hareket, olaylar karşısında bizim 
gördüğümüz çabuklukta ve netlikte bir tespitte bulunamaz ve buluna-
mıyor da. 

İP “Ergenekon Davası”nı siyasi rant için kullandı
Mesela “Ergenekon Operasyonu” başladı 2008’de; bu “Bin Kalıp-

lı” (Doğu Perinçek) diyor ki; ya bizim bu askerlerle ne ilgimiz olur? Biz 
bunlara karşı mücadele ettik. Bunları Zeki Sarıhan yazıyor, o zaman 
birlikteydiler biliyorsunuz. Öğretmen Dünyası Dergisi’ni çıkarıyor. 
Hani Şanal Sarıhan’ın da eşidir. İstifa mektubunda söylüyor bunu. Bi-
zim ne ilgimiz olur bunlarla, diyor. Ama sonradan bakıyor ki bu işlerde 
rant yüksek, hemen atlıyor.

Siyasi rant elde etmek için mi? Bu ciddi bir iddia.
Siyasi rant elde etmek için atlıyor.

Yani siz, Doğu Perinçek’in “Ergenekon Davası” tavrını siyasi rant 
elde etmek...

Elbette. Tabiî, tabiî. Ama baştaki tespiti bu. İşte o zaman birlikte ol-
dukları Zeki Sarıhan’ın istifa mektubunda geçer bunlar. İnternette var. 
Onu da okursanız, enteresandır İP’ten istifa mektubu Zeki Sarıhan’ın 
yani. Beraber aşağı yukarı 30-40 yıllık geçmişleri var aynı hareket için-
de. Onun mektubunda geçer.

Ama biz daha davanın ilk adımında dedik ki, bu Türkiye’deki Mus-
tafa Kemalci, laik, antiemperyalist, yurtsever unsurları, başta askerler 
olmak üzere, aydınları, bilim insanlarını tasfiye etmek, korkutmak, sin-
dirmek ve ezmek için yapılmış bir CIA operasyonudur. Yani bu bildiri-
miz gazetelerimizde...

Doğu Perinçek de bu davanın sanığıydı.
Sonradan. İşte sonradan ama, sonradan... Bu olayda ilk baştaki tes-

piti o. Zeki Sarıhan’ın dediği. Ama ondan sonraki süreçte, siyasi rant 
elde etme amacıyla girince, tabiî sanığı da oldu bu davanın. Ama biz 
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ilk başta teorimizin gücüyle bunu belirledik, tespit ettik. Zaten tutuklu 
arkadaşları da hep ziyaret ettik biz Silivri’de, Hasdal’da.

“Ergenekon Davası”nı baştan beri doğru gören
tek parti HKP’dir

Kandıra’da, daha ilk aşamada Hurşit Tolon’u, Şener Eruygur’u Kan-
dıra’ya gittiklerinde, biz hemen gittik, ziyaret ettik. Dedik ki; bu hukuki 
bir operasyon değil, bu siyasi bir operasyon. Bunun amacı; Türkiye’de-
ki antiemperyalist, yurtsever, laik, Mustafa Kemal gelenekli unsurları, 
başta silahlı kuvvetler olmak üzere, üniversitelerden, medyadan, aydın-
lar ortamından tasfiye etmektir. Bu amaca yönelik bir harekettir.

Ve bununla neyi amaçlıyor?
Yeni Sevr’e gitmeyi amaçlıyor. Yeni Sevr’e giderken yol temizliği 

yapıyor. Yani kendisine engel oluşturabilecek, direnç noktası oluştura-
bilecek güçleri tasfiye ediyor önceden. Ona yönelik bir harekettir. Bu 
davadan çıkış, hukuki savunmalarla mümkün değil. Yani hiçbir amacı 
yok. Hukuki savunmaya girdiğiniz anda, o sahte mahkemelerin gerçek-
liğini kabul etmiş olursunuz, onların meşruiyetini tanımış olursunuz. 
Burada yapılması gereken siyasi savunmadır, siyasi tavırdır, dedik. Bi-
zim Avukatlarımız size gönüllü olarak hukuki yardım vermeye hazır, 
dedik.

Diyeceksiniz ki; evet, biz antiemperyalist, yurtsever, laik unsurlarız, 
Mustafa Kemal’in Birinci Kuvayimilliye geleneğini savunuyoruz, be-
nimsiyoruz. Siz CIA’nın örgütlediği, bu milletin, bu ülkenin, bu halkın 
düşmanlarısınız. Sizin amacınız budur. Mahkeme falan değilsiniz diye-
ceksiniz, dedik. Ancak böyle davranırsanız bu davadan kurtulursunuz, 
ceza almazsınız, dedik. Ama cesaretleri yetmedi. İkisinin de cesareti 
yetmedi; hem Şener Eruygur’un, hem Hurşit Tolon’un. Hurşit Tolon 
biliyorsunuz son rauntta havlu da attı, Tayyip’e yamuldu ne yazık ki. 
Üzücü...

Eğer ilk başta böyle bir direnç noktası yaratabilseydik biz, dava ilk 
aşamada çökerdi. Çünkü bu Generaller bu namuslu, cesur tavrı koya-
bilselerdi, sonradan gelenler de ona uyacaktı. Ama onlar, mesela İstan-
bul Üniversitesinden hocalara, hukuk hocalarına güvendiler, onlara bel 
bağladılar. Teşekkür ettiler bize falan ama malum tutuma girdiler...

Ergenekon Davası’na dair sorularım olacak. Ancak 1 Kasım’a dö-
nersek, dolaylı yoldan tek başarılı partinin HKP olduğunu söylediniz. 
HKP’yi başarılı kılan şey nedir? HKP seçmeni kimdir? Biraz da bun-
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lardan bahsetsek...
Biz Silivri’de, davalar sürecinde hep oradaydık. Hepsini ziyaret et-

tik içerideki arkadaşların. Yani Paşaların bir kısmı içeride çok dostça 
görüştüler ama dışarı çıktıkları aralıklarda bizimle görüşmekten kaçın-
dılar. Yani şimdi bu komünistlerle görüşürsek, hakkımızdaki iddianame 
daha da kesinleşir, hiç yırtamayız diye dışarıda kaçtılar bizden. Ama 
içeride dostça sarıldılar. Tek sizsiniz yüreklice, cesurca bize sahip çı-
kan, diye övgüler düzdüler içerideyken.

O barikatları yıkan da bizim arkadaşlarımızdı, Yoldaşlarımızdı. Ora-
da bizi İP’liler, provokasyon yapıyorsunuz, diye geri çekmeye çalışı-
yorlardı. Barikatı yıkmamızı engellemek istiyorlardı yani. Biz yıktık 
o barikatları en önde. Videoları da hâlâ sanıyorum internet ortamında 
var. Yani devamlı oradaydık. Yine Beşiktaş’taydık. Yani nerede bu dava 
varsa hep oradaydık biz. Bu bir yönü işin.

HKP sırtını İşçi Sınıfına dayıyor
Bir diğer yönü; Biz İşçi Sınıfı Hareketiyiz. Bildiğimiz gibi Mark-

sizm-Leninizm, proletarya davasının uluslararası kurtuluş bilimidir. 
Yani Marksizm-Leninizm. O bakımdan, temel gücümüz devrimde İşçi 
Sınıfıdır.

Bizim direnişlerimiz, grevlerimiz hiç bitmez, hiç arkası kesilmez. 
Bütün kışları hep Direniş yerlerinde geçirirler yoldaşlarımız, bizim işçi 
çalışması yapan yoldaşlarımız, arabaların içinde geçirir. Hatta Arçe-
lik Direnişi’nde, Koç’un Nakkaştepe’deki köşkünün ana karargâhının 
önünde 34 gün mü Pınar, yanlış kalmadıysa aklımda… 34 gün biz o 
kış gününde, orada karargâh kurduk; yattık, kalktık. Yani yoldaşlarımız 
orada direndiler. Ve Direnişle dize getirdik.

Coca-Cola’da yine öyle işgal ve direnişlerle...
Yine şu anda da Santa Farma’da devam ediyor, Adana’da 

PTT’de başlayacak.
İşçi Sınıfı mücadelemiz hiç eksik olmaz bizim. Sadece kendi işko-

lumuzda değil, Nakliyat-İş’in kapsama alanına giren işyerlerinde değil, 
başka işkollarında da eğer işçiler bir zulüm görüyorsa bilirler bizi. İde-
olojik olarak bizim yoldaşımız olan Ali Rıza Küçükosmanoğlu var, 
duymuşsunuzdur; Nakliyat-İş’in Başkanı. DİSK yönetimindeydi ge-
çen dönem. Elbirliğiyle DİSK yönetiminden alaşağı ettiler. Yani orada 
HDP var, CHP var, Halkevleri var, EMEP var... Hepsi elbirliğiyle bizi 
tasfiye ettiler, yönetimden aldılar Nakliyat-İş’i.
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Neden?
Çünkü hepsi sarı sendika. Gerçek anlamda nasıl Marksist-Leninist 

hareket bizsek, Türkiye’de de bir tek namuslu gerçek işçi sendikası var: 
Nakliyat-İş. Başka işkollarında işçiler bir zulüm gördü mü, birbirleri-
ne; efsane olmuş Ali Başkan ya da “Parmaksız Başkan” var, diyorlar. 
Çünkü kendisi de işçilikten gelme, hem de Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi mezunu. Öğrenciliğinde de işçi olarak çalıştı. Bir iş 
kazasında başparmağını kaybetti. “Parmaksız Başkan var, git onu bul, 
o ne derse onu yap”, diyorlar. Başkan efsane yani... Bütün işçiler, ger-
çekten işçi önderlerini bilir.

İşçi Sınıfımızın zulüm gördüğü her yere, her işkolundaki işyerlerine 
gideriz. Mesela İzmir Karşıyaka Belediyesinden 90 işçiyi attılar. Kaç 
ay önce Gülay?

Gülay Akyürek: Üç ay kadar önce.
Nurullah Ankut: CHP’li belediye. Gittik, orada Direniş yaptık ve 

işçileri geri aldırdık işe. Yani şu anda, birkaç yıldan bu yana, Türki-
ye’de bu gerçekleşmiş değil: Direnişle işçileri geri aldırıyorsun ve işve-
rene tükürdüğünü yalatıyorsun.

Yine Ankara Çankaya Belediyesinde CHP’li Başkan işten atıyor 
işçileri. Gittik, orada direniş yaptık. İşgal de oldu orada. Tabiî işgal yap-
tık. Görüntüleri hâlâ var. İzmir’de de işgalle geri aldırdık tabiî.

Sarıyer Belediyesi, Beşiktaş Belediyesi... Başka nerede bir işçi mü-
cadelesi var, oradayız. O bakımdan İşçi Sınıfı bizi bilir.

Gücünüzü İşçi Sınıfına dayandırdığınızı söylüyorsunuz.
Esas dayanağımız, temel dayanağımız İşçi Sınıfı bizim. Hani 

HDP’nin eşbaşkanı var ya; biz arkamızı PKK’ye dayadık, Kandil’e da-
yadık, diyor, biz sırtımızı İşçi Sınıfına dayıyoruz hep baştan itibaren. 
En dirençli, en sağlam kalemiz bizim İşçi Sınıfıdır. Biz ona dayıyoruz 
sırtımızı hep. Oradan güç alıyoruz.

İkincisi, bizim tezlerimiz, biraz önce de söylediğim gibi, hem ger-
çekliği dile getirir, hem de biz, İşçi Sınıfımızın anlayacağı dille konu-
şuruz. Bilgiçlik taslamak bize uymaz. Öyle bir zaafımız, özentimiz olsa 
onu da çok iyi yapabiliriz.

Çünkü biz, o günün Türkiyesi’nin en iyi üniversitesinde felsefe oku-
duk. O zaman İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, 
bir numaraydı, Avrupa çapındaydı. Mustafa Yoldaşımla lise ikiden beri 
beraberiz. O Ankara Tıp’a gitti, ben birinci tercih olarak buraya geldim 
yani Felsefe eğitimi gördük. Felsefî Terminoloji dersimiz de vardı bi-
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zim. Yani Frenkçe terimleri, kavramları onların hepsinden daha iyi biz 
biliriz.

Ama devrimci propaganda, devrimci siyaset, bilgiçlik gösterisi yap-
mak değil. Gerçekleri halka en açık, en kesin şekilde anlatmaktır. Ön-
derimiz der ki; meseleleri en cahil insanımızın bile anlayacağı açıklıkta 
koymazsak, demokrasiye inancımız yapma olur. Yani oradan da hare-
ketle, bizim bütün yazılarımızı, bütün konuşmalarımızı, en cahil insan 
bile hiç duraksamadan, kafa yormadan anlayabilir. Seçim konuşmaları-
mızı da izlemişsinizdir muhakkak ki gelmeden önce.

Evet.
Bunu köylüler izliyor, köylüler kavrıyor.
Benim kökenimin bağlı olduğu Konya Bozkır’ın Dereköy’ünden 

16 oy almışız biz. Konya genelinde 2300 oy. Ama köyümden diyorum 
ben, kökenimin bağlı olduğu köyden 16 oy almışız ki burası MHP’nin, 
AKP’nin kalesi durumunda bir köy. Yani CHP’ye bile buradan çok faz-
la oy çıkmaz ama biz 16 oy almışız. Yine benim doğum yerimin yani 
nüfusa kayıtlı olduğum yerin bağlı olduğu ilçede 16, o civarda, 16 sanı-
yorum, oy almışız biz.

Sadece Kürt illerindeki değil, İç Anadolu’daki, Karadeniz’deki ücra 
köylerden bile oy aldık. Adam izliyor, bakıyor, tamam, diyor.

Yine seçim değerlendirmesinde nakletmiştim. Burada oturuyoruz, 
yine ben de tam buradaydım, sonuçları izliyoruz televizyondan yoldaş-
larla beraber böyle, o sırada bir yoldaşım anlattı. Benim fabrikamda 
koyu Tayyip’çi AKP’li bir işçi var Hoca’m, dedi. Babası sizi izlemiş, 
ben bu adamın partisine oy vereceğim. En doğru bu adamın söylediği 
ve en güvenilir, en samimi olan bu adam dedi, dedi. Bu kişi artık hangi 
sebeple Tayyip’çi bilmiyoruz. Belki fabrikadaki pozisyonundan dolayı 
veyahut beklentisinden dolayı sıkıca, kulca bağlı Tayyip’e. Ama baba 
demiş, o adam komünist, kızıl bayrağı var başında. Sen bir komüniste 
mi bu yaştan sonra oy vereceksin? demiş, vazgeçirmiş babasını. Belki 
biz yaşlarda, belki daha ileri yaşta bir adam. Yani muhafazakâr, tutucu 
diye tanımlanan bir adam izliyor, tamam diyor, ikna oldum ben, diyor.

Satılmışlar medyası
HKP’ye susuş kumkuması uyguluyor

Sosyal medyada da çok konuşuldu sizin seçim konuşmanız.
Sosyal medyada, sadece sosyal medyada dikkat edersek... Satılmış-

lar medyasında hiç adımız geçmez bizim. Asla ne suretimiz görünür, ne 
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partimizin, ne kendilerimizin, bizlerin hiç adları geçmez.
Tersine, onlar aldığımız oydan o kadar rahatsızlar ki, mesela geçen 

seçimde Milliyet bütün partilerin aldığı oyları yazmış, bir haber yapmış 
güya; bizim partimizin adını çıkarmış, onun yerine Halkın Yükseliş Par-
tisi’ni, seçime girmeyen parti (biliyorsunuz Yaşar Nuri Öztürk’ün eski 
partisi seçime girmiyor artık) onun adını yazmış. Arkadaşımız arıyor, 
İzmir İl Başkanı’mız, ya bu nedir diyor, yani bizim adımız yok seçime 
girmeyen partiyi yazıyorsun. Sen nasıl gazetecisin? Bana AA’dan geldi 
bu. Ben de aynen yayınladım, diyor muhabir. Açıyor arkadaş AA’yı, an-
latıyor. Hayır, bizim öyle bir paylaşımımız olmadı, diyor AA. Dönüyor 
yoldaşımız aynı muhabire, AA böyle bir bilgi vermedik diyor, diye. Ben 
bağımsız gazetecilik yapıyorum, sizinle daha fazla tartışamam, diyor 
pat telefonu kapatıyor. Arkadaşım artık, Ombudsman diyorlar biliyor-
sunuz, onu arıyor; ya bu ne biçim gazetecilik, diyor. Ayıp! Şuna tenez-
zül ediyorsunuz filan. Bu ayıp, diyor. Yani her şeyden önce gazetecilik 
etiğine uymadığı gibi, insani değerlere de uymaz, bağdaşmaz, yazık, 
diyor. Güya bir özür yazısı, bir hafta sonra mı ne çıkardılar ombudsman 
üzerinden. Yani bize bu kadar karşıdır Parababaları medyası. Aman 
bunlar görünür olmasınlar, güçlenmesinler… Tutumlarının özeti budur.

Vikileaks belgelerini okudunuz mu bilmiyorum? Barış’ların kita-
bı. İki kitabını biliyorsunuz; bir Mahrem, bir Sızıntı. Bir de Yasemin 
Çongar derledi, “Artık Sır Değil” diye, gözünüze çarptı mı bilmiyo-
rum o da?

Taraf’ta, ilk Taraf yayınladıydı ya, işte orada yayımlanan belgelerin 
bir kısmını sansürleyerek yayımlamış, derlemiş yani derleyen, diyor. 
Kendisi de ajan biliyorsunuz. Ama ajanlar da kendini maskelemek için 
böyle işler yaparlar. Kitap elime geçince ben de baktım bayağı önem-
li belgeler var, yani işimize yarayabilecek olumlu belgeler var. O ba-
kımdan okumanızı salık veririm. Çünkü kendisinin de ajan olduğunu 
bilmek kaydıyla okumakta bir beis yok. Bunları okuyunca; gerçekten 
ne gazeteci bırakmış adamlar, ne siyasetçi bırakmış, ne bilim adamı 
bırakmış hepsinin içine girmiş. Ajanlarını devşirmiş kendine bağla-
mış. Askeri istihbaratı bağladık, diyor. Yani biliyorsunuz, jandarma is-
tihbaratını bağladık, diyor. Polis istihbaratını bağladık, diyor. Hepsini 
kendine bağlamış ABD. Siyasiler, işte biraz önce de bahsettiğim gibi, 
Bahçeli’sinden Faruk Bal’ına kadar, bilmem kime kadar, hepsi takla-
lar atıyorlar konsolosların önünde. AKP’liler yüz karası... Yani adam 
geliyor AKP milletvekili, eşini Amerikan Konsolosuna şikâyet ediyor, 
Barış’ların kitabında anlatılıyor. İnsanın içi kalkar, midesi bulanır. Bu 
hale getirmiş Türkiye’yi CIA.
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O bakımdan medya da öyle… Maalesef medya da öyle, siyasi par-
tiler de öyle...

Açıkça biz konuşmamızda “TR705” diye, tane tane tonlayarak söy-
ledik dava açsın diye. Dinleyenler de ne bu “TR705” diye, Google’a 
girip bir Google’lasın istedik. Yani baksınlar diye… Google’layınca 
görüyorsunuz ya...

Adam ABD’ye diyor ki; ya bu Ebu Garip’teki (hani Irak’ta meş-
hur cezaevi, işkence cezaevi), işkencelerin görüntüleri basına çıkıyor. 
Bunların medyaya, basına çıkmasına niye izin veriyorsunuz, diyor. Biz 
Amerika özgürlük, demokrasi, barış getirecek diye burada çırpınıyoruz. 
Siz bizim bütün bu çabamızı boşa götürüyorsunuz. Niye buna izin ve-
riyorsunuz, diyor.

Şimdi bu adam CHP’nin Genel Başkan Yardımcısı. Yani içler acısı 
bu, içler acısı...

Bize CHP’ye niye kızıyorsunuz, diyorlar. E, şimdi böyle bir CHP’ye 
nasıl kızmayalım?

Bunu bilmezlikten mi getirdi Kılıçdaroğlu oraya? 
Hayır, biliyor. Kendisi de bir şekilde angaje yani. Kendisi de bir 

operasyonla geldi malum.
Bekaroğlu... Başka insan bulamadı da mı getirdi bu kaşar Ortaçağ-

cı, ömrü boyunca CHP’ye bir kere bile oy vermemiş insanı?
Hepsi bilerek oynuyor aslında. Mecliste bir tiyatro oynanıyor. Bu-

nun senaristi de, yönetmeni de Amerika-CIA-Pentagon-Washington. 
Bunlar kendilerine verilen rolü oynuyorlar. Yani Türkiye bu halde, 
medya da bu halde…

Medya da onlara göre yönleniyor. Amerika kimi çıkaracağız, Mec-
listen kimi hükümet yapacağız derse, medya da ona göre pozisyon alı-
yor, ona göre yayım politikası izliyor. O bakımdan Parababaları medya-
sının en büyük düşmanı bizleriz. Ama bundan sonra düşmanlıkları daha 
da artacak. Çünkü bizim günbegün güçlendiğimizi, kitlelere sesimizi, 
çok az miktarda da olsa duyurabildiğimizi görüyorlar. Bize, bu ölümü 
yani ölümcül susuşu uyguluyorlar. Buna medyada “susuş suikastı” di-
yorlar. Görmemek, yok saymak öldürmek anlamına gelir bir grubu, bir 
hareketi. En büyük ceza diyor Ertuğrul Özkök bile buna. O da ahlâk-
sız, namussuz. En büyük ceza görmemektir, diyor.

Yani bize hep böyle davranıyorlar. O bakımdan bizim konuşmalar 
sadece sosyal medyada tartışıldı ama Parababaları medyasında zerrece 
tartışılmadı.
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Bir diğer yönü, tabiî biz o konuşmalarda... İşte sanat dünyamız da 
maalesef, yani ne diyelim, çeyrek aydınlardan oluşuyor. Tiyatrocula-
rımız da, sinemacılarımız da, televizyoncularımız da... O konuşmada 
Shakespeare var mesela. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Ondan sonra 
Mevlana var, Hasan Hüseyin Korkmazgil var, Jose Marti var, Yusuf 
Hayaloğlu var, Enver Gökçe var, Hakan Savlı var. O konuşmaları 
onlarla süsledik; incilerle süsler gibi bu büyük ozanların, büyük sa-
natçıların, büyük yazarların, şairlerin dizeleriyle... Tabiî onları olduğu 
gibi almadık. Siyasi olaylara ve söyleme uyumlandırarak kullandık. O 
bakımdan hem gerçeği ifade ettik hem de onları söylerken; biz bu 70 
yıllık ömrümüzü bu düşüncelere feda ettik; bundan sonra da gözümüzü 
kırpmadan feda ederiz, mesajını verdik, hem de süsledik böylece. Yani 
sadece konuşma yapmadık, bir şiir okuduk orada. Eğer böyle bir abluka 
altında olmasaydık, yazılı-görsel basında da çok tartışılırdı konuşmala-
rımız. Bizi her gün bir kanala çağırırlardı ama böyle bir abluka altında 
olduğumuz için, bizden zinhar söz etmediler. Sanatçılarımız da, bilmi-
yorum kaçta kaçı kavradı, kavrayabildi bizi...

Ben fark edemedim mesela.
Tiyatrocularımız bile öyle olunca... Ben hep okumayı öneririm 

gençlere özellikle. Mesela TRT çekimleri sırasında da çok içtenlikli bir 
genç vardı: CHP’li, atak, özgüvenli. Özgüvenli insanları severim. Yani 
hasmım da olsa; özgüvenli, cesur, içten olacak. İçten olmak kaydıyla 
takdir ederim. Fakat o genç okumuyormuş mesleği iletişimcilik olması-
na rağmen. Biz okumasını önerdik ona da. Yeteneği ile bilgiyi birleştir-
mesini önerdik. Kitap listesi rica etti bizden. Bir liste yapıp gönderdik.

Bizim üç vatanımız var deriz:
1- Coğrafya: İçinde yaşadığımız, bize can, kan veren toprak.
2- Dilimiz: Düşünce dünyamızın içinde yaşadığı dünyadır, vatandır 

dil. Dilsiz düşünme olmaz. İkisi üst üste gelir biliyorsunuz; dille dü-
şünce.

3- Cesarettir. Cesur insanları o bakımdan çok severim. 
Biz orada yüreğimizi, cesaretimizi de koyduk.
Bir diğeri de; en anlaşılır şekilde koyduk meseleleri.
Ama sanatçılarımız da pek göremediler herhâlde, mesela siz de bel-

ki farkındasınız. Son zamanlar “O Hayat Benim” diye bir dizi var, 
eşim bazen açar. Orada bir kadın oyuncu dikkatimi çekti: Yeşim Ceren 
Bozoğlu. Adını duydunuz mu bilmiyorum? Yani gerçekten, diğer bütün 
oyuncuların ve diğer bütün o gerzek dizilerdeki sanatçıların hepsinin 



192

neredeyse bir mil önüne çıkıverdi. Yani kadın o kadar başarılı. Sonra-
dan takip ettim adı geçtikçe medyada, baktım bir tiyatro eğitim atöl-
yesi de varmış, kursu da varmış. Aynı zamanda öğrenci de yetiştiriyor. 
Bir de kitabı varmış “Dersimiz Oyunculuk” diye. Onu da buldurduk 
arkadaşlara, şu anda da pek bulunmuyor, tükenmiş baskısı. Sağ olsun 
yoldaşlarımız, Ankara’da bir yoldaşımız, buldu okudum.

Gerçekten teorik bazda sığ yani o kadar. Demek ki, doğal bir yetene-
ği var oyunculuğa ama teorik olarak baktım, Stanislavski’yi kavraya-
mamış. Stanislavski, ünlü Sovyet tiyatro kuramcısı ve Hollywood dâhil 
bütün dünya sinemalarını, tiyatrolarını etkileyen, damga vuran bir dahi, 
tiyatro dâhisi; onu kavrayamamış...

Onun çok büyük bir takipçisi ve geliştiricisi var: Stella Adler. Ame-
rikalı o da. Hollywood’a uyarlamış Stanislavski’nin tezlerini Stella Ad-
ler. Baktım onu da kavrayamamış, yüzeysel yani kitabı. Hollywood’un 
belli ünlülerinin bir iki sözlerini aktarmış o kadar. Onlar da kuru laf, 
yani pek bir derinliği olmayan şeyler.

Demek istediğim, sanat dünyamız da böyle sığ bir kültür ortamı 
içinde olduğu için, bizim konuşmaların sanat yönünü göremedi, kav-
rayamadı. O yüzden onlar da sahiplenemedi. Belki de korkularından. 
Hani şu anda herkes korku altında, korku içinde biliyorsunuz. Yani sa-
hiplenirsek başımıza bir iş gelir. Ne diyelim, televizyonda yahut şura-
daki buradaki işimizden oluruz, falan gibi düşüncelerle, belki de böyle 
saikler yüzünden hiç konu etmediler...

Evet, başarımız bütün bunların birikiminden kaynaklandı, 1 Kasım 
seçimindeki başarımız. Biraz uzun oldu ama...

Meclisteki Amerikancı dört partinin
Ülkemizi Yeni Sevr’e götürüşü

Seçim sonuçlarından sonra Türkiye’yi nasıl bir gelecek bekliyor?
Onu aslında son altı aydır, bir senedir görüntülü konuşmalarımızda, 

yazılarımızda ve TRT’deki konuşmalarımızda çok açık olarak söyledik.
Yani şu anda Türkiye açıkça BOP’a gidiyor. BOP haritası hayata 

geçecek. Onun önünde hiçbir güç duramaz şu anda. Duracak bir güç 
bırakmadılar. Duramaz hiçbir güç. Yalnızca biz durabilirdik. Eğer güç-
lü olsaydık. Kürt Sorunu’nun Amerikancı değil de onun tam tersi olan 
devrimci çözümünü hayata geçirerek. Fakat bizim de sağlı sollu bu ha-
yasızca susuş ablukası yüzünden şu andaki durumumuz ve etkinliğimiz 
meydanda...
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Mevcut burjuva partilerinin hepsi de bu işe teşne. Üçü zaten işin 
gönüllüsü, açıktan savunucusu. Bunlar AKP, CHP, HDP’dir. Dördün-
cü burjuva partisi olan MHP ise işin bir başka yoldan savunucusudur. 
Onun görevi köyün delisini oynamak. Bağırıp çağırıp kuru gürültü çı-
karmak. Köyün delisi; bağırır, çağırır ama sonunda muhtarın yanına 
gelir, iki dizi üzerine oturur, muhtarın emrinden dışarı çıkamaz. O da o 
rolü oynayarak bu işi diğerleriyle birlikte götürecekler.

Mesela şu andaki işgal 10’uncu gününe girdi herhalde Silvan’da. 
11’inci gün şu anda. Daha önceki 6 gün mü sürmüştü?

10 gün süren de oldu o bölgede.
10 gün süren de oldu.
Şimdi bu neyi gösterir?
Siz aslında o bölgeyi kaybetmişsiniz. O bölge sizden kopmuş; fi-

ili olarak kopmuş, ruhen kopmuş. Şu anda coğrafi olarak sizinle bir-
likte ama ruhen o insanlar artık sizden değil. 11 gündür sokak savaşı 
yapılıyor, İkinci Dünya Savaşı’ndaki Berlin’deki sokak savaşları gibi, 
açıkça sokak savaşları yapılıyor artık. Dünkü haberlerde 6 sivilin öldü-
ğü bildiriliyor. Yani 6 Kürt insanımız ölmüş. Bir Teğmen, bir de asker 
ölmüş, diye dünkü gazetelerin haberiydi. Açıkça sokak savaşları yapı-
lıyor. Seçim konuşmamızda da dediğimiz gibi, 22-24 Temmuz’dan bu 
yana 2500, 3000’e gidiyor, Türk ve Kürt insanı hayatını kaybetti. Ve her 
kayıp, daha önce de söylediğimiz gibi, iki halkı, o bin yıldır kardeşçe 
yaşayan iki halkı ayırıyor, koparıyor birbirinden.

Anadolu’nun kapılarını birlikte açtık biz. Malazgirt’te 60 binlik Al-
parslan ordusunun 10 binini Kürt savaşçıları oluşturuyordu İran Yayla-
sında. Beraber açtık Malazgirt’i 1071’de yani. Ondan sonra, tabiî Türk-
ler az sayıda, Hazar Denizi’nin Kuzey Doğusundan geldikleri için oba-
lar halinde, ama Kürtler zaten büyük ölçüde gelmişler, İran Yaylası’nda 
bekliyorlardı. Oradalardı zaten onlar. 1500-2000 yıl önce gelmişlerdi 
oralara. Onlar hızla geldiler ve bugünkü Kürt illerini doldurdular.

Birlikte vatan yaptık burayı. O günden bu yana birlikte yaşadık. Kız 
alıp verdik, kültürümüz karıştı, tavuklarımız karıştı, aşımız, ekmeği-
miz, dilimiz karıştı birbirine ama bu ölümler, her ölüm, o bin yıldır 
oluşan bağların, o tellerin beşini, onunu, yirmisini de kendisiyle beraber 
kesip koparıp gidiyor... Çünkü evladı askerler tarafından öldürülen hiç-
bir ana, hiçbir baba, hiçbir kardeş artık asla size dost gözüyle bakmaz. 
Nasıl ki bu tarafta PKK’li savaşçılar tarafından öldürülen Türk askerle-
rinin analarının, babalarının bakmadığı gibi.

Türkiye şu anda bir ayrışma sürecine de girdi. Ki bunu “Bin Ka-
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lıplı” Doğu Perinçek, “Vatan Savaşı” safsatasıyla, iyi bir şeymiş gibi, 
övüyor. Hâlbuki bu savaş sürdükçe halklar birbirinden ayrışıyor, birbi-
rinden kopuyor, birbirine düşmanlaşıyor halklar; Türk ve Kürt Halkı. 
Yani böyle bir sürecin içerisindeyiz. Halklar her geçen gün birbirinden 
ayrışıyor, kopuyor.

Ayrıca Amerika’nın da BOP planı, haritası meydanda… Adam üç 
parçaya bölmüş Türkiye’yi; Ermenistan, Kürdistan ve Türklere ka-
lan bölge olmak üzere.

Amerika ne için orada?
Amerika da bu haritayı hayata geçirmek için orada.
E, şimdi de Rusya geldi, biraz denklem bozulur gibi oldu ama öyle 

görünüyor ki Amerika’yla Rusya’nın bir anlaşması var. Şu anda gör-
düğümüz kadarıyla, tamam demiş Rusya, Rojava senin olsun ama Su-
riye’nin diğer yani IŞİD-ÖSO kontrolündeki bölgesi ile Beşşar Esad 
yönetiminin kontrol ettiği bölge de benim denetimimde, benim hâkimi-
yetimde olsun.

İki emperyalist blok anlaştı, uzlaştı mı diyorsunuz?
Uzlaşmışlar birbirleriyle. İşte Cenevre’de falan boşuna görüşmüyor-

lar, böyle bir anlaşma içindeler. Çünkü ikisi de diğerinin hamisi oldu-
ğu, denetimi altında olan bölgeye saldırmıyor dikkat edersek, ikisi de 
saldırmıyor. Ne Rus savaş uçaklarının füzeleri Rojava’ya düşüyor ne 
de Amerikan uçakları gidip artık Beşşar Esad’ın kontrolündeki bölgeyi 
vuruyor. Sadece “ortak düşman” IŞİD’i vuruyorlar. Yani böyle bir an-
laşma yaptılar gibi geliyor.

Şimdi burada şöyle bir soru akla gelebilir: İyi de Amerika niye izin 
verdi?

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak’a girmesine, 2006’dan bu yana izin 
vermiyordu ABD. Bildiğimiz gibi, kısa süreliğine (Yaşar Büyükanıt’ın 
Genelkurmay Başkanlığı döneminde) girdi, 48 saat sonra çıkacaksınız 
(hatırlar mısınız bilmiyorum) dedi Amerika, apar topar Kandil’den geri 
döndü Türk Silahlı Kuvvetleri. Şimdi niye izin verdi, diye düşünülebi-
lir.

Şimdi şundan izin verdi Amerika. Bu savaş, iki bakımdan Ameri-
ka’nın işine geliyor:

Bir; ayrışma süreci hızlanıyor. Ölümler işine geliyor çünkü Ameri-
ka’nın, emperyalistler için insani bir duygu, duyarlılık yok. İki taraftan 
da varsın ölenler olsun; ölümler sonucunda ayrışma daha da kolaylaşır. 
Yani Amerika’nın bir bu yönden işine geliyor.
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Bir de; böylece Rojava’yı yani PYD Kürdistanı’nı gittikçe muh-
kemleştiriyor. Oraya bir devlet statüsü kazandırıyor tıpkı Barzanistan’a 
olduğu gibi. Şimdi Barzanistan’a bir tek devletin ya da gücün saldırma 
düşüncesi taşıdığını biliyor musunuz?

Hayır yok. Kimse de taşıyamaz değil mi?
Herkes varlığını kabul etmiş durumda. Türkiye dâhil...

Türkiye’nin Kuzey Irak’la sıkı ilişkileri var.
Sıkı ilişkiler içinde. Ekonomik, petrol ilişkileri içinde. Ticari, inşaat 

firmaları filan orada. İşte Rojava da o hale gelecek, bu süreçte getirili-
yor.

Şimdi “Çekiç Güç” zamanında da operasyonlar yapılıyordu biliyor-
sunuz 1990’lı yıllarda Amerika izin vermişti. Ama o operasyonların 
hiçbir sonuç getirmeyeceği besbelliydi. Orada amaç; Amerika’nın Bar-
zanistan’ı muhkemleştirmesi, güçlendirmesiydi. Onu tamamlamaktı, o 
yüzden göz yumdu ona. Şimdi de Rojava’yı muhkemleştirmek istiyor, 
kesin güvenilir, kimsenin yan bakamayacağı bir devlet statüsü kazan-
masını istiyor, ona çalışıyor. O süreçte de Türkiye’ye; PKK’yi de, Kan-
dil’i de ara sıra vurabilirsin, şeklinde bir izin verdi.

ABD’nin PYD’ye verdiği destek Türkiye’nin itirazına neden ol-
muştu.

Ama sonuç ne?
Dünkü aynı gazetelerde yine vardı: Desteğimiz devam edecek, şek-

linde Amerikan Dışişlerinin açıklamaları var. Tabiî her türlü desteği-
miz devam edecek, diyorlar. Ondan asla vazgeçmeleri söz konusu ol-
maz. Türkiye’nin o itirazı iç politikaya yöneliktir büyük ölçüde. Yoksa 
ABD’nin karşısında gerçek anlamda itiraz edecek bir konuma sahip 
değil. Amerika istese AKP’nin işini bir haftada bitirir. 17-25 Aralık’ın 
gerçek olduğu, AKP’lilerin kendi aralarındaki konuşmalarda bile dile 
getirildiği gibi, kesin bir gerçekliktir. Ömer Çelik’ten bilmem kime ka-
dar, Efkan Ala’ya kadar konuşmaları yayımlandı ya işte...

Evet.
Ne diyor?
Yolsuzluğa AKP seçmeninin sadece yüzde 7’si inanmıyor, diyor. 

Yoksa yüzde 93’ü, evet bu 17-25 Aralık gerçek diyor. E şimdi bunu 
herkes biliyor.

Amerika bilmiyor mu?
Tersine Amerika’nın elinde görüntüler de var, İsviçre’deki hesap-
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ların görüntüleri de var, daha bir sürü şeyin görüntüsü var. İstese bir 
haftada AKP alaşağı olur, paldır küldür gider. Ama şimdilik kullanmak 
işine geliyor.

Sonuç olarak nereye gidecek dersek, Rojava da Barzanistan seviye-
sine geldiği anda, o zaman hedef Türkiye olacak. Yani Suriye konumu-
na Türkiye gelecek Amerika açısından. Amerika usturuplu yöntemlerle 
Kürt illerinden Türkiye’yi çıkarmaya çalışacak. Kuracağı koalisyonlar-
la Türkiye’yi kuşatacak ve buna mecbur kılacak. Türkiye’nin direnmesi 
halinde Amerika’nın başını çektiği koalisyon güçlerinin füzeleri, uçak-
ları Türkiye’yi bombalayacak, namluları Türkiye’ye ateş kusacak.

Ve bir de dikkatinizi çekmiştir, 1973 sayılı bir karar çıkardı Birleşmiş 
Milletler’den Amerika: Bir devlet, kendi halkına karşı zulüm ve katliam 
uyguluyorsa Birleşmiş Milletler’in oraya müdahale etme hakkı vardır, 
diye. Çok önemli bu. Rota Haber’de Ünal Tanık dikkat çekti, üzerinde 
durdu. (http://www.rotahaber.com/gundem/unal-tanik-1-kasim-dan-son-
ra-turkiye-ye-oynanacak-buyuk-oyunu-yazdi-h560532.html)

Şu anda işte Silvan 11 gündür işgal altında.
O karar kapsamına girer mi bu?
Amerika istediği anda girer.

Erdoğan da Esad için kendi halkına zulüm ediyor, diyor.
Kendi halkına zulüm ediyor. O zaman Türkiye’ye de müdahale etme 

hakkımız vardır.
Bu karar da çıkar mı Birleşmiş Milletler’den?
Çıkar.
Bakın Suriye’yi savunanlar var: Çin savunuyor, İran savunuyor, 

Rusya savunuyor ve mazlum dünya halkları savunuyor. Ama Türki-
ye’yi kimse savunmaz böyle bu konuda. Kimse savunmaz...

 AKP’nin dış politikası bu hale getirdi...
AKP’nin dış politikası evet. Uyguladığı dış politika... Türkiye par-

çalanmaya gidiyor ve sonuç olarak Ortadoğu’da Amerika’nın ikinci bir 
petrol bekçisi, İsrail’in yanında ikinci bir petrol bekçisi, ikinci bir ileri 
karakolu da oluşturulacak. Bunun önüne hiçbir güç geçemez. Bu ola-
cak. Ama biz Türk ve Kürt yoldaşlar ondan sonra da mücadelemize 
devam edeceğiz tabiî...

Yani “Türkiye kesinlikle bölünecek ve önüne geçilemeyecek” di-
yorsunuz.

Bu olacak. 
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HKP
Kürt Meselesinin devrimci çözümünden yanadır

E sizin siyasi parti olarak buna karşı mücadele stratejiniz yok mu? 
Nasıl bir formülle önüne geçilecek?

Bir formül yok. Sadece biz geçebiliriz.
Biz ne diyoruz?
Bizim bu konudaki görüşümüzü biliyorsunuzdur: Türk-Kürt Halk 

Cumhuriyeti diyoruz biz. Açık net. Usta’mız 1930’larda zindanda, 
Elazığ zindanında bunu formüle etmişti. Anadolu ve Kürdistan Halk 
Cumhuriyeti demişti. Şimdi biz buna daha açık; Türk-Kürt Halk Cum-
huriyeti diyoruz. Yani bizim tezimiz net. Bizim gönlümüzden geçen bu.

Yani biz komünistler olarak halkların birlikte yaşamasını isteriz. Çün-
kü büyük bir devlet içinde yaşamış olmak proletaryanın çıkarınadır. Onun 
sınıf bilincini, dünya görüşünü daha da zenginleştirir, aydınlatır, güçlen-
dirir. Ekonominin gelişmesini hızlandırır büyük devlet içinde yaşamak. 
O bakımdan biz Türk Kürt-Halk Cumhuriyeti diyoruz. Tabiî bu konuda 
nihai kararı verecek olan da Kürt Halkıdır, onun özgür iradesidir. O halk 
tabiî, biz Leninistiz,  Lenin’in Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı çer-
çevesinde, ayrılma hakkını da kullanabilir. Biz buna da son derece saygı 
duyarız, bunu da savunuruz. Ama komünistler olarak bizim gönlümüzden 
halkların birliği geçer. Kürt komünistler de aynı şeyi düşünür.  İşte yol-
daşımız, Genel Başkan Yardımcımız Kürt. İstanbul İl Başkanı’mız Pınar 
Yoldaş Kürt. Ankara İl Başkanı’mız Kürt. Bursa İl Başkanı’mız Kürt.

Kürt illerinden de hatırı sayılır oy aldık biliyorsunuz. Kürt komü-
nistler de bizi destekliyor yani. Açık siyaset yapamıyorlar maalesef. 
Medyada rastlamışsınızdır; Kürt illerinden aldığınız oylar size yanlış-
lıkla verildi, diyorlar. Ya tamam da insanda biraz mantık olur. En cahil 
insan bile ağaçla kızıl bayrağı karıştırmaz değil mi? İkisinin benzerliği 
ne? Karıştırmak mümkün değil.

Ulusların Kendi Kaderini Tayin Hakkı tezi de sol içerisinde bir 
tartışma konusu. Lenin’in bu tezinin günümüzde içinin boşaltıldığı, 
emperyalist odakların bu tezi kendi çıkarlarına uygun şekilde kulla-
nabildiği yönünde de bir görüş var. Hep de Yugoslavya örneği verilir. 
Siz bu konuda ne diyorsunuz?

Şimdi evet evet. 7 parçaya böldü Yugoslavya’yı.

Dünyanın en büyük Amerikan üslerinden biri Yugoslavya’dan ko-
pan Kosova’da.

Kosova’da Bill Clinton’ın, Arnavutluk’ta Bush’un heykelleri var. 
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Şehirlerin büyük caddelerine adları veriliyor. Şu anda hangileri oldu-
ğunu unutuyorum tabiî, belleğimiz eskiden olduğu kadar güçlü değil. 
İki yerde de heykelleri var yani böylesine Amerikancılar. Parçalanma-
dan önce, biliyorsunuz Miloseviç’in bakanı, sanıyorum içişleri ya da 
dışişleri bakanı da olabilir, “Amerika’nın bizi yönetmesine izin verme-
yeceğiz”, diyordu açıkça. Ama parçaladı adamın ülkesini. Halklarını 
birbirine düşman etti.

Ali Şen biliyorsunuz oradan gelme, eski Fenerbahçe başkanlarından. 
Ali Şen’in bir açıklaması var, bunlara ben dikkat ederim. Yani bunlar 
herkesçe bilinen insan oldukları için referans kabul edilmesi de kolay 
olur. Diyor ki; “Biz beraber büyüdük. Sırp, Arnavut, Türk kardeşçe aynı 
sokaklarda, aynı mahallelerde büyüdük, aynı okullarda okuduk ve hiç-
birimiz, birilerimizin Sırp, öbürlerinin Arnavut, öbürlerinin Hırvat ol-
duğunu konu etmedik, diyor. Yani kardeşçe yaşadık. Ama şimdi bütün 
bu halklar birbirine düşman. Ve en büyük tehlikede olan da Türkler.”

Şimdi o tez olsaydı da Amerika bunu uygulamaya çalışacaktı, o tez ol-
masaydı da uygulamaya çalışacaktı. Ama biz her meselede olduğu gibi...

Modern toplumda iki temel sınıf var: Proletarya ve Burjuvazi. 
Burjuvazi emperyalizm çağındadır. Bütün meseleler bu iki sınıfın dün-
ya görüşü açısından ele alınır, değerlendirilir. Buna sanat da, kültür de, 
siyaset de, felsefe de, din de dahildir. Hepsi bu iki sınıftan birinden 
yanadır. Ben tarafsızım, ben siyasetle uğraşmam dediğiniz anda, zaten 
mevcut olan burjuva düzenine seni onaylıyorum, demiş olursunuz.

Bu iki sınıf bakış açısının dışına çıkmak mümkün değil. Hatta Lenin 
“Doğuda Ulusal Kurtuluş Savaşları” adlı kitabında diyor ki; “Sınıf-
lardan bağımsız, sınıflarüstü görüş ortaya koyuyorum diyeni, Avust-
ralya kangurusu ya da onun gibi bir şeyin yanında parmaklıklı demir 
kafesin içine koyup panayırlarda sergilemek gerekir.” Yani sınıflardan 
bağımsız hiçbir görüş, hiçbir sanat, hiçbir felsefe, hiçbir dil olamaz. O 
bakımdan Kürt Meselesi de, PKK’nin savunduğu, HDP’nin savunduğu 
tez, burjuva sınıfının çıkarları doğrultusunda Kürt Meselesi’ni çözmek-
tir. Yani emperyalizmin çıkarları doğrultusunda ve onunla ittifak ederek 
Kürt meselesini çözmek istiyor PKK, HDP, PYD. Dikkat edersek kay-
naşık durumdalar.

HDP içindeki Sevrciler’in yaptığı ibrikçiliktir
E Peki HDP içerisinde sosyalist özneler, devrimciler de var.
Onlar da... Onlara biz ibrikçiler, diyoruz, PKK’nin ibrikçileri. Genç-

siniz, ibrikçilik kavramını, bilmiyorum...
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Biraz açarsanız...
Eski ağaların konağında ibrikçiler olurdu. Büyük ağalar hani ziyafet-

ler verirler. 50 kişi-100 kişi o ziyafet sofralarının konuğu olur. 5-10’da 
ibrikçi olur. Bunların omuzunda havlular olur, bir ellerinde gümüş ib-
rik, bir ellerinde sabunlar olur, misafirlerin etrafında dolaşırlar onlar. 
Bugünkü gibi akan musluklar yok tabiî, bunlar sıcak suyu ibriklerden 
dökerler, konuklar ellerini yıkarlar sabunlarla, havluyu omuzundan alır, 
konuklara verir. Konuklar da ellerini kurularlar. Havluyu konuktan alıp 
tekrar omuzuna atar. Onlara İbrikçi denir. Özel statüleri var yani onla-
rın. İbrikçiliktir statüleri.

Bu kendilerini sol olarak tanımlayan ESP’den EMEP’e, bilmem 
Kaypakkayacılara kadar hepsi, artık ne kadar varsa içinde, şu anda HDP 
bileşenleri deniyor ya, hepsi PKK’nin ibrikçileri, hizmetkârları, uşakla-
rı onların. Artık solla molla bir ilgileri, bir bağlantıları kalmadı onların. 
Zaten bitişteler dikkat edersek, eriyorlar. Çünkü ideolojik olarak bitmiş 
bir hareketin, iflas etmiş bir hareketin pratikte var olma hakkı da oto-
matikman biter. Pratikte de canlı cenaze olarak, ibrikçi olarak, ibrikçilik 
yaparak varlıklarını sürdürmeye çalışıyorlar.

Onlar da Kürt Meselesi’nin çözümü konusunda aynı çizgideler. Yani 
bunlar Kürt Meselesi’nin Amerikancı çözümünü savunuyorlar ve 
onu hayata geçirecekler.

Biz Devrimci çözümünü savunuyoruz Kürt Meselesi’nin. İşçi 
Sınıfının çıkarları açısından gerçekleşecek olan, yapılması gereken çö-
zümünü savunuyoruz. Marksist-Leninist açıdan doğru olan tezleri sa-
vunuyoruz biz.

Şu an mücadelesini verdiğimiz Demokratik Halk Devrimi’nin üç 
ana ilkesi vardır.

Nedir bunlar?
Başta Antiemperyalist olacaksın. Çünkü Che, mesela bir de utan-

madan Che posteri kullanıyorlar, Che’nin ana tezi ne? Son Bolivya’da 
yani o Latin Amerika Üç Kıta Konferansı’na gönderdiği mektuptaki 
ana tezi ne?

“İki, üç daha fazla Vietnam’lar yaratmalıyız ve insan soyunun baş-
düşmanı olan Amerikan Emperyalistlerine karşı, dünyanın dört buca-
ğında yedi ikliminde savaş açmalıyız.”, diyor. Yani Che budur.

E, şimdi bunlar Amerika’yı dost bellemiş insanlar. Bunların Che’yle 
ne ilgileri var? Fidel’le ne ilgileri var? Devrimle ne ilgileri var? Sol’cu-
lukla ne ilgileri var? 

Bir antiemperyalist olacaksın. Yani Amerikan Emperyalizmine 
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ve Avrupa Birliği Emperyalizmine karşı olacaksın. 
İki: Antifeodal olacaksın.
Antifeodal olmak ne demek?
Tüm Ortaçağ kurumlarına ve kültürüne, gerici geleneklerine karşı 

olmak demek. Bunun içine Şeriat da girer, CIA dini, Yezit dini de bunun 
içine girer. Gerçek İslam değil.

Gerçek İslam ayrı bir şey, ayrı bir tartışma konusu. Bizim tezimize 
göre Hz. Muhammed’in gönlünden de sosyalizm geçiyordu. Sosyaliz-
mi uygulamak istiyordu ama mevcut, içinde bulunduğu toplumun, sı-
nıflı toplumun şartlarından dolayı o kadarına gücü yetebildi. Mevcut 
sınıfsal sömürüyü o kadar ılımlandırabildi.

Kadınların mesela hiçbir hakları yok, hayvandan hiçbir farkları yok. 
Cariye... Hem kendisi suiistimal ediyor, hem de fuhuş yaptırıyor, bu 
haldeydi. Ama Hz. Muhammed mesela ona kural getirdi. Fuhuş yaptı-
ramazsın cariyelerine, dedi. Onu nikâhsız olarak kullanamazsın, dedi. 
Kullanacaksan, nikâhlayacaksın o zaman özgürlüğünü de tanıyacaksın, 
dedi. Yani o çağ için büyük bir ilerlemedir bu.

Bunun dışında adam, mal biriktirmeyin, küplemeyin, dağıtın; ihtiya-
cın olanın dışındakileri dağıt, diyor. Asla biriktirme, diyor. Ayetler var. 
Konumuz o değil girmeyelim.

Şimdi bunlara dedik ya biz; bunlarınki CIA-Yezit İslamı, Pentagon 
İslamı. Ona da karşı olacaksın. 

Üç: Antişovenist olacaksın.
Üç prensibi tavizsiz ve kararlı bir biçimde savunacaksın devrimci-

yim diyorsan. Tekrar edecek olursak bu üç prensip şunlardır:
1- Antiemperyalizm, 
2- Antifeodalizm,
3- Antişovenizm.
Antişovenist olmak ne demek? 
Milletlerin eşitliğini, halkların kardeşliğini kabul edeceksin.
Bunun Türkiye’deki anlamı nedir?
Kürt Meselesi’nin devrimci yoldan çözümünü kabul edeceksin. Ger-

çek anlamda eşitlik, özgürlük, kardeşlik temelinde Kürt Meselesi’nin 
çözümünü kabul edeceksin. Antişovenist olmanın bir Türk devrimcisi 
için anlamı budur.

O açıdan biz bunu savunuyoruz. Bunu savunmakla, konuşmaları-
mızda da ortaya koyduğumuz gibi, Amerika’yı hem ülkemizden, hem 
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Ortadoğu’dan, hem Asya’dan defedinceye kadar mücadeleye devam 
edeceğiz, diyoruz. Çünkü bu gitmeden; bölge halkları asla rahata ere-
mez, mutlu olamaz, silahlar susmaz, akan kan durmaz. Çünkü bunların 
çıkarı, halkları birbirine boğazlatmaktan geçer. O yüzden dedik ya, şu 
anda; “Katil Amerika Ortadoğu’dan Defol! Diyemeyen Her Siyasi 
Ya Gafildir, Ya Hain!”.

Ayrıca; Laikliği savunacağız. Yani Ortaçağ kalıntılarına karşı oldun 
mu, tartışmasız biçimde, tavizsiz biçimde laikliği savunacaksın. Din, 
herkesin kendi özel dünyasını ilgilendiren bir şeydir. Adam günde 500 
rekât namaz kılar, öbürü hiç namaz kılmaz, o kendi dünyasını, ken-
disini ilgilendirir. Ama eğitim, hukuk, toplum düzeni; aklın, vicdanın, 
insanlığın ortak değerleri ve uluslararası hukukun kurallarının emrettiği 
şekilde düzenlenir. Laikliğin anlamı bu genelce, kabaca. Bunu tavizsiz 
savunacaksın.

HDP
ne Antiemperyalizmi

ne Antişovenizmi
ne de Antifeodalizmi

savunur
E, şimdi HDP’ye baktığımız zaman bunları buluyor muyuz?
Hayır. Amerika’nın yandaşı.
Ortaçağcılığa karşı mı?
Hayır değil. Adam en son bu utanmazlığı da yaptı, Demirtaş. Mesela 

medya ordusunu peşine takarak Cuma namazları seferi de düzenledi 
biliyorsunuz.

Altan Tan’ın ideolojik olarak IŞİD’den ne farkı var?
Tek farkı var: IŞİD’ciler genelde Arap, Altan Tan Kürt. Bunun dışın-

da dünya görüşü olarak, felsefi olarak, dini anlayış olarak bir farkı yok.
Hüda Kaya’nın ne farkı var?
Farkı yok. En çok açıklama yapan sözcü Ayhan Bilgen’in ne farkı 

var?
Mazlum-Der’den gelme. Mazlum-Der, bunlar açıkça Sivas kıyımın-

da rol aldılar. Bunlar Sivas kıyımının tertipçileri.
Şeyh Sait’in ne farkı var IŞİD’den? Said-i Nursi’nin ne farkı var?
Şimdi onlara anmalar tertipliyorlar, bilmem ne yapıyorlar, meydan-

lara adlarını veriyorlar. Yani antifeodal değil HDP, PKK. Antişovenist 
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de değil. Dikkat edersek bütün siyasi ideolojisini Türk düşmanlığı üze-
rine temellendiriyor. Halkların kardeşliği ve milletlerin eşitliği tezini 
kabul etmiyor. İşte Osmanlı talancı, bilmem neci... Ahmet Kahraman’ın 
bir yazısı vardı evvelki gündü herhalde, işte Osmanlı’nın katliam, yağ-
ma siyasetini savunuyor AKP, diyor.

Yahu Osmanlı apayrı bir konu.
Osmanlı’ya niye giriyor AKP’yi eleştirmek için?
Şundan. Çünkü bugünkü Amerikancı Kürt Hareketinin bütün tez-

leri, İngiliz Emperyalizminin sürekli savunduğu tezlerdir. Lloyd Geor-
ge’un, Gladstone’un, Lord Curzon’un, Churchill’in savunduğu tezler-
dir. Türklerin bütün tarihleri yağmacı, katliam, işgal, başka hiçbir şey 
yok tarzındaki, hiçbir bilimselliği olmayan şovenist hatta ırkçı tezlerdir.

Ayhan Erkan: Bir ulus olamazlar.
Gereksiz.
Hatta ne diyor?
İnsanlığa zarar vermişlerdir, diyor. Zarardan başka hiçbir şey verme-

mişler, bundan sonra da veremezler, diyor.
E, şimdi Amerikancı Kürt Hareketinin temsilcileri de bu anlayışı or-

taya koyuyorlar zaman zaman. Gizlemeye çalışıyorlar ama ideoloji bu 
yani. İşte Pınar Yoldaş Kürt. Birkaç ay önce söyledi; “Kendi akrabala-
rım Türk kahvesini bile artık içmiyoruz.” diyorlarmış. Akrabalarla tar-
tışamıyoruz, diyor. Yani işi bu noktaya vardırıyorlar biliyor musunuz. 
Cahil insanlar, onların bir eğitimi yok, bilinci yok ama öyle doktrine 
ediyorlar. Antişovenist de değil yani. O bakımdan demokrat da değil 
aslında. Bakma demokrat filan... Adı demokrat. Halkların Demokratik 
Partisi ama...

Mesela ben avukatım diyor biri, sosyal medyada yazmış, bizim 
köyden de bir oy çıktı HKP’ye. Araştırdım kimse sahip çıkmadı, diyor. 
Yahu nasıl sahip çıksın? Sizin köyde ben HKP’ye oy verdim demek 
kelle fiyatına, nasıl sahip çıksın adam? Hiçbir siyasetin varlığına izin 
vermiyorsun sen. Veriyor musun? Vermiyorsun. Hiçbir fikir tartışması-
na izin vermiyorsun. Oradaki bizi benimseyen insanlar da gizli kalıyor-
lar, kendilerini açık edemiyorlar.

Demokrat da değiller yani.
Ama biz bambaşka bir siyasi ve örgütsel bir anlayışın temsilcisiyiz. 

Bizim parti anlayışımız tümüyle Lenin’in parti ilkeleri çerçevesi için-
dedir.

Bizde her arkadaşımız, ben dahil herkese her şeyi sorabilir. Düşün-
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cesini her organda en ayrıntılı şekilde ortaya koyup savunabilir. Yani 
bizde tabu kişi, tabu düşünce yoktur.

Mesela benim hiçbir parti binamızda bir odam yok, bir masam yok, 
bir koltuğum yok. Herkes gibi gelirim, yoldaşlar bilir, bu sandalyelerde 
otururuz arkadaşlarla, gideriz. Ve ben bugüne kadar hiçbir yoldaşıma, 
bana bir çay getirir misin demedim, demem de. Bakın çay olmamıştı 
biraz önce de, kalktım gittim, kendim ılık suyla biraz kahve yaptım. 
Evde de böyleyim. Eşimden de istemem, çocuklarımdan da istemem. 
Yani kendi işimi yapabilecek konumda olduğum sürece ben işimi ya-
parım. Kendim yapmalıyım daha doğrusu. Yani biz eşitiz burada. Arka-
daşlarımın beni başkan yapmasının tek anlamı; e, biz daha kıdemliyiz, 
yani 70 yaşı geride bıraktık. Ne bileyim işte, arkadaşlar daha kıdemli, 
daha deneyimli diye başkanlık görevini verdiler… Ama onun dışında 
o yoldaşlarımdan hiçbir farkımız yok. Her yeni arkadaş bile gelir bana 
soru sorabilir. Herkes ulaşabilir telefonla. Onu söylüyorum her şeyden 
evvel: Kafanıza yatmayan hiçbir şeyi içinize atmayın, sessiz kalmayın; 
sonuna kadar tartışın. Ama iknaya açık olacağız hepimiz; işi küçükbur-
juvalığa, inada dökmeyeceğiz. Gerçeğe, doğruya ulaşmak için tartışa-
cağız, diyorum yoldaşlara. Kaç kez literatürümüze de girdi. Açıkça ikna 
olmadan tartışmayı bitirmeyin. Gelin sorun, sonuna kadar direnin, yani 
ikna olmadığınız sürece tartışmaya devam edin, diyorum.

Aynı zamanda biz ahlâk savaşçısıyız.

Ahlâk savaşçısı demişken... Bu MİT TIR’ları meselesi var. Dava 
açtınız şu anda Davutoğlu adına.

Evet yani oraya gelelim, unutmayın ama.
Sorunuzu bağlarsak; biz Kürt Meselesi’nin devrimci yönden çözü-

münü savunuyoruz. Yani Leninci Ulusların Kaderini Tayin Hakkı da, 
bizim savunduğumuzu işaret eder, onlarınkini değil. O bakımdan, biz 
gerçek anlamda Türkiye’nin tek Marksist-Leninist hareketiyiz. Lenin-
cilik boşa gitmiş ya da yanlış anlaşılmış, yanlış sonuçlara yol açacak bir 
tez değil. Lenin’in, o ünlü kitabında ortaya koyduğu Ulusların Kaderle-
rini Tayin Hakkı tezi, şu anda bizim savunduğumuz tezdir. Ki halkların 
gerçek anlamda kardeşliğinin ve bir arada yaşamasının tek formülü bu-
dur şu anda Türkiye’de. Başka bütün yollar ayrışmaya çıkar. Biz bunu 
savunuyoruz.

Evet, şimdi sorunuza gelelim.
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HKP Tayyipgiller’in işlediği savaş suçunu
UCM’ye taşıdı

Size açılan davalar var, sizin açtığınız davalar var, “kedi davası” 
bile var. (Gülüşmeler…) Biraz şimdi MİT TIR’larından bahsedelim. 
Nasıl oldu? Bu süreci biraz anlatır mısınız? Bayağı da büyük bir şey. 
AKP’ye Uluslararası Mahkemelerde yargılanma yolu açıldı. Değer-
lendiriyor, tanık bile çağırdı. Tanık Cumhuriyet Gazetesi.

Tabiî tabiî kabul etti mahkeme, incelemeye aldı, değerlendiriyor. 
Evet tanık çağırdı. Şimdi tabiî siz de biliyorsunuz netçe, isterseniz ora-
dan başlayıverelim.

Türkiye üye değil Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM’ye), 
Roma Statüsü’ne imza atmış değil yani. İmza atmadığı için doğrudan 
Türkiye’yi yargılayamıyor UCM. Onun hükmü kapsamına girmiyor, 
yani o statüde olmadığı için. Ama şöyle bir şey var. Eğer burada bir suç 
işlendiğine, savaş suçu işlendiğine hükmederse mahkeme, Türkiye’ye 
der ki, gel Roma Statüsü’nü kabul et, kendini savun. Böyle bir teklif-
te bulunur. Türkiye de der ki o zaman, tabiî belli şu anda, hayır ben 
tanımıyorum. Onun üzerine mahkeme Birleşmiş Milletler’e başvurur. 
Birleşmiş Milletler’e der ki; burada bir savaş suçu işlenmiş, Türkiye’yi 
yargılamamız gerekir. Birleşmiş Milletler’den, evet Türkiye’nin savaş 
suçu işleyip işlemediğinin yargılanması gerekir, kararı çıktığı anda, 
Türkiye Roma Statüsü’nün kapsamına girmiş olur. Mecburen o zaman 
gidecekler, orada ifade verecekler. Erdoğan’ı da, Hakan Fidan’ı da, Ef-
kan Ala’sı da, Davutoğlu’su da verecekler.

Böyle bir prosedür var. Yani biz üye değiliz, o bakımdan bizi il-
gilendirmez, denilemez. Hayır ilgilendirir, ilgilendirir... Üye olmadın 
diye, üye değilsin, o statüye-Roma Statüsü’ne imza atmadın diye her 
türlü savaş suçunu işlemeye yetkili değilsin, özgür değilsin. O konuda 
mahkeme onun da önlemini almış. Nitekim El Beşir yargılandı biliyor-
sunuz ve kaçak şu anda. Hüküm giydi yani yargılandı. O da üye değildi. 
Erdoğan ve benzerleri de aynı şekilde yargılanabilir.

Ama tabiî Türkiye’de mahkemeler de ne yazık ki malum artık... Ge-
nelde eser miktarda kaldı bağımsız vicdanıyla, hukukla baş başa kala-
rak karar veren mahkemeler. Gerisi artık Tayyipgiller’in hukuk bürosu-
na döndü, diyoruz biz. Bu UCM de, genelde Amerika’nın hegemonyası 
altında, Avrupa Birliği’nin hegemonyası altında. Onlar istediği anda, 
tamam dedikleri anda, bunların yargılanmamaları, yargılamadan kurtu-
luşları mümkün değil, açık çünkü.

Şimdi diğer yönüne gelirsek... Mahkemeye de verdik. Video var MİT 
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TIR’ları aranıyor. Üstünde ilaç paketleri var, altını kaldırıyor jandarma, 
altından silahlar çıkıyor, mermiler, füzeler çıkıyor. Video görüntüsü var 
bunun, konuşmalar var, resimler var. Ayrıca bunların, Tayyip’in bir id-
diası oldu o zaman, biz işte Bayırbucak Türkmenlerine gıda... 

Evet, onlar da açıklama yaptı.
Onlara gönderiyoruz, dediler. Onlar da, hatta küfürlü açıklamalar 

yaptılar okuduysanız. Küfür ediyorlar yani ana avrat, bariz küfür edi-
yorlar. Bir de bizi kullanıyor, bunlara, IŞİD’e verirler bize vermezler. 
Bir seneden bu yana tek parça bir yardım gelmedi bize Türkiye’den, 
diyorlar. Bir seneden bu yana, diyor adamlar. O anda telefon görüşme-
leri var kendi aralarında. Türkmen liderleri küfür ederek, onlara verirler 
ama bize vermezler, diyor. O gün Çağlayan Adliyesi önünde de dediği-
miz gibi; ay, güneş kadar gerçek bunların, bu silahların, ÖSO’ya gittiği, 
El Kaide’ye, El Nusra’ya, IŞİD’e gittiği apaçık.

Tayyipgiller HKP’ye savaş açtı,
biz de zaten onlara…

O günden sonra Efkan Ala size savaş açtı.
Ha bize savaş açtı. Evet. Şimdi onu öne sürüyorlar aslında. O da şey-

den bağımsız davranamaz, büyük patrondan. Tabiî onu öne sürüyorlar. 
Ama büyük patron, güya kendisi böyle bizim gibi küçük bir partiyle, 
parti başkanıyla muhatap olmamış oluyor. Onu öne sürüyor, onu muha-
tap ediyor. Kendisi muhatap görünmemiş oluyor.

Bağımsız davranabilir mi?
O da davranamaz tabiî. Bize savaş açtı. Biz de zaten onlara...
Bizim 2005-2006’da yayımlanan kitaplarımız var, Tayyipgiller ve 

AKP hakkında (size zahmet Tayyipgiller I ve II’nci ciltleri getirir misi-
niz, arkadaşlar.) bugün ne demişsek, o gün de aynı görüşteyiz ve aynı 
şeyleri söylüyoruz AKP ve Tayyipgiller hakkında. Yani net, ideoloji-
nin ışığında görüşümüz net bunlar hakkında. Tâ o zamandan biz netçe 
ruhlarını, ciğerlerini gördük bunların, ortaya koyduk, belgeledik. İşte 
kitaplarımızın tarihi ortada.

Biz bunlara baştan itibaren savaş açmış durumdayız yani. E, bizim 
bir korkumuz da yok, hiç eyvallahımız da yok kimseye bugüne kadar. 
Kelleyi koltuğa almak demektir devrimcilik. Mızrak gibi dik duracak-
san ideolojini, davanı savunmada. Her zaman kararlı olacaksan, kelleyi 
koltuğa alacaksın.

Önderimiz ne diyor?
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“Muhallebi yapmıyoruz devrim yapıyoruz. Bu davada vurmak 
da vardır vurulmak da. Hepsi vız geldi ve de gelmelidir.”

Biz o şiarla yetişmiş insanlarız. O bakımdan bunlar bize vız gelir. 
İçeride yatmak da... Yatarız, sorun değil. Ne olacak? Hiç mesele değil 
içeride yatmak da, vurulmak da, ölmek de...

Yoldaşlarımız bizim davamızı sürdürecek. İşte daha kaç yıl yaşaya-
cağız? 70’i geride bıraktık. Elbette gideceğiz. Ama nasıl önderimizin 
ruhu bizimle birlikte savaşıyorsa, bizim ruhumuz da genç yoldaşları-
mızla birlikte savaşacak. Onlarla beraber olacak. Ve bu dava zafere ula-
şacak sonunda.

İnsanlık davası çünkü bu. İnsanlık, bir milyon sekiz yüz bin yıl sos-
yalizmi yaşamış farkına varmadan, adını bilmeden, adını koymadan. 
Sınıflı toplumun ortaya çıkış tarihi, altı bin yıl toru topu. İsa’dan Önce 
dört binde Mezopotamya’da, Sümer’de ortaya çıkmış sınıflı toplum. 
Yani insan bir milyon sekiz yüz bin yıl sosyalizm yaşıyor, altı bin yıldan 
bu yana sınıflı toplumda yaşıyor. Yani bu sınıflı toplum insanın kaderi 
değil.

Usta’mızın dediği gibi “bu kanser düzeni”, insanın insanı sömür-
düğü, hayvan yerine koyduğu, yük hayvanı olarak gördüğü bir sistem 
insancıl olabilir mi? İmkân var mı insancıl bir şey olmasına?

Bizim kedi davalarımız da var. Var tabiî ya... Bir hayvan acı çeki-
yorsa, benim ona da yüreğim yanar. Biri bir ağacı kestiği zaman ona da 
yüreğim yanar benim. O da canlı, o da dünyamızın bir süsü. Ağaçlar da, 
doğa da, ırmaklar da, hayvanlar da bizim bir zenginliğimiz. Hep bera-
ber bir bütünüz biz. Ve insanlığın mutlu olması için onları gözümüz gibi 
korumamız lazım. Onların acı çekmesine izin vermememiz lazım, telef 
olmasına, zarar görmesine izin vermememiz lazım.

Üstelik gelecek kuşaklara karşı da borcumuz var bizim. Gelecek ku-
şakların da temiz, yaşanabilir bir doğaya, çevreye sahip olma hakları 
var.

Bakın emperyalizm dünyayı da mahvediyor. Dünyanın dengesini, 
sistemini mahvetti. Her gün, her takvim günü, bilmem, şu anda sayısını 
unuttum, en az 4 mü diyor, canlı cinsi yok oluyor. Bir daha gelmemek 
üzere yok olup gidiyor yani yanlış hatırlamıyorsam, 4 tane canlı türü 
yok oluyor.

