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

den geçmekte. Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı-
ğı, önderimiz Kıvılcımlı’nın Kuvayimilliye’ye katılmak üzere Yörük 
Ali Efe’nin çetesine katılmak için Ege’ye çıktığı günlerdeki kadar kara 
günlerden geçmekteyiz.

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

Geleceğe yönelik, kısa vadeli geleceğe yönelik tabiî, keşke sizle-
re mutlu edici, sevindirici şeyler söyleyebilseydim. Bunu çok isterdim 
ama ne yazık ki böyle şeyler söyleyemeyeceğim. Hatta daha da kötü 
günlerin bizleri beklediğini söyleyeceğiz. Daha karanlık günlerden ge-
çeceğiz…

Ve gelecekte, tabiî kısa vadeli gelecekte, eğer dünyanın başhaydudu, 
alçak emperyalistler Suriye’de varmak istedikleri amaca kesince varır 
ve elde ettiklerini pekiştirirlerse sıra ülkemize gelecek ve Türkiye de 
Irak’laşacak, Libya’laşacak, Suriye’leşecek. Muhakkak bunu denemek 
isteyecekler. Zaten bunun mini bir provası 6-7 Ekim’de yaşandı. Türk 
Kürt’e saldırdı, Kürt Türk’e saldırdı, Sünni Aleviye saldırdı, Alevi Sün-
niye saldırdı. Halklar birbirini, çok küçük çapta da olsa, boğazlamaya 
girişti.

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

Tayyipgiller’in projelendirilip iktidara getirilmeleri ve 12 yıldan bu 
yana iktidarda tutulmaları, “Ergenekon davası” denilen CIA operasyo-
nunun sürdürülmesi ve amacına ulaştırılması yani Mustafa Kemal gele-
neğini çok az miktarda da olsa taşıyan Türk Ordusu’nun tümden o ge-
leneği taşıyan unsurlardan kopartılarak topukçu gebeş Necdet Özel Pa-
şa’nın ve onun gibilerin emrine verilmesi hep Türkiye’nin Yeni Sevr’e 
götürülmesini amaçlayan projenin bir parçasıydı. Tüm kamu varlıkla-
rının satılması birer birer, yine aynı projenin bir parçasıydı. Halkları-
mızın işsizliğe, yoksulluğa, açlığa, bunalıma sürüklenmesi, yine hep 
aynı proje kapsamı içindeydi. Dikkat edersek hiç ara vermediler buna. 
Geçen haftanın bir haberiydi: Bursa Orhaneli Termik Santrali’ni de 
özelleştiriyorlar, değil mi arkadaşlar?

Ve halklar buna karşı mücadele etmeye çalışıyor. Ne yazık ki örgüt-
süz olduğumuz için kaybediyoruz bu tür mücadelelerde, ne acı ki... Oy-
saki özelleştirme halklar için zulüm demek, yoksulluk demek, sefalet 
demek, açlık demek. Ama buna hiç ara vermiyorlar.

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

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

da azgınlaştığını gösteriyor.
2006 öncesi mahkemelerimizde 5 bin icra dosyası vardı, şu anda 40 

ila 45 bin arasında icra dosyası var, diyor. Yani insanlar icralık. Her dos-
ya sahibinin eşinin ve çocuğunun da olduğunu düşünürsek (Ereğli’nin 
nüfusu şu anda aşağı yukarı 80 bin, diyor) hemen hemen Karadeniz 
Ereğlisi’nde, nüfusun tamamı icralık durumda. Esnaf kan ağlıyor, di-
yor. Eskiden fabrika Ereğlili esnaflara ürettiği demiri verirdi, onlar eliy-
le iç piyasaya mal sürülürdü, esnafımız da buradan ekmek yerdi. Ama 
şimdi bunlar ortadan kalktı. Fabrikamızda üretilen demirin beşte dördü 
yabancılar aracılığıyla pazarlanıyor, diyor. Bölgemizin bir milletvekili 
var. Ercan Candan, profesör, bizim buranın insanı, ama o da AKP’nin 
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milletvekili olduğu için haklarımızı savunamıyor, diyor.
Yani yoldaşlar bu kadar zulüm görüyor halk, yine de AKP’den mil-

letvekili çıkarıyor.
Bu ne yaman çelişki değil mi?
Apaçık etinde, kemiğinde yaşıyor zulmü, AKP’nin kendisine yap-

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

AKP’giller, Halkımızı Allah’la aldatıyor
İşte bizim hep söylediğimiz; Hz. Muhammed’in ve Kur’an’ın İlkel 

Sosyalizm gelenekli, gerçek İslamıyla hiç ilgisi olmayan bu Yezid, Mu-
aviye günümüzün deyimiyle CIA, Pentagon İslamı bunun için durma-
dan pazarlanıyor.

İşte yine geçen haftanın haberi, belki iki gün öncenin; Sinop’ta müf-
tülük valiliğe başvuruyor. Diyor ki: Okullarda da Kur’an kursu açılsın, 
her okulda. Valilik, Milli Eğitime havale ediyor dilekçeyi. Milli Eği-
tim kararlaştırıyor; 6 tane okulda, temel eğitim okulunda Kur’an kursu 
açılmasına karar veriyor. Ve o okullardaki kitaplıklar, laboratuvarlar 
lağvediliyor; oralar Kur’an kursu hizmetine sunuluyor. Yani okulları-
mızı imam hatipleştirmeleri yetmiyor, 9 yaşındaki kızlarımızın başını 
çarşafa, örtüye, türbana soktukları yetmiyor; okulları da aynı zamanda 
Kur’an kursu haline getiriyorlar. Ama bunların hiçbirinde gerçek İslam 
öğretilmiyor ki… Yezid İslamı öğretiliyor.

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

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

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

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

Ne sayesinde?
İşte din alıp satma sayesinde ve Laik Cumhuriyetle hesaplaşma sa-

yesinde.
Daha sonuna gelmedik, Mustafa Kemal’in ve Birinci Kuvayimil-

liyecilerin kurduğu Laik Cumhuriyetin işini tümden bitirmedik, daha 
yapacak işimiz var, diyerek bu mecnunlaştırdığı insanları kandırıyor. 
Ve üst üste seçimler kazanıyor. Medyayı satın alıyor. Parababalarının 
zaten kimi çıkarı gereği, kimi korkutulma sonucu bunun yörüngesinde. 
Akademisyenleri var. Televizyonlar tümden bunun elinde. Yani insanla-
rın gerçekten bu düzen tarafından nasıl çürütüldüklerini görüyor insan.

Geçen bir medya yazarı, AKP’lilerle görüşüyor; milletvekiline sor-
dum, diyor; “Ya bu 17-25 Aralık olaylarına ne diyorsunuz?”, diye. “Ger-
çek.”, diyor, AKP milletvekili. “Aşağı yukarı milletvekillerimizin çoğu da 
bunun gerçek olduğuna inanıyor.”, diyor. Ama çıkar için, koltuk için inan-
mamış görünüyorlar. Tayyip ne derse onun dediğini yapıyorlar. Yani bu 
büyük bir çürümüşlük… İnsanlıktan eser kalır mı böyle davrananlarda?

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

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

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

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

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

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

(Alkışlar…)

Hiçbir zalim,
ihanetinin hesabını vermekten kurtulamaz

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

İşte hep diyoruz ya; keşke bin kişiyle eylem koyabilecek hale gel-
sek, o katliamı önleriz. Her gün sabahtan akşama kadar 24 saat orada 
bekleriz ve o katliamı engelleriz. Binimizi de gözaltına alsınlar ama 
sürdüremezler zulümlerini.
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Var mı muhalefet partilerinden, böyle milyonlarca oy alan partiler-
den bir tepki?

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

(Slogan: Gün Gelecek Devran Dönecek Tayyipgiller Halka He-
sap Verecek… Alkışlar...)

Yoldaşlarım söz etti, güvenlik yasaları çıkarıyorlar, değil mi? Kor-
kularından… Artık onların attığı biber gazına karşı korunmak için mas-
ke takan kişinin 3 yıldan başlanacakmış yargılanmasına. Değil mi ar-
kadaşlar?

Evet. Yani biber gazı atacak polis, sen maske takamayacaksın. Tak-
mayacaksın, diyor. Molotof atarsan sen, polis sana kurşun atacakmış. 
Polis gözaltı yapabilecekmiş savcıya danışmadan ve yargılamalar tu-
tuklu yapılacakmış. Bunlar hep korkunun belirtisi, yoldaşlar. Hani ata-
sözümüzün dediği gibi; “Hain korkak olur”. O ihanetini bilir çünkü. 
Ve bir gün onun hesabının sorulacağını bilir. İşte ondan kaçmak için 
zulmeder. Ama hiçbir zalim, ihanetinin hesabını vermekten kurtulama-
mıştır. Bunlar da kurtulamayacak. Bunlar, “Seçim Bildirgemiz”de ve 
“Kutlama Mesajımız”da dediğimiz gibi; nereye giderlerse gitsinler, 
nereye çıkarlarsa çıksınlar mutlaka çelik bilezikle tanışacaklar.

(Alkışlar…)

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

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

Ortadoğu’da durum
İşte Urfa Suruç’un hemen 500 metre ilerisinde ve oradan başlaya-

rak, Irak’ta bir savaş sürüyor, yoldaşlar şu anda. Acımasız bir savaş.
Bu savaşta taraflar kimler?
Tabiî biz savaşı da bilimin ışığında tahlil eden insanlarız. Savaşı da 

anlayabilmek için onu hangi sınıfların, savundukları hangi politikaları-
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nın devamı olarak sürdürdüklerini bilmemiz, ortaya koymamız gerekir. 
Yoksa savaşın niteliğini, karakterini anlayamayız. Ünlü savaş tarihçisi, 
felsefecisi Clausewitz’in dediği gibi, “Savaş, politikanın başka araç-
larla devamıdır”, değil mi yoldaşlar?

Savaş, politikanın askeri araçlarla sürdürülmesidir. Ve bütün savaş-
lar, politik bir amaca hizmet eder ve belli bir hedefi ele geçirmeyi amaç-
lar. Yoksa insanlar spor olsun diye savaşmazlar. Savaş çok acımasız, 
çok gayri insani bir şey. İnsanların birbirini öldürmesi hiç insani bir şey 
olabilir mi, yoldaşlar? Hem de toptan öldürmesi?..

Ne yapıyor Amerikalı pilotlar yüzlerce hatta binlerce metre yukarı-
dan?

Bir futbolcunun kaleye top attığı gibi gülerek, eğlenerek düğmeye 
basıyor aşağıdaki insanların üzerine, evlerine, camilerine bombaları atı-
yor. Bu canavarca bir şey. Ama hepsi belirli bir politik hedefe yönelik-
tir. O zaman savaşan taraflara bakmamız gerekir.

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

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

pılmış bir tecavüzü defetmeyi amaçlıyor. Ve Beşşar Esad şu anda Orta-
doğu’nun en antiemperyalist, en yurtsever, en namuslu devlet adamıdır.

(Alkışlar… Slogan: Katil ABD Ortadoğu’dan Defol… Alkış-
lar…)

Ve Suriye topraklarının aşağı yukarı üçte biri oranındaki kısmı şu 
anda IŞİD ve diğer Ortaçağcı canilerin işgali altında. Ve IŞİD’in müt-
tefikleri, yine aynı şekilde Ortaçağcıdır. Sadece IŞİD şu anda ABD’nin 
inşa etmekte olduğu BOP haritasındaki Free Kurdistan’a saldırdığı 
için ABD ile çelişti. Diğerleri şu anda Amerika’yla içli dışlı, ittifak ha-
linde savaşıyorlar. El Nusra ve benzerlerinin hepsi de Ortaçağcı. Bunlar 
7 ana örgüt etrafında toplanmış, sayısı 700’ü bulan, tamamı da Ortaçağ-
cı dünya görüşüne sahip dinci örgütlerdir. İşte Suriye’nin üçte biri bu 
dinci örgütlerin ve IŞİD’in işgali altındadır.

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

Bu örgütler neyi amaçlıyor?
Ulus olarak Kendi Kaderlerini Tayin etmeyi yani bağımsız bir Kürt 

devleti kurmayı amaçlıyorlar.
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Sadece bu şekilde bırakırsak meseleyi tam aydınlatmış olmayız. Her 
ulusal sorunun (her sosyal, siyasi sorunda olduğu gibi) bir devrimci, 
halkçı, halkların kardeşliğini ve çıkarını esas alan çözümü vardır; bir 
de gerici, karşıdevrimci, emperyalizmle uzlaşık çözümünü esas alan 
biçimi vardır.

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

Usta’mızın orada koyduğu çözüm nedir bu meselede? Devrimci çö-
züm nedir?

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

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

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

Biz ne dedik?
Usta’mızın koyduğu çözümü günümüze uyarladık: Edirne’den Çin sı-

nırına kadar “Türk-Kürt Halk Cumhuriyeti”, Devrimci bir Cumhuriye-
ti hayata geçirmeliyiz, Kürt Meselesi’nin devrimci çözümü budur, dedik.

(Alkışlar…)
Ve bunu savunuyoruz yıllardan beri. Daha önce de Nietzsche’den ak-

tardığım gibi: “Hep öğrenci kalan, öğretmenine borcunu kötü ödemiş 
olur”. Biz de sadece Anadolu ve Kürdistan Halk Cumhuriyeti deseydik, 
Usta’mıza borcumuzu kötü ödemiş olurduk. Dünya değişti. Sovyetler ve 
Sosyalist Kamp yok. O zaman Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetleriy-
le de birleşmemiz gerekir. Geçenlerde Marmaray’daki bir yolculukta o 
cumhuriyetlerden bir aile ile karşılaştım. Anne, üç oğul. Konuşuyorlar ve 
ben anlıyorum genelde ne dediklerini. Türkmenistan mı, dedim? Özbe-
kistan, dedi. Özbek’iz, dedi. Dedim gelir gelmez böyle mi konuştunuz? 
Orada da böyle mi konuşuyorsunuz? Evet, dedi kadın. Yani dilimiz aynı. 
Ufak tefek yani kelimelerin farklı söylenişi dışında gramer yapısı aynı. 
Konuşmanın özelliğini, ana metnini anlayabileceğimiz bir ortak yapıya 
sahip. Kaldı ki bin yıldır ayrı yaşıyoruz ama milletler böyle işte, bin yıl 
da ayrı kalsalar kültürel, tarihi bağları kopmuyor, arkadaşlar.
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Doğaya, hayvana, çevreye de dost olmalıyız
Ali Başkan Yoldaş, Ebolanın, emperyalistler tarafından Liberya’da 

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

“Ben insanın hayvan yerine konulmasına isyan ettiğim için sosya-
listim.”

Evet, çok doğru bir belirleme. Ama biz bugün için ne demeliyiz?
Biz insanın hayvan yerine konulmasına, tüm canlıların tarifsiz 

acılar çekmesine ve doğanın tahrip edilerek tüm dengelerinin yok 
edilmesine, sadece bugünün değil, gelecek kuşakların da hayatının 
çalınmasına isyan ettiğimiz için sosyalistiz.

(Alkışlar…)

Yani Usta’mızın o formülasyonunu bu şekilde geliştirmemiz gere-
kir. O zamanlar, emperyalistlerin aşırı vurgun ve kâr hırslarının doğa-
ya yaptıkları tahribat bu denli göze batar hale gelmemişti. Ama bugün 
doğayı da öldürüyor bunlar. O yüzden bunu da artık, insanın hayvan 
yerine konulması kadar önem taşıyan bir mesele olarak, önümüze ve 
programımıza koymamız gerekir.

Doğa tahribatıyla beraber işte yaban hayatı, ekosistem bozuluyor. 
Yaban hayvanlarının yaşam alanları yok ediliyor. Onlar ortadan kaldırı-
lıyor. Her gün birçok canlı türü yok oluyor. Yani dünyamız zenginliğini 
kaybediyor, giderek kuraklaşıyor, yeknesaklaşıyor, kuruyor emperya-
listlerin vurgunundan, sömürüsünden, acımasızlığından dolayı. İnsan 
soyunun en yüce, en kaliteli, en değerli üyeleri olarak biz devrimciler, 
bu meseleyi de kendi meselemiz olarak ele almamız ve çözümler ürete-
rek hayata geçirmek için mücadele vermemiz gerekir. Emperyalistlerin 
umurunda değil doğa. Çünkü Parababalarının tahakkümünden, vurgu-
nundan, sömürüsünden başka bir şey düşünmez emperyalist devletler. 
O devletler, Parababalarının yürütme konseyidir. Tüm dünyada onların 
çıkarlarını savunmakla mükelleftir. Doğa umurlarında değil. Doğayı 
düşündüğü anda zaten diğerleriyle rekabet edemez, geride kalır. O yüz-
den onlar yapıları gereği canavarlaşırlar. Doğaları gereği ona mecbur-
lar, acımasız olmak zorundalar.
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IŞİD Canavarının yaratıcısı kimlerdir,
kimlere hizmet eder?

Bir de IŞİD var değil mi yoldaşlar, gerici cephenin bileşenlerinden 
biri olarak...