Doğa için en büyük tehlike insandır, bildiğimiz gibi.
Gerçekten doğayı da mahvediyoruz. Tabiî bu arada, yeşili de mah-

vediyoruz, insanları, hayvanları da mahvediyoruz. İnsanlar da acı çe-
kiyor. Bu düzen, sınıflı toplum düzeni hep böyleydi de özellikle AKP 
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bunu zirveye çıkardı. AKP iktidarı ahlâken de harap ediyor, insanları 
çürütüyor.

İşte biraz önce de dedim ya, yolsuzluğa sadece AKP seçmeninin % 
7’si inanmıyor; diğerleri, evet hırsızlık var, diyor. Erzincanlıya, kom-
şuya söylüyorsun; “Herkes çalıyor.”, diyor. Mardinliyle yolculuk ya-
pıyorum Haznedar’dan gelirken, bugün geldiğim otobüste tesadüfen 
konuşuyoruz, AKP’nin hayranı. Belediyeden emekliymiş. Hırsız diyor-
sun; “E, çalmayan mı var? Herkes çalıyor.”, diyor. Rizeliler var aynı 
apartmanda komşu, davalaştığımız; “Bizim hırsız çalarsa çalsın.”, di-
yor. “Başka hırsız çalacağına bizim hırsız çalsın.” Yani insanları bu hale 
getirmiş ahlâken.

Bu insanlardan hakkaniyet, onur, merhamet, vicdan bekler misin ar-
tık?

Ruhen çürütüyor insanları bu düzen, bu sistem. Kaybedilmiş bir ku-
şak yetiştirdi iktidar. Maalesef böyle bir kötülük de yaptı.

Nereden gelmiştik?..
Efkan Ala’dan gelmiştik.
MİT TIR’larıyla Suriye’deki “cihatçı” Ortaçağcılara 2000 TIR dolu-

su silah gönderdi bunlar. Bunu herkes biliyor.
Yeni bir dava daha açtı. 

O Çağlayan’da yaptığınız basın açıklamasına mı dava açıldı?
Onun soruşturması daha sürüyormuş. Ankara Cumhuriyet Başsavcı-

lığı bu kez de hakaretten dava açmış. Güya biz onları şikayet etmekle 
o dörtlüye hakaret etmişiz. Ben burada ikamet ettiğim için de ifademin 
burada alınmasını istemiş.

Ne deniyor ona hukuken?..
Av. Pınar-Ayhan: Talimat.
Bu talimat gereğince ifade vereceğiz, Çağlayan’daki mahkemeye. 

O ifade de Ankara’da dava açan mahkemeye gönderilecek. Ama biz bu 
yolu tercih etmeyeceğiz. Bizzat Ankara’ya giderek onlarla hesaplaşa-
cağız.

Cumhurbaşkanına hakaret davası.
Hakaret davası bu. Öbürü, “iftira atma, suç uydurma”ydı. O iddia-

lardan dava açamadılar. Şimdi işi hakarete döktüler.
Av. Ayhan Erkan Yoldaş: Suç uydurma ve iftiradan dolayı takipsiz-

lik verdi. Şimdiyse hakaretten dava açıldı.
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Nurullah Ankut: Açabilirsin, diyor takipsizlik kararında savcı.
Av. Ayhan Erkan Yoldaş: Dedi ve açıldı işte Asliye Ceza Mahkeme-

sinde.
Mustafa Şahbaz Yoldaş: Tehdit ediyor, diyor.
Av. Ayhan Erkan Yoldaş: İkincisinde de tehdit etti, diyor.
Kaç dava açıldı partinize?
Şimdi üç dava var. Partimiz adına bana, şahsıma açmış oluyor üç 

davayı. Birinde takipsizlik verdiler ama ona da itiraz etmiş.
Av. Ayhan Erkan Yoldaş: Şimdi şöyle: Orada üç tane isnat vardı. 

Bir; suç uydurma, iki; delil uydurma, üç; hakaret. Suç uydurma ve delil 
uydurmadan dolayı takipsizlik verildi ama hakaret ve tehditten dolayı 
dava açıldı. Aralık’taki dava o dava. Buradaki yaptığımız basın açıkla-
masından dolayı, tehditten dolayı, bir şikâyetleri var. Henüz daha iddi-
aname düzenlenmedi.

Tamam, Avukat arkadaşımız daha doğrusunu bilir. Evet, üç dava.
Av. Ayhan Erkan Yoldaş: Şu an iki.
Gördüğünüz gibi, Avukat arkadaşlar da karıştırıyor. Neyse önemli 

değil, açsınlar, onun bir kıymeti yok. Olacak yani bunlar. Tersine benim 
endişem çıkmazlar karşımıza. Gelseler keşke duruşmaya. Gelmezler. 
Avukatlarıyla bizi baş başa bırakıyorlar, onun da bir tadı olmuyor...

(Gülüşmeler…)
Bizim açımızdan yani bir keyif alamıyoruz.
Av. Ayhan Erkan Yoldaş: Avukat da sessiz.
Avukat da sessiz. Mesela Abdullah Bin Mübarek’in sözünden dolayı 

açtıkları davada sadece avukatı geldi Tayyip’in. O davada beraat verdi. 
Namuslu bir hakimmiş. Avukat bir kızcağız göndermişler, sessiz ses-
siz; evet biz iddiamızı tekrarlıyoruz, demekten öte hiçbir şey diyemedi. 
Şimdi gelsinler ki, o suçları birer birer, biz isteriz, boş bir eldiven gibi 
yüzlerine şaplatalım yani. Onu isteriz. Gözümüzün içine bakarak, göz 
göze bakarak biz o suçları tekrarlayalım, onu isteriz ama gelmezler ne 
yazık ki...

Avukatlarınız da sıkı çalışıyor galiba? Her şeyi takip ediyorlar.
Hukuk büromuz var.
Av. Pınar Akbina Yoldaş: Evet dün bir suç duyurusunda daha bu-

lunduk. Genel Başkan’ımızın yönlendirmesiyle diyelim, yoldaşlarımızın 
önerileriyle, biz de takip etmeye çalışıyoruz. Sürekli takip edip uygun 
bir şekilde...
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Hukuk alanında özel bir çalışmanız var mı?
Var tabiî. Hukuk Büromuz var.
Av. Pınar Akbina Yoldaş: Halkçı Hukukçular isminde.
Halkçı Hukukçular isminde hukuk büromuz var. Kaç Yoldaş’ımız 

var Pınar?
Av. Pınar Akbina Yoldaş: 12-13.
12 Yoldaş’ımız var.

CHP Amerikancı ve halk düşmanı karakterini
“sosyal demokrat”lık adı altında gizlemeye çalışır
1 Kasım’dan sonra bir partinin lideri çıkıp “AKP bizim savundu-

ğumuz mevziye geldi”, dedi. Haziran Hareketi seçimlerde net tavır 
koyamadı, bir kısmı HDP’yi destekledi, bir kısmı boykot etti. Cumhu-
riyet Halk Partisi zaten belli bir oy bandına takılmış durumda. Türki-
ye’de sol neden bu kadar dağınık?

Cumhuriyet Halk Partisi kitabımızı gördünüz mü bilmiyorum?..
CHP’nin ideolojisi ne şimdi sizce? Gazetecisiniz, aydınsınız, araştı-

ran bir insansınız...
Biz 1930’ların CHP’si değiliz, dedi mi Kılıçdaroğlu? 
Dedi.
Biz Atatürk’ün CHP’si değiliz dedi mi?
Dedi.
O zaman nesin sen?..
Biz bunu sorduk.
Nesin sen?
Onu söylemiyor. Bizce CHP şudur: HDP ile AKP’yi karıştırın ikisini 

birleştirin, ikisinin bileşimi CHP’dir şu an. Eski CHP diye bir şey yok. 
Yani ikisinin bileşimidir.

Mesela işte kendi belediyelerinde taşeron işçi var mı CHP’nin?
Var.
Bu adam taşeronluğa karşı olabilir mi?
Olamaz.
Gezi İsyanı’mız... bizzat... Gezi İsyanı’nda Ankara’da Emine Ülker 

Tarhan da vardı.  Emine Ülker Tarhan’a diyor ki; “Senin diyor, ne işin 
var orada?” Bunu bizzat Kılıçdaroğlu, diyor.



210

Burada da yoklardı. İsyanda, o gün, işgal ettiğimiz o gün, var mıydı-
nız bilmiyorum, 31 Mayıs’ta.

O gün Kadıköy’de mitingleri vardı. Ama CHP Gençlik Kolları isyan 
ediyor buna. Çünkü bütün gençlik Taksim’i zorluyor yani orada sava-
şıyor gençlik. Biz burada miting yapamayız, oraya gideceğiz, diyor. 
Onun üzerine mecbur kalıyor, mitingi iptal ettirip gençliği oraya gön-
derdiler. Kılıçdaroğlu da geldi, sizin de gördüğünüz gibi, 10-15 dakika 
göstermelik olarak, çıktı gitti... Bir daha da yoklardı. Gezi İsyanı’mıza 
tutumları da bu. 

AKP’den zerrece bir farkları yok bunların. Şimdi şuradan diyorum, 
mesela ilk konuşmamızda da, Merdan da onu tespit etmiş, çok hoşuma 
gitti: Aslında vaatler ikinci plana düştü seçimde, diyor Merdan da ge-
çenki bir yazısında. Artık insanlar başka saiklerle kamplaştılar.

Güvenlik kaygısından bahsediyor.
Evet, diyor.
Konuşmalarımızda biz de dikkat ederseniz, hep aynı çizgiyi izledik. 

Birinci konuşmada kısmen birkaç maddede programımızı aktarabildim. 
İkinci konuşmada tümüyle devrim mesajı verdim. Yani bu düzeni baş-
tan aşağı yıkacağız, yerine yepyeni, halkçı, gerçek anlamda halk ikti-
darı kuracağız, dedim. Ancak o kadarına zaman yetirebildim.  Yoksa 
programımız bizim çok ayrıntılı, çok somut teklifler getirir. Onlara gir-
seydim zaman kalmazdı. Öbürlerini teşhir etmeye zaman kalmazdı.

Zaten TRT de 10 dakika veriyor.
10 dakika bütünü... 1,5 dakika aşıyoruz bazen, arkadaşlar habire ke-

siyorlar yukarıda. O kadar uğraşıyorlar ki, şurayı mı keselim, burayı mı 
keselim, şurayı mı atalım... Son konuşmada 46 saniye geçtik, aştık, bir 
sürü cümle atıldı. O bakımdan orada çok tasarruflu olmak durumunda 
kalıyoruz, heyecanımın bir sebebi de oydu yani. Ne kadarını sığdıra-
bileceğim?.. Hem üsluptan fedakârlık etmemeye çalışıyorsunuz, hem 
de daha çok şey söyleyebilmeye çalışıyorsunuz. Şimdi okusak, normal 
okusam bir öğrencinin okuduğu gibi, o metnin iki misli metni okurum 
orada. Ama onun bir anlamı olmaz, üslup olmaz; konuşma bizi anlat-
maz.

Orada da söylediğimiz gibi, şimdi bu adamlar (milletvekilleri) 8 bin 
lira emekli maaşı alıyorlar değil mi?

Emekli maaşı alıyorlar 8 bin lira. 14 bin lira da aylık maaş alıyorlar.
Bunu vicdanına sindiren adam, bunda bir beis görmeyen adam halk-

çı olabilir mi? Olmasına imkân var mı?
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Diyorsun ki öbür tarafta asgari ücret ne?
700-800 lira şu anda, 949. Ek yardımla falan 1000 lira şu anda. Mil-

yonlar onunla yaşasın ama ben bununla yaşayayım...
Ayrıca sen, özel hastanen var lüks, oraya gidiyorsun beş kuruşsuz, 

masraf etmeden, hem ailen, hem kendin orada tedavini oluyorsun. Mec-
lis lokantası bizim köy kahvesinden daha ucuza satıyor çayı.  Orada 
çayını içiyorsun. Yemekler bedava fiyatına. Şimdi bunu vicdanına sin-
diren bir adam, halkçı olamaz. Olmaz arkadaş, sen sahtekârlık yapma.

Yani orada çürütüyor milletvekilini biliyor musunuz? Daha ilk adı-
mını atarken çürütüyor. Halktan koparıyor, insanlıktan uzaklaştırıyor 
seni. Sen, onun farkına varmazsın ama ruhen, vicdanen halktan kopar-
sın ve ahlâksızlık ve çürüme başlar. Nasıl bir meyvede, kocaman bir 
meyvede, bir noktada başlar çürüme, hemen anında kesip orayı ayık-
larsanız öbür tarafı sağlam kalabilir. Kesmezseniz ama giderek o çürük, 
ne yapar? Yayılır, sonunda koca diyelim, 5-10 kiloluk karpuzu, kavunu 
yenmez hale getirir. Senin vicdanında, en namuslu kişi olsan bile, bir 
gedik açıyor, daha ilk adımında bir gedik açıyor. O bakımdan bunlar 
zaten halkçı değil.

Bir de ahlâken dürüst de değiller. Biz 1930’ların CHP’si değiliz... 
O zaman neysen koyacaksın. Ben şu CHP’yim diyeceksin. Hayır, onu 
söylemiyor. TR705’i getiriyor, Bekaroğlu’nu getiriyor, öbür taraftan 
Türk düşmanlığıyla, Ermeni soykırım yalanıyla kafayı bozmuş Selin 
Hanımı getiriyor adaylığa. Eşi de kendisi de Türk düşmanlığıyla kafayı 
bozmuş.

İlk açıklaması ne oldu?
Soykırımın 100’üncü yıldönümünde böyle bir konuma getirilmem 

çok anlamlıdır, dedi. Bütün dünyası bunun üzerine kurulu o kadıncağı-
zın. Bunlar hep Amerika’ya mesaj. Bak ben senin çizgindeyim.

Libya’yı yıkıp tarumar etme savaşına, NATO’nun saldırısına imza 
verdi mi, CHP de? Verdi değil mi?

Verdi.
Ben Beşşar Esad’a AKP’den daha karşıyım dedi mi Avrupalarda, 

Amerikalarda?
Dedi.

CHP Suriye tezkeresini de onaylamıştı.
Ha onayladılar.
Sen niye karşısın yahu, niye karşısın Beşşar Esad’a kardeşim sen?
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Türkiye sınırı, Beşşar Esad yönetimine kadar tanınmıyordu Suri-
ye tarafından biliyorsunuz. Hatay’ı talep ediyorlardı ve bütün televiz-
yonlarında bile Suriye’nin hava durumunu verirken, Hatay’ı da Suriye 
toprağı olarak gösterip hava durumunu bildiriyorlardı, veriyorlardı, siz 
de izlemişsinizdir Antepli olarak. Oradan izleniyordu eskiden beri, 10 
yıllardan beri Suriye televizyonları. Yani ilk defa Beşşar Esad mevcut 
sınırları tanıdı, barış yaptı yani sınır anlamında. Ve bir ara hani geldiler 
gittiler, birlikte bakanlar kurulu toplantıları yaptılar ortak. Beşşar Esad 
dönüşte aynen şunu dedi:

“Ben Türkiye’de, Türkiye insanlarından gördüğüm dostluğu, 
ömrümde başka hiçbir yerde görmedim.”

Bu kadar içtenlikli bir adam yani. Bu aynı zamanda Araplara küfür 
gibi gelir değil mi? Araplar Türkiye’ye tepkili biliyorsun, Arap aydın-
ları da dâhil hepsi tepkili. Onlara göre Arapların geri kalmasının sebebi 
Osmanlı’ymış. Erdoğan’la birlikte davranan Kuveyt, Katar, Suudi Ara-
bistan yani üçü ayrı tutulursa, onun dışında hepsi küfrediyor. Şimdi üçü 
var. Üçü de Amerika’nın en sadık dostu biliyorsunuz.

Ve Beşşar Esad laik değil mi?
Arap dünyasının laik birkaç ülkesinden biri Suriye’dir.
Gelir eşitsizliğinin de en az olduğu, yani var muhakkak ki, burjuva 

toplumu ama, Arap ülkesi Suriye aynı zamanda.
Şimdi sen niye Beşşar Esad’a karşısın, derdin ne?
Yok diktatör. Öbür tarafta kelle kesen adam var, kadınlara otomobil 

ruhsatı vermeyen Suudi var, eve hapseden Suudi var, recm yapan var. O 
diktatör değil, Beşar Esad diktatör öyle mi?..

Bu tamamen Amerikan yörüngesinde olmaktır.
Libya dersen, Türkiye’nin Arap dünyası içindeki dostuydu biliyor-

sunuz. Kıbrıs harekâtında uçakları, silah, mühimmat ne varsa yardım 
eden tek ülkeydi Libya. Senin ne düşmanlığın vardı da gittin adamın 
böyle canice, alçakça, namussuzca katledilmesinde rol aldın. CHP 
bu yani. Orada (kitapta da) da gösterdiğimiz gibi burjuva siyasetidir 
CHP’nin siyaseti de artık. Kesinlikle halkçı hiçbir tarafı yok CHP’nin.

Bir de ahlâklı değiller. Bilmiyorum, gazetecisiniz, konuşacaksınız-
dır da CHP sözcüleriyle; inanın ben televizyona çıktıkları zaman izle-
meye tahammül edemiyorum.

Tayyip Erdoğan bir şey söylüyor, bak o net, Ortaçağcılığını, Ameri-
kancılığını netçe savunuyor. Onun çizgisi belirgin ama, açıkça kendile-
rini ortaya koyamadıkları için, laf salatası yapıyorlar bunlar.
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Seçimlerden hemen önce Ahmet Hakan’dı herhalde, Aykut Erdoğ-
du’yla Özgür Özen’i çıkardı televizyona. Biliyorsunuz İsmail Saymaz, 
Nedim Şener bir de CHP’den bir gazeteci vardı, adını hatırlayamıyo-
rum, üçü oturuyor sorular soruyorlar, inanın eğer sıkıştırmak isteselerdi 
perişan ederlerdi ikisini de. Ahmet Hakan da kurtardı dikkat ederseniz.

Neyse başka konuya geçelim, dedik konu değişti. Yani bu kadar sığ, 
bu kadar bilgisiz bunlar. En akıldane insanlar biliyorsunuz bunlar, en 
öndeki insanlar da. Bunlarda ne sınıfsal bir bakış var, ne dünyayı kavra-
yış var, ne Türkiye’yi kavrayış var, ne olayları kavrayış var, zavallılar... 
Üstelik de ahlâksızlar yani. Ben Aykut Erdoğdu’yu takdir ediyordum 
ama siyasi olarak beş para etmez. Ama yolsuzluk uzmanı olarak, yol-
suzluk avcısı olarak çok değerli bir teknokrat. Mesela Telekom özelleş-
tirmesiyle 98 milyar Türk lirası peşkeş çekildi, diyor. Hesabını çıkarı-
yor. Yani o işin dünya çapında da eğitimini almış Türkiye’deki belki tek 
insan. O bakımdan saygı duyuyordum ama hemen yerini, biliyorsunuz 
başka bir Amerikancı gelecek diye, boşaltıverdi. O anda gözümden 
düştü.

Ahlâklı da değiller ne yazık ki, dürüst de değiller. Dürüst adam ne 
ise o olur. Yani insanın bir kalıbı olur. İnandığı şeyleri söyler dürüst 
adam, inanmadığı hiçbir şeyi söylemez. Siyaset için, hatır için, gönül 
için vb. için laf ettiğiniz anda, insanlıktan uzaklaşırsınız siz, insanlıktan 
çıkarsınız. Bir tane özü sözü bir dürüst adam göremezsiniz CHP içinde. 
Geçen sene İzmir’den milletvekili vardı elektronik uzmanı, adını şimdi 
çıkaramadım, İlhami’yle beraber araştırmıştık yani neydi?

İlhami Danacı Yoldaş: Evet Hoca’m da, ben de hatırlayamadım.
Şimdi CIA Ankara’da istasyon kurmuş bir mühendislik firması kılı-

ğında, görünümünde. Arkadaş bulur şimdi, yazdık, literatürümüzde de 
var mesela.

Halil Arabulan Yoldaş: Adaylığı kesildi değil mi Hoca’m onun?
Harcadılar, harcadılar onu. Bu “Memleketi Ajanlar Cumhuriyeti-

ne Çevirdiniz Be Satılmışlar”, başlıklı başyazımızda konu ettik.

Erdal Aksünger’den mi bahsediyorsunuz?
Hah, Erdal Aksünger, hatırladınız. CIA ajanlarının üssü olduğunu 

kesin tespit ediyor Ankara’daki mühendislik bürosu tabelası altındaki 
yerin ve arkadaşlarıyla beraber önüne gelip protesto etmek istiyor. He-
men Kılıçdaroğlu engelliyor, CHP ekibi engelliyor ve adamın da siyasi 
hayatını bitiriyor, vekil seçmediği gibi...

Bunlar hep durup dururken, kendiliğinden ya da rastlantısal olarak 
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yapılacak işler değil. Dikkat edersen, Amerikancılık ve halk düşmanlı-
ğı çizgisinde çok sebatkârlar ama bunu açık edemediği için çalkalıyor, 
artık böyle laf yuvarlıyorlar. Diğerlerinin de bir teorik derinlikleri yok. 
İşte Aykut Erdoğdu. Onu izlemişsinizdir, biliyorsunuz isteseler paçav-
raya çevirirlerdi ikisini de üzerlerine gitmediler.

Bahsettiğiniz vekiller çalışkanlığıyla kamuoyunun takdirini almış 
isimler ama...

Çalışkanlar, o bakımdan takdir ediyorum yani Soma konusunda. 
Ama Soma konusunda... Gidiyorlar da, Soma’da da sadece yüzeysel 
baktıkları için ne gerçek hasmı görebiliyorlar, ne gerçek çözümü göre-
biliyorlar...

Ama biz her konuya teorinin ışığını düşürdüğümüz için, hemen So-
ma’dan kaç ay sonra çıktı İlhami yazımız, kitabımız?

İlhami Danacı Yoldaş: Bir ay civarı.
Bir ay kadar sonra Soma’yı gerçek anlamıyla, sebep-sonuç ilişkile-

riyle katliamı ortaya koyduk ve kitaplaştırdık.

Size Soma Davası görülürken açtığınız pankarttan dolayı da dava 
açılmıştı.

Açıldı. Şimdi ona bir dava açılmıştı. Ama ardı ardına yeni davalar 
açılıyor. Duruşmalarda da arkadaşlar aynı pankartı ısrarla, kararlılıkla, 
yiğitçe taşıdıkları için, her duruşma sonrası arkadaşlar taşıdıkları için 
tüm İzmir İl Yönetimi hakkında yeni davalar açılıyor. Yağmur gibi da-
valar açılıyor arkadaşlar hakkında aynı pankarttan dolayı.

Yani çalışıyor Özgür Özel de ama biz teorinin ışığıyla gerçek düş-
manı, gerçek sebepleri koyuyoruz; o iyiniyetiyle bir şeyler yapmak isti-
yor ama kuru gürültü anlamına geliyor yaptıkları, başka etkisi olmuyor

Bizim yoldaşlar o gece gitti bakandan hesap sordular mesela. İzmir 
İl Başkanı Arkadaşımız, yoldaşlarıyla beraber gitti, arkadaşlarımız da 
oradaydı Taner Yıldız’a, hesap sordular. Hatta Makbule Cengiz’in bir 
röportajı var arkadaşımızla. Makbule Cengiz, Halk TV adına oraday-
dı. Onu da harcadılar açıkça. Makbule Cengiz geçende açıklama yaptı, 
beni harcadılar, Halk TV harcadı diye. En çalışkan kadındı meslekta-
şınız. Gezi sürecinde de öyleydi. Soma’da gece sabaha kadar oradaydı 
kadıncağız. Başka hangi CHP’li siyasetçi o çalışma şartlarına, hele ka-
dın olarak katlanabilir? Röportajı var arkadaşlarımızla. O geceden iti-
baren hemen oradaydık, günlerce kaldık ve orada işçilerin yanında ol-
duk ve her duruşmada da yanlarındayız. Ermenek’te yine öyleyiz, yine 
oradaydık. Hani yoldaşlarımız böylesine fedakârca, yiğitçe çalışıyorlar.
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Biz bu seçim sürecinde malum 10 binlerce afiş bastık, pankartlar, 
bez pankartlar astık. Bir de külüstür arabayla, giydirilmiş birkaç külüs-
tür arabamızla sesli ajitasyon yaptık. Burada mesela, birkaç saatliğine 
bile izin vermedi Kadir Topbaş pankartlarımıza. Hemen ihbar ediyorlar, 
anında belediyenin ekipleri geliyor tazyikli suyla kazıyor afişlerimizi. 
Onlar kazıyor biz birkaç saat dursun, bizim için yeterli diyoruz; arka-
sından biz bir daha yapıyoruz. İzmir’de aynı şeyi CHP’nin belediye 
başkanı yaptırdı, Kocaoğlu yaptırdı. Üstelik Kadir Topbaş para cezası 
kesmedi, Kocaoğlu para cezası da kesti Partimize.

Av. Ayhan Erkan: Orada bir de üstelik izinli; buraya yapabilirsin 
diye gösterdikleri yerlerden de kaldırdılar.

Kaldırdılar. Yani böyle bunlar... CHP bir burjuva partisi ve Ameri-
kancı kararlı bir şekilde. Hepsi, dediğimiz gibi, bir tiyatroda, aşağılık 
Amerikan tiyatrosunda, kendilerine verilen rolü oynuyorlar. Bunların 
kendi iradeleriyle bağımsız olarak yapabilecekleri hiçbir şey yok. Sa-
vunabilecekleri, geliştirebilecekleri hiçbir görüş yok.

Daha fazla zamanınızı çalmadan son bir sorum var.
Yoo, bizim için önemli değil. Biz namuslu insanlara konuşuruz, an-

latırız...

Sağ olun, sağ olun.
Ama namussuzlara asla gitmeyiz. Mesela Fethullah’ın yayın organ-

larından falan bize davetler geldi, partimize. Asla katılmayız, dedik. Siz 
de bunların suç ortağısınız. Amerika’daki İblisin ekibisiniz, tayfasısı-
nız, ganimet paylaşımında birbirinize düştünüz diye kendinizi burada 
masum göstermeye kalkmayın bize, hadi gidin, dedik. Yani onları asla 
kabul etmeyiz.

İnsanda insani ve ahlâki değerler
her şeyin üstünde olacak

Biraz kişisel bir sorum olacak. Hayvansever yönünüz var, seçim 
sürecinde bayağı bir sempati topladınız. 2 Kasım’da parti binasından 
çıkıp otobüs durağına gidişiniz bile haber oldu. Biraz kendinizden 
bahsetseniz, öyle bitirsek...

Av. Ayhan Erkan: En zor soru...
(Gülüşmeler…)

Öğretmensiniz aynı zamanda.
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Ben bu sorularla karşılaştığım zaman, hep söylüyorum, sanki bir 
cam fanus üzerime kapanmış gibi hissediyorum, kendinizden söz edin 
denilince. Çünkü biz, bütün bu yoldaşlar karıncalar gibi çalışıyor, bir 
bütünüz. Yani bir savaş örgütünün eşit üyeleriyiz biz. Sadece beni, 
ne diyelim, başkan yapmışlar; bir anlamda birincil derecede komutan 
yapmışlar. Ama savaşan ordu. Onun bir parçasıyım ben de sadece. O 
yüzden sadece kendimden söz etmeye başlayınca, sanki onların hakkı-
nı yiyormuşum gibi bir duyguya kapılıyorum; o bakımdan da rahatsız 
oluyorum.

İşte o meseleyi soruyorum.
Evet kitapta da belirtiğimiz gibi bizim için Gerçek İnsan Gerçek 

Devrimci denilsin yeter.

Kedi davası kitabı mı?
Nurullah Ankut Yoldaş: Evet evet. Süren iki davam daha var o ko-

nuda. Biri...

İki dava mı var?..
İkisi bitti, ikisi de sürüyor; toplam dört davamız vardı. Birinden be-

raat ettim, ikisinden eşimle birlikte ceza aldık. Savunmalarımız bunlar, 
bizzat mahkemeye verilen savunmalar, onlardan oluşuyor yani.

Halil Arabulan Yoldaş: Bu biraz daha kabaracak tabiî...
Burada da uzun uzun anlatıyoruz. Dediğimiz gibi bunlar bizim bir 

zenginliğimiz aslında, hayvanlar. Hayvansız bir insan yaşamı mümkün 
değil. Nasıl bitkisiz bir insan yaşamı mümkün değilse, hayvansız bir 
yaşam da mümkün değil. Bunlar da bizim gibi can taşıyorlar. Bizim 
hastalıklarımız gibi hastalıkları -grip, idrar yolları enfeksiyonu, akciğer 
enfeksiyonu- yaşıyorlar. Bizim hastalıklarımızı birebir yaşıyorlar. İn-
sanlarda HIV var, bunlarda FIV var; kedi AİDS’i deniyor buna. Sonra 
bunların virütik hastalıkları var mesela, ölümcül, aynı insanlar gibi.

Bunların da duyguları var. Akşam eve girdim mi hemen üzerime 
koşuşurlar. Her biri ister ki sadece kendisini seveyim. Bazen oğlumun 
evinde kalırım. Dün  de oradaydım. Ben içeriye girince, oğlum kapının 
arkasına eski bir çamaşır makinesi koymuş, hemen onun üzerine atla-
dılar. Ben daha içeri girer girmez, hemen kapının yanı başında, maki-
nenin üzerinde yuvarlanmaya başladılar. Bana gösteri yapıyorlar onları 
sevmem için.

Böyle durumlarda ben eğilirim şöyle, kafasını, yüzünü sürter böyle, 
yanağıma sürter, öbür yanağıma sürter, boynuma sürter, yüzünü ben ok-
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şarım, öperim yüzünden. Öbürü gelir, öbürünü sıvazlarım, severim fa-
lan, biraz daha atlarlar, içeri girerler. Öbür tarafta, ben de Üsküdar’ın iç 
kısmındayım, Çengelköy’den 900 metre ileride tepedeyim. Tamamen 
gerici bir ortam. Paso Erzincanlı, Rizeli dolu. Erzincanlılar kara çarşaf, 
kara palto... Rizelilerde pek kara çarşaf yok ama kara manto filan.

Sarık, cüppe var tarikatlarda. Çevremizdeki komşularımızın da çoğu 
onların elinde. Öyle bir ortamda oturuyoruz. Oradaki hayvanlar da me-
sela sokakta peşime düşerler. Sokakta bile bilirler. Yani seven insanı bi-
liyorlar hemen kediler. Eve girdiğin anda hepsi ama nasıl gelirler böyle; 
beni sev, beni sev diye... Sevgiye muhtaçlar.

İnsan onların birini birkaç gün sevince hayatına ne kadar büyük bir 
zenginlik kattıklarını anlayıverir. Onlar gerçek anlamda bir servet, zen-
ginlik. Hatta doğanın bir harikası kediler. Ufacık, o cüssede olup da 
insanla bu kadar iyi iletişim kurabilen, gönül bağı kurabilen başka bir 
hayvan ben hatırlamıyorum kedilerden ziyade.

Köpekler, zaten dünyada sahibi için kendi hayatını gözünü kırpma-
dan feda edebilecek tek hayvan. Bir de köpeğim var balkonda. Onu da 
ölümden kurtardık, yaralı yavruydu.

Bir de köylü çocuğuyum. 8 yaşımıza kadar köyde büyüdük. Köyde 
temel üretimimiz hayvancılık, tarım. Şehre göçtük, kenar mahalleye, 
orada da babam bildiği tek işi (Yörük olduğumuz için) hayvancılık ya-
parak geçindirdi ailemizi. Yani ineklerimiz, keçilerimiz, koyunlarımız 
hatta bir seferinde devemiz oldu. Hindilerimiz... Benim ördeklerim var-
dı. Tavuklar... Böyle hayvanların içinde geçti ömrümüz. Yani çok seve-
rim. Onlarla iletişim kurmayı, gönül bağı kurmayı çok iyi bilirim. Yani 
hayvanlar büyük bir servet bizim için.

Tamer Topsakal diye, eskiden emniyette uzmanmış, “Sorgulama 
Teknikleri, Psikolojik Sorgulama Teknikleri” diye bir kitabı yayım-
landı. Yeni baskısı “Yalan Avcısı” diye Karınca yayınlarından çıkmış. 
Burada, kriminal sorgulama ekiplerine de ders veriyormuş. Gitmiş 
FBI’da da eğitim almış. Seri katilleri anlatıyor bir kitabının bölümün-
de. Seri katiller, çocukluğunda ağır travma yaşamış insanlardır, diyor. 
Hepsi (en çok Amerika’da çıkıyor biliyorsunuz, ender olarak İngilte-
re’de çıkıyor), mutlaka bir ağır travma yaşamıştır, diyor çocukluğunda. 
Bu illa fiziki bir travma olmayabilir. Aşırı sevgi, aşırı nefret ortamında 
büyüme yani mutlaka hasarlı bir çocukluk dönemi geçirmiştir. O yüz-
den empati yapma yeteneğini kaybetmiş ya da hiç oluşmamış kişilerdir. 
Başkasının duyduğu acıyı asla hissetmez seri katiller. Büyüyünce, 14-
15 yaşından itibaren artık o psikoloji ortaya çıkmaya başlar seri katil-
lerde. Cinayet işlemeden önce, ilk önce hayvanlara zulüm etmeye baş-
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lar, diyor. Hayvanları öldürürler, hayvanlara işkence ederler. Sonra yaş 
ilerledikçe, daha sonra, artık belirli kişilere kafayı takmaya başlarlar, 
hedef kurban seçerler. Bir de ortak özellikleri hepsinin, normalin üstün-
de zekâya sahip olmalarıdır, diyor. İlk suçlarında çok enderdir yakalan-
maları. Sonra artık itiyat haline getirirler ve bir süre sonra artık o denli 
bağımlı hale gelirler ki, kendilerini zapt edemezler, diyor. Cinayetlerin 
aralığı giderek kısalır. Mesela ilk cinayetinden 5 sene sonra ikinci ci-
nayeti işler ama üçüncü cinayetini 3 sene sonra, ondan sonrakini daha 
kısa aralıklarla işler hatta birkaç aya indirir, diyor. O yüzden hep ya-
kalanmalarının nedeni, o kısa sürede, çok zeki olmasına rağmen, artık 
kendini frenleyemez. Çok da ince eleyip sık dokumadan, çok iyi plan 
yapmadan cinayetlerini devam ettirir, o yüzden de açık verir. Hep öyle 
yakalanırlar, diyor.

İnsan, hayvanlara işkence etmeye, onlara karşı zalim olmaya başla-
yınca insanlara karşı da zalim oluyor demek ki... Toplumda da mesela 
hayvanlara karşı gaddar olanlar, asla insanları sevemez. Çünkü o bir ça-
resizdir, zavallıdır. Hayvanı döversin, öldürürsün sana hesap soramaz, 
karşı koyamaz ki...

E, toplumda da ezilmiş, dışlanmış, ötekileştirilmiş, ayaklar altına 
alınmış insanlara zulüm edersin, ki öyle yapıyor iktidarlar, karşı koyup 
hesap soramıyor ki örgütsüz sıradan insanlar.

İşte Gezi İsyanı’mızdaki cinayetleri, işte Küçük Armutlu’da, kızı 
giriyor evinde katlediyor. Sarıyer’de katlediyor, Bağcılar’da gelip kat-
lediyor annesinin babasının yanında. Ve en son Armutlu’daki kızımızı 
vuran polisin ifadesini alıyor, denetimli serbestlikle bırakıveriyor. Kah-
roluyor anne baba.

Çaresiz, savunmasız insanlara zulüm etmenin ilk adımıdır hayvanla-
ra karşı gaddar olmak. Ona gaddarsan, insanları da asla sevemezsin ve 
insanlara karşı merhametli davranamazsın. İnsan sevgin sahte olur yani 
o denli birbirine bağlı.

Doğa da öyle. Mesela ben bir yaprağı bile koparmaya kıyamam. 
Kitapta anlatıyorum, öğrencilerim demetler halinde, öğrencilerimle de 
çok iyi anlaşırdık. Her biri değişik günlerde çiçekler, güller getirirdi. 
Bana verirlerdi. Demetler küçük olsun derdim. Üç beş tane çiçeğin 
kokusu da, zevki de, görünümü de o hazzı verir, koca bir demet olsa 
da. Yazık olur, az olsun derdim. Ona bile kıyamazdım yani. Evimizde, 
bahçede yetiştirirdi anam, koparıp bir çiçek alamazdım; eğilerek se-
verdim, koklardım. İnsan bir yeşili koparmaya kıyamıyor, bir can gibi 
hissediyorsun.
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Üçüncü havalimanıydı değil mi, 2 milyon 300 bin ağacı söktü. 2 
milyon 300 bin ağaç... Bunu saymakla bitiremezsin, nasıl katledersin.

Eşim de, ben de eskiden iş makineleri geçtiği zaman, gördüğümüz-
de, tamam ya insanların işini kolaylaştırıyor. Hani kanalizasyon falan 
kazar, yerleri kazardı falan... E, insanın günlerce, bir ayda yapacağı işi, 
gelir birkaç saat içinde yapar, oyar geçerdi ve oraya künker döşenirdi. 
Şimdi görünce, inan düşman görmüş gibi oluyoruz. Eşim de öyle diyor. 
Bir iş makinesi gördüğümüz anda tüylerimiz diken diken oluyor. Nere-
de katliam yaptı acaba, diyoruz. Nerede, hangi yeşili katledecek, nasıl 
zulüm edecek doğaya diye onu düşünüyoruz.

E, ağaçlar da bir zenginlik, oksijen kaynağı. Güzellik, serinlik bir 
parça, onu da katlediyor bunlar. Tabiî acımasız, zalim yani ne diyelim 
bu insanlara bilmem ki...

Berkin’in annesini yuhalatan adamdan ne beklersin?.. Bir insan 
bunu yapabilir mi?..

Bunu aklı almaz insanın.
Hitler yapabilir miydi bunu? Hitler bile?..
Bir ihtimal belki yapamayabilirdi. Bir anneyi yuhalatmak...

Bu kadar vahim...
İnsan acaba yapabilir mi, acaba yapamaz mıydı diye, tereddütte ka-

lıyor.
Daha bundan büyük zalimlik olur mu?
45 kiloluk çocuk 15 kiloya inmiş, ölmüş ve sen o anneyi yuhalatı-

yorsun yahu... Yani böyle bir şeyi nasıl yapabiliyorsun?
İnsanları çürüttüğü için göremiyor insanlar, hâlâ peşinden gidiyor.
Yani hep tekrarlarım, ünlü ozanımız “her insan insan doğar ama 

insan ölemez” der, değil mi? Kaybettik ya geçenlerde Neşet Ertaş. Ne 
güzel söylerdi türküsünde.

Yine burada da yazıyorum, kolay değil ömrünü insan olarak tamam-
lamak, bir tarihi insan olarak tamamlamak. Gerçekten kolay değil. İn-
san olarak doğmuşsak sorumluluğumuz var halka karşı, ülkemize karşı. 
Tüm insanlığa karşı sorumluluklarımız var. İnsani değerlerin, yüce ah-
lâki duyguların çerçevesinde tüm insanlığın hak ve çıkarları için mü-
cadele edeceğiz. Etmezsek, insanlığımızdan taviz veririz. İnsanlığımız 
örselenir, böyle mızrak gibi dimdik kalamayız, Samuray kılıcı gibi ka-
lamayız. 

(Telefon çalar.)
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Nurullah Ankut telefona bakan yoldaşa hitaben: Kim? Yoldaş-
lardan biri mi? Deniz’se kapat sonra konuşuruz. Kızım yani. Onunla 
anlaşırız. Hiçbir yoldaşımı böyle meşgule almam yani sadece ailem...

İsterseniz ara verebilirim
Yo yo anlatırım, anlaşırız yani. O şimdi yanlışlıkla kapandı sanır. 

Mesela telefonu meşgule almak da arayan kişiye karşı kabalıktır. Aran-
mışsınız, dönmemek de kabalıktır mesela bence. Mutlaka döneceksin, 
biri seni aramış yani. Bir yoldaş, herhangi bir insan aramışsa dönecek-
sin. O seni saymış, sevmiş, ilgi göstermiş aramış; sen ona döneceksin. 
Hatta bu yüzden başıma tatsız şeyler de geliyor; çaldırıp kapatıyor. Ben 
dönünce “Bulgaristan’dan kadınım, Türkiye’ye gelmek istiyorum”, di-
yor mesela...

(Gülüşmeler…)
Ben dönüyorum, belki adını yazmamış, telefonumu almış biri, ben 

dönüyorum, bilmem şu kadınlardan ilgi duyar mısınız, diyor. Nasihat 
ediyorum artık. Yavrucuğum ben 70 yaşındayım, senin şu dediğin de 
çok ayıp, bir kadına yakışmaz, diyorum öyle kapatıyorum.

Ama bunlar bile ölçüttür. Yapacaksınız bunları, döneceksiniz. İnsanı 
eşit görmektir. Herkesi eşit göreceksiniz kendinizle.

Lafı da biraz genişlettik, uzattık. Ve hatta biraz da dağıttık konuyu...
Bizim için insani değerler, ahlâki değerler her şeyin üstündedir. Us-

ta’mız buna “statik karakter”, diyor. Yüce bir ahlâki sisteminiz olacak 
ve onun üzerine siyasi sisteminizi inşa edeceksiniz. Yoksa buz üstüne 
nasıl yazı yazılmazsa, statik karakteriniz bozuksa, onun üzerine de en 
iyi ideolojiyi getirin, inşa edemezsiniz, tutmaz.

Hani psikologların, psikoloji eğitimi de aldığımız için biliyoruz, ona 
“kritik eşik”, dedikleri bir terim vardır. İnsani, ahlâki, vicdani değerler 
3-12 yaş arasında yükleniyor insanlara. İnsanlar bu değerleri bu süre 
içinde benimsiyor. 12 yaşını geçtiğiniz anda, o süre içinde size insa-
ni değerler değil de; kaypaklık, bencillik, zalimlik yüklenmişse; kritik 
eşikten sonra o değerleri yüklemek artık hem çok zor, hem de neredeyse 
imkânsız oluyor.

O bakımdan ben, madem açıldı, kişiliğime damga vuran insanlar 
olarak; Annem, Babam ve ilkokul öğretmenim Seniha Hanım’ı gö-
rürüm.

O kadar kişilikliydi ilkokul öğretmenim de. Bir anısını anlattı me-
sela, bugün gibi aklımda. Sırada nerede oturduğumu bile bilirim. Kon-
ya’nın bir köyünde öğretmenlik yapıyormuş. Merkezde oturuyor bütün 
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maaşını ailesine veriyor. Her gün köye otobüsle gidip geliyor. O zaman 
25 kuruş bilet, gidiş geliş 50 kuruş. Bilet almış, bileti şöyle eliyle, çan-
tasını filan düzenlerken pencere de açıkmış, rüzgâr pencereden girmiş 
bileti uçurup götürmüş gitmiş. Biletçi kontrole geliyor. “Biletiniz?”, di-
yor. Alacağım, diyor. “Rüzgar uçurdu biletimi.”, diyemiyor. Onu söyle-
yemiyor, bir daha bilet alıyor. Okulda da, o kadar utangaç ki, bilet para-
sını isteyememiş kimseden. Mecburen otobüs durağına doğru yürüyor. 
“Gidip otobüste anlatacağım, ben öğretmenim, böyle böyle oldu. Şu 
anda param yok, yarın getireyim size vereyim diyeceğim. Geliyorum… 
Kara kara düşünürken baktım yolda bir 25 kuruş varmış, hemen kaldı-
rımın kenarında, nasıl sevindim, onunla bilet aldım.”, diyor. Ertesi gün 
geliyor, 25 kuruşu aynı yere bırakıyor.

“Bunu yapacaksınız.”, dedi. Mesela kişiliğimin belirlenmesinde an-
lattığı bu tür olayların, davranışların çok etkisi olmuştur. Örnekler daha 
pek çok da...

Hiç evlenmedi. Öğrencilerine adadı kendisini.
Bunlar sayesinde biz böyle, yani ne diyelim böyle bir insan olduk…
Kendinizi tanıtın der, arkadaşlar; “Gerçek devrimci, gerçek insan” 

deyin benim için yeterlidir derim hep. Ömrüm boyunca böyle olmaya 
çalıştım.

Bu üç insan en belirleyiciydi. Ve tabiî ondan sonra da çok değerli 
öğretmenlerimiz oldu. Ortaokulda, lisede. Onların da hakkını yememek 
lazım. Nazife Hanım gibi, Halit Bey gibi öğretmenlerimiz oldu.

Bu değerleri taşımayınca, insan olarak doğarsınız ama insan olarak 
ölmezsiniz. Suretiniz insan olur ama içinizde insan olmaz. Yani ruhu-
nuz çoktan insanlıktan çıkmış olur. Ne yazık ki Meclise baktığımız za-
man, burjuva siyasetine baktığımız zaman, suret olarak insanlar ama 
gerçek insan anlamında insan olarak göremezsiniz.

Kamera arkası görüntüler yayımlandı, izlemişsinizdir. Sosyal med-
yada biri diyor; “Bugüne kadar hiç tanımamıştım. Partisini hiç duy-
mamıştım ama o kısa konuşmada bile Nurullah Bey benim gönlümü 
kazandı. Siyasi fikirlerini hiç bilmiyorum. Neyi savunuyor hiç bilmi-
yorum.”, diyor.

Biz orada ne yaptık?
Olduğumuz gibi davrandık. Burada nasıl davranıyorsam, evde, yol-

da belde nasıl davranıyorsam, bakkalda, pazarda, manavda nasıl dav-
ranıyorsam, öyle davranıyorum. İnsan ne ise o olmalı her yerde. Ama 
onların hiçbiri öyle değil maalesef. İnsan olunca da kendi çıkarınızı dü-
şünemezsiniz. Öncelikle insanlığın bir parçasıyız genel anlamda, sonra 
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toplumumuzun bir parçasıyız. Bunun (insanlığın) başdüşmanına kar-
şı da savaşmazsak, korkarsak, olmaz o zaman. Çıkarlarımızın peşinde 
olalım biraz dersek, olmaz. İnsanlığımızın hakkını vermek zorundayız. 
Madem insan doğduk, bunun hakkını vereceğiz ve insan olarak ölmeli-
yiz. Onun için çabalamalıyız. Yani bu kadar...

Benim gözden kaçırdığım, unuttum dediğiniz, eklemek istediğiniz 
bir şey var mı?

Av. Pınar Akbina Yoldaş: Ben şeyi söyleyeceğim, seçim sürecinde 
Genel Başkanı’mızın yaşamını merak edenler için internette kısa biyog-
rafi diyebileceğimiz bir yazımız yayımlandı. Biz de kendisinden ancak 
ısrar ederek alabildik bu kadarcık bilgiyi. Parti sitemizde yayımlamış-
tık. Oradan okunabilir.
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On Altı

Suriye’deki Son Gelişme Üzerine[57]

Bildiğimiz gibi, Sosyalist Kamp’ın dağılışından ve Sovyetler’in çö-
küşünden sonra özellikle Putin’le birlikte Rusya da emperyalist bir dev 
güç olarak dünya sahnesine çıkmış durumdadır.

Hatta, Çin de kerte kerte kapitalizme geçerek Çin Kızıl Ordusu’nun 
yayın organında da açıkça belirtildiği gibi artık sosyalist olmaktan çık-
mış, yine dev bir kapitalist ve hatta emperyalist bir güç haline gelmiştir. 

Bunlar AB-D Emperyalistlerinin BOP Planı çerçevesinde Libya 
saldırısında daha yeterli emperyalist deneyime ulaşmadıkları için hal-
kımızın “bedavaya gitti” deyişi kapsamında Batılı emperyalistlere des-
tek vermişler, hizmette bulunmuşlardır. Güvenlik Konseyi’nden ABD 
Emperyalistlerinin ve onların NATO’sunun Libya saldırısına verilen 
onayın altında bunların da imzaları vardır. Fakat yurtsever Muammer 
Kaddafi Yönetiminin çökertilip Libya’nın bir yağma sofrasına dönüş-
türülmesi sürecindeyse bunların payına hiçbir şey düşmemiştir. Zengin 
Libya petrolleri Amerikan, İngiliz ve Fransız Emperyalistleri arasında 
paylaşılmıştır.

Emperyalist Rusya Suriye Meselesi’nde uyandı
Bu aptallıklarından çıkardıkları ders sonucunda Suriye’de kendi çı-

karları açısından akıllı davranmışlar, NATO’nun ya da oluşturulacak bir 
Birleşmiş Milletler Ordusunun Beşşar Esad Yönetimine karşı saldırıya 
geçmesine onay vermemişlerdir BM Güvenlik Konseyi’nde. Tersine 
Beşşar Esad Yönetiminin safında yer almaya çalışmışlardır. Fakat uzun 
süren yıpratma savaşı sonucunda Beşşar Esad Yönetiminin zayıflaması 

[57] Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Ankut’un 25 Kasım 2015 tarihin-
de yaptığı değerlendirme, Halkın Kurtuluş Yolu Gazetesi’nin 03 Aralık 2015 tarihli 
94’üncü Sayısının Başyazısı olarak yayımlanmıştır.
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ve karşıdevrimci, emperyalizmin işbirlikçisi yerel güçlerin giderek yeni 
mevziler ele geçirmesi sonucu ortaya çıkınca Rusya, doğrudan sahada 
yer almak cesaretini ve kararlılığını ortaya koyabilmiştir. Rus uçakları 
birkaç aydan bu yana artık Suriye hava sahasında tüm karşıdevrimci 
muhalif güçlere karşı saldırıda bulunmaktadır.

Ukrayna ve Kırım bunalımını da kendi çıkarları doğrultusunda iyi 
kötü bir çözüme bağlayan ve durumu stabilleştiren Rusya, artık Suri-
ye’de ve Ortadoğu’da daha aktif rol alacağını çeşitli söz ve eylemleriyle 
netçe ortaya koymuş bulunmaktadır. Rusya bildiğimiz gibi Burjuva Er-
menistan’ı da ABD Emperyalistlerine kaptırmamak için geçen 24 Ni-
san’da Erivan’da düzenlenen anma törenine katılmış, Devlet Başkanı 
Putin sözde Soykırım Anıtı’na çelenk koymuştur. Ayrıca Rusya PKK 
ve PYD ile de daha yakın ilişkilere girmek istediğini belirtmiştir. Yani 
oluşacak yeni Ortadoğu coğrafyasında kendi etki alanına girecek böl-
geler, güçler ve hatta ülkeler elde etme çabasına girişmiştir. Yani şu 
anda Suriye’de iki emperyalist blok karşı karşıya gelmiştir. Bir yanda 
AB-D Emperyalistleri, Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, tüm Ortaçağcı 
güçler ve hatta PKK-PYD; diğer taraftaysa Rusya, Çin, İran, Lübnan 
Hizbullahı ve Suriye-Baas Yönetimi bulunmaktadır. Yani iki cephenin 
bileşenleri bunlardır. Fakat yukarıda da belirttiğimiz gibi Rusya önder-
liğindeki blok, PKK ve PYD’yi doğrudan düşman ilan etmemiş, onları 
da ABD cephesinden kopararak kendi safına çekmek için bir öneride 
bulunmuştur. Rusya liderliğindeki blokun bölgeye böylesine hızlı ve 
aktif şekilde inmesi, ABD Emperyalistlerini tedirgin etmiştir.

ABD emretti, taşeronu AKP Rus uçağını düşürdü
ABD Emperyalistleri, başta Rusya olmak üzere hasım blokun cesa-

ret ve kararlılığını ölçmek, sınamak istemiştir. Hani savaşlarda olağan-
dır bu tür girişimler, operasyonlar, saldırılar. 

İşte dün sabah 09.24’te Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından açılan ateş 
sonucu ya da fırlatılan füze sonucu düşürülen Rus uçağı da ABD Em-
peryalistlerinin yaptırttığı böylesi bir girişimdir. ABD, Tayyipgiller’in 
büyük şefi Tayyip Erdoğan, onun altındaki ikinci şef Ahmet Davutoğlu 
aracılığıyla, yani onlar üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri’ne aktardığı 
bir emirle Rus uçağını Suriye toprakları üzerinde vurarak düşürtmüştür. 
Özetçe bu doğrudan ABD Emperyalistlerinin bir saldırısıdır. Türk Hü-
kümeti ve Ordusu ne yazık ki bu saldırıda piyon rolü oynamıştır.

Saldırı sonrası Rusya’nın yaptığı açıklamaları Devlet Başkanından, 
Dışişleri Bakanından, diğer bakan ve hükümet sözcülerinden medyası-
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na kadar yapılan açıklamaları göz önüne alıp, doğru okuyup değerlendi-
rince Rusya bu saldırı karşısında cesur, atak ve net bir tutum sergilemiş-
tir. Türk Hükümetine çok ağır, hakaretamiz sözlerle ve hatta küfürlerle 
hitapta bulunmuştur; anında katı ekonomik ve askeri tedbirler almıştır. 
Böylelikle Türkiye, bir anda Rusya’dan gelecek 4,5 milyon turisti kay-
betmiştir, Türkiye’den alacağı beyaz et ve narenciye ürünlerinin alımını 
iptal etmiştir Rusya. Biliyoruz ki bu ekonomik yaptırımların zincirleme 
bir şekilde arkası gelecektir. Ve Türkiye 10 milyarlarca dolarlık kayba 
uğrayacaktır, bu saldırı nedeniyle.

Ayrıca benzer ekonomik yaptırımlar Çin ve İran tarafından da Tür-
kiye’ye uygulanabilecektir.

Askeri yaptırımlara gelirsek; Rusya, ABD Emperyalistlerinin ve 
Türkiye’nin desteklediği ÖSO, El Nusra, El Kaide gibi güçlerle birlikte 
IŞİD’i de dünden bu yana çok sert biçimde vurmuş ve Suriye Ordu-
su’nun bu güçlerin işgali altındaki bölgelerde hızla ilerlemesini sağla-
mıştır. Ayrıca Rusya, Lazkiye’ye yerleştireceğini açıkladığı füzelerle, 
bırakalım Türk uçaklarını havada kuş avlar gibi avlayıp düşürmeyi, is-
tediğinde Nevşehir’e kadar uzanan bir menzil içindeki Türkiye toprak-
larında da istediği yeri engelsiz ve rahat bir şekilde vurabileceğini netçe 
belirtmiştir. Ve benzer bir olayın tekrarlanması halinde anında askeri 
mukabelede bulunacağını da ilan etmiştir.

İşin özeti, bu saldırıda bir uçağını ve bir pilotunu kaybetmiş olsa da 
ortaya koyduğu kararlılıkla Rusya kazanan taraf olmuştur. ABD Em-
peryalistleri, yaptıkları testte başarısız olmuşlardır.

İşin en acı, en yürek parçalayan tarafı da, bu işin en ağır kaybına uğ-
rayacak olan ülkenin Türkiye olmasıdır. Etrafımız zaten Tayyipgiller’in 
ABD Emperyalistlerine kulca angaje olmaları sonucunda Türkiye’ye 
düşman komşularımızla dolmuştu. Şimdiyse bir dünya devi Rusya’nın 
da onulmaz kindar düşmanlığını, yapılan bu ahmakça hata yüzünden 
kazanmış bulunmaktayız. 

Özetin özeti; Türkiye hızla çok daha karanlık günlere ve hatta parça-
lanmaya doğru sürüklenip götürülmektedir. 

Zaten TRT’deki seçim konuşmalarımızda da kesince ortaya koydu-
ğumuz gibi mevcut iktidarın ve Meclisteki Amerikancı Dörtlü Çetenin 
Türkiye’yi başka yere götürmesi, millet, vatan ve halk için olumlu bir 
iş yapması olası değildir.

Yani dostlar, gelecekte bizlere düşen görev, daha da zorlaşmış ağır-
laşmış bulunmaktadır. Elbette bu Amerikancı, tepeden tırnağa ihanete 
batmış iktidarlar da, partiler de yıkılıp defolup gidecektir. Halkı Kurtu-
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luşa ulaştıracak olan biz Gerçek Devrimcileriz. İşimiz, görevimiz zor 
da olsa sonunda bunun da üstesinden geleceğiz, bu karanlık günleri aşa-
cağız. 25 Kasım 2015

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz! 
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On Yedi

HKP savaşıyor Kıvılcımlı Yaşıyor![58]

Naile Koç: Ömrünü devrimci kavgaya adamış, bu uğurda sürgünle-
re göğüs germiş, idamla yargılanmış, ilerlemiş yaşına ve hastalıklarına 
rağmen bir köşeye çekilmemiş, sosyalizm bayrağını bir an olsun elin-
den bırakmamış, mücadelede bir an olsun soluklanmamış, önderimiz, 
yoldaşımız ve TRT konuşmalarıyla bir diğer adı artık HKP’li Dayı olan 
Yoldaş’ımız Nurullah Ankut’a sözü veriyorum.

(Alkışlar… Ayakta uzun alkışlar… Slogan: Halkız Haklıyız Ka-
zanacağız...)

Nurullah Ankut Yoldaş:
Sevgi ve saygıdeğer yoldaşlarım,
Belki unuturum diye ilkin söz etmek istiyorum. Dün Diyarbakır 

Baro Başkanı Tahir Elçi alçakça, kalleşçe, namussuzca, bir kurşunla, 
bir avcının bir kuşu vurduğu gibi pervasızlıkla başından tek kurşunla 
vurularak katledildi.

Neydi katline sebep suçu?
Şu sözü: “Biz bölünme istemiyoruz. Kürtlerin yüzde 90’ı bölün-

meye karşıdır.”
Evet, bu sözü sebebiyle katledildi Tahir Elçi. Çünkü bu söz, aynen 

bizim konuşmalarımız gibi, ABD Emperyalizminin BOP planını doğru-
dan hedef alıyordu. İşte tetiği çeken zavallı piyon kimdir önemli değil 
ama ona o emri veren ABD Emperyalistleridir, onların casus örgütleri-
dir.

Önderimiz, Usta’mız Kıvılcımlı’nın bedence aramızdan ayrılırken 

[58] 29 Kasım 2015 tarihinde Hikmet Kıvılcımlı’nın bedence aramızdan ayrılışının 
44’üncü yıldönümünde Anmak için gerçekleştirilen Salon Toplantısında yapılan ko-
nuşmanın metnidir. Halkın Kurtuluş Yolu Gazetesi’nin 03 Aralık 2015 tarihli 94’üncü 
sayısında yayımlanmıştır.
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sahip olduğu yaşın bir yaş üstündeyim. Yani biz de ömür merdiveninin 
son basamaklarına gelmiş bulunmaktayız. Ama inanın gözümüz arkada 
kalmayacak ve ruhumuz genç yoldaşlarımızla beraber hep kavganın ön 
saflarında ve siperlerinde olacak. Bundan eminiz.

(Alkışlar…)

Biraz önce de genç yoldaşımın dünya ve Türkiye’deki siyasi geliş-
meleri şöyle bir toparlayıp size sunuşundan anladım ki, yoldaşlarımız 
biz gittikten sonra da kavgamızı aynı kararlılıkla, aynı cesaretle ve aynı 
bilinçle sürdürecekler. Çünkü biz Usta’mızdan öncelikle şunu öğren-
dik:

Düşman ne denli güçlü ve biz ne denli zayıf, şartlar bizim için ne 
denli olumsuz olursa olsun, asla tereddüde düşmeyeceğiz, asla kararsız-
lığa düşmeyeceğiz ve gerici rüzgâra karşı göğüs germekte asla tereddüt 
etmeyeceğiz.

Bu, çok önemli bir devrimci ilkedir, yoldaşlar; gerici cereyanı, geri-
ci saldırıyı göğüslemek.

İşte o sebeple biz her yerde, her mevzide aynı kararlılıkla, aynı 
pervasızlıkla konuşuyoruz ve mücadele ediyoruz. Çünkü böyle dav-
ranmazsak, büyük devrimci Ustalarımıza, önderlerimize, şehitlerimize 
gerçek anlamda layık olmamış oluruz.

Yoldaşlar,
Biz sosyalistiz. Sosyalizmden başka hiçbir şeyimiz yok.
Neden?
Çünkü gerçek anlamda hakkını vererek insan olmak eşittir sosyalist 

olmaktır. Sosyalizm düşmanlığı bu sebeple insanlık düşmanlığıdır.
Usta’mız ne diyor?
Gerçek anlamda milliyetçi olmak da sosyalist olmaktır. Çünkü mil-

letin binde dokuz yüz doksan dokuzunu halk oluşturur. Sadece binde 
birini halk düşmanı, ABD-AB Emperyalizminin uşağı, yerli satılmış 
Parababaları, siyasiler ve onların emrindeki aydın, satılmışlar güruhu 
oluşturur. Siz eğer milletin binde dokuz yüz doksan dokuzunun safın-
da olmazsanız nasıl milliyetçi olabilirsiniz? Nasıl milleti savunuyorum 
ben diyebilirsiniz?

Hayır, o milliyetçiliğiniz sahtedir. Siz açıkça o zaman Parababaları 
safındasınız ve Türk ve Kürt Milletinin, halkının düşmanısınız.

İşte önderimiz diyor ki: “Türk milliyetçiliğinin kuramını ilk yazan, 
oluşturan Ziya Gökalp sonunda gerçek milliyetçiliğin sosyalizmde ol-
duğunu gördü ve bir sosyalist olarak öldü” diyor.
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İşte bu sebepten biz sadece sosyalistiz dedik mi, her şeyimizi anlat-
mış oluyoruz.

(Slogan: Kahrolsun Emperyalizm Yaşasın Sosyalizm...)

Tarihte Sosyalizmin gelişimi
Saygı değer yoldaşlarım,
Tarihe bilimin ışığında baktık mı, insanlığın başından üç tür sos-

yalizmin geçtiğini görürüz. Demek ki insanlık, Tarih boyunca üç çeşit 
sosyalizmle karşılaşmış.

Nedir bunlar?
1- İlkel Sosyalizm,
2- Ütopik Sosyalizm,
3- Bilimsel Sosyalizm.
Birincisi: İlkel Sosyalizm.
İnsanlık ilk kez insanlık konağına ulaştığında yani insan formuna 

kavuştuğunda bir milyon sekiz yüz bin yıl önce, bu sosyalizmin içinde 
doğmuş ve bir milyon sekiz yüz bin yıl, bu sosyalizmi yaşamış. Sos-
yalizmin ne olduğunu bilmeden yaşamış. Çünkü sosyalizmin dışında 
başka bir yaşam, başka bir dünya yok, sadece o var. O yüzden insanlık 
sadece onu yaşamış.

Ve ilk kez MÖ 4000 yılında Aşağı Mezopotamya’da, Irak’ta Sü-
merler denilen kavim, devletin ortaya çıkmasıyla sınıflı topluma geçiş 
yapmış. Yani insanın insanı yük hayvanları gibi gördüğü, binek hayvan-
ları gibi gördüğü, sağmal sürü gibi gördüğü bir düzene geçiş yapmış. 
Köleci topluma geçiş yapmış. Bu ilkin sadece orada başlamış ve kade-
me kademe insanlık artık Sınıflı topluma geçmeye başlamış. Kıvılcımlı 
Usta’nın deyişiyle; “Kağıt üzerine düşen bir yağ lekesinin yayılışı gibi 
giderek kerte kerte tüm yeryüzünü kaplamıştır uzun bir zaman süresi 
içinde.” Ve insanlık tümüyle İlkel Sosyalizmden Sınıflı Topluma geç-
meye başlamış. Sınıflı topluma geçiş, aşağı yukarı İsa’dan Sonra 1500 
yıllarına kadar sürmüş. Tabiî bilinen dünyada. Yani eski dünyada. Baş-
ka türlü söylersek, üç kıtada. Kaldı ki Afrika’nın iç kısımlarında, Gü-
ney ve Batı Afrika’da sömürgeciler gelip buraları sömürgeleştirinceye 
kadar devam etmiştir İlkel Komünal Toplum yaşamaya. Amerika’ya ol-
duğu gibi Avustralya’ya da sınıflı toplum ilişkilerini Batılı sömürgeciler 
taşımış, yerleştirmiştir. O zamana kadar Amerika’da ve Avustralya’da, 
bilim diliyle söylersek, İlkel Komünal Toplumun Aşağı Barbarlık kona-
ğında yaşamıştır bu toplumlar.
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Demek ki insanlık peyderpey, kerte kerte, günbegün 5500 yıllık bir 
zaman süreci içerisinde İlkel Komünal Toplumdan çıkmış, İlkel Sosya-
list Toplumdan çıkmış Sınıflı Topluma geçmiş.

Bildiğimiz gibi 1492’de Amerika keşfedildi. O zamanlar, bazı araş-
tırmacılara göre, 30 milyon civarında yerli yaşıyordu Amerika kıtasında 
ve bu yerlilerin tamamı İlkel Sosyalist Toplum Konağında yaşıyorlardı. 
Sınıflı toplumu bilmiyordu.

Demek ki, Batıdan gelen sınıflı toplum insanlarıyla birlikte o insan-
lar sınıflı toplumla tanıştılar, sömürü düzeniyle tanıştılar. İşte bu yerli 
kabile şeflerinin doğaseverlikleri, hayvanseverlikleri, insanseverlikle-
ri, yiğitlikleri, mertlikleri, fedakârlıkları hep İlkel Sosyalist Toplumun 
kendilerine verdiği, kazandırdığı değerlerden dolayıdır. Onlar yalan 
bilmez, hile bilmez, kalleşlik bilmez, döneklik bilmez, sözleri uğrunda 
gözlerini kırpmadan hayatlarını feda ederler.

Burada daha önce de aktarmış olduğum, çağrışımla aklıma gelen, 
okuduğum bir olayı anlatayım. Darwin’in Evrim Teorisini keşfettiği 
büyük bir dünya yolculuğu var, seyahati var bildiğimiz gibi. TÜBİTAK 
kitapları arasında da bu yolculuğun anılarını, kitap olarak çıktı, okuya-
biliriz, arkadaşlar.

İspanyol sömürgecilerin Güney Amerika’da yaptıkları işgal ve kat-
liamları anlatıyor Darwin. Bir Kızılderili kabilesine baskınlar yapıyor 
zalim İspanyol sömürgeci ordunun komutanı General Rosas’ın komu-
tanlarından Miranda. Baskında yüzlerce kişi katlediliyor. Katliamlar-
dan kaçanlar da oluyor. Üç kişi yakalanıyor. Kurtulanların nereye kaçtı-
ğını söyletmek istiyor Miranda. “Eğer onların gittikleri yeri söylerseniz 
sizin hayatınızı bağışlarım.”, diyor. Birinci genç; “Hayır ben böyle bir 
şey yapmam.”, diyor. Hemen çekip tetiği infaz ediyorlar. İkincisine so-
ruyorlar; “Sen söyle.”, diyorlar. İkincisi de aynı şeyi söylüyor; “Hayır, 
asla ben söylemem yoldaşlarımın gittiği yeri ve onlara ihanet etmem.”, 
diyor. Onu da anında infaz ediyorlar. Üçüncüsüne geliyor sıra ve di-
yorlar ki; “Gördün senden öncekilerin başına geleni. Eğer söylemezsen 
aynı şey senin de başına gelecek.” “Hayır, diyor. Ben kardeşlerimi sat-
mam, ben bir erkeğim ve ölmeye hazırım, öldürün beni.”, diyor. Gö-
zünü hiç kırpmadan, cesaretle, kararlılıkla, mertçe... Ve çekip onu da 
infaz ediyorlar. Darwin anlatır bunu, Alan Moorehead’in “Darwin ve 
Beagle Serüveni” adlı o eserinde. TÜBİTAK Yayınlarından çıkmıştı. 
TÜBİTAK şimdi artık Tayyipgiller’in bir kurumu haline geldiği için bu 
tür kitapları asla yayımlamazlar, depoda varsa da onları imha ederler. 
Toplatmaya da başlamışlar zaten bayilerden.

Sait Kıran Yoldaş: İmha edecekler zaten.
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Nurullah Ankut Yoldaş: İmha edecekler değil mi Sait onu da?
Sait Kıran Yoldaş: Evet Hoca’m.

AKP’giller gerçek Müslüman değil
Amerikan yapımı din bezirgânı

Nurullah Ankut Yoldaş: Tabiî, tabiî... Onlara yaraşan o. İnsanların 
gerçekle bağını koparmak, insanları yalan, sahte bir dünyaya mahkûm 
etmek… Hep söylediğimiz gibi, onlar halkımızın cehaletini ve sefale-
tini sömürüyorlar, o sayede iktidarda onlar. Ve o sayede dördüncü kez 
seçim kazanmış oluyorlar.

İnsanların ne yazık ki böyle bir zaafı var. Bir hayvanı bir kere kandı-
rırsınız, bir kere zulüm edersiniz, ikinci sefer sizin tuzağınıza düşmez o 
hayvan, içgüdüleriyle bilir sizin düşman olduğunuzu. Ama insanı defa-
larca kandırırsınız. Önderimiz buna “sınıf körlüğü”, diyor.

İşte o yüzden, 1950 sonrası ABD Emperyalistlerinin halkları ger-
çeklerden uzaklaştırmak için, kendi emperyalist sömürücü düzenlerin-
de tutmak için oluşturdukları “Yeşil Kuşak Projesi”, insanlarımızda ne 
yazık ki böyle bir anti bilinç oluşturdu. Yani tersine bir bilinç oluşturdu. 
Bir körlük oluşturdu. Düşünmekten alıkoydu. İşte o yüzden “Kırklar 
Dergâhı” benzeri sapık tarikatlar, şeyhler elinde insanlarımız tutsak. 
Bunlar da siyasi kırklar dergâhı. Böyle kandırıyorlar insanlarımızı.

Geçen bir otobüs yolculuğunda iki kişi tartışıyorlardı. Biri Tayyip’in 
(Sinoplu 60 belki 70’e yakın yaşlardaki) bir taraftarı. Eğitimlerinden 
geçmiş; makineli tüfek gibi Tayyipgiller’in propagandasını yapıyor. 
Aynı onların söylediklerini tekrarlıyor. Karşıda muhalif biri var. Ben de 
söze girdim, anlattım Kaçak Saray’ın maliyetini, yıllık giderini, orada 
kaç bin insanın çalıştırıldığını, oranın halkımıza maliyetini. Bunların 
kollarındaki saatin 40.000 lira, üzerlerindeki takım elbisenin 30.000 lira 
olduğunu. Ve Hz. Muhammed öldüğü zaman dedim, iki katlı bir toprak 
evde oturuyordu. Altında yatak olarak hasır, yastığı hurma liflerinden 
oluşturulmuş, bir hırka, bir de su kırbası var. Başka hiçbir şeyi yok, 
dedim.