O, İslam’ın Yezid yorumunun en katı şekilde savunucusu, en acıma-
sız savunucusudur bugün. Acıması yok, his yoksunu katil sürüsü bun-
lar. Kadını köle olarak gören anlayışa sahip bir örgüt. Ve de haksız bir 
savaş yürütüyor.

Savaşın bir diğer tarafı da AB-D Emperyalistleri, değil mi yoldaşlar?
Onlar bölgenin insanı değil. AB-D emperyalistlerinin lideri başhay-

dut devlet ABD, 10 bin kilometre öteden geliyor. Ama AB-D emperya-
listleri, bu bölgedeki bütün savaşların, 100 yıldan bu yana hep doğru-
dan tarafı, hatta belirleyicisidir.

O zaman bunlar ne arıyor, arkadaşlar?
Diyorlar ki biz insan hakları savunucusuyuz, özgürlük, demokrasi 

getiriyoruz buralara.

BOP Haritası’nın anlattıkları
Bir BOP haritaları yayınlandı, değil mi yoldaşlar?
Aşağı yukarı o haritayı hepimiz biliyoruz. Ortadoğu’da ve Asya’da 

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

O haritayı yapan Amerikalı Albay Ralph Peters, aynı dergide o 
haritanın gerekçesini ortaya koyan, savunusunu yapan bir de makale 
yazıyor. Ama o makaleyi sanıyorum hiçbirimiz bugüne kadar okuma-
dık. Ben de geçenlerde öyle bir makalenin olduğundan haberdar oldum. 
Ve Erdal Sarızeybek diye bir emekli Albayın sitesinde, o makalenin 
Türkçe tercümesini buldum. Diyor ki: “Benim dışımda hiç kimse bu 
makaleyi yayımlamadı Türkçede”. O makale çok aydınlatıcı. Kısa 
bir makale. Ve Amerika bölgede neden var, neden bu savaşların belirle-
yici tarafı, onu ortaya koyuyor o makale.

Şimdi sabırlı olmanızı dileyerek genç yoldaşımdan o makaleyi oku-
masını rica edeceğim. Tabiî sizlerden de dinlemenizi, arkadaşlar.

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

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

“Dünyadaki en gelişigüzel ve tahrif edilmiş sınırlar Afrika ve Or-
tadoğu’dadır. Kendi çıkarlarını düşünen (kendi sınırlarını tanım-
larken yeteri kadar problem yaşamış olan) Avrupalılar tarafından 
çizilmiş olan Afrika’nın sınırları milyonlarca yerli sakinin ölümü-
nü provoke etmeye devam etmektedir.

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

müttefikleri olan İngilizlerin, Fransızların o sınırları yüzyıl önce çizdik-
lerini böylece açıkça ortaya koymuş oluyor. Yani halklar, oranın bölge 
hakları çizmiyor. Yine emperyalistler çiziyor bu sınırları. Evet.

(Genç Yoldaş okumaya devam ediyor):

“Ancak Ortadoğu’daki adaletsiz sınırlar -Churchill’den bir 
alıntı ile- yerel olarak tüketilebilecek miktardan daha fazla sorun 
üretir.

Nurullah Ankut Yoldaş: Bir dakika.
Çok önemli Churchill’den yaptığı alıntı, arkadaşlar. Bu sınırlar; “ye-

rel olarak tüketilebilecek miktardan çok daha fazla sorun üretir”, diyor. 
O zaman bu sorunlar yerel olarak çözülemez. Kimlerin çözmesi gere-
kir, diyor? Yine dışarıdan, bizlerin bu sorunlara müdahale edip çözmesi 
gerekir. Yani nasıl gerekçelendiriyor emperyalist niyetini, çıkarını, de-
ğil mi? Evet.

(Genç Yoldaş okumaya devam ediyor):

“Ortadoğu’nun işlevsiz sınırlardan çok daha fazla problemlere 
sahip olmasına karşın -kültürel tıkanıklıktan, skandal eşitsizlikler 
ve ölümcül dini aşırılıklara kadar- bölgenin toplu başarısızlığını 
anlama çabasındaki en büyük tabu İslam değil, kendi diplomatla-
rımız tarafından tapınılan çirkin ancak kutsal uluslararası sınır-
lardır.

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

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

(Genç Yoldaş okumaya devam ediyor):

“Tabiî ki ne kadar katı olursa olsun, hiçbir sınır değişikliği Orta-
doğu’daki tüm azınlıkları aynı anda mutlu edemez. Bazı durumlarda 
etnik ve dini gruplar bir arada yaşamakta, birbirleri ile evlenmekte 
ve birbirlerine karışmaktadır. Başka yerlerde kan bağı veya inanç 
bağı temelli birleşmeler günümüzdeki taraftarlarının beklediği 
kadar mutluluk verici olmayabilir. Bu makale ile birlikte verilen 
haritalarda öngörülen sınırlar, Kürtler, Beluclar, Şii Araplar gibi en 
kayda değer “kandırılmış” nüfus gruplarının maruz kaldığı yanlış-
ları düzeltmeye çalışmakla birlikte Ortadoğu Hıristiyanları, Baha-
iler, İsmaililer, Nakşibendiler ve diğer birçok sayısal olarak küçük 
olan azınlıkları yeteri derecede temsil etmez. “Ve unutulması güç 
bir yanlış, bölge ile ödüllendirmekle asla düzeltilemez: Ölmekte 
olan Osmanlı İmparatorluğu tarafından Ermenilere uygulanan soy-
kırım.

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

(Genç Yoldaş okuyor):

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

Nurullah Ankut Yoldaş: Yani bölge ile biz Ermenileri ödüllendir-
sek bile ölmekte olan Osmanlı’nın yaptığı yanlış düzeltilemez, diyor. 
Yani Ermenileri de istedikleri bölgeyi vererek ödüllendireceğiz, diyor. 
Ama haritada o bölge henüz gösterilmiyor.

Niye?
Kademe kademe gidecek. Şimdi haritaya o bölgeyi de koyarsa, o hari-

tayı Kürtler savunamaz, Amerikancı Kürt hareketleri savunamaz. O yüz-
den aşama aşama gideceğiz, kutsal değil her zaman değişir, diyor yani. 
Ama burada itiraf ediyor. 1915 olaylarını Soykırım olarak tanıyor. İste-
dikleri bölgeyi versek bile o yanlışı ortadan kaldıramayız, diyor. Evet.

(Genç Yoldaş okumaya devam ediyor):
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“Ancak burada yeniden tasavvur edilen sınırların düzeltemedi-
ği tüm haksızlıklara rağmen, bu derece büyük hudut revizyonları 
olmadan, daha barış içinde bir Ortadoğu asla göremeyiz. Sınırlar 
ile oynanmasına şiddetle karşı çıkan kişiler bile, mükemmel olmasa 
dahi, İstanbul Boğazı ve İndus ırmağı arasındaki ulusal sınırların 
daha adil bir şekilde değiştirilmesine yönelik bir çalışma ile iştigal 
etmekten fayda göreceklerdir.

Nurullah Ankut Yoldaş: Bir dakika. Düşünebiliyor musunuz, arka-
daşlar, İstanbul Boğazı’ndan başlıyor nereye kadar?

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

taklarından biri de, yerel işbirlikçilerinden biri de Tayyip. Evet.
(Genç Yoldaş okumaya devam ediyor):

“Uluslararası devlet idaresinin hatalı sınırların yeniden dü-
zenlenmesi için hiçbir zaman etkili araçlar -savaşa ramak kala- 
üretmediğini kabul ederek, Ortadoğu’nun “organik” sınırlarını 
anlamak üzere zihinsel bir çaba gösterilmesi önümüze çıkan ve 
çıkmaya devam edecek olan zorlukların derecesini anlamamıza 
yardımcı olur. Düzeltilene kadar nefret ve şiddet üretmeye devam 
edecek insan yapısı muazzam deformasyonlarla karşı karşıyayız.

“‘Düşünülemez’ olanı düşünmeyi reddeden ve sınırların değiş-
memesi gerektiğini söyleyenlerin yüzyıllar boyunca sınırların sü-
rekli değiştiğini hatırlamalarında fayda vardır. Sınırlar hiçbir za-
man statik olmadılar ve Kongo’dan, Kosova ve Kafkaslar’a kadar 
olan sınırlar günümüzde dahi hâlâ değişiyorlar.

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

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

(Genç Yoldaş okumaya devam ediyor):

“Amerikalı okuyucular için en hassas olan sınır konusu ile baş-
layalım: İsrail’in komşuları ile makul bir seviyede barış içerisinde 
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yaşamak için herhangi bir ümide sahip olması için, 1967 yılından 
önceki sınırlarına -meşru güvenlik kaygıları için gerekli yerel ayar-
lamalar yapılarak- geri dönmesi gereklidir. Fakat binlerce yıllık kan 
ile lekelenmiş bir şehir olan Kudüs’ü çevreleyen bölgelerin durumu 
bizim ömrümüz süresince çözümsüz kalabilir. Tüm tarafların tan-
rılarını birer emlak kodamanı haline getirdiği bir konuda toprak 
için yapılan savaşlar en az petrol zenginliği veya etnik çatışmalar 
için yapılan savaşlar kadar açgözlülük barındırır. Bu sebeple üs-
tünde fazlasıyla çalışılmış olan bu konuyu bir tarafa bırakalım ve 
göz ardı etmek için çok uğraşılmış konulara dönelim.

“Balkanlar ve Himalayalar arasındaki adaletsizliği ile ünlü top-
raklardaki en göz alıcı haksızlık bağımsız bir Kürt devletinin yok-
luğudur. Ortadoğu’da bitişik bölgelerde yaşayan 27 ile 36 milyon 
arasında Kürt vardır -bu rakamlar muğlaktır zira hiçbir devlet dü-
rüst bir nüfus sayımı yapılmasına müsaade etmemiştir-. Günümüz 
Irak nüfusundan daha büyük olan bu grup, düşük nüfus tahminini 
bile göz önünde bulundurduğumuzda Kürtleri dünyanın kendine 
ait bir devleti olmayan en büyük etnik grubu yapmaktadır. Daha 
kötüsü, Kürtler, Ksenofon’un zamanından beri yaşadıkları tepe 
ve dağların bulunduğu bölgeyi kontrol eden her devlet tarafından 
ezilmiştir.

“Amerika Birleşik Devletleri ve koalisyon ortakları Bağdat’ın 
düşmesinden sonra bu haksızlığı düzeltmek için ellerine geçen 
muhteşem fırsatı görememişlerdir. Uyumsuz parçaların birbirleri-
ne Frankenştayn canavarını andıran şekillerde dikilmesinden oluşan 
bir devlet olan Irak, o anda üç küçük devlete bölünmeliydi. Korkak-
lık ve vizyon eksikliğinden bunu başaramadık ve Iraklı Kürtleri 
yeni Irak hükümetini desteklemeleri konusunda zorladık -ki bunu 
iyi niyetimize karşılık olarak isteyerek yapıyorlar. Ancak özgür bir 
halk oylaması gerçekleştirilecek olsaydı, hiç şüpheniz olmasın ki 
Irak Kürtlerinin neredeyse % 100’ü bağımsız olmak için oy verir-
lerdi.

“Şiddetli askeri baskılara maruz kalan ve on yıllar boyunca 
“dağ Türkü” olarak nitelendirilmek suretiyle kimlikleri yok edil-
mek istenen Türkiye Kürtleri de aynı şekilde oy verirlerdi. Anka-
ra’nın önünde bulunan Kürt Sorunu son on yıl içerisinde bir miktar 
kolaylaşmış olmasına rağmen baskı yakın tarihlerde tekrar yoğun-
laştı ve Türkiye’nin doğusundaki beşte birlik bölümü işgal edilmiş 
bir bölge olarak görülmelidir. Suriye ve İran Kürtleri de mümkün 
olsa bağımsız bir Kürdistan’a katılmak isterlerdi. Dünyanın meşru 
demokrasilerinin Kürt bağımsızlığını muzaffer kılmayı reddetme-
leri medyamızı sık sık heyecanlandıran beceriksizce yapılan hafif 
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günahlardan çok daha kötü bir insan hakları ihmalidir.
“BOP
“Ayrıca Diyarbakır’dan Tebriz’e kadar uzanan bağımsız bir Kür-

distan, Bulgaristan ve Japonya arasında en Batı yanlısı devlet ola-
caktır.

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

 (Genç Yoldaş okumaya devam ediyor):

“Ayrıca Diyarbakır’dan Tebriz’e kadar uzanan bağımsız bir 
Kürdistan, Bulgaristan ve Japonya arasında en Batı yanlısı devlet 
olacaktır.

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

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

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

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

(Genç Yoldaş okumaya devam ediyor):

“Bölgede yapılacak adil bir düzenleme Irak’taki üç Sünni ağırlıklı 
bölgeyi budanmış bir devlet haline getirecektir ve bu bölgeler zaman 
içerisinde Akdeniz’e yönelmiş bir Büyük Lübnan’a kıyılarını kay-
betmiş olan Suriye ile birleşmeye karar verebilir ki bu durumda 
Fenike yeniden doğmuş olur.

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



30

“Müslüman dünyasındaki geniş tıkanıklığın temel sebeplerinden 
biri Suudi Kraliyet Ailesinin Mekke ve Medine’ye kendi hükümran-
lıkları gibi muamele etmeleridir. İslam’ın en kutsal ibadet yerlerinin 
dünyanın en yobaz ve baskıcı rejimlerinden birinin -hak edilme-
miş muazzam petrol zenginliğini yöneten bir rejim- polis-devlet 
kontrolü altında olması sayesinde Suudiler, disiplinci ve toleranssız 
inançlarına ait Vahabi vizyonlarını kendi sınırlarından çok ötesine 
yansıtma imkânını bulmuşlardır. Suudilerin zenginliğe ve bu saye-
de nüfuza sahip olmaları peygamberin zamanından bu yana Müs-
lüman dünyasının ve Osmanlı işgalinden (Moğol işgali değil idiyse) 
bu yana Arapların başına gelen en kötü şey olmuştur.

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

“Ele avuca sığmayan sınırları ile İran, topraklarının büyük bir 
bölümünü Birleşmiş Azerbaycan, Özgür Kürdistan, Arap Şii Devleti 
ve Özgür Belucistan’a kaybedecek, ancak günümüz Afganistan’ında 
bulunan Herat bölgesini kazanacaktır, bu bölge tarihsel ve dilbi-
limsel açıdan Pers İmparatorluğuna eğilimlidir. İran aslında tekrar 
etnik bir Pers devleti haline gelecektir ve cevaplanması gereken en 
zor soru Bandar Abbas limanını tutması mı yoksa Arap Şii Devle-
ti’ne mi terk etmesi gerektiği olacaktır.

“Afganistan Batı’da Pers’e kaybedeceği bölgeyi Pakistan’ın 
kuzey batı cephesindeki kabilelerin Afgan kardeşleri ile birleşme-
si neticesinde (yaptığımız bu egzersizin amacı olmasını istediğimiz 
şekilde harita çizmek değil, yerel halkın tercihleri doğrultusunda 
harita çizmektir) doğuda kazanacaktır.

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

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

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

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

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

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

(Genç Yoldaş okumaya devam ediyor):

“Babil birçok kere düşmüştür. Bu esnada üniforma giyen erkek 
ve kadınlarımız terörizme karşı güvenliğimiz, demokrasi umudu 
ve kendiyle savaşması kaderi olan bir bölgedeki petrol kaynakları-
na erişim için savaşmaya devam edecekler.

Nurullah Ankut Yoldaş: Bir dakika.
Bakın burada ağzından kaçırıyor gerçek niyetlerini. Yani insanlık, 

bölgedeki halkların çıkarı, özlemleri filan umurlarında değil. Bu cümle-
de niyetlerini itiraf ediyor. Yavaş yavaş, tane tane tekrarlarsak.

(Genç Yoldaş okumaya devam ediyor):

“Bu esnada üniforma giyen erkek ve kadınlarımız terörizme 
karşı güvenliğimiz, demokrasi umudu ve kendiyle savaşması ka-
deri olan bir bölgedeki petrol kaynaklarına erişim için savaşmaya 
devam edecekler.

Nurullah Ankut Yoldaş: Yani amaç ne?
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Petrol. Bölge pazarlarının ele geçirilmesi. Amaç bu. Çünkü doğal-
gaz ve petrol yataklarının, rezervlerinin büyük çoğunluğu bu bölgede. 
Hem onun elde tutulması hem de o pazarların, büyük nüfusa sahip o 
pazarların, o nüfusun alın terinin getirisinin kendi kasalarına akması, 
o pazarların ele geçirilmesi. Onun için savaşmaya devam edeceğiz, di-
yor. Demek ki o yüzden uçakları şu anda Irak’ta, Suriye’de. O yüzden 
ABD öncülüğündeki koalisyon denen, o koalisyonun başında bunlar. O 
yüzden Tayyipgiller gibi, PKK gibi, HDP gibi kendi emirlerine girmiş, 
eklemlenmiş önderliklerle, devletlerle iç içe bunlar.

Ne dedi PYD’nin önderleri?
2 yıldan bu yana Amerikalılarla görüşüyoruz ama Türkiye’den giz-

ledik Amerikalıların talebi üzerine.
Oysa 2 yıl önce Beşşar Esad açıkça Federasyon teklif etti. Gelin em-

peryalistlerle birlik olmayın, birlikte koruyalım vatanımızı, federatif bir 
yapı oluşturalım, dedi. Ellerinin tersiyle duraksamadan ittiler bu teklifi.