Daha önce de anlatmıştım “Ahzab Suresi” konu eder bunu. Bili-
yorsunuz Hz. Ayşe’nin önderlik ettiği ve Hz. Ömer’in kızı, ki o da Hz. 
Muhammed’in eşlerinden biri, Hafsa’nın da ikinci planda önderlik et-
tiği bir isyanla Hz. Muhammet’in dört eşi isyan ediyorlar. “Yeter artık 
gelirlerimiz arttı, biz daha ne kadar yoksulluk çekeceğiz?” diyorlar.

Hz. Muhammed, tüm eşlerini, o anda sanıyorum dokuz eşi var, do-
kuzunu birden babalarının evine gönderiyor. “Gidin. Bir ay süre size. 
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Ya bu dünya hayatını seçeceksiniz, ya da Allah’ın ve Resulünün yolunu 
seçeceksiniz. Seçiminizi yapın. Dünya hayatını seçecekseniz gelmeyin. 
Allah’ı ve Resulünü seçerseniz öyle gelin.”, diyor

İşte o süreçte ziyaret ediyor Hz. Ömer, Hz. Muhammed’i. İki kez kapı-
sına geliyor, bağırıyor. Bir gariban görevli var, haber veriyor. Hz. Muham-
med cevap vermiyor. Hz. Muhammed sanıyor ki, kızı Hafsa’yı savunmak 
için geldi Ömer. Üçüncü kez aşağıdan bağırıyor Ömer: “Ya Resulallah, 
eğer kızım Hafsa Allah’a ve sana karşı bir saygısızlık yaptıysa onun boy-
nunu kendi kılıcımla vururum, vuracağım.”, diyor. “Eğer böyle bir şey 
yoksa nedir bu mesele, onu öğrenmeye geldim ben.”, diyor. Onun üzerine, 
gelsin diyor Hz. Muhammed. Geliyor. Bakıyor ki Hz. Muhammed hurma 
liflerinden yapılmış hasırın üzerinde yatıyor. Sırtına (sıcak hava tabiî) bir 
şey giymediği için belden yukarısına hasırın izleri çıkmış. Diyor ki; “Ya 
Resulallah, sen ki Allah’ın Resulüsün, ahir zaman Peygamberisin, şu ya-
şadığın duruma bak. Habeş kisraları yani imparatorları saraylarda yaşıyor-
lar.”, diyor. Hz. Muhammed diyor ki; “Allah onlara bu dünyayı, bize ise 
öbür dünyayı verdi. O yüzden bizim seçimimiz budur .” Ve bir ay dolma-
dan eşlerinin hepsi gelip isyanlarından dolayı özür diliyorlar. Ahzab Suresi 
tümüyle bunu konu eder. Bu hikâyeyi anlatır. Özetçe bunu anlattım ben.

O arada da başörtülü, 40 yaşlarında bir kadınla, başı açık kızı bindi 
otobüse. Onlar da dinledi konuşmamızı. Ayakta duruyorlar onlar da. 
Tam ineceğimiz sırada kadın; “Ben aç yaşarım yine de dinimi yaşarım. 
Tayyip Erdoğan’dan başka lider bilmiyorum, onun yolundan giderim 
ben.”, dedi. Kızı da; “Dinimizi yaşamak için onun yolundan gidece-
ğiz.”, dedi. Bir tanesi de (bir erkek 30’lu, 40’lı yaşlarda, o da yanı ba-
şımızda); “Namaz kıldığım için ordudan attılar beni.”, dedi. Dedim; 
“Film yapma. Kimseyi namaz kıldığı için ordudan atmazlar. Senin baş-
ka bir numaran var. Ondan atıldın sen ordudan.” O arada durağa geldik, 
son durağa, indik.

Anlatıyorsun ama kapalı insanlar, anlamaya kapalı. Çünkü gerçek-
lerle bağı tümden kopmuş. Artık düşünmekten, muhakeme yapmaktan, 
gerçeği görmekten kopmuş insanlar.

İşte AKP üst yöneticilerinin kendi aralarında yaptıkları konuşma-
ların tapeleri yayımlandı, medyaya düştü. Oy verenlerin sadece yüzde 
7’si, 17-25 Aralık’a inanmıyor. Yoksa yüzde 93’ü; evet bunlar bu mil-
yar dolarları küplemişler, vurmuşlar, çalmışlar çırpmışlar ama olsun di-
nimizi yaşamak için yine oyumuzu bunlara vereceğiz, deyip veriyorlar.

İşte insan böylesi bir akıl tutulmasına, böylesi bir hipnoza, böylesi 
bir psikolojik harekâta maruz kalırsa, artık onu istediğiniz gibi kullanır-
sınız. Hayvandan daha kolaydır o insanları kullanmak, yönlendirmek. 



233

Yoksa Avrupa’da hiçbir parti, 1950 sonrası, üst üste dört kez (burjuva 
partisi tabiî) seçim kazanamamış. Bir tek bu dördüncü kez kazanıyor. 
İşte sadece bundan...

Dikkat ederseniz, bu sebepten, biz bunların savunduğu dinin gerçek 
din olmadığını anlattık devamlı TRT’deki o kısa süreli konuşmalarımız-
da. Çünkü insanlar senin yapacaklarından, vaat ettiklerinden hiç etki-
lenmiyorlar, onlar umurlarında değil. Biz sana cenneti kuracağız deyin, 
umurunda değil. Ben dinimi yaşayacağım, dinimin de temsilcisi bu, di-
yor. Bu yüzden bunu göstermeye çalıştık biz. Bunların dinle, Kur’an’la, 
Müslümanlıkla ilgilerinin olmadığını tekrarladık, vurguladık. Bunların 
Amerikan işbirlikçisi hainler olduğunu vurguladık ve bunların Ameri-
ka, İngiltere ve İsrail yapımı olduğunu vurguladık.

İşte bunları yüz yüze, uzun vadeli anlatmak gerekir insanlarımızı 
uyarmak için, yoldaşlar. Yoksa başarılı olamayız.

TRT çekimlerinde Sait, Mustafa, Metin Yoldaşlar da oradaydı. Yük-
sek Seçim Kurulunun görevlendirdiği hâkim dâhil 30 civarındaki tüm 
TRT personeli bizim sempatizanımız oldu.

Öyle mi Sait, Mustafa Yoldaşlar?
Ve 10 dakikayı aşan konuşmamızın bölümlerinin çıkarılması işinde 

Yüksek Seçim Kurulunun görevli hâkimi de yoldaşlarımız kadar bi-
zim konuşmamızdaki etkili cümleleri korumaya çalıştı. Hatta Mustafa 
arkadaş; “Sadece Sait’le ikimiz değildik, üç kişiydik.  Yüksek Seçim 
Kurulu hâkimi de partimizin bir taraftarı gibi bizimle birlikte söyledik-
lerimizi korumaya çalıştı.”, dedi.

Demek ki insanlarla yüz yüze, sıcak temas kurunca, gerçekleri anla-
tınca ve o gerçekler uğruna hayatınızı ortaya koyduğunuzu sözünüzle, 
sesinizle, duruşunuzla gösterince, insanlar size inanıyor, yoldaşlar, bir 
anda inanıyor. İşte bunu sağlamamız gerekiyor.

O bakımdan, kitle içinde olmamız gerekir, devrimci ortam içinde ol-
mamız gerekir. Kitlelerden asla kopuk olmamamız gerekir. O sebepten 
teorimizi, tezimizi her yerde açıkça, cesurca anlatmamız, savunmamız 
gerekir. Hiçbir yerde sakınmamamız gerekir. Çünkü bizim teorimiz, 
nereye gidersek gidelim, içtenlikli olmak kaydıyla, Tayyipgiller’le ve 
mevcut Parababaları düzeniyle herhangi bir çıkar bağı olmamak kay-
dıyla, herkesi etkiler ve onları inandırır. Gerçeğin böyle bir gücü var, 
yoldaşlar. Yeter ki yüz yüze yakın temasla biz onlara gerçeği göstere-
lim. O bakımdan son derece aktif, atılgan, cesur, atak olmalıyız. Tabiî 
teorimizi de çok iyi bilmeliyiz. Bu da okumakla olur, öğrenmekle olur. 
Okumazsak teorimizi vurucu şekilde, etkileyici şekilde savunamayız.
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Hz. Muhammed’in kurduğu İslamiyet
Tarihsel bir Devrimdir

Konumuzun başına dönersek, yoldaşlar...
İnsanlık ne zaman o 5500 yıllık sınıfsız toplumdan sınıflı topluma 

geçiş sürecinde çürümüş, bunalıma girmişse, çıkmaza girmişse İlkel 
Komünal Toplum İnsanları, gelip o çürüyen Medeniyeti ortadan kaldır-
mışlardır ve insanlığa yeni bir soluk getirmişlerdir. Bir Rönesans yarat-
mışlardır. Yani o 5500 yıllık süreçte bile İlkel Sosyalizm, kendisi yok 
olurken, insanlığı korumuştur.

Tarih boyunca niye onlarca, yüzlerce devlet kuruldu ve art arda yı-
kıldı?

Çünkü onlar sınıflı toplumun bataklığına, pisliğine battıkça çürüdü-
ler. Hem sömürü azgınlaştı hem insanlar kalitece insanlıktan çıktı. Ya-
lan, düzen, riya, vurgun, aldatma artık insanları insan olmaktan çıkardı. 
İşte o aşamada toplum iç karışıklıklar, iç savaşlar içinde çalkalanma-
ya başladı. İlkel Komünal Toplum insanları, sosyalist toplumdan çıkıp 
gelip vurdular, yıktılar o çürümüş Medeniyeti. Onun yerine yeni bir 
Medeniyet kurdular yahut da o Medeniyeti Rönesans’a uğrattılar. Yani 
sömürü ilişkilerini ılımlandırdılar. İşte Osmanlı Devleti de 600 yıl bu 
sayede varlığını sürdürebildi.

Demek ki, sosyalizm 5500 yıllık süreçte insanlığı korumuştur. Çü-
rüyen insanları tasfiye etmiş; onun yerine sağlıklı, dürüst, yüksek insani 
erdemlere sahip insanlar sunmuştur, ahlâki değerler sunmuştur toplu-
ma. İşte Hz. Muhammed’in önderlik ettiği İslamiyet de böylesine bir 
devrimdir. 

Önderimiz, bu çürüyen Medeniyetleri yıkıp onun yerine insanlığa 
soluk getiren yeni vuruşlara, yani İlkel Sosyalizmin gelip yeni Medeni-
yet yaratışlarına ya da rönesansa uğratışlarına “Tarihsel Devrim”, di-
yor. O zamanlar Sosyal Devrim yok. Tarihsel Devrim diyor bunlara ve 
devrimler, Marks Usta’nın dediği gibi; “Tarihin lokomotifleridir”, 
yoldaşlar.

İşte İslamiyet de böylesi bir Tarihsel Devrim. O yüzden biz, Hz. Mu-
hammed’in gönlünden sosyalizm geçer, sosyalizm yatar gönlünde, diyo-
ruz. Ama bizim dışımızda kimse bunu anlamıyor ki. Ne ilahiyatçılar an-
layabilir, ne Sosyalist-Marksist geçinenler anlayabilir... Onların gerçek 
Marksizmle ilgileri yok çünkü. Bilimle ilgileri yok onların, yoldaşlar. O 
bakımdan onlar ne Tarihimizi bilirler, ne İslamiyet’i bilirler, ne Sosya-
lizmi bilirler, ne Marksizm-Leninizmi bilirler. Kulaktan dolma veyahut 
ansiklopedik düzeyde bilgilerle ömürlerini gelip geçirirler onlar.
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Sosyalist geçinenlerin bilim yoksunluğu:
Emek, Barbarlık, Genel Grev kavramları üzerine

Daha onlara biz “emek”le, “emekçi”nin farkını bile öğretemedik, 
yoldaşlar. 50 yılda bu farkı öğretemedik...

Diyorlar ki; “Emek Örgütleri”.
Yahu emek nedir?
Emek değerdir, eşittir değer. Marksist değer teorisine göre, emeğin 

dışında bir değer yok, her şey bir emektir. Bu da bir emek (gözlüğünü 
gösteriyor), bu da bir emek (mikrofonu gösteriyor), bu yanan ampuller 
de bir emek.

Nedir?
Maddeleşmiş, kristalize olmuş emektir onlar, arkadaşlar.
Biz emek dostu değiliz. Emek dostları… Hayır, emek dostu deği-

liz biz. Emeğe tapınan Parababalarıdır. Çünkü emeğin karşılığını öde-
meden, gasp eden, küpleyen onlardır.

Biz emekçinin dostuyuz, emeği yaratanın dostuyuz biz.

(Alkışlar…)

Biz diyoruz ki; emekçinin yarattığı değer kendinin olsun, kimse kar-
şılığını ödemeden onun yarattığı emeği gasp etmesin. Daha bu farkı 
bile anlatamadık, yoldaşlar. Yani Marksizmin alfabetik düzeyde doğru-
larını bile bilmez bunlar.

Hâlâ, bildirilerine bakın, Barbarlık diye küfrederler, küfür anlamın-
da kullanırlar.

Hayır, Barbarlık ilkel komünal toplum demektir. Barbar insan, İl-
kel Sosyalist insan demektir. Barbar insan Tarih yazmaz. Osmanlı’nın 
bile ilk Tarihçileri, 1400’lü yıllarda Tarih yazmaya başlarlar, bildiğimiz 
gibi. Çünkü okuma yazma bilmez. Ne Alparslan okuma yazma bilirdi, 
ne Osman Bey, ne Orhan Bey. Barbar insanın okumayla, yazmayla il-
gisi yok ki...

Sınıflı toplum insanları da çürümüş Medeniyetini gelip bir vuruşta 
iskambilden şatolar gibi yıkan o İlkel Komünal Toplumun yiğit, mert 
insanlarını korkunç canavarlar olarak görür. Öyle tahayyül eder bilin-
cinde, öyle düşünür, öyle yaratır. O yüzden Barbarı korkunç, kan dökü-
cü insanlar olarak anlatır. Hâlbuki tam tersine; toleranslı, yiğit, doğase-
ver, fedakâr, dürüst, mert insandır Barbar insan. E bunu bile öğreteme-
dik biz Türkiye sol ortamına.

Hala “Genel Grev yapacağız”, diyorlar, hayat duracak.
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Yahu hayat durduğu zaman kim zarar görür hayatın durmasından?
Parababalarının hepsinin altında lüks arabaları var, helikopterleri 

var, her türlü hizmetkârları var, kilerleri dolu.
Hayat durursa kim zarar görür bundan?
Ezilen ve sömürülen işçilerimiz, esnaflarımız, memurlarımız.
Bu hak mı, ilericilik mi?
Zerresi değil. Usta’mız ne diyor; “Genel Grev anarşist palavrası-

dır.”

(Alkışlar…)

Devrimciler, Parababalarına karşı bir işyerinde örgütlenir, haklarını 
almak için grev yapar, direniş yapar, işgal yapar. Budur devrimci olan. 
Ve mevcut siyasi örgütlenme belli bir aşamaya geldiği zaman silahlı 
ayaklanma yapar, silahlı isyan yapar. Marksizmin-Leninizmin bilimi 
bunu öğretir bize. Ama bizim dışımızda hiç kimseye bunu anlatamadık 
ki... Öğrenmeye niyeti de yok insanların.

O bakımdan onların hepsiyle biz apayrı dünyanın insanlarıyız. İnsa-
ni değerler olarak farklıyız, ahlâki erdemler olarak farklıyız, mücade-
le anlayışımız yönünden farklıyız, siyasi teorimiz yönünden farklıyız, 
yaşayışımızla farklıyız, duruşumuzla farklıyız, biz her şeyimizle fark-
lıyız yoldaşlar. Biz Marksist-Leninistiz diyorsak, bunu laf olsun diye 
söylemiyoruz ki. İnsanlığın kurtuluş bilimi olduğu için biz bu teoriyi 
savunuyoruz.

Marksizmi benimsemeyen, mevcut kapitalist sistemi anlayamaz, bu 
düzenin işleyişini anlayamaz, bu düzenin ekonomik sistemini asla an-
layamaz. Sömürüyü anlayamaz, bu düzenin artıdeğer sömürüsü üzerine 
kurulduğunu anlayamaz.

Leninizmi bilmeyen emperyalizmi anlayamaz ve devrimci partinin 
ne olduğunu anlayamaz. Devrimci mücadele tarzının ne olduğunu an-
layamaz, devrimci örgütlenmenin ne olduğunu anlayamaz ve devrimci 
partinin görevinin ne olduğunu anlayamaz. Ulusların Kaderlerini Tayin 
Hakkının ne olduğunu anlayamaz.

O bakımdan bizim dışımızdaki hareketler hiçbir şeyi, dünyanın ve 
Türkiye’nin hiçbir olayını doğru çözüp, doğru kavrayamamaktadır.

Zaten Sahte KP ve HÖC dışında, tamamı Amerikancı Kürt hare-
ketinin yörüngesine girip, devrimci olmaktan çıkıp uzaklaşıp gittiler. 
PKK’nin ibrikçileri oldular onlar. Artık Sol’lukla falan hiç ilgileri kal-
madı. Onların lügatinde ABD-AB Emperyalizmi geçmez. Onların lüga-
tinde Ortaçağcılığa karşı olmak geçmez. Onların lügatinde antişovenist 
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olmak geçmez, bulunmaz. Onlar emperyalizmin yandaşı artık, devrim-
cilikle uzaktan yakından ilgileri kalmadı.

“Kültür Merkezi Komünisti” Sahte KP’nin
iler tutar bir ideolojisi var mıdır?

Bazı iyi niyetli arkadaşlar, bu Sahte KP’yi de sosyalist, komünist 
sanıyorlar. Biz Sahte diyoruz. Çünkü bunların gerçek TKP’yle zerre 
ilgileri yok. Biz 1921’de en genç kurucu olan Hikmet Kıvılcımlı’nın 
öğrencileri ve devamcılarıyız. 1925 Akaretler Kongresi’nde ise Genç-
likten Sorumlu Merkez Komite Üyeliğine getirilen Kıvılcımlı Usta’nın 
devamcılarıyız. O bakımdan kadroca, gelenekçe, kültürce, ideolojice 
gerçek TKP’yi savunan ve onun meşru mirasçısı olan sadece biziz. 

(Alkışlar…)

Bunlar eski TİP döküntülerinin bir araya gelmesiyle oluşan bir ha-
reket. O bakımdan bunlara biz Yeni Sahte KP, yahut da Yeni Sahte 
TKP diyoruz.

Eskisi de İsmail Bilen-Zeki Baştımar’ın Sahte TKP’siydi bildiği-
miz gibi.

Şimdi bu yeni sahte KP 53 bin oy aldı ya 1 Kasım seçimlerinde, 
yeniden bir havaya girer oldular. Oysa 13 binden 53 bine oylarının yük-
selmesinin tek sebebi, 7 Haziran’da HDP’ye verdikleri ödünç oyların 
geri gelmesiydi. Yani bir oy artışı falan sağlamış değiller. Yani bunların 
arasında, en karşı görüneninin bile, böylesine bir doğal geçirgenlik var. 
Çünkü bunların belli görüşü yok ki...

Siz bu Yeni Sahte TKP’lerin, KP’lerin mesela Kürt Meselesi’nde 
ne dediklerini, görüşünü biliyor musunuz?

Kendileri de bilmez.
Ermeni Meselesi’nde ne diyor?
Bilmezler.
Kıbrıs Meselesi’nde?
Bilmezler.
Mustafa Kemal, Birinci Kuvayimilliye, Kurtuluş Savaşı bu konuda-

ki görüşleri ne?
Bilinmez yoldaşlar. Ben bunlara “siyasi yuvarlaklıklar hareketi” 

diyorum. Bunların bütün tezleri birer top...

(Alkışlar…)
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Ne tarafa yuvarlarsanız o tarafa gider. Yani bir yönü, bir şekli yok. 
Mesela 3 sene önce Aydemir Güler’in (bu Yeni Sahte TKP’nin iki şe-
finden biri değil mi? Öbürü de Okuyan mı? Evet.) ANF’ye verdiği bir 
röportaj var. Yani PKK önünde bir çöküş, bir teslimiyet röportajı o, yol-
daşlar. Yani bunlar mızıldanacak olur, bir ayar verir PKK-HDP bunlara, 
hemen hizaya gelirler bunlar.

1 Kasım sonrası da Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde bir 
söyleşi yapmış. Bunlara bir de “Kültür Merkezi Komünistleri” diyo-
rum veyahut “sosyalistleri”, diyorum. O Kadıköy’deki lüks, tarihi gü-
zel bina olduğu sürece, bir Kültür Merkezi Komünizmi olacak. Yani 
orada geyik çevirecekler hem de en keskininden, icabında komünistiz 
bakın biz de... Gönül ferahlatacaklar bunlar. Başka da bir eylemlilikleri, 
mücadeleleri yok, bir anlayışları, bir teorileri de yok.

Ankara’daki söyleşisi de Toplumsalses’te yayımlanmış, oradan 
okuyorum. Şöyle demiş Aydemir Güler:

“Aydınlık olan tek şey, Komünist Partinin aldığı oylardır.”
Yani bizi de karanlıklar cephesinde gösteriyor, aydınlık olan tek şey 

oymuş.
Peki hafız, nasıl aydınlandın sen? Tayyip’in ampulü mü aydınlattı? 

Ne aydınlattı seni?
Söyle de biz de aydınlanalım. Yani gördüğümüz gibi, bu laf olmadı-

ğı gibi dürüst de değiller.
Evet.

“Seçim sonuçları açıklandığında CHP, HDP, TÜSİAD tebrik 
kuyruğuna girmese o akşam başka bir şey olurdu. Bu bir karar-
dır.”

Peki, varsayalım ki bunlar o akşam tebrik kuyruğuna girmedi, ne 
olurdu?

CHP, Sorosçu olmaktan mı çıkardı?
TÜSİAD, Parababaları örgütü olmaktan mı çıkardı?
MHP faşist Kontrgerilla örgütü olmaktan mı çıkardı?
HDP Amerikancı Kürt hareketinin legal örgütü olmaktan mı çıkardı?
Ne olurdu yani girmese?..
Yani laf söylemiş olmak için, laf söylüyor.
Amerikancı düzen partilerinden, Parababaları örgütlerinden Ameri-

kancı iktidar partisine karşı tavır almalarını bekliyor. Bu da Komünist 
tavır oluyor güya. Gülünür buna sadece. Bu liberal tavır yahu! Bu dö-
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nek Hasan Cemal’lerin, Cengiz Çandar’ların Altan Biraderlerin tavrı. 
AKP’ye karşı parlamentoda muhalefet birleşsin, birlikte hareket etsin 
filan... Böylece de onun azgınlıklarını frenlesin, durdursun. Zavallılığı 
görebiliyor musunuz?..

 “Türkiye bir laboratuvar gibi nereye gidiyor sorusu saçmadır.”

Bakın Türkiye nereye gidiyor sorusu saçmaymış.
İyi de yahu, devrimciler için Türkiye nereye gidiyor sorusu en 

önemli soru değil mi? Nereye götürülüyor Türkiye? Nereye gidiyor? 
Nasıl bir Türkiye’de yaşıyoruz?

Devrimcilerin, düşmanı tanımak ve gerçekten halkına, vatanına sa-
hip çıkmak istiyorsa bunu bilmek en önemli, birincil görevi değil mi? 
Bu soru saçmaymış...

Peki, neymiş:

“Biz ne yapabilirizdir soru ve buna yanıt için çalışırsınız.”

Yahu Türkiye ne yöne gidiyor, sen bunu bilmezsen, ne yapacağını 
nasıl bileceksin?

Diyelim ki Türkiye Batıya gidiyor, sen Doğuya doğru bir mücadele 
hattı, yürüyüş tutturursan ne olacak?

Düşmanın durumuna ve mevzilenmesine göre devrimciler strateji 
belirlemez mi?

Belirler. Ama bu laf etmiş oluyor. Yani sol laf etmiş oluyor bunları 
söylemekle.

Evet, bir cümle daha okuyalım da yeter diyelim, daha fazla gereksiz:

“Sosyal demokrasi tekbir getirelim diyorsa tablonun sonudur.”

Yahu ne tablosunun sonu? Tekbir getirelim diyorsan tablonun nasıl 
sonu oldu? Ne oldu yani? Hangi tablonun sonu? Tablo dediğin mevcut 
Türkiye’nin durumu mu? Bunun sonu mu olmuş oluyor yani böyle di-
yorsa?

“Bir ulusal hareket başkanlığı tartışabiliriz diyorsa bu tablonun 
sonudur.”

Yani bunlar laf mı, yoldaşlar? Yahu bir ortaokul öğrencisine, sosya-
lizmi kitaplardan, ders kitaplarından, ansiklopedilerden az çok öğrenen 
bir ortaokul öğrencisine; Türkiye’nin şu anki, 1 Kasım seçimleri son-
rası, siyasi-ekonomik durumunu özetleyen, anlatan bir kompozisyon 
yaz deseniz, inanın şundan çok daha tutarlı, sistematik, aydınlatıcı yazı 
yazar. İşte bu sol laf söylemiş oluyor, izleyenler de devrimci önder diye 
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dinliyorlar.

“Ondan sonra da soru cevap bölümüne geçildi söyleşinin.”, di-
yor Toplumsalses

Sorular soruyorlar, akıl dane böyle cevaplar veriyor. Onlar da, a ne 
büyük, ne iyi önderimiz var, diye avunuyorlar, arkadaşlar.

Yani ideolojik ve entelektüel seviye bu. Bu en ayık görünenlerden, 
görünenlerinden bizim dışımızdaki sol hareketin. Gerisini varın siz dü-
şünün artık...

“Bir ulusal hareket başkanlığı tartışabiliriz diyorsa tablonun sonu”y-
muş.

Yahu, HDP bir yıldır, bir yılı aşkın bir süredir başkanlığı tartışırız, 
diyor. İmralı’daki Öcalan diyor. Sinemacı Sırrı Süreyya diyor, HDP’nin 
bütün yetkilileri diyor. Şimdi yine diyorlar. Öyle değil mi?..

Öyle.
Onlar için ideoloji, tutum, Türkiye’nin ne olduğu, nasıl yönetildiği 

falan zerrece önemli değil. Sadece alışveriş. Ne alabiliriz karşılığında 
yani.

“Gezi İsyanımız AKP’ye karşı bir isyana dönüştü, buna izin ve-
remezdik” diyen, bunun karşılığında Bülent Arınç’tan teşekkür alan 
bizzat Demirtaş eşbaşkanlığındaki HDP değil mi?

Ama ne HDP’nin siyasi kimliğini, karakterini biliyor ne CHP’nin. 
Sosyal demokrasiymiş… Ne sosyal demokrasisi? Bunlar... Bakin ama 
bizim söylemimiz ne kadar farklı, bak. İşte 10 dakikalık konuşmamızda 
bile ne diyoruz:

“Meclisteki Amerikancı dörtlü çete”, diyoruz.

(Alkışlar…)

“Bunlar hainane bir oyun oynuyorlar. (Alkışlar…) Ve Amerika’nın, 
efendilerinin kendilerine verdiği rolü oynuyorlar, görevi yapıyorlar” 
diyoruz.

Devrimci tutum, devrimci söz, devrimci duruş budur. İşte böylesine 
teorimizi bileceğiz, hakkımızı her yerde isteyeceğiz. 

Gerçek İslam’ın, Kur’an’ın, Hz. Muhammed’in ve
Dört Halifenin tek meşru mirasçısı, savunucusuyuz
Tabiî bunlar (aynı cümlede birbirinden farklı birkaç tane bunlar var. 

Hangisi kimi anlatıyor, açılmalı) bir de şeye mızıldanıyorlar. Biz TRT 
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konuşmalarımızda anlattık ya; bunların Yezit-Muaviye İslam’ının, CIA 
Pentagon İslam’ının temsilcisi olduğunu, Kur’an’la, Hz. Muhammed 
İslamıyla ilgisi olmadığını bunların. Biz güya dincilik yapmış oluyoruz 
bunlara göre.

İslamı bilmiyor ki adam... Biz o hainlerin elindeki ve halkı kandır-
mada kullandıkları en büyük silahı onların elinden alıyoruz.

Ve gerçek İslam eğer bir Tarihsel Devrimse, Hz. Muhammed’in 
gönlünde de sosyalizm yatıyorsa, onu niye ortaya koymayalım?

Niye bu anlamda biz Hz. Muhammed’in de meşru mirasçısı ve de-
vamcısıyız demeyelim?

Geçenler de Yaşar Nuri Öztürk yazdı makalesinde.
Ne diyor?
Modern dünyanın en büyük İslam düşünürü Pakistanlı Muhammet 

İkbal, Kapital için ne diyor Mustafa Yoldaş?
Mustafa Şahbaz Yoldaş: Vahiysiz Kur’an.
Nurullah Ankut Yoldaş: Vahiysiz Kur’an diyor.
Marks için?
Mustafa Şahbaz Yoldaş: Cebrail’siz Muhammed.
Nurullah Ankut Yoldaş: Cebrail’siz Muhammed, diyor.
Neden?
Yaşar Nuri de oradan hareketle; “İnsanlık komünizmi yeniden 

sahneye çağıracaktır!”, diyor.
Yani bir namuslu ilahiyatçının gördüğünü bile görmekten acizler, 

zavallılar. Bilmiyorlar ki...
Bakın biz, Abdullah Bin Mübarek’in sözünü astık bütün parti şu-

belerimize pankartlar olarak.
Bize dava açtılar değil mi?
Niye?
Onlara küfür gibi gelir çünkü o. Onların elinde halkı kandırmada 

kullanılan en büyük araçtır İslamiyet. Biz gerçek İslam’ı söyleriz.
Hep aktarıyoruz, ne diyor Hz. Muhammed?

“Kazancının sadece kendine ve bakmakla yükümlü olduğun in-
sanlara yetecek kadarını bırakacaksın, gerisini dağıtacaksın.”

Bu sosyalizm değil mi, yoldaşlar?
Kendi geçimine, zaruri ihtiyaçlarının karşılanmasına yetecek olanını 

bırak, gerisini dağıt, diyor. Mal küpleme, istifleme. “Kenz” diyor mal 
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küplemeye, bundan kaçının, diyor.
Yine ne diyor Nas Suresi’nin yanlış hatırlamıyorsam 71’inci Ayet’i?

“Biz rızk konusunda insanları farklı farklı kıldık”, diyor.

Yani kimine az verdik, kimine çok. Yani sen kazanmadın, biz verdik, 
diyor. O mala mülke sen sahip değilsin, onların hepsi bizim, sana biz 
verdik.

Ve devam ediyor:

“Verdiklerimizi ellerinin altında bulunanlara dağıtmıyorlar ki 
geçimde hepsi eşit olsunlar.”, diyor.

Yani servet sahibine de diyor ki, asla o servet senin değil. Onu ben 
verdim.

Onu ne yapacaksın?
İhtiyacı olana ve özellikle emrinin altındakilere, elinin altındakilere 

dağıtacaksın. Geçimde herkes eşit olacak, diyor. Geçimde eşitlik... Yani 
maddi yaşamda eşit olacak herkes, diyor.

Sosyalizm bu değil mi?
Ama ne yapsın, içine girdiği Köleci Toplum daha fazlasına izin ver-

miyor ki. Bir kişinin gücü ancak o kadarına yeter. Onu başaramayaca-
ğını görünce, idarenin zoruyla 40’ta birini bari alalım Müslümanların 
Beytülmaline (Ortakmalevine); onu dağıtalım, diyerek zekâtı 40’ta bire 
indiriyor. Yani bir yıllık kazancınızın 40’ta birini vereceksiniz, diyor, 
idareye. Bazı toplumcu, halkçı İslam alimleriyse Kur’an’ın ve Hz. Mu-
hammed’in ruhuna, göreceli de olsa, daha yakın bir yorum getiriyorlar 
zekat meselesine. Diyorlar ki, bir yıllık kazancınızın değil, mevcut mal 
varlığınızın tümünün 40’ta birini vereceksiniz zekat olarak. Zekatta 
doğru İslami oran budur.

Hiçbir Kur’an Ayetinde 40’ta bir diye bir ibare geçmez. Ancak Ha-
diste geçer. Onu da çaresizlikten söylemiş Hz. Muhammed.

Ve Hz. Muhammed ölür ölmez, anında, zekâta bile isyan ediyor bazı 
kabileler. Zekât vermeyeceğiz. Tamam, İslam’ın diğer şartları kabulü-
müz ama zekât vermeyiz biz, diyorlar. Daha önce de söylediğim gibi, 
Hz. Ebu Bekir ordu gönderiyor, askerle tepeliyor onları.

Biz buradan neyi anlıyoruz?
İslamiyet’in Tarihsel bir Devrim olduğunu.
İlkel Komünal Geleneklerinden kaynaklanıyor Hz. Muhammed’in 

bu düşüncesi, bu ruhiyatı. İlkel Sosyalizmin ruhunu taşıyor ve onu ege-
men kılmak istiyor dünyaya, onun için çabalıyor. Cenneti bu dünyada 
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yaratmak istiyor. Öbürleri, cennet-cehennem korkusu, hep insanları bu 
yola getirebilmek içindir. Bütün ibadetlerin amacı, insanları bu yola ge-
tirebilmek içindir.

Şu anda bir de “İslam’da şiddet” konusu çok tartışılıyor, değil mi?
Tabiî İslam’da şiddet var. Çünkü Hz. Muhammed, cenneti dünyaya 

hâkim kılmak istiyor, cennet düzenini. Onun için dininin bütün dün-
yada egemen olmasını istiyor. İnsanların mutluluğu buradan geçer, o 
yüzden biz Allah’ın bu dinini tüm dünyaya yaymalıyız, diyor. Açık...

Yine yanlış hatırlamıyorsam Enfal Suresi 39:

“Fitne sona erinceye kadar ve Allah’ın dini dünyanın tamamın-
da egemen oluncaya kadar cihat edin.”, diyor.

Bundan dolayı biz kınayabilir miyiz Hz. Muhammed’i?
Hayır.
Nasıl biz; Proletarya Enternasyonalizmi diyorsak, İşçi Sınıfının 

davası uluslararası bir davadır, diyorsak; Emperyalizmin, sömürü-
nün, vurgunun dünyadaki kökünü kazıyacağız, diyorsak, o da kendince 
çağı içinde bunu söylüyor.

Ama bazı soytarılar, sözüm ona ilahiyatçılar; İslam’da şiddet yoktur, 
diyorlar.

Hayır, var. Bütün dinler zaten aynı şeyi amaçlar. Özellikle benim İn-
san Yapımı Dinler ya da Yapay Dinler diye adlandırdığım kişi yapımı 
dinler bunu amaçlar.

Musevilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet’in dışındaki dinler, Doğal 
Dinler, Toplum Dinleridir. Toplumun ortak üretimiyle oluşan ve sü-
rekli değişen dinlerdir. Toplumun gelişmesiyle birlikte değişen dinler-
dir bunlar.

Ama kitaplı dinler, kitaptaki sözler için “Allah kelamıdır” diyen, ge-
nel geçer, ebediyete kadar değişmez doğrulardır bunlar diyerek, ortaya 
kurallar, kanunlar, ayetler koyan dinler, insan yapımı dinlerdir. Bunla-
rın hepsi de kendilerini tüm dünyaya egemen kılmak isterler, hepsinde 
bu amaç vardır.

Haçlı seferleri neyin sonucuydu?
Bunun sonucu.
Ve sömürgeciler her gittikleri yere askerler, tüccarlar, rahiplerle be-

raber gitmediler mi?
Gittiler.
O sebeple hiçbir din laik olamaz. Laik olmak dinin özüne aykırı-
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dır. Çünkü her din, değişmez en yüce doğruların kendisinde olduğunu 
kabul eder. Onu kabul etmediği anda zaten din olmaktan çıkar. O yüz-
den başka türlü bir yaşam biçimine izin vermez.

Ha o zaman biz ne yapacağız?
Laikliği savunacağız.
Din, her insanın özel alanını ilgilendirir. İnsanlar nasıl inanırlarsa, 

nasıl ibadet ederlerse edecekler. Usta’mız da diyor ya; “İnsanlar iba-
detlerinde nefes alır su içer gibi özgür olacak.” Hiç kimse ona karış-
maz, müdahale etmez. Ama toplum düzeni; aklın, bilimin, insanlığın 
ortak değerlerinin anlayışı doğrultusunda oluşturulacak. Laiklik budur. 
Bizim savunduğumuz devrimci laiklik budur. Dine asla baskı yok.

Orada da, TRT çekimleri sırasında da, bir TRT görevlisi, tabiî mev-
cut iktidarın anlayışı çizgisinde yahut onun anlayışına sahip bir görevli, 
konuşmamızı dinlemiş çekim sırasında; “Beğendim, çok güzel konuş-
tunuz.”, dedi.

“Siz dine baskı yapmayı düşünmüyor musunuz? Dine baskı yapıl-
masına karşı mısınız?”, dedi, bize.

Dedim;
“Elbette karşıyız. Biz hiçbir şeyi taktik olsun diye söylemeyiz. Biz 

ne söylersek, o bilincimizden, yüreğimizden geçmiştir ve oradan dili-
mize dökülmüştür. Bizim öz düşüncemizdir.”, dedim.

“Ve Marks; “Dini yapıya baskı, dine olan ilgiyi arttırır.” derdi.
“Kaldı ki, bir insanın inancına, düşüncesine yapılabilecek baskı, o 

insanın kişiliğine yapılmış en büyük hakaretlerden, zulümlerden biri-
dir. Biz bunu kesinlikle tasvip etmeyiz, böyle bir şeye sonuna kadar 
karşıyız. Ama biz laikliği savunuruz. Laiklik anlayışımız da biraz önce 
tarif ettiğim gibidir.”, dedim, tanımladım. Metin Yoldaş’la beraber otu-
ruyorduk. Şaşırdı.

Ama bilmiyor ki, gerçek devrimcilerin neyi savunduğunu. Marksiz-
min neyi savunduğunu bilmiyor ki adamlar... Sanıyorlar ki, devrimciler 
gelince dini yasaklayacaklar. Parababalarının propagandası bu. Bu kara 
propaganda, psikolojik harekâtla bize düşman ediliyor kitleler ve böyle 
kazanıyorlar seçimleri.

Otobüs yolculuğunda sözünü ettiğim kadın da sanıyor ki, Tayyip-
giller’in dışında herkes dinini yaşamasına engel, karşı. O yüzden aç 
dururum ama dinimi yaşarım, bu adamın peşinden giderim, diyor.

İşte insanları bu çıkmazdan, bu kalıptan kurtarmamız lazım.
Abdullah Bin Mübarek’in çağdaşı bir İslam düşünüründen daha bir 
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iki sözünü aktararak örnek vereyim ve bu konuyu geçeyim, yoldaşlar. 
Fudayl bin İyaz. Vefatı MS 803. Aşağı yukarı Abdullah Bin Müba-
rek’le aynı çağda yaşamışlar ve tanışırlar birbirleriyle. Sözlerini akta-
rıyorum:

“Allahuteala’nın kitabı Kur’an-ı Kerim’den bir ayet okuyup 
onunla amel etmek, amel etmeden milyon kere Kur’an’ı hatim yap-
maktan bana daha sevimlidir.”

Demek ki, önemli olan burada söylenenleri uygulayacaksın haya-
tında, diyor. Okumanın, uygulamadıktan sonra bir anlamı yok, diyor.

“Bir mümini sevindirmek ve onun bir ihtiyacını gidermek, bir 
ömür ibadet etmekten bana daha sevimlidir.”, diyor.

Düşünebiliyor musunuz, yoldaşlar insan sevgisini ve fedakârlığı... 
“Bir müminin ihtiyacını gidermek, bir ömür ibadetten daha sevimli 
bana.”, diyor.

“Zühd ehli olmak (dünya sevgisini terk etmek), yer ve gök ehli-
nin ibadet etmesinden bana daha sevimlidir.”

Yani bütün yeryüzündeki insanlar ve gökyüzündeki varlıklar birlikte 
ibadet etseler bile dünya malına, dünya mülküne önem vermemek, ona 
tapınmamak benim için daha sevimlidir, o ibadetten daha sevimlidir, 
diyor.

“Bir kuruş haramı terk etmek, sahibine vermek; bana helal mal 
ile iki yüz defa hac etmekten daha sevimlidir.”, diyor.

Düşünebiliyor musunuz, yoldaşlar... Bir kuruş haramı sahibine, ger-
çek sahibine vermek helal mal ile yapılmış iki yüz defa hac etmekten 
daha sevimlidir, diyor.

Yani İslamiyet’in bu yönünü, İlkel Komünal Geleneklerini savunan 
düşünürler, İslamiyet’in ruhunu anlayan düşünürler, işte bunları söyler-
ler, bu anlayışta olurlar.

Ama Muaviye-Yezit, Pentagon-CIA İslam’ı tamamen İslamiyet’in 
bu ruhunu reddeder.

Geriye ne kalır?
Geriye şiddet kalır, başörtüsü kalır, kara çarşaf kalır, sarık kalır, cüb-

be kalır, hac kalır, namaz kalır... Boş yani. İçi boş. Sadece bir suret kalır, 
kabuk kalır geriye.

İşte istediği gibi kullanabilmek, yönlendirebilmek için “Yeşil Ku-
şak Projesi” çerçevesinde böyle bir anlayışla doktrine etti ABD Em-
peryalistleri insanlarımızı. Ve Tayyipgiller’in seçim zaferlerini bu ze-



246

min sağladı.
Adam parti kurduktan 14 ay sonra hem birinci parti hem de tek ba-

şına iktidar oldu.
Bu nasıl olur yahu?..
İşte böyle oluyor, yoldaşlar. CIA oradan yönlendirmeyi yaptı mı, bü-

tün örgütler, bütün medya, genç yoldaşımın da biraz önce anlattığı gibi, 
rüzgârı o yöne doğru savurdu mu, zaten kandırılmaya hazır, düşünmek-
ten alıkonmuş insanlar bir anda mezbahaya koyun sürülerinin koştuğu 
gibi oy sandıklarına koşuyorlar. Kendi zalimlerine, kendi vurguncula-
rına, kendi sömürücülerine oy yağdırıyorlar ve kendi katillerine, kendi 
evlatlarının katillerine oy yağdırıyorlar. İşte bu sayede oluyor bunlar. O 
bakımdan biz, Hz. Muhammed ne kadar Müslümansa o kadar Müslü-
manız ve aynı anlayışa sahibiz.

(Alkışlar…)

Ve gerçek İslam’ın, Kur’an’ın, Hz. Muhammed’in ve Dört Halifenin 
tek meşru mirasçısı, savunucusuyuz.

(Slogan: Davamız Halkların Kurtuluş Davasıdır... Alkışlar…)

Tarihsel Devrim’le Sosyal Devrim arasındaki fark
Yoldaşlar,
Dedik ki, insanlık 14’üncü Yüzyılın sonunda, 15’inci Yüzyılın ta-

mamı sürecinde ve 16’ncı Yüzyılın başında İngiltere’de kapitalizme 
geçti. Ondan sonra artık Medeniyetlerin tümden çöküşü, yıkılması, 
yok olması sona erdi. Ondan sonraki devrimlere biz o yüzden “Sosyal 
Devrimler” diyoruz. Egemen sınıf çöküyor, onun yerine devrimci sınıf 
iktidara geliyor. Toplum böyle kurtuluyor ve böyle ilerliyor. Tarihsel 
Devrimlerle Sosyal Devrimlerin farkı burada, arkadaşlar.

İlk defa bir sosyal devrimle kapitalizm feodaliteyi İngiltere’de alt 
etti, iktidara geldi. Ondan sonra bildiğimiz gibi kara Avrupası’na ya-
yıldı burjuva devrimleri, kapitalist devrimler, sosyal devrimler. Mede-
niyetler yıkılmadı, ülkeler batıp yok olmadı. Egemen sınıf yıkıldı; feo-
dalite yıkıldı onun yerine burjuvazi iktidara geldi. O bakımdan bunlara 
Sosyal Devrim, diyoruz.

Bu farkı sadece Marks-Engels, Lenin ve biz, önderimiz Kıvılcımlı 
ve biz devamcıları biliriz. Başkaları bilmez bunu. O yüzden ne Marksiz-
min ruhunu anlayabilirler, ne Leninizmi anlayabilirler, ne Türkiye’yi, 
ne Osmanlı’yı anlayabilirler... Ne insanlığın başından neler geçtiğini 
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anlayabilirler, ne Tarihi anlayabilirler. 
İşte biz bilime ısrarlıca sahip çıkıyorsak, bundan dolayı sahip çıkı-

yoruz; bize yol gösterici kılavuz, önder rolü oynayarak hizmette bulu-
nuyor. Bunu reddettiğimiz anda şaşırırız. Bizim görevimiz, o bilimin 
temel ilkelerine sahip çıkmak ve oradan hareketle teoriyi geliştirmektir. 
Çünkü dünya, emperyalist sistem, toplumdaki ve dünyadaki sosyal du-
rum devamlı gelişiyor. O gelişmeye ve değişmeye uygun olarak teoriyi 
geliştirmek gerekir. O da, o değişiklikleri, o yolu, o gidişi doğru görüp 
sebep-sonuç ilişkileriyle kavramak ve teoriye dökmek demektir. Yani 
onları çözümlemek, sonuç çıkarmak ve devrimci yöneliş belirlemektir 
oradan. Yani ideoloji oluşturmaktır. Devrimci teori böyle gelişir ve biz 
bunu yapıyoruz. Önderimiz ve bizler böyle davranıyoruz. Ama onların 
ne bilimle ilgileri var ne başka bir şeyle...

(Slogan: Kızıl Savaş Bayrağı Hikmet Kıvılcımlı... Alkışlar…)

Ütopik Sosyalizm-Bilimsel Sosyalizm
Demek ki kapitalizmle birlikte egemen sınıf olarak Kapitalist Sınıf, 

değer yaratan, ezilen ve sömürülen sınıf olarak da İşçi Sınıfı ortaya 
çıktı, oluştu. İşte onunla birlikte İşçi Sınıfının İdeolojisi demesek bile 
bilimsel olmasa bile ütopik bazda onun çıkarlarını savunan bir düşün-
ce sistemi de oluştu. Buna Ütopik Sosyalizm diyoruz biz. Yani ahlâki 
anlayış yönünden sosyalizmin savunulması, ahlâki değerler olarak sos-
yalizmin savunulması anlamında Ütopik Sosyalizm. Bilimsel temeli, 
yönü yok. İşte bunun İngiltere’de savunucusu Thomas More değil mi, 
yoldaşlar? Eserinin adı “Ütopya”. Zaten adı üstünde; ütopya: yok ülke, 
hiçbir yerde olmayan ülke anlamına gelir. Ve onu savunur. Ahlâklıdır, 
namusludur, dürüsttür ve ahlâk savaşçısıdır. Kralın ahlâksızlığını onay-
lamadığı için yıllarca hapis yatırılır ve sonunda idama götürülür. Yoksa 
kralın ahlâksızlığına, evet meşrudur dese, serbest bırakılacak ve doku-
nulmayacak. Sonuna kadar karşı çıkar ve boynu bir kütüğün üzerinde 
baltayla vurulmak suretiyle katledilir. O kadar cesur, yiğit ki, kütüğün 
üzerine yatırıldığında sakalını itinayla tutar ve öne çeker, boynundan 
uzaklaştırır. “Sakalım idama mahkûm edilmedi. Hiç değilse o kesilme-
sin.”, der. Yani bu kadar rahattır, bu kadar savunduğu yoldan, yolunun 
doğruluğundan emindir ve bu kadar cesurdur. Onu ileride insanlık hep 
saygıyla, sevgiyle anacak, bundan emindir.

İnsanlığa yol gösteren önderler hep böyledir, yoldaşlar. Cesurdur, 
yiğittir, içtenliklidir, merttir, gözünü kırpmadan davası için hayatını 
feda eder. Yine Fransa’da Saint-Simon, Charles Fourier, İtalya’da 
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Campanella, yine İngiltere’de Robert Owen Ütopik Sosyalizmin sa-
vunucuları olmuştur. Önderimiz “Metafizik Sosyoloji Eleştirileri” 
adlı eserinde etraflıca anlatır bu sosyalizmi de.

Ve ondan sonra İşçi Sınıfının gelişmesiyle birlikte Bilimcil Sos-
yalizm ortaya çıkar. Marks-Engels Ustalar, İşçi Sınıfının uluslararası 
planda kurtuluş bilimini ortaya koyarlar. Kurtuluş yolunu gösterirler. 
19’uncu Yüzyılın ilk yarısında olur bu bildiğimiz gibi. 1848’de yayım-
lanan “Komünist Manifesto”yla da bir bilim olarak her yönü dört başı 
mamur bir şekilde ortaya konur. Ve biz buna “Bilimsel Sosyalizm” di-
yoruz. Çünkü artık ütopik bir ahlâk anlayışı, ahlâk öğretisi değil, bir 
bilimdir sosyalizm. Toplum Bilimidir, gerçek toplum bilimidir ve tek 
toplum bilimidir. Toplumu anlamanın başka yolu yoktur. Ne felsefeler, 
ne sosyolojiler anlayamazlar toplumu. Hepsi burjuvaziye hizmet eder 
bu bilimi anlamadığı sürece, bu bilimden uzak durduğu sürece.

Marksizm de kaynağını nerelerden alır?
“Marksizm’in Üç Kaynağı” adlı eserinde ortaya koyar Lenin Usta 

bunu makalelerinde.
Nedir bunlar?
Alman Sistematik Felsefesi, İngiliz Ekonomi Politiği, Fransız 

İhtilalci Tutumu. Bu üçünün bileşkesidir, birleşimidir Marksizm. Üçü-
nün sentezidir. Tabiî geliştirilmişi ve yeni bir platforma ulaştırılmışıdır. 
Artık bir bilimdir.

Bu bilimin ilk devrim denemesi ne zaman olur yoldaşlar?
1871 Martı’nda Paris’te değil mi?
Ama Marks’ın deyimiyle “çocukça saflıklarından” dolayı Prole-

tarya, o Komünayı, o Komünist Toplumu (Paris Komünası denir buna) 
ancak 71 gün iktidarda tutabilir. 71 gün sonra burjuvazi hem kendi ül-
kesine, hem halkına ihanet ederek, Alman ordularıyla el ele vererek, o 
Komünayı yıkar. 

Ve bu devrimin zafer kazanması ne zaman olur? Gerçek anlamda 
devrim yaparak iktidara gelmesi?

1917 Ekim Devrimi’yle birlikte olur ve Lenin önderliğinde gerçek-
leşen bir devrimle olur. Ondan sonra da insanlığı bu bilimcil sosyalizm 
korudu, yoldaşlar.

Emperyalistler, bu sosyalizmi yok etmek için, Ekim Devrimi’ni ve 
Sovyetler Birliği’ni yok etmek için Hitler faşistini sahneye sürdüler. 
Yani Hitler’in ortaya çıkması sadece Almanya’nın, Alman sermayesi-
nin kendi itmesiyle olmadı; bütün emperyalistlerin de ortak çabasıyla 
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oluştu. Ve bütün amaçları, Hitler’in Nazi ordularını Sovyetler’e saldır-
tıp Sovyetleri çökertmek, yok etmekti.

Ama Hitler, Sovyetler’le birlikte kendilerine de saldırınca, mec-
buren ona karşı savaşmak durumunda kaldılar ve o savaşları da sah-
tekârca yaptılar. Dürüstçe, mertçe yapmadılar. Ne zaman ki Kızıl Ordu 
Nazi ordularını kovalamaya başladı Berlin’e doğru, ancak ondan sonra 
Normandiya Çıkarması’nı yaptılar. Orada da sebep Nazi ordularını 
yenmek değil, Kızıl Ordu’nun önünü kesmekti. O amaçla Normandiya 
Çıkarması’nı yaptılar. Nerede önünü kesersek sosyalizmi orada durdu-
rabiliriz, orada bir bent oluşturabiliriz anlayışıyla o çıkartmayı yaptılar.

İkinci Emperyalist Paylaşım Savaşı’ndan sonra hızla gelişti sosya-
lizm, önce Doğu Avrupa’ya sonra da dünyaya yayıldı. Doğu Avrupa 
Devrimlerinin ardından Çin Devrimi geldi 1949’da bildiğimiz gibi. 
Daha sonra Kore Devrimi geldi, Küba Devrimi geldi, Vietnam Dev-
rimi geldi, değil mi yoldaşlar? Hatta Afrika’nın Tanzanya, Kongo gibi 
ülkelerinde bile sosyalizm uygulanmaya başlandı. Afrika’nın Angola 
gibi ülkelerinde bile sosyalizm uygulamaları başladı. Yani sosyalizm 
dünya çapında artık beklenmeye, arzulanmaya başlandı. 

Devrimci parti
Leninist ilkelerden uzaklaşırsa çürüme başlar

Ama ne yazık ki, Sovyetler Birliği’ndeki parti Leninist ilkelere iha-
net ettiği için, sırtını döndüğü için çürümeye başladı, halktan koptu, 
kendi içine kapandı, mal-mülk, ayrıcalıklar telaşına düştü. İşte o derde 
düştüğünüz anda kaybetmeye başlarsınız, yoldaşlar. Eğer emperyaliz-
min burnunun dibinde, 90 mil açığında, Küba bugüne kadar yiğitçe di-
renebilmişse önderlerinin, halkları gibi aynı geçim düzeyinde yaşama-
ları sayesinde mümkün olmuştur.

Ne kadar maaş alıyor Fidel?
25 Dolar değil mi?
Öyle arkadaşlar. Hiçbir ayrıcalığı yok. Ünlü şapkası var, gittiği yer-

de yoldaşları hatıra olarak çok arzu ediyorlar, Fidel de veriyor. Eh ma-
aşımla bu kadarını karşılayabiliyorum, diyor. Yani bu kadar mütevazı 
yaşıyor. Kübalı diğer önderler de öyle.

Bundan uzaklaştığınız anda kitlelerle bağınız kopar. Ve o yüzden 
biz Paris Komünü’nün bu ilkesini, Marks’ın, Lenin’in Parti Program-
larına geçirdiği bu ilkeyi; tüm devlet ve parti yöneticileri ortalama 
işçi ücretine denk bir maaş alacaklardır ilkesini ısrarla, kararlılıkla 
savunuyoruz.
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Ondan uzaklaştığınız anda çürümeye başlarsınız. Kitlerle aranızdaki 
teller kopar, bağlar kopar, siz kitleleri anlayamazsınız. Onların talep-
lerini, arzularını, isteklerini, özlemlerini anlayamazsınız. Onlar sizden 
uzaklaşır, siz onlardan uzaklaşırsınız, böylece önderlik edemezsiniz.

Proletarya partisinin görevi nedir?
Devrimin önderi olmak, devrimin Genelkurmayı olmak, proletarya 

iktidarında sosyalist ekonominin örgütlenmesine yol göstermek ve sos-
yalist devletin gelişmesine ve sosyalizmin dünya çapında yayılmasına 
önderlik etmektir. O bakımdan sürekli canlı, diri olması gerekir parti-
nin. Siz bu görevlerinizden koptuğunuz anda devrimci parti, Leninist 
parti olmaktan çıkarsınız. İşte SBKP’ye dönersiniz. İşte o yüzden kitle-
ler de çürüdü, parti de çürüdü Sovyetler de ve çöktü.

Sarhoş, ayyaş, ciğeri beş para etmez Yeltsin’in sahtekâr orduları ge-
lip partiyi kuşattıkları zaman, beş bin parti çalışanı ne yaptı?

Bir teki tık demeden partiyi boşaltıp gittiler. Diyor ki düzenbazlar, 
size bir saat süre veriyoruz, bir saat içinde boşaltacaksınız parti genel 
merkezini. Bir saat sonra hepsi ceketlerini giyip defolup gidiyor. Kaç 
kez anlattım size, tekrarlayayım yarar var. Bir parti yetkilisinin eşi so-
ruyor: “Bir tekiniz de mi direnmeyi, mücadele etmeyi akıl edemedi, ona 
cesaret edemedi” diyor.

O hale gelmiş parti topluma önderlik edebilir mi?
Muhakkak ki edemez. Çürümüş parti, adı sadece komünist partisi, 

kendisi çıkmış devrimcilikten.
İşte o hale gelmemek için sürekli kitle bağlarınız, devamlı gelişecek, 

gün geçtikçe daha da sıkılaşacak, canlı olacak, artacak. Yani toplumun 
içinde suda balık gibi olacaksınız. Her özlemini, her duygusunu, her 
düşüncesini anında kavrayacaksınız kitlelerin ve onlara çözümler bulup 
devrimci yollar göstereceksiniz.

Böyle olur devrimci önderlik.
İşte bundan çıktığı için başta Sovyet Birliği diğer Sosyalist Kamp 

ülkeleri iskambilden şatolar gibi birbiri ardına devrilip gittiler. Ve var 
olsalardı, bugün bambaşka bir dünyada olurduk. Eğer devrimci kala-
bilseydi, Lenin’in öğütlerine uygun davranabilseydi Sovyetler Birliği 
Komünist Partisi, çok farklı bir dünyada olurduk. Afrika, Asya tümden 
sosyalizme geçerdi. Latin Amerika sosyalizme geçerdi. Emperyalistler 
kıstırılırdı sadece kendi anavatanlarında, ondan sonra da kendi halkları 
onlara son darbeyi indirirdi. Ama ne yazık ki olmadı, olamadı. İşte bu 
kadar önemli parti öğretisi ve ideoloji, devrimci ideolojinin gerçekten 
devrimci içerikle yüklü olması. 
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HKP, Leninist parti ilkelerinin savunucusudur
O bakımdan, yoldaşlarım hatırlarlar yahut bilirler, biz ihanetin dı-

şında her hatayı hoşgörüyle karşılarız. Ağır cinsel suçlar ve ihanetin 
dışında. Çünkü hepsinin tamiri vardır. Hepsine çok sıcak, yakından, to-
leranslı davranırız o hatayı yapan arkadaşlara karşı.

Bu arada ama ideolojik olarak yanlışı savunan bir arkadaş olursa, 
ısrarla ona doğruyu hatırlatırız, doğruyu anlatırız. İdeolojimizden asla 
taviz vermeyiz, o konuda esneklik göstermeyiz. Hassasiyetle koruma-
mız gerekir, gözümüz gibi korumamız gerekir ideolojimizi.

Yanlışımız varsa elbette ondan arınacağız anında, o yüzden her eleş-
tiriyi, her uyarıyı dikkate alacağız. Ve o bakımdan en kıdemsiz arkada-
şın bile bize her türlü eleştiriyi yapma hakkı sonsuzdur, hiç çekinmeden 
herkes yapsın diyoruz biz. Ama dikkat edersek, hattımızda da kararlı-
lıkla, inatla devam ediyoruz. Ve dışımızdakiler bile ne diyorlar bize: 
“Türkiye solunun en yalnız sol grubu”, diyorlar. Evet, yalnızız. Yok 
ki başka gerçek anlamda devrimci grup.

Ve izledikleri hatta inatla, kararlılıkla devam ettiklerinden dolayı, 
hiç esnemediklerinden dolayı takdir ediyoruz biz onları diyor bazıları, 
arkadaşlar. Sosyal medyada dikkatinizi çekmiştir sizin de. Çünkü biz, 
karşıdevrimci rüzgârları devrimci kararlılıkla karşılıyoruz, onlara gö-
ğüs geriyoruz, meydan okuyoruz. Onlara karşı hiç tavizimiz yok.

(Slogan: Yaşasın Halkın Kurtuluş Partisi... Alkışlar…)

ABD Emperyalistlerinin
Rus uçağı düşürme oyununun piyonu

AKP’giller çuvalladı
Yoldaşlar,
Son günlerin yine önemli olaylarından biri, Rusya’nın Suriye’ye as-

keri olarak inmesi, müdahalesidir. Bunu bir açıklamamızda işlemiştik, 
yoldaşlarımızın da sanıyorum büyük çoğunluğu okumuştur. Yani o ba-
kımdan tekrar etraflıca o konuya girmeyelim. Sadece, biliyorsunuz son 
bir uçak düşürme olayı yaşandı ve bir krize dönüştü. Ve Suriye buna-
lımı Türkiye açısından yeni bir aşamaya sıçradı. Bence Tayyipgiller’in 
yaptığı en ölümcül yanlışlardan biridir bu. Sadece Rus devleti değil, 
Rus Halkı da artık Türkiye’yi düşman olarak algılamaya başladı. Oysa 
o “Soğuk Savaş” dönemi denilen Sovyetler Birliği’nin varlığı dönemin-
de bile iki halk birbirine karşı böylesine olumsuz duygulara sahip olma-
mıştı. Özellikle Ruslar, Türklere karşı böyle kötümser duygular içinde 
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değildi. Şimdi doğrudan sırtlarından vurulmuş oluyorlar, uçakları dü-
şürülmüş oluyor ve bir askerleri katledilmiş oluyor. Bir infial yarattı.

Rusya bir dünya devi, artık emperyalist bir dünya devi, değil mi 
arkadaşlar? Ve bizim de hem Karadeniz’de komşumuz, hem de doğu-
da yakın komşumuz. Onun düşmanlığı çok şey kaybettirecektir Tür-
kiye’ye. Ve uçak düşürme saldırısı sadece Amerika’nın bir planıdır. 
Yoksa Tayyipgiller’in buna cesaret edebilmesi mümkün değildir. Kendi 
iradeleriyle bunu yapabilmeleri asla söz konusu değildir. Burjuva med-
yası bile yazıyor.

Ne diyor?
“Kore Savaşı’ndan bu yana NATO Rusya’nın bir tek uçağını düşür-

memiştir”, diyor.
İlk defa oldu. Rusya lideri Putin gaddar, kindar. Bunun hesabını 

mutlaka soracaktır. Zaten Parababaları medyası bile “35 milyarlık 
füze”, diyor. Yani Türkiye, bu saldırıyla 35 milyar dolar kaybedecek 
ve bu kayıplar zincirleme olarak devam edecek. Rusya bizimkiler gibi 
kürsülerde kuru gürültü yapmaz.

Suudi medyası bile ne diyordu Tayyip için?
“Kuru gürültü”, diyor değil mi? İşte habire kuru gürültü yapıyor. 

Yok, muhtarları topluyor, yok Bayburt’ta açılış yapıyor, yok Balıke-
sir’de Esnaf Odası’nın yaptığı bir tesisi, zeytinyağı deposunun açılışını 
yapıyor, orada konuşuyor. Ama Putin; “Sırtımızdan vurulduk ve bunun 
bedelini ödeyecek.” dedi, başka bir şey demedi. Ve anında ekonomik 
misillemeler geldi. Ve Suriye’deki 17 olan uçak sayısını (biri düştü 16 
kaldı) 72 tane daha getirerek 88’e çıkardı ve süpürme harekâtına girişti, 
değil mi arkadaşlar?

Artık ÖSO’sunu, El Nusra”sını, Fetih Ordusu’nu, bilmem Ahrar’ı-
nı, El Kaide”sini hepsini süpürüyor. İşte dünün haberleriydi. Türkiye 
sınırına 2 kilometre kala Ortaçağcıları temizliyor, vuruyor ve 15 bin 
Ortaçağcı Türkmen, Türkiye’ye atarak canını kurtarabiliyor. Türkmen-
ler de iki bölüm:

Alevi Türkmenler; Esad ordusuyla ve Suriye’nin meşru hüküme-
tiyle beraber vatan savunması yapıyor emperyalizme karşı.

Ortaçağcılar; işte düşen uçağın pilotunu Allahü ekber diyerek Or-
taçağcı narayla beraber katlediyorlar, değil mi?

Ortaçağcıların sloganı oldu artık; ne yazık ki İslam’ın bu sloganını 
da böyle kendilerine mal ederek kullandılar. Pilotu katlediyorlar, infaz 
ediyorlar ve İŞID’çilerden zerre farkları yok. Gerek görünüm, gerek 
davranış olarak.
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Bence Rusya bunları süpürecek, ondan sonra da Türkiye’den intika-
mını alacak. Artık uçak mı vurur, gemi mi batırır, başka bir şey mi yapar 
onu bilemiyoruz...

Durmuş Kaygusuz Yoldaş: Ermeni Meselesi’ni gündeme getirdi-
ler.

Nurullah Ankut Yoldaş: Ermeni Meselesi’ni gündeme getirdi tabiî, 
evet.

İki; PYD, YPG’ye omuzdan atılan hava savunma füzeleri verdi, de-
ğil mi arkadaşlar?

Ve ertesi gün YPG açıklama yaptı, hava sahamıza giren tüm düşman 
unsurları vuracağız, diye. Artık PKK’nin, PYD’nin, YPG’nin de en bü-
yük silah tedarikçisi Rusya olacak ve modern silahlarla donatacak.

Sonuç olarak ayrışma süreci katmerlenerek devam edecek. Bu ko-
nuda Rusya’nın ABD’yle çıkarları örtüşüyor ama sonuçta ayrışıyor, 
düşmanlaşıyor. Dikkat edersek ABD Ortadoğu’da ikinci bir İsrail, ikin-
ci bir petrol bekçisi yaratmak istiyordu.

Ama Rusya, PKK ve PYD’ye ne diyor?
Bırak Amerika’yı, gel benim safıma geç, seni ben kollayayım, ben 

destekleyeyim, ben savunayım, diyor.
Şimdi PKK, PYD, YPG ikilem içinde. İkisini de idare etme duru-

munda şu anda. Yani iki tane büyük destekçisi var şu anda PKK’nin, 
PYD’nin. Ve Rusya, Amerika gibi uzak da değil, hemen yanı başımızda 
en büyük destekçi. İşte hemen füzelerle donattı.

Ve yine geldi Lazkiye’yi ve diğer liman şehrini, dünyadaki en ge-
lişkin hava savunma aracı olan S400, İngiliz jargonunda Es400’ler de-
niyor, füzeleriyle donattı. Ki o füzeler, Türk F16’larını kuş avlar gibi 
avlayabilecek istediği zaman.

Ve ne dedi?
Vuracağız, dedi.
Ve artık Türk F16’larının gıkı çıkmaz oldu. Tâ Suriye’nin kaç ki-

lometre içinde Rus uçağını vuran F16’ların. Rusya, şimdi sınırın 2 ki-
lometre kenarından başlayarak süpürüyor Ortaçağcıları, ÖSO’cuları, 
Tayyip’in müttefiklerini. Hiç ses çıkaramıyor Tayyip de, Genelkurmay 
da.

Bu şöyle bir sonuç yaratacak gibi geliyor: Rusya Ortaçağcıları süpü-
rürse oraya Suriye’nin meşru hükümeti, halkın yüzde 84 oyuyla iktida-
ra gelmiş Başkanı ve BAAS yönetimi egemen olacak, onun askeri gücü 
egemen olacak. Böylece Ortaçağcı bir bölge oluşamayacak Suriye’de, 
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Suriye ikiye bölünecek:
1- Meşru BAAS yönetiminin egemenlik alanını oluşturan Suriye,
2- YPG’nin, PKK’nin Suriyesi yahut egemenlik alanını oluşturan 

bölge. 
Böyle bir değişikliğe yol açacak gibi görünüyor Rusya’nın bu mü-

dahalesi ve bu tavrı.
Tabiî olaylar işte birden bire böyle değişebiliyor, farklı oluşumlar 

ortaya çıkıveriyor. Bunları gerçek olayların ruhu, kanunu neyse öylece 
sebep-sonuç ilişkileri içinde görmek, değerlendirmek gerekiyor.

Zaten sosyalizm ne yoldaşlar?
Olayların bilimi, diyor Usta’mız. Başka hiçbir şey değil. Olayları 

doğru görmek ama yakıştırma sebeplerle değil, gerçek sebeplerle gör-
mek, aralarındaki ilişki-çelişkiyi görmek, ne yöne doğru gelişecekleri-
ni, ne gibi sonuçlara ulaşacaklarını önceden görmektir ve ona göre dev-
rimci mücadele hattı oluşturmaktır devrimci teorinin, devrimci partinin 
görevi, devrimci bilincin görevi. Budur sosyalizm, Bilimcil Sosyalizm.

Genç yoldaşlarım ısrarla zamanımızın 1,5 saati doldurduğunu söylü-
yorlar. Oysa ben onlara bir saat civarında bir konuşma yapacağım diye 
bir taahhütte bulunmuştum. Şimdi sözümü tutamamış oluyorum. Yani 
o bakımdan bu konuyu da bu kadarlık kessek, yeter değil mi yoldaşlar?

Dinleyiciler: Doymadık Hoca’m.
Nurullah Ankut Yoldaş:  Efendim?
Dinleyiciler: Doymadık.
Nurullah Ankut Yoldaş:  Ama yorgun yoldaşlar da var. Yazılı açık-

lamamızı okursunuz. Bundan sonra bu konuda öyle görünüyor ki çok 
yazacağız, çok konuşacağız. Çünkü yeni bir oluşum ortaya çıktı artık. 
Yeni bir düzen şekillendi bölgemizde, arkadaşlar.

(Slogan: HKP Kavgada Kıvılcımlı Yolunda... Alkışlar…)

Tayyipgiller sınır ihlalinden dolayı vurduk, diyor. Yahu Ege’de her 
gün kara suları ihlal ediliyor, öyle değil mi?

Hani it dalaşı yapıyor Yunan ve Türk F16’ları, kimse kimseyi vur-
muyor. Ayrıca birkaç tanesi Büyük Ada’dan daha büyük olan 16 tane 
Ege’deki ada, Yunanlılar tarafından işgal edildi. Gıkı çıktı mı Tayyip-
giller’in?

Hayır. Bir namuslu Subay bunu değerlendirip yazı koydu Genelkur-
may sitesine, Tayyipgiller’in emri ve baskısıyla siteden o yazı bile kal-
dırıldı, Genelkurmay sitesinden... Tık diyemediler.
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Ve bizim Sahte Solcuların alkışladıkları Syriza ilk geldiğinde iktida-
ra, hemen ertesi gün nereyi ziyaret etti Çipras’ın faşist savunma bakanı?

Bu yeni işgal edilmiş Ege adasını, adalarını ziyaret etti. Burada sa-
dece Tayyipgiller vatana ihanet etmiş olmakla kalmıyor, Genelkurma-
yın o NATO’cu Generalleri de ihanet etmiş oluyorlar. Bu millet onlara 
o üniformaları, törenlerde giysinler, Tayyipgiller’in, Amerikan Gül’le-
rinin önünde topuk vurup gerdan kırsınlar diye vermiyor. O karavana-
ları boşuna yesinler diye, göbek, ense büyütsünler diye vermiyor. Vatan 
topraklarını ve bu milletin, bu halkın çıkarlarını korusunlar diye veri-
yor. O NATO’cu koftiden Generaller de bunun hesabını verecekler.