Şimdi bu akan kandan ve çekilen bu acılardan Amerika kadar, Tay-
yipgiller kadar, PYD de sorumlu değil mi? Barzani’de sorumlu değil 
mi?

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

(Slogan: Kahrolsun ABD, AB Emperyalizmi…)

(Genç Yoldaş okumaya devam ediyor):

“Ankara ve Karaçi arasındaki bölgedeki mevcut insani bölün-
meler ve zoraki ittifaklar, bölgenin kendine verdiği acılar ile birleş-
tiğinde aşırı dincilik, suçlama kültürü ve teröristlerin istihdamı için 
mümkün olabilecek en uygun zemini sunmaktadır.

“Erkekler ve kadınlar sınırlarına pişmanlık ile baktıkça, düş-
manlar için de hevesli bir şekilde bakarlar. Dünyanın ihtiyaç faz-
lası teröristleri ve kısıtlı enerji kaynakları ile Ortadoğu’nun mevcut 
deformasyonları, düzelecek değil aksine kötüleşecek bir durum vaat 
etmektedir.

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

yor. Biliyor çünkü o haritaları değiştirmenin milyonlarca insanın haya-
tına mal olacağını. Evet.

(Genç Yoldaş okumaya devam ediyor):

“Ulusalcılığın sadece en kötü yönlerinin tutunduğu ve dinin en 
bayağı yönlerinin, hayal kırıklığına uğramış bir inanca hükmet-
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mekle tehdit ettiği bir bölgede, Amerika Birleşik Devletleri, mütte-
fikleri ve hepsinden önemlisi, silahlı kuvvetlerimiz sonu gelmeyen 
krizleri bekleyebilirler. Irak, ümit ile ilgili karşıt bir örnek teşkil 
ediyor olsa bile -eğer gereğinden önce topraklarını terk etmez isek- 
bu büyük bölgenin geri kalan kısımları hemen hemen her cephede 
daha kötüye giden problemler sunmaktadır.

Nurullah Ankut Yoldaş: Bir dakika.
İşte o yüzden kendi askerlerini çektiler.
Robert Baer ne dedi, CIA şefi?

“Bizim askerlerimiz öleceğine bırakalım Müslümanlar birbir-
lerini öldürsünler.”

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

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

“Eğer büyük Ortadoğu’nun sınırları, kan bağı ve inanç bağının 
doğal bağlantılarını yansıtacak şekilde değiştirilemez ise, bölgede 
dökülen kanın bir bölümünün bizim kanımız olmaya devam edece-
ği hususunu dini bir inanç hususu gibi kabul etmemiz gerekecektir.

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

baycan, Özgür Belucistan, Özgür Kürdistan, İran, İslami Kutsal 
Devlet, Ürdün, Lübnan, Yemen.

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

“Ralph Peters”

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

arkadaşlar. Ama Ermenistan’a doğrudan değinmedi. Sadece bir cüm-
leyle atıfta bulundu. O da kazanacak, diyor.

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

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

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

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

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

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

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

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

İyi olan bu mu yoldaşlar?

Laikliği neden savunuyoruz?
Şimdi IŞİD’i icat etti...
Bunu geçen başyazılarımızda uzun uzun anlattık. ABD Emperya-

listleri, Afganistan’daki devrimci iktidarı yıkmak için 1950’den sonra 
oluşturdukları “Yeşil Kuşak Projesi” çerçevesinde İslam ülkelerinde 
yetiştirdiği tüm Ortaçağcıları Pakistan’a topladı. 25 bin medrese kuru-
yor, arkadaşlar Pakistan’da. 25 bin medrese… 10 binlerce gerici yetiş-
tiriyor burada. Hem Selefi, Vahhabi yani Yezid İslamı’yla doktrine edi-
yor, hem savaşmayı öğretiyor, ondan sonra Afganistan’daki Sosyalist 
İktidarın üzerine gönderiyor.

Orada savaştırdı mı bunları sosyalist iktidara karşı?
Savaştırdı.
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Cezayir’de savaştırdı mı antiemperyalist iktidara karşı?
Savaştırdı.
Bosna’da savaştırdı mı aynı güçleri?
Savaştırdı.
Çeçenistan’da savaştırdı mı?
Savaştırdı.
E, şimdi de getirdi Irak’ta, Suriye’de savaştırıyor.
Ve IŞİD Kürt bölgesine saldırıncaya kadar tık dedi mi Amerika?
Demedi.
200 bin Suriye insanı, masum insan hayatını kaybetti. Amerika kılı-

nı kıpırdattı mı?
Hayır.
Tam tersine katliamlara, katliamcılara destek verdi. Ne zamanki bu 

çerçevede oluşturduğu Kürdistan’a IŞİD saldırdı, ancak ondan son-
ra Amerika, uçaklarıyla IŞİD’e karşı harekete geçti, onu durdurmaya 
girişti. O da yok etmeye değil, durdurmaya! Sadece sınırını bil, orası 
benim bölgem, orası benim müttefikim, ona dokunma, diyor. Onun dı-
şında Suriye’yi böl, Irak’ı böl. İşte plan bunu açıkça yazıyor. Daha nasıl 
anlatsın adam?..

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

Kalmaz.
Ama orada öyle davranmıyor, Ortadoğu’da davranıyor. İnsanları 

dinsel temelde, dini inançlarına ve mezheplerine göre bölmek en alçak-
ça, en insanlık dışı bir namussuzluk değil mi?

Evet öyle. Ama ona çalışıyor işte.
Bunun sonu gelir mi?
Gelmez.
O yüzden biz Laikliği savunuyoruz. Herkes nasıl inanırsa inanır. 

Kimse ona karışmaz. İbadetini nasıl yaparsa yapar. Hiç de yapmaz, hiç-
bir inancı da olmaz. Günde 40 defa da namaz kılar, bin rekât da namaz 
kılar. Yılın isterse 365 günü oruç tutar, isterse hiç oruçla, namazla işi 
olmaz. Herkesin kendisini ilgilendirir o iş. Devlet bu işlere karışmaz. 
Hukuk, insanlığın ortak vicdanına, ortak değerlerine uygun olarak oluş-
turulur. İnsanlığın ortak değerleri var. Toplumsal düzen insanlığın bu 
ortak değerlerini esas alarak düzenlenir. Ve eğitim de, bilimin ve or-
tak insanlık kültürünün değerlerine uygun olarak programlanır Laik bir 
Cumhuriyette.



36

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

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

Her tarikatın kendine göre bir şeriatı var. IŞİD’in kadına bakışı fark-
lı, Suudi’nin farklı, Tayyipgiller’in farklı.

Bunun hangisi Müslüman?
IŞİD’e göre hepsi kâfir.
O yüzden din ve inanç sorununun biricik insani çözümü Laikliktir.
Ama ABD Emperyalistleri ve onların hain yerli işbirlikçileri tam 

tersini yapıyor. Laikliği ortadan kaldırıyor. Mezhep temelinde ülkeleri 
bölüyor, parçalıyor. Bu da Pınar Yoldaş’ımızın başlangıçta söz ettiği 
gibi, dünyayı bin ülkeli hale getirmek, Kent devletçiklerine bölmek, 
o küçücük devletçikleri gönlünce sömürmek için yapılıyor. Amaç bu.

Biz bölge halklarıyla kardeşleşmez, bu dünyanın başhaydut devletine 
karşı bir devrimci hat oluşturmaz da bununla eklemlenirsek, bölge kan 
deryasına döner. Sadece bugün başlamış değil bu savaş. İşte Yılmaz Öz-
dil geçen hafta “Syriana” başlıklı bir yazı yazdı. Okumuştur yoldaşları-
mın çoğu. 1995’de CIA, Irak’ta 10 bin Kürdü Guam adasına götürüyor 
Pasifik’te. Orada askeri eğitimden geçiriyor. Ve onlar Türkiye üzerinden 
gelip uçaklarla Guam’a gönderiliyorlar. Önce Türkiye’ye getiriliyorlar. 
Ve Mehmet Şimşek de onların tercümanlığını yapıyor, Tayyip’in Eko-
nomi Bakanı. Yani CIA ajanı bir, beş, on değil partilerde, sadece TR 705 
değil. AKP’nin de büyük çoğunluğu CIA. TR 705 diyor, ABD. Demek 
ki onun kod numarası 705. En az 704 tane daha TR var CIA’nın ajanda-
sında. Ve bize göre çok daha fazla da ama en az 705 tane.[2]

Nerede bunlar?
Siyasi partilerde, medyada hatta solun içinde, solun her kesiminde, 

sanat alanında…

[2] TR 705: Bilindiği gibi Wikileaks Belgelerinde, şu anda CHP milletvekili olan Sezgin 
Tanrıkulu’na ABD Büyükelçiliği tarafından verilen ajanlık kod numarasıdır.
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Türkiye’nin başına örülmek istenen bir çorap da 
Ermeni Sorunu’dur

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

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

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

an, Armenian Weekly gazetesi için Ermenilerin “Batı Ermenistan” 
dediği bugünkü Doğu Anadolu toprakları üzerindeki taleplerini 
yazdı. 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 dünya-
nın bu bölümünde sınırların değişmesine neden olacak gelişmeler... 
Hukuki haklarını talep edebilecekleri an gelene kadar Ermeniler 
bu isteklerini kuşaktan kuşağa aktarmalılar.

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

“Evet, eğer bugün Batı Ermenistan (Doğu Anadolu) Ermenilere 
verilirse bu doğru olur. Fakat daha önce de dediğim gibi bu gerçek-
leşmeden önce büyük olayların yaşanması lazım ve bunların bölge-
deki demografik sonuçları Kürtler, Türkler ve Ermenilerin kalan 
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alanlardaki durumlarını değiştirebilir. Kimse demografik statüko-
nun 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 topraklar döndüğünde, nerede yaşayacaklarına Er-
meniler karar verecek. Bu Türkiye’nin meselesi olmamalı. Tüm 
Yahudiler İsrail’de mi yaşıyor? Yakın Ortadoğu ülkelerinde yaşa-
yanlar Batı Ermenistan’ı tercih edeceklerdir.”[3]

Teşekkür ederim.

(Slogan… Katil AB-D Ortadoğu’dan Defol…)

Şimdi gördüğümüz gibi arkadaşlar, bu kişi Amerika’daki Ermeni 
Diasporası’nın önderi. Makalenin yayımlandığı dergi “Armenian We-
ekly”. Ermeni Haftalık Dergisi mi anlamı İngilizceci arkadaşlarımız?

Evet. Orada yayımlanıyor.
Ve emperyalistlerin Ermenilere verdiği strateji de bu; bekleyin, di-

yor. O günler gelecek. O zaman biz harekete geçin diyeceğiz size. İşte 
Türkiye Suriyeleştiğinde, tıpkı IŞİD’ın ortaya çıkması gibi, Ermeniler 
de Kuzey Doğu’dan Kürt illerine saldırıya geçecekler. Ve IŞİD’ın İslam 
ülkelerindeki Ortaçağcıları topladığı gibi tüm Ortadoğu’daki Ermenile-
ri toplayıp, silahlandırıp, eğitip, mevcut Ermenistan Ordusu’yla birlikte 
Kürt illerinin üzerine sürecekler. Bunu da deneyecekler, yoldaşlar.

İşte kanlı hesaplaşmalara Türkiye götürülüyor derken, bunları ön-
görüyoruz. Teorinin görevi önceden görmek demek. Yoksa olaylar 
yaşandıktan sonra şöyle oldu, böyle oldu demek, masal anlatıcılığıdır. 
Vakanüvisliktir. Devrimci strateji bu değil. Devrimci bir strateji, eğer 
gerçekten devrimciyse, halkları en acımasız, en ılımlı şekilde devrim 
hedefine yönlendirip orada ilerletirken zafere doğru en kısa yolu ve en 
ağrısız yolu bulmak, göstermek ve ortaya koymak zorundadır. İşte biz 
o yüzden devrimci teorimizi ortaya koyuyoruz bugün ve bu felaketleri 
öngörüyoruz.

1960’ların ortasında, 1965’lerde, Che bildiğimiz gibi Afrika’dadır: 
Kongo’da. Orada da, Afrika’da, antiemperyalist halkçı iktidarları de-
virmek ve ABD uşağı kuklaları iktidara getirmek için CIA darbeler ya-
pıyor. Che, o Amerikancı diktatörlere karşı halkı örgütlüyor ve onlarla 
birlikte savaşa giriyor. Anlatır o günlere ilişkin anılarında; o önderlerin 
acımasızlığını, duyarsızlığını, halktan kopukluğunu, eyyamcılığını... 

[3] agy.
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Ve der ki; Afrika Halkları bu tür önderlerin peşinden gittiği sürece daha 
çekecekleri çok acılar var. Bizde de ne yazık ki, bilinçsiz Kürt Halkı 
böyle Amerikancı, Amerika’ya eklemlenmiş önderlerin peşinden gittiği 
sürece çekeceği çok acılar var, arkadaşlar.

(Alkışlar… Slogan… Kahrolsun Emperyalizm Yaşasın Halkla-
rın Kardeşliği…)

İsrail ve ABD’nin
Ortadoğu’ya yönelik hainane planları

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

yadaki 3 stratejik müttefikinden biri İsrail’dir. Bu üç stratejik müttefik 
Kanada, İngiltere ve İsrail’dir, bildiğimiz gibi. ABD’nin, Ortadoğu’da-
ki jandarması, ileri karakolu ve petrol bekçisidir İsrail, yine bildiğimiz 
gibi. Onun da bir Ortadoğu projesi var.

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

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

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

devletler ve Kürt tarafının ayrılması” olacağını yazıyor bu plan.
13 Haziran 1982’de yayımlanıyor bu plan. Bugün bu planın aynen 

gerçekleştiğini görüyoruz.

“Bu eser orijinal olarak İbranice KIVUNIM (Yönler)’de yayın-
lanmıştır.

“1980’lere gelindiğinde İsrail devleti, içeride ve dışarıda, yeri, 
amaçları ve ulusal hedefleri konusunda yeni bir perspektife ihtiyaç 
duymaktadır.

“(…) bu yeni duruma uygun bir dünya bakışı ve operasyonel bir 
stratejiye ihtiyacımız bulunmaktadır. Yahudi devletinin varlığı, refa-
hı ve sebatı, içişleri ve dışişlerinde yeni bir çerçeveye adapte olmasına 
bağlı olacaktır.”

Zamanımız olmadığı için yine bu kadarla yetinelim...
Yazar bu makalede tek tek Arap ülkelerini ele alıp neler yapmaları 
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gerektiğini irdeliyor. Suriye’yi de aynı şekilde parçalara ayırıyor. Irak’ı 
ayırıyor. Diğer Arap ülkelerini de aynen eritiyor.

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

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

ABD Emperyalistlerinin dünyadaki
karşıdevrimci darbeleri

Şimdi yoldaşlar, yine sabrınıza sığınarak, ABD emperyalistleri kim-
dir, nedir bunları, bunların belirleyici kimlikleri ne, 1946’dan bu yana 
ne yapmıştır? Onu da özetçe genç yoldaşımızdan dinleyelim. Ki, kimle 
oyun oynanıyor, kiminle müttefik olunuyor, kim kurtarıcı diye bölgeye 
çağrılıyor, onu tanımış olacağız.

Tahir Yörükoğlu’nun “İstihbarat Servislerinde Beyin Yıkama 
Operasyonları” adlı kitabından birkaç sayfalık bir bölüm aktaralım; 
Genç Yoldaş’ımdan rica edeyim yine.

(Genç Yoldaş okuyor):

“CIA’NIN AVRUPA VE BÖLGEMİZDEKİ BAZI PSİKOLO-
JİK SAVAŞ OPERASYONLARI

“1947’de kurulan CIA, sadece Amerikan başkanına karşı so-
rumludur. Bu konumu CIA’ya “başka görevler ve fonksiyonlar” 
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üstlenmesine izin vermektedir.
“Yapılan tahminlere göre CIA, kurulduğu günden bugüne ka-

dar 100.000’e yakın çok ciddi suç işlemiştir.

Nurullah Ankut Yoldaş: Bir dakika.
Düşünebiliyor musunuz, arkadaşlar? 1947’den bu yana 100 bine ya-

kın çok ciddi suç işliyor.
Yani kaç yıl olmuş kurulalı?
67 yıl arkadaşlar. 365 çarpı 67 ne yapar? 24.000 küsur gün, değil mi 

arkadaşlar, aşağı yukarı? Matematikçi arkadaşlarımız?..
Bir Dinleyici: 24.455 gün.
Nurullah Ankut Yoldaş: 24.455 gün. Hah, tamam. Demek ki, 100 

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

(Genç Yoldaş okumaya devam ediyor):

“Faaliyetlerini finanse etmek için ise Amerika’ya ithal edilen 
çok büyük ölçüdeki eroin ve kokain ticareti de dahil çeşitli silah ve 
uyuşturucu kaçakçılığına bulaşmıştır.