Şimdi kalkıyor, Rus uçağını Amerika’nın emriyle yok sınır ihlali 
yapmış da vurup düşürmüş oluyor. Sahtekârlık bu.

Mahmut Gümüş Yoldaş: Süleyman Şah türbesine kadar gitti. O 
sınır ihlali sayılmıyor.

DGM Savcısı karşısında dizleri titreyenler
Kaçak Saray’da da koruma ordusuyla yaşayabiliyor 

ancak
Nurullah Ankut Yoldaş: Evet, evet.
Bunlar Amerikan yapımı hareketler. İnanın bu Meclisteki dörtlü çe-

tenin üyelerinin aşağı yukarı tamamında tavşan yüreği kadar yürek yok. 
Amerika hazır iktidar koltuklarını bunlara sunuyor, bunlar da gelip ora-
da oturuyor. Bunların bir mücadeleleri yok ki. Bir risk ödememiş ki, bir 
riskle karşılaşmamış ki, bir bedel ödememiş ki bunlar. En efe geçineni 
Kaçak Saray’da binlerce kişilik koruma ordusu altında yaşıyor.

Nuh Mete Yüksel anlatıyor. 1992’de sanıyorum, bu, Karadeniz’de 
laik cumhuriyete vermiş veriştirmiş. 2000 yılında bir dava açıyor An-
kara DGM’nin Başsavcısı olarak Nuh Mete Yüksel. Bunu sorguya çeki-
yor, karşısına alıyor. Bunun konuşmasının tapesini okuyor. Bunda şafak 
atıyor. “Bunları söylemek için bu insanın deli olması lazım.”, diyor. 
Anında yalayıp yutuyor söylediklerini. Ve Nuh Mete Yüksel diyor ki; 
“Korkudan dizleri titriyordu.” Açtığı dava da 159’dan. Yani bütün ceza-
sı kaç sene, en kıdemli hukukçumuz Orhan Yoldaş 159’un?

Av. Orhan Özer Yoldaş: En fazla 2 yıl.
Nurullah Ankut Yoldaş: En fazla 2 yıl. Alt sınırı ne?
Av. Orhan Özer Yoldaş: Bir yıl.
Nurullah Ankut Yoldaş: Bir yıl. Yani müeyyidesi bu olan bir ya-

sayla cezalandırmak durumuyla karşı karşıya gelince bile dizleri titri-



256

yor. Hepsi böyle, hepsi böyle... Farklı olan yok ki.
Ama biz 12 Eylül’de 146’dan yargılanıyorduk, idamla yargılanı-

yorduk. O kaçaklık günlerimizde çantamızda taşıdığımız notlarla “12 
Eylül Nedir?” savunmamızı yazdık. Okumuştur bazı yoldaşlar. 1985 
Mayısı’nda değil mi kaleme alınış tarihi. Ve o günlerde yoldaşlarla yap-
tığımız bir toplantıda, davalar açılıyor 146’dan bize, aynen söylediği-
miz şu oldu:

“Yoldaşlar biz büyük devrimci ustaların, Kıvılcımlı Usta’nın 
mirasçısıyız, devamcısıyız, onlarca şehidimiz var.”

(Alkışlar…)
“Denizler’in, Mahirler’in tek meşru mirasçısı ve devamcısıyız. 

(Firardayız o günler.) Yakalanırız, her an yakalanabiliriz. Bu du-
rumda asla tek cümle olsun konuşmayacağız. Konuşursak hain 
oluruz. Bir devrimci kişi olarak kendi idam fermanımızı kendimiz 
imzalamış ve ipimizi kendimiz çekmiş oluruz. Direneceğiz, gerekir-
se bir devrimci olarak onurumuzla öleceğiz”, dedik.
“Tamam, mı yoldaşlar?
“Tamam.” dedik.
Konuştuğun anda hain durumuna düşersin. Bir kez daha kararlılığı-

mızı ve irademizi pekiştirdik, netleştirdik, altını çizdik, arkadaşlar. O 
bakımdan bizi düşman ilan ediyorlar değil mi, partimizi?

O onurdur bizim için.
Mahmut Gümüş Yoldaş: İŞID’den daha tehlikeliymişiz.
Nurullah Ankut Yoldaş: Evet, evet. Onurdur bizim için.
Evet, biz bölgemizde ABD Emperyalistlerinin ve yerli işbirlikçi ha-

inlerin tek düşmanıyız. En büyük düşmanıyız

(Alkışlar…)

Ve sonunda onları mutlaka yeneceğiz. Tarihin çöplüğüne atacağız 
onları.

(Slogan: Kahrolsun ABD AB Emperyalizmi... Alkışlar…)

Partimize uygulanan “susuş suikastı”nı çatlattık
Genç yoldaşım iki saati doldurduk, diğer yoldaşların konuşmasına 

zaman kalması için konuşmanızı noktalasanız, diye ricada bulunuyor. 
Birkaç cümleyle noktalamak istiyorum, arkadaşlar.

Başta da söylediğim gibi, 1921’den bu yana teoride ve pratikte sa-
dece biz varız, yoldaşlar.



257

Evet, yiğit adsız neferlerimiz oldu, Denizler, Mahirler oldu ama on-
ların savunduğu tüm doğrular, Usta’mızdan aldıkları doğrulardı. Deniz-
ler’in, Mahirler’in en büyük yanlışı ise; Lenin’in “iki Basamaklı Dev-
rim” teorisini reddetmeleriydi. Emperyalizmin, CIA’nın yönlendirme-
siyle o teoriyi reddettiler, çıkmaz sokaklara saptılar. Demode buldular o 
teoriyi, Lenin’in İki Basamaklı Devrim öğretisini.

1971’de devrim yapabilirdik, 1970’lerde biz. O fırsatı kaçırdık, ar-
kadaşlar. Heba edildi o yıllar.

Önderimiz CIA’ca ablukaya alındı. Eğer önderimizin önderliğine 
izin verilseydi, sözü dinlenseydi Türkiye devrim yapardı.

Gezi İsyanı’mızda Tayyipgiller’i yenebilirdik biz. Yıkabilirdik, de-
virebilirdik ama bu hareket merkezi bir önderlikten yoksun kaldı so-
nuna kadar. Biz, bunu bildiğimiz, anında gördüğümüz için hareketin 
tamamında etkili olup ona bir yön verebilmek için, gerçek bir devrimci 
kanala akıtabilmek için bütün illerde, bütün gücümüzle çalıştık, çır-
pındık. İşte bu sebepten yoldaşlarımız hep polis çemberleriyle göğüs 
göğüse mücadele ettiler. Fakat ne yazık ki, hareketin tamamını yönlen-
direcek bir örgütlülüğe sahip olmadığımız için daha fazlasına gücümüz 
yetmedi.

Eğer örgüt gücümüz kitleler içinde kök salmış olsaydı yeni bir olu-
şum ortaya çıkacaktı ve devrimci bir altüstlük olacaktı.

Bundan sonra da eğer şu Parababaları medyasının hain ablukasını 
parçalayabilirsek, devrim yapmamamız için hiçbir sebep yok. Kısa sü-
rede halkımız anlar bizi, herkese benimsetiriz ideolojimizi. TRT bina-
sında da anlattık o TRT yöneticisine: Şu TRT’nin dedik, altı aylığına 
bir kanalını bize verseniz, bizim olsa ne AKP kalır iktidarda ne öbür 
partiler kalır, dedik. Ama bu mümkün olmaz tabiî.

Evet, arkadaşlar bizi boğmak, öldürmek istiyorlar.
Nasıl?
Buna, “susuş suikastı” diyoruz biz. Yani görmezlikten gelerek, yok 

sayarak. Şu anda Sol ortamın en güçlü hareketiyiz. Ama Parababaları 
medyasından tık var mı?

Hayır.
En solcu geçineninden, en demokrat geçinenine kadar tık var mı? 

Cumhuriyet’i, Yurt’u, Birgün’ü, Evrensel’i vb.de tık var mı?
Hayır, tık yok.
Onlar diyorlar ki, siz tehlikelisiniz. Onlar da bizi en büyük düşman 

görüyor. Çünkü onların da sahibi Amerika. İktidar da biziz, muhalefet 
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de biziz, kendi kendimize bu oyunu oynar gideriz. Ama siz oyunu bo-
zuyorsunuz, diyorlar. Siz girdiniz mi işler değişiyor. O bakımdan onlar 
ayrı dünyada, biz ayrı bir dünyadayız.

Biz, halkımızın gerçek dünyasındayız, halkımızın safında, cephe-
sindeyiz.

Onlar, ABD Emperyalizminin, AB Emperyalizminin cephesinde.
İki cephe savaşıyor şu anda, o yüzden bize bu ablukayı uyguluyor-

lar. Bir ölçüde de olsa çatlattık bunu ve bizim tek çıkış yolumuz sosyal 
medya.

Nedir sosyal medya?
İnsanların, grupların, hareketlerin kendi oluşturduğu yazılı, görsel 

metinleri, içerikleri internet ortamında, dijital ortamda paylaşmaları, 
yaymalarıdır, değil mi yoldaşlar?

İşte buna eli klavye tutan her arkadaş katılmalı. Teknolojinin getir-
diği, sunduğu bize böyle bir imkân var. Biz buradan çıkış bulabiliriz, 
buradan parçalayabiliriz bu ablukayı. Bu çok önemli, arkadaşlar. Buna 
ağırlık vermeliyiz. Her gün devamlı, Direniş, Grev, İşgal içindeyiz, 
İşçi Sınıfı cephesindeyiz.

İşçi Sınıfıyla bağı olan yegâne parti HKP,
Türk ve Kürt Halklarını bu bataklıktan kurtaracaktır
Şu anda, Ali Başkanımız anlatacaktır birazdan, aynı anda üç tane 

Direniş birden sürüyor, arkadaşlar.
Bizim dışımızda hangi hareketin böyle bir bağı var İşçi Sınıfıyla?
Hiç birinin yok.
Ve hepsi elbirliğiyle Nakliyat-İş’i, Ali Başkan’ı ve Yoldaşlarını 

DİSK yönetiminden tasfiye ettiler. HDP’si, CHP’si, Halkevleri, bilmem 
nesi hepsi ittifak ettiler bize karşı.

Niye?
Hepsi Amerikancı çünkü. Hepsi sahtekâr.

(Slogan: İşgal Grev Direniş yaşasın Kurtuluş Partimiz... Alkış-
lar…)

Yoldaşlar,
Türkiye’yi de, Türk ve Kürt Halklarını da, insanlığı da bu çıkmaz-

dan, bu bataklıktan kurtaracak olan yine sosyalistlerdir.
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Kim?
Biz gerçek sosyalistler. Sadece biz kurtarabiliriz.
Nasıl insanlığı Tarih boyunca hep İlkel Sosyalizm, Sovyetler Birliği 

yani Modern Sosyalizm korumuşsa, kurtarmışsa çıkmazlardan, bugün 
de biz kurtarabiliriz ülkemizi, bölgemizi. Görev bize düşüyor o bakım-
dan. Yani o bakımdan; biz sosyalistiz ve sosyalizmden başka hiçbir 
şeyimiz yok, diyoruz. Görev bizim omuzlarımızın üstünde. Yani sos-
yalizm böylesine önemli bir şey insanlık için. İnsan olma-olmama iki-
lemini ortaya koyuyor bu soru. Ya sosyalist olup gerçek insan olacağız, 
ya sosyalizme karşı olup insanlığa, insanlık davasına karşı olacağız, 
insanlıktan çıkacağız. Böylesine bir ikilemle karşı karşıyayız. Ülkemizi 
de, bölgemizi de bu bataklıktan sadece biz çıkaracağız, biz kurtaracağız 
halklarımızı. Her iki halkın da gerçek dostu sadece biziz.

PKK, PYD onlar sadece Kürt ağalarının, Kürt Tefeci-Bezirgânları-
nın, Kürt burjuvalarının temsilcisi. Onların çıkarlarına hizmet ediyor-
lar. O yüzden emperyalizmin yandaşıdırlar.

Bizler Kürt Halkının dostuyuz, Türk Halkının dostuyuz, arkadaşlar. 
İki halkın da kardeşliğini ve gerçek anlamda eşitliğini, özgürlüğünü biz 
savunuyoruz sadece.

(Slogan: Yaşasın Halkların Kardeşliği...)

Sosyal medyada bizi tanımayan bir sempatizanımız, “Dayı bize bir 
şiir okusa” diyor.

(Gülüşmeler…)

Evet, o yoldaşımın isteğini yerine getiriyorum.

(Alkışlar…)

Tabiî bu yaştan sonra aşk şiiri okumak...

(Gülüşmeler…)

Bize biraz ne diyelim?..
Dinleyicilerden Biri: Uymaz.
Nurullah Ankut Yoldaş: Uymaz mı, diyelim...
Dinleyiciler: Uyar Hoca’m uyar.
Nurullah Ankut: Peki, öyleyse ömrümüz olur, uyarına da gelirse 

aşk şiiri de okurum.

(Alkışlar…)

Şimdi Âşık İhsani’den bir kavga şiiri okuyarak sözlerimi bağlamak 



istiyorum Yoldaşlar:
Korkuyorlar, korkacaklar, korksunlar
Geliyoruz, geleceğiz yakındır
Kim nerede ne işliyor hepsini
Biliyoruz bileceğiz yakındır

Bölüşmüşler memleketin varını
Gelsin hele bekliyoruz yarını
Elimizin nasır balyozlarını
Başlarına çalacağız yakındır

Din alıp satmaya verdiler hızı
Hele şu ağalık başlıca sızı
Horlanıp savrulan haklarımızı
Fitil fitil alacağız yakındır

Aç ölürüz tok yaşarlar bu neden
Yıkılsın bu hale hükümet eden
Şura doğu şura batı demeden
Güvercinler salacağız yakındır

Eridi yokuşlar yöneldik düze
Boşuna bu çaba bu engel bize
İşçi köylü kendi meclisimize
Biz kendimiz dolacağız yakındır

(Alkışlar…)

Halkız Haklıyız Yeneceğiz!

(Uzun Alkışlar… Slogan: Halkız Haklıyız Kazanacağız...)
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On Sekiz

Bölgedeki Savaş ABD’nin savaşıdır[59]

17 Şubat 2016 İkinci Ankara Katliamı üzerine
Bu iktidar, Türkiye’nin felaketi olmuştur. Çünkü bu iktidarın büyük 

ve küçük patronları; ABD’nin BOP’unun eşbaşkanlarından bir tanesi 
olduklarını defalarca dile getirmişlerdir kürsülerden, televizyon ekran-
larından. Türkiye’ye bu rolü oynatmışlardır. Ve ne yazık ki o hainane 
projenin hayata geçirilmesinde ABD Emperyalistlerince kendilerine 

verilen rolü eksiksiz oynamışlardır, oynamaya da devam etmektedirler.
Meclisteki 4 Amerikancı Parti de yani AKP de, CHP de, MHP de, 

HDP de; IŞİD de, ÖSO da, El Kaide de, El Nusra da, Fetih Ordusu da, 
PKK de, PYD de, YPG de ABD’nin değişik enstrümanlarıdır, oyuncu-
larıdır, piyonlarıdır. ABD bunları oynatır, birbiriyle kapıştırır, kimisini 
şeytanlaştırır, kimisini melekleştirir, süreç içinde bu şeytan ve melekle-
re yer değiştirtir, rol değiştirtir, oyunun sonunda da amacına, en azından 
büyük ölçüde ulaşır. İşte bunu yapıyor 25 yıldan bu yana Ortadoğu’daki 
kanlı savaşlarıyla.

Biz tam bu satırları dizdiğimiz anda Ankara’daki intihar bomba-
cısının kullandığı bomba yüklü bir otomobille yapılan İkinci Ankara 
Katliamı’nın haberi, görüntüleri düştü ekranlara ve ajanslara. Askerle-
rin ve sivillerin bulunduğu 4 servis aracının arasında patlatmıştı sürücü 
arabasını. Bu katliamda asker ve sivillerden oluşan 28 insanın hayatını 
kaybettiğini ve 61’inin de yaralandığını duyurdu devlet yetkilileri.

Biz, bu katliamda hayatını kaybeden bu insanlarımız için de daha 

[59] Dün, yani 17 Şubat’ta yapılan İkinci Ankara Katliamı’yla ilgili olarak HKP Genel 
Başkanı Nurullah Ankut’un, MİT TIR’larıyla ilgili kendisine karşı AKP yöneticileri 
tarafından hakaret suçlamasıyla açılan davaya ilişkin Mahkemeye sunmak üzere hazır-
ladığı yazılı savunmadaki ilgili bölümü yayımlıyoruz

261



önceki katliamlarda yani Birinci Ankara Katliamı’nda, Suruç, Diyar-
bakır, İstanbul-Sultanahmet Katliamları’nda hayatını kaybedenler için 
olduğu gibi üzüldük, yaralandık. Hayatını kaybeden bu insanlarımızın 
geride kalan yakınlarının acılarını içtenlikle paylaşır, başsağlığı dileriz, 
sabır dileriz onlara da.

Biz hep söylüyoruz ki, bu davaya ilişkin savunmalarımızda da bir-
kaç kez söyledik, böylesi katliamlarla ve sürdürülen savaşla hayatlarını 
kaybeden Türk ve Kürt insanlarımız kendileriyle birlikte iki halkı birbi-
rine bağlayan birlikteliği sağlayan bağlardan bir bölümünü de koparıp 
götürüp gitmektedirler. Ve aradaki çatlak gittikçe derinleşmekte, büyü-
mektedir.

Tetikçisi kim olursa olsun, hangi Amerikancı grup içinde yer almış 
olursa olsun, bu katliamın birincil plandaki projecisi de, yöneticisi de 
ABD Emperyalistleridir, onların casus örgütleridir. İkincil plandaki so-
rumlularıysa ABD’nin yukarıda adlarını andığımız yerli işbirlikçileri-
dir, suç ortaklarıdır.

Ve hep söylediğimiz gibi Ortadoğu’daki ve ülkemizdeki savaşın, 
böylesi vahşi, canavarca bir ruh haliyle işlenmiş katliamların ve bunlar-
da hayatını kaybeden her bir insanın en önde gelen katili, azmettiricisi 
ABD Emperyalistleridir.

Özetçe bu savaş, onun yürüttüğü bir savaştır, onun komutası altın-
da yürütülen bir savaştır. Amaç da BOP’u hayata geçirmektir. Ortado-
ğu’yu sömürgeleştirmektir. Ortadoğu’da kendine İsrail’den başka yeni 
petrol bekçileri yaratabilmektir.

Savaşın sahibi böyle caniyane bir hedefe sahip olduğu için ne yazık 
ki, bu tür katliamlar son bulmayacak ve yine çok acıdır ki, giderek de 
yoğunlaşacak, araları sıklaşacaktır. Yani Türkiye bugün başlamış olan 
Suriyeleşme sürecinin daha ağır ve daha tahripkâr yönlerini de yaşaya-
caktır. Öyle görülüyor...

Bildiğimiz gibi böylesi katliamlar Suriye’de, Irak’ta sıradan günlük 
olaylar durumundadır ve neredeyse hemen her gün yaşanmaktadır böy-
lesi felaketler.

Hatta, Pakistan ve Afganistan’da da uzak olmayan aralıklarla yap-
tırtmaktadır Amerika böyle katliamları.

Biz hep diyoruz ya; onların demokrasi, özgürlük, adalet, hukuk ge-
tirmek kandırmacasıyla girdikleri her ülke, adım attıkları her coğrafya 
ölüm tarlalarına dönüşür diye. O ülkelerin üzerinde cehennemin en kara 
dumanları tüter diye. Bunların gittikleri her yere ölüm cellâdı da bun-
larla birlikte gider diye.
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Bu katliam sonrası Meclisteki 4 Amerikancı Partinin en tepedeki li-
derleri ve sözcüleri açıklamalar yaptılar.

Bir teki olsun gerçek suçlunun, yani ABD haydut devletinin adını 
ağzına alabildi mi?

Hayır.
Çünkü onların hepsi ABD’nin işbirlikçisi ve suç ortağıdır. Çünkü 

onları oraya getiren, Meclise dolduran aslında halkımız değil, ABD 
Emperyalistleridir. O bakımdan bunlarda Allah korkusunun yerini 
Amerika korkusu almıştır. Bunların Kâbesi, kıblesi Washington’dur, 
White House’dur, Pentagon’dur. 18 Şubat 2016
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On Dokuz

Reyhanlı’dan bugüne patlayan tüm bombalar
BOP’un parçasıdır[60]

Yön Radyo: Evet sevgili Yön Radyo dinleyicileri “Parantez” prog-
ramı devam ediyor. Programımızda şimdi konuğumuz Halkın Kurtu-
luş Partisi HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut.

Efendim hoş geldiniz yayınımıza
Nurullah Ankut Yoldaş: Teşekkürler, sağ olun.
Yön Radyo: Sayın Nurullah Ankut’la geçtiğimiz hafta sonu Anka-

ra’da gerçekleştirilen terör saldırısını, katliamı konuşacağız. Evet, efen-
dim 37 vatandaşımızın, yurttaşımızın ölümüyle sonuçlanan bu Anka-
ra’daki terör saldırısını, hain saldırıyı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Nurullah Ankut Yoldaş: Biz yıllardan bu yana bir gerçeğin altını 
çizerek tekrarlıyoruz. Bazen çığlık çığlığa bu gerçeği tekrarlıyoruz. 7 
Haziran ve 1 Kasım seçimleriyle ilgili yaptığımız TRT konuşmalarında, 
yazılarımızda, sözlü, görüntülü değerlendirmelerimizde hep aynı şeyi 
söylüyoruz. ABD’nin niyeti açık. ABD’nin bölgedeki yerli aktörleri 
var, o aktörler aracılığıyla Büyük Ortadoğu Projesi’sini (BOP’unu) ha-
yata geçirmek istiyor. Bölgede yaşanan bütün katliamların, bütün çe-
kilen acıların, dökülen kanların, feryatların tek sebebi, o planın hayata 
geçirilme mücadelesidir.

Tabiî bu tespitten sonra şunu demeliyiz artık. Bu savaşın yöneticisi, 
projecisi, komutanı ABD’dir.

[60] Yön Radyo, HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut’la 17 Mart 2016 Tarihinde bir rö-
portaj yaptı. Bu röportaj 19 Mart 2016 Tarihinde Yön Radyo’dan, saat 13:00’da “Paran-
tez” adlı programda, yayımlandı. Fakat röportajın Suriye Sorunu’na ve Kürt Sorunu’na 
HKP’nin çözüm önerisini içeren son bölümü, şimdilik bilemediğimiz bir nedenden do-
layı, kesilerek yani eksik olarak verilmiştir. Biz röportajın çözümünün ve ses kaydının 
tümünü sunuyoruz. Bu metnin tümü Halkın Kurtuluş Yolu Gazetesi’nin 04 Nisan 2016 
tarihli 98’inci sayısında yayımlanmıştır.
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Onun dışında da bölgedeki diğer aktörlerdir: Türkiye’den başlaya-
lım; AKP başta gelmek üzere Meclisteki dört Amerikancı parti, Irak’ta-
ki devlet yöneticileri, eski ve yeni yöneticiler; Suudi Kralı, Katar Emir-
liği, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün.

Bunların tamamı ABD’nin bölgedeki yerli aktörleridir ve bunlara 
ilave olarak; PKK, PYD, YPG, HDP aynı oranda Amerika’nın yerli ak-
törleridir yani enstrümanlarıdır.

Amerika bunları çatıştırır tıpkı tragedyada olduğu gibi. Yani kapıştı-
rır, bazen uyumlu hale getirir. Ama sürecin sonunda gidilecek yer, varı-
lacak hedef BOP haritasının hayat bulmasıdır. Ona çalışıyor. Ankara’da 
Pazar günü gerçekleşen son büyük yürek parçalayıcı katliam da, ne ya-
zık ki bu aşağılık planın hayata geçirilme uğraşının bir parçasıdır.

Ankara, planlı bir katliam
Yön Radyo: Evet efendim daha birkaç saat önce, bugün yeni bir 

gelişme oldu; saldırıyı Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) üstlen-
di. Ama şöyle bir şey söyleniyor açıklamada; ya biz işte sivilleri hedef 
almak istemezdik de, esas güvenlik... Özür dileriz vs. Samimi mi bu 
açıklama sizce?

Nurullah Ankut Yoldaş: Hayır, samimi değil. Tercih edecekleri 
hedef belki askeri bölge olabilir, polis noktası olabilir. Ama oraya ula-
şılamayacağı (zaten orada defalarca bu eylemi yapmadan önce keşif 
yapmış olmaları gerekir, onun sonucunda) apaçık ortaya çıkmış olması 
gerekir. İç içe barikatlarla, bariyerlerle korunan polis birliğinin olduğu 
bölgeye ulaşılmasının imkânsız olduğu apaçık şekilde görülmektedir.

Kaldı ki, Kandil’den Cemil Bayık’ın yaptığı açıklamada, açıkça 
Türkler düşman olarak gösterilmektedir. Yani hedef Türklerdir Cemil 
Bayık’a göre. Ve bu katliamlar daha devam edecektir demektedir, Ce-
mil Bayık.

Bu da açıkça gösteriyor ki, düşman Türkler olunca; polis olmuş, as-
ker olmuş, sivil olmuş, genç olmuş, lise öğrencisi olmuş, ODTÜ öğren-
cisi olmuş, demokrat olmuş pek önemli değildir.

Zaten PKK’nin 1990’lı yıllarda yaptığı katliamlar vardı biliyorsu-
nuz. Gencecik yeni atanan öğretmen kızcağızları köyleri basıp, kal-
dıkları evlerde katlettiler biliyorsunuz. Kaldı ki köylüler yasını tuttu o 
kızcağızların. Mühendisleri katlettiler biliyorsunuz. Hatta ve hatta oto-
büsleri durdurarak insanların kimliklerine baktılar; doğum yerleri Kürt 
illeri olmayan gençleri katlettiler. Bunun canlı tanıkları var bizim din-
lediğimiz, aynı otobüste bulunan canlı tanıklar var. Bakıyor kimliğine, 
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Batı illerinden birine aitse doğum yerleri ve nüfusa kayıtlı olduğu yer, 
yolun 50 metre aşağısına indiriyor gencecik 20’li yaşlardaki bir genci 
tarayıp geçiyorlar. Aynı katliamda bir Diyarbakırlı imama dokunmu-
yorlar. İmamsın ama Kürtsün, hadi sana bir şey yapmayalım, diyorlar. 
Bunu canlı olarak dinlemişliğimiz var yani. Şimdi anlayış bu olunca 
bunun da PKK’nin bir katliamı olduğu meydanda.

Yön Radyo: Bu saldırı, bu yapılanlar bizce emperyalizme hizmet 
ediyor, dediniz, emperyalizm bu işin neresinde acaba sizce?

Nurullah Ankut Yoldaş: Emperyalizm bu işin her yerinde. Böl-
gedeki tüm enstrümanları, tıpkı bir orkestradaki şefin yönetmesi gibi, 
ABD yönetiyor.

Şimdi bunlar Haziran 2015’e kadar, 2009’dan 2015’e kadar AKP’gil-
ler’le PKK, HDP kankaydı değil mi?

Bunlar “Barış Süreci” sürdürüyorlardı, Oslo’da %  90 oranında an-
laşıyorlardı, “Dolmabahçe Mutabakatı” yapıyorlardı. Orada Abdullah 
Öcalan’ın 10 maddelik önerisi üzerinde anlaşıyorlardı. Ve Oslo’daki 
tapeler meydanda.

Yani orada ne diyor MİT’ten görevli bir kadın?
“Büyük şehirleri patlayıcı deposu haline getirdiniz, bunu da bi-

liyoruz.”, diyor.
Bütün o patlayıcılar, Kürt illerindeki ve büyük şehirlerdeki patlayı-

cılar, oralara yerleştirilirken MİT de bunu biliyor ve müsamaha ediyor, 
yani göz yumuyor ona.

Tayyip’in açık beyanı var: Valilere operasyon izni verdirmedik, di-
yor. Verilmedi, diyor. Kankalardı.

Ama 7 Haziran sonrası bir anda, 20 Temmuz’da çatışmalar başladı. 
İşte Suruç Katliamı, arkasından iki polisin Ceylanpınar’da katledilme-
si, ondan sonra kanlı bir boğazlaşmaya girildi.

Şimdi tiyatroda, sinemada da böyledir dikkat ederseniz. Her şey gül-
lük gülistanlık giderken, herkes mutluyken bir anda bir cinayet olur, bir 
kaza olur, bir anda felaket ortaya çıkar, bir anda kanlı bir hesaplaşmaya 
girilir, insanlar birbirini öldürmeye başlar, birbirinin peşine düşer. Bu 
da aynen öyle yani. Oyunun devam etmesi için...

Bu oyunun sonunda da BOP haritasında Türkiye’ye biçilen rol ne-
dir?

Üç parçaya bölünmek: “Free Kurdistan, West Ermenia ve Türk-
lere bırakılan bölge”.

Yani oraya varılacak.
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Oraya varılması, sürecin sırf barış içinde yürümesiyle olmaz. Yü-
rümesi gerekmiyor yani. Bazen kanlı hesaplaşmalara girilecek, bunun 
sonucunda belki yeniden masaya da oturulabilir. Bir süre; tamam an-
laştık biz, süreç devam ediyor denilebilir ve onun sonunda yeniden he-
saplaşılabilir.

Bir oyun bu. Her oyunda da düz bir hat izlenmez. O bakımdan iniş 
çıkışları, barışları, savaşları, kapışmaları olur. Ama ana doğrultu, gidi-
lecek yön ve gittikleri yön orasıdır. Yani Türkiye’nin üç parçaya bölün-
mesi ve BOP haritasının da bu bölgede hayata geçmesi.

İşte Libya’da geçti, Irak’ta geçti, Suriye’de geçti.
İşte bugünün haberleri: PYD Federasyon ilan etti tek başına, izle-

mişsinizdir. “Suriye bölündü” diye manşet haber sitelerinde.
Üç parçaya bölünecekti BOP haritasına göre Suriye, biliyorsunuz. 

Bir de Sünni Suriye bölgesi vardı. Rusya’nın müdahalesiyle, kısmen o 
şimdilik göz ardı edildi. Yani Rusya’nın müdahalesiyle Suriye’nin res-
mi, meşru hükümeti, Sünni bölgeden Ortaçağcıları temizliyor, kürüyor, 
süpürüyor. Yani o bölgeyi ele geçiriyor gün be gün, hızla ilerliyor. Öyle 
olunca geriye Kürt bölgesi kaldı, Rojava kaldı.

Kürt Sorunu’nu
gerçek eşitlik-özgürlük temelinde çözeceğiz

Yön Radyo: Sevgili dinleyenlerimiz vaktimiz bitmek üzere. Son 
olarak bu tabloda Tayyip Erdoğan’ın da açıklaması var; işte ben gider-
sem benden sonrası tufan demek istiyor. Türkiye yıkılır, mahvolur.

Bu tabloda sizin çözüm öneriniz nedir? Türkiye nasıl çıkacak bu 
karanlık tablodan, bu çizdiğiniz haritadan?

Nurullah Ankut Yoldaş: Şimdi önce bu Tayyip Erdoğan’ın sözü 
üzerinde duralım.

Daha evvelki gün (mahkemede de bizi yargıladıkları ama gerçekte 
biz onları yargıladık, orada da) AKP iktidarı Türkiye’nin kâbusu, fela-
keti olmuştur diye aynen yargıcın ve bunların dört Avukatının karşısın-
da söyledim. Bunların Türkiye’yi götürecekleri bir tek yer var: Suriye-
leştirmek ve orada üç parçaya bölmek. Başka hiçbir yere götüremezler 
Türkiye’yi, dedim.

TRT konuşmalarımızda da bunu söyledik.
Ha şimdi eğer biz iktidarda olsaydık, yani sorunuzu daha netleştire-

lim, bugünkü çıkmazdan Türkiye’yi nasıl kurtarırdık? Daha açık, kesin, 
net hale geldi sorunuz.
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Eğer biz iktidarda olsaydık, en geç bir ay içinde Suriye’de hiç kim-
senin burnunun kanamayacağı bir ortam oluşmuş olurdu. Türkiye’de de 
Kürt Meselesi’ni çözerdik. Türkiye’de de hiç kimsenin burnu kanamaz-
dı. Kürtler ve Türkler bin yıldır olduğu gibi kardeşçe, özgürce, eşitçe 
bir arada yaşamaya devam ederdi.

Yön Radyo: Nasıl olurdu peki bu?
Nurullah Ankut Yoldaş: Tabiî tabiî, ben soracaktım siz benden 

önce davrandınız.
Nasıl olurdu?
Türk Ordusu’yla Suriye’nin meşru BAAS idaresindeki yani Beşşar 

Esad yönetimindeki idarenin ordusu el ele verirdi, bir hafta içinde Suri-
ye’de bir tek Ortaçağcı mevzi kalmazdı. Hepsini ele geçirirlerdi.

Beşşar Esad da zaten Suriye Kürdistanı’na “federasyon kuralım” 
diye açık teklif yaptı mı?

Yaptı. Üç yıl önce yaptı. “Gelin bizimle birlikte olun, federatif bir 
yapı oluşturalım.”, dedi.

Şimdi Beşşar Esad o teklifini yine koruyor. Suriye Kürdistanı ile 
federatif bir yapı oluşturulurdu ve Suriye’deki bütün anlaşmazlıklar bir 
anda biterdi. Ortaçağcı sözüm ona Yezid, Muaviye neslinin devamcısı 
olan cihatçı örgütler bir anda son bulurdu. Ortadan kalkardı ve Suriye 
sınırı da Türkiye’nin en güvenli sınırı haline gelirdi.

Peki, biz Türkiye’de bu meseleyi nasıl çözerdik?
Bunu defalarca söyledik. Belki onlarca kez söyledik, yazdık, litera-

türümüzde de var. Kürt Meselesi’ne dair çözümümüz Programımızda 
da var. Gerçek anlamda eşitlik, özgürlük, kardeşlik temeline dayanan 
ve Batı sınırı Edirne’den başlayıp, Doğu Türkistan’ı da içine almak 
üzere Doğu sınırı Çin sınırına kadar varan; Türk-Kürt Sosyalist Halk 
Cumhuriyeti. Parolamız bu. Bu parolayla Kürt Sorunu’nu da çözerdik, 
Kürt Sorunu diye bir şey kalmazdı. Her iki halkı da onurluca, adaletlice 
bir çözüme kavuşturmuş olurduk.

Yön Radyo: Evet efendim, çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler 
için.

Bir gün daha geniş bir programda da, daha geniş bir zamanda, dile-
rim bütün programımızı, hem Kürt Meselesi’ne ilişkin, hem ekonomiye 
ilişkin, hem siyasete ilişkin, hem kültürel yaşama ilişkin geniş olarak 
umarım başka bir programda konuşuruz sizlerle.

Bugün üzüldüğümüz, ülkemizi yakından ilgilendiren, hepimizi, me-
sela bu an Türkiye’yi kaosa götürmeyi planlayan Ankara saldırısını, 
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üçüncü Ankara saldırısını konuştuk. Verdiğiniz bilgiler için çok teşek-
kür ediyorum efendim.

Nurullah Ankut Yoldaş: Bilmukabele. Ben de size kolaylıklar ve 
başarılar diliyorum.

Yön Radyo: Evet Yön Radyo dinleyicileri, Halkın Kurtuluş Partisi 
Genel Başkanı Nurullah Ankut’la Ankara saldırısını konuştuk. Progra-
mımız devam ediyor.
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Yirmi

Emperyalist Haydut Küba’yı Kirletti[61]

Bilindiği gibi, ABD Başkanı Obama, emperyalist ekibi ve ailesiyle 
birlikte Küba ziyaretindeydi geçen üç gün boyunca. Küba’ya iner inmez 
bütün emperyalist şımarıklık ve küstahlığını sergileyerek “Küba’ya 
değişim gelecek ve sanıyorum Raul Castro bunu anlıyor”, dedi, zi-
yaretinin ilk gününde.

Emperyalist çakalın “değişim”den ne kastettiği bilinmektedir. O 
demek istiyor ki Küba da artık sosyalizmde direnemeyecek. O da diz 
çökecek. Bizim ekonomik sistemimizi onlar da kabul edecek.

Sovyetler Birliği ve diğer Sosyalist Kamp ülkelerinin, Çin Halk 
Cumhuriyeti’nin yolunu izleyecekler. Böylece de saflarımıza katmış 
olacağız onları da. En tehlikeli düşmanlarımızdan birini daha bertaraf 
etmiş olacağız. O umut, heyecan, beklenti ve onun verdiği sevinç içinde 
emperyalist çakal.

İşin burası pek o kadar da önemli değildir. Bu onun niyeti. Tabiî 
başhaydut devletin başı olarak başka bir niyet taşıması da zaten bek-
lenmemeli.

Fakat, ziyaretin ikinci gününde görüşmelerin bitip birlikte yaptıkları 
basın toplantsında tarafların yani Obama ve Raul Castro’nun söyledik-
lerinin tam metnini okuyunca time.com’da, üzüntümüz çok daha arttı.

Küba, ölüm yolculuğuna çıkmak üzere
Açık olmak gerekir; olanı olduğu gibi görmek ve göstermek dev-

rimci diyalektik metot ve mantığımızın ve ahlâkımızın vazgeçilmez 
kuralıdır. O metinlerden anlaşıldığına göre, yapılan anlaşmalar ABD 

[61] HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut’un, Obama’nın Küba ziyareti üzerine 24 Mart 
2016 tarihinde yaptığı değerlendirmedir. Bu değerlendirme Halkın Kurtuluş Yolu Ga-
zetesi’nin 04 Nisan 2016 tarihli 98’inci sayısında yayımlanmıştır. 
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Emperyalistlerinin Küba’yı oyunun da ötesinde kündeye getirdiklerini 
ve bir ölüm yolculuğuna çıkardıklarını göstermektedir.

Eğer Kübalı yoldaşlar uyanmazlar ve bu gaflet uykusundan, yolun-
dan geri dönmezlerse ne yazık ki sonuç tam bir felaket olacaktır, biz 
devrimciler, Küba Halkı ve dünya halkları için.

Aşağıda bölümler aktaracağız, tarafların konuşmalarından ve yapı-
lan anlaşma metinlerinden.

O metinlerden anlaşılmaktadır ki, artık milyonların toplandığı ka-
labalıkların karşısında kurulan kürsülerde müthiş hatipliğini ve beden 
dilini kullanarak “Dinle Yankee!” diye haykırarak meydan okuyan Fi-
del’den ve onun yolundaki Raul’dan eser yoktur.

Gelelim söylenenlere ve varılan mutabakatlara, yapılan anlaşmalara:
Emperyalist çakal, konuşmasının girişinde tüm dünyanın sahibiy-

miş gibi dayılanıyor. Şöyle diyor:

“Bugün iki ülke için yeni bir gün.  Müsadenizle Başkan, ko-
nudan biraz uzaklaşmak istiyorum; çünkü bu hafta içinde seçkin 
bir Birleşik Devletler askeri servis elemanının, California eyaleti-
nin Temecula bölgesinden Denizci Çavuş Louis F. Cardin’in Ku-
zey Irak’ta, terörist örgüt IŞİD ile mücadelesinde Irak Hüküme-
tine yardım ederken öldürüldüğünü öğrendim. Oradaki ailemize, 
yaralananlara saygılarımı ve dualarımı göndermek istiyorum. Bu 
durum bize şunu hatırlatmaktadır: Şu anda bizler bu tarihi ziyare-
ti gerçekleştirirken bile, bizim özgürlüğümüz ve güvenliğimiz için 
her gün kendilerini feda eden Birleşik Devletler askeri servis ele-
manları vardır. Bu yüzden onlara minnettarım.”[62]

Gördüğümüz gibi Haydut, Kuzey Irak’ta yani Barzanistan’da yani 
ABD’nin Ortadoğu’daki yeni petrol bekçisinin ülkesinde IŞİD’le sava-
şırken, daha doğrusu Amerikancı Kürt ve Arap ordularına akıldanelik 
ederken öldürülen CIA yetiştirmesi çavuş için dualar ediyor. Ve gerçek 
niyetini de gizlemiyor. Onlar, biz bu tarihsel ziyareti yaparken bile bi-
zim özgürlüğümüz ve güvenliğimiz için kendilerini feda ediyorlar, di-
yor. Emperyalist devletlerinin çıkarlarını korumak için savaşa sürülerek 
öldürülüyor bu askerler. Tabiî bilmiyorlar onlar da işin aslını ve savaşın 
özünü, sınıfsal ve siyasi içeriğini.

Onun bu söylemine Raul’un nasıl bir cevap vermesi gerekirdi? Ya 
da eski sağlıklı günlerindeki Fidel ve eski devrimci tutumdaki Raul ol-
saydı nasıl cevap verirdi?

[62] http://time.com/4266772/barack-obama-raul-castro-press-conference-transcript/.
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Aynen şöyle:
Ey emperyalist haydut! Senin için dünyanın öbür ucunda, Irak’ta 

olup bitenler niye senin güvenliğini ve özgürlüğünü tehdit etsin?..
Sen doğru konuşmuyorsun. Yalanla kandırmaya çalışıyorsun halkla-

rı. Sen o askerleri Ortadoğu petrollerini, Amerikan petrol şirketlerinin 
kasalarına akıtmak için oralara gönderip savaştırıyorsun. Emperyalist 
tekellerin yağması uğruna o savaşları çıkarıyorsun ve insanları acıma-
sızca öldürüyorsun.

Sonra IŞİD kim?
Onu var eden de sen değil misin?
1950 sonrası emperyalist kampın efendiğini ele geçirdikten sonra 

Sovyetler Birliği’nin ve sosyalist ülkeleri yumuşak alt karnından sıkı 
sıkıya bağlayıp kuşatmak ve sosyalizmin Güney’e yayılmasının önüne 
bir set çekmek için oluşturduğun “Yeşil Kuşak Projesi”nin ürünü değil 
midir, IŞİD ve benzeri Ortaçağcı örgütler?..

IŞİD 2006’da El Kaide’den ayrılarak kurulmadı mı?
El Kaide, El Nusra, Afganistan’da açtığın onbinlerce medreselerde 

Muaviye-Yezid ya da CIA-Pentagon diniyle doktrine ettiğin dincilerin, 
gerçek İslam’la hiç ilgisi olmayan bu sahte İslamcıların oluşturduğu 
insanlar tarafından, CIA uzmanları eliyle kurulmadı mı?

Dünyadaki kötülük üreten bütün örgütlerin yaratıcısı sensin. Burada 
kalkıp hangi yürekle özgürlükten, güvenlikten, duadan vb. bahsediyor-
sun... Zerre miktarda da olsa dürüst ol.

Tabiî bunların hiçbirini söylemedi Raul. Kim bilir belki de düşün-
medi mi desek... Yoksa düşündü de söylemeye cesaret mi edemedi... 
Her iki şık da birbirinden kötü.

Sözü uzun tutuyor Obama çakalı. Kendince espri de yapıyor. Tabiî 
zeki namussuz. Şöyle diyor:

“Başkan Castro, Castro kardeşlerin ne kadar uzun konuşabi-
lecekleriyle ilgili bana hep şakalar yapar. Fakat ben bugün muhte-
melen sizden biraz daha uzun konuşacağım, müsadenizle. Tamam-
lamamız gereken yarım yüzyıllık bir iş var.”[63]

Tabiî namussuz, Küba’dan bugüne dek karşısında yiğitçe 65 yıldan 
bu yana meydan okuyuşunun hesabını sormak ve kendileri açısından 
kayıp yılları bir an önce kapatmak niyetinde. Bu sebeple Raul’dan uzun 
konuşuyor.

[63] agy.
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Şöyle diyor ardından:

“Eşim Michelle ve ben kızlarımızı da getirdik. Ve bu arada, on-
lar bizimle her yere gelmezler. Şu anda onlu yaşlardalar. Evde ar-
kadaşları ve yapacakları işler var. Fakat Küba’ya gelmek istediler 
çünkü Küba’nın ve Küba Halkının güzelliğini anladılar ve biz de 
onlara göstermek istedik.

“(...)
“Sizlere Amerikan Halkının selamlarını ve dostluğunu getiriyo-

rum. Ayrıca, Demokratlar ve Cumhuriyetçilerden oluşan 40 Kong-
re üyesi bana bu ziyarette eşlik ediyorlar. Bu, benim başkanlığım 
sürecindeki en kalabalık delegasyon ve kat ettiğimiz süreç hakkın-
da Amerika’daki heyecan ve ilginin bir göstergesi.

“Amerika’nın zirvedeki işadamları ve girişimcileri de bana eş-
lik ediyor çünkü biz daha fazla ticari bağlar kurmaya hazırız. Bu 
durum hem Kübalılara hem de Amerikalılara iş fırsatları yarata-
caktır”[64]

Emperyalist haydutlar için ele geçirilmesi planlanan hedef büyük 
çünkü. Çok büyük bir düşman yok edilecek. O bakımdan bu zevkli işte 
yer almak hepsinin hoşuna gider.

Bu girizgâhtan sonra İblis, oyununu açık ediyor. Tabiî gerçek sinsi, 
karanlık ve namussuzca emperyalist niyetlerini de. Şöyle diyor:

“Birleşik Devletler, bir ulus olarak Küba’nın kaydettiği ilerle-
menin, eğitim ve sağlıktaki devasa başarıların farkındadır. Ve belki 
de en önemlisi, Küba’nın kaderinin Birleşik Devletler veya başka 
bir ülke tarafından belirlenmeyeceğini ifade ediyorum. Küba ba-
ğımsız ve onurlu bir ülkedir. Ve Küba’nın geleceğine Kübalılar ka-
rar verecektir, başkaları değil.

“Aynı zamanda, dünyanın neresine gidersek gidelim yaptığımız 
gibi, şunu da net bir şekilde ifade ediyorum ki Birleşik Devletler 
demokrasiden yana taraf olmaya devam edecektir. Bu, Küba Hal-
kının kendi geleceğini kararlaştırmasını da içerir. Bizler konuşma, 
toplanma ve din haklarını da kapsayan evrensel insan haklarından 
yana olacağız. Ayrıca, Küba sivil toplum liderleriyle yarın toplantı 
yapıp onları dinlemeyi iple çekiyorum.”[65]

[64] agy.
[65] agy.
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Emperyalistler asla ekonomik, siyasi, askeri
ve kültürel saldırganlıklarından vazgeçmez

Hiç utanıp arlanmıyor haydut. Evrensel İnsan haklarından ve bun-
ları ABD’nin savunduğundan söz ediyor. Bre çakal, sen insan soyunun 
başdüşmanısın, Che’nin deyişiyle. 1950’den bu yana yaptığın karşı-
devrimlerle, faşist darbelerle emperyalist savaş ve işgallerle dünyada 
öldürdüğün mazlum insanların sayısı on milyonları aşar. İblis’in bile 
aklına gelmeyecek işkence yöntemlerini senin CIA adlı casus örgütün 
icat eder. Ve dünyanın tüm faşist devletlerinin işkencecilerine bu konu-
da eğitimler verir.

Süper NATO, Gladyo, Kontrgerilla nedir, kimdir bu örgütlerin pat-
ronu?

CIA, Pentagon, Washington, değil mi?
Son çeyrek yüzyılda yalnızca Ortadoğu’da kanını içtiğin Müslüman 

sayısı on milyona yaklaştı.
Ne demişti 6-7 sene önce Fidel bir konuşmasında?

“ABD Emperyalistleri bir gün mutlaka Nürnberg benzeri bir 
mahkemede yargılanacaklardır.”

Bunların emperyalist sömürü, talan, savaş ve işgalleri yüzünden 
hayatını kaybeden mazlum dünya halklarından insanların sayısı İkin-
ci Emperyalist Paylaşım Savaşı’nda hayatını kaybedenlerin sayısından 
fazladır.

İşte işin acıklı tarafı da burada ya... Neredesin ey Fidel... Emper-
yalist çakal, yiğit Küba Halkını emperyalist çakallara ve faşist Batista 
Diktatörlüğüne karşı yıllar boyu savaşarak özgürlüğüne kavuşturduğun 
onurlu ülken Küba’da söylüyor bu yalan ve demagojileri, bu kandırma-
caları.

Obama çakalı ne diyor bir de yukarıda?
Kübalı sivil toplum liderleri dediği, ruhunu emperyalist haydutla-

ra satmış insan sefaletlerinden oluşan karşıdevrim örgütleri liderleriyle 
yarın yapacağım görüşmeyi iple çekiyorum. Tabiî onları vaftiz edecek 
alçak. Korkmayın, diyecek. Biz arkanızdayız. Küba’yı oyunumuza ge-
tirdik. Daha kararlı ve daha heveskâr davranın. Ödülünüz büyük olacak 
yaptığınız bu işe karşılık.

“Geçtiğimiz hafta attığımız diğer adımlarla doların Küba’da 
daha fazla kullanılmasına, Kübalıların uluslararası işlemlerinde 
dolara daha fazla erişim sağlamasına ve ABD’deki Kübalıların 
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maaş almalarına imkân sağladık.”[66]

Görüldüğü gibi, artık Küba ekonomisinde dolar daha etkin bir rol 
oynayacakmış. Amerika’daki Kübalılar da daha yüksek maaşlarla ça-
lışabileceklermiş. Bunun ekonomideki anlamı ekonominin kerte kerte 
dolarizasyonudur. Yani dolara bağımlı hale gelmesidir. Ki bu, siyasi ba-
ğımsızlığı da darbeler. Ve arttığı oranda ülkeyi yarısömürgeleştirir. İşte 
böyle bir anlaşma da yapılmış ne yazık ki.

Dahasını da söylüyor Obama:

“Bunlar, ticaret ve ortak girişimler için daha fazla fırsat yarat-
maya katkıda bulunacaktır. Küba’nın, dolar değişimine uyguladığı 
yüzde 10’luk cezayı kaldırmayı planladığına dair önemli duyuru-
sunu memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, daha fazla seyahat ve ticaret 
kapısını aralayacaktır. Bunlar göstermektedir ki birbirimize açılı-
yoruz.” (agy)

Gördüğümüz gibi, Küba parasıyla doların değişiminden artık her-
hangi bir vergi alınmayacakmış. İnsanlar istedikleri şekilde dolar kulla-
nabilecekler, günlük maddi hayatlarında.

Ne diyor Obama?
“Bunlar göstermektedir ki birbirimize açılıyoruz”. Yani benzeşiyo-

ruz giderek...
ABD Emperyalistleri Küba çiftçilerini tezgaha almayı da ihmal 

etmiyorlar. Şöyle bir anlaşma da yapmışlar Obama’nın konuşmasına 
göre:

“Bu ziyaretle birlikte çiftçilerimizi ve çiftlik çalışanlarımızı des-
teklemek için tarımsal işbirliğini derinleştirmek konusunda anlaş-
ma yaptık. Bu öğleden sonra, büyük Amerikan şirketleri tarafın-
dan deklare edilen yeni bazı ticari konuların üzerinde duracağım. 
Ve Kongreye ticaret ambargosunu kaldırma çağrısı yapmaya de-
vam ederken, Başkan Castro’ya; Küba’nın daha fazla iş yapmaya 
hazır olduğunu göstermek için atması gereken adımları anlattık. 
Bunlar, daha fazla ortak girişime ve yabancı şirketlerin Kübalıları 
doğrudan işe almalarına izin verilmesini içermektedir.”[67]

Söylenenler vahim bizce. Amerikan tarım tekelleriyle Kübalı çiftçi-
ler işbirliğine gidecekmiş güya.

Bu işbirliği nereye varır?

[66] agy.
[67] agy.
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Devasa tarım tekellerinin Küba tarımını egemenliği altına almasına. 
Başka da hiçbir yere varmaz.

Bir de ne deniyor?
Yabancı şirketlerin yani başta ABD şirketlerinin Kübalı işçileri doğ-

rudan, yani hiçbir engellemeye takılmadan işe almasına ve çalıştırabil-
mesine yönelik adımlar atmasını istiyor Küba’dan. Bu tür adımlar am-
bargo dediği ekonomik ablukanın kaldırılmasına yardımcı olur, diyor. 
Yani açıktan gel gel yapıyor.

Raul, Che gibi Fidel gibi
emperyalizmi açıktan teşhir etmedi 

Hatırlarsak; Obama emperyalisti konuşmasının başında “demokrasi 
ve insan hakları konularında farklılıklarımız var”, diyerek dolaylı yol-
dan Küba’da demokrasi ve insan haklarının bulunmadığı suçlamasını 
yapmıştı Küba’ya. Sanki demokrasinin de insan haklarının da dünyada-
ki başdüşmanları kendileri değilmiş gibi... Emperyalist haydutlar böy-
ledir işte. Ahlâki ve siyasi plandaki yüce değerleri ifade eden kavramla-
rı sahiplenir görünmekle insanları kandırmayı pek severler.

Buna karşı Raul’un cevabı ne olmuştu?

“İnsan haklarını savunuyoruz. Bizim görüşümüze göre sivil, 
politik, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar birbirinden ayrılamaz, 
birbirine bağlı ve evrenseldir. Ayrıca, bir hükümetin sağlık, eğitim, 
sosyal güvenlik, eşit ücret hakkı ve çocuk haklarını savunmaması 
ve güvence altına almaması bizim için anlaşılmaz bir şeydir. Biz 
siyasi manipülasyona ve insan haklarına yönelik yaklaşımdaki çifte 
standarta karşıyız. Küba’nın bu konuda söyleceği ve göstereceği 
çok şey vardır.”[68]

Raul’un bu söyledikleri tabiî ki doğru. Ama bu söylem tümüyle sa-
vunma söylemi. Emperyalistleri teşhir eden, onların insanlık dışı, cana-
varca içyüzlerini ortaya koyan bir söylem değil. Che’nin, eski sağlıklı 
günlerindeki Fidel’in, ABD Emperyalistlerini bütün iğrençlikleriyle, 
canavarlıklarıyla ortaya koyan tanımlamaları değil.

Bu söylem rahmetli Brejnev’lerin ve bir zamanların Gorbaçov’ları-
nın söylemi. “Barış içinde bir arada yaşama”yı ilkeleştirmiş bir söylem. 
Unutulmaması gerekir ki emperyalistler asla ekonomik, siyasi, askeri 
ve kültürel saldırganlıklarından vazgeçmezler. Onlarla asla barış için-

[68] agy.
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de bir arada yaşanamaz. Çünkü onlar, kendi insanlık dışı sömürü ve 
vurgunlarını koruyabilmek için sosyalizmin ve bağımsızlığın, ahlâkın, 
demokrasinin, insan haklarının izini tozunu yeryüzünden silmeye uğ-
raşırlar.

Bu, onlar için istenirse vazgeçilebilecek bir politik tercih değildir. 
Bu, emperyalizmin doğasından kaynaklanır. Onlar var olduğu sürece 
sömürüye, yağmaya, saldırganlığa, savaşlara, işgallere mahkûm ve 
mecburdurlar. Başka türlü davranamazlar. Bir gerçek devrimci bunu 
hiçbir zaman aklından çıkarmaz. Çıkardığı anda emperyalizmin doğa-
sını unutmuş ya da yok saymış, bilmezlikten gelmiş olur. Raul ne yazık 
ki böyle davranıyor.

Raul’un emperyalizmi, özellikle de uluslararası emperyalizmin baş-
haydut devleti ABD Emperyalizmini hiç tanımamış ve bilmemiş oldu-
ğunu gösteren şu sözlerine bir bakınız:

“Farklılıklarımızla birlikte medeni bir biçimde bir arada bu-
lunma sanatını öğrenmeliyiz” (We should learn the art of co-exis-
ting with our difference in a civilized manner.)[69]

Hiç lafı dolandırmayalım yoldaşlar. O “öğrenme”de ve yolda ısrar 
Küba’yı mezara götürür. Bunun hiç başka bir şıkkı yok.

Che ne diyordu bu konuda 1967’de, katledilmeden birkaç ay önce 
Bolivya dağlarından, Barrientos diktatörlüğüne karşı bir avuç yolda-
şıyla savaşırken, Havana’da toplanan Tricontinental’e gönderdiği me-
sajında?

“Eylemlerimizin her biri emperyalizme karşı bir savaş çağrısı 
ve insan soyunun en büyük düşmanı Kuzey Amerika Birleşik Dev-
letleri’ne karşı halklara yapılan bir yoklama çağrısıdır.

“(…) Savaş çağrımız kulaktan kulağa yayılacaksa ve silahları-
mız elden ele geçecekse, başka insanlar mitralyöz sesleri ve yeni 
savaş naraları arasında cenazelerimize ağıt yakacaksa, ölüm hoş 
geldi, safa geldi.”

Raul Castro ve Obama görüşmesinden sonra düzenlenen basın top-
lantısı medya önünde oluyor. Ve medya mensuplarına da soru sorma 
imkanı veriliyor. İşte bunlardan bizce CIA bağlantılı bir antikomünist 
gazeteci kılığındaki ajan soru sorma bahanesiyle Küba’ya ve Raul’a 
ağır bir saldırıda bulunuyor. Şöyle soruyor Obama’ya:

“Ve insan hakları üzerine dürüst ve içten görüşmeler yaptığını-

[69] agy.
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zı ve daha ileriye gitmek istediğinizi söylediniz. Fakat siz gelirken 
dahi Beyazlı Kadınların barışçıl gösterilerine yönelik dramatik tu-
tuklamalar oldu.

“Bu nasıl bir işarettir? Başkan Castro’nun bugünkü açıklama-
ları çerçevesinde tam da insan haklarının ne anlama geldiğiyle ilgili 
böyle temel fikir ayrılıkları varken medeni bir şekilde bir arada var 
olabilir misiniz?”[70]

Gördüğümüz gibi emperyalist medyacı daha fazla zorlamalıydınız 
Küba’yı, daha çok şeyler almalıydık, bakın dün sizin gelişinizde Küba 
rejimini protesto eden bizden yana beyazlar giyinmiş kadınların gözal-
tına alınmasını bile engelleyemediniz. Bu tutumla Küba’yı nasıl dize 
getireceğiz, demiş oluyor.

Onun bu sorusuna Obama gerçekten de haydut emperyalist devletin 
başkanlığına yakışacak zekilikte ve bilgiçlikte bir yanıt veriyor.

Şöyle diyor:

“Andrea, ambargo sona erecek. Ne zaman, tamamıyla emin 
olamıyorum. Ama inanıyorum ki bitecek. Ve açtığımız bu yol biz-
den sonraki yönetimimizden sonra da devam edecek. Bunun sebebi 
mantıklıdır. Bunun sebebi şudur; 50 yıl boyunca yaptığımız şeyler 
bizim de Küba Halkının da çıkarına hizmet etmemiştir. Ve ilişki-
lerin normalleştirilmesiyle ilgili açıklamamız sırasında söylediğim 
gibi; eğer 50 yıl boyunca bir şeyler yaptınız ve işe yaramadıysa yeni 
şeyler yapmak mantıklıdır.

“Ve bizim yaptığımız şey budur. Sadece Kongrede değil, sadece 
Amerikan Halkı içinde değil, aynı zamanda Küba Halkı içinde de 
güçlü desteğin olması bu sürecin devam etmesi gerektiğini ve de-
vam edeceğini göstermektedir.

“Daha önce de söylediğim gibi, ambargonun kaldırılması Kong-
renin çoğunluk oylarını, hatta belki de Senatoda çoğunluktan faz-
lasını gerektirmektedir.

“Ve Başkan Castro’ya da işaret ettiğim gibi, bence ambargonun 
son bulmasının hızlanmasına iki şey yardım edecektir.

“Birincisi, zaten gerçekleştirdiğimiz şu anki değişimlerden ne 
derece yararlanabildiğimizdir. Bu, bu değişimin geçerliliğine yar-
dım edecektir.

“Örneğin, Küba’da internet ve geniş bant probleminin çözü-
müne yardım etmek için artık Amerikan şirketlerine yönelik kısıt-
lamaların olmayacağını söyledik. Bu Amerikan yasalarına aykırı 

[70] agy.
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değildir. Bu bizim yönetimimiz tarafından ifade edilmiştir.
“Eğer bu tür değişimlerin meydana geldiğini ve Kübalıların in-

ternete ulaşımdan daha fazla yararlandığını görürsek -bugün gi-
rişimcilik toplantısına katıldığım zaman eğitim gören ve interneti 
hızlı kullanan genç Kübalılarla tanışacağımı anladım- bu ambar-
gonun son bulması için bir çerçeve oluşturacaktır.

“Tarımla ilgili yaptığımız işleri sağlamlaştırdığımızda ve daha 
fazla Amerikan çiftçisinin Kübalı çiftçilerle etkileşim kurduğunu 
gördüğünüzde, daha fazla ithalat ve ihracat olduğunu gördüğü-
nüzde bu bir çerçeve yaratacaktır. Ambargonun son bulma olasılığı 
artmaktadır. Umarım yaptığımız şeylerden elde ettiğimiz avantaj-
lar buna yardımcı olacaktır.

“Ve ikinci alan da derinlemesine ele aldığımız insan hakları me-
selesidir.

“Küba’da insanlar bu konuda hâlâ endişelidir. Şimdi şunu 
unutmayın ki benim insan hakları konusunda Çinlilerle de derin 
fikir ayrılıklarım var. Bu yıl Vietnam’a gideceğim. Onlarla da derin 
fikir ayrılıklarım var. Biliyorsunuz, Burma’yı ilk ziyaret ettiğimiz-
de insanlar çoktandır devam eden insan hakları ihlallerinden dola-
yı oraya gidilip gidilmemesi gerektiğini sorgulamışlardı.

“Ve benim yaklaşımım şu oldu; dürüstçe, netçe düşüncelerimi-
zin ne olduğunu söylemek ve aynı zamanda hiçbir ülkeyi değişime 
zorlayamayacağımız konusunda açık davranmak. Böylece ortaya 
çıkacak sonuç, 50 yıl boyunca hiçbir şey getirmemiş olan aynı rijid 
anlaşmazlıktan daha iyi bir strateji olacaktır.

“Bunun sonuçta nereye varacağını tahmin edebiliyorum And-
rea, insanlara güveniyorum. Bence siz buradaki Kübalılarla kar-
şılaşsanız, Kübalılar Amerikalılarla karşılaşsalar, tanışsalar, ko-
nuşsalar, etkileşime girseler, birlikte iş yapsalar, okula gitseler ve 
birbirlerinden bir şeyler öğrenseler insanın insan olduğunu fark 
ederler. Ve bu bağlamda, ben bu değişimin gerçekleşeceğine ina-
nıyorum.”[71]

Özetçe ne demiş oluyor Obama?
50 yıl katı bir blokaj uyguladık bir sonuç alamadık. Bunu düşünüp 

değerlendirip yeni bir tutum belirlemek gerekiyor. Daha doğrusu, tutum 
değiştirmek gerekiyor. Biz girdiğimiz bu yeni yolda sonuç alacağımıza 
ve Küba’daki sosyalist sistemi yıkıp Küba’yı dize getireceğimize ina-
nıyoruz, diyor. Küba’yı alabileceklerimiz konusunda son sınırına kadar 
zorladık ve pek çok şey aldık. Sınırları da iyi bilmek gerek. Fazla zor-

[71] agy.
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lasaydık ters tepebilirdi. İşi zamana yayıp uzun vadede sonuca gitmek 
gerekir. Biz bunu yaptık ve doğru yaptık.

Ne yazık ki bu ajan gazetecinin saldırısına Raul’dan bir yanıt gel-
miyor.

Obama, Küba ile bundan böyle öğrenci değişimleri de yapılacaktır, 
diyor. Bir bölüm Kübalı öğrenci Amerikan okullarında burslu olarak 
okuyabilecektir, Amerikalı öğrenciler de Küba okullarında okuyabile-
ceklerdir, diyor.

“Eğitim alanındaki değişimlerle devam ediyoruz. Küba-Ameri-
ka Topluluğunun cömert desteği sayesinde, Amerika Girişimindeki 
100 bin gönüllü, üniversite öğrencilerinin yurtdışında eğitim gör-
mesi için yeni fırsatlar sunacak. Daha fazla Amerikalı Küba okul-
larında, daha fazla Kübalı Amerika okullarında okuyacak.

“Devamında, eğitim alanında hibeler ve burslar Küba öğrenci-
leri için mümkün hale gelecek. Ve Küba Hükümetiyle işbirliği ha-
linde, Kübalı öğretmenler için hem Küba’da hem de online olarak 
İngilizce eğitimleri sağlayacağız.”[72]

Sosyalist sistemi kerte kerte çökertmek istiyorlar
Görüldüğü gibi işi öğrencilerle bırakmıyor. Kübalı öğretmenleri de 

emperyalist kültürle doktrine edebilmek için onlara İngilizce öğretile-
cektir, diyor.

Bir de daha yukarıda Amerikan şirketleri Küba’da internet altya-
pısı kurma çalışmaları yapacaktır, demişti. Burada da amaçları medya 
yoluyla Küba Halkını Amerikanofilleştirmektir. Yoksa emperyalistler 
babası hayrına internet altyapı hizmeti vermiyor Küba’ya. Onların her 
davranışı sistematiktir ve bir amaca odaklıdır. Burada da amaç Kü-
ba’daki sosyalist sistemi kerte kerte aşındırıp çürütüp çökertmek ve yok 
etmektir. İşte bu amaçla tüm yönlerden, yani ekonomik, siyasi, kültürel 
yönlerden saldırı yapıyorlar. Çoklu darbeler indirerek sistemi hırpala-
mak istiyorlar hızla.

Bu hazin görüşmelerin ve anlaşmaların içeriği ile daha fazla uğraş-
mayalım isterseniz. Zaten ele aldıklarımız, felaketin boyutlarının ne 
denli ürkütücü olduğunu gözler önüne sermiştir sanırız.

Her zaman uzun konuşmayı yeğleyen Castro, bu kez neden sözü 
kısa kesti ve uzun konuşma Obama’ya düştü dersiniz?

[72] agy.
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Şundan:
Castro aslında yaptığının devrimciliğe yakışmadığını ve kitlelerde 

olumsuz bir tepki oluşturabileceğini hissediyor. Bu sebeple de işi ge-
çiştirmek istiyor. Önemsizleştirmek istiyor. Sadece ekonomik blokajın 
kaldırılmasına yönelik anlaşmalar yaptık, demeye getiriyor. O bakım-
dan fazla konuşamıyor.

İşin içyüzünü deşifre etmek Obama’ya düşüyor. Obama da bunu bi-
linçli yapıyor. Hem Amerikan Parababalarına Küba’dan neler aldıkla-
rını bir övünç vesilesi yaparak anlatmak istiyor, hem de Küba Halkını 
bundan sonra olacaklara hazırlamak, ortamı uygunlaştırmak, karşıdev-
rimin adım adım ilerlemesine ve sosyalist sistemin dirhem dirhem çü-
rütülmesine alışmalarını ve bunu yadırgamamalarını sağlamak istiyor. 
O yüzden yapılan bütün gerici, karşıdevrimci yönü ağır basan anlaşma-
ları tek tek deşifre ediyor.

Şu anki kadro ve kitle gücümüzle, bundan kaynaklanan etkinliği-
mizle Kübalı yoldaşları bu ölüm yolculuğundan sakındırmak için ne 
yapabiliriz daha başka yoldaşlar?..

Kardeşane, en içten devrimci duygu ve düşüncelerle Kübalı yoldaş-
larımızı uyarmak istiyoruz. Başkası şu an ne yazık ki elimizden gelmi-
yor.

Bizler küçükburjuva sosyalistleri gibi yoldaşlarımız gücenmesin 
diye yanlışı hatta tutulan felaket yolunu görmezlikten, bilmezlikten ge-
lemezdik. Umarız ve dileriz yoldaşlarımız bu sebepten bize alınmaz-
lar... 24 Mart 2016
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Yirmi Bir

Fidel’in de Küba’da başlatılan
bayır aşağı gidiş sürecini

biz gerçek devrimcileri derinden üzen ıskalayışı[73]

Fidel’in, ömrümde ilk kez beğenmediğim ve benimsemediğim bir 
yazısıyla karşılaştım. Ne acıdır ki Fidel de Emperyalist Haydut Obama 
çakalının ve Rolling Stones adlı, emperyalist kültürün, çürümüş, insani 
değerlerden yoksun, rezil kültürün yayıcısı olan grubun, Küba toprağını 
kirletmesinin siyasi içeriğini ve kapsamını kavrayamamış görünmek-
tedir. Israrla ve altını çizerek bir anlamda çığlık çığlığa feryat ederek 
söylediğimiz gibi Küba, bu son “Amerikan açılımı”yla birlikte bir ölüm 
yolculuğuna çıkarılmıştır. Eğer bu gidişten dönülmezse varılacak nok-
ta Sovyetler Birliği’nin ve Avrupa sosyalist ülkelerinin, Çin’in bugün 
gelmiş oldukları utanç verici durumdan asla başka bir yer olmayacaktır. 
Fidel’in büyük bir düş kırıklığı yaratan makalesini aynen yayınlamala-
rını rica ettim yoldaşlarımdan. 29 Mart 2016

***

Kardeş Obama
Fidel Castro Ruz

İspanya kralları bize, parmak izleri toprak genelgesi destelerinin 
üzerinde olan istilacılar, efendiler getirdiler. Bu genelgelerle maden av-
cıları, nehir kumlarının içinde altın aramak gibi sömürünün aşağılayıcı 
ve utanç verici biçimiyle görevlendirildiler. Bunun izleri ülkenin birçok 
bölgesinde havadan görülebilir.

[73] Halkın Kurtuluş Yolu Gazetesi’nin 04 Nisan 2016 tarihli 98’inci sayısında yayım-
lanmıştır. Nurullah Ankut Yoldaş’ın sözünü ettiği Castro’nun “Kardeş Obama” isimli 
makalesini de aşağıda sunuyoruz.



Bugün turizm büyük oranda bizim manzaralarımızın hazzını yaşa-
maktan ve denizlerimizin eşsiz zerafetinin tadını çıkarmaktan ibarettir 
ve her zaman büyük yabancı şirketlerin özel sermayesiyle paylaşılmış-
tır. Eğer bunlardan elde edilen kârlar milyar dolarları bulmasa bu şirket-
ler tarafından hiçbir şekilde dikkate değer bulunmazlar.

Konuyla ilgili konuşmam gerektiğini düşündüğüm için, özellikle 
gençler için vurgulamam gerekir ki çok az kişi insanlık tarihinin bu eş-
siz momentinde böylesine bir durumun öneminin farkındadır. Zamanın 
kaybolduğunu söylemeyeceğim ama şunu tereddütsüzce söyleyebilirim 
ki ne siz ne de biz, bize meydan okuyan realitelere karşı göğüs germek 
zorunda olduğumuz gerçekliği konusunda yeterince bilgilendirilmiyo-
ruz, bilinçlendirilmiyoruz. İlk dikkate almamız gereken şey yaşamımı-
zın bir saniyelik bir tarihsel kesitten başka bir şey olmadığı ve bunun 
da bir kısmının, her insanın gereksinimlerine adanması gerektiğidir. Bu 
durumun bir özelliği de hayatı olduğundan daha değerli görme eğilimi-
dir. Fakat en yüce rüyalara dalan sayısız insan da vardır.

Yine de, hiçbir insan tek başına tamamen iyi ya da tamamen kötü 
değildir. Küba’nın, Jose Marti örneğine sahip olma ayrıcalığına rağmen 
hiçbirimiz devrimci bir toplumda üstlenmek zorunda olduğumuz rol 
için tasarlanmıyoruz. Ben bile Jose Marti’nin, Dos Rios’ta “zamanım 
geldi” deyip siperde katı bir ateş düzeni içinde tahkim edilmiş İspanyol 
güçlerine yüklenerek ölmesi gerekir miydi, diye kendime soruyorum. 
O, ABD’ye dönmek istemedi ve onu döndürecek hiç kimse yoktu. Bi-
rileri onun günlüğünden birkaç sayfa kopardı. Şüphesiz biçimde ahlak-
sız bir ajan işi olan bu alçakça sorumluluğu kim üstlenebilir? Liderler 
arasındaki farklılıklar iyi biliniyordu ancak bu asla itaatsizlik anlamına 
gelmiyordu. Yüce siyahî lider Antonio Maceo “Küba’ya el koymaya 
kim kalkışırsa kalkışsın eğer savaşta mahvolmazsa Küba’nın kanla 
sulanmış toprağının sadece tozunu alır”, demiştir. Máximo Gómez de 
aynı şekilde tarihimizin en disiplinli ve ihtiyatlı askeri önderi olarak 
kabul edilir.

Bir diğer açıdan bakıldığında, kendisini Küba’ya getiren bottan uzak 
mesafedeki aynı tek yıldızlı bayrağı görüp “O, benim hiçbir zaman sa-
tılık olmayan bayrağım” dedikten sonra hayatım boyunca duyduğum 
en güzel sözlerle devam ederek “bayrağım parçalansa bile bir gün yine 
benim bayrağım olacak... silahını doğrultmuş olan ölülerimiz onu sa-
vunmaya devam edecek” diyen Bonifacio Byrne’nin öfkesine nasıl 
hayranlık duymayız? Sadece birkaç on metre uzaklıkta karşıdevrimci-
lerin, ellerindeki ABD yapımı bazukaları ve makineli tüfekleri bizim 
bulunduğumuz alana doğrulttuğu gece Camilo Cienfuegos’un söylediği 
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öfkeli sözleri unutamam.
Kendisinin de açıkladığı gibi Obama 1961’in Ağustosunda doğdu. 

O zamanın üzerinden yarım asırdan fazla zaman geçti.
Fakat, şöhretli konuğumuzun bugün nasıl düşündüğünü görelim:
“Buraya soğuk savaşın Amerika’daki son kalıntılarını gömmek için 

geldim. Buraya Küba Halkına dostluk eli uzatmak için geldim.”, dedi 
ve bizi çoğumuz için tamamen yeni olan bir kavram yağmuruna tuttu.

“Hem siz hem biz Avrupalılar tarafından sömürgeleştirilmiş yeni bir 
dünyada yaşıyoruz.”, dedi ve devam etti; “Küba da ABD gibi kısmen 
Afrika’dan buraya getirilmiş olan köleler tarafından kuruldu. Amerika 
gibi Küba Halkı da kendi mirasının izini hem kölelere hem de köle sa-
hiplerine götürebilir.”

Obama’nın kafasında yerli halk diye bir şey hiç bulunmamaktadır. 
Ya da Bay Barack Obama daha on yaşında bile değilken Devrimin, 
yerli halka yönelik uygulanan ırk ayrımcılığını tamamen ortadan kal-
dırdığını, çalışan ya da emekli maaşlarının tüm Kübalılar için hükme 
bağlandığını söylememektedir. Siyahî vatandaşları dinlenme-eğlence 
mekânlarından uzaklaştırmak için çam yarması gibi adamlar görevlen-
dirme şeklindeki aşağılık ırkçı burjuva geleneği Küba Devrimi tara-
fından ortadan kaldırılmıştır. Küba Devrimi, 1 milyardan fazla insanın 
yaşadığı bir kıtada nükleer silahların varlığına son vererek Angola’yı 
özgürleştirmiş olan apartheid karşıtı mücadele açısından da tarihe geç-
miştir. Dayanışmamızın tek amacı bu değildi, bundan da ziyade; ama-
cımız Angola, Mozambik, Guinea Bissau ve Portekiz’in faşist sömürü 
tahakkümü altındaki diğer ülkelerin halklarına yardım etmekti.

1961’de, Devrimin zaferinden sadece bir yıl üç ay sonra ağır silah-
larla ve piyadelerle donanmış, uçaklarla desteklenen, ABD savaş gemi-
si ve uçak şirketleri tarafından eğitilmiş, onların eşlik ettiği bir paralı 
asker gücü ülkemize aniden saldırdı. Hiçbir şey yüzlerce insanımızın 
ölmesine ve yaralanmasına yol açan bu kahpe saldırıyı haklı göstere-
mez. Yanki taraftarı saldırı birliğine gelince; tek bir malzemenin dahi 
tahliye edilebildiğini gösteren bir kanıt bulunmamaktadır. Yanki savaş 
uçakları Birleşmiş Milletler önünde Küba Başkaldırısının malzemeleri 
olarak sunulmuştur.

Bu ülkenin askeri deneyimi ve gücü çok iyi bilinmektedir. Afrika’da 
aynı şekilde, Devrimci Küba’nın kolayca mücadelenin dışına itilebile-
ceğine inandılar. Güney Afrika’nın motorize birlikleri tarafından Güney 
Angola’da gerçekleştirilen işgal Luanda’ya, ülkenin doğu bölgesindeki 
başkente kadar yaklaştı. Orada, en az 15 yıl süren bir mücadele başladı. 
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Obama’nın Havana’daki Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso’daki 
konuşmasına cevap vermek gibi önemli bir görevim olmasaydı bu ko-
nuyu da dile getirmeyecektim.

Daha fazla detay verme niyetinde değilim, sadece orada, insanlığın 
özgürlüğü için yürütülen savaşta onurlu bir sayfanın açıldığını vurgu-
luyorum. Yine de Obama’nın davranışının doğru olmasını umardım. 
Onun gösterişsiz orijini ve doğal zekâsı belliydi. Mandela ömür boyu 
hapse mahkûm edildi ve insan onuru için yürütülen mücadelede dev-
leşti. Bir gün, Mandela’nın hayatından bir kesitin anlatıldığı bir kitap 
geçti elime. Ve sürpriz... Önsöz Obama tarafından yazılmıştı. Sayfaları 
hızlıca çevirdim. Mandela’nın olguları not ettiği el yazısının küçüklüğü 
inanılmazdı. Böyle bir insan tanınmaya değerdi.

Güney Afrika’daki hikâyeyle ilgili bir başka deneyimi de vurgula-
mam gerekiyor. Güney Afrikalıların nükleer silahları nasıl edindiği ile 
ilgili daha fazla şey öğrenmek istiyordum. Sadece 10 ya da 12’den faz-
la bomba olmadığına dair kesin bilgiye sahiptim. Araştırmacı profesör, 
“Çatışma Misyonu: Havana, Washington ve Afrika, 1959-1976” isimli 
mükemmel metnin yazarı Piero Gleijeses güvenilir bir kaynaktı. Bili-
yordum ki neler oldup bittiğiyle ilgili en güvenilir kaynak oydu ve bunu 
ona da söyledim. Bana, yazıdaki şeylerden daha fazlasını konuşmaya-
cağını, yazıda çok iyi arkadaşı olan, Angola’daki Küba Büyükelçisi ve 
partneri Jorge Risquet yoldaşın sorularını cevaplandırdığını söyledi. 
Risquet’yi buldum; bir görevi bitirmiş birkaç hafta sürecek yeni önemli 
görevler üstleniyordu. Bu görevler Piero’nun tam ülkemizi ziyaret et-
tiği zamana denk gelmişti ve onu Risquet’nin son yıllarını yaşadığını 
ve sağlığının çok iyi olmadığı konusunda uyardım. Birkaç gün sonra 
korktuğum başıma geldi. Risquet’in durumu gittikçe kötüleşti ve haya-
tını kaybetti. Piero geldiğinde verilen sözlerden başka yapacak bir şey 
yoktu fakat ben ırkçı Güney Afrika’nın Reagan’dan ve İsrail’den aldığı 
silahlar ve yardımlara ilişkin bilgiye ulaşmıştım.,

Obama’nın bu hikâye hakkında şimdi ne söylemesi gerektiğini bil-
miyorum. Hiçbir şey bilmeme ihtimali çok düşük olmasına rağmen 
onun neyi bilip bilmediği konusunda bir fikrim yok. Benim ona müte-
vazı önerim düşünsün ve şimdi Küba politikaları üzerine teoriler geliş-
tirmeye girişmesin.

Önemli bir konu var:
Obama, içinde en şirin sözleri kullandığı bir konuşma yaptı: “Şim-

di geçmişi unutma, geçmişi geride bırakma zamanı. Birlikte geleceğe, 
umudun geleceğine bakalım. Ve bu kolay olmayacak, zorluklar karşı-
mıza çıkacak ve biz bu zorlukları zamana bırakmalıyız; fakat benim bu 
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ziyaretim dost olarak, aile olarak, komşu olarak birlikte yapabilecekle-
rimize ilişkin beni daha da umutlandırdı.”

Sanırım Amerika Birleşik Devletleri Başkanı’ndan bu sözleri dinler-
ken hepimiz kalp krizi geçirme tehlikesi yaşadık. Neredeyse 60 yıllık 
acımasız bir ablukadan sonra, Küba gemilerine ve limanlarına yapılan 
paralı asker saldırılarında hayatını kaybedenler ne olacak? İçi yolcu 
dolu olan uçağın havada patlatılması ne olacak? Paralı asker işgalleri, 
sayısız şiddet ve baskı eylemleri ne olacak?

Bu onurlu ve fedakâr ülkenin halkının; eğitim, bilim ve kültürdeki 
gelişmeyle birlikte elde ettiği şerefinden, haklarından ve ruhsal zengin-
liğinden vazgeçeceği gibi bir ilüzyona kimse kapılmasın.

Ayrıca; gıda ve madde zenginliklerini halkımızın çabaları ve zekâ-
sıyla üretebileceğimiz konusunda uyarıyorum. İmparatorluğun bize 
hiçbir hediye vermesine ihtiyacımız yok. Çabalarımız hukuka uygun ve 
barışçıl olacaktır, çünkü bu bizim bu gezegende yaşayan tüm insanlar 
arasındaki barış ve kardeşliğe duyduğumuz sadakatimizdir.
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Yirmi İki

Doğadaki hakkaniyetsizliği
Sosyalizmin zaferiyle ortadan kaldıracağız[74]

Kurtuluş Partililer, bedence aramızdan ayrılışının ilk yıldönümünde 
Perihan Yoldaş’ı andılar. HKP Kartal İlçe Örgütü’nde gerçekleştirilen 
anmada söz alan yoldaşları Perihan Yoldaş’ın bitmek tükenmek bilme-
yen inancını, mücadele azmini, insani değerlere olan bağlılığını, seve-
cenliğini anlattılar. Düzenlenen anma etkinliğinde HKP Genel Başkanı 
Nurullah Ankut, HKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şahbaz ve Pe-
rihan Yoldaş’ın mücadele arkadaşı, hayat arkadaşı, eşi Nihat Yoldaş da 
söz alarak duygu ve düşüncelerini ifade ettiler. Yapılan konuşmaların 
çözümünü aynen yayımlıyoruz.

Nurullah Ankut Yoldaş: Hep söylediğimiz gibi doğanın bir parça-
sıyız hepimiz de. Ağaçlar gibi, kuşlar gibi, diğer evcil ya da evcil olma-
yan hayvanlar gibi bir parçasıyız biz de doğanın. Geleceğiz, kısa ya da 
uzun bir süre yaşayacağız ve toprak olacağız yeniden.

Hep söylediğimiz gibi doğada bir adalet, bir hakkaniyet yok. Vahşi 
hayvan belgesellerini izleyemiyorum. Biliyorsunuz hayvanları da çok 
sevdiğimiz için, bitkileri çok sevdiğimiz gibi, bakıyorsunuz orada sınır 
tanımayan bir vahşilik var. Yani doğanın kanunu bu... Diyelim bir ka-
raca sürüsüne, geyik sürüsüne; kaplanlar, aslanlar, çakallar saldırıyor. 
Güçlü olanlar, gelişkin olanlar kaçıyor. Onların daha cılız olanları arka-
da kalıyor, yakalanıyor. Bakıyorsunuz, bir gelişkin diyelim, anne baba 
on yıl, yirmi yıl yaşayabilecekken, bir yavru daha altı aylık, bir senelik 
iken yok olup gidiyor. Ve kıran kırana bir mücadele...

Geçenlerde Çıtalarla ilgili bir belgeseli birazcık izledim. Kedigil-
lerin en zarif hayvanı bildiğimiz gibi Çıta. Afrika’da yaşıyor. 40 ile 70 

[74] Halkın Kurtuluş Yolu Gazetesi’nin 04 Nisan 2016 tarihli 98’inci sayısında yayım-
lanmıştır.
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kilo arasında değişiyor ağırlığı. Ama o da kedigillerin daha güçlüleri 
olan 200-250 kiloluk aslanlar, kaplanlara göre bir av; yem yani onlar da 
devamlı. Daha küçük hayvanları olduğu gibi çıtaları da görünce koşu-
yorlar, yakaladıkları anda öldürüp yiyorlar. Çıtalar, Afrika’nın bir kum 
tepesini mesken tutmuş. Belgeselci anlatıyor bunun nedenini; orayı 
mesken tutması da ayakları, patileri daha geniş, vücut ağırlığı çok daha 
az, böyle olunca kumun üzerinde daha hızlı hareket edebiliyor. Ama 
daha ağır olan aslanlar, kaplanlar kuma geldiler mi, ayakları kuma sap-
lanıyor ve koşamıyor. Böylece orada av olmaktan, yavrularını da onla-
ra kaptırmaktan kurtarabiliyor Çıtalar. Yani demek istediğim yoldaşlar, 
Çıtalar da karacaları avlıyor, daha küçük hayvanları avlıyor. Ve av için 
her startının yüzde 50’si ancak başarılı olabiliyormuş. Yani doğanın 
kanunu gereği orada böylesine bir mücadele sürüyor, bunu değiştire-
meyiz. Milyonlarca yıldır doğa bu uyumu, bu kanunu koymuş; orada 
yaşayan herkes ona uyacak.

Ama ne yazık ki, aşağı yukarı iki milyon yıl önce o hayvanlık kona-
ğından kopmuş, insanlık konağına adım atmış olan insanlar da bugün, 
Önderimiz Kıvılcımlı’nın deyişiyle “sosyal hayvanlık konağı”nda. 
Onlardan bir farkımız yok genel olarak baktığımızda.

İşte son çeyrek yüz yıldır, Ortadoğu’da on milyona yakın insanı kat-
letti ABD Emperyalistleri, Avrupa Birliği emperyalistleri, onların yerli 
ortakları. İşte ülkemiz Suriyeleşmiş durumda, kan gölüne döndü. Ve 
ne acıdır ki, bu kan daha da boyutlanarak akmaya devam edecek. Çün-
kü bunun sahibi ABD Emperyalistleri, Avrupa Birliği Emperyalistleri. 
Haritalarını ortaya koymuş o harita hayat buluncaya kadar can almaya, 
kan dökmeye devam edecekler.

İki, üç, daha fazla Vietnam yaratmalıyız
İşte en son yazımızda, Küba’yı bu emperyalist haydudun ziyare-

ti ile ilgili yazımızda söylediğimiz gibi, adam dünyanın bu ucundaki, 
Irak’taki savaşı, kendi güvenliği için çok önemli sayıyor ve onlar bizim 
güvenliğimiz için savaşıyorlar, diyor orada savaştırdığı askerlere. Yani 
dünyanın sahibiyim, diyor.

Bunu yok sayarsak, bunu görmezden gelirsek insanlığımızın hakkı-
nı vermemiş oluruz. Bırakalım devrimci olmayı, insan olamayız. Ve o 
yüzden arkadaşlar, bugüne kadar Fidel’e, Raul’a nasıl sahip çıktığımızı, 
onları nasıl yücelttiğimizi, onların kahramanlıklarından nasıl övgüyle 
söz ettiğimizi hep biliyorsunuz. Ama çizgide sapma gösterdikleri anda 
da en katı eleştiriyi biz yaptık. Ve açık söylüyoruz, artık Küba, Che’nin 
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Küba’sı değil.
Che ne diyor: “İki, üç, daha fazla Vietnam”lar yaratmalıyız, insan 

soyunun bu başdüşmanına karşı dünyanın her yerinde cepheler açmalı, 
savaşmalıyız, diyor.

Raul ne diyor?
“Farklılıklarımıza rağmen bir arada yaşamanın şartlarını öğrenme-

liyiz.”, diyor.
180 derece birbirinden farklı iki yaklaşım, yoldaşlar.
Bu yaklaşım nereye götürür Küba’yı?
Sosyalizm olarak ölüme götürür, başka hiçbir yere götürmez.
O yüzden şimdi Raul; Che’nin, Camilo’nun hatırasına layık bir tavır 

koymuyor. Onlara sırtını dönmüş oluyor. Bunları da açıkça görmemiz, 
göstermemiz gerekir.

Perihan Yoldaş’ımız biliyorsunuz son on üç sene, evlat acısı içinde 
yaşadı. Semiha Yoldaş’ımız on beşinde miydi?

Yoldaşlar: On altısında.
Nurullah Ankut Yoldaş: İşte hayat bu kadar acımasız, bu kadar 

hakkaniyetsiz. Bunu düzeltmemiz tümüyle mümkün değil. İşte hep 
söylüyorum, benim de beş kardeşim, en büyüğü yedi yaşında olmak 
üzere, ölüp gittiler doktorsuzluktan, hekimsizlikten, hastanesizlikten, 
ilaçsızlıktan... Hepsi de önlenebilir hastalıklardan. Ve onların ölümü 
üzerine, babam köyden şehre göç etme kararı aldı, beni okutma kararı 
aldı.

Ben eğer burada sizlerle tanışmışsam ve bir aradaysak, bu devrimci 
kavgayı sürdürüyorsak, onların ölümlerinin bir sonucu olarak babamın 
çizdiği bir yolda yürümüş olmamdan dolayı. Eğer onlar sağ kalmış ol-
salardı, ben de köyde, bütün köylülerimiz gibi ilkokulu bile yani o za-
manki bizim yaştaki köylülerimiz gibi, okumadan gelip geçirecektik 
ömrümüzü. Yani hayat bir yönüyle de böyle tesadüflere bağlı.

Tabiî genel olarak sosyal değişimin kanunları var ama her şey ka-
nunlara uygun demek değildir tümüyle. İşte hayat da böyle…

Daha genç yoldaşlarımızı kaybettik, kavgada vurulup, düşen yol-
daşlarımız oldu. Bu hakkaniyetsizlikleri azaltmak, sosyalizmin ileri 
aşamasında gerçekleşecek ancak.

Ne olacak?
Tıp daha da gelişecek, bu hastalıkları daha da önceden keşfedecek, 

bilecek ve önlemini alacak. İnsan ömrü yüz yirmiye, yüz elliye kadar 
çıkacak. Yine hep söylüyorum, Önderimiz Kıvılcımlı, benden daha kü-
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çük yaşta aynı hastalıktan, prostat kanserinden hayatını kaybetti. Tek-
noloji o düzeyde olsaydı ben de şu anda yaşamıyor olacaktım. Ama 
vücuda yayılmadan prostat kanserinin teşhisini ortaya çıkaran bir kan 
testi, yirmi yıldır mı Mustafa?..

Mustafa Şahbaz Yoldaş: Aşağı yukarı...
Nurullah Ankut Yoldaş: Aşağı yukarı yirmi yıldan bu yana bi-

lindiği için, tesadüf olarak, bir rahatsızlık sonucu, ilgili bir doktorun 
önerisiyle kan tahlilleri yaptırdığımız için şu anda hayattayız. Yoksa 
Mustafa Yoldaş’la beraber Numune Hastanesine Haydarpaşa’ya gittik 
benim aynı rahatsızlığımdan dolayı. Doktor olduğunu tanıttı Mustafa 
Yoldaş, hiç ilgilenmedi asistan, genç bir asistan.  Sonra bir tesadüf eseri 
Haseki’deki bir doktora gittik aynı rahatsızlıktan dolayı, adam; “Amca 
yaşınız da gelmiş. Bir de PSA’ya baktıralım.” dedi. Yani prostat kanse-
rinin belirteci kanda, bir de ona baktıralım, dedi. Baktırdık, o belirteç 
var. Onun üzerine ileri tetkikler yapıldı ve kanser kesin olarak ortaya 
çıkmış oldu. Ameliyat olduk ve yaşayabiliyoruz.

Yani doğadaki bu hakkaniyetsizlik tümüyle ortadan kalkmayacak, 
asgariye inecek, bu da bizim kavgasını yürüttüğümüz sosyalizmin nihai 
zaferiyle gerçekleşecek. Yoksa bu hayvancıl konaktan kurtulmadığımız 
sürece böyle hakkaniyetsizlikler yani doğal hakkaniyetsizlikle eşitsiz-
likler çok ileri boyutta olacak.

Sosyal eşitsizlik zaten felaket boyutlarda şu anda, yoldaşlar. O ba-
kımdan insana yaraşan gerçek dava, gerçek mücadele, dünyadaki bu 
doğal eşitsizlikleri asgariye indirecek bir düzenin yani sosyalist düze-
nin tüm dünyada egemen olmasını sağlamak için mücadele etmektir. 
Bir taraftan da dünyayı cennet yapmak için, sosyal eşitsizlikleri ortadan 
kaldırmak için mücadele etmek anlamına gelir.

Yani bütün peygamberlerin amacı da bu; Musa’nın, İsa’nın, özellik-
le Hz. Muhammed’in… Tarihsel Devrim yapan, gerçek devrimci olarak 
Hz. Muhammed’in özellikle… Ve gönlünde sosyalizm yattığını mate-
matiksel bir kesinlikle ispatladık. Daha açık, daha geniş anlatmaya da 
devam edeceğiz. Önderimiz de bunu ortaya koydu.

İnsana yaraşır tutulabilecek tek insancıl yol
sosyalizm mücadelesidir

Bütün edebi eserler, bütün sanat eserleri, bütün müzik eserleri, bü-
tün felsefeler ve bütün dinler hayata bir anlam verme denemesidir.

İşte geldik, doğanın bir parçasıyız.
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Niye geldik? Niye yaşıyoruz? Nereden geldik? Nereye gideceğiz? 
Kesin bilinen bir şey var mı?

Bildiğimiz tek şey, doğanın diğer varlıkları gibi, biz de onun bir par-
çasıyız.

Hani cennet cehennem?..
Hayyam’ın dediği gibi, adından başka bir şey yok ortada. Sadece 

adı var.
Adından başka bilinen bir şey var mı? Gidip gelen var mı?
Yok.
Dinler, insanları Cennetle ödüllendirme ve Cehennemle korkutma 

yoluyla Cenneti bu dünyada gerçek kılmayı, var etmeyi amaçlamışlar-
dır.

Başarılı olmuş mu?
Başarılı olmamış, yoldaşlar. Sonuç meydanda. O zaman bunu in-

sanlar kendi bilinçleriyle, kendi akıllarıyla, kendi özgüvenleriyle, kendi 
iradeleriyle kuracaklar. Yaşama insancıl ve en değerli anlam veren bi-
ricik yol ve mücadele; sosyalizm mücadelesidir. Onun dışındaki bü-
tün mücadeleler ve hayatı yaşama biçimleri, anlamlandırma biçimleri 
insancıl değildir. Ve dönüp dolaşıp hayvancıl bir yaşam tercih etmek 
anlamına gelir.

Mal mülk biriktirmek, şan, şöhret, koltuk peşinde koşmak, küp dol-
durmak, bir sürü sülale bırakmak, doğal olarak elbette üreyeceğiz ama 
onu amaç edinmek, tıpkı hayvanların amacıdır. Hatta hayvanlardan da 
geriye düşmektir. Çünkü hayvan karnını doyurduğu zaman tahribat yap-
maz, diğer canlara kıymaz. Ama insan öyle değil. Hz. Muhammed’in 
de dâhice sezişiyle ortaya koyduğu gibi; insan muhakkak çok zalimdir. 
Çok zalimdir.

O bakımdan yoldaşlar, hayatta insana yaraşır tutunabilecek tek in-
sancıl yol; sosyalizm mücadelesine girmek ve onu ülkemizde ve dün-
yada egemen kılmak için gücümüz yettiği oranda, fiziki ve entelektüel 
ruhi gücümüzle savaşmaktır.

Perihan Yoldaş’a ve tüm diğer yoldaşlara layık olmanın yolu da bu-
dur. Biz münzevi şekilde yasını tutar ama kavgasından geri kalırsak, 
ona sırtımızı dönmüş oluruz. Layık olamamış oluruz.

Biz ne istiyoruz?
Ömrümüzü verdiğimiz kavganın egemen olmasını. Perihan Yoldaş 

da bunu isterdi. O yüzden, tüm yoldaşlara layık olmak için, gücümüz 
oranında kavgada yerimizi almamız gerekir. Başka hiçbir şeyi ön plana 
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geçirmememiz gerekir. Yani kaybettiğimiz, bedence aramızda olmayan 
yoldaşlarımıza layık olmanın, onların hatıralarını anmanın, taşımanın 
gerçek değeri ve anlamı budur, yoldaşlar.

Kavgadan geri düştüğümüz oranda, bu yoldaşlarımızın anısından, 
hatırasından da uzaklaşmış oluruz, yoldaşlar. Bunu hiç aklımızdan çı-
karmamamız gerekir. Zaten insani olan tek şey de budur. Hep onu be-
lirtiyoruz. Bunu; davamızı, kavgamızı iyi öğrenmemiz ve her yerde de 
hakkımızı istememiz gerekir.

Ne mutlu ki, Perihan Yoldaş böyle gerçekten doğru, gerçekten bi-
limin ilkelerine dayanan bir davayı, bir hareketi seçti, benimsedi ve o 
yolda mücadele etti. Onun ışığında mücadele etti, o davanın zaferi için 
mücadele etti.

İşte diğer bazı burjuva, küçükburjuva gruplar var.
Ne yapıyor bunlar?
Savrulup gidiyorlar, yoldaşlar işte. Ve o hareketlere on yıllarını bağ-

layan insanlar sonunda ne oluyor?
Birer dönek ya da aynen elektronik cihazların bitik pilleri gibi, çöp-

lüğe atılan piller gibi, birer bitik, pili bitmiş insan sefaleti haline geli-
yorlar. Yazık ediyorlar kendilerine.

Yani hep söylediğimiz gibi Kıvılcımlı’ya düşmanlık ve bize düş-
manlık, aslında onların ve insanın kendine düşmanlığıdır. Onun farkın-
da değiller.

O yüzden Perihan Yoldaş hem insanlığın, hem de onun gerçek an-
lamda kurtuluşunun en doğru, en yüce yolunu seçti ve o uğurda müca-
dele etti. Ne mutlu böyle yoldaşlarımıza

Eninde sonunda davamız mutlaka zafer kazanacak.
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Yirmi Üç

Taksim İşçi Sınıfının vatanıdır
Parababalarına terk edilemez![75]

Gürdal Çıngı Yoldaş: Değerli Yoldaşlar, toplantımızı, 2016 1 Ma-
yıs değerlendirmemizi başlatacağım. Gelmeyen genç yoldaşlarımız var 
biliyorsunuz. Efe, Yusuf Emre, Batuhan, Zelal Yoldaş’larımız biliyor-
sunuz Bebek’teki Çocuk Şubesinde tutuluyorlardı. Av. Pınar ve Ayhan 
Yoldaşlar da onların yanında. Gelmeleri gecikeceği için bizden toplan-
tıyı başlatmamızı, bütün yoldaşlara devrimci selamlarını ve devrimci 
duygularını ilettiler.

(Alkışlar…)

Yoldaşlar, biz geçtiğimiz yıl, 2015 1 Mayısı’nda, gene bu salonda 1 
Mayıs değerlendirmesi yaparken, 2015 1 Mayısı’nı kazandığımızı ve 
2016 1 Mayısı’nı da kazanacağımızı ilan etmiştik.

Biz Hikmet Kıvılcımlı’nın öğrencileriyiz, devamcılarıyız, biz Faruk 
Sur’un Yoldaşlarıyız. Faruk Hoca’mız bir şiirinde bize ne demişti?

Adamın daniskası bizlersek
Öyledir elbet
Öyleyse öyle çıkar biz ne dersek

(Alkışlar…)

Biz Faruk Hoca’mızın yoldaşlarıyız, ne dediysek o çıktı: 2016 1 Ma-
yısı’nı da kazandık.

Şan olsun İşçi Sınıfına, şan olsun Kurtuluş Partililere!

(Alkışlar…)

[75] HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut’un 1 Mayıs 2016 kutlama eylemleri sonrası 
İstanbul İl Örgütü’nde üyelerle yapılan toplantıdaki değerlendirmesidir.



Yoldaşlar, biz 2016 Mayıs’ını 2015’de kazanmıştık ama sonuç ola-
rak bugüne gelirsek... Biz bir ay öncesinden ya da bu dörtlü çetenin 
Bakırköy çukurunu kabul ettiği andan itibaren 1 Mayıs’ı kazanmış 
durumdaydık. Ve hepinizin de takip ettiği gibi, sosyal medyada sürekli 
saldıran, sürekli Taksim’in onurunu ayakta tutan ve onlara karşı her 
türlü mücadeleyi yürüten ve onların o çukura gitmekle ihanet ettiklerini 
günlerdir söyleyen bizleriz ve onlar bize karşı savunma durumunda-
lar. Partimiz ve İşçi Sınıfının yiğit öncüleri, Proletarya Sosyalizminin 
gerçek temsilcileri olarak Taksim dedik; DİSK’in tarihinin, geçmişinin, 
mücadelesinin biricik temsilcisi Nakliyat-İş de Taksim tutumunu aldı 
doğal olarak. Bu yüzden 2016 1 Mayısı’nı kazanmıştık biz. Ve bugün 
yaşadığımız olaylar da 2016 1 Mayısı’nı kazandığımızı bize bir kez 
daha gösterdi.

Şan olsun Kurtuluş Partisi’ne, şan olsun 1 Mayıs’a!
Şimdi Genel Başkanımız, Hoca’mız, Hakiki Devrimci Nurullah An-

kut sizlere seslenecek.

(Alkışlar…)

Nurullah Ankut Yoldaş:
Sevgi ve Saygıdeğer Yoldaşlarım,
Hep söylüyoruz, hayatta her şeyin bir gerçeği var bir de sahtesi var. 

Bir sureti var bir de özü var. Bir görüntüsü var bir de gerçekliği var. Bir 
gölgesi var bir de maddi varlığı, nesnesi var.

İşte bu iki çizgi arasındaki mücadele bugün de net bir şekilde orta-
ya çıktı. Bakırköy’de Pazar yerinde sarı sol, sahte sol, Sevrci Soytarı 
Sol güya 1 Mayıs kutladı. Ama Ahmet Davutoğlu’nun ve Tayyip Er-
doğan’ın utanç verici teşekkürlerine mazhar oldular. Ve biraz önce te-
levizyonlarda Ahmet Davutoğlu bütün konfederasyon başkanlarına tek 
tek teşekkür ederim, dedi.

İnsanda zerre kadar namus, siyasi ahlâk ve mantık olsa ne der?
Yahu benim başdüşman ilan ettiğim insan bana tekrar tekrar teşek-

kür ediyor, ben ne yapıyorum, der ve durumunu bir gözden geçirir. Ama 
bunların hiçbirinde o ahlâk, o insanlık, o siyasi namus olmadığı için 
kararlı bir şekilde ihanet yolunda yürümeye devam ettiler ve bugün iha-
netlerini net bir şekilde ortaya koydular, yoldaşlar.

Şimdi hep söyleriz ya, Mevlana’dan referansla; “Bin tane kırık 
testi bir tek sağlam testi etmez.”

Onlar ne dediler oraya giderken?
“İşi alan tartışmasından çıkarmak gerekir.”, dediler.
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Bu da utanç verici bir alçaklıktı. Taksim yani 1 Mayıs’ın anavatanı, 
bir alan değildir. Orası bir vatandır. Oraya her kim ki bir alan diyor, 
sıradan bir alana indirgiyor; o şerefsizdir, o namussuzdur, o alçaktır, o 
karşıdevrimcidir, o ABD ve AKP’giller uşağıdır.

Biz 1977’de, işte bu yoldaşlarımız da yanı başımızdaydı, yine o 
alandaydık Kontrgerilla’nın saldırısı olduğu anda. Ve benim sol omuz 
yanımdan kurşun vızlayarak geçti, bir devrimciyi vurdu, delip geçti 
göğsünü.

Ve 34 şehitle o alanın her karış toprağını suladık biz ve vatan ettik 
orayı.

Zerre kadar bu ahmaklar, bu alçaklar düşünmüyorlar ki Tayyip Er-
doğan ve Ahmet Davutoğlu hükümeti ısrarla ve kararlılıkla, kinle ve 
saldırganlıkla, gözü doymaz bir saldırganlıkla niye Taksim’i bize ya-
saklamak istiyor?

O biliyor Taksim’in ne olduğunu. Vatanımız olduğunu biliyor.
Ama bu şerefsizler bilmiyor ya da bilmezlikten geliyorlar. Yürekleri 

yetmediği için öyle davranıyorlar, ahlâksız oldukları için öyle davranı-
yorlar. Onların tepesindeki insanlar iflah olmazlar, onların geriye dönü-
şü yok. Onlar eninde sonunda, sağ kalırlarsa, ABD-AB Emperyalistleri 
gibi, onların yerli işbirlikçileri gibi halkın karşısında ve mahkemelerin-
de bu ihanetlerinin hesaplarını verecekler.

Ama onların tabanındaki saf ve gafillere diyoruz ki; o yol çıkmaz, o 
hat devrimci bir hat değil. Bu hareketlerin tepesindeki sahte şeflere de 
yine Mevlana’dan referansla diyoruz ki;

Sizler bahçe kuşusunuz
Sizler kümes kuşusunuz
Şahinliğe, Kartallığa özenmeyin.
Devrimcilik yürek ister, bilinç ister, namus ister, kararlılık ister, di-

renç ister. Bunların hiçbiri sizde yok. O yüzden moloz olarak yolu tıka-
yarak, saf insanların gözüne kül serperek, onları kandırarak biz devrim-
ciyiz numarasına yatmayın. İhanet ediyorsunuz, haddinizi bilin, sizden 
devrimci falan olmaz.

AKP’giller neden bize yasaklıyorlarsa Taksim’i, işte biz de tam o 
sebepten dolayı hep Taksim diyoruz ve hep Taksim diyeceğiz.

Hiç kimse bizim vatanımızı elimizden alamaz, hiç kimsenin buna 
gücü yetmez. Eninde sonunda orayı özgürleştireceğiz yine.

Bu alçakların ihaneti olmasaydı belki bu yıl özgürleştirebilirdik. 
Ama bunlar o kadar yüreksiz ve namussuz ki, en ufak bir kararlılık 
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sergileyemediler AKP’giller karşısında. Taksim’e ihanetleri karşılığın-
da Kadıköy Meydanı’nı talep ettiler. Ama onu bile alamadılar. Tabiî 
öbürleri kurt, AKP’giller, bunları bir yokladı, bir yoklama çekti, baktı 
ki bunlarda yürek Selanik, o bakımdan hadi bakalım, dedi siz Bakırköy 
Meydanı’nda kumda oynayın. Siz ancak oraya layıksınız, dedi ve oraya 
gönderdi.

Ali Rıza Küçükosmanoğlu Yoldaş: Bakırköy Pazar yeri bir de…
Nurullah Ankut Yoldaş: Bakırköy Pazar yerinde. Orada siyasi alış-

verişinizi yapın bir birlerinize karşı, dedi.
İşte bunlar böyle, yoldaşlar. Ama bu ayrım bugün olmadı. Geçen yıl 

da olmadı. Biz on yıllardır bunları teşhir ediyoruz. Bu ayrım 1920’de 
başladı. Birinci Kategorilerle İkinci Kategorilerin savaşı 1920’de baş-
ladı ve hep süregeldi, bundan sonra da sürüp gidecek. Ve onların yolu 
çıkmaz, onlar hüsrana uğrayacaklar.

İşte bugün tabanlarının bile yüzüne bakacak cesareti gösteremediler, 
yoldaşlar. Yabancı haber ajansları bile ne diyor?

İlhami Yoldaş tercüme etti. Bakırköy’dekiler için ne diyor İlhami 
Yoldaş?

İlhami Danacı Yoldaş: Buruk bir kutlamaydı.
Nurullah Ankut Yoldaş: Buruktular, diyor. Oldukça kibar bir ta-

nımlamayla buruktular, diyor. Biliyorlar onlar da kaçkın olduklarını, 
yüreksiz olduklarını, Taksim’in ana vatan olduğunu ve oraya gideme-
diklerini biliyorlar.

Yoldaşlar, Gürdal Yoldaş’ın da söylediği gibi, hattımız biricik ger-
çek devrimci hat. Bunun dışında başka bir devrimci hat yok. Bunun 
dışında başka devrimci ideoloji yok. Devrimci pratik yok, devrimci ön-
derlik yok, devrimci parti yok.

O bakımdan onlara şöyle ya da böyle, şu ya da bu sebepten dolayı 
kanan insanları uyarmak istiyoruz. Ömrünüzü oralarda boşuna harcama-
yın, sonunda ah çekersiniz, dizlerinizi döversiniz. Onların gidebileceği 
hiçbir yer yok. Onlar sonunda düzene gidecekler, hepsi düzene gidecek.

Parababaları medyasının bütün ablukasına rağmen bu karanlığı gün-
begün çatlatıyoruz, o çatlağı genişletiyoruz, ayrıştırıyoruz ve parçalaya-
cağız, yoldaşlar. Göreceksiniz o zaman çığ gibi gelişeceğiz, geometrik 
bir hızla gelişeceğiz. Çünkü bizim teorimizle karşılaşan her içtenlikli 
insan onu benimser, yüzde yüz benimser. İşte ABD-AB Emperyalistleri 
ve işbirlikçileri bunu bildiği için ısrarla, hainane bir şekilde, alçakça 
bizi kitlelerden uzak tutmak istiyorlar. Bizim önümüze perdeler çeki-
yorlar; kitleler bizi görmesin, bilmesin, tanımasın istiyorlar. Biliyorlar 
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ki, kitlelerle yüz yüze geldiğimiz anda, hayatını alın teriyle kazanan, 
ezilen ve sömürülen halk kitleleriyle yüz yüze geldiğimiz anda, onlarla 
anlaşmamız çok kolay olacak, onları hattımızda ordulaştırmamız çok 
kolay olacak.

İşte bundan korktukları için bize abluka uyguluyorlar. Ama giderek 
buna da güçleri yetmeyecek ve eninde sonunda bu ülkede ve Ortado-
ğu’da ve Asya’da gerçek anlamda devrimi biz yapacağız, İşçi Sınıfı 
devrimini biz yapacağız. Şu anda Türkiye’nin en önemli, en güncel, en 
yakıcı siyasi sorunu olan Kürt Sorunu’nu devrimci bir hatta, devrimci 
bir anlayışla biz çözeceğiz ve bu çözümü de hep haykırıyoruz. Herke-
se tekrar tekrar haykırmamıza rağmen bazıları duymazlıktan geliyor. 
Burada bir kez daha tekrarlayalım: Edirne’den Çin sınırına kadar Türk 
Kürt Halk Cumhuriyeti diyoruz, Sosyalist bir Cumhuriyet diyoruz.

(Alkışlar…)

Kürt Sorunu’nun Leninist bir tarzda ve Leninist devrimci teori doğrul-
tusunda biricik çözümü budur. Halkların kardeşliğine dayanan biricik çö-
zümü budur. PKK’nin, HDP’nin, YPG’nin izlediği hat, karşıdevrimci bir 
hattır. O; Kürt Halkının çıkarına bir hat değildir. ABD Emperyalistlerinin 
piyonudur, maşasıdır ve karşılıklı olarak hem Obama’nın, hem Kandil’in 
açıkça itiraf ettiği gibi bunlar dünyanın başhaydut emperyalist devletinin 
Ortadoğu’daki yerli işbirlikçileridir ve yerel güçleridir. Burada ne devrim-
cilik var, ne demokratlık var, ne Kürt Halkına özgürlük var. Esaretten ve 
Kürt Halkını; mazlum ezilen, sömürülen Kürt Halkını ABD Emperyalistle-
rinin yedeğine alarak onların petrol bekçisi durumuna getirmek isteyen bir 
anlayış var burada. Bunu teşhir ediyoruz ve buna şiddetle karşıyız. Biz Kürt 
işçilerinin, yoksul Kürt köylülerinin namuslu Kürt esnaflarının ve aydınla-
rının çıkarlarını savunuyoruz. Yoksa Kürt feodallerinin, Kürt burjuvalarının 
değil.  Onlar elbette Amerika diyeceklerdir, Avrupa Birliği diyeceklerdir.

Ama biz devrim diyeceğiz, biz Marksizm-Leninizm diyeceğiz, biz 
sosyalist ve devrimci çözüm diyeceğiz, yoldaşlar.

Önümüzde hiç kimse duramaz, engel olamaz, hızla gelişeceğiz ve 
mutlaka zafere ulaşacağız.

Halkız Haklıyız, Yeneceğiz!

(Alkışlar…) 

(Bu değerlendirmeden sonra Partili yoldaşlar söz alarak 1 Mayıs’ı 
kutlama eylemlerimiz konusunda duygu ve düşüncelerini dile getirdiler. 
HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut, partili yoldaşların inançlı, coşku-
lu konuşmaları üzerine tekrar söz alma ihtiyacı duydu.)
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Gürdal Çıngı Yoldaş:
Evet, Hoca’ma bir kez daha söz vereceğim ve Hoca’mdan bir de 

ricada bulunacağım, dolayısıyla kapanış konuşması için ben tekrar söz 
almayacağım, Hocam tamamını toparlayacak, yoldaşlar. 

Nurullah Ankut Yoldaş:
Saygıdeğer Yoldaşlar,
Aslında yorgunuz, sizler de çok yorgunsunuz o bakımdan sizi yor-

mamak için sözümü hep kısa tutmak istedim ve öyle de istiyorum. Tabiî 
bu eylem yoldaşlarımızın bu kadar beğenisini topladı. Buna sebep şu 
yoldaşlar:

Bir, İhanet solu helvacı kabağı gibi apaçık bir şekilde Bakırköy Pa-
zarı’nda ortaya koydu kendini. O görüldü yani. İşin sahtesi görüldü, 
arkadaşlar.

İki, Gerçek Devrimci olan hareketimiz ise (muhakkak ki hiçbir ey-
lem mükemmel, tam değildir ama)  mükemmele en yakın şekilde bu-
günkü 1 Mayıs eylemimizi, mücadele günümüzü ve bayramımızı hem 
teorik alanda planladı hem de aynı başarılılıkta pratiğe uyguladı.

Bugünkü eylemin yoldaşlarımızın gönlünü bu kadar fethetmesinin 
sebebi bu oldu. Şu anda da düşündüğümüz zaman; şurada hata mı yap-
tık diyebileceğimiz hiçbir bölüm, hiçbir aşama aklımıza gelmiyor. On-
dan bu kadar hoşumuza gitti, yoldaşlar.

Bu bakımdan tüm yoldaşlarımızı kutlarım. Biz sadece özel işlerimiz 
için teşekkür ederiz. Devrimci görevler yapan yoldaşlarımıza teşekkür 
etmeyiz. Sadece kutlarız, takdirlerimizi bildiririz. Çünkü devrim yap-
mak zaten devrimcinin asli görevidir. Devrimci görev yapmak her dev-
rimcinin vazgeçilmez görevidir. O bakımdan tüm yoldaşlarımızı kutla-
rız, en içten sevgi ve duygularımızla kutlarız.

Daha önceki yıllarda da söylemiştim, iki yıl özgür bir şekilde kut-
ladık anavatanımızda 1 Mayıs’ımızı. O da hareketimizin bir başarısıy-
dı ve hareketimizin bir yoldaşı olan ve yoldaşları olan Nakliyat-İş’li 
Yoldaşların DİSK içindeki mücadelelerinin sonucu olan bir başarıydı. 
Ama elbirliğiyle o kadar alçakça, namussuzca hilelerle ve utanmazlık-
larla saldırdılar ki bize ve DİSK içinde Nakliyat-İş’e, Ali Başkan’a... 
Burada da başı HDP çekti, onun yayın organı Özgür Gündem çekti. Ve 
HDP’nin şu an Meclise soktuğu milletvekilleri çekti. Açık hedef göster-
diler Nakliyat-İş’i ve Ali Başkan’ı isim vererek. Onların adlarını anma-
ya bile tenezzül etmiyorum çünkü onların adını anan ağzını kirlendir-
miş olur. O kadar aşağılık insanlar bunlar. Ve elbirliğiyle HDP’sinden 
CHP’sine varıncaya kadar, bütün Sevrci Soytarı Sola varıncaya kadar 
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bize karşı bayrak açtılar; Ali Başkan’ın, Nakliyat-İş’li yoldaşlarımızın 
DİSK içinde yönetimde söz sahibi olmasını, yönetici konumda olması-
nı engellediler. Bunun sonucu olarak bataklığa gittiler.

Eğer Ali Başkan DİSK Genel Sekreteri ya da Genel Başkanı olsaydı 
asla DİSK oraya gitmezdi ve Taksim’i özgürce kutlardık biz. 1 Mayıs’ı 
kutlardık Taksim’de. Geçen özgürleştirmemiz de bizim başarımızdı.

Şu an eğer o alanı özgürce dolduramıyorsak, sloganlarımızı haykı-
ramıyorsak o da bütün bu ihanet solunun, ihanet cephesinin bize karşı 
yürüttüğü mücadeleden ve taarruzdan kaynaklanır, arkadaşlar. Düşma-
nın da kalitelisi, kalitesizi olur. Bir insan, bir düşman ne ise o olur. 
Ona o kadar kızmayız. Ama ikili oynayan, bizi sırtımızdan vuran, dost 
görünüp arkamızdan bizi hançerleyen düşman en aşağılık düşmandır. 
İşte bunlar öyle…

Birçok meslek örgütü, sendika
PKK’nin uydusu haline getirildi

Şu anki sarı DİSK’in başkanı Kani Beko, Ali Başkan’la görüştük-
leri zaman; “Ya siz çok haklısınız.”, diyor ama öbür tarafa gidiyorlar; 
HDP’yle Amerikancı çizgide, bütün Sevrci Soytarı Sahte Solla beraber 
platformlar kuruyorlar, toplantılar yapıyorlar, bildiriler yayınlıyorlar ve 
bugünkü ihanet çetesiyle beraber imza atıyorlar, arkadaşlar.

Yine hep söylediğimiz gibi PKK’nin, Amerikancı PKK’nin ve 
HDP’nin Türkiye soluna çok büyük zararı olmuştur. Ellerini değdikleri 
her yeri karalamışlar ve çürütmüşlerdir. KESK’i KESK olmaktan çıkar-
dılar, DİSK’i DİSK olmaktan çıkardılar, Tabipler Birliği’ni meslek ör-
gütü olmaktan çıkardılar, Mühendis Odalarını meslek örgütü olmaktan 
çıkardılar. Hepsini Amerikancı burjuva Kürt hareketinin uydusu, sivil ör-
gütleri haline getirdiler. Böyle olunca bunların ne 1 Mayıs diye bir dert-
leri var, ne devrim diye bir dertleri var, ne demokrasi diye bir dertleri var, 
ne laiklik diye bir dertleri var. Biricik dertleri, bir an önce Ortadoğu’da 
Amerika’ya ikinci bir petrol bekçisi olmak. Başka hiçbir dertleri yok.

Adları demokrat değil mi?
Halkların Demokratik Partisi.
Neyin demokratı, neyin özgürlüğünü savunuyor bunlar?
Amerika’nın uyduluğunu yaparak demokrat olunur mu, arkadaşlar?
Ortaçağcıları, Şeriatçıları milletvekili yapıp Meclise sokarak de-

mokrat olunur mu?
Altan Tan’ın, Hüda Kaya’nın IŞİD’ci yöneticilerden, Bağdadi’den 
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ne farkları var?
İdeolojik olarak hiçbir farkları yok.
Şeyh Said’den ne farkları var?
Kürt illerindeki ellerini öptükleri mollalardan, şeyhlerden ne farkları 

var?
Farkları yok, arkadaşlar. Laiklik diye de bir dertleri yok. İşte yine 

Amerika’dalar. Obama’nın yardımcılarından CIA’nın düşünce kuru-
luşlarına kadar her yerden yeni programlar, yeni güncel yol haritaları 
alacaklar ellerine, o doğrultuda işler yapacaklar.

O bakımdan biz bugün Bakırköy’de yer alanların tamamına karşı-
devrim cephesinin güçleri diyoruz.

Bu açık, net, hiçbir abartı yok burada.
Devrim cephesini oluşturanlar ise Taksim için savaşanlardır. Dev-

rim cephesinin güçleridir onlar ve biziz onun önderi, başka yok. Bunları 
hep söylüyoruz ve olaylar hep doğruluyor bizi.

Bakın 2007’den bu yana CIA tüm laiklerin, antiemperyalistlerin, Bi-
rinci Kuvayimilliye ruhuna sahip olan güçlerin varlığını ve etkisini yok 
etmek için sahte “Ergenekon Davası Operasyonu” yürüttü değil mi?

Bugün o operasyonu yürüten yerli iki cepheden biri Pensilvanyalı 
iblis’in, Fethullah’ın cephesidir, öbürü AKP’giller’in cephesidir. Bun-
lar bu işin fiyasko olduğunu, bir kumpas olduğunu artık itiraf ediyorlar 
değil mi?

Ama HDP’lilere sorsanız bunlar devam ettiriyorlar. Hâlâ “Erge-
nekon Terör Örgütü” diyorlar. Gündem’in yazarları hâlâ onu yazıyor. 
Ahmet Türk’ten bilmem kime kadar HDP milletvekilleri aynı şeyi söy-
lüyorlar, savunuyorlar. Yani iflah olmaz bunlar. Gerçeklikle, doğruyla, 
demokratlıkla bir ilgileri yok bunların. Amerika ne söylerse, ne derse, 
ellerine nasıl pusula verirse onu uygularlar.

Günbegün dev adımlarla ilerliyoruz
O bakımdan bizim dışımızda gerçek anlamda devrimci hareket ve 

sol kalmamıştır. Nasıl 1920’den bu yana Usta’mızın varlığında sadece 
Usta’mızın bayrağının altında savaşanlar varsa, Usta’mız bedence ara-
mızdan ayrıldıktan sonra da ondan bayrağı devir alıp o hatta savaşı yü-
rütenler var. Başka bir devrimci hat, devrimci grup, devrimci yol yok. 
İşte o yüzden o kadar doğru ki hattımız içtenlikli olmak ve alınteriyle 
geçim sağlamak kaydıyla kime anlatırsak hemen benimseyiveriyor, he-
men sempati duyuveriyor. Bütün mesele daha aktif, daha kararlı müca-
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dele etmemizdir.
Tabiî avantajımız şu eskiye oranla:
Bugün artık gördüğümüz gibi, arkadaşların da aktardığı gibi bizi 

biliyorlar. Varlığımızı, mücadele hattımızı, çizgimizi küçükburjuva ay-
dınlar biliyor. Halkımızdan da bazı kesimler biliyor. Ama çok azı bili-
yor. Parababaları medyası abluka uyguladığı için bilinmez durumdayız, 
görünmez durumdayız. Ama çok iyi biliyorlar onlar da işte bunu yıka-
cağız. Bunda da günbegün dev adımlarla ilerliyoruz, yoldaşlar.

Sizleri daha fazla yormak istemiyorum aslında. Gerçi en yaşlınız 
herhâlde şu anda benim. Gece, yoldaşlarıma da söylediğim gibi, dörde 
çeyrek kala ışığı söndürdüm. Altı buçuk civarında da uyandım. Ama şu 
saate kadar en ufak ne yorgunluk hissettim ne de uyku hali hissettim.

Niye?
Günler öncesinden çünkü biz bu eylemi yaşamaya başladık. Canımız-

la, ruhumuzla, bütün varlığımızla bunu yaşamaya başladık. Önemi ve so-
rumluluğuyla yaşamaya başladık. Bu sıradan sorumluluklar değil tabiî. Sağ 
olun, kıdemimizden dolayı bizi Genel Başkan seçtiniz ama onun sorumlu-
luğunu taşıyamayacağımı anladığım anda, bir dakika bile bu görevde kal-
mam. İşte o sorumluluğun hakkını vermek için böyle bir eylemde, böyle 
yüzlerce arkadaşın emeğinin gerçek anlamda layık olduğu etkiyi ve gücü 
ortaya koyabilmesi için gerekli olan teorik hazırlığın, planlamanın yapılma-
sını sağlamak için günlerce, gece-gündüz düşünmek, çalışmak, yoldaşları-
mızla birlikte beraber tabiî, her gün bir haftadır Mustafa Yoldaş’la beraber 
geliyoruz, diğer Başkanlık Kurulu üyelerimiz ve MK üyelerimizle birlik-
te düşünüyoruz, konuşuyoruz, tartışıyoruz. Çünkü planlamada yapılan bir 
hata, onlarca-yüzlerce arkadaşın emeğinin, hakkının ortaya çıkmamasına 
yol açabilir. İşte o çok büyük bir sorumluluk. O sorumluluğu biz sürekli 
Önderimiz gibi duymayı öğrendik, bunun hakkını vermeyi öğrendik.

Bu harekette hiç kimse arkadan konuşmaz. Hiç kimse verdiği sözü 
inkâr etmez. Hiç kimse ağzından çıkan bir düşünceyi; unuttum, hatırla-
mıyorum diyerek savsaklayıp geçiştirmek istemez. Hiç kimse başkası 
aleyhinde uğraşmaz. Dost hakkında olsun, düşman hakkında olsun ne 
düşünüyorsak apaçık ortaya koyarız biz. Devrimcilik bunu gerektirir, 
arkadaşlar. Öyle yapmazsak devrimci olamayız.

Her şeyden önce yüce bir ahlâki değere, erdemler sistemine sahip 
olmamız gerekir Önderimiz gibi, bütün devrimci önderler gibi. Ona sa-
hip olamazsak zaten devrimci olamayız ki. Devrimcilik en yüce insani 
kalitenin üzerine inşa edilebilir ancak. Eğer o kalite yoksa, zayıflarsa, o 
ülkeyi Lenin bile kurmuş olsa, o sistem göçer, ve mutlaka göçer, çürür.



Devrimciliğe adım attığım yıllardan bu yana ömrümde en çok saygı 
duyduğum önderler; Küba’nın yiğit önderleri Che, Fidel, Raul.

Ama tanık olduğunuz gibi; çok açık, net ve kesin eleştiriyi onlar 
hakkında da yaptık. Ve yoldaşlarımız burada; Sait Yoldaş, Adnan Yol-
daş, Metin Yoldaş. Küba Büyükelçisine iki saat mi yoldaşlar?..

Savundular, anlattılar bu eleştirimizi. Ve “biz sosyalizmden vazgeç-
meyeceğiz”, dışında hiçbir gerekçe getiremediler. Ve biz bunu sadece 
size anlatmakla yetinmek istemiyoruz. Küba Komünist Partisi Merkez 
Komitesi’ne de, Küba’nın şu anda içine sürüklendiği bu vahim yoldan 
dönmenin ne kadar devrimci bir zaruret arz ettiğini göstermek istiyo-
ruz. Ve ayrıca Fidel’e de, Küba’nın sürüklendiği bu yanlışı hatırlatmak, 
işaret etmek istiyoruz, dedik ve onların da e-posta adreslerini büyükel-
çilik aldı, bize verdi.

İlhami Yoldaş eleştirimizi İngilizceye çevirdi. Tabiî siyasi içerikli 
bir metni İngilizceye çevirmek kolay değil. İlhami Yoldaş, bir eleştiri 
olduğu için en ufak bir yanlış anlamaya yol açmasın diye, uzun bir uğraş 
sonunda İngilizceye çevirdi. Hem Küba Komünist Partisi’nin Merkez 
Komitesi’ne hem de Fidel’e gönderdik. Çünkü şunu da görüyor, biliyo-
ruz ki eğer Küba bu yoldan dönmezse, caymazsa Küba’nın da varacağı 
son durak; Sovyetler Birliği, Avrupa Sosyalist ülkeleri ve Çin’in vardığı 
duraktır. Çünkü devrimci teori bunu gösteriyor, bunu işaret ediyor.

Gördük mü bunu söylemek durumundayız. Yoksa yoldaşlar bize alınır 
mı, darılır mı dersek, bu devrimcilik olmaz ki… Onlara kötülük yapmış 
oluruz ve uluslararası komünist harekete kötülük yapmış oluruz. Küba 
da bizim vatanımız. Çünkü uluslararası bir harekettir İşçi Sınıfı hareketi. 
Orada sosyalizmin kalesinin yıkılması bizim de bir kalemizin yıkılması 
anlamına gelir. Kübalı yoldaşlar kadar, Küba Halkı kadar bizi de yaralar, 
bizi de üzer, bizi de vurur. O bakımdan aslında bu yaptığımız Küba’daki 
sosyalist iktidarı korumak içindir. Yani bizim her şeyimiz açık, yoldaşlar.

Ve yine önderimizden öğrendiğimiz gibi, en kıdemsiz yoldaşımızla 
biz aynıyız, aramızda hiçbir fark yok kıdem farkının dışında. Ne onlarla 
konuşurken elimizi belimize atarız böyle, ne elimizi arkaya bağlarız, ne 
elimizi cebimize sokarız. Halkımızla konuşurken, yoldaşlarımızla ko-
nuşurken elimiz önümüzdedir, içtenliği ve saygıyı gösteririz. En genç 
yoldaşımızın karşısında bile babamızın, atamızın, dedemizin karşısında 
nasıl durursak öyle durur, öyle konuşuruz. Bu da alçakgönüllülüktür. 
Devrimci alçakgönüllü olur. Konuşmasıyla, sözüyle, davranışıyla her 
şeyiyle... Kılığıyla, kıyafetiyle, şekliyle… Çünkü insanız, insanlıktan 
başka gösterecek hiçbir şeyimiz yok, kalacak hiçbir mirasımız da yok. 
Önemli olan gerçek anlamda insan olabilmek. Yoksa bir gün gittik mi… 

304



İşte artık ömrümüzün son anlarına geldik, toprak olacağız. O bakımdan 
kimsenin kasılmasına, büyüklenmesine gerek yok. Boş şeyler bunlar.

Türkiye’nin en büyük Parababası Mustafa Koç vardı değil mi?
Ölmeden bir gün önce de Tayyip’le görüşmüş Kaçak Saray’da değil mi?
Evet.
İşçilere Koç Holding çalışanlarına nasıl hakaret ediyordu, saygısız-

lıklar yapıyordu, Ali Başkan anlattı. İnsanın midesi bulanır. Bizim de 
Arçelik’te direnişimiz vardı o zaman. Ama bizim direnişçi işçilerimize 
hakaret etmeye cesaret edemezdi. Öyle bir şeye kalkışsa neyle karşıla-
şacağını biliyordu çünkü.

Ne oldu akıbeti?
O da öldü, toprak oldu.
Onlar tabiî insanlığın kanserleşmiş unsurları. Bizim tam tersine, sa-

dece gerçek insan, gerçek devrimci olmaya özenmemiz gerekir. Gerçek 
insanın her şeyden önce en vazgeçilmez özelliklerinden biri de alçak 
gönüllülüktür. Bunu da bu vesileyle belirtmiş olalım.

Sizleri daha fazla yormak istemiyorum, yoldaşlar.
Gelecek mutlaka bizlerin, halkların, devrim için uğraşanların ola-

cak, savaşanların olacak hani şairimizin de dediği gibi:
Bu zulümler, bu sömürüler, bu namussuzluklar, bu alçaklıklar bite-

cek. Bu kan da bitecek. İnsanlar gül, gülistan içinde özgürce yaşayacak-
lar ve yarınlara ne kalacak?

Bir o güzel yarınlar için fedakârca, yiğitçe mücadele ederek düşen-
ler kalacak.

Bir de o yarınları kurmak için savaşanlar kalacak.
Saraylar saltanatlar çöker
kan susar bir gün
zulüm biter.
Menekşeler de açılır üstümüzde
Leylaklar da güler.
bugünlerden geriye,
bir yarına gidenler kalır
bir de yarınlar için direnenler...

Adnan Yücel

(Alkışlar…)
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Yirmi Dört

Belki de o günleri yaşamaktan daha çok, 
o günler için savaşmak güzeldir[76]

Av. Sait Kıran: Üçüncü Olağan Genel Kurulumuzu açıyoruz. Ge-
rekli sayı nisabı sağlanmıştır. Genel Başkan’ımıza değerlendirmesini 
yapmak üzere söz veriyorum:

(Alkışlar…)

Nurullah Ankut Yoldaş: Aramızda Arif, Özler gibi öğretmenlik 
sürecimize öğrenci olarak tanık olan yoldaşlarımız var. Ayakta konuş-
mamla ilgili mazeretimi anlatmak için buna değiniyorum. O zaman da, 
arkadaşlarımızın hatırlarındadır, hiç oturmazdım ders anlatırken. An-
cak ders bittikten sonra üç dakika kalır, beş dakika kalır; bazen de rica 
ederlerdi çok önemli sınavları olurmuş o gün; “Hoca’m bu saat ders 
yapmasak da çok önemli bir sınavımız var ona hazırlansak” diye, öyle 
izin verdiğimiz ender durumlarda otururdum kürsüye. Çünkü anlayı-
şımıza göre, öğretmenliğin gerçek anlamda hakkını verebilmek için 
öğretmenin sürekli ayakta olması gerekir. Öğretmen yoldaşlarımızın 
da, eğitim emekçisi yoldaşlarımızın da takdir edebilecekleri gibi öğret-
menin dolaşması gerekir sıraların arasında. Tabiî oturduğunuz zaman 
sadece elinizi, kolunuzu, yüzünüzü hareket ettirirsiniz ama ayaktayken 
tüm bedeninizi de ifadelendirerek sözlerinize eklersiniz. O ifadeyi, an-
lamlandırmanız daha da güçlenir, pekişir.

Bildiğimiz gibi insanların sadece sözleri değildir karşısındakine 
mesaj veren; psikoloji eğitimi alan arkadaşlarımız da bilirler yani 
kılıkları, kıyafetleri, giyinişleri, oturuşları, yürüyüşleri, bakışları, 
gülüşleri, saçlarını tarama stili hepsi aslında bir mesaj verir top-

[76] Halkın Kurtuluş Yolu Gazetesi’nin 1 Haziran 2016 tarihli 100’üncü sayısının Başya-
zısı olarak yayımlandı. HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut’un Üçüncü Olağan Genel 
Kurul konuşmasıdır..
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luma, çevresine. O bakımdan ben de anlatacaklarımı daha da iyi ifade 
edebilmek için ayakta konuşurken daha rahat hissediyorum kendimi.

ABD, her zaman en korkakları, en hainleri destekler
Yoldaşlar,
Bu kongreyi farklı bir ortamda yapıyoruz, diğer kongrelerimizden 

farklı olarak.
En önemli farkımız ne?
Artık Türkiye’de, özellikle düşman (her boydan ve her soydan kesi-

miyle) artık bizi tanıyor. Yani siyasileri tanıyor, medyadaki yazarçizer-
leri tanıyor, akademisyen maskeli burjuva Amerikancı bilim adamları 
tanıyor, hepsi tanıyor. Ve aydın gençliğimiz tanıyor bizi. Halkımızınsa 
ne yazık ki çok az bir bölümü tanıyor. Yani bilinmez olmaktan bir ölçü-
de, halkımızı ayrı tutarsak, kurtulmuş durumdayız.

Ama Parababalarının elbette, bu susuş suikastı dediğimiz ablukası 
bize karşı bütün katılığıyla sürmeye devam ediyor bildiğimiz gibi.

Bizim AKP’giller’le, onların savaş suçlularıyla ilgili davamız bitti. 
İşin özüne gelirsek; bizim onları yargılamamız ve mahkûm edişimiz 
bitti. Onlar da ellerinin altındaki mahkemeleriyle bize ceza verdirdiler.

Medyada ne kadar yer bulduk, arkadaşlar?..
Hepimizin gözüne çarpmıştır bu, sosyal medyayı bir kenara bırakır-

sak…
Ama işte Amerika’nın, Avrupa Birliği’nin, Joe Biden’ın, Amerikan 

Dışişlerinin sözde kahramanları yani Can Dündar, Erdem Gül ki bun-
lar CIA’nın yürüttüğü “Ergenekon Davası” adlı operasyonunun des-
tekçilerindendi.

Erdem Gül Yasemin Çongar’lı Ahmet Altan’lı, Emre Uslu’lu Ta-
raf Gazetesi’nin bir çalışanıydı.

Öbürü ise meşrebine uygun olarak, ikili oynayarak, sinsi bir şekilde 
destek veriyordu. “Eskiden darbeciler bunları içeriye tıkarlardı. Şimdi 
bunlar darbecileri içeriye tıktılar.”, diyordu.

Yani bunların ikisi de Silivri’de mahkûm edilen, tutsak edilen yurt-
severleri suçluyorlardı ve onlara saldırıyorlardı.

Dünyanın dört bir tarafından ses geldi değil mi bu Amerikan uşakla-
rının mahkûmiyeti üzerine?

Tabiî bize öyle bir destek gelseydi, biz durumumuzu gözden geçirir-
dik, Amerika’dan, Avrupa Birliğinden bir onay gelseydi...
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Ne yaptık biz, bu işimizin neresinde yanlış yaptık, Halka zararlı bir 
şey yaptık ki düşman bizi sahipleniyor, bizi övüyor diye gözden geçi-
rirdik durumumuzu.

Yani o da işin doğasına uygun olarak yürüyor. AB-D Emperyalistle-
ri hizmetkârlarını sahipleniyorlar; yurtseverleri, antiemperyalistleri ve 
devrimcileri düşman olarak görüyorlar ve düşman ilan ediyorlar. Tabiî 
ki öyle yapacaklar.

Ve Parababalarının tüm hizmetkârlarının tavşan kadar yürek taşıma-
dığını söylüyoruz bir de değil mi, arkadaşlar?

İşte bunlardan en önde gelen kişinin; Cumhuriyet’i de Taraf, Öz-
gür Gündem, Radikal İki’nin sentezi haline getiren Can Dündar’ın, 
ne menem bir yürek taşıdığını hepimiz üzülerek gördük. İnanın ben çok 
üzüldüm. İnsanın o kadar korkak olması üzüyor beni.

Biz üç defa üzerimize kurşun yağdığını biliyoruz, hatırlıyoruz. Biri 
1 Mayıs’taydı işte geçenlerde sözünü ettik açıklamamızda. İnanın so-
ğukkanlılığımdan hiçbir şey kaybetmedim ve asla kaçmaya tenezzül 
etmedim. Yani öleceksek öleceğiz ya... En utanç verici ölüm, insanın 
kaçarken sırtından vurulup ölmesidir. Ama göğsünden, alnından, yiğit-
çe, çarpışarak ölmek bizim özlediğimiz bir şey. Yatakta ölmeyi tercih 
etmeyiz biz. Anlayışımız bu. Önderimizin anlayışı da buydu. İlkel Ko-
münal Toplum şefi atalarımızın anlayışı da buydu. O bakımdan o dün-
yanın insanları bize anlaşılmaz geliyor ve acıklı geliyor.

Yine iktidarın tepesindeki AKP’giller’in önde gelenlerine baktığı-
mız zaman aynı yüreksizliğe sahip olduğunu görürüz. İşte Ankara’da, 
İstanbul’da bir yerden bir yere gidecekleri zaman yollar trafiğe kapatı-
lıyor saatler öncesinden. 1500, 2000, 3000 kişilik koruma ordularının 
içinde dolaşıyorlar. Bugün harcanan Davutoğlu, geçen bayramdaydı de-
ğil mi; Diyarbakır’a gitti. Bayram namazını Diyarbakır’da meşhur Ulu 
Cami’de kıldı. Yani korkusundan gideceğini haber veremiyor medyaya 
ve çelik yelek giymedim diye de övünüyor o kadar koruma ordusunun 
içinde. Yahu sen bir yere gizli gidiyorsun hırsız misali, bunu da sadece 
çelik yelek giymedim diye övünme vesilesi yapacak kadar durumunu 
algılamaktan, değerlendirmekten uzaksın. Bunlar anlayışça, seviyece 
düşük insanlar. Tepedeki de öyle. Daha önce de konu etmiştik: Nuh 
Mete Yüksel TCK 159’dan sorguluyor bunu DGM’de. Rize’de mey-
danı boş bulmuş Laik Cumhuriyete hakaretlerle bindirmiş. Nuh Mete 
Yüksel çağırıyor; sen küfür etmişsin Cumhuriyet’e, diye. Okuyor söy-
lediklerini, konuşma metnini, dediği aynen şu: “Bunları söylemesi için 
insanın deli olması lazım.” diyor. Ve dizleri titriyordu diyor Nuh Mete 
Yüksel. Oysa yargılandığı 159’dan Orhan Yoldaş ne kadar alır?
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Av. Orhan Özer Yoldaş: Bir yıl.
Nurullah Ankut Yoldaş: Bir yıl alacağı ceza.
Av. Tacettin Çolak Yoldaş: İyi halden 10 ay ancak.
Nurullah Ankut Yoldaş: Müeyyidesi de iyi halden 10 aya düşer 

ama bunlar bu işte, yoldaşlar. Yani Amerika böylelerini kullanır.
Daha önce de söylemiştim, babam hep hatırlatırdı; oğlum cesur 

adamdan korkma, derdi. Düşmanınsa da korkma, dostunsa zaten o se-
nin çok önemli bir desteğindir. Düşmanınsa da korkma çünkü düşman-
lığını sana açıktan belli eder, sen onun ne yapacağını bilirsin. O söyler, 
gizlemez planını. Sen de ona göre tedbirini alırsın, derdi. Ama korkak 
düşmandan kork, ona karşı çok tedbirli ol, derdi. Çünkü o sinsidir, kal-
leştir, kaypaktır; yüzüne güler, senin en savunmasız anında sırtından 
seni vurur, derdi.