“-CIA’nın ilk operasyonlarından birisi İtalya’da iktidara gel-
mesi çok büyük bir ihtimal olan Komünist Partisi’ne karşı yapıl-
mıştır. CIA’nın bu korkunç operasyonu insanların hayatları ile 
sonlanırken yapılan propaganda gücünü göstermiş ve kitleler, bu 
katliamlara karşı sessiz kalmıştır.

Nurullah Ankut Yoldaş: Bir dakika.
İkinci Dünya Savaşı sonrası Sosyalist Hareket dünyada büyük bir 

prestij kazanıyor. Hitler’in, Hitler Almanyası’nın, Nazizminin yenilme-
si, onların insanlığa yaptığı zulüm, emperyalistlerin onlara karşı uzun 
süre duyarsız kalması Sosyalizme büyük bir sempati doğurmuştur. Av-
rupa’da kültür, sanat hep sosyalistleşmiştir. Sosyalist partiler güç ka-
zanmıştır. Sovyetler büyük bir prestije, saygınlığa sahip olmuştur İkinci 
Dünya Savaşı sonrasında. Sinemada buna “Yeni Gerçekçilik Akımı” 
denir. İtalya’daki ünlü yönetmeni kimdi Mustafa?

Mustafa Şahbaz Yoldaş: Vittorio De Sica.
Nurullah Ankut Yoldaş: Vittorio De Sica. Benim en sevdiğim bir-

kaç filmden biri “Bisiklet Hırsızları”dır. İzlememişseniz tavsiye ede-
rim izleyin. Ben birkaç defa izledim, her seferinde aynı zevki alıyorum. 
Yine “Napoli Üçlemesi”, diğer etkilendiğim bir filmidir. İnternette ge-
çen Mustafa Yoldaş’la bulduk bunları. Yani bulup izleyebiliriz.

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

(Genç Yoldaş okumaya devam ediyor):

“Komünistlerin iktidarını engellemek için CIA oyları satın al-
mış, kara propagandaya dayalı yayınlar yaparak kitlesel beyin 
kontrolü operasyonları yapmıştı. Özellikle süreli matbu ve radyo 
yayıncılığı ile yaptıkları katliam ve sindirme operasyonlarının halk 
nezdinde tepkisiz kalmasını sağlamıştı. Bununla da yetinmeyen 
CIA, beyin kontrolüne teslim olmayan ve “sistem dışı kalan” hücre 
liderlerinden hareket öncülerine kadar bütün yöneticileri tek tek 
işkenceye tabi tutmuş ve komünist organizasyonlara sızarak bu or-
ganizasyonları yönlendirmeye çalışmıştı.

“-CIA’nın Amerikan haber organizasyonlarına sızdığı ve bazı 
“gazetecileri” propaganda amaçlı ajanlar olarak kullandığı ar-
tık çok iyi belgelenmiş bir gerçektir. Bu tip faaliyetler 1949 yılın-
da başını Frank Wisner’in, Allan Dules, Richard Helms ve Philip 
Graham’ın çektiği bir grupla “The Washington Post” gazetesinde 
başlamıştır. CIA’ya bağlı yönetim kurullarıyla en az 25 basın orga-
nizasyonunun ve 400 gazetecinin CIA’yla bağlantıları ortaya seril-
miştir.

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

“-953’de demokratik yollardan seçimle iktidara gelen İran Baş-
bakanı Muhammed Musaddık İngiliz tekellerinin elinde bulunan 
petrol rezervlerini ulusallaştıracağını açıklamasından sonra CIA 
tarafından düzenlenen bir darbeyle devrildi ve yerine Amerikan 
kuklası Şah Rıza Pehlevi getirildi.

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

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

(Genç Yoldaş okumaya devam ediyor):

“Bu operasyonda CIA, beyin kontrol operasyonlarını Şii ak-
hunt (cami imamları) ile mollaları kullanmıştı. Dini motiflerin 
hakim olduğu İran toplumu, akhunt ve mollaların telkinleri ile 
Musaddık’ın devrilmesine tepkisiz kalmakla yetinmemiş adeta al-
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kışlamışlardı. Şah göreve gelir gelmez SAVAK adında çok acımasız 
bir istihbarat örgütü kurdu.

“- 1953’den beri CIA’nın “beyin kontrolü” üzerine illegal bir 
takım deneyler yaptığı bilinmektedir. Bu deneyler arasında Ameri-
kan karşıtlarına LSD ve öteki uyuşturucular verildiği ve bu uyuş-
turucuların intiharlara yol açtığı iddia edilmektedir.

“- 1954 yılında, CIA demokratik seçimle yönetime gelen Guate-
mala Devlet Başkanı Jacob Arbenz’i bir darbeyle devirir. Arbenz, 
Rockefeller’in sahip olduğu United Fruit Company’yi ulusallaştır-
maya çalışmaktaydı. Arbenz’in bu fikrini açıkladığı günden itiba-
ren CIA, Guatemala’da inanılmaz yoğun beyin kontrol operasyonu 
başlatır. Feodal yapıdan dini yapıya kadar toplumun bütün dina-
miklerini kullanarak, ileride yapacağı katliama karşı toplumun 
tepkisiz kalmasını sağlayacaktı.

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

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

(Genç Yoldaş okumaya devam ediyor):

“Daha sonraki 40 yıllık sürede CIA tarafından iktidara getiri-
len diktatörler toplam 100.000’den fazla insan katlederek, ülkede 
beyin kontrolüne direnen bütün insanları tasfiye etmeyi başarmış-
lardır.

“-1954-1958 yılları arasında CIA görevlisi Edward Landsdale 4 
yılını Kuzey Vietnam’daki komünist hükümeti ortadan kaldırmak 
için bir dizi kirli operasyonlar düzenleyerek geçirdi.

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

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

kin 1862’de Fransa tarafından sömürgeleştiriliyor Vietnam. İkinci Dün-
ya Savaşı’nda Japonlar işgal ediyor bu ülkeyi. Bu işgale karşı Ulusal 
Kurtuluş Savaşı başlıyor. Japonlar çekildikten sonra Fransız sömürge-
ciler tekrar geliyor. Ho Chi Minh önderliğinde verilen ulusal kurtuluş 
savaşıyla Fransızlar en son 1954’te Dien Bien Phu’da yenilerek, he-
zimete uğrayarak esir alınıyorlar. Emperyalist bir oyunla Vietnam Ku-
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zey ve Güney olmak üzere ikiye bölünüyor. Ve 1963’te iki Vietnam’ın 
birleşmesini önlemek için Amerika başlatıyor Vietnam’a işgal ve saldı-
rıyı. 1975’te hezimete uğrayarak çekildi. Bu 22 yıllık süreçte Vietnam 
Halkı 4 milyon sivil insanını kaybetti, 1,5 milyon da savaşçısını yitir-
di. Yani 5,5 milyon insan, masum insan, vatanını ve halkını savunmak 
uğruna hayatını kaybetti. Ve Vietnam’ın pek çok tarlasını, ormanlarını 
kimyasal asit bombalarıyla imha ettiler. Napalm bombalarıyla yaktılar 
insanları. Ve o zehirlerin yol açtığı tahribat bugüne kadar sürmektedir; 
sağlıksız nesiller, doğum anomalileri ve o günleri yaşayanlarda çıkan 
kanserler biçiminde.

Bir de bu emperyalistlerin çıkardıkları Kore Savaşı var, yoldaşlar. 
Hatırlanırsa İkinci Emperyalist Paylaşım Savaşı sonrasında, yenilerek 
bu bölgelerden çekilen Japonya’nın boşalttığı yere, Batılı emperyalist-
ler anında dalmak istediler. Ve Kore’nin yarısını hâkimiyetleri altına 
aldılar. Ülkeyi de böylece ikiye bölmüş oldular.

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

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

Emperyalistlerin başlattığı o haksız savaşta bir buçuk milyon Kore 
insanı hayatını kaybetmiştir.

14 Mayıs 1950’de iktidara gelen Bayar-Menderes Hükümeti yani 
Finans-Kapital iktidarı, Meclise bile danışma, onay alma gereği duy-
madan emperyalist ağababalarına yaranmak için Kore’ye 4500 kişilik 
bir tugayı hemen göndermiştir. Tabiî ardından da üç yıl boyunca as-
ker göndermeye devam etmiştir. Dünyanın öbür ucundaki bu savaşta 
ABD Emperyalistlerinin çıkarları uğruna bizim 1300 vatan evladımız 
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hayatını kaybetmiştir. Bu da kesin sayı değildir. Barış Manço, bir Kore 
gezisinde oradaki “Türk Şehitliği”ni de ziyaret etmiş ve oradan yaptığı 
savaş değerlendirmesinde hayatını kaybeden insanlarımızın sayısının 
5000 civarında olduğunu söylemiştir...