Yani o bakımdan işte Amerika böylelerini kullanıyor. Hiçbir ahlâki, 
insani değer taşımayan insanları özellikle seçiyor; onları destekleyerek 
getiriyor iktidara. Defalarca söylemiştik AKP’giller’in normal, sıra-
dan bir siyasi parti olmadığını. Bunların arasında dostluğun, güvenin, 
sevginin, saygının (içtenlikli saygının tabiî) zerresinin bulunmadığını; 
bunların çıkar amaçlı bir suç örgütü olduğunu söylemiştik. İşte en son 
ayrışma bunu bir kez daha belgelemiş oldu, pekiştirmiş oldu, ortaya 
sermiş oldu.

Dikkat edelim, konuşmayanlar hep durumu gözlüyor. Ağırlıklı olan, 
daha doğrusu kazanacak kimse onun safında yer almak istiyor. O ba-
kımdan şu anda renk vermiyorlar. Bakalım kim kazanacak, ona göre 
pozisyonlarını belirleyecekler. Davutoğlu’nun da konuşmasında hiç 
kimse bir ses çıkarmıyor. 40 dakika mı Mustafa Yoldaş? 40 dakika mı 
konuşuyor?

Mustafa Şahbaz Yoldaş: Evet.
Nurullah Ankut Yoldaş: Konuşmasını yapmış. Bir tek kişi, işlerin 

bu noktaya gelmesine üzüldüm, diyor. Onun dışında hiç kimse ses çı-
karmıyor. Yani onların derdi koltuk, çıkarları. Yoksa tepede kimin ka-
zandığı, kimin kaybettiği değil. Kim güçlüyse ondan yana oynayacak-
lar ki mevcut konumlarını koruyabilsinler. Onların derdi o. İşte ne yazık 
ki 1950’den bu yana Türkiye böyle insanlar tarafından yönetiliyor.

Tabiî bu yönetim bir taşeron yönetimi, gerçek anlamda bir yönetim 
değil. Gerçek anlamda yönetici; Washington’da, Pentagon’da. Onlarca 
kitap yazıldı Tayyip Erdoğan’ın, AKP’giller’in nasıl keşfedilip, seçilip 
getirildiklerini, partileştirildiklerini anlatan. Biz de bunlardan referans-
la defalarca yazdık, anlattık.
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O bakımdan işte Türkiye’de ne demokrasinin zerresi var, ne özgür-
lüğün zerresi var. Yani ne medya özgür, ne düşünce özgürlüğü var, ne 
bilim var. Her şey göstermelik, her şey sahte...

Şimdi görünüşe bakarsak yani kâğıt üstündeki pozisyonları dikkate 
alarak değerlendirme yaparsak, Ahmet Davutoğlu’nun liderliğindeki 
AKP’nin % 49,48 değil mi aldığı oy oranı? Bununla iktidara geldi. 317 
milletvekili çıkardı ve o oyla, o partinin seçtirdiği bir Başbakan.

Şimdi ne oldu?
Kaçak Saray’dakinin bir sözüyle bir anda işi bitti ve hiç kimse de 

onu sahiplenemiyor dikkat edelim. Bu nedir, bu nasıl demokrasi anla-
yışıdır, bu ne hukuksuzluktur diye yandaş medyadan, akademisyenler 
televizyonlara çıkıyorlar bu konuda tık çıkmıyor... Akşam yine vardı. 
Tahammül edemeyiz onların yüzlerini görünce. Prof. ünvanlı biri, Mus-
tafa Yoldaş kanaldan kanala geçerken gördük, hepsi Kaçak Saray’daki-
nin yanında şu anda. Yani bunların demokratlığı da bu kadar. Hukuktan 
anladıkları, hukuka, insanlığa saygıları da bu kadar bunların. Meclisteki 
diğerleri de öyle, bunlardan farklı değil.

Ne diyor aynı grup konuşmasında Davutoğlu?
Muhalefet de hakkını helal etsin diyor.
İlk atılan kim?
Partililer: Kılıçdaroğlu.
Nurullah Ankut Yoldaş: Kılıçdaroğlu. Evet, hakkımızı helal ediyo-

ruz. Bizim de helalliğimizi aldın, diyor.
Oysa Aile ve Sosyal Politikalar Bakanının o içler acısı, utanç verici 

açıklaması üzerine girdikleri polemikte aynı Davutoğlu ne demişti bu-
nun için? Hatırladınız mı?

Av. Tacettin Çolak Yoldaş: “Adam değilsin.”, demişti.
Nurullah Ankut Yoldaş: “Adam değilsin.”, dedi. Daha bir ay an-

cak geçti değil mi aradan? Ya, sıradan insani ilişkilerde, bir insan baş-
ka birine “adam değilsin” dediği anda orada kavga olmalı yani kavga 
olur. Bir daha yüz yüze bakılmaz. Ama işte bunun kalitesi de bu. Ve 
ben şunu da söylemiştim: Bunların halka bütün söyledikleri yalan ama 
birbirleri hakkında söyledikleri doğru. Tek doğruları birbirleri hakkın-
da söyledikleri… İşte böylelerini görünce insan... Az da değil sayıları, 
arkadaşlar. İnsanın hayvanseverliği daha da pekişiyor, artıyor. Öyle mi 
Arif Yoldaş? Yani hayvanlarda hiç böyle örneklerle karşılaşmazsınız.

Bir Partili Yoldaş: Hoca’m, Özler de var burada.
Nurullah Ankut Yoldaş: Arif’le göz gözeydim de ondan.
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(Gülüşmeler…)
Özler de iyi bir hayvansever.
Hayvanlar ihanet etmez, satmaz insanı. İşte örnekler var. İngilte-

re’de, İtalya’da, Japonya’da, söz ettik; sahibi ölen köpek Haçiko, 9 
yıl her gün sahibinin gittiği tren istasyonuna gidiyor, döneceği saatte 
bekliyor, dönüyor. Ve Ölünceye kadar vazgeçmiyor beklemekten. Ve 
bildiğimiz gibi köpekler sahibini korumak için ölebiliyor, arkadaşlar. 
Yani hayvanların en çirkini, en yırtıcısı bile bunların yanında bin defa 
daha fazla kaliteye sahip.

Bunların daha işbaşına geldikleri anda, biz ne olduklarını, bütün sı-
nıfsal temelleriyle birlikte, en açık şekilde ortaya koyduk değil mi?

Çünkü bizde şaşmaz bir pusula var, teori var: Marksizm-Leninizm 
ve onun Lenin sonrasındaki geliştiricisi, o hazinenin en güçlü yeni silah 
üreticisi Hikmet Kıvılcımlı’nın teorisi var. O, Türkiye orijinalitesinden 
hareketle tüm Doğu toplumlarıyla birlikte ve özellikle de ülkemizdeki 
sınıf ilişki ve çelişkilerini işleyerek teorileştirdi ve bilimin ışığını düşü-
rerek bizim yolumuzu aydınlattı. Hep örnek veririz, 1969 yılında “Tür-
kiye’de Sınıflar ve Politika” adlı eserinden Usta’mızın değil mi?

Bunların ne olduğunu, Usta’mız orada apaçık bir şekilde ortaya ko-
yuyor. Bunların belirleyici özelliği; vurgunculukları, asalaklıkları ve 
alınteriyle geçim sağlayanlara karşı, özellikle onların haklarını savu-
nan devrimcilere, sosyalistlere karşı sınırsız bir saldırganlıkla, bitmez 
tükenmez bir kinle mücadele etmeleridir. Onların en büyük düşmanı 
biziz, arkadaşlar. Çünkü halkımızın çıkarlarını gerçek anlamda savunan 
biricik hareket, gerçek devrimci harekettir.

Sağ ve Solun ayrımı da budur.
Sağ; sömürgen sınıfların yani sermaye sahibi sınıfların, elinde ser-

mayenin gücüyle değer yaratan insanların yarattığı değeri, emeği gasp 
eden sınıfların yani Modern Parababalarının ve bu AKP’giller’in sınıf 
temeli olan Tefeci-Bezirgân Sermayenin çıkarlarını savunan, dünya gö-
rüşünü savunan siyasi hareket demektir.

Sol da; onların ezip, sömürdüğü, bir sermayesi olmayan, sadece sa-
hip olduğu işgücünü ücret karşılığında bunlara satarak (günlük, aylık, 
yıllık) geçim sağlayan insanların hak ve menfaatlerini savunan hareket-
tir. Başka hiçbir anlamı yok sağ’ın ve sol’un.

Solun da o mücadeleyi bilimin ışığında yürüten kesimi gerçek 
Sol’dur. Biz buna İşçi Sınıfı Hareketi, İşçi Sınıfı Sosyalizmi, diyo-
ruz. Bilimsel Sosyalizm, diyoruz. İşte bu sebeple bilimin ışığında Us-
ta’mız bunların ne olduğunu 1969’da koymuş.
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Biz de, iktidara geldikleri anda, bunların kimliklerini ortaya koyduk. 
Bunlarda en ufak ne hukuk, ne hak, ne insan sevgisi, ne vicdan, ne ahlâ-
ki, ne insani hiçbir değerin bulunmadığını ortaya koyduk. “Tayyipgil-
ler Kökeni ve Sınıf Yapısı I-II” adlı kitaplarımızda.

Üçüncü baskısını Gürdal Yoldaş, Mustafa Yoldaş, İlhami Yoldaş ça-
lışıyorlar. Yeniden hazırlayacaklar bittiği, tükendiği için.

Ama bizim dışımızdaki hiçbir hareket, bunların gerçek sınıfsal kim-
liklerini ve siyasi programlarını anlayamadı. Ve o yüzden, şöyle ya da 
böyle onları desteklediler.

Biz bunların dünya görüşünün Muaviye-Yezid dininin Şeriat anlayı-
şı olduğunu koyduk. Yoksa gerçek İslam’ın değil yani Kur’an’ın, Hz. 
Muhammed’in ve Dört Halife’nin savunduğu İslam’ın değil…

O İslam, bir yönüyle sosyalizmdir ve Hz. Muhammed’in gönlünden 
de geçen sosyalist düzendir.

Çünkü kendisi de bir yaşında sütanneye verilmiş. Bedevi yani Gö-
çebe, İlkel Komünal Toplum düzeninde yaşayan bir Arap kabilesine 
verilmiş.

Sütannesinin adı da nedir Reycan?
Reycan Cantaş Çakır Yoldaş: Halime.
Nurullah Ankut Yoldaş: Halime evet, arkadaşlar. Halime adı da 

oradan referansla kadınlarımızda sık sık görülen, kullanılan, taşınan bir 
addır.

Tabiî İlkel Komünal Toplum düzeninde olduğu için Arap Bedevi de-
nilen göçerleri yani hayvancılıkla geçim sağlayan insanlar. Özel mül-
kiyet yok kabile arasında. Kabile içinde bir eşitlik var ve Askercil De-
mokrasi dediğimiz bir demokrasi var. Beş yaşına kadar orada yaşıyor 
ve o toplum değerlerini benimsiyor. Yani İlkel Komünal Toplum değer-
lerini benimsiyor ve o insanların, o kabile insanlarının nasıl içtenlikli 
olduklarını sevgiyle, hoşgörüyle, eşitlik anlayışıyla yüklü olduklarını 
görüyor.

Eğitim Psikolojisiyle ilgilenen yoldaşlarımız bilirler, insanların in-
sani yönlerini yani bilinçlerini oluşturan değerler sistemi 3 ile 12 yaşa 
arasında yükleniyor çocuklara. Buna “kritik süreç”, “kritik eşik” de-
niyor, bu terimle adlandırılıyor bu süreç.

Yine bazı eğitim psikologlarının tezine göre; kritik süreçte “ya hiç 
ya hep” kanunu işler. Yani o süreç içinde bu değerleri çocuğa yükledi-
niz yüklediniz, yüklemediyseniz ondan sonra ya hiç yükleyemezsiniz 
ya da çok azını, çok zor bir şekilde yüklersiniz.
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İşte AKP’giller, Meclisteki diğer Amerikancı partilerin mensupları 
da bu kritik süreci (yöneticileri bazında söz ediyoruz) heba etmiş insan-
lardan oluşuyor. İnsani, ahlâki değerler yüklenmemiş o süreçte. Ondan 
sonra da bir şey anlatamazsınız o insanlara. Onları yeniden ahlâklı ya-
pamazsınız. O yüzdendir bunların ayar tutmamaları, oradan oraya oy-
namaları, bir uçtan öbür uca zıplamaları, savrulmaları.

İşte Hz. Muhammed o dönemde o değerleri edindiği için ruhunun 
derinliklerinde o değerler hep kalıyor. Ve Mekke’deki Tefeci-Bezirgân 
düzenine bakıyor, bu değerlerin pek çoğu yok. Çok az insanda var. İşte 
o yüzden o düzene tepkiyle ortaya çıkıyor İslamiyet. Bir tepki olarak 
doğuyor o düzene.

Ve zenginler, vurguncular hep yerilir Kur’an’da. Onlarca ayetle ye-
rilir. Hep bu sebepten... Ama daha fazlasına gücü yetmediği için tüm-
den vurgunu, sömürüyü yasaklayamıyor. O da bir insan ve ne zorluklar 
çektiğini ancak gerçek İslam tarihini okuduğunuz zaman görürsünüz, 
nasıl büyük zorluklarla mücadele ettiğini. O kadarını başarabiliyor.

Çağı içinde buna Önderimiz ne diyor?
Bir “Tarihsel Devrim” diyor, çok doğru olarak. Çok net bir şekilde 

görüyor. Ama bizim dışımızda bunu da gören yok.
Bu gerçek İslam’la hiç ilgisi olmayan Muaviye-Yezid İslamı var. 

Yani İslam’ın sadece biçimini, belli kalıplarını, ritüeller denen, yani dini 
ibadet şekillerini kılığını, kıyafetini, saçını, sakalını, cübbesini, sarığını 
alıp; ruhunu tümüyle reddeden Muaviye-Yezid İslamı’nın temsilcisidir 
bunlar dedik, AKP’giller için. Ve bunların önderi Molla Necmettin’in 
liderliğindeki diğer öncül partileri için.

HKP’nin Laikliği kararlıca savunduğu dönemde
öteki “Sol” ne yapıyordu?

Bunların onulmaz bir şekilde Laiklik düşmanı olduklarını koyduk. 
Ve Laikliğin bir toplum için ne denli büyük önem taşıdığını savunduk.

Bizim dışımızda Laikliğin önemini savunan bir Sol Hareket var mı?
Yok arkadaşlar.
Bir Partili Yoldaş: Yeni yeni, altı aydır falan...
Nurullah Ankut Yoldaş: Şu anda... Artık bunu yaşayarak gördüler.
Ama bilimin, teorinin önemi ne? Görevi ne?
Önceden görmek. Net görmek, önceden görmek...
Yaşadıktan sonra herkes görür, yaşıyorsun çünkü bilime gerek yok 
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ki o zaman. Danıştay üyesi Mustafa Yücel Özbilgin katledildiğinde, 
bizim cenaze töreninde attığımız sloganı ve açtığımız pankartı hepimiz 
biliyoruz değil mi? Televizyon ekranlarında da saatler boyu dalgalandı.

Av. Tacettin Çolak Yoldaş: Kocatepe’de.
Nurullah Ankut Yoldaş: Evet. Zaten ondan sonra AKP’giller cena-

ze törenlerinde pankart taşınmasını yasakladı. Sadece bizim o pankar-
tımız üzerine.

Ne diyorduk?
“Şeriat Ortaçağdır.” Ortaçağ düzenidir, arkadaşlar.
Av. Sait Kıran Yoldaş: Hoca’m, Ahmet Necdet Sezer de Cumhur-

başkanlığı makam aracını durdurdu bize selam verip öyle geçti.
Nurullah Ankut Yoldaş: Bize selam verip geçti değil mi?
Evet. O da böylesine dürüst… Küçükburjuva dünya görüşüne sahip 

yani burjuva anlamda demokrat bir insan ama sosyalist anlamda de-
mokrat değil tabiî.

Burjuva demokratizmiyle sosyalist demokratlık, demokratizm tü-
müyle farklı birbirinden. O zaman bize karşı çıktılar bu Sevrci Soytarı 
Sahte Sol dediğimiz Sol.

O zaman ne yapıyordu bunlar okullarda, Beyazıt Meydanı’nda tüm 
Ortaçağcılarla beraber, bunların örgütleriyle beraber?

Tayyip Erdoğan’la, Abdurrahman Dilipak’la beraber türban eylem-
leri yapıyorlardı, değil mi bunlar?

Aynı ortak bildirilere imza atıyorlardı, HÖC’ün Grup Yorum’u gelip 
konserler veriyordu değil mi Beyazıt Meydanı’nda bunlara?

Evet.
Yine üniversitelerde, aktardık, Boğaziçi Üniversitesinde bizim ha-

tırladığımız mesela, bütün bu gruplar tüm Ortaçağcılarla beraber türban 
eylemi yapıyorlardı.

Biz hep neyi söyledik, arkadaşlar?
Türban kadının özgürlüğü değil esaretinin simgesi!
Tabiî biz insanların tercihlerine asla karışmayız. Ama onu bir siyasi 

hareketin enstrümanı olarak, bir aracı olarak kullanıyorlardı, kullandı-
lar. Ve biz ona karşı çıktık. Kur’an’da da başörtüsüyle, örtünmeyle ilgili 
ilk ayet, İslamiyet’in ilanından 10 yıl sonra geliyor.

Yani bu, bu kadar zorunlu, kadınlar için acil bir şey olsa ilk anda 
açıklanması, ortaya konulması gerekir değil mi?

Biz hep, her şeyi diyalektik mantığımız ve metodumuzla değerlen-
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diririz. Sonrasındaki ayetler de 13 yıl sonra geliyor. Ve başta Hz. Ömer 
olmak üzere, diğer Sahabilerin zorlamasıyla, başka sebeplerden dolayı 
geliyor. Yoksa Hz. Muhammed’in gönlünden böyle bir şey geçmiş de-
ğil. Yahut da isteyerek yaptığı bir şey de değil.

Kadının cinsel çağrışım yaratmaktan en uzak organı, parçası nedir?
Saçı değil mi?
Bir kadın saçıyla erkek saçını yan yana koyduğumuz zaman, çıplak 

gözle kimse ayırt edemez.
Bu yasak kılınır da yüzü, gözü, ağzı, burnu niye yasak kılınmaz? 

Niye örtülmez?
Yani burada bile bu işin İslam’ın özüyle ilgili olmadığı apaçık mey-

danda. Tabiî bu, anlattık, metinlerimizde var, tâ Sümerler’den gelen bir 
gelenek, kadınların başlarını örtmeleri. Sümer’den Babiller’e geçiyor, 
oradan Tevrat’a geçiyor, oradan Hıristiyanlığa İncil’e geçiyor. Rahibe 
kıyafetleri de bildiğimiz gibi aynı. Oradan da işte bazı Sahabilerin zor-
lamasıyla Kur’an’a ve İslam’a geçiyor. Pek çok şey, mesela eski gele-
nekler, İslam’a geçiyor.

Mesela en açığı Kâbe’de tavaf değil mi?
Kadınlarla erkekler orada yan yanalar, yüzleri açık yan yanalar, bir-

likteler, hiç ayrım yok. Çünkü İslam öncesi aynı ritüel var. Kâbe etra-
fında şarkılar söyleyerek, el ele tutuşarak, halay çeker gibi yedi defa 
Kâbe’nin etrafını dolaşıyor, tavaf ediyor kadınlar ve erkekler. Tümüyle 
oradan geçiyor yani. Hacer-ül Esved denilen kara taş yine tümüyle 
İslam öncesi bir nesne, bir sembol, arkadaşlar. Gök taşı bildiğimiz gibi 
başka hiçbir özelliği yok. Kâbe’nin köşe duvarında o da neyin simgesi 
arkadaşlar?

Av. Doğan Erkan Yoldaş: Şamanizm değil mi Hoca’m?
Nurullah Ankut Yoldaş: Hayır.
Neyin simgesi? Kara taş neyin simgesi?
Av. Sait Kıran Yoldaş: Cennetten geldiği, beyaz taş olduğu söyle-

niyor sonradan insanların günahları…
Nurullah Ankut Yoldaş: Şimdi arkadaşlar burada, bağışlayın, bir 

serzenişte bulunayım, çok dikkatli okumuyorsunuz literatürümüzü. 
Daha yakında çıkan “Kadın” kitabımızda bunun Ana Tanrıçanın-Ki-
bele’nin simgesi olduğunu yazdık. Kibele’nin Semit ve Akad kürtür-
lerindeki karşılıkları ise Astarte ve İştar’dır. Yazılı şekilde var değil mi 
Mustafa Yoldaş?

Ali Özçelik Yoldaş: Var, var.
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Mustafa Şahbaz Yoldaş: Var
Nurullah Ankut Yoldaş: Var değil mi?
Evet.
Niye Kibele’nin simgesi?
Çünkü Ana Tanrıça en değerli varlık. İnsanlığın en değerli örneği 

Ana Tanrıça. Göktaşı da öyle binde bir bulunur yahut çok az bulunur. 
İşte bir Artemis Tapınağı’nda vardı, bir de Kâbe’de var. Gökten düştüğü 
için işte o yüzden Ana Tanrıçanın simgesi, Ana Tanrıçayı işaret ediyor 
yani göktaşı. Bu da aynen İslamiyet’e geçiyor değil mi Hacer-ül Esvet 
de oradan. Yoksa bir göktaşında ne kutsallık olabilir. Zaten Hz. Ömer 
de diyor ki bir Kâbe ziyaretinde:

“Çok iyi bilirim ki, sen zararı ve faydası olmayan bir taş parça-
sısın. Eğer Resulullah öpmemiş olsaydı seni asla öpmezdim.”

Yoksa onun dışında bir kutsallık olmadığını biliyor.
Bir taşta kutsallık olur mu?
Olmaz.
Yani bunun gibi pek çok ritüel tamamen İslam öncesinden gelme-

dir. Mesela namaz var, oruç var, kurban var İslamiyet öncesinde. Hatta 
Cuma namazı var, Cuma Hutbesi var. Bunları yazdık, kanıtlarıyla gös-
terdik, değil mi? Oradan geçiyor.

Yani başörtüsü de bu ritüellerden biri. İşte bunun eylemini yaptılar. 
Çünkü teori yok ki, bilim yok bu insanlarda. AKP’giller’in neden kadını 
bu işte kullandıklarını, öne sürdüklerini bilmiyorlar ki onlar. Sanıyorlar 
ki kadının özgürlüğü. Hayır, hiçbir ilgisi yok. Laikliğin de önemini ka-
bul etmediler, değil mi yoldaşlar? Özellikle gençlik toplantılarımızda...

Bir Partili Yoldaş: Karşı çıktılar bildiriye onu koymaya.
Nurullah Ankut Yoldaş: Karşı çıktılar. Metinlerimize Laikliğin 

konmasına karşı çıktılar, savunulmasına karşı çıktılar. Bunlar Kema-
listlerin işi, niye koyuyoruz, dediler.

Bilmiyorlar ki Laikliğin önemini. Laikliği çıkardığın anda toplum 
Ortaçağa gider; ne bilim kalır, ne demokrasi kalır...

O zaman insanlar din ve mezhep temelinde birbiriyle boğazlaşmaya 
girer. Bu kadar önemli bir ilkedir Laiklik.

Nitekim burjuva devrimlerinin ayrılmaz bir parçası, kilisenin devlet-
ten tümüyle ayrılması ve etkisizleştirilmesi, devletin hiçbir kurumuyla 
kilisenin bağının kalmaması. Yoksa gelişmez ki… Bilim gelişmez, de-
mokrasi gelişmez Laiklik olmazsa.
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Ne diyor bütün dinler, her üç kutsal din de?
Evrenin merkezi dünyadır. Güneş, ay ve yıldızlar dünyanın etrafında 

döner. Hadis kitaplarında var. O kadarını tabiî Hz. Muhammed nereden 
bilsin.

Soruyor bir Sahabiye, Ebu Zerr’e; “Güneş gece nereye gider?”, di-
yor?

Sahabi diyor ki; “Doğrusunu muhakkak ki Allah ve Resulü bilir.”
“Gece dünyanın altında Rabbine secde etmeye gider.”, diyor Hz. 

Muhammed, böyle yorumluyor.
İncil’de çok daha katı bu. Şimdi anlayış bu olunca, siz ne dünyanın 

yuvarlaklığını herhangi bir şekilde ortaya koyabilirsiniz, ne dünyanın 
döndüğünü, ne de dünyanın güneş etrafında döndüğünü, ne de milyar-
larca gökcismi olduğunu, sonsuz sayıda gökcismi olduğunu...

Nitekim ilk bilim adamları ne oldu?
Engizisyon mahkemesinde idama mahkûm edildi; Giordano Bau-

er, Galileo Galilei. Bilim gelişmez. Çünkü genel geçer, dünyanın sonu-
na kadar geçerli olacak bütün genel doğrular kutsal kitapta konmuştur, 
dedin mi bilimi tümüyle reddetmiş olursun. Bütün dinler aynı şeyi, der. 
E, öyle olunca bilime, doğa bilimine gerek kalmaz ki. Değil mi?

Bilim dedin mi (ki ilim deniyor o zaman) yani şeyleri birbiriyle iliş-
kilendirmekten, bağ kurmaktan geliyor ilim kelimesi. O zaman ilim, 
dini yorumlamaktan ibaret kalır, başka bir bilim olmaz, gerek kalmaz. 
O zaman bilim de olmaz, özgür oüşünce de olmaz, demokrasi de olmaz.

İslam Tarihine dönersek; Hz. Muhammed sonrası toplum önderi kim 
olacak sorusu günün en önemli sorusudur. Hz. Muhammed sonrası ye-
rine geçen Ebu Bekir, Ömer ve Osman halifelerdir, değil mi? Yani Hz. 
Muhammed’in temsilcisi, onun yerine geçen insanlar, halefleridir. Hz. 
Ali, bunu kabul etmiyor bildiğimiz gibi değil mi? Benim hakkım yendi, 
gasp edildi diyor. Ki İslamiyet’in ruhunu tümüyle gerçekçi bir gözle 
araştırdığımız zaman, Hz. Muhammed (tabiî demokrasiye inancından 
dolayı) o İlkel Komünal Toplum geleneğinden getirdiği inançtan do-
layı, açıkça işaret etmiyor yerine geçecek olan insanın Hz. Ali olduğu-
nu ama dolaylı yoldan hep Hz. Ali’yi işaret ediyor. Veda Haccı’nda da 
öyle;

“Ali ben demektir, ben de Ali.” diyor.
Ali Özçelik Yoldaş: Daha ne desin...
Nurullah Ankut Yoldaş: Daha ne desin. Ve ölüm döşeğinde. Tabiî 

sadece başta Ayşe olmak üzere, eşleri var yanında. Bana Ali’yi çağı-
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rın, diyor. Menenjitten ölüyor, yoldaşlar. O zaman yaygın, kurtuluşu da 
yok. Yani seferlerinden birinde kaptığı varsayılıyor değil mi Reycan?

Arif Çakır Yoldaş: Veya zehir verildiği, öyle de bir komplo teorisi 
var. Zehirlenmiş olabileceği söyleniyor.

Nurullah Ankut Yoldaş: Yok, değil, arkadaşlar. Tüm belirtiler, me-
nenjit belirtileri.

Hz. Ömer’in kızı Hafsa var. O da eşlerinden biri, Hz. Muhammed’in 
yanı başında. “Ömer’i çağırsak olmaz mı ey Allah’ın Resulü?”, diye 
söylüyor. Ayşe hemen atılıyor; “Ebu Bekir’i çağıralım ya Resulullah.”, 
diyor. Ayşe de Ebu Bekir’in kızı bildiğimiz gibi. Bir tartışmaya giriyor-
lar yani. Ve sonunda Ebubekir geliyor, Ömer geliyor. Ali çağrılmıyor.

Ve yine son anda, bildiğimiz gibi; “Bir kâğıt kalem getirin size nasi-
hatte bulunayım ki kıyamete kadar doğru yoldan sapmayasınız.”, diyor.

Hz. Ömer hemen atılıyor: “Bu adam sayıklıyor, diyor.” Aynen dedi-
ği bu. “Bu adam sayıklıyor”, diyor. “Doğru yoldan ayrılmamamız için 
Kur’an ve Sünnet yeter, daha başka şeye gerek yok.”, diyor. Kadın-
larından bazıları, getirelim, diyorlar, bağrışmaya başlıyorlar Hz. Mu-
hammed, tabiî hekim yoldaşımız Mustafa Yoldaş daha iyi bilir, yüksek 
sesler (ve ışık zaten kapalı) menenjit hastalarını çok rahatsız eder. Yani 
bu bağrışma o kadar rahatsız ediyor ki; “Kesin, çıkın.”, diyor, “Hiçbir 
şey istemiyorum”, diyor.

Yani bütün bunlar bize anlatıyor ki Hz. Muhammed’in gönlünde ya-
tan Ali’nin geçmesidir. Sağlığı yerindeyken de açıktan açığa benden 
sonra Ali’ye biat edeceksiniz, demiyor. Dememesi de gerekirdi zaten; 
en doğrusunu yapıyor. Sadece işaret ediyor dolaylı olarak. Yani benim 
gönlümden geçen Ali ama bunu siz seçeceksiniz, demiş oluyor.

Ali de en halkçı Halife bildiğimiz gibi, değil mi arkadaşlar?
En halkçı olan... Mal mülk, para pul hiçbir şeyle ilgilenmeyen biri. 

Sadece seferden sefere koşan biri...
Alevi yoldaşlarımız düş kırıklığına uğramasınlar, Cem Evlerindeki 

Ali’yle hiç ilgisi yok suretinin de ha... O tamamen stilize edilmiş, uydu-
rulmuş bir resim. Yoksa orta boylu yani aşağı yukarı biz boyda, kel kafa-
lı, enli tabiî, çıkık göbekli ve kendi deyimiyle çöp bacaklı, ince bacaklı 
biri. Alnının ortasında da Hendek Savaşı’ndan kalma derin bir yara izi 
var. Çünkü Arapların yani putperest Arapların, Mekkelilerin ünlü kah-
ramanıyla savaşıyor ya meydan okuduğunda Amr’la,  işte onun ilk kılıç 
darbesini kalkanıyla karşılıyor ama o denli güçlü ki o büyük savaşçı, o 
güne kadar karşısına çıkan herkesi parçalamış kılıcıyla, vurup ortadan 
ikiye ayırırmış, o denli güçlü. Onu anlatmıştık, arkadaşlar. Ali’nin kal-
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kanını yarıyor, alnına değiyor ama kalkan büyük ölçüde o gücü emdiği 
için kafa tasını yarıp, öldürmesini engelliyor. Tam o boşluğu yakalaya-
rak, Ali de düşmanın kılıcını karşıladığı anda, düşmanın kılıcı kafasına 
değdiği anda, elindeki kılıcı Amr’ın yani Mekkeli savaşçının omuzuna 
indiriyor ve deviriyor yere. Yani kontra bir saldırıyla işini bitiriyor.

Sporda da bu çok önemli biliyorsunuz. Güreşte olsun, boksta ol-
sun... Zaten usta sporcular, aynı Ali’de olduğu gibi, hasım saldırdığı 
anda boş, açık verir. Anında, çok hızlı ve tam hedefe isabet ettirici sal-
dırı yapamazsa o anda verdiği açığı, onu hemen savuşturup karşı sporcu 
kullandığı anda, devirir hasmını. Güreşte tuş eder, boksta indirir yere. 
Ali de aynı şeyi yapıyor. Ne yapar boksörlerin gardı? Hasmın yumruk-
larına karşı sporcuyu korur. Kalkan olur. Siz yumruğu uzattığınız anda 
ne olur? Çeneniz açıkta kalır, gardınızı açmış olursunuz. Yumruğunuzu 
isabet ettiremediğiniz anda karşı sporcu eğer iyi bir sporcuysa bu açığı 
değerlendirir. Kroşe tabir edilen yumruğu çenenize indirdiğinde, sizin 
hiç şansınız kalmaz. Yerdesinizdir. Ali de aynı şekilde indiriyor rakibi-
ni. Tabiî yumruğun yerine kılıcını kullanarak. O, rakibinin kılıcı tam 
kalkanını yarmış ve oraya sıkışmış durumdayken kılıcını sallıyor ve tek 
darbede deviriyor Amr’ı.

Neyse, biraz çağrışımlı gidiyoruz Sait Yoldaş...
Av. Sait Kıran Yoldaş: Daha var biraz zaman.
Nurullah Ankut Yoldaş: Var mı zamanımız biraz?..
Ortadoğu’daki mezhep savaşları Laiklikliğin ne kadar elzem ol-

duğunu göstermektedir
Yani Laiklik olmadığı anda toplumlar Ortaçağa döner. Din ve mez-

hep savaşları alır başını gider. İşte ne yazık ki ABD-AB Emperyalistle-
ri, İslam dünyasını Ortaçağa götürdüler. Mezhep savaşlarıyla çalkala-
nıyor İslam dünyası. Halklar birbirini boğazlıyor. Bunun sonu gelmez.

Bir Partili Yoldaş: Yeni yeni mezhep de türettiler.
Nurullah Ankut Yoldaş: Yeni mezhep de türer, eski mezhepler de 

birbirini kâfir ilan ediyor değil mi? Mesela yıllarca beraber işbirliği 
yaptıkları İŞID’in liderleri ne diyor Tayyip için?

Tagud diyor değil mi? Yani puta tapıcı.
Ramazan Kap Yoldaş: Aynı mezhebin tarikatları da birbirini kâfir 

ilan ediyor.
Nurullah Ankut Yoldaş: Birbirlerini kâfir ilan ediyor tabiî kendi 

içinde de hepsi. O zaman katliamların sonu gelmez ki. Sonu gelmez... 
İşte o yüzden İslam dünyası kan denizine döndü bugün.
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Ama Laiklik; insanların dinini, inanışını tümüyle insanların özel ha-
yatına indirgemektedir. Yani özel hayatında insan istediği şekilde (ön-
derimiz de der ya, programımız da der) su içer, nefes alır gibi ibadetin-
de, inancında serbest olacak. Hiç kimse, kişi ya da devlet karışmasına 
uğramayacak. Ama devletin, toplumun tüm kurumları; başta hukuk ve 
eğitim olmak üzere, dini kurallarla değil; aklın, bilimin, insanlığın ortak 
değerlerinin kurallarıyla yönetilecek, işletilecek, oluşturulacak. Laiklik 
bu, arkadaşlar.

Yani kamusal hizmet alanı, dinden tümüyle ayrıştırılacak. Din, in-
sanların sadece özel hayatına mahsus bir alan olacak. İnsan orada ister-
se günde yüz rekât kılar, ister bin rekât, ister hiç kılmaz. İster yılda 10 
ay oruç tutar, ister hiç tutmaz. Hiç kimse ona karışmayacak. Ne devlet, 
ne toplum, ne insan, ne kişi...

Ama eğitim Laik olacak. Yani bilimsel eğitim verilecek. Doğanın bi-
linmezlerini, gerçeklerini ortaya çıkaran ve onları insanlığın çıkarı için, 
hayatı kolaylaştırmak için kullanan bir eğitim olacak. Yani matematik 
ve doğa bilimleri öğretecek, sosyal bilimlerde de insanlığın ortak kül-
türel değerlerini, varlıklarını öğretecek. Dilimizi öğretecek. Yani böyle 
bir bilim olacak eğitim bilimi.

Bunlar ne yaptılar, tümüyle imam hatipleştirdiler değil mi?
O zaman da eğitim ne hallere düşürüldü...
İşte YGS’ye giriyor öğrenciler, sonuçlar yürekler acısı.
Üniversitelerimiz de öyle. Dünya çapında bilimsel bakımdan en iyi 

üniversiteler sıralamasında ilk 500’e giren kaç üniversitemiz var?
5 üniversite değil mi?
Onlar da Bilkent, ODTÜ, Boğaziçi, Sabancı ve Koç Üniversiteleri-

dir.
Celal Şengör’ü referans alırsak, hiçbiri sayılmıyor. Hiçbirini saymı-

yor Celal Şengör. Özellikle doğa bilimleri açısından hiç birini saymıyor.
Onun ölçütü ne?
Oradaki bilim adamları dünya çapındaki bilimsel dergilerde kaç re-

ferans aldılar. Yani o bilim adamlarının yayınlarına kaç referans yapıldı 
uluslararası bilim dergilerinde, onu ölçüt alıyor. Doğru ölçüt bu diyor. 
Ona göre bir tek üniversitemiz yok, diyor. Ki bence de bu doğru. Doğa 
bilimleri açısından doğru. Sosyal bilimler açısından zaten, uluslararası 
üniversiteleri de, ulusal üniversiteleri de, önderimiz de, biz de bir fela-
ket olarak değerlendiriyoruz. Hepsi Parababalarının hizmetkârı, arka-
daşlar.
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Dönemimizde Türkiye’nin en ünlü ve en Laik, bilimsel kapasitesi en 
yüksek diye bilinen İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümünde okuduk, 
Marksizm semineri yaptıramadık hiçbir hocamıza. Yani oranın da Fel-
sefede bile durumu bu...

Av. Ayhan Erkan Yoldaş: Hem de o yıllar...
Nurullah Ankut Yoldaş: Hem de o yıllar. Yani devrimci hareketin 

tüm dünyada hızla yükselişte olduğu yıllar. UNICEF’in araştırma sonu-
cuna göre, Lenin’in dünyada en çok okunan yazar olarak kabul edildiği 
yıllar, arkadaşlar 1969 sanıyorum. Böyle bir zamanda bile İstanbul Üni-
versitesinin durumu buydu. Dönemin en demokrat felsefe tarihçisi Ma-
cit Gökberk Hoca’mızın (rahmetli oldu) Felsefe Tarihi var. Türkiye’de 
o zaman tekti Felsefe Tarihi olarak. Şimdi birkaç tane daha çıkmış da 
onları incelemedim.

Marks, hatırladığım kadarıyla, bir buçuk ya da iki sayfa anlatılır o 
kitapta, büyük boy 600 küsur sayfalık Felsefe Tarihi kitabında. Mesela 
bir Spinoza, sanıyorum on üç sayfa anlatılır yani durum buydu. Daha 
önce de söylemiştim, Nermi Uygur Hoca’mız vardı, pozitivist dünya 
görüşü açısından Bertrand Russell’cı. “Hoca’m bir Marks Semine-
ri yapalım.”, dedim. İki kez arka arkaya, bir geçen sene, bir sonraki 
sene Bergson semineri koydu ki bir sömestr devam ediyor.

Bergson, benim papaz felsefesi olarak nitelediğim bir felsefeye sa-
hip, sezgici bir filozof. O dönem, 20’nci Yüzyılın ilk yarısında moda 
Avrupa’da bu felsefe. Özellikle sosyetenin ve sosyete hanımlarının fi-
lan rağbet ettiği bir felsefe akımı bu sezgicilik. Yani bilginin kaynağı ne 
deneydir, ne akıldır; sezgilerdir. O zaman her insana göre farklı bilgiler 
var. Ne kadar insan varsa hepsinin sezgisi ayrı. Yani bunu savunan bir 
anlayış.

“Hoca’m, bu metafizik anlayışı iki defa koyuyorsunuz, bir de Marks 
Semineri yapalım. Dünyanın yarısı bu insanı biricik filozof diye tanı-
yor, dünyanın yarısı da bu adama düşman. Bize bunu anlatmadan okulu 
bitirteceksiniz.”, dedim.

“Sen Marks semineri mi yapmamızı istiyorsun?”, dedi.
“Evet.”, dedim.
“Ben de istersem yaparız.”, dedi. Yapmadı...
(Gülüşmeler…)
Son sene, onu daha önce de anlattım, baktım bir hangi seminerler 

yapılacak diye. Özler Yoldaş bilir, ilan edilir tabloda. Şimdi öyle mi 
Özler Yoldaş?
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Panoda ilan edilir, bölümün panosunda; hangi hoca hangi seminer-
leri yapacak.

Özler Çakır Yoldaş: Şimdi artık öyle seminerler de olmuyor.
Nurullah Ankut Yoldaş: Bir sömestrlik seminerlerin hepsi ilan edi-

lirdi. Evet. Baktım bu yok. Ben de gitmiyorum dedim. Artık bu zırvaları 
dinlemeye daha fazla tahammül edemem. Yani dördüncü sene bir tek 
derse girdim. Bir buçuk saat sürüyordu, iki ders arka arkaya yapılıyordu 
seminerler kesilmesin diye, bir buçuk saatlik bir derse girdim, bir bak-
tım yine aynı zırvaları anlatıyorlar bir daha girmedim. İşte tek ortayı da 
o sene aldım. Arkadaşların notlarından baktım, sekiz gün çalıştım orta 
aldım. Ondan önce hepsi 100’dü notlarımızın tamamı.

O yüzden öğrencilere de derim, iyi devrimci; hem devrimcilikte 
iyidir hem okulda iyidir. Yani dersleri.

Daha önce de söyledim, polise düştük mü (sık sık düşerdik) işkence-
ci polisler sorarlardı işkence sonrası:

“Derslere niye çalışmıyorsun? Annen baban seni okusun diye gön-
derdi, niye bu işlerle uğraşıyorsun?”

“Benim derslerimin hepsi 100.”, derdim.
“Hadi be! Bizimle dalga mı geçiyorsun?”, derdi.
“Telefon aç, kaleme sor bakalım, bir tane 99 bulabilecek misin?”, 

derdim.
“Adama bak yahu, hem her gün komünist eylem yapıyor hem de 

dersleri 100’müş.”, diye birbirlerine anlatırlardı.
Yani demek istediğimiz, benim dersim var diye devrimci görevle-

rini aksatmayacak iyi bir devrimci. Ben devrimciyim diye de anne-
sini babasını üzmeyecek. O sorumluluğu da yerine getirecek. İkisi-
ni de yapmak zor değil.

Evet, yine çağrışımlı oldu biraz, arkadaşlar.
Şimdi yoldaşlarımızın da söylediği gibi, bizim Soytarı Sol da artık 

Laikliğin önemini anladı, değil mi? Hatta Sahte KP Laiklik bildirileri 
filan yayımlıyor değil mi?

Av. Tacettin Çolak Yoldaş: Onlar kazanacakmış, Laikliği kazana-
cakmış.

Mustafa Şahbaz Yoldaş: Aydınlanmacılar.
Nurullah Ankut Yoldaş: Evet.
Mustafa Şahbaz: Yoldaş Laiklik ve Aydınlanmacılar.
Nurullah Ankut Yoldaş: Evet. Aydınlanmacılar.
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Bir Partili Yoldaş: Gerçek Laikliği de savunmuyorlar Hoca’m, iki-
yüzlüler.

Nurullah Ankut Yoldaş: Bilmezler tabiî.
Büyük bir çelişki içindeler bu KP’liler. Bir taraftan bizim Demok-

ratik Devrim anlayışımıza karşı çıkıyorlar, Leninci İki Basamaklı 
Devrim anlayışımıza. Birincisi Demokratik Halk Devrimi, ikinci ba-
samak oradan sıçranacak olan Sosyalist Devrim. Buna karşı çıkıyorlar, 
programınızda niye sosyalizm geçmiyor? falan diye, bize çömezlerini 
saldırtıyorlar. Diğer taraftansa bizim Demokratik halk Devrimi Progra-
mımızın sadece Laiklikle ilgili ilkesini savunuyorlar. Kaldı ki onu da sı-
nıf temelinden kopuk olarak savunuyorlar. Muaviye-Yezid dinini siyasi 
ideoloji belleyen Ortaçağın Tefeci-Bezirgân sınıf temelinden kopuk 
olarak savunuyorlar. Savunmaya çalışıyorlar diyelim daha doğrusu... 
Çünkü dini gericiliği, siyasi ideoloji halini getirip sürekli ürettiği için 
bu Antika sınıfın (ki üretim dışıdır, asalak ve sömürgendir), toplumda 
kökleri kazınmadan dini gericilik yok olmaz. Laiklik egemen kılınmaz.

Bizim Soytarı Sahte KP’liler, bir yandan Sosyalist Devrim Programı 
derken, diğer yandan Demokratik Devrim programının bile üç vazge-
çilmez prensibini, sınıf temelleriyle birlikte görüp savunamıyorlar.

E, hani sen Sosyalist Devrimciydin?..
Oysa bizim demokratik devrim anlayışımızın ilkeleri belli değil mi?
Bu Sosyalist Devrim Programı değil ki, Minima Program, diyo-

ruz. Demokratik Halk Devrimi programı bizim şu anki programımız. 
Sosyalist program değil. Yani devrimimizin birinci basamağının prog-
ramı.

Bunları üç ilkede özetledik biz, değil mi arkadaşlar?
Bir; Antiemperyalizm. Yani Kuzey Amerika-ABD Emperyalizmi-

ne, Avrupa Birliği Emperyalistlerine şiddetle karşı olacağız ve onların 
yerli ortaklarına, yerli işbirlikçilerine, Parababalarına... Çünkü ikisi bir-
birinden ayrılmaz. Birine vurmadan öbürüne vuramazsınız, birine do-
kunmadan öbürüne dokunamazsınız, bir bütün.

İki; Antifeodalizm. Yani tüm Ortaçağcı sınıf ve tabakalara ve on-
ların dünya görüşlerine, Muaviye-Yezid dininin Şeriat anlayışına karşı 
olacağız. Ya da başka türlü ifadelendirirsek; Laikliği savunacağız.

Üç; Antişovenist olacağız.
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Son gelişmeler ışığında
ABD-AKP-PKK üçgeni ve Kürt Meselesi

Şovenist olmak ne demek? Biliriz değil mi?
Kendi ulusunun biyolojik, kalıtsal özelliklerinin diğer ulusları oluş-

turan milletlerden daha üstün, daha yüksek, daha değerli olduğunu öne 
süren anlayıştır şovenizm.

Biz; halkların kardeşliğine ve milletlerin eşitliğine inanıyoruz.
Tabiî ki Tarihimize sahip çıkıyoruz. Tarihimizdeki tüm devrimlere, 

tüm olumluluklara...
Ama bu, kalıtsal olarak milletimizin yani insanlarımızın, diğer mil-

letlerin insanlarından daha üstün, daha değerli, daha asil bir kana sahip 
olduğu anlamına gelmez. Bunu savunursak, o zaman şovenist oluruz. 
Yani başka milletlerden kendi milletimiz daha üstündür, deriz.

Biz milletlerin eşitliğine inanıyoruz.
Türkiye özelinde de, Türkiye’nin en yakıcı sorunu olan Kürt Soru-

nu’nun eşitlik, özgürlük, kardeşlik temelinde çözümünden yanayız ve 
onu savunuyoruz.

Antişovenist olmanın yerel, özgül anlamı da budur, arkadaşlar. Ve 
bunu da hep tekrarlıyoruz.

Bilmezlikten geliyor Sevrci Soytarı Sahte Sol değil mi?
Zırvalarla bize saldırıyorlar, demagoji üretiyorlar yani Nazi yönte-

miyle, Goebbels yöntemiyle bize saldırıyorlar. Biz de hep tekrarlıyoruz:
Edirne’den Doğu Türkistan da dâhil olmak üzere Çin sınırına 

kadar, Türk-Kürt Halk Cumhuriyeti diyoruz.
Kürt Sorunu’nu çözüm anlayışımız bu bizim. Bunu Önderimiz o 

günkü şartlara uygun olarak 1933’de koydu, biz bugünkü şartlara uy-
gun olarak bu şekilde formüle ediyoruz.

Ortadoğu’da bir Kürt Sorunu var, yoldaşlar değil mi?
Bu millet dört parçaya bölünmüş durumda. En ağırlıklı parçası da 

şu anda Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde. Bu azınlık sorunu değil. 
Hep öyle karıştırıyorlar bazıları. Hayır, azınlık sorunu değil bu; milli 
sorun, millet sorunu. Yoksa her milletin içinde azınlıklar olur, saf millet 
dünyada yok. Ama bu azınlık sorunundan apayrı bir millet sorunu. Yani 
Türkiye’nin Kürdistan denen bir bölgesi var değil mi, Türkiye’de bir 
bölgesi var. Ve diğer komşu üç ülkede de Kürdistan’ın diğer parçaları 
var.

Bu sorunu biz devrimci bir tarzda çözmezsek biraz önce dediğimiz 
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formüle uygun olarak, Amerika çözüyor değil mi?
Çözüyor.
O nasıl çözüyor?
O elbette kendi çıkarlarına uygun bir şekilde çözüyor. Biz Türk-Kürt 

Halk Cumhuriyetini kurunca bu, emperyalizme karşı aşılmaz bir kale 
oluşturacak; hem ülkemizde, hem Ortadoğu’da, hem Asya’da. Emper-
yalizmi bölgemizden, Ortadoğu’dan ve Asya’dan kovacak.

Amerika’nın; PKK, HDP, PYD aracılığıyla gerçekleştirmek istediği 
çözüm amaçlıyor?

Bırakalım Amerika’yı kovmayı tam tersine Amerika’yı bölgeye pat-
ron olarak daha da güçlü bir şekilde yerleştirmeyi amaçlıyor. Ameri-
ka’ya bölgede ikinci bir petrol bekçisi devlet oluşturmayı amaçlıyor, 
ikinci bir İsrail oluşturmayı amaçlıyor.

Bu sorun mutlaka çözülecek artık. Ya devrimci bir tarzda ya Ameri-
kancı bir tarzda. Artık bugüne kadar olduğu gibi kalmasına imkân yok. 
Şu an itibarıyla dünyanın içinde bulunduğu, bölgemizin içinde bulun-
duğu, ülkemizin içinde bulunduğu şartlarda bu sorun mutlaka acil bir 
şekilde çözülmeyi bekleyen bir sorundur ve çözülecek.

İşte Demirtaş bir hafta önce Amerika’ya gitti geldi değil mi?
Orada hem Obama’nın yardımcılarıyla görüştü hem de CIA’nın dü-

şünce kuruluşlarıyla görüştü.
Ve Tayyip’in restini gördü, geldiği zaman yaptığı açıklamasında de-

ğil mi?
Demirtaş hiç bugüne kadar böyle bir açıklama yapmamıştı.
Ne dedi?

“Arkadaşlarımız tutuklanır vekilliklerinin düşürülmesine ka-
dar gidilirse hiçbir seçenek bizim için tartışılmaz olmayacak. Halk 
isterse birden fazla parlamento kurar”[77]

Bu nedir?
İki Meclis, iki ayrı devlet demektir, arkadaşlar.
Buna ne diyebildi AKP’giller?
Hiç, tık yok.
Çünkü Amerika olsun, Avrupa Birliği olsun artık bu meselenin ar-

kasında, acilen ikinci İsrail’i, Müslüman İsrail’i oluşturmak istiyor. Ve 

[77] http://www.milliyet.com.tr/halk-isterse-birden-fazla/siyaset/detay/2238836/default.
htm.
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on yıllardan bu yana söylediğimiz gibi, bu gerçekleşecek ne yazık ki. 
Devrimci çözümü bunun önüne geçirecek kitle gücüne sahip değiliz 
biz şu anda ne yazık ki. Amerikancı çözüm geçecek hayata, arkadaşlar. 
Bunu önleyebilecek bizim dışımızda başka hiçbir güç yok.

Şimdi bazıları ne diyor milliyetçi, ırkçı partilerin ve söylemlerin et-
kisiyle halkımızdan da sıradan bazı insanlar?

Ordu bölücü terörü ezecek, bitirecek, bu iş sonlanacak.
Hayır, öyle bir şey yok. Bir milleti öldürmekle tüketemezsiniz. O 

savaşan insanlar, o bölgede, oradaki halkın en az % 65’inin oyunu almış 
durumdalar ortalama olarak. O halk, o insanları destekliyor, o insanlara 
sahip çıkıyor. Ve şu kadarını öldürdük diye övünüyorlar. Aslında bu 
parçalanmanın, bu gidişinin belirtisi. Çünkü insanlar ağaç kovukların-
dan doğmuyorlar, mağaralardan doğup gelmiyorlar değil mi? Analar 
doğuruyor, babaları var, kardeşleri var, yeğenleri var, amcaları var, da-
yıları var.

Şimdi o insanı öldürdüğünüz zaman bütün (o en azından yakın çev-
resini oluşturan) insanlar size ne yapacak?

Sonsuz bir kin ve nefret besleyecek. O kinler arttıktan sonra artık 
parçalanma durdurulamaz.

Şimdi deniyor ki, Demirtaş’ın dediğini yaptırmayız, öyle mi? Hadi 
Diyarbakır’da kurdurmadın.

O zaman ne yapar?
Rojova’ya gider değil mi?
Kandil’e gider, Erbil’e gider orada Meclisini kurar.
Ve iş neye kalır?
Amerika’nın (aynen bilgisayarda bir sayfayı açmak için bir tık ya-

parsınız ya) bir tıka ihtiyaç var değil mi?
Amerika’nın bir sinyaline, bir tıkına ihtiyaç var. Birleşmiş Milletler 

o Meclisi tanıdığı anda, iş sonuçlanmıştır. İş oraya gidiyor.
Bir partili Yoldaş: Hoca’m kaldı ki zaten AKP’giller de bölünme-

nin bir parçası.
Nurullah Ankut Yoldaş: Bölünmenin bir enstrümanı, bunların hep-

si onun parçası, buna da böldür, diyorlar. Böldürerek yol alınıyor, oraya 
doğru yol alınıyor. Tabiî bu arada parçalanacak, Amerikancı Kürt Dev-
leti kurulacak.

Ama ondan sonra da bu iki halk birbirinden tümüyle kopmayacak. 
Biz devrimci anlayışımızı, devrimci inancımızı, devrimci duygularımı-
zı, kardeşçe düşüncelerimizi ve ideolojimizi o insanlarla paylaşmaya, 
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onlara aktarmaya devam edeceğiz. Ve bin yıldan bu yana bir arada ya-
şadığımız gibi, yeniden bir arada yaşamanın metot, biçim ve şartlarını, 
şeklini bulacağız. Ama bu daha uzun bir yol olacak... Ne yapalım 50, 
100 seneler insanlığın, hele de doğanın tarihini göz önüne aldığımız 
zaman, bir göz kırpımı kadar kısa mesafelerdir.

Türk Sorunu
Aynı anda bir de Türk Sorunu var arkadaşlar dünyada. Altı parçaya 

bölünmüş bir de Türk Ulusu var. İşte Doğu Türkistan, Uygur-Sincan 
Özerk Bölgesi dâhil olmak üzere, beş tane de Türk Cumhuriyeti var 
Asya’da değil mi?

Onlar da Türk, arkadaşlar; tarihimiz bir, kültürümüz bir, dilimiz bir.
Bir Partili Yoldaş: Coğrafyamız bir.
Nurullah Ankut Yoldaş: Tabiî, tarihsel coğrafyamız bir ve ekono-

mik çıkarlarımız da aslında bir. O birlik de var.
Şimdi Özbeklerle konuştuğumuz zaman... Birbirimizi nasıl anlıyor-

sak...
Ben tanık oldum, bizzat Marmaray’da yaşadım. Özbek bir anne ve 

iki çocuğunun bütün konuşmalarını anladım. Yani aynen bizim Türkçe-
miz, biraz farklı ağızda konuşuyorlar.

Ben, “Türkmen misiniz?”, dedim anneye.
“Özbek.”, dedi.
“Buraya gelince hiçbir iletişim, anlaşma güçlüğü yaşadınız mı?”, 

dedim.
“Yo, yaşamadım.”, dedi.
“Orada da aynen böyle mi konuşuyordunuz?”
“Evet, aynı. Dilimiz bu bizim.”, dedi.
Azerbaycan’da aynı şekilde, arkadaşlar, anlaşılıyor.
Diğerleriyle de lehçe farkı var. Kırgızlarla, Kazaklarla, Türkmenler-

le. Oralarda da birkaç ay içerisinde anlaşma sağlanır.
Reycan Yoldaş: Yazı dili anlaşılıyor. Ben Türkmenistan’a gitmiştim 

de. Konuşma anlaşılmıyor ama yazı dili anlaşılıyor.
Nurullah Ankut Yoldaş: Yazı dili anlaşılıyor. Aksandan dolayı ko-

nuşma anlaşılmıyor, yazı dili anlaşılıyor. Evet arkadaşlar.
Geçen, National Geographic’de bir belgesel izledim, yoldaşlara da 

anlattım. Bu, Çin sınırları içindeki Kırgızların hayatını konu alan ve 
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hayvan sevgisini konu alan bir belgeseldi. Orada da cümle kuruluşları 
aynı. Bazı kelimeleri, eklemeleri anlıyorsunuz ama cümlenin tamamını 
bir anda anlayamıyorsunuz yani biraz farklılaşmış.

Fakat bir de şunu gördüm yoldaşlar. Mustafa Yoldaş, Serdar Yol-
daş’la da paylaştık, 300 sene önce nasıl yaşıyorlarsa, şimdi de aynen o 
şartlarda yaşıyorlar, Çin Halk Cumhuriyeti sınırları içinde olan Kırgız-
lar. Devletle bir temasları yok. Hayvancılık yapıyorlar. Coğrafya kıraç 
ve dağlık. Yani tarıma asla elverişli değil. Tarım yapılacak bir arazi yok. 
Onlar da köylerde hayvancılık yapıyorlar, küçükbaş hayvancılık. Atları 
var cılız, ufak. İri, görkemli atlar değil. O da tabiî tarımda kullanılmadı-
ğı için, binit olarak kullanılıyor. Binek hayvan olarak.

Hobileri de bakıyorsunuz (orada onu işliyor esas), Kartalları evcil-
leştiriyor bazıları. En saygı görenleri onlar oluyor. Gidip uçurumun ke-
narından, yavruyken, yuvadan yavru Kartalı alıyor, sağlıklısını, onu bü-
yütüyor. Alıştırıyor, kolunun üstünde, atının üstünde dağa gidip onunla 
av yapıyor. Tavşan avlıyor. Onlar çok saygı görürmüş toplumda.

Doğayla o kadar uyumlu ki... Üç yaşına geldiğinde de Kartalı öz-
gürleştiriyor. Yani hâlâ İlkel Komünal geleneklerin bir yansıması bu. Ve 
en son Kartalından ayrılacağı günkü konuşmalarını izletiyor belgeseli 
yapan, böyle loş bir odada, özel bir odası var Kartalın, orada duruyor. 
Büyük bir dal var onun üzerinde, kendisi de oturmuş böyle sedir gibi 
yapmış oraya;

“Sevgili Kartalım, ben sensiz nasıl yaşarım? Nasıl dayanacağım se-
nin yokluğuna? Senin, evladımdan hiçbir farkın yoktu benim için. Ama 
sen özgür doğdun, özgür yaşamalısın ve özgür ölmelisin yine. Bunun 
için senden ayrılacağım.”, diyor.

Gözlerinden yaşlar böyle süzülüyor, arkadaşlar adamın...
Ve götürüyor Kartalı. Yine özel başlıkla... Başlığı çıkaramadığınız 

sürece hareket etmez, diyor. Avı gördüğü anda başlığını çıkarıyor, Kar-
tal anında avı görüyor ve 300 km hızla avına uçuyor. Yaklaşıyor, diyor. 
Müthiş bir hız yani. Anında, pençeleri altına aldığı anda öldürüyor avı-
nı. Bu sefer götürüyor, başlığını çıkarıyor;

“Kartalım, hadi.”, diyor... Kartal uçuyor. Kendisi hızla geri dönüyor, 
kartal geri gelmesin diye. Yavrular yapacak ve doğada özgür yaşaya-
cak, diyor. Yani ben bunu yakaladım, bu kadar eğittim, uğraştım, hep 
av yapayım bununla demiyor. Üç yıl diyor süresi.

Yani oradan hareketle... Oğlu okula gidiyormuş bir tek. Bir gün gel-
miş, bizim gençler gibi yani, iki dizinin üzerinde oturmuş, saygıda ku-
sur etmiyor; “Ben okula gitmeyeceğim, senin gibi çoban olacağım ve 



330

Kartalım olacak baba.”, diyor.
“Oğlum, bu hayat çok zor bir hayat. Ben senin bir büroda çalışarak 

yaşamını sağlamanı isterdim.”, diyor.
“Hayır, ben atalarım gibi ve senin gibi yaşamayı seçtim.”, diyor.
“Peki, öyleyse.”, diyor.
Demek istediğimiz arkadaşlar, sosyalizm ancak okula gitme imkânı 

sağlayabilmiş isteyen gençlere. Onu da zorunlu kılmıyor, öyle anlaşı-
lıyor.

Ve günlük ekonomik hayat 100 yıl, 200 yıl, 300 yıl öncesi nasılsa 
öyle... Giyinişleri de öyle, davranışları da öyle, kültür de öyle, gelenek-
ler de öyle, maddi hayatı kazanma biçimi de öyle. Ne acı ki, bu sos-
yalizm de tabiî bizim teorik olarak benimsediğimiz, Marksizmin-Le-
ninizmin ortaya koyduğu bilimsel sosyalizm değil. Onu görüyoruz, 
arkadaşlar.

Bir Partili Yoldaş: Formel, Formel Sosyalizm.
Nurullah Ankut Yoldaş: Evet, evet. Formel, biçimsel sosyalizm 

yani.
Biçim olarak sosyalizm ama ruhu yok, özü yok.

“Ergenekon Davası”nın cezası
sonucunda değil sürecindedir

Şimdi oradan hareketle 2007’den sonra “Ergenekon Davası” diye 
bir CIA operasyonu oldu, değil mi, arkadaşlar?

Ne zamana kadar sürdü?
2013’e kadar değil mi?
AKP’giller’in Fethullah’la ayrışmaları, miras kavgasına, payla-

şım kavgasına girerek ayrışmaları, birbirlerini düşman ilan etmeleri 
2013’tü.  2013’e kadar sürdü. Ve bu operasyonun, bu CIA operasyonu-
nun ilk adımında biz olayı gördük, değil mi?

İşte büyük boy iki sayfa bildirimizde bunu ortaya koyduk. Bu bir 
CIA operasyonudur. Laik, yurtsever, antiemperyalist, Mustafa Kemalci 
ve Birinci Kuvayimilliye geleneğine sahip güçleri ezmeyi, sindirmeyi, 
bertaraf etmeyi amaçlıyor dedik. Ve o süreç içerisindeki yazılarımızda 
da, bu davanın cezası sonucunda değil sürecindedir dedik, değil mi? 
Bir başyazımızın başlığı bu Kurtuluş Yolu’nda. Çünkü o süreç içinde o 
güçler bertaraf edildi, ezildi, sindirildi, korkutuldu, tasfiye edildi. Şimdi 
bazı soytarılar diyorlar ki; ya işte Silivri zindanlarını yıktık, operasyonu 
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boşa düşürdük. Yahu operasyon amacına ulaştı.
Operasyonun amacını AKP’giller’in en önde gelen temsilcilerinden 

Hüseyin Çelik nasıl açıklamıştı, arkadaşlar?
Ordunun görevi bir site güvenlikçisinin görevi gibi olmalıdır. Yani 

bekçilik görevi...
Şimdi aynen site güvenlikçisi durumuna düşürüldü mü ordu?
Düşürüldü, arkadaşlar.
Bir de o kadar Subayları, Komutanları içeriye alındı, gık diyen oldu 

mu?
Olmadı.
Bir de CIA, komuta kesiminin ruhunu boşaltmış. Bir tek yiğit, cesur, 

atak, hayatını fedaya hazır komutan bırakmamış. Bir tek komutan bı-
raksaydı, bu operasyon başarıya ulaşmazdı. Bırakmamış...

Yahu, bu kadar alçakça, namussuzca, vicdansızca, insan aklıyla alay 
eden bir operasyona insan nasıl boyun eğer?

Hiçbiri gık demedi.
O operasyon sürecinde en açık ve halkımızın deyişiyle en sert yazı-

ları biz yazdık, değil mi?
Ama bize dokunmadılar dikkat ederseniz, dava açmadılar bize.
Niye?
Bizi Silivri’ye alsalardı, işte orada o davayı boşa düşürecektik. Nasıl 

AKP’giller’in tepesindeki dört savaş suçlusunu mahkemelerinde yargı-
layıp mahkûm etmişsek, orada da Pensilvanyalı İblis Fethullah’ın yar-
gıçlarını, savcılarını mahkûm edip ve AKP’giller’in adaletini mahkûm 
edip, diğer subaylarımızı da peşimize takıp o davayı boş düşürecektik. 
Mecburen peşimize takılacaklardı, yoksa rezil olurlardı. İşte o yüzden 
bize dokunmadılar o süreçte. Bunun dışında da böyle bir karşı koyan 
olmadı. Duruşmaları izledik. Şimdi İlker Başbuğ’un kitapları çıkı-
yor “Atatürkçülük Nedir?” bilmem ne şudur, budur habire de yazıyor.

Yahu sen içerden çıktın, Amerika bu operasyonun içinde var mı? 
dediler.

Sen de; belge yok, dedin. Çıktıktan bir sene sonra, iki sene son-
ra belki de tam hatırlayamıyorum röportajını. Amerika yok, dedin. En 
sonunda yakın zamanda, birkaç ay önce, Mustafa Yoldaş hatırlarsın, 
sadece Bush diyor buna dâhil oldu.

Mustafa Şahbaz yoldaş: Evet, Evet.
Nurullah Ankut Yoldaş: Yani kişiyle sınırlıyor, kişiye indirgiyor. 
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CIA yok, Pentagon yok, Washington da yok. Sadece Bush kişi olarak 
biraz dâhil olmuş.

Şimdi bu adam neyi görür, Mustafa Kemal’den zerre bir şey anla-
yabilir mi?

Anlayamaz, arkadaşlar.
Bir Partili Yoldaş: Hoca’m son tahlilde AKP’giller’i de aklıyor ge-

çen haftaki söylemi.
Nurullah Ankut Yoldaş: Aklıyor, evet. Tabiî... AKP’giller’i de ak-

ladı. Cumhurbaşkanımız da gördü bizim suçsuzluğumuzu... Yani keriz 
yerine düşürüyor kendisini. Şimdi miras kavgasından birbirlerine gir-
diler.

Hâlbuki 2013’de baktılar ki Laik Cumhuriyetin işini bitirdik artık, o 
zaman devlet kimin olacak?

O kavgaya girdiler. Fethullah da sinsi tabiî.
Ne yaptı?
AKP’giller’in altını oymaya başladı.
Neyle?
Yargıyla, polis teşkilatıyla ve eğitimle; Milli Eğitimi ele geçirerek. 

Şimdi Tayyip bunu gördü tabiî. Artık belgeler hazırlamaya başladı Fet-
hullahçılar. İşte 17-25 Aralık belgeleri yani AKP’giller’in bütün yol-
suzluklarını, bütün vurgunlarını, bütün kanunsuzluklarını hep kameray-
la belgeledi, görüntülü ve sesli kayıtlarla belgeledi, belge altına aldı. 
Bir de ilk vuruşunu MİT Müsteşarı Hakan Fidan’a yaptı, onun ardından 
uzanacaktı yani kademeli olarak. Ve 17-25 Aralık’ı da patlatınca artık, 
tümüyle birbirlerini düşman ilan ettiler.

Ne diyordu beraberlerken, bu CIA operasyonunu yürütürlerken Tay-
yip:

“Bir kardeşimiz uzaklarda hasret çekiyor. Hasret acısı çok büyük bir 
acıdır. Biz bu acının, bu hasretin bir an önce bitmesini, o kardeşimizi de 
aramızda görmeyi çok arzu ediyoruz.”, diyordu değil mi Fethullah için?

Yine hep artık harcı âlemdir: “Cemaatçi kardeşlerimiz bugüne kadar 
bizden ne istediler de vermedik?”, diyordu.

Ama miras kavgasına girince, Pensilvanyalı bunların evlerine ateş-
ler yağdırdı, bu da onlara haşhaşi dedi, darbeci dedi. Artık demediğini 
bırakmadı. Hep söylediğimiz gibi, bunların arasında, halkımızın arasın-
daki anlamıyla; dostluktan, sevgiden, bağlılıktan, vicdandan eser yok-
tur. Menfaat şebekesidir bunlar; miras kavgasına girince birbirlerinin 
düşmanı oldular.
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Bu CIA operasyonu sürecinde Zekeriya’nın altına (Fethullah’ın sav-
cısı) zırhlı arabasını veriyordu, değil mi?

Şimdi kırmızı bültenle arıyor. Çünkü içtenlikli bir insani duygu ve 
değer yok.

Bugüne geldiğimiz zaman Ahmet Davutoğlu kardeşi idi, danışma-
nıydı, yoldaşıydı, dava arkadaşıydı değil mi?

Şimdi ne diyor?
O makamlara nasıl geldiğimizi unutmamalıyız, herkes haddini bil-

meli, diyor. Yani; ulan oraya seni ben çıkardım, diyor. Haddini bil. Hal-
kımızın deyimiyle deyiş bu, arkadaşlar.

Şimdi nerede saygı, nerede sevgi? Zerresi var mı?
Yok.
Demokrasiye inancın zerresi var mı?
Yok.
Hukuka inancın zerresi var mı?
Yok.
Zaten hep diyoruz ya; bunların tamamı anayasa dışına düşmüş müc-

rimlerdir. Hukukun zerresi olsa, bağımsız yargının zerresi olsa bunların 
tamamı, her türlü suçtan, savaş suçu ve yüz kızartıcı suçların her türün-
den yüzlerce yıllık cezalara mahkûm olmuş, Silivri, Sincan zindanlarını 
doldurmuş olurlardı.

En yüce mahkeme kim mevcut devlet sistemimizde?
Anayasa Mahkemesi.
Ne diyor?
“Ben bu mahkemenin kararına saygı da duymuyorum, tanımıyorum 

da.”, diyor. Ve yerel mahkemeye sen de tanıma, diyor. “AİHM’e gider, 
oradan da ne çıkacağı belli.”, diyor. Oradan da para cezası çıkar, o da 
çerez, diyor. Şimdi burada ne hukuk kalır, ne devlet kalır, ne kanun ka-
lır, ne mahkeme kalır, hiçbir şey kalmaz...