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

(Genç Yoldaş okumaya devam ediyor):

“- 1956 yılında CIA, “Özgür Avrupa Radyosu” adında bir radyo 
istasyonu kurarak Macaristan Halkını Sovyetler’e karşı kışkırtma-
ya çalıştı. Bu yayınlarda CIA çıkarılacak isyanın ABD tarafından 
destekleneceğini ima ediyordu. Bu yayınlara kanan bazı isyancılar 
Sovyet Ordusu’nun Macaristan’ı işgal etmesine zemin oluşturdu-
lar ve çatışmalarda 7000 Sovyet askeri ile 30.000 Macar hayatını 
kaybetti.

“- 1957-1973 yılları arasında, Laos’ta yapılacak seçimleri ertele-
mek için CIA neredeyse her yıl bir darbe düzenledi. Bu darbelerin 
amacı iktidara ortak olabilecek yeterli popülariteyi yakalamış olan 
Pathet Lao adlı solcu grubun önünü kesmekti. 1950’lerin sonunda 
Pathet Lao’yu ortadan kaldırmak için CIA, paralı askerlerden olu-
şan gizli bir ordu kurdu. CIA’nın ordusunun Pathet Lao’ya yenil-
mesinden sonra Amerika bu küçük ülkeyi bomba yağmuruna tut-
tu. Bu küçük ülkeye Amerika tarafından atılan bombalar, ABD’nin 
II. Dünya Savaşı’nda kullandığı bombalardan daha fazlaydı.

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

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

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

“- Kongo’da CIA demokratik yollardan iktidara gelen başkan 
Patrice Lumumba’ya suikast düzenledi. Lumumba’yı faili meçhul 
cinayetle deviren CIA, sonradan kurdurduğu Kongo hükümetine 
Lumumba için büyük törenler düzenletmiş ve halk gözünde mitle-
şen efsane haline getirmeyi başarmıştı.

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

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

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

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

“- Yunanistan’da CIA’nın desteğiyle kral, Başbakan George 
Papandreu’yu görevden aldı. 1967 yılında CIA destekli bir darbey-
le seçimlere iki gün kala hükümet devrildi ve seçimlerin en favori 
adayı George Papandreu’nun önü kesildi. Tarihe “Albaylar Cunta-
sı” olarak geçen yedi yıllık bir süreç başladı ve bu süreçte CIA’nin 
yönlendirmesiyle komünistlere karşı suikastlar ve işkenceler yapıl-
dı.

“- Phoneix Operasyonu” adı altında CIA, Güney Vietnamlı 
ajanlara yardım ederek “Vietkong liderleri” oldukları iddia edilen 
kişilerin Güney Vietnam köylerinde öldürülmelerine yardım etti. 
1971 yılı Kongre raporlarına göre bu operasyonda 20.000 kişi ha-
yatını kaybetti.

“- 1980’de, El Salvador’da, San Salvador’un başpiskoposu olan 
Oscar Romero, Başkan Jimmy Carter’a kendi halkını katleden as-
keri hükümete ABD tarafından yapılan yardımları kesmesi için ri-
cada bulundu. Carter bu isteği reddetti. Kısa bir süre sonra sağcı li-
der Roberto D’aubuisson başpiskopos Romero’yu halka yaptığı bir 
konuşma esnasında kalbinden vurdurttu. Ülkede iç savaş başladı. 
Dağlık bölgelerdeki köylüler askeri hükümete karşı ayaklandılar. 
Amerikan askeri güçleri ve CIA, askeri hükümeti bu ayaklanmayı 
bastırması için ağır silahlarla ve istihbarat bilgileriyle besledi. Bu 
çatışmalarda 63.000 kişi hayatını kaybetti.

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

Nurullah Ankut Yoldaş: Bir dakika.
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Bu kitapçığa ben yine internette gezinirken rastlamıştım. İngilizce 
karşılıklarını da içeren İspanyolca orijinali vardı CIA’nın dağıttığı bu 
kitapçığın. Nasıl ülke ekonomisini çökertecekler, nasıl alçakça saldı-
rılar yapacaklar, sabotajlar düzenleyecekler hepsini anlatıyor. Ülkenin 
ekonomik yapısını tahrip ederek halkın devrimci antiemperyalist ikti-
dara karşı hoşnutsuzluk göstermesini sağlamaya çalışıyorlar böylece. 
Halk diyecek ki, ekonomik olarak bu iktidar başarılı olamadı, sıkıntı-
larımız arttı. Bunun değiştirilmesi gerekir. Böylece halk kandırılacak 
ve CIA’nın, Amerika’nın safına bilinçsizce sürüklenmiş olacak. Ame-
rika’nın projelendirip pratiğe geçirdiği, adına Kontralar denilen hain, 
halk düşmanı satılmış Amerikancı güçlerin yanına yanaşması sağlana-
cak halkın, bu İblisçe, alçakça, insanlık dışı oyunlarla.

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

Bakın Avrupa’daki alçakça amaçla kurulmuş radyonun da adı, “Öz-
gür Avrupa Radyosu”, değil mi yoldaşlar. Yani özgürlük, demokrasi, 
insan hakları... Tıpkı bizim Tayyipgiller gibi. Yani yaptığının tam tersi-
ni söylüyor ya da söylediğinin tam karşıtını yapıyor. Evet arkadaşlar.[4]

(Genç Yoldaş okumaya devam ediyor):

“(...) Sandinistalar’a karşı yapılacak sabotaja, propagandaya, 
haraca, rüşvete, şantaja, işkenceye ve politik suikastlara dair işe 
yarar birtakım bilgiler bu kitapçıkta öğretiliyordu.

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

“- 1984’te çıkartılan “Bolend Amendments” adlı yasa Kontrala-
ra yapılan legal Amerikan yardımlarını azalttı. Daha sonra çıkar-
tılan bir başka yasa ile bu yardımlar tamamen ortadan kaldırıldı. 
Direktör William Casey yardım organizasyonunu illegal yollarla 

[4] Nurullah Ankut Yoldaş’ın önerisine uyarak bu broşürü, İspanyolca metinlerin Türkçe 
karşılıklarını da ekleyerek, bu bölüme ek olarak sunuyoruz. Bakınız, s. 63. (y.n.).
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Albay Oliver North’a devretti. İran’la yapılan silah ticaretinden 
elde edilen gelirler, “insani yardım” adı altında toplanan paralar 
ve istihbarat bilgileri Oliver North eliyle Kontralara aktarıldı.

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

“-ABD, Panama’yı işgal ederek daha önce kendisinin iktidara 
getirdiği ve 1966’dan beri CIA adına çalışan General Manuel No-
riega’yı devirdi. Noriega, 1972 yılından beri CIA’nin bilgisi dâhi-
linde uyuşturucu ticareti yapıyordu.

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

(Genç Yoldaş okumaya devam ediyor):

“- CIA, yaptığı illegal faaliyetleri finanse edebilmek amacıy-
la MOSSAD’la birlikte çok büyük ölçekli uyuşturucu kaçakçılığı 
yaptı.

“- CIA, “altın üçgen” olarak bilinen ve uyuşturucu kaçakçılığı-
nın önemli ayaklarından birisi olan Burma’da askeri diktatörlüğü 
destekledi. Burma diktatörlüğü “State Law and Order Restrotati-
on Council (SLORC)” adında bir organizasyon kurdu. Bu organi-
zasyon 8 Ağustos 1988’de yapılan bir protestoda en az 6000 kişiyi 
katletti. SLORC’un en yakın işbirlikçileri ise Halliburton, Texaco 
ve Unocal gibi tekeller oldu. Bu tekeller Bush yönetimi altında Af-
ganistan’da ve Irak’ta da faaliyetler başlattılar.

“- Bush ve CIA bu iki ülkede katliamlara girişmeden önce bü-
tün dünyada büyük bir beyin yıkama operasyonu başlattı. Ameri-
kalı eli kanlı yöneticiler, daha önce kendi elleri ile büyütüp besle-
dikleri Taliban yönetimi ve Saddam rejimini şimdi çıkarları gereği 
alaşağı etmeleri gerekiyordu. Ve bunu haklı gerekçelere dayandır-
mak için dünyayı buna inandırmak zorundaydılar. 11 Eylül olay-
ları bahane edilerek Taliban rejimi ve Saddam rejimleri şahsında 
bütün Müslümanlar suçlu ilan edildiler. Ve işin garibi, İslam dün-
yası da suçluluk kompleksine girdi. Peşinen suçlu olduğuna inandı 
yapılan propagandalar neticesinde. Ve ortam hazırlandıktan sonra 
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önce Afganistan, ardından da Irak’ta kitlesel katliamlara girişildi. 
Beyin yıkama ve zihin kontrolüne tabi