Nihat Güldemir Yoldaş: Ne de kendisi kalır.
Nurullah Ankut Yoldaş: Ne de kendisi kalır. Çünkü o Anayasaya 

göre seçildin ve o Anayasaya bağlılığa yemin ettin. Sen ve diğer AKP 
yöneticileri o Anayasaya göre o Meclisi, o kurumları doldurdular. Sen 
onu reddettiğin anda artık aşiret ortaya çıkar, derebeyleşmiş bir aşiret 
kalır ortada modern devletten bir şey kalmaz geriye.

Ülkemiz nereye götürülüyor?
Ne yazık ki içler acısı durumumuz, böyle bir yönetimin elinde mille-
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timizin 15 yıldan bu yana tutsak alınmış olması, tutulması…
Amerika’nın hedefi belli: Yeni Sevr. Çok açık.
İkiye değil üçe bölecek Türkiye’yi. Bir de Ermenistan bölümü var 

değil mi?
Onlar da açık, gizlemiyorlar hedeflerini, açıkça söylüyorlar. Biz bir 

yönetim boşluğu, güç zaafı oluşmasını bekliyoruz Anadolu’da, Türki-
ye’de, diyorlar. O zaman biz de Tarihi topraklarımızı, Batı Ermenis-
tan’ı alacağız, diyorlar. Ve mevcut sınırlarımızı tanımıyorlar. Kars ve 
Moskova Antlaşması’yla belirlenen sınırları tanımıyoruz, diyorlar. Er-
menistan Anayasa Mahkemesinin kararı bu. Şimdi bütün bunlar apaçık 
ortadayken, BOP haritasının ne olduğu da apaçık ortadayken... Çünkü 
Türkiye’nin de dâhil olduğu 22 ülkenin sınırlarını yanlış çizdik, diyor-
lar.

Kim diyor?
Av. Ali Serdar Çıngı Yoldaş: Biden, diyor en son.
Nurullah Ankut Yoldaş: Biden, diyor en son. Joe Biden diyor; 

yanlış çizmişiz bu sınırları, diyor. Bozacağız, yeniden çizeceğiz, diyor. 
Yani sağmal sürü yerine koyuyor Ortadoğu Müslüman halkını. Harita 
meydanda. O haritaya göre Türkiye de bölünüyor mu üçe?

Bölünüyor.
Şimdi bu Kaçak Saray’daki ne yapıyor?
Ben bu haritanın eşbaşkanıyım, diyor. Yani bebeleri bile zor kandı-

rırsınız böyle bir işe. Ve iktidarda biraz daha kalabilmek uğruna onların 
bütün emirlerini yerine getirdi.

Arap dünyasında Türkiye’nin dostu olan, gerçek anlamda Türki-
ye’yi seven iki ülkeye saldırdı: Libya’ya ve Suriye’ye.

Kıbrıs Harekâtı sırasında Kaddafi’nin ve Libya’nın yardımlarını he-
pimiz biliyoruz, değil mi?

Dış ülkelerden bir tek Libya yardım etti ve her türlü yardımı yaptı. 
Onun lideri Kaddafi yaptı.

Kaddafi’ye yaptığı zalimliği hepimiz biliyoruz, değil mi?
Nasıl utanç verici bir şekilde katledildiğini o liderin hepimiz bili-

yoruz ve şimdi devlet diye bir şey yok artık. Aşiretler ülkesi Libya. Ve 
onun sonunda Türkiye işadamları on milyar dolarını kaybettiler. Ala-
cakları olan, hak edilmiş olan on milyar dolar gitti. Devlet gitti çünkü 
ve tüm iş imkânlarını da kaybettiler. Libya petrolleri; Amerikan, Fran-
sız ve İngiliz petrol şirketlerinin kasasına akmaya başladı.

Oradan Suriye’ye geldi. Bugün Suriye de üçe bölünmüş durumda, 
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değil mi arkadaşlar?
Meşru Beşşar Esad yani Baas iktidarının egemen olduğu topraklar, 

IŞİD’in egemenliğinde olan topraklar ve PKK’nin, PYD’nin egemen-
liğinde olan topraklar... Üç parçaya bölünmüş durumda. Suriye’nin 
cehennem haline çevrilmesi için her türlü saldırıyı yaptı, ABD’ye her 
türlü hizmeti verdi.

Ondan sonra sıra Türkiye’ye geliyor. Sırayla gidiyor emperyalist 
haydut. Bunu görmek için eğitime falan gerek yok, arkadaşlar. Siyaset 
bilmeye, strateji bilmeye de gerek yok. Harita meydanda, sırayla geliyor.

Ve biz o zaman ne dedik?
“Yugoslavya, Irak, Libya, Suriye Sıra Sende Türkiye...”
Sıra Türkiye’ye geldi mi?
Daha o zaman bunlar PKK ile kankaydı, mutabakatlar yapıyorlardı, 

görüşmeler yapıyorlardı. AKP’nin bakanları Abdullah Öcalan’a methi-
yeler düzüyorlardı değil mi; Dünyayı okuyan adam, vizyon sahibi adam 
diye Beşir Atalay başta olmak üzere?..

Biz sıranın Türkiye’ye geldiğini söyledik. Nitekim 20 Temmuz 2015 
sonrası bir anda Türkiye de Suriyeleşmeye başladı.

Kim başlattı bunu?
Amerika başlattı ve artık fiiliyatta Kürt illeri devletin egemen oldu-

ğu bölge olmaktan çıkmış durumda.
Sen zırhlı araçlarla girersin, bir sokağı bir mahalleyi ele geçirirsin 

ama çıktığın anda PKK birkaç gün içinde aynı şekilde yerleşir o böl-
geye, nitekim yerleşiyor. Ve akan kan, yürüyen savaş sadece bu ayrış-
mayı, bu çatlağı genişletmekten öte hiçbir işe yaramaz, hiçbir sonuç 
doğurmaz.

Eğer aldıkları bu kararı hayata geçirirlerse bu süreç çok daha hızla-
nacak. Yani HDP milletvekillerini Meclis dışına püskürtmeyi başardık-
ları anda HDP de kendi meclisini Diyarbakır’da, olmadı Rojova’da, Er-
bil’de kuracak. Ve Birleşmiş Milletler’e tanınma başvurusunda buluna-
cak. Gerisi de artık Amerika’nın sadece sinyaline kalmış bir iş olacak.

Ne yazık ki bu gidiş vahim, halklarımız açısından acı verici bir gidiş 
ama bunun asıl hazırlayıcıları da tepedekiler. Hâlâ saray kavgası ya-
pıyorlar, kongreler düzenliyorlar Davutoğlucuları atacaklarmış, il ilçe 
yönetimlerinden; yerlerine Tayyipçileri getireceklermiş.

Şimdi yüzde 80, yüzde 90 oy alarak oraya gelsen ne çıkar?..
Yolun sonuna gelmişsin. Bu ülke parçalandığı anda seni orada hiç 

kimse tutamaz. Hiç kimse tutamaz, hiçbir güç tutamaz... En yakınında-
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gibi.

Hiç teslim olmadık; yenilmedik
Sevgi ve Saygıdeğer Yoldaşlar,
Bilimin ışında hareket ettiğimiz için bütün bu süreçleri on yıllar ön-

cesinden gördük, gösterdik, işaret ettik ve onun mücadelesini yaptık. 
Ve hiç kimse de bizi korkutup sindiremedi ve asla bunu da yapamaya-
caklar, başaramayacaklar. Çünkü biz gerçek anlamda devrimci kavga-
ya girerken bunun kelleyi koltuğa almakla mümkün olacağını ilk başta 
kabul etmişiz.

Hep söylediğimiz gibi, işte 12 Eylül yıllarında 146-1’den idamla 
yargılandık. Hiç umurumuzda olmadı. İşte “12 Eylül Nedir?” kitabı 
bizim savunmamız. Orada da o faşist cuntacıları mahkûm ettik. Nasıl 
Ankara Adliyesinde AKP’giller’i savaş suçlusu olarak mahkûm etmiş-
sek...

Ölmemeye imkân var mı?
Geldik, öleceğiz.
Korkarak ölmek; ölümlerin en düşkünü, en düşüğüdür.
Biz hep yiğitçe, mücadele ederek ölmek isteriz, bir kavgada vurulup 

düşmek isteriz.
Önderimiz de böyleydi bildiğimiz gibi. İşkence odalarından işte bu 

yüzden başı dik çıktı. Biz de işkencecilere meydan okumayı öğrendik 
daha öğrenciliğimizde, gençlik yıllarımızda. O yüzden başkaları iş-
kencede bizim yediğimiz sopanın belki onda birini, belki beşte birini 
yerlerdi. Biz çok daha ağırını yerdik ama asla işkencecilerin hakaretini 
sineye çekmezdik, küfürlerine küfürle, saldırılarına saldırıyla karşılık 
verirdik çünkü. Bıyıklarımızı ondan uzatıyoruz böyle; demetiyle yolar-
lardı çünkü işkenceciler, batardı onlara. O kadar adilerdi ki, baş edeme-
dikleri için hırslarından tekmelerlerdi apış aramızı, erkekliğimize saldı-
rırlardı. Onların işkencecileri böyle ama umurumuzda olmazdı bizim.

Hiç kimse namus bellediğimiz yoldan bizi caydırmayı, geri durdur-
mayı başaramaz.

(Alkışlar…)

İnsan doğduk, insan olarak, insanlığımızın hakkını vererek yaşadık 
ve son soluğumuzda da insan olarak yaşamaya devam edeceğiz ve öle-
ceğiz, yoldaşlar.
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İnsan olarak ölmek; insani değerlerin tümünü pervasızca, en atak 
şekilde savunarak yaşamak ve ölmek demektir.

Geçen, kaçkınların 1 Mayısı’nda, Bakırköy Pazar çukuruna kaçan-
ları eleştirirken ne dedik?

Teslim olmadığınız sürece yenilmiş sayılmazsınız!
Sizleri daha fazla yormak istemiyorum. Devletin görevlileri de bir 

an önce işimizi bitirip gidelim, diyorlar.
Yine edebiyat röportajında sevdiğimiz ve hakkı teslim edilmemiş bir 

ozanımızdan söz etmiştik değil mi? Kimdi yoldaşlar?
Partili Yoldaşlar: Arif Damar.
Nurullah Ankut Yoldaş: Arif Damar evet.
Arif Damar;
İlle de görmek için mi beklenir güzel günler
Beklemek de güzel

diyor.
Biz de diyoruz ki;
Belki de o günleri yaşamaktan daha çok, o günler için savaşmak 

güzeldir, yoldaşlar.

(Alkışlar…)

 Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

(Alkışlar...)
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Yirmi Beş

Bu savaş BOP’un savaşıdır 
Reyhanlı’dan bugüne değin patlayan bombalar

BOP’un bombalarıdır[78]

Sevgi ve Saygıdeğer Arkadaşlarım,
Bugün bildiğimiz gibi İstanbul Vezneciler’de bir katliam yaşandı ve 

bir bölümü polis, bir bölümü sivil halktan olmak üzere 11 insan haya-
tını kaybetti.

Daha önce de İstanbul’da, Ankara’da, Suruç’ta, Diyarbakır’da, Bur-
sa’da, Reyhanlı’da bombalar patlatılmıştı ve onlarca, yüzlerce masum 
insanımız hayatını kaybetmişti.

Bugün yine Kürt illerine baktığımız zaman oraların harabe haline 
getirildiğini görüyoruz. O bölgelerin artık Suriye’den, Hama’dan, Hu-
mus’tan, Menbic’den bir farkının kalmadığını görüyoruz. Yani ülkemiz 
Suriyeleştirilmiştir artık.

Saygıdeğer arkadaşlarım,
Bu kitabımızın (“Yugoslavya, Irak, Libya, Suriye, Sıra Sende 

Türkiye…”) birinci baskısı Kasım 2014 tarihini taşır.
O zamanlar Tayyip’le PKK kankiydi. Tayyip Erdoğan bir taraftan 

İmralı’yla Hakan Fidan aracılığıyla ve Fidan’ın alt düzeydeki temsilci-
leri aracılığıyla devamlı görüş alışverişinde bulunuyordu. Bir taraftan 
da başta sinemacı Sırrı Süreyya olmak üzere HDP milletvekilleri ara-
cılığıyla Kandil’le görüş alışverişinde bulunuyordu. Geçen Sırrı Sürey-
ya’nın açıkladığına göre, Tayyip Erdoğan bizzat kendisi arıyor Kandil 
dönüşü; “Gel bakalım Kandil’den ne haberler getirdin bize?”, diye.

İşte o tarihlerde çıkmıştı bu kitabımız, Kasım 2014’te ve biz o za-

[78] HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut’un Vezneciler Katliamı üzerine 07 Haziran 
2016 tarihinde yaptığı değerlendirmedir.
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man demiştik; “Yugoslavya, Irak, Libya, Suriye, Sıra Sende Türki-
ye…”, diye. Sıranın Türkiye’ye geleceğini devrimci teorimizin ışığında 
netçe, kesince görmüştük ve göstermiştik.

ABD BOP Haritasını hayata geçirmeyi amaçlıyor
Ve hep diyoruz ya yıllardan bu yana; bu savaş ne Türklerin savaşı, 

ne Kürtlerin savaşı, bu savaş Amerika’nın savaşı. Meclisteki dört Ame-
rikancı partiyi de (ki biz bunlara, Meclisteki Amerikancı dörtlü çete, di-
yoruz.), PKK’yi de, PYD’yi de, HDP’yi de, YPG’yi de, IŞİD’i de hep-
sini Amerika yönetiyor. Bunlar Amerika’nın bölgedeki değişik aktörleri 
ve kendilerine verilen rolü oynuyorlar, görevleri yerine getiriyorlar.

Peki, Amerika’nın amacı ne?
İşte bu harita da ortaya koymuş adam amacını, BOP haritasında 

yani. Ortadoğu’da 22 ülkenin sınırları değiştirilecek ve bizim bugünkü 
çıkarlarımız doğrultusunda yeniden belirlenecektir, diyor. Ve yeni dev-
letler oluşturulacaktır, diyor.

İşte Türkiye’nin bir bölümü bu haritada “Free Kurdistan”, bir bö-
lümü de “West Armenia” olarak gösterilmekte. Yani Türkiye üç parça-
ya bölünecek bu haritaya göre.

Ve bu savaş, bu harita tümüyle hayat bulmadan durmayacaktır. Çok 
daha önceden söyledik; bu katliamlar giderek, boyutlanarak, şiddeti 
daha da artarak devam edecek bu harita hayata geçinceye kadar dedik. 
Ve ne yazık ki süreç bizim öngördüğümüz şekilde gelişiyor.

Demek ki Amerika Ortadoğu’da ikinci bir İsrail yaratacak, ikinci bir 
petrol bekçisi yaratacak, arkadaşlar. Bu net, açık, kesin. Bu da Ameri-
kancı Kürt devleti olacak.

Birkaç gün önce Suriye’de YPG Komutanı öldürüldü, IŞİD’in attığı 
bir havan mermisi sonucunda; Ebu Leyla.

İşte “Obama’nın temsilcisinden başsağlığı” diye Gündem Gaze-
tesi bugünkü nüshasında açıkça koyuyor:

“ABD Başkanı Barack Obama’nın DAEŞ özel temsilcisi Brett 
McGurk da Ebu Leyla için taziye mesajı yayımladı.”

Ve aynen şöyle diyor McGurk:

“Dualarımız, doğum yeri Menbic’i IŞİD teröristlerinden kur-
tarmak için düzenlenen operasyonda hayatını kaybeden komutan 
Ebu Leyla’yla birlikte.”

Yani Ebu Leyla esasında Amerika’nın komutanı ve tüm PKK kadro-
ları Amerika’nın komutanları. Zaten Obama da açık bir şekilde söyledi 
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bunu; “Bölgedeki yerel ortağımız.” dedi. Bu kadar net bu mesele.
Yine bölgede savaşan YPG güçlerini açıktan ve doğrudan Amerikan 

özel kuvvetleri yönetiyor. Geçenlerde basında resimleri de çıktı. Yine 
burada YPG güçleriyle yan yana ABD’nin CIA yetiştirmesi “Blackwa-
ter” diye adlandırdıkları insan öldürmekten zevk alan katiller sürüsü de 
savaşıyor. Bunların da resimleri ve bunlarla yapılan röportajlar da çıktı 
basında.

Ve tüm bunlara ilaveten geçen ay ABD’nin Merkezi Kuvvetler Ko-
mutanı general de bölgeye gelerek YPG’den ve ABD’li askerlerden 
oluşan güçleri teftiş etti-denetledi. Raporlar aldı, direktifler verdi. Hem 
de gizli falan değil, geleceğini günler öncesinden medyada ilan ederek. 
Oradan da doğrudan Türkiye’ye gelip Tayyipgillerle, AKP’gillerle gö-
rüşmeler yaptı.

Hani Tayyip kuru sıkı salladı ya ABD’ye “müttefikin biz miyiz yok-
sa YPG mi?”, diye. ABD de Tayyip’e açıkta cevap verdi. İşte müttefiki-
miz, gördün mü, anladın mı?, dedi bu davranışıyla. Zaten başta Obama 
gelmek üzere tüm ABD yetkilileri defalarca söylediler: “PYD bizim 
yerel müttefikimiz, ortağımız”, diye. Özel Kuvvetler Komutanı’nın 
bölgeye gelmesiyle bir kez daha davranışça bu kararlarını göstermiş 
oldular, sergilemiş oldular.

Bilindiği gibi, İncirlik’ten ve Ortadoğu’daki diğer ABD üslerinden 
kalkan Amerikan savaş uçakları da YPG’nin Suriye’de yürüttüğü sava-
şın hava gücü olarak içinde yer alıyorlar. Yani ABD de hem Hava Kuv-
vetleri hem de Kara Kuvvetleriyle bu savaşı sürdürüyor ve yönetiyor. 
Bu, kesin bir gerçektir. Dolayısıyla da bu savaş Amerika’nın savaşıdır, 
BOP’un savaşıdır.

7 Haziran seçimleri öncesi yaptığımız TRT konuşmalarında da söy-
ledik, Meclisteki bu dört; ikiyüzlü, düzenbaz, sahtekâr, hep ikili oyna-
yan Amerikancı dört burjuva partisinin de Türkiye’yi götürebilecekleri 
bir tek yer var: Suriyeleştirmek... Orada üç parça halinde parçalamak 
ve mevcut Türkiye Cumhuriyetini ortadan kaldırmaktır. Başka hiçbir 
yere götüremezler, dedik ve ne yazık ki süreç o doğrultuda akıp gidi-
yor…

Bu süreci sadece biz durdurabiliriz.
Ne şekilde?
Kürt Meselesi’nin gerçek anlamda devrimci bir tarzda çözümü-

nü hayata geçirerek.
Şu an Kürt Meselesi’ni savunur görünümdeki kadrolar, örgütler bu 

meselenin Amerikancı çözümünü savunuyorlar ve onların savunduğu 
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sürecin sonunda Ortadoğu’da İsrail’e kardeş bir devlet ortaya çıkacak, 
onu savunuyorlar.

Biz ise tam tersini savunuyoruz; Kürt Meselesi’nin devrimci bir 
tarzda, gerçek anlamda eşitlik, özgürlük, kardeşlik temelinde ve Kürt 
ağalarının, Kürt beylerinin, Kürt burjuvalarının, Kürt Tefeci-Bezirgân-
larının değil; ezilen ve sömürülen Kürt işçilerinin, yoksul Kürt köy-
lülerinin, Kürt esnaflarının ve Kürt aydınlarının çıkarı doğrultusunda 
çözmeyi amaçlıyoruz biz. Ve bizim çözümümüz devrimci bir çözüm 
olacaktır.

Demokratik Halk Devrim mücadelemizin sonunda oluşturacağımız 
Demokratik Halk İktidarında gerçekleşecektir bu çözüm. Bu çözümün 
de adını koyduk; Edirne’den Doğu Türkistan da içinde olmak üzere, 
Çin sınırına kadar Türk Kürt Halk Cumhuriyeti, dedik.

Ve bizim çözümümüz; Amerika’yı ülkemizden, bölgemiz Ortado-
ğu’dan ve Asya’dan tümüyle atmayı, püskürtmeyi, defetmeyi amaçla-
yan bir çözümdür, dedik. Ve tüm Ortadoğu ve Asya halklarına özgürlük 
getirecek olan bir çözümdür, dedik.

Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Ama ne yazık ki Türkiye’deki 
satılmış Amerikancı medya, bizi susuş suikastıyla yok etmek istiyor. 
Bize karşı bütün televizyonlar, bütün yayın organları yandaş ve bize 
düşman. Pensilvanyalı İblis Fethullah’ın medyasından, Tayyipgiller’in 
yandaş AKP medyasından tutun da CHP’nin Halk TV’sine kadar, İP’in 
Ulusal TV’sine kadar hepsi bize düşman. Bunların hiçbirinde bizim 
Partimizin adı geçmez, suretlerimiz görünmez. Çünkü bunların ortak 
paydası Amerikancılıktır. İzleyin, bir tekinde olsun Amerika’ya tık di-
yebilen var mı?

Hayır yok. Onlar hep ikili oynayarak, bir kayıkçı kavgası yaparak 
halkımızı kandırma derdindeler. Ve Mecliste çoğunluğu yahut etkinliği 
ele geçirerek Amerikalı efendilerine daha iyi hizmet etme derdindeler 
ve onun yarışındalar. Yoksa onların hiçbirinin ne vatanımızla, ne ülke-
mizle, ne halklarımızla zerre ilgileri yoktur.

Ortadoğu’da ve ülkemizde akan kanın durmasının tek 
yolu ABD’nin bölgeden kovulmasıdır

Bakın geçenlerde, daha birkaç gün önce, emperyalist “Ermeni Soy-
kırım” yalanı Alman Meclisinden de geçti ve biz o zaman yaptığımız 
açıklamada dedik ki; Yeni Sevrci emperyalist çember gittikçe daralı-
yor. Yani emperyalistler artık hızla Türkiye’yi Yeni Sevr bataklığına 
götürmek ve orada boğmak istiyorlar. Alman Meclisinden geçen bu 
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emperyalist yalan da onun göstergelerinden, işaretlerinden biridir, de-
dik, yoldaşlar.

Nitekim Avrupa yayın organları açıkça başlık atıyorlar: “Boğazın 
hasta adamı yeniden diz çöktü”, diyorlar.

Yani artık Birinci Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mızda hezimete 
uğrattığımız ve heveslerini kursaklarında bıraktığımız emperyalist hay-
dutlar sürüsü, o zaman çöpe atılan Sevr haritasını yeniden Türkiye’nin 
önüne koyabiliriz ve onu “diz çökmüş hasta adam”a kabul ettirebiliriz, 
onun zamanı geldi, diyorlar ve onun sevincini yaşıyorlar, onun bayra-
mını ediyorlar…

Bir kötümser öngörüde daha bulunalım, saygıdeğer arkadaşlarım.
Ne yazık ki bu alçaklar, bu namussuzca amaçlarına ulaşacaklar, Tür-

kiye’yi ikiye değil üçü bölecekler.
Dikkat edersek Ermenistan devleti ve Amerika’daki Ermeni diaspo-

rası da çok açık bir şekilde fırsat bekliyor ve Türkiye’nin mevcut sı-
nırlarını tanımıyoruz, diyorlar. Kars-Moskova Antlaşmalarını tanımı-
yoruz, diyorlar. Hepsi, Ermeni Anayasa Mahkemesi dâhil, Ermenistan 
Devlet Başkanı Sarkisyan dâhil; “Türkiye’de bir çözülme olduğu anda, 
biz de tarihi topraklarımız üzerindeki haklı ve meşru davamızı hayata 
geçireceğiz.”, diyorlar.

“Peki, Amerika’daki, Avrupa’daki Ermeniler gelir mi buralara?”, 
diyorlar.

“Ortadoğu’da yaşayan yığınla Ermeni halkı var, onlar öncelikle ge-
lir.”, diyorlar.

Yani insan soyunun başdüşmanı ve emperyalist haydutlar çetesinin 
lideri ABD Emperyalistlerinin bu haritası hayat bulmadan, demek ki 
Ortadoğu Halklarına rahat verilmeyecek, gün yüzü gösterilmeyecek ve 
oluk oluk akan kanlar durmayacak.

O sebepten biz diyoruz ki; “Katil Amerika Ortadoğu’dan defol 
diyemeyen her siyasi ve her aydın ya gafildir ya hain!”

Bütün bu kanların sebebi ve bu kanlı savaşları, katliamları yöneten, 
devlet başkanlarını katleden ve ülkeleri parça parça eden, ölüm tarla-
larına çeviren emperyalist haydutlar çetesinin önderi ABD Emperya-
listleri ve müttefiki Avrupa Birliği Emperyalistleridir. Yani başdüşman 
onlardır. Onları bölgemizden defetmeden bu kanlar durmaz, bu ölümler 
bitmez, analar ağlamaya devam eder, gözyaşları akmaya devam eder…

En sonunda yine halklar kazanacak çünkü Tarihin akışı ileriyedir.
Bugün biz derdimizi anlatamıyoruz, ulaşamıyoruz çünkü insanları-
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mıza. Bir zindanın yaş ve taş duvarına vurulmuş bir yumruk gibi yansı-
sız kalıyor mücadelemiz. Oysa Türkiye’nin kâbusu ve en büyük felaketi 
olan Tayyipgiller iktidarına karşı, AKP’giller iktidarına karşı en yoğun 
mücadeleyi biz veriyoruz. Ama bu halkımıza ulaştırılamıyor. Halkımız 
bizden ve mücadelemizden habersiz. O yüzden etkisiz kalıyoruz.

Ama bu da geçecek, bu ablukayı da yaracağız, sonunda halkımıza 
ulaşmayı başaracağız. Bu biricik haklı ve meşru davanın halklar için ne 
denli faydalı olduğunu ve onların tek kurtuluşları olduğunu anlatacağız 
ve yeniden parçalanmış, ayrı devletler içinde olmuş olsa bile Türk ve 
Kürt Halkını kardeşleştireceğiz. Bin yıldan bu yana nasıl kardeşçe ya-
şamışsak bundan sonra da öyle yaşamaya devam edeceğiz.

Ama başta da söylediğimiz gibi gerçek anlamda eşitlik, kardeşlik 
ve özgürlük temelinde bunu mutlaka gerçekleştireceğiz ve emperyalist 
haydutlar çetesini; ABD haydudunu ve Avrupa Birliği haydutlarını bir 
kez daha hezimete uğratacağız, o günler mutlaka gelecek. 07 Haziran 
2016

Halkız, Haklıyız Yeneceğiz!



345

Yirmi Altı

Bu hainler düzenini,
bu sömürü ve talan düzenini

baştan ayağa yıkacağız[79]

Akademisyen Harun Muratoğulları, üzerinde çalıştığı doktora tezi 
kapsamında Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Ankut ile 
16 Haziran günü bir mülakat gerçekleştirdi. Muratoğulları mülakatın 
gerçekleştirilme amacını şu şekilde belirtti:

“Siyasi Partiler Hukuku gerek Anayasa Hukuku gerekse Siyaset 
Bilimi disiplinlerinin ilgisini çeken bir konu olarak gelişmiştir. Bu 
kapsamda Siyaset Bilimi partilerin uymakla zorunlu oldukları yasal 
düzenlemeleri ve seçim sistemlerini kabullenilmiş bir veri olarak ele 
almakta ve parti organizasyonlarının davranışlarının ve secim başa-
rılarının altındaki nedenleri tartışırken ilgisini baskın bir şekilde hü-
kümeti kurma ya da parlamentoda hükümeti kontrol etme kuvvetinde 
olan partilere yöneltmiştir. Bunda meclis dışında bulunan partilerin 
örgütsel ve fikirsel özellikleri hakkında ulusal ya da uluslararası aka-
deminin yeterli veriye sahip olmaması da belirleyici olmaktadır.

“Buna mukabil Anayasa Hukuku disiplinin çalışma metodolo-
jisi olarak çoğunlukla normatif metodolojiye dayanması ve ampirik 
gerçeklik acısından Anayasa Mahkemesinin parti kapatma kararla-
rının ötesinde fiili duruma dair veri oluşturma hedefinin olmaması, 
bu disiplinin zayıflığını göstermektedir. Dolayısıyla bu çalışma iki di-
siplinin de veri bulma ve analiz etme metotlarını bir araya getirerek 
interdisipliner bir bakış açısı sunmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda 
bu mülakatın amacı, Siyasi Partiler Kanunu ve Secim Kanununun 
etkilerini, siyasi partilerin sahada bilfiil tecrübe ettikleri olaylar ve 

[79] Akademisyen Harun Muratoğulları, üzerinde çalıştığı doktora tezi kapsamında Hal-
kın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Ankut ile 16 Haziran 2016 günü bir müla-
kat gerçekleştirdi. Röportaj Halkın Kurtuluş Yolu Gazetesi’nin 27 Haziran 2016 tarihli 
101’inci sayısında yayımlandı.
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sistemi şekillendiren bu yasal düzenlemeler hakkındaki fikri yakla-
şımlarını keşfetmek ve ortaya çıkan veriyi analiz ederek bulmaktır.”

Harun Muratoğulları’nın Akademik Biyografisi:

2010 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun 
oldu. Ardından 2012 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. 
Daha sonra Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa 
Hukuku bölümü adına yurtdışında eğitim görmek üzere Milli Eğitim 
Bakanlığı bursunu kazandı. Bu burs ile 2013 yılında Queen Mary Uni-
versity of London’da Kamu Hukuku alanında ikinci mastırını “Parti İçi 
Demokrasi: Birleşik Krallık ve Türkiye Siyasi Partilerinin Başkanlık 
Seçimlerinin Karsılaştırılması” başlıklı tezle bitirdi. Doktora eğitimini 
Brunel University London’da Siyasi Partiler Kanunu ve Secim Kanun-
larının Mecliste Bulunmayan Partiler Üzerindeki Etkileri üzerine sür-
dürmektedir.

Söz konusu mülakatı aynen yayımlıyoruz:
Harun Muratoğulları: Siyasi partilerin sınıflandırması hakkında 

20. yüzyılda çeşitli teoriler ortaya atılmıştır. Bunlardan sonuncusu 1995 
yılında Peter Mair ve Richard Katz’ın geliştirdiği Kartel Parti (Cartel 
Party Theory) teorisi olmakta. Buna göre bir önceki evrede oy/seçim 
makinesine dönüşen ve başarısı secim dönemlerinde çeşitli kesimler-
den oy devşirmesi ile açıklanan Catch-all partiler artık Devlet kaynak-
larını da daha meşru ve geniş ölçeklerde kullanmaya başlayınca partiler 
ile toplum arasındaki bağa ters orantılı Devlet ile bütünleşmeye başla-
mışlar, taraftarlarının gönüllülük esasi ile sunacakları yardımlara daha 
az ihtiyaç duyar hale gelmişlerdir.

Dolayısıyla bu teori Devlet kaynaklarını kullanan partilerin zamanla 
Devletle bütünleşeceğini, Anayasa Hukukunda daha geniş bir tez ola-
rak ortaya atılan Hegemonic Preservation Thesis’in de muadili bir iddia 
ile, gerek iktidar partilerinin gerekse muhalefet partilerinin danışıklı bir 
şekilde çıkarlarına uyduğu sürece sistemin reforme edilmesi ya da sür-
dürülmesini savunduklarını ileri sürmüştür. O halde kanaatimce siyasi 
partiler hakkında yürütülecek çalışmalarda özellikle sistem partileri ile 
sistem dışı partilerin bir şekilde ayrı değerlendirilmesi ve haklarında ya-
pılacak genellemelerin en azından devlet kaynaklarını doğrudan kullanıp 
kullanmama durumlarını dikkate alarak geliştirilmesini düşünmekteyim. 
Kısaca Siyasi Partiler Kanunu ve Secim Kanunu yapan ya da sürdürül-
mesine neden olan partiler ile bu iktidar alanının dışında olan partilerin 
ayrılması gerekmektedir. Bu konudaki görüşlerinizi öğrenebilir miyim?
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Türkiye’nin sınıfsal yapısına ve
HKP’nin tarihine ve misyonuna kısa bir bakış

Nurullah Ankut Yoldaş: Biz Marksist-Leninist bir partiyiz. Lenin 
1910’larda, 1915’lerde der ki; Burjuva Demokrasisi 20’nci Yüzyılla 
birlikte bitmiştir. Yani ondan zerre miktarda olsun eser kalmamıştır.

Nedir burjuva demokrasisinin özü?
Bir, İşçi Sınıfının Burjuvaziyle az çok da olsa, izafi olarak da olsa 

belirli kurallar içinde mücadele yapabilmesine imkân sağlayan bir de-
mokrasidir, öyle bir ortam sağlayan demokrasidir.

İki, burjuva grupların yani bildiğimiz gibi bunlar sanayi burjuvaları 
olur, toprak burjuvaları olur, finans burjuvaları olur, ticaret burjuvala-
rı olur bunların çıkarlarını temsil eden siyasi hareketlerin az çok belli 
dengeler içinde birbirleriyle yarışmalarını sağlayan, bir ortam oluşturan 
demokrasidir.

Ama 20’nci Yüzyılla birlikte burjuvazi tüm dünyada Finans-Kapital 
dediğimiz Tekelci Kapitalizm aşamasına ulaşmıştır. Yani Emperyalizm 
aşamasına ulaşmıştır.

Lenin yine der ki; “Emperyalizmi tek cümleyle tanımlamak iste-
seydik ona tekelci kapitalizm derdik.”

Artık 20’nci Yüzyıldan itibaren Meclis, Parlamento, Seçimler hepsi 
birer kandırmaca, hepsi birer gözbağı… Sadece tekellerin çıkarına çalı-
şacak sonuçlar çıkar seçimlerden. Yani Finans-Kapitalist büyük grupla-
rın ki herbir ülkede bunların sayıları her işkolunda 20’ye kadar düşmüş-
tür. Bunlar bankalarda birleşirler. TÜSİAD gibi, TİSK gibi, MÜSİAD 
gibi belli işveren örgütlerinde birleşirler, yekvücut olurlar. Sanayide, 
tarımda, finansta, ticarette bu büyük tekellerin sayıları 20 civarındadır 
belki de daha azdır. Ve onların dediği olur her zaman. Devletler de zaten 
bu tekellerin çıkarlarını savunan yapılardır. Bir anlamda devletler bu 
tekellerin yürütme komiteleri işlevi görür. Artık tüm yasalar asla halkın 
değil, sadece bu tekellerin çıkarlarını gözeterek oluşturulur ve uygula-
nır. Yani Yasama da, Yürütme de, Yargı da bu tekellerin hizmetindedir 
emperyalizm çağında. İşte biz hep bu yüzden diyoruz; 20’nci Yüzyılla 
birlikte yani emperyalizm çağına geçişle birlikte burjuva demokrasisi-
nin eser miktarda da olsa izine tozuna rastlanmaz olmuştur artık dünya-
nın tüm ülkelerinde.

İşte Türkiye’ye baktığımız zaman Türkiye’de de aynı tabloyla karşı-
laşırız, Amerika’da da aynı tabloyla karşılaşırız. Yani üretimin, vurgu-
nun ve sömürünün % 80’ini bunlar yapar. Geri kalan yani yaban-orta 
burjuvalar ya da küçükburjuva dediğimiz kesimler; atölyelerde yahut 
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küçük işletmelerde üretim yapanlar, ancak kırıntılar biçiminde, bunla-
rın pek kârlı bulmadıkları alanlarda iş imkânı bulabilirler, çalışma im-
kânı bulabilirler.

Dolayısıyla şimdi her siyasi hareket ya da diyelim yine bu “Ede-
biyata Dair” söyleşimizde bile söylediğimiz gibi; her siyasi parti, her 
ideoloji, her sanat eseri mutlaka bu sermaye gruplarından birinin çı-
karını savunur bilerek ya da bilmeyerek. O dünya görüşüyle doktrine 
edilmişse farkına varmadan onu savunur. Yani hiç kimse ben tarafsızım 
dediğinde gerçeği ortaya koymuş olmaz. O insan ya gafildir ya hain. 
Çünkü ben tarafsızım demek, şu anda ben tarafsızım dediğiniz anda, 
mevcut sömürü ve vurgun düzenine benim bir itirazım yok; ben bu dü-
zenden memnunum, ona karşı olanlara da benim ilgim yok, demiş olu-
yorsunuz. Dolayısıyla bu düzeni onaylamış oluyorsunuz ve dolayısıyla 
bu düzenden yana olmuş oluyorsunuz.

Siyasi partiler de öyle... Türkiye’de kapitalizm kendi tarihsel süreci 
içinde gelişip iktidara gelemediği için yani Batı’daki gibi serbest reka-
betçi aşamayı yaşamadığı için modern burjuva partileri yoktur. Çünkü 
Türkiye, az buçuk demokratik devrim diyebileceğimiz devrimini, an-
cak 20’nci Yüzyılın ilk çeyreğinde yapabilmiştir.

1908 Meşrutiyet Devrimi bu demokratik devrimin ilk aşamasıdır, 
ikinci aşaması ise Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın zafe-
riyle gerçekleşen Cumhuriyet Devrimi’dir.

Bu devrimle feodalizmden kısmen kurtulmuş burjuva düzenine geç-
miştir Türkiye. Ama 20’nci Yüzyıla geçtiğimiz için bütün dünyada ar-
tık tekeller çağına girilmiştir. Bu bakımdan Cumhuriyet Devrimi, daha 
devrimin başarıya ulaşacağı anlaşılır anlaşılmaz, devrimi tam başarma-
dan bile, Birinci İnönü Savaşı’nın Zaferiyle birlikte sosyalistlere sırtını 
dönmüştür. Ve dikkat edersek ondan kısa süre sonra Mustafa Suphi ve 
Onbeşler Karadeniz’de boğdurularak katledilmiştir. Kazım Karabe-
kir’in önderliğinde; onun kurduğu tuzak ve komployla katledilmiştir 
TKP Yöneticisi 15’ler. Fevzi Çakmak da bu katliamda yardımcı aktör 
olarak yer alır. Mustafa Kemal bizzat komplonun içinde değildir. Ama 
komplodan haberdardır. Kanlı komplonun her aşamasında bilgi verilir 
kendisine. O Ankara’dadır, Meclistedir bu süreçte. Yani gerçek anlam-
da bir burjuva demokrasisi Türkiye’de hiç var olmamıştır. Batı’da 20. 
Yüzyıl öncesi var olan, burjuva devrimleriyle birlikte ortaya çıkan ve 
20. Yüzyıla kadar varlığını sürdüren burjuva demokrasisi Türkiye’ye 
hiç uğramamıştır. Tekrarlarsak bu ülke, demokrasinin burjuva niteliği-
ne sahip olanını bile hiç yaşamamıştır.

Anadolu Burjuvazisinin sınıf karakterini taşıyan Kurtuluş Hareketi, 
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15’lerin katliamının hemen ardından Meclisteki Sovyet düzeni sem-
patizanı, kendilerini Bolşevik olarak tanımlayan, kalpaklarına kırmızı 
şerit takan komünist milletvekillerini yaka paça Meclisten püskürtüp 
atmıştır.

Ama Birinci İnönü Savaşı hezimetle, yenilgiyle sonuçlansaydı 
Mustafa Kemal bu katliama izin vermezdi. Çünkü onun amacı, (dünya 
görüşü olarak burjuva dünya görüşüne sahip ama) birincil amacı, düş-
manları kovmak ve Misak-ı Milli sınırları içinde ülkenin bağımsızlığı-
nı, kurtuluşunu sağlamaktır.

Mustafa Kemal’in birincil amacı bu olduğu için dah önceleri yani 
Kurtuluş Savaşı’nın başlarında Kazım Karabekir’e yazdığı mektup-
larda çok net bir şekilde Bolşevik de olabiliriz, der. Hatta bana kalır-
sa onların bunu bize teklif etmesini beklemeyip onlardan daha çabuk 
davranıp programlarını isteyip uygulayabiliriz, der. Ekonomik ve siyasi 
sistemler konusunda bağnazca bir takıntısı yok. Ama kendi tercihine 
kalsa elbette Batı burjuva ekonomik sistemini tercih eder ve nitekim 
onu tercih etmiştir zaferden sonra.

Ama İnönü Zaferi göstermiştir ki, Sovyetler’in desteği olmasa bile 
artık biz kurtuluşumuzu, ulusal kurtuluşu kendi imkanlarımızla tek ba-
şımıza da olsak sağlayabiliriz. Böyle bir kanaate varmıştır Mustafa Ke-
mal. Onun üzerine komplo hayata geçmiş, Mustafa Suphi ve Onbeşler 
katledilmiş, Meclisteki Bolşevik Milletvekilleri atılmış, sosyalistlere 
gün yüzü gösterilmemesine karar verilmiştir.

Bu tarihten sonra da günyüzü gösterilmeyen komünistlere sürekli 
tevkifatlar yapılmıştır. 1925’te Birinci Komünist Tevkifatı yapılmış, 
ardından 1927, 1929 tevkifatları yapılmıştır, biliyorsunuz. Komünist-
lere nefes aldırmama politikası hiç aksatılmadan sürdürülmüştür. 1937-
1938 Donanma Davası’nda askeri savcı aynen şunu der: “Dr. Hikmet 
için delil arayacak kadar saaafdil değilim”. “a”yı da uzatır böyle, 
“Saaafdil” değilim, der.

Yani adalet, hukuk o zaman da bu düzeydeydi, şimdi de bu düzeyde 
demek istediğim. Ve Hikmet Kıvılcımlı, bildiğimiz gibi, 1938’de girdi-
ği zindandan ancak 1950 affıyla çıkabilir.

Bayar-Menderes, “demokrasi” vaadiyle gelmişlerdir iktidara. Fakat 
onlar da 1951’de büyük komünist tevkifatını yapmaktan kendilerini 
alamazlar.

Kıvılcımlı belli sebeplerden yani parti içindeki belli anlaşmazlıktan 
ve Usta’mıza-Kıvılcımlı’ya diğer ekibin sırtını dönmesinden yani O’na 
düşmanca bir politika izlemelerinden dolayı tutuklamada yer almaz... 
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Çünkü Kıvılcımlı her işkence odasından alnı açık, başı dik çıkmıştır. 
Bütün komünist tevkifatları boyunca işkence odalarından başı dik çı-
kabilen tek kişidir Hikmet Kıvılcımlı. Diğerleri çözülmüştür, kimileri 
belli oranlarda çözülmüş, kimisi çökmüştür. İsmail Bilen gibi...

Çökmekle çözülmek farklıdır. Yani çökmek; artık polisin her soru-
suna hatta sormadığı şeye bile cevap vererek hareket hakkında hiçbir sır 
gizlememektir. Ama çözülmek; belli bir orana kadar, polisin zorlama-
sını savuşturuncaya kadar polisle işbirliği yapar, bilgiler verir, o sınırda 
durmaya çalışır. Çözülmek budur yani...

Türkiye Tarihi
emperyalistlerin amaçlarından

bağımsız okunamaz
Harun Muratoğulları: Bahsettiğiniz giriş, genel çerçeveden bugü-

ne dönecek olursak…
Nurullah Ankut Yoldaş: Hikmet Kıvılcımlı 1954’te Vatan Parti-

si’ni kurmuştur. Çünkü 1951 tevkifatında partinin içindeki ikinci kate-
gori insanlar, Kıvılcımlı’yı arkadan, sinsice vurarak tasfiyeye yöneldik-
leri için bu tevkifatta zindana atılmamıştır.

1954’te kurmuştur Vatan Partisi’ni Hikmet Kıvılcımlı ama 1957’de 
Amerikan Dışişleri Bakanı John Foster Dulles’ın Türkiye’ye gelmesi-
ne ve onu karşılama törenine bir katkı olsun diye, ona bir ödül sunmak 
amacıyla Menderes-Bayar hükümeti Vatan Partisi tevkifatını yapmıştır. 
Usta’mız derdest edilmiş, Harbiye Zindanına atılmıştır.  İki yıl gün ışığı 
göstermemecesine o rutubetli ve yukarıdan şıp şıp sular damlayan zin-
danda tutulmuştur. Yani değişen pek bir şey yoktur.

Bu hep neden kaynaklanır?
Finans-Kapitalin en büyük düşmanının biz devrimciler olduğundan 

kaynaklanır. Çünkü onun sistemini, onun zulüm düzenini ancak biz 
parçalayabiliriz.

Yine almayı planladığım Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan “Kayıp 
Geçmiş” diye bir roman var. Roman okumaya pek zamanım olmuyor 
ama bu İngiliz yazar Jonathan Holt’un romanı yarı-belgesel ve doğru-
dan can alıcı siyasi sorunları ele aldığı için okuyacağım.

Mesela 1945 sonrası yani Soğuk Savaş Dönemi deniyor ya buna 
burjuva siyasi literatüründe, o dönemde Avrupa’da, Amerika’nın öncü-
lüğünde birincil hedefin komünistleri Avrupa’dan kovmak ve onlara ne-
fes aldırtmamak olduğunu yazıyormuş ve belli belgelerle koyuyormuş 
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onu. Cumhuriyet’in kitap ekinde bu akşam okudum.
Burada siyaset, asker, kilise hep elbirliğiyle çalışmışlar. Vatikan da 

dâhil buna. İşte bildiğimiz gibi buna Gladio örgütü diyoruz. Büyük 
provokasyonlar yaptı. İstasyonlarda patlamalar yaptı, 300 civarında in-
sanı (aynı bizim bugünkü İstanbul, Ankara, Suruç, Diyarbakır Katliam-
larında olduğu gibi masum insanları) katletti.

Türkiye’de de mesela tümüyle 12 Eylül ve 12 Mart Faşist Dikta-
törlükleri öncesinde, İtalya’daki Gladio denen örgütün aynısı bura-
da Kontrgerilla olarak çalıştı. Bütün amacı komünistlere izin verme-
mek, onlara soluk aldırtmamak… Ve binlerce komünisti, devrimciyi 
öldürdüler. 27 Mayıs Politik Devrimi’nin getirdiği demokrasi ortamını 
yok etmek ve o ortamda gelişen sosyalist kültürün kökünü kazımayı 
amaçladılar. Yani zindanlara attılar, işkenceden geçirdiler, benim bu bı-
yıklarımı demetiyle yoldular. Bazı arkadaşlarımız 45 gün kaldı. Hayâ 
torbalarını parçaladılar işkencede. Bazı arkadaşlarımızı, öldü diye 
elektrik işkencesinde bırakıp gittiler.

Yani demek istediğimiz; bunların müsebbibi, organizatörü ve efen-
disi 1945 sonrası dünyanın başhaydut devleti olan Amerika’dır. Avrupa 
devletleri de ona dâhildir. Demokrasi, hukuk aslında tamamen bu Para-
babaları düzeninin, kendilerinin içyüzünü maskelemek için kullandık-
ları birer araçtan, enstrümandan başka hiçbir şey değildir, seçimler de 
dâhil.

Mesela Amerika, Avrupalı müttefikleriyle birlikte geldi Irak’ı işgal 
etti, bombaladı ve beş milyona yakın masum insanı katletti. Dünyada 
hukukun zerresi olsa bu emperyalist haydutlardan tarafsız ve adil yargı 
önünde hesap sorulur. Bunlar insan içine çıkamaz olur yaptıkları katli-
amlar sebebiyle.

Ne dedi emperyalistler, saldırılarına gerekçe oluşturabilmek için?
Burada kitle imha silahları var.
Ama olmadığı çıktı ortaya. Olmadığı meydandaydı, biliniyordu. Za-

ten CIA biliyordu, hepsi biliyordu. Colin Powell biliyordu, hepsi bili-
yordu. Bush biliyordu.

Bush ne dedi ondan sonra?
“Olsun bir diktatörlüğü yıkmış olduk.”
Yani on milyonlarca insanın katlinden hiç pişmanlık duymadılar, 

üzüntü de duymadılar. Bunlar, bu Parababaları düzeninin temsilcileri, 
en büyük seri katillerden bile daha gaddardırlar, daha acımasızdırlar ve 
elleri daha kanlıdır bunların.
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Yine işte Yugoslavya’ya saldırdı ve yedi parçaya böldü ülkeyi. Sal-
dırmadan önce, Yugoslavya’nın sanıyorum Dışişleri Bakanıydı; “Ame-
rika’nın bizi yönetmesine izin vermeyeceğiz ve sosyalist sistemimizde 
kararlı olacağız.”, dedi.

Ama bunun üzerine Kosova’nın, Hırvatistan’ın, Bosna Hersek’in, o 
Amerikancı hareketlerinin nasıl başladığı, nasıl örgütlendiği şimdi çok 
ayrıntılı ve somut olarak belgelenmiş durumda. Yani CIA’nın o halkla-
rı nasıl kışkırttığı, örgütler kurduğu... Mesela UÇK (Kosova Kurtuluş 
Ordusu)’nun merkezi, karargâhı New York’taydı. Lideri Matematik öğ-
retmeni. Bu örgüt, örgütlüyor insanları, kışkırtıyor Sırplara karşı. Onlar 
Sırp köylerine saldırıyorlar, katliam yapıyorlar. Tabiî Sırbistan da aske-
ri gücüyle, her şeyiyle daha güçlü olduğu için gelip birkaç misliyle o 
da katliam yapıyor. Amacımız buydu, diyor. Yani Sırpları kışkırtmak ve 
Kosovalıları katlettirmek. Böylece de bütün dünyada burada bir katliam 
var, gelin müdahale edin, diye Birleşmiş Milletler’i, NATO’yu davet 
etmekti, diyor. Başka türlü çağıramazdık, diyor. Şimdi böylesine iğ-
rençlikler dönüyor.

Arkasından Libya lideri Muammer Kaddafi’yi koydu hedef tah-
tasına emperyalistler. Arap dünyasının en halkçı lideriydi Muammer 
Kaddafi. Elektrik, su, ev parasızdı Libya’da. İnsanların mutlaka bir işi 
oluyordu, işsiz kimseyi bırakmıyordu yani. Ama buna rağmen emper-
yalistler saldırdı, ülkeyi cehenneme çevirdi. Yüz binlerce masum insan 
yok yere hayatını kaybetti.  Şu anda Libya’da bir devletin varlığından 
bile söz edilemez.

Suriye yine aynı şekilde... Arap dünyasının en laik ülkesiydi Suriye. 
Sınıf çelişkilerinin daha az keskin olduğu, izafi olarak daha yumuşak 
olduğu bir ülkeydi ama buraya saldırdı emperyalistler.

Ve ne acıdır ki, bu katliamların hepsinde bizdeki Parababaları ikti-
darları da emperyalistlerin suç ortakları olarak yer aldılar ve onların da 
elleri kanlı, ellerini kana buladılar.

Yani hukuk açısından, Birleşmiş Milletler hukuku açısından bun-
ların hepsi ağır suçlar işlemiştir. Dolayısıyla da haydut devletler sta-
tüsündedir. Bakın uluslararası çapta hukuk eğitimi alıyorsunuz, hukuk 
bilgisine sahipsiniz. Nedir Birleşmiş Milletler Kanununun özü?

Bir, bir ülkenin önce bağımsızlığını tanıyacaksınız,
İki, toprak bütünlüğünü tanıyacaksınız, sınırlarını,
Üç, içişlerine karışmayacaksınız.
Şimdi bunların hepsi ne oldu bu savaşlarda?
Berhava edildi. Uluslararası Hukuk, Birleşmiş Milletler Antlaşması-
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nı belirleyen kuralların hepsi bunlar tarafından yok hükmünde sayıldı. 
Dünyada hiç kimse de demiyor ki; ya bunlar bu kadar hukuksuzluk 
yapıyor, bunlar en büyük suçlu, en büyük gaddar, hain bunlar. Niye 
bunlara karşı bir şey yapmıyoruz, demiyor kimse. Batının aydınları, fi-
lozofları, edebiyatçıları, şairleri... Bunu konu eden binde bir… O şekil-
de doktrine ediyor onları da. Yani dünyada hukuk yok...

Siyasi iktidar ve muhalefetin ortak paydası
“burjuva demokrasisi”ni kutsamaktır

Şimdi gelelim ülkemize... Tabiî ülkemizde de hukuk yok.
Bu AKP’giller, Tayyipgiller iktidarı... Bunlar zaten parti oluşmadan 

bile AKBİL yolsuzluğu vesaire yolsuzlukları gibi hepsi de yüz kızartıcı 
suçlardan; zimmet, görevi kötüye kullanma, sahte bilet basımı, resmi 
evrakta sahtecilik... bütün bunlardan davalar açıldı bunlara. Ama işte bu 
davaların en önemlisi olan AKBİL yolsuzluğu davasından ceza almak-
tan Tayyip Erdoğan ve ekibini kurtaran, o davada beraat veren şu anki 
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’tir. O zaman Üsküdar İkinci Ağır 
Ceza Mahkemesinde beraat veriyor, kurtarıyor yani.

Ve tâ o zamandan ABD bunları devşirmiş. Yani bir kısmını siyasetçi, 
bir kısmını hukukçu maskesiyle yetiştirmiş devlet kurumlarına. Şimdi 
de yaptığı meydanda. Adam birlikte çay toplamaya gidiyor. Propaganda 
gezisine gidiyor birlikte. Ve “Başkanım”, diyor. “Başkanımla bir arada 
olmaktan ben mutluluk duyarım”, diyor. Yasal olarak başkanlık yok… 
Hâlâ kâğıt üstünde de olsa bir demokratik, laik hukuk devleti, bir cum-
huriyet var. Ama başkanım diyor, ki bu Yüksek Yargının bir bölümünün 
en başında bulunan insan.

Ve buna karşı sadece biz dava açtık, suç duyurusunda bulunduk. 
Tayyipgiller’in bütün bu hukuksuzluklarına karşı arkadaşlarımız onlar-
ca suç duyurusunda bulundu. Ve Obama hakkında, Avrupa Parlamen-
tosu hakkında, Tayyipgiller hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesine, 
savaş suçu işlediler diye yalnızca biz başvuruda bulunduk. Ama anında 
hepsi reddedildi.

Sadece Tayyip Erdoğan, Efkan Ala, Ahmet Davutoğlu ve Hakan Fi-
dan hakkında UCM’ye başvurumuz kayda alındı ve incelemeye alındı 
savaş suçu işlediklerinden dolayı.

Suriye’deki Ortaçağcı cihatçı örgütlere her türlü yardımı; askeri, 
finansal, gıda sevkiyatı ve kadro geçişi gibi her türlü yardımı yaptık-
larından dolayı, onları desteklediklerinden dolayı savaş suçu işlediler, 
dedik. O inceleme de UCM’de. Aslında hukuka göre davransa çok net, 
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açık, ayan beyan savaş suçu işledikleri. Ama o da bağımsız değil. O da 
Avrupa Birliği’nin ve Amerika’nın emrine bağlı. Yani oradan bir işaret, 
sinyal gelirse harekete geçecek. Dur deniyor ki duruyor şimdi.

Yine izlemişsinizdir, Abdüllatif Şener. Ekonomi Profesörü, AKP’nin 
kurucularından. Ve şu anda da AKP’nin taşıdığı programın yazarı be-
nim, diyor Abdüllatif Şener.

Ve diyor ki, Tayyip Erdoğan’ın kamu malı hırsızlığından dolayı, o 
yolla elde ettiği servetin miktarı 100 ila 120 milyar dolar arasındadır. 
Hiçbir şekilde 80 milyar dolardan aşağı düşemez, diyor. Sadece aile 
serveti bu. Ve devamında da; Tayyip Erdoğan beni dava etsin, diyor. 
Beni suçlasın, mahkemede ben bunu ispatlayayım. Ve herkes hakkın-
da, uçan kuşa dava açan Tayyip Erdoğan, orada hiç sesini çıkarmıyor, 
ölü numarası yapıyor. Yine vurdukları iki trilyon doları buldu, diyor 
Türkiye’de bunların, AKP’nin vurduğu. Bu adamlar şehirleri vuruyor, 
ormanları vuruyor, limanları vuruyor... Vurmadığı bir şey yok yani. İki 
trilyon dolar götürmüşler ve durmadan vuruyorlar, kamu malı hırsızlığı 
yapıyorlar.

Şimdi ülkemizde hukukun zerresi olsa bu hukuksuzlukların hesa-
bı sorulmaz mı? Hukuk olsa, bağımsız yargı olsa Türkiye’de bu AKP 
yöneticileri bugün Türkiye’nin başında değil de zindanlarda olurlardı. 
Yaptıkları sayısız vurgundan dolayı, kanunsuzluktan dolayı yüzlerce 
hatta binlerce yıla hüküm giymiş olarak cezaevlerinde yatıyor olurlardı.

Gelelim burada sizin sorunuza, fazla bir panorama çizdik sorunuzun 
daha net anlaşılabilir zemine oturması için.

Siyasi Partiler Kanununu kim çıkardı?
12 Eylül Faşist Diktatörlüğünün faşist Generalleri ve ona Anayasayı 

ve o kanunları yazdıran CIA çıkardı.
Siyasi partilere % 10 barajını kim koydu?
Onlar koydu.
Yine İşçi Sınıfının örgütlenmesine ket vurmak için, sendikalara söz-

leşme yapabilmeleri için % 10 barajını kim koydu?
Yine onlar koydu.
Yani bunlar sözde demokratlar hatta muhalefet de öyle ama hepsi 

12 Eylül faşist diktatörlüğünün koyduğu bu yasaklara dört elle sarılı-
yorlar. Hani, CHP bazen kaldıralım, diyor tanık olmuşunuzdur. Ama 
göstermelik.

Gürsel Tekin ne dedi?
% 7’ye çekelim dedi.



355

Kılıçdaroğlu sanıyorum bir iki sefer, hafızama eskisi kadar güvene-
miyorum, % 5’e indirelim dedi.

Oysa yasak ne demek ya? Baraj ne demek?
Herkes aldığı oy oranında parlamentoda temsil edilsin.
27 Mayıs’ı asker yaptı diye darbe, diyorlar. O Politik Devrimdir bi-

zim için.
Niye?
Milli Bakiye Sistemini getirdi. O zaman bir tek oy bile kaybolmu-

yordu. Biz 83 bin oy aldık mesela Kasım seçimlerinde. Bir milletveki-
line düşen oy ortalaması ne, siz daha iyi bilirsiniz ama?

Harun Muratoğulları: 1,5 çıkarırdı.
Nurullah Ankut Yoldaş: Çıkarırdı. Daha fazlasını çıkarırdı.
Harun Muratoğulları: Bölgesine göre değişir tabiî.
Nurullah Ankut Yoldaş: Şimdi Türkiye ortalaması?..
Harun Muratoğulları: Çıkarır tabiî. Bir buçuk falan tutuyor.
Nurullah Ankut Yoldaş: Bir buçuk falan. En azından bir milletve-

kili çıkaracak düzeydeydik yani. Ama Milli Bakiye Sistemini kaldırdık-
ları gibi bir de böyle barajlara sığınıyorlar.

Yoksa bunların hiçbiri demokrat değil. En demokrat görünen CHP. 
Hayır, zerre ilgisi yok. Bu kişi yani Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşka-
nı adayı olarak Ekmelettin İhsanoğlu’nu belirledi değil mi?

Muharrem İnce ne dedi, o zaman Genel Başkan Yardımcısı?
“Ben, medyadan öğrendim böyle bir adayımızın olduğunu.”
Şimdi tüzük, program nerede? O söz ettikleri parti tüzüğü, parti 

meclisi nerede?
Çöpte… Partinin çöp sepetinde.
Hiç kimsenin haberi olmadan, tek kişi Cumhurbaşkanlığı adaylığı 

gibi önemli bir konuda karar veriyor, aday belirliyor. Ve o adam ki, 
belirlediği kişi ki, ömründe bir tek kere olsun CHP’ye oy vermemiş ve 
tüm siyasi hayatı CHP karşıtlığı içinde bir çalışmayla geçmiş.

Bekaroğlu’nu taşıdı değil mi?
Başkan Yardımcısı yaptı. Bu adam ömrü boyu Cumhuriyet’e, Mus-

tafa Kemal’e düşmanlık içinde geçen bir siyasi hayat geçirmiş. Bu ada-
mın CHP’de, en küçük organında bile, bırakalım Genel Başkan Yar-
dımcısı olmasını, yalnızca üye olacağını söylesen; hepsi infial eder, ne 
işi var CHP’de, der. Ama adamı K. Kılıçdaroğlu Genel Başkan Yardım-
cısı yapıyor, kimse hesap bile soramıyor.
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Niye?
Çünkü başkan üstünü çizdiği anda siyasi hayatı biter soranın. Yani 

şimdi bu halde burjuva partilerindeki demokrasi. Milletvekilleri, parti 
yöneticileri, belediye başkanları kukladan başka bir şey değildir. Bü-
tün dertleri halka hizmet etmek, halkın ve ülkenin çıkarlarını savunmak 
falan değil! Meclise kapağı atmak, bol maaşla geçimlerini sağlamak. 
Ondan sonra da ömür boyu 8-10 bin liralık emekli maaşıyla rahat ya-
şamak. Bütün dertleri ondan ibaret. Para, pul, makam, koltuk... Yoksa 
ülkeymiş, halkmış umurlarında değil.

Şimdi TR705 denilen bir CIA ajanı var. TR705 kod adı. Bunu hepi-
miz biliyoruz değil mi?

O kişi diyor ki...
Ebu Garip Cezaevinde akıl almaz işkenceler oldu değil mi?
Onu savundu. Diyor ki; “Ya Ebu Garip’te tabiî mahkûmlara kar-

şı davranışlarınız oluyor ama bunu niye sızdırıyorsunuz? Biz Amerika 
bölgeye demokrasi ve özgürlük getirecek diye burada uğraşıyoruz, si-
zin o sızdırmalarınız bizim bütün çalışmalarımızı boşa götürüyor.”

Sezgin Tanrıkulu bu yahu! Bunu getirip Genel Başkan Yardımcısı 
yaptı.

Aynı Sezgin Tanrıkulu’nun eşi Remziye Tanrıkulu bile Amerika’ya 
götürülüp adına uluslararası Ziyaretçi Programı denilen bir CIA progra-
mından geçiriliyor, tabii aynı anda da devşiriliyor, CIA’ca örgütleniyor.

Yine CHP’nin geçen dönemki milletvekili, aynı zamanda da Dış 
Politika Uzmanı Faruk Loğoğlu... Uzun yıllar Türkiye’nin Washington 
Büyükelçiliğini yaptı. Wikileaks belgelerinde bunun da kod adı TR 321.

CIA gelmiş, Ankara’da mühendislik firması adı altında büro kur-
muş. İzmir milletvekili Erdal Aksünger bunu keşfetmiş, CHP’nin ile-
tişimden sorumlu ve elektronik, bilgisayar sisteminden sorumlu kişisi 
keşfetmiş bunu. Arkadaşlarıyla konuşuyor, gelip o büronun önünde 
(mühendislik bürosu, CIA üssü aslında, onun önünde) protesto eylemi 
yapmak istiyorlar. Kılıçdaroğlu şiddetle karşı çıkıyor buna. Ve adamın 
siyasi hayatı bitti.

Yani bunların hiçbirini halkımız seçmiyor aslında, Amerika belir-
liyor. Menderes bizzat Amerikan Büyükelçiliğine soruyordu bakanları 
nasıl belirleyeyim, diye. Şunu şu bakan, bunu bu bakan yapayım, sizce 
uygun mudur bunlar ABD Dışişlerine sorun, diyordu. Bu açık. Meyda-
na çıktı. Bizim literatürümüzde de var, siz de bulabilirsiniz.

Şimdi onlar o kadar meydana çıkınca biraz daha gizlilik politika-
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sı uyguluyorlar. Bunların hepsini Amerika, CIA belirliyor. Pentagon, 
Washington belirliyor yani. Seçimler de öyle...

Yine Wikileaks belgelerinde bir kısım ajanın adı yayımlandı, deşifre 
edildi, dedik ya. Mesela devletin tepesindeki kişilerden biri, İbrahim 
Kalın, değil mi?

Şu andaki görevi Tayyip Erdoğan’ın sözcülüğüdür. Bunun da kod 
adı TR 326 diye geçer Wikileaks Belgelerinde. Bu konuda sözü fazla 
uzatmayalım. Bizce Meclisteki 4 Amerikancı Partinin de üst düzey yö-
neticilerinin tamamı (belki bir iki istisna çıkabilir) devşirilmiştir.

Şimdi yasakların diğer bölümüne gelelim. Lenin diyor ki, Paraba-
baları partilerinin her türlü propaganda imkânları var. Şimdi bugüne 
bakarsak; televizyonları var hepsinin, günlük gazeteleri var, kitle ör-
gütleri var. Bunlar durup dinlenmeden her gün kitlenin karşısındalar; 
propagandalarını yapıyorlar.

Biz?.. Bize her yer kapalı. Sadece Merdan Yanardağ’ın yöne-
ticisi olduğu ABC internet gazetesiyle, Odatv’deki birkaç namuslu 
adam, Toplumsalses’teki birkaç namuslu adam ve Anadolu’daki bir-
kaç internet sitesi ve namuslu yerel yayın organında haberlerimiz çıkar, 
onun dışında hiçbirinde çıkmaz.

Ne CHP’nin Halk TV’sinde, ne de İP’in ya da bugünkü adıyla Vatan 
Partisi’nin Ulusal Kanal’ında, ne EMEP’in Hayat TV’sinde, ne başka 
bir yerde, ne ÖDP’nin Birgün’ünde bizim haberlerimiz çıkmaz.

Neden?
Bunların tümümün ortak paydası Amerikancılık.
Ama biz devrimciliğin ABC’si dünyanın ve insan soyunun başdüş-

manı Amerikan Emperyalizmine karşı olmaktır, diyoruz. Ki Che’nin de 
amacı buydu.

Lenin’iz sözünü baştan alırsak, burjuva partilerinin her türlü propa-
ganda imkanı var. Çünkü devlet onlara çalışır. İşçi Sınıfı Partisininse 
bu imkanların hiçbirine sahip olmadığını görürüz. Şimdi bu şartlar al-
tındaki bir seçimin demokratikliğinden, adilliğinden söz edilebilir mi?

Kesinlikle söz edilemez.
Biz de Türkiye’de İşçi Sınıfının tek gerçek partisi olduğumuz için 

bize Amerikancı tüm medya organları düşman. Paramız da yok. Bu se-
beplerden dolayı da halka sesimizi, mesajımızı iletemiyoruz, duyura-
mıyoruz. Ve seçimler bir kandırmacadan ibarettir, diyoruz. Tabiî böyle 
seçimlerden de her seferinde Amerika’nın belirlediği partiler ve adaylar 
çıkar. Onlar doldurur Parlamentoyu.
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“Eylemlerimizle, bütün gücümüzle ablukayı yarmak için uğra-
şıyoruz”

Harun Muratoğulları: Peki efendim böyle bir sistem içerisinde na-
sıl bir mücadele vermemiz gerekir?

Nurullah Ankut Yoldaş: Şimdi geliyorum oraya, biraz daha gele-
yim.

Şimdi bütün bu ablukalara karşı biz bütün gücümüzle mücadele 
ediyoruz eylemlerimizle, direnişlerimizle... Her gün eylemdeyiz biz. 
Bakın yine Soma’daydık dün. Ve orada 301 madencinin yok yere ha-
yatını kaybetmesinin davasını her duruşmada biz takip ediyoruz, bizim 
yoldaşlarımız, Avukatlarımız takip ediyor. Orada açtığımız pankarttan 
dolayı, dünün haber sitelerinde var, yine bu sözünü ettiğim sitelerde, 
beş yoldaşımıza Tayyip Erdoğan’a hakaretten dolayı dava açıldı. Yargı-
lanıyorlar onlar da.

Mustafa Şahbaz Yoldaş: Yedi tane Hoca’m, yedi dava.
Nurullah Ankut Yoldaş: Yedi dava açıldı. Biri mesela İzmir İl Baş-

kanı’mız ve Merkez Yönetim Kurulu Üyemiz, biri onun oğlu, biri yine 
Merkez Yönetim Kurulu Üyemiz diğerleri de İzmir’deki üye, yönetici 
yoldaşlarımız. İl Yöneticisi yoldaşlar ve partili yoldaşlar yargılananlar.

Mesela Abdullah Cömert’in Davasını biz her duruşmada Balıkesir’e 
gidip takip ediyoruz. Gezi eylemlerinde de biz ön safta mücadele ettik, 
Silivri’de barikatları yıkan bizim yoldaşlarımız. Videoları var internet 
ortamında. İP o kadar gitti ama barikatları yıkamadı, barikatları biz yık-
tık, o bariyerleri yıkan bizim yoldaşlarımız ve videosuyla kanıtlı bu. 
Hatta İP’liler karşı çıktı. Ya siz provokasyon yapıyorsunuz, yapmayın 
böyle, diye. Yani biz barikat yıkıyoruz, bariyer yıkıyoruz onlar karşı 
çıkıyor.

Niye?
Belki onlar da bizim yanımızdaymış gibi algılanır da içerde parti 

başkanları ve diğer kişiler daha ağır ceza alır, diye.
Şimdi de bariyerleri biz yıktık diyorlar. Değil. Videoyu açıp bakarız. 

Burada zamanınız olursa arkadaşlar gösterir. Biz yıktık.
1 Mayıs’ta, son oraya gelelim. İşte Bakırköy Pazar çukuruna git-

meyen en büyük sosyalist hareketiz ve en sert eylemi de biz koyduk. 
Diğerlerinin hepsi orada buluştular, Bakırköy Pazar çukurunda. Yani 
Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği yerde buluştular.

Şimdi 1 Mayıs nedir?
İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Dayanışma ve Mücadele günüdür.
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Kime karşı mücadele?
İşte bu dediğim düşmanlara karşı; uluslararası emperyalizme ve 

onun yerel yani bizim gibi ülkelerdeki işbirlikçilerine, müttefiklerine ve 
hainlere karşı, halklarına ihanet etmiş hainlere karşı mücadele günüdür.

Sen, Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği yerde ben eylem yapacağım de-
din mi, 1 Mayıs’a sırtını dönmüşsün demektir, mücadele gününü red-
detmişsin, demektir. Bir sıradan festival değil 1 Mayıs, bir şenlik değil. 
Hem bayramımız, hem mücadele günümüz.

Ve Taksim, biz 35 şehidimizin (1977 yine Kontrgerilla saldırısıydı 
orada da) kanıyla suladık Taksim 1 Mayıs Alanı’nı. Onu da Kontrgeril-
la’nın yaptığı çok açık meydana çıktı. Bütün kanıtlarıyla meydana çık-
tı. Ve Genel Başkan Yardımcımız Yoldaş, Genel Sekreter’imiz Yoldaş, 
yine yöneticilerimizden Ayhan Yoldaş Avukatımız, Partimizin Avuka-
tı hep oradaydık. Benim sol omzumdan kurşun vınladı, siz yaşta bir 
gencin göğsünden girdi sırtından çıktı, Sular İdaresinin üzerinden uzun 
namlulu tüfekle Kontrgerilla üyelerinin açtığı bir ateş sonucu.

Şimdi o alanın her karış toprağı devrimci kanıyla, işçi kanıyla su-
landı ve orası artık 1 Mayıs’ın Anavatanı oldu. Onun dışında orayı 
es geçerek 1 Mayıs kutluyorum ben derseniz, 1 Mayıs’a ihanet içe-
risindesinizdir. Olmaz... Önce orayı özgürleştirmemiz lazım ve onun 
mücadelesini yaptık. Kısmen de başarılı olduk 2011, 2012 yıllarında. 
Ama bunu hazmedemedi... Hazmedemedi Tayyip Erdoğan ve yeniden 
yasakladı bize. Biz yeniden özgürleştireceğiz.

O yüzden biz bütün gücümüzle sabahtan öğlen üzerine kadar Be-
şiktaş’ta onların polisine karşı, TOMA’sına karşı, zırhlı araçlarına karşı 
mücadele ettik Taksim’e yürüyebilmek için.

Kaç yoldaşımız gözaltına alındı?
69 Yoldaşımız gözaltına alındı, peyderpey tabiî. O bakımdan biz 

böylesine militan eylemler yapıyoruz ama bütün medya sağlı, sollu bize 
düşman olduğu için halkımıza ulaşamıyoruz ve hak ettiğimizin karşılı-
ğını alamıyoruz. Eğer bunu başarabilsek biz çığ gibi gelişeceğiz. Bakın 
herhalde seçim konuşmalarını TRT’de izlemişsinizdir.

Harun Muratoğulları: İzledim.
Nurullah Ankut Yoldaş: İzlediniz. Orada hepsini en açık şekilde, 

en kesin şekilde, en cahil yurttaşımızın anlayacağı şekilde teşhir eden, 
eleştiren biz olduk. Ama hiçbiri tık diyemedi.

MHP mesela biri. Halkımızın, cahil insanlarımızın milliyetçi duygu-
larını sömürerek siyaset yapıyor ve Amerika’ya taşıyor.
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AKP, din duygularını sömürerek siyaset yapıyor ve yine Ameri-
ka’nın hizmetinde kandırıyor kitleleri.

CHP, Cumhuriyet Halk Partisi’nin geleneğini sömürerek siyaset ya-
pıyor, yine Amerika’ya onu götürüp teslim ediyor.

HDP, Kürt Halkının sömürge statüsünde tutulmasından kaynaklanan 
tepkisini sömürerek götürüp Amerika’ya teslim ediyor.

Amerika’nın hizmetinde hepsi bunların dikkat edersek. O konuda 
zerre farkları yok. Ama biz, tüm bunlara karşı; sadece halkımızın yanın-
da ülkemiz, vatanımız ve bağımsızlığımız ve onurumuz için mücadele 
ediyoruz. O yüzden hepsi bize karşı, hepsi bize düşman. Adımız geç-
mez onların yayın organlarında, ekranlarında suretlerimiz görünmez. 
Ama biz bu militan, fedakârca mücadelemizle ulaşabildiğimiz oranda 
ulaşıyoruz.

Bütün bunlara rağmen baraj olmasa bir milyondan aşağıya düşmez 
bizim oyumuz. Yığınla insan sosyal medyada bana mesaj gönderiyor; 
“Dayı gönlümdeki önder sensin ama kusura bakma sana verdiğim oy 
boşa gideceği için, şu AKP diktatörlüğünün yıkılması için CHP’ye oy 
veriyorum.”, diyor. Kimisi; “HDP’nin barajı aşması gerekir o yüzden 
HDP’ye oy vereceğim.”, diyor. Yani bir milyondan aşağıya düşmez bi-
zim oyumuz. Ve o oyu aldıktan sonra artık çığ gibi gelişiriz, önümüzde 
hiçbir güç duramaz. Ama işte buna izin vermiyorlar.

Biz de bütün gücümüzle o barajı yıkmak, o ablukayı yarmak için 
uğraşıyoruz. Buna siyasi literatürde; susuş suikastı denir. Susarak, yok 
sayarak bir hareketi katletmek, varlığını yok saymak, yok etmek ve gi-
derek ortadan kaldırmak, etkisizleştirmek. Yani bu politikayı uygulu-
yorlar. Bu da Amerika’nın politikası tabiî bize karşı.

Şimdi para meselesi mesela, o işin en basit yönü. Ve biz siyasi par-
tilerin hazineden yardım almalarını düzenleyen yasal mevzuatın iptal 
edilmesi için Yüksek Seçim Kuruluna ve mahkemeye başvurduk. Ne 
demek ya, sen siyaset yapacaksan kamunun hazinesinden ne hakkın var 
finanse edilmeye?

Harun Muratoğulları: Bireysel başvuru mu?
Nurullah Ankut Yoldaş: Parti adına başvurduk. Bireysel başvuru-

muz yok hep Parti adına.
Harun Muratoğulları: Yok yani, Anayasa Mahkemesine başvurur-

ken Anayasa Mahkemesi...
Nurullah Ankut Yoldaş: Anayasa Mahkemesine de Parti adına baş-

vurduk. Hem de müracat öncesi Mahkeme önünde eylem yaparak. Baş-
vuru yapılabiliyor Parti adına da. Çünkü Partiyi de birey olarak kabul 
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ediyor Anayasa Mahkemesi. Bu Mahkemeye Başvuru Numaramız da 
2015/1761’dir. Yüksek Seçim Kurulu ve diğer mahkemelere suç duyu-
rusunda bulunduk bunun kaldırılması için. Ve hakkı yok, dedik. Hazi-
neden bunların finanse edilmesine ne gerek var, halkımız razı mı buna? 
Zaten her türlü maddi imkânları var, bir de üstüne üstlük bu veriliyor. 
Halkın parası veriliyor.

Onun dışında ne yapıyorlar?
Sadece çevre kirliliği ve ses kirliliği yapıyorlar bunlar. Durmadan 

zırva tezlerini, sloganlarını haykırarak sokaklarda insanları rahatsız 
ediyorlar, çevreyi kirletiyorlar.

Bu yasaklansın dedik, verilmesin bu... Ama reddedildi. Ama bizim 
bunu alma imkânımız olsa da biz bunu kabul etmeyiz. Halkın parası 
bu…

Halkımız razı mı buna?
Razı değil. Halkımızın razı olduğu konusunda bir irade beyanı oluş-

mamış, öyle bir şey yok, o yüzden kabul etmeyiz bunu, dedik. Biz kendi 
imkânlarımızla yani demir çarık, demir asa örgütlenerek bu mücadeleyi 
sürdürüyoruz, dedik. Herkes de kendi imkânıyla sürdürsün.

Yine konuşmaları izlediyseniz, biz milletvekilleri ve tüm devlet yö-
neticileri ortalama işçi ücretine denk bir maaş almalıdır, dedik. Ancak o 
zaman her türlü olanaktan; ek yardım, yolluk, ödenek vs. mahrum bıra-
kırlarsa, ortalama işçi ücretine de mecbur kılınırlar ise orası bir avanta 
yeri, koltuk kapma yeri olmaz. Bir ölçüde olmaz tabiî... Daha başka, 
hep ballı ihaleler var vb. Yani kendisi olmaz da yandaşına, oğluna, am-
casına, damadına şirketler kurdurur orada yolsuzluk yapar, onların da 
engellenmesi kaydıyla tabiî. Biz bunu, Programımızda var orada da 
söyledik açıkça, eğer Meclise girersek aynen yapacağımız da budur.

Ortalama işçi ücreti nedir?
İşçi örgütlerine soracağız. Şu... Biz ancak o kadarını alacağız, geri-

si hazineye; gerisini kabul etmeyiz. Yani bu 1871 Paris Komünü’nün 
koyduğu bir ilkedir. Biz tâ o geleneği sürdürüyoruz, Marks’ın-Lenin’in 
öngördüğü bir ilkedir bu.

Marksizm-Leninizmde partilerin yeri
Harun Muratoğulları: Peki efendim, benim cehaletimi mazur gö-

rün de bu Marksist-Leninist ideoloji içerisinde parti nerede duruyor? 
Partiler demokrasisi yani tek parti sistemi değil de çoklu parti sistemi...

Nurullah Ankut Yoldaş: Şimdi şunu diyeyim. Biraz önce zemini o 
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yüzden genişçe açıklamak durumunda kaldım.
Her siyasi parti; belli sınıfın, zümrenin, tabakanın siyasi çıkarını 

temsil etmek amacıyla kurulmuş bir harekettir, bir örgüttür. Biz sosya-
list sistemde ezen-sömüren sınıfları ortadan kaldırdığımız için sadece 
halkın çıkarlarını savunan bir parti olacak.

Harun Muratoğulları: Bu birden fazla parti olabilir mi?
Nurullah Ankut Yoldaş: Birden fazla olmaz.
Şundan olmaz birden fazla. O parti içinde demokratik bir yarış ola-

cağı için herkes halkın çıkarlarını o örgüt içine girip özgürce, yeteneği 
ve gücü oranında savunur. Ama birden fazla örgüt dejenerasyona yol 
açar, bozulmaya yol açar. Çünkü temsil ettiği kitle aynıdır: Halk kitlesi. 
O zaman onun çıkarlarını istediğin şekilde sen savunabilirsin bu örgüt 
içinde. Ve ayrıca Şûra’lar diyoruz, Anadolu’da kurulmuştu Kurtuluş 
Savaşı sürecinde. Sovyetler deniyor; İşçi Sınıfı içinde, köylü yığınları 
içinde, ordu içinde kurulu örgütlenmeler olacak. Onlar sürekli denetle-
yecekler devletin uygulamalarını ve partiyi.

Orduya da siyaset yapma hakkı var. Askerler de siyaset yapabilecek, 
onlar da orada da açıkça savunabilecekler düşüncelerini. Ve sendikalar, 
tüm bu örgütler partiyi ve devleti denetleyecek. Yani partide herhangi 
bir aksaklık, bir eksiklik, bir yanlışlık, bir görüş bulanıklığı olursa, bir 
bozulma olursa; bu örgütler doğrudan denetleyecekler, onların deneti-
mine açık bir parti olacak.

Bu bakımdan parti tek ama halkın tüm temsilcileri onun içinde ra-
hatça, özgürce gelip siyasi mücadele edebilirler, zaten etmelidirler. 
Çünkü herkes siyasetle uğraşacak sosyalist düzende.

Siyaset malum... Aristoteles’in bir insan tanımı vardır, biliyorsu-
nuz belki, hukukta da... “Zoon politikon”, der. Yani insan için “Politik 
hayvandır”, der. Politikliği alırsanız geriye hayvan kalır.

Politika nedir?
İnsanın nasıl bir toplumda, nasıl bir dünyada yaşamak istediğini 

ve gelecek nesillere nasıl bir dünya bırakmak istediğine dair özgür-
ce düşünmesi, konuşması ve eylemde bulunmasıdır politika en geniş 
anlamıyla. Ama günümüz dünyasında sınıflar arasında mücadeledir 
politika. Halkın çıkarlarını savunuyoruz biz. Diğer hepsi (Meclisteki 
Amerikancı dörtlü çete diyoruz biz onlara) Amerika’nın ve Parababa-
larının, ezenlerin, işbirlikçilerin çıkarlarını savunuyorlar. Onlara karşı 
mücadeledir politika şu anda.

Bu bakımdan toplumda ezen ve ezilen farklı kitleler olmayacağı 
için, ezenler bertaraf edilecekleri için... Yani ekonomideki varlıkları or-
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tadan kaldırılacak. Bertaraf edilmeleri; bunların öldürülmeleri, zindana 
atılmaları değil. Elbette ağır suçlar işleyenler hak ettikleri cezaya ka-
vuşacaklar, o cezayı çekecekler. Ama Tüzüğümüzde cinsel suçlar hariç 
idam cezası öngörülmez. Sadece cinsel içerikli suçlarla ilgili idam ce-
zasını savunuyoruz biz. Onda da çok doğru bir tespitte bulunduğumuz 
kanısındayız.

Harun Muratoğulları: Hoca’m, siyasi partiler demokrasinin vaz-
geçilmez unsurlarıdır ilkesi bu partide...

Nurullah Ankut Yoldaş: Göstermelik bunlar. Bunlar laf, kandır-
maca bunlar. Hepsi göstermelik. Seçimler de öyle... Biz seçmiyoruz ki 
şimdi.

Harun Muratoğulları: Bizim seçebildiğimizi varsayarsak eşit, adil, 
halkın da çıkarlarının gözetildiği bir sistem olduğunu varsayarsak, öyle 
bir sistemle çok partili bir sistem... Belki yine karşı oluyorsunuz ama...

Nurullah Ankut Yoldaş: Tabiî buna gerek yok.
Harun Muratoğulları: O zaman birincil amaç burada ekonomik 

çıkarlar, halkın ekonomik çıkarları. Demokrasi ikinci sırada...
Nurullah Ankut Yoldaş: Şimdi halkın mutluluğu ve dolayısıyla da 

dünyadan emperyalist sömürünün yok edilmesi; uzun vadeli amacımız 
da bu.

Çünkü Amerika gibi emperyalist devletler, Avrupa Birliği gibi. Şim-
di Rusya da emperyalist. Hatta Çin de emperyalizme yöneldi. Japonya 
da emperyalist zaten.

Yani emperyalizm ve sömürü yok edilmeden, sömürücü sınıfların 
iktidarları ortadan kaldırılmadan insanlığın geleceği güvence altına 
alınmış olmaz.

Ülkemizde de biz tek ülkede sosyalizmi kursak da güvence altında 
değildir geleceğimiz. Nitekim Sosyalist Kamp’ın çöküşü bunu kanıtla-
dı.

O bakımdan nihai amacımız emperyalizmin ortadan kaldırılması, 
yok edilmesi. Yani böylece insanların birbirlerini, elinde güç olanın di-
ğerlerini, güçsüzleri yük hayvanları gibi, sağmal sürüler gibi sömürüp, 
onlara zulüm etmesi, zulüm ederek sindirmesi düzeni ortadan kalka-
cak. Emperyalistlerin biraz önce anlattığım gibi gelip mazlum ülkeleri 
ve mazlum halkları boğazlamaları, katletmeleri, işgal etmeleri ortadan 
kalkacak. Yani insanlık ancak o zaman insancıl bir konağa geçecek. 
Şu anda biz hayvancıl bir düzen içinde yaşıyoruz. İnsanlığımızın hakkı 
olan bir düzende yaşamıyoruz biz inanın.
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Ben aynı zamanda militan düzeyde de hayvanseverim. Hayvanse-
verliğimden dolayı da mahallemdeki Rizeli hayvan düşmanları, AKP 
yandaşı insanlarla dört tane davam oldu. Yani davalaştık. Sokakta, evde 
hayvan beslemeyeceksin, dediler biz de bakarız dedik. Eşim de hayvan-
sever. Bundan dolayı davalaştık. İkisinden beraat ettik, birinden ceza 
aldım, dördüncüsü de sürüyor. Eylül’de onun da duruşması var.

Yani şimdi inanın hayvanlar bu zalim insanlardan bir milyon defa 
daha vicdanlı, daha sevgi dolu ve daha insan. Çünkü onların bütün 
derdi günlük geçimlerini sağlamak, yavrularını büyüterek nesillerinin 
devamını sağlamak. Başka kimseye karşı bir düşmanlıkları yok, bir zu-
lümleri de yok. Doğalarının gereğini yapıyorlar, tek amaçları bu. Kim-
seye kötülük yapmak gibi bir dertleri ve düşünceleri yok onların. Ama 
insan öyle değil...

Harun Muratoğulları: Efendim buradaki yapıyı eleştirirken Siyasi 
Partiler Kanununa karşı Partinizin eleştirel duruşu, bütüncül bir eleştiri 
mi, toptan şekilde mi şey görüyorsunuz, sakat görüyorsunuz? Yoksa 
belli başlıklar altında öneriler de getirip şöyle olursa, şöyle ıslah edilir-
se daha iyi olur, şeklinde...

Nurullah Ankut Yoldaş: Şimdi Harun Bey, tabiî biz (tıpta palyatif 
denir yahut da pansuman tedavi denir) geçici iyileştirmeler için elbette 
mücadele ederiz. Ama şunu da adımız gibi biliyoruz ki, bu sömürü ve 
vurgun düzeninde, bu Amerikancı işbirlikçilerin, hainlerin egemenlik-
lerini sürdürdükleri düzende asla, hiçbir şekilde kanun da işlemeyecek-
tir, adalet de olmayacaktır, hakkaniyetli bir seçim de olmayacaktır, hak-
kaniyetli siyasi partiler yasası da olmayacaktır. Bunu da hiçbir zaman 
gözden ırak tutmayız.

Ama buna rağmen işte onlarca defa suç duyurusunda bulunduk 
biz. Bunların her türlü vurgununa karşı suç duyurusunda bulunuyoruz. 
Tayyip Erdoğan’ın üniversite diplomasının olmamasına karşı iki defa 
suç duyurusunda bulunduk. Ortada bir diploma yok. Çünkü iki tane 
diploma gösterdi, ikisi de birbiriyle çelişiyor, sahte. İnsan aklıyla alay 
ediyorlar.

1982’de kurulan bir üniversiteden, Marmara Üniversitesinden 1981 
yılında diploma alınabilir mi?

Alınamaz. Üç yıllık Yüksek Okul Mezunu. İktisadi ve Ticari Bi-
limler Akademisi ve onun benzeri, adı değişik bir okul mezunu yani. 
Mesela siz akademik kariyerinizi saydınız biraz önce. Ben de İstanbul 
Üniversitesi Felsefe Bölümünden mezun oldum. Diplomamı evde bir 
yere koymuşum bulamadım. Halil Yoldaş sağ olsun gitti, onlar da anla-
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yış gösterdiler (seçime girebilmek için diploma örneği de lazım) hemen 
anında bir Çıkış Belgesi verdiler. Şu tarihte okulumuzun şu bölümün-
den mezun olmuştur, diye.

Şimdi böyle bir şey gösterebiliyor mu bu adam?
Gösteremiyor. Ve bunun, bir tek, üniversite arkadaşı yok. Buna karşı 

en militan mücadeleyi yine biz verdik, sonra işte Eminağaoğlu verdi. 
YARSAV kurucusu Ömer Faruk Eminağaoğlu verdi ama daha yakın 
verdi. Daha ortaya çıktığı anda verdik biz. Buna karşı da mücadele edi-
yoruz.

Yani bu yolsuzluklara, hukuksuzluklara en aktif ve anında mücade-
leyi biz yapıyoruz. Ama sonuç alacağımızdan da umutlu değiliz, çünkü 
düzeni biliyoruz.

Kim getirdi Tayyip’i?
Amerika getirdi biliyorsunuz.
Morton Abramowitz keşfetti, devşirdi, örgütledi, önünü açtı. Muh-

tar bile olamayacaktı biliyorsunuz aldığı yasaktan dolayı. Baykal da 
ajan, Deniz Baykal tabiî. Girmeyelim ona, çok zamanımızı alır. Onunla 
işbirliği yaptı. Zamanın Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Tufan Algan. 
O da aynı, Amerika tarafından oraya getirilmiş. Amerikan Büyükelçisi 
bir ziyarette bulundu Yüksek Seçim Kuruluna, o da kabul etti. Yani hu-
kuk hiçe sayılarak tüm yasakları kaldırıldı, Siirt’in bir köyünde, tek bir 
köyünde, güya bir oy karmaşıklığından dolayı tüm Siirt’te seçim iptal 
edildi ve AKP’nin bir milletvekili feragat etti, onun yerine Tayyip Er-
doğan girdi milletvekili seçildi, Meclise girdi, Başbakan yapıldı, şimdi 
de devletin tepesinde...

Bunlar insan aklıyla alay etmektir, insanları aptal yerine koymaktır. 
Ama buna karşı sözde muhalefet mücadele etmiyor. Yoksa bu adamla-
rın işlemediği hiçbir suç türü yok. Yahu eli sıkılmaz bunların, söyledi-
ğimiz gibi… Bunların bütün Akdeniz’in, Marmara’nın, Karadeniz’in 
sularını getirip dökseniz, temizleyemezsiniz ellerindeki kanı. Bunların 
eli sıkılmaz, tokalaşılmaz, konuşulmaz. Ben şahsen bunlardan biriyle 
yüz yüze gelsem midem bulanır. Ekranlardan izleyemiyorum, taham-
mül edemiyorum. Ama sözde muhalefet bunların hepsini yapıyor.

Bakmayın Mecliste öyle göstermelik ağız dalaşı ettiklerine. Yani 
Meclis kulislerinde hep esnaf muhabbeti, enseye tokat... vb. davranışlar 
içindeler. Böyle al gülüm, ver gülüm muhabbetidir yaptıkları.

Sözde muhalefet ciddi bir muhalefet olmaya yeltense, bunlarla bir 
mücadeleye girse bugün yaptıklarını yapabilirler mi, izin verilir mi 
bunu yapmalarına?



366

Peki AKP nasıl oy alıyor?
Oy alma... O ayrı bir hikâye konusu. Malum Amerika 1945 son-

rası “Yeşil Kuşak Projesi” oluşturdu. Muaviye-Yezid dini dediğimiz, 
modern anlamıyla CIA, Pentagon diniyle, tarikatlarıyla, Kur’an kursla-
rıyla, İmam Hatip Okullarıyla kuşattı toplumu ve o dinle afyonlanmış 
yani gerçek İslam’la ilgisi olmayan, Hz. Muhammed’in ve Kur’an’ın 
İslamı’yla ilgisi olmayan bu sahte dinle afyonlanmış milyonlar yetiş-
tirdi. Onların hiç umurunda değil; çalıyor, diyorsun, çalsın, herkes çalı-
yor, bu çalmış ne olmuş, diyor.

Türkiye, ekonomisiyle, siyasetiyle,
kültürürüyle, teknolojisiyle vb.yle

tamamen emperyalizme bağlı bir ülkedir…
Harun Muratoğulları: Dolayısıyla sorun biraz sosyolojik…
Nurullah Ankut Yoldaş: Tabiî, her yönüyle, tüm yönleriyle.
Mesela o zamanlar siz bilmezsiniz, Hollywood tüm dünyaya yayıl-

dı. Emperyalist kültürün hegemonyası altına aldı dünyayı. Tabiî Sos-
yalist Kamp hariç olmak kaydıyla... Bizim sinema salonlarını tümüyle 
işgal etti yani Türkiye kapılarını tümüyle açtı bu emperyalist kültüre. 
O tarihten bu yana aynen de sürüyor bu durum. Tüm bu süreç içinde 
gösterilen en önemli filmler de hep Amerikan militarizminin, Amerikan 
Emperyalizminin savunusunu yapan filmlerdi... Yani böylece insanlar-
da Amerikan hayranlığı, Amerikanofillik oluşturuldu bir taraftan, bir 
taraftan da yerli Parababaları siyasilerle birlikte bu kültür emperyaliz-
minin saldırısına her türlü imkan ve desteği sağlamışlardır. Zaten hepsi 
içli dışlı biliyorsunuz.

Öyle bir zavallı, içler acısı hale getirildik ki, bir yığın Parababası 
var, çıkıp konuşuyorlar, Türkiye’nin bırakalım şu telefonu, bir kaba il-
kel teknolojiye sahip arabayı bile ürettiği yok yahu... Türkiye’nin oriji-
nal bir markasına sahip arabası yok. Tamamen montaj sanayi bunların 
yaptığı. Sanayice içler acısı durumdayız, teknolojik olarak da öyle. On-
lar getirip Türkiye’de şirket kuruyorlar, fabrika kuruyorlar, bizim ucuz 
işgücünden yararlanıyorlar, pazardan yararlanıyorlar ve bunlar da sana-
yiciyiz vb.yiz diye övünüyorlar. Ekonomi de bunların elinde tümüyle.

Zaten dolara bağlanmış bir ekonomi dikkat ederseniz hep. Amerikan 
Merkez Bankası faizi ne kadar yükseltti, ne kadar indirdi; Türkiye’deki 
dolar kuru ona bağlı. Dolayısıyla halkın cebindeki paranın azalması, 
çalınması ya da değerini göstermelik de olsa koruması ona bağlı.
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Böyle bir ekonomi olur mu yahu?
Olmaz. Her şeyimizin yönetimi ona bağlı. Ordu ona bağlı NATO 

örgütlenmesiyle. Şimdi lafta diyorlar ki orduya, askere siyaset yasak, 
değil mi?

Hâlbuki NATO’nun amacı ne?
Sovyetler’e ve Sosyalist Blok’a karşı savaş. Sosyalizme, ulusal kur-

tuluş hareketlerine karşı, bağımsızlıkçı hareketlere karşı savaş. Açık, 
net yani programında bunlar var NATO’nun.

Şimdi siz orduyu böyle bir örgütün içine sokarsanız ve Amerikan 
Generallerinin emrine teslim ederseniz, o ordu siyasetin dışında mı olur 
yoksa en göbeğinde mi olur?

En göbeğinde olur. Yani hepsi yalan, hepsi göstermelik, hepsi kan-
dırmaca...

İşte bu arkadaş, hem de DAL’da 12 Eylül’de, kaç gün kaldın? 39 
gün mü Mustafa?

Mustafa Şahbaz Yoldaş: 35 gün.
Nurullah Ankut Yoldaş: 35 gün kaldı işkencede o kışın soğuğunda. 

Arkasından MİT’e gönderildi. Askeri birliğin içinde, askerler işkence 
yaptı, hayâ torbası parçalandı da bıraktılar. 6, 8 yıl normal bir pantolon 
giyemedi arkadaş. Geniş pantolonlar giymek zorunda kaldı. Yani bir 
taraftan polis yapıyor, bir taraftan Askeri Birlik yapıyor işkenceyi.

Hatta onu, sağın önemli yazarlarından Sebahattin Önkibar bile 
yazdı bir seferinde: “Ergenekon Davası” denilen CIA operasyonunun 
en azgın bir şekilde sürdürüldüğü günlerde. “Şu anda Türk Ordusu-
na karşı yoğun bir saldırı var. Ama askerler de 50 yıldır Komünizmle 
Mücadele Derneği gibi çalışmışlardı.”, dedi. Yani adamlar aynen Ko-
münizmle Mücadele Derneği gibi çalıştılar. Amerikancı siyasilerle ve 
Parababalarıyla el ele vererek.  Hatta savaş örgütü olarak çalıştılar as-
kerler de Parababalarının iktidarlarıyla el ele vererek.

Şimdi o bakımdan bir yalanlar dünyasındayız.
MİT TIR’ları kitabımız yayımlandı mesela... Bunları UCM’ye şikâ-

yet ettik ya savaş suçu işlediler, diye. Bizim hakkımızda bu dörtlüye; 
Erdoğan’a, Davutoğlu’na, Efkan Ala’ya, Hakan Fidan’a hakaret ettiği-
miz gerekçesiyle dava açıldı, yargılandık biz, ceza aldık.

Harun Muratoğulları: Davada verdiğiniz dilekçe kapsamında mı? 
Yani dava açarken verdiğiniz dilekçe içerisinden mi çıkarıldı bu, yok-
sa?..

Nurullah Ankut Yoldaş: Dilekçe yüzünden oldu. UCM’ye verdi-
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ğimiz dilekçeden dolayı oldu. O dilekçeyi vermekle yani bunlara savaş 
suçu işlediler demekle, biz hakaret etmiş olduk bunlara.

Dava açtılar yargılandık. Bir yıl iki ay yirmi iki gün ceza aldım ben. 
Onlar da daha artırılmasını istiyorlar dört sene falan olsun diye. Temyiz 
ettiler, onların Avukatları.

Ama biz orada da, ömürlerinde hiç kimseden işitmedikleri şekilde, 
onların savaş suçlusu olduğunu ispat ettik. Kendi Mahkemelerinde, 
kendi Yargıçları ve Avukatları karşısında... Her duruşmaya dört beş 
Avukatları geldi. Orada söylediklerimizin tamamı aynen bu kitapta da 
var. (MİT TIR’ları Davası kitabını göstererek) Bütün duruşma safahatı 
an an anlatılır burada. Bütün yazılı savunmalarımız ve duruşmaların 
tamamındaki diyaloglar, eksiksiz bir biçimde yer alır bu kitapta.

Hâkime onu dedim; aslında bir tiyatro oynanıyor burada, dedim. Bu 
yargılama, duruşma vs. değil, dedim. Ne hukukla, ne kanunla hiçbir 
şeyle ilgisi yok bunun, dedim. Bir mahkemeye bir dilekçeyle, bu adam-
lar bize göre bir suç işlediler, bir araştırın diye başvuruda bulunmakla 
hakaret etmiş sayılmak insan aklının almayacağı bir şey, dedim. Böyle 
bir şey olabilir mi? Buna gülerler, dedim. Ama tiyatro oynandı. Bunu 
ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz, bu izleyen arkadaşlar da biliyor, 
bu vatandaşların savunucusu avukatlar da biliyor, dedim, herkes bili-
yor. Ama yukarıdan emrediliyor, yargılayacaksın bu adamı diye, yargı-
lanıyoruz. Yani burada hukuk vs. bir şey yok, dedim.

O mini bir örneğiydi ama bütün Türkiye’de bir tiyatro oynanıyor. 
Burada kandırılan, ahmak yerine konulan maalesef halkımız yani ezilen 
ve sömürülen kitleler. Hiçbir şeyin gerçekliği yok, söylediklerinin, sa-
vunduklarının. Yalanlar dünyasındayız. Vurgunlar, ihanetler dünyasın-
dayız. Zulümler dünyasındayız. Buna karşı mücadele ediyoruz.

Biz aynı zamanda ahlâk savaşçısıyız da. Dürüstlüğün, cesaretin, na-
musun, insan sevgisinin, halk sevgisinin, ulus sevgisinin de savunucu-
suyuz biz. Yani davamız tüm bunları da içerir. Hayvanseveriz, doğase-
veriz. “İnsancıl olan hiçbir şey bize yabancı kalamaz.”, der önderi-
miz Hikmet Kıvılcımlı. Biz de tüm insancıl olan şeylerin ve davaların 
savunucusuyuz.

Evet genç arkadaşım...

Eşit olmayan seçim yarışında
bir de idari baskılarla karşılaşıyoruz

Harun Muratoğulları: Şimdi son iki konuya da değinebilirsek, Ha-
ziran-Kasım seçimleri döneminde kampanya, seçim kampanyası kap-
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samında sahada karşılaştığınız sorunlar, problemler var mıydı, gerek 
İdare boyutunda, gerek medya boyutunda özel bir partiye dönük?..

Nurullah Ankut Yoldaş: Bunların polisleri, zabıtaları bizimle hep 
uğraşıyor tabiî. Biz afişler yaptık. Kaç afiş yaptık Halil sen daha iyi 
hatırlarsın bunu?

Halil Arabulan Yoldaş: Toplam iki seçimde 90 bin.
Nurullah Ankut Yoldaş: İki seçimde 90 bin afiş yapıştırabildik hiç 

değilse halkımıza bu yolla ulaşabilelim diye. Ama AKP iktidarı polisini 
ve AKP’li belediyeler de zabıtaları saldırttı üzerimize. Hatta CHP’li be-
lediyeler de bu saldırıda yer aldı. İzmir Belediyesi zabıtalarını seferber 
ederek; biz afiş yapıştırdık hemen sonra arkamızdan gelip afişlerimizi 
söktüler. Pankartlarımızı da indirdiler. Halkımızdan hiçbir yerde olum-
suz bir tepki almadık. Tam tersine hep olumlu bakıldı Partimize.

Harun Muratoğulları: Kabahatler kanununa dayanılarak mı aca-
ba?

Nurullah Ankut Yoldaş: Asılmaması gereken yerlerde değildi. Her 
yerden indirdiler afişlerimizi.  Nerede gördülerse... Ama ancak sokak 
aralarında, yani fabrika aralarında, gözden ırak, göremedikleri yerlerde 
kaldı afişlerimiz. Yoksa onun dışında özel seferberlik ilan ettiler bize 
karşı.

Harun Muratoğulları: İdari para cezası falan…
Nurullah Ankut Yoldaş: İdari para cezası kesildi tabiî. İtiraz edildi, 

sürüyor, Avukat arkadaşlarımız hep ilgileniyor.
Halil Arabulan Yoldaş: Mesela pankartlarımız... Meclisteki parti-

lerinki duruyor, bizimkini indiriyorlar.
Av. Ayhan Erkan Yoldaş: Gösterilen yerlere asıyoruz.
Av. Ali Serdar Çıngı Yoldaş: Bu Türkiye çapında oldu. Örneğin, 

Antalya İl Başkanımız, il yöneticisi arkadaşlarımız yargılandı seçim 
afiş pankartı astıkları için. Sonuçta ceza verildi, el konuldu pankartları-
mıza. Oradaki gerçekten dürüst bir Hakim beraat verdi. Birçok şeyi de 
yapamazsınız, edemezsiniz... Arkadaşlar takipler altına alındı emniyet 
güçleri tarafından, araçlarla takip edilerek engellendi.

Harun Muratoğulları: Partiye dönük bir girişim olarak mı kabul 
ettiniz yoksa genel olarak dediğiniz gibi Mecliste bulunmayan daha, 
halkla erişim olanağı daha kısıtlı olan partilere dönük genel bir mua-
mele olarak mı?..

Av. Ayhan Erkan Yoldaş: Hayır hayır, bize yönelik. Diğerlerinin 
zaten seçim çalışması yoktu.
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Av. Ali Serdar Çıngı Yoldaş: Zaten etkin muhalefet yaptığımız için 
bize karşı tavır alınıyor. Siz hangi anlamda sordunuz bilemiyorum.

Harun Muratoğulları: Buna benzer kesilmiş Kabahatler Kanunu 
ve idari para cezaları örnekleri de duydum bir iki partiden…

Av. Ali Serdar Çıngı Yoldaş: O şekilde yani susturma, çalışma 
yaptırmama, ajitasyon-propaganda yaptırmama... Hem parasal yönden 
hem de cezai yönden, hapis cezaları yönünden de sıkıştırılıyor, kuşatı-
lıyor partimiz. Olay o.

Harun Muratoğulları: Kabahatler Kanununa…
Av. Ali Serdar Çıngı Yoldaş: Kabahatler Kanununa... Şimdi Ana-

yasa Mahkemesi... Oradan bile ret geldi. Arkadaşlara suç işlendi diye 
ceza verildi.

Av. Ayhan Erkan Yoldaş: Hakaret davaları açıldı.
Av. Ali Serdar Çıngı Yoldaş: Hakaret davaları açıldı. Bunların hep-

sini verebiliriz.
Nurullah Ankut Yoldaş: Tayip Erdoğan’a hakaretten.
Harun Muratoğulları: Bunları peki topluyor musunuz hepsini bir 

dosya içerisinde?
Nurullah Ankut Yoldaş: Tabiî hepsi dosyalı. Avukat arkadaşları-

mız hepsini dosyalıyor.
Av. Ali Serdar Çıngı Yoldaş: Gerekli itirazlar yapılıyor, hukuki ola-

rak gereken her şey yapılıyor. Doğal olarak süreçler işliyor. Bir kısmı 
devam ediyor, bitmedi daha.

Av. Ayhan Erkan Yoldaş: Diğer partilere de yapıldı dediniz de, me-
sela İzmir’de pankart için cezalar kesildi, paralar ödemeye mahkûm 
olduk. Meclisteki partiler zaten malum… Meclisteki partilerin hiçbiri 
yapmıyor afiş.

Nurullah Ankut Yoldaş: Şimdi, sosyalist solda seçime giren yal-
nızca iki parti var, biliyorsunuz. Bir biziz, bir Komünist Parti (KP) seçi-
me girdi. Başka parti girmedi seçime. Dolayısıyla onların seçim amaçlı 
bir afişlemeleri de söz konusu olmadı zaten her iki seçimde de.

Bu arada şunu da belirtelim; Sosyalist Sol’un en büyük partisiyiz 
biz. En güçlü eylem kapasitesine sahip partisiyiz. Ve oylarımız da bunu 
ortaya koydu. Yani en yüksek oy alan partisiyiz. Ama buna rağmen de-
diğim gibi bize abluka uygulanıyor. Ama siz de tanık olmuşsunuzdur, 
KP’nin sözcüleri CNN’den, başka medya organlarına kadar davet edi-
lir, ağırlanır... Yani bize onların özel düşmanlığı var. Parababaları Med-
yasının başında da hep CIA’ca devşirilmiş insanlar var. Bütün medya 
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yöneticileri, televizyonların ve gazetelerin yöneticileri devşirilmiş in-
sanlardan oluşur. Biz bunlara; “Mary Hanım’ın Hocası” tarafından 
devşirilenler diyoruz. Bir terimdir bu, “Mary Hanım’ın Hocası”.

Harun Muratoğulları: Bilmiyorum.
Nurullah Ankut Yoldaş: Bilmiyorsunuz. Bir dizi vardı, “Çocuklar 

Duymasın” diye. Orada oynayan bir Mary Hanım varmış. Bir kadın 
aktrisimiz. Amerika’da eğitim görmüş. Bir gün hocası geliyor eğitim 
aşamasında, diyor ki; “Sen başarılı bir öğrencisin. Seni Merkezi İstih-
barat Teşkilatının kapsamında burada donatalım, örgütleyelim, eğitelim 
birlikte çalışalım.” Şaşırıyor kadın. Diyor ki; “Ben bir sanatçıyım. Be-
nim CIA’ya nasıl bir hizmetim olabilir ki?” “Ya onu sonra konuşuruz. 
Ama diyor, seni gazetelerin, televizyonların başına getiririz, yönetici 
yaparız seni Türkiye’de”, diyor. “Hayır, ben kabul edemem böyle bir 
şeyi. Ben herhangi bir yere geleceksem sanatsal kariyerimle ve sanat-
taki yeteneğim ile gelmeyi tercih ederim. Böyle bilmediğim, tanıma-
dığım yahut da bildiğim hiçbir örgütün himayesine ihtiyacım yok be-
nim”, diyor, reddediyor.

Bu medyada çıktı. Şimdi internete de yazıp Mary Hanım’ın Hocası 
diye google’larsanız bu aktrisimizin bu beyanı ile karşılaşırsınız, lite-
ratürümüzde de var bizim. Ben o bakımdan bütün bu televizyonların 
tepesindekilere Mary Hanım’ın Hocası ve benzerleri tarafından dev-
şirilmiş tiplerdir, diyorum. O bakımdan bize hepsi düşman, biliyorlar 
çünkü. Polisi de öyle yönlendiriyorlar. Zabıtalar zaten belediyeler ara-
cılığıyla düşman. Şimdi sanılır ki, CHP’li belediyeler, örneğin İzmir’in 
CHP’li Belediyesi bize karşı hoşgörülü. Hayır, o da bizim afişlerimizi 
kaldırdı. Pankartları indirtti zabıtalara.

“Sosyalist sol” ve HKP
Harun Muratoğulları: O zaman sorun sadece iktidar partisi ile de-

ğil yani.
Nurullah Ankut Yoldaş: Ortak paydaları Amerikancılık olduğu 

için... En büyük düşmanlığı uygulayan iktidardaki AKP olmakla birlik-
te, öbürleri de düşmanlıktan asla geri kalmazlar. Onların da içyüzünü 
anlatan bizim kitabımız var. “CHP’ye Umut bağlamış İçtenlikli İn-
sanlarımıza...”

Av. Ayhan Erkan Yoldaş: Bu arada kitap gelirken hocam bir ara-
ya gireyim. Mesela Alper Taş seçimlere katılmadığı halde, kanal kanal 
gezdiriliyor. Medyada böyle bir şey var önümüzü kesmek için; işte o da 
sosyalist, bu da sosyalist...
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Harun Muratoğulları: Peki efendim, bu tip medya faaliyetlerinde 
medya mı iletişime geçiyor yoksa partiler mi kendi görüşlerini ve pro-
jelerini anlatmak için medyayla iletişime geçiyor? Acaba partinin mi 
doğrudan iletişime geçmesi gerekiyor?

Nurullah Ankut Yoldaş: Hani şimdi bir atasözümüz var; Hacı Ha-
cı’yı Mekke’de diye (devamı da var da...), onların ortak paydası Ameri-
kancılık olduğu için birbirleriyle zaten koklaşıp tanışıyorlar, onlar bili-
yorlar birbirlerini. Bir şekilde bağlantıları var onların birbirleriyle. Ama 
biz en büyük düşman olarak Amerikan Emperyalizmini, Avrupa Birliği 
Emperyalizmini, onların içerideki işbirlikçilerini ortaya koyduğumuz 
için bizimle zinhar bağ kurmuyorlar.

Harun Muratoğulları: Belki seçim…
Nurullah Ankut Yoldaş: Hayır, seçim öncesi... Seçimlerden önce 

de... Biz 1920’den bu yana mücadelenin tek meşru ve haklı savunucu-
suyuz. Devamcısıyız biz. Seçimlerden önce de biz aynı kavgayı sürdü-
rüyorduk. O zaman da aynı abluka bize uygulandı.

E, şimdi burada da CHP’nin içyüzünü bütün açıklığıyla, “CHP’ye 
umut bağlamış içtenlikli insanlarımıza” kitabımızda koymuşuz. Şimdi 
bunu okuyan bir CHP’li, eğer gerçeğin peşindeyse CHP’nin ne olduğu-
nu görür ve asla ona hizmet etmez. Ya da o yönetimi değiştirmek için 
aktif mücadeleye girer.

Bu arada biz teorik olarak da tek Marksist-Leninist ve halkçı teoriye 
sahip partiyiz. Bizim dışımızda devrimci teori, sosyalist teori diye bir 
şey yok. Var mı tanık olduğunuz, onların bir kitabı, bir eseri, bir savun-
dukları düşünce?

Yok. Kulaktan dolma.
Harun Muratoğulları: Perinçek de…
Nurullah Ankut Yoldaş: Perinçek...
Şimdi Perinçek’i tanımak için, ne olduğunu merak ediyorsanız...
Ne demişiz?
“Bin Kalıplılar-Doğu Perinçek ve PDA Avanesinin İhanete Kar-

mış, Hazin Siyasi Serüvenine Dair”.
O ayrı bir kategori. Onu tüm içyüzüyle, gelmişiyle geçmişiyle 

1960’lardan bu yana alıp gösteriyoruz. Ve okuyan insanlar da kopuyor. 
Ya neymiş bunlar? diyor.

Mesela en son geçen hafta Sincan işçi ve sendika örgütlenmesinden 
sorumlu sağlık personeli bir emekçi, önce bölüm bölüm facebook’ta 
yayımlamıştık bunu, bu seriyi izledim ve İP’ten koptum, diyor. Bizimle 
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iletişime geçti. Şimdi artık bizim yoldaşımız. Yani okuyan, gerçeği gör-
mek isteyen insanlar artık biliyorlar bunu. Zaten dikkat edersek baş aşa-
ğıya gidiyor artık. Yani bu darbeyi yedikten sonra siz de tanık olacaksı-
nız gelişmesi, varlığını, belki canlı cenaze olarak sürdürebilir ama etkin 
bir varlık ortaya koyup, bunu devam ettirebilmesi mümkün değil artık. 
Çünkü teorik olarak öldü, bitti. Şimdi yine aynı serimiz KP hakkında 
Sahte Yeni Sahte TKP hakkında devam ediyor. 11 bölüm mü yazdık?

İlhami Danacı Yoldaş: Evet Hoca’m 11 bölüm yazdık.
Nurullah Ankut: Tamamlamadık. İki bölüm daha var, onu da ki-

taplaştıracağız böyle. Onların da devrimci teoriyle uzaktan yakından 
ilgileri olmadığını açık, matematiksel bir kesinlikte ortaya koymuş ola-
cağız.

Harun Muratoğulları: Efendim ben müsaadenizle son önemli…
Nurullah Ankut Yoldaş: Tabiî buyurun. Yani demek istediğim to-

parlarsak, biricik devrimci teoriye sahip Partiyiz biz. Bizim dışımızda 
devrimci teori diye bir şey yok.

Halil Arabulan Yoldaş: Hoca’m izninizle... Dün, 15-16 Haziran 
1970’te yapılan Direnişin yıldönümünde-Direnişle ilgili İstanbul’da, 
Ankara’da, İzmir’de bizim dışımızda eylem yapan olmadı. DİSK’in 
çağrıları oldu, işte dün Kadıköy’de Foruma çağrı yaptı. Bir de İzmir’de 
grev yeri vardı. Onu ziyaret etmekle yetindi… Başka eylem yok. Üç 
beş yıl önce daha farklı olurdu. Onlar HDP’nin kuyruğuna takıldıkları 
için, savrulduğu için, artık Antiemperyalistlikten uzaklaştığı için durum 
bu yani.

Nurullah Ankut Yoldaş: Yani 15-16 Haziran da büyük, çok önem-
li bir işçi eylemi. Belki o konuda da araştırmalar yapmanız gerekecek, 
çok büyük bir eylem... O eylemin içinde de biz vardık o zamanlar üni-
versite öğrencisi olarak, hatta hapis yattık, yargılandık o eyleme katıl-
dığımızdan dolayı. Yani demek istediğimiz biz Türkiye’deki her türlü 
devrimci eylemin içinde ön safta varız, yer alırız. Evet.

Mustafa Şahbaz Yoldaş: Hoca’m, soruya geçmeden önce medyay-
la ilgili isterseniz bir iki şey söyleyelim.

Nurullah Ankut Yoldaş: Tabiî tabiî, buyurun.
Mustafa Şahbaz Yoldaş: Haziran seçimlerinden hiç değilse sonra, 

öncesini geçtik, Haziran’dan sonrasını diyorum, Haziran’da belli bir oy 
aldık. Buna solda oy patlaması denildi, neyse göze batan bir oy aldık. 
Hiç değilse Kasım seçimlerinden önce basından bir davet görmemiz, 
gelin siz de kendinizi anlatın denilmesi gerekmez miydi? Tek bir kanal, 
tek bir gazete bizi aramadı. Sadece Yön Radyo’da yayınlanan bir röpor-
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tajımız var hepsi bundan ibaret. Yani bu, medyanın bize karşı tutumu-
nu açık, net bir şekilde ortaya koyuyor. Nurullah Yoldaş’ın dediği gibi 
susuş suikastına uğratılıyoruz. Bu açık, net. Bir şey daha söyleyeyim 
biz UCM’ye suç duyurusunda bulunduk, bu dört kişi savaş suçlusudur, 
diye UCM’de bunu kabul ettiğine dair bir cevap verdi bize.

Nurullah Ankut Yoldaş: İncelemeye aldım, dedi.
Mustafa Şahbaz Yoldaş: İncelemeye aldım, dedi. Bunun haber de-

ğeri herhalde tartışılamaz. Başka bir parti yapsaydı bunu, bu sonucu 
alsaydı, o partinin yöneticileri kanal kanal çağırılırdı değil mi?

Tek bir kere bile çağırılmadık. Basının bize karşı tutumunu buradan 
bilin, böylece anlatmış olalım.

Harun Muratoğulları: Haberim var bu anlattıklarınızdan ben ga-
zetede okumuştum. Dediğiniz gibi çok geniş kesimlerin içeriğini öğre-
nebilecekleri bir haber veriş tarzı değildi bu.

Nurullah Ankut Yoldaş: Bakın Reuters geldi röportaj yaptı benim-
le, Sputnik röportaj yaptı ama ulusal basından hiç kimse ne aradı, ne 
sordu.

Harun Muratoğulları: Haziran seçimlerinden sonra mı?
Nurullah Ankut Yoldaş: Tabiî tabiî, sonra. Haziran’dan sonra. Yo 

biri…. Haziran sonrasıydı değil mi Mustafa?
Mustafa Şahbaz Yoldaş: Haziran öncesi mi acaba Hoca?
Nurullah Ankut Yoldaş: Reuters’ın yaptığı Haziran öncesiydi.
Harun Muratoğulları: Nasıl haberdar oldular? Sizin partinin se-

çimlere gireceğini…
Mustafa Şahbaz Yoldaş: Suç duyurusundan dolayı.
Nurullah Ankut Yoldaş: Suç duyurusundan dolayı. Biz internet or-

tamında yayınladık, Odatv’de çıktı, oradan haberdar oldular.
Av. Ayhan Erkan: Ben de bir ekleme yapayım. Yani basında yer 

almadığı gibi, bir de mesela Milliyet gazetesi Halkın Yükseliş Partisi 
diyor bize. Bunu bilerek yazıyor. Bizim İl Başkanımız arıyor ediyor, bir 
sürü katakulli; işte şu oldu, bu oldu, şunu yaptılar, bunu yaptılar... Bile 
bile Halkın Kurtuluş Partisi’ni, o solda patlama yapan partiyi, Halkın 
Yükseliş Partisi diye gösteriyorlar.

Mustafa Şahbaz Yoldaş: Yani haber biziz, ad Halkın Yükseliş Par-
tisi. Kafa bulandırıyor, anlaşılmasın istiyor.

Av. Ali Serdar Çıngı Yoldaş: Harun Bey, biz şöyle bir tanım da kul-
lanıyoruz. Ben en sonunda söyleyecektim ama burada söylemiş olayım. 
Bize uygulanan, partimize uygulanan demokrasi yasal zorunluluktan 
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dolayı. Çünkü seçimlere katılan her partiye TRT’de konuşma hakkı do-
ğuyor. Bize uygulanan 10’ar dakikadan 20 dakikalık demokrasi. Her 
konuşma yalnızca 10 dakika. 11 dakika değil... Genel Başkan’ımız ko-
nuşmasını ister istemez 10 dakikaya sığacak şekilde düzenliyor. Fakat 
konuşma 10 dakikayı bırakalım birkaç dakika geçmeyi, birkaç saniye 
geçmiş olsa bile montaj odasında o geçen sürenin kesilmesi gerekiyor. 
Yani mecburen 10 dakikaya sığdırılmak zorunda kalınıyor. 10 dakika... 
Yani bize uygulanan Türkiye’deki demokrasi, 10 dakikalık demokrasi.

Av. Ayhan Erkan Yoldaş: Yasanın verdiği zorunluluk.
Av. Ali Serdar Çıngı Yoldaş: Başka ne özel, ne devlet hiçbir tele-

vizyon kanalı, gazete sayfası, görüntülü, görüntüsüz medya bize yer 
vermedi. Susuş suikastı uyguladılar.

Harun Muratoğulları: Nurullah Hoca’m dedi ya, biz tamam belki 
ideal sistemi savunuyoruz ama bu da aşama aşama tedrici bir şekilde 
olabilir belki. O zaman da, o medyanın, en azından seçim kampanya 
sürecinde belli eşitliği sağlamasına dair hukuki somut bir ihtiyaç söz 
konusu. Yani dediğiniz gibi, belki üç dört kanala hükmeden bir parti 
sabah akşam… Burada milli irade konuşulduğunda belki çok yani basit, 
sağlıklı bir milli irade oluşumu değil tamamen. O zaman medyanın da 
kontrol edilmesi gerekir. Medyanın da...

Nurullah Ankut Yoldaş: Gerekir tabiî. Tabiî. Ama nerede işte... 
Medyada da ne kanun var, ne bir şey. Biliyorsunuz hani “Alo Fatih”le-
rin medyası. Medya da diğerleri de hani Alo Fatih değilse de Alo bil-
mem kim... Yani hepsi aynı şekilde yani.

Harun Muratoğulları: AB ülkelerinde neredeyse tamamında bu 
düzenlemeler var.

Nurullah Ankut Yoldaş: Var tabiî. Tabiî.

Yetmedi...
Partimize bir de mali baskılar uygulanıyor

Harun Muratoğulları: Bir de bir şey; 26 Nisan tarihlerinde 
AİHM’in CHP hakkında verdiği bir karar var. Türkiye Cumhuriyetini 
tazminata mahkûm ediyor. Mali denetimlerde, raportörün işte beyan et-
tiği, o ilk incelemede, bazı harcamaların usulsüz olduğuna dair kanaatin 
öngörülemez olduğunu. Yani tamamen raportörün oradaki kendi birey-
sel çıkarsamalarına dayandığını söyledi. Burada partinin mali denetim 
aşamasında karşılaştığı sorunlar oluyor mu? Harcamaların usulsüz gö-
rülmesi veya çok fazla belgelendirme talebi, öyle bir şeyle karşılaştınız 
mı?
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Nurullah Ankut Yoldaş: Karşılaştık tabiî iki defa. Birinde ben ifa-
de verdim Avukat Yoldaşlar da vardı.

Harun Muratoğulları: Suç duyurusunda mı bulundunuz?
Nurullah Ankut Yoldaş: Yo yo, bize soruşturma açtılar. Yeterince 

mali rapor vermediniz diye. Hâlbuki biz mali rapor veriyoruz.
Harun Muratoğulları: Gelir gider sıfır mı gösterildi?
Nurullah Ankut Yoldaş: Sıfır değil. Arkadaşlarımız, mali işlerle 

ilgilenen arkadaşlar gösteriyorlar gerekli belgeleri.
Mustafa Şahbaz Yoldaş: Hayır bazı örgütlerimizde sıfır olduğun-

dan dolayı gelir gösterilmemiş olabilir.
Harun Muratoğulları: O şu an bir tane raportör var gördüğüm, 

raporlarda, mahkemelerde. Geçen hafta da kendisiyle görüştüm. Şöyle 
bir tezleri var. Diyorlar ki; eğer bir parti bir ilçede ya da ilde örgütlü 
olduğunu iddia ediyorsa bir şahıs bile günlük hayatını idame ettirirken 
bir şeyler yiyecek, içecek. Partinin de en azından burada örneğin bir 
adres için bir kira bedeli... Bunlar olması lazım. Ama benim şimdi çı-
karsadığım şu. Bizdeki sistem biraz gönüllülük esasına, kısıtlayıcı bir 
mantığa dayanıyor. Dolayısıyla parti, işte bu benim üyelerimin kendi 
ofisleri, kendi telefonları üzerinden faaliyet yürütüyorum, dediği zaman 
dahi, orada şeklî de olsa bir sözleşme yap, bir maaş göster, ben de gider 
göstereyim şeklinde bir kılıfa uyduruyor. Bu noktada sizin burada sıkı 
bir belgelendirme talebinde bulundurulmanız, sizin görüşünüz bu nok-
tada ne oluyor, bu kadar sıkı denetim yapılması? Yani şöyle söyleye-
yim, mesela şöyle bir ayrım var teoride, devlet yardımı alan partiyle ve 
o partideki şeffaf yapıyla, devlet yardımı almayan, gönüllülük esasına 
dayalı bir partinin mali denetimi aynı olmaması lazım gibi bir görüş var.

Nurullah Ankut Yoldaş: Tabiî tabiî, çok doğru yani, çok doğru. 
Şimdi şöyle bir durum var tabiî. Yine Partiler Yasasına göre Türki-
ye’deki illerin yarıdan bir fazlasında ve onların da ilçelerin üçte birinde 
örgütlü olmak gerekiyor seçime katılabilmek için. Böyle bir mecburiyet 
var yani baraj var. Şimdi biz bu barajı aşmak için, diyelim herhangi bir 
ilde bir yoldaşımız var, onun evini adres gösterdik. Ve orada da partimi-
ze yer tutmadık. Dolayısıyla bir elektrik, su, kira gideri yok yani. Yol-
daşımızın evini adres gösterdik ya da işyerini adres gösterdik. Yasada 
buna karşı çıkan bir madde yok. Arkadaşlar incelediler.

Harun Muratoğulları: Yok evet.
Nurullah Ankut Yoldaş: Yok. Dolayısıyla oradan bir gider göster-

memiz, gelir gider göstermemiz söz konusu değil. Arkadaşlarımız za-
ten gönüllülük esasına göre çalışıyor. Herhangi bir diyelim şurada bir 
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yemek yenecek, o an cebinde parası olanlar koyuyor parasını yemek 
alınıyor. Bir afiş yapılacak, bir bildiri dağıtılacak, arkadaşlar ceplerin-
den alıyorlar, bildiri basılıyor. Kaldı ki, genelde merkezden gidiyor bil-
dirilerimiz, afişlerimiz. Yani o tür bir durum var. Şimdi bize olmayan 
bir yerden kira giderin ne, elektrik, su giderin ne dersen, o zaman biz 
de diyoruz ki, ya tamam benim bir kira kontratım yok, bir faturam yok. 
Bir faturam varsa ve bunu size beyan etmemişsem gösterin; devlet ku-
rumları da sizin elinizde, dedik. Bir elektrik faturam yok, su faturam 
yok. Çünkü orada kirayla tutulmuş bir yerim yok. Gönüllülük esası 
dolayısıyla o illerden biz herhangi bir gelir gider gösteremeyiz dedik. 
Gösterirsem bu doğru olmaz, gerçeği yansıtmaz dedik. Bizim zerrece 
yalanla, dolanla işimiz yok.

Zaten bizim gibi bir partinin gelirinden, giderinden ne olacak ki?
Kaldı ki kendi içimizde tüm yoldaşlarımız da bu konuda çok has-

sastırlar. Hem partimiz bunu esas koyar, hem de hepimiz, tüm yönetici 
arkadaşlar başta olmak üzere bu prensibe uyarız. Ben de çok hassasım 
kişi olarak. Bütün hesaplarımız kayıtlı olacak. Gelirimiz, giderimiz her 
şeyimiz kayıtlı olacak. Çünkü ileride iktidara aday bir partiyiz. İktidara 
geldiğimiz zaman da devletin şeffaf, net bir şekilde yönetilmesi için 
gerekli, bu alışkanlığı hepimiz edinmeliyiz, dedik. Biz sübjektif olarak 
sonsuz güveniriz yoldaşlarımıza ama sübjektif güven yetmez. Objektif 
olarak da güveneceğiz.

Objektif güven ne demek?
Somut belgelerle her şeyin kayıt altına alınmış olması demek. Par-

timizde bunu uygularız biz ve bizim ifademizi alan şahıslara da bunu 
dedik.

Kaldı ki gelir gider ne olacak ki?
Bizim yıllık bir iki yüz bin lirayı geçmez gelir giderimiz.
Harun Muratoğulları: Zaten sorun da orada. Gelir gideri çok fazla 

olmayan bir partiye bu kadar baskı yapılırsa... Zaten burada gönüllülük 
esas, illa gelir göstermek...

Nurullah Ankut Yoldaş: Bu konuda da durum bu yani onda da üze-
rimize geliyorlar.

Mustafa Şahbaz Yoldaş: Demokles’in kılıcı gibi sallıyorlar yani.
Halil Arabulan Yoldaş: Seçimden sonra iyice sıkıştırırlar.
Nurullah Ankut Yoldaş: Bir dahaki seçimlere sokmamak için bir 

engel ortaya koyabilirler. Yapabilirler bunu da. Çünkü hukukla falan 
hiçbir ilgileri yok bunların. Ama ne yapalım, seçime girsek de girmesek 
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de namus bellediğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz. Bundan geri 
dönüş yok bizim için. İnsanlık davası bu.

Harun Muratoğulları: Nurullah Bey, ben son olarak mülakatlarda 
şey okuyorum, bizim Siyasi Partiler Kanununun 3’üncü Maddesi, siya-
si parti tanımı...

Nurullah Ankut Yoldaş: Biraz yüksek sesle söyler misiniz, kula-
ğım ağır da, rica etmiş olayım.

“İşçi Sınıfının Partisiyiz ama tüm halkımızın çıkarlarını savu-
nuruz”

Harun Muratoğulları: Şimdi Siyasi Partiler Yasasının 3’üncü 
Maddesinde siyasi parti tanımı var. Bunu son olarak Genel Başkanlara 
okuyorum ve bu tanım acaba partinize ne kadar uyuyor, sizi tanımlıyor 
mu? Sizin yorumunuzu almak istiyorum. Şimdi şöyle bir tanım yapıyor:

“Siyasi partiler Anayasa ve kanunlara uygun olarak milletvekili 
ve mahalli idareler seçimleri yoluyla, tüzük ve programlarında be-
lirlenen görüşleri doğrultusunda çalışmaları ve açık propagandala-
rı ile milli iradenin oluşmasını sağlayarak demokratik bir devlet ve 
toplum düzeni içinde ülkenin çağdaş medeniyet seviyesine ulaşması 
amacını güden ve ülke çapında faaliyet göstermek üzere teşkilatla-
nan tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardır.”

Sizi tarif ediyor mu efendim bu tanım?
Özellikle milli iradenin oluşmasını sağlayarak, demokratik bir dev-

let ve toplum düzeni içinde ülkenin çağdaş medeniyet seviyesine ulaş-
ması amacını güden ve ülke çapında faaliyet göstermek üzere...

Nurullah Ankut Yoldaş: Tabiî ajitasyon anlamında tarif edebilir 
bizi ama milliyetçilik meselesine gelirsek, burada milli derken, milli-
yetçilik meselesini açmamız lazım biraz.

Türkiye Cumhuriyeti’ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes bu 
milletin mensubudur değil mi?

Mensubudur. Ama biz biraz önce Amerika ve Avrupa Birliği Em-
peryalistlerinin yerli işbirlikçilerinin, müttefiklerinin olduğunu belirt-
tik, onlar aracılığıyla ülkemizi yönetirler, dedik. Ki bunların bir kısmı 
ekonomik alandadır, Parababasıdır yani. Bir kısmı siyasi partilerdedir, 
burjuva partilerindedir. Bir kısmı medyadadır. Bir kısmı üniversiteler-
dedir. Bir kısmı da, o sivil toplum örgütleri dedikleri örümcek ağlarının 
içindedir bunların.

Bunların sayısı, oranı nüfusun binde biridir yani binde birdir. 78 mil-
yon insanımızın içinde 78 bin kişiciktir bunlar. Konuşmalarımızda da 
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aynı şeyi söylemiştik. Biz onların da tasfiye edilmesi gerekir diyoruz, 
bunlara düşmanız. Onları çıkardığımız zaman geriye halk kalır. Ezi-
len ve sömürülen kitleler kalır geriye. O yüzden biz halkçıyız diyoruz, 
halkseveriz, yurtseveriz, milliyetçi değiliz diyoruz.

Neden?
Milliyetçiyiz dediğimiz anda, onları da savunmuş oluruz. Yani biz 

bilimin diliyle konuşmayı seçeriz.  O bakımdan yani bilimsel tanıma 
bağlı kalırsak, dediğiniz ibare bize uymaz. Ama ajitasyon anlamında 
tabiî biz ülkemizin, vatanımızın çıkarlarını her şeyin önünde tutarız. 
Yani halkımızın çıkarlarını her şeyin önünde tutarız ve bağımsızlığı-
mızı, ülkemizin bağımsızlığını her şeyin önünde tutarız. Yani ajitasyon 
konuşması içerisinde...

Av. Ayhan Erkan Yoldaş: Binde biri yok sayıp sahip çıkabiliriz.
Nurullah Ankut Yoldaş: Sahip çıkabiliriz ama bilimsel olarak ko-

nuştuğumuz anda biz milliyetçi değil; halkçıyız, halkseveriz. Çünkü o 
işbirlikçilere sonuna kadar düşmanız biz. Çünkü onlar artık bu ülkenin 
ve bu halkın hainleridirler ve düşmanları kategorisine girerler, onlar 
işbirlikçidirler, oraya teslim olmuşlardır. Artık onların araçlarıdır, ma-
şalarıdır onlar. O bakımdan bunlara karşı olmadan Amerikan Emper-
yalistlerine, Avrupa Birliği Emperyalistlerine karşı olamazsınız. Çünkü 
bunlar aracılığıyla halkımıza kan ağlatıyor Batılı Emperyalistler.

Şimdi bu Amerikan işbirlikçisi, Avrupa Emperyalistleri işbirlikçi-
si, halk düşmanı, vatan-millet düşmanı hainlerin de siyasi partileri var, 
değil mi?

Nitekim Meclisteki Amerikancı Dörtlü Çete dediğimiz burjuva par-
tileri... Bunlar da siyasi partidirler. Bunların benzeri Meclis dışında da 
pek çok parti vardır.

Şimdi bunları göz önüne aldığımız zaman, yukarıda okuduğunuz 3. 
Maddedeki siyasi parti tanımının içine girmediklerini görürüz. O ta-
nımla zerrece ilgileri, ilişkileri yoktur bunların.

Dolayısıyla da 3. Maddedeki bu tanım, bir ölçüde de olsa şu anki 
legal yapımız itibarıyla yalnızca bizi tarif eder. Bizi kapsamı içine alır. 
Bizim dışımızda da hiçbirini içine almaz.

Burada konuşmamızın başında çizdiğimiz ekonomik ve siyasi pano-
ramanın gerçekleriyle yüz yüze geliriz. Yani sınıflı toplumda -onlardan 
biri olan bugün içinde yaşadığımız burjuva toplumunda- siyasi hareket-
ler ve siyasi partiler, başta da söylediğimiz gibi, yalnızca temsilcisi-söz-
cüsü oldukları sosyal sınıfın, zümrenin ya da tabakanın, yığının ekono-
mik ve siyasi çıkarlarını temsil ederler. Onlar açısından ülke çıkarı diye, 
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larında olmaz hiçbiri. Varsa yoksa temsilcisi oldukları sosyal sınıfın ve 
efendileri olan yabancı emperyalistlerin çıkarlarını savunmak; bunun 
karşılığında da küplerini doldurmak; makam, ün, poz, koltuk sahibi 
olmaktır. Nitekim hepsi aynı şeyi yapmaktadırlar. Bugün yaşadığımız 
ekonomik ve siyasi felaketlerin, halkımızın içinde kıvrandığı işsizlik, 
pahalılık cehenneminin sorumlusu, yaratıcısı bunlardır. Dolayısıyla da 
biz, bunlar için tamamı Anayasa dışına düşmüş mücrimlerdir, diyoruz. 
Halk düşmanı hainlerdir, emperyalist işbirlikçisi satılmışlardır, diyoruz.

Bir kez daha belirtirsek, 3. Maddedeki tanım kısmen de olsa yalnız-
ca bize uyar, bizi tarif eder. Tabiî şu anki legal yapımızı...

Bu emperyalist işbirlikçisi zalimler, öylesine bozmuşlardır ki her 
şeyi, bir ıslahatla-reformla bu bozuklukları düzeltmek olası değildir.

O bakımdan biz, seçimler vesilesiyle TRT’de yaptığımız konuşma-
larda da söylediğimiz gibi, bu zalimler düzenini, bu hainler düzenini, 
bu sömürü ve talan düzenini baştan ayağa yıkacağız. Onun yerine yep-
yeni, tertemiz, yalnızca halkımızın, ülkemizin ve vatanımızın çıkarını 
gözeten, ona hizmet eden bir düzen kuracağız. Demokratik Halk İkti-
darını kuracağız. Bu iktidar da Demokratik Halk Devrimimizin zaferi 
üzerine inşa edilecektir.

Biz, İşçi Sınıfı Partisiyiz. İşçi Sınıfının ekonomik, sosyal ve siyasi 
kurtuluşunu savunan ve onun mücadelesini veren bir partiyiz. Yani bir 
sınıf partisiyiz. Böyle olmakla birlikte yukarıda sözünü ettiğimiz bir 
avuç vurguncu, hain ve satılmış dışında kalan tüm halkımızın çıkarla-
rını savunuruz aynı zamanda. Çünkü sömürüden, vurgundan, baskıdan, 
zulümden hiç çıkarı olmayan; o sebeple de bunlara sonuna kadar karşı 
olan biricik sosyal sınıf; İşçi Sınıfıdır. O, kendisiyle birlikte tüm halk 
kesimlerinin alınterlerinin, emeklerinin karşılığını almalarını ister ve 
savunur. Sömürünün ve sosyal eşitsizliklerin her türlüsüne kesince kar-
şıdır İşçi Sınıfı. İşte bu sebepten dolayı biz de İşçi Sınıfının Partisiyiz 
ama tüm halkımızın çıkarlarını savunuruz.

Yani bu konuda da diyeceğim bu olur.
Harun Muratoğulları: Teşekkür ederim.
Nurullah Ankut Yoldaş: Bilmukabele.
Harun Muratoğulları: Hoca’m bir de bu mülakatı tezimde kullan-

mak için müsaade ediyorsunuz, değil mi?
Nurullah Ankut Yoldaş: Elbette. Biz her sözümüzün, ağzımızdan 

çıkan her düşüncenin, her cümlenin sonuna kadar, bu yaşımıza kadar 
hep arkasında durduk, ölünceye kadar da hep arkasında duracağız.
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Harun Muratoğulları: Teşekkür ederim efendim.
Nurullah Ankut Yoldaş: Bilmukabele.
Harun Muratoğulları: Bu konuşmalar bağımsız bir kitap olarak 

basılırsa o noktada da müsaadeniz var mı?
Nurullah Ankut Yoldaş: İstediğiniz şekilde yani orijinali olmak 

kaydıyla istediğiniz şekilde… Çünkü malum belli ibareler tek başına 
alınır, hani biraz önce konuşmamın başında geniş bir panorama çizdim, 
bir zemin ortaya koyduk, o zeminden bağımsız ele alınırsa anlamsızla-
şabilir yahut anlamı zayıflar. O bakımdan orijinalini esas almak kaydıy-
la istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz.

Av. Ayhan Erkan Yoldaş: Bir şeyi belirtmek istiyorum: İrticalen 
yapılan bir konuşma olduğu için bazen murat edilenden farklı anlamlar 
da çıkabiliyor. Yani bunu belirtmek istedim.

Nurullah Ankut Yoldaş: Redaktesini siz yapacaksınızdır. Bizim ar-
kadaşlar da yapacaktır sanıyorum. İsterseniz bizim arkadaşların yaptığı 
redaksiyonla karşılaştırabilirsiniz. Arkadaşlarımız size gönderirler, siz 
gönderirsiniz yani o şekilde olabilir.

Harun Muratoğulları: Ben muhtemelen iki üç hafta içerisinde 
metni gönderebilirim.

Nurullah Ankut Yoldaş: Tamam arkadaşlar da o arada size gön-
derebilirler, belki daha önce gönderirler, ki siz ona göre yeniden bir 
çerçeve çizersiniz bu metne.

Harun Muratoğulları: Sağ olun.
Nurullah Ankut Yoldaş: Siz de sağ olun. Başarılar dilerim. Dilerim 

ömür boyu her şey gönlünüzce olur.
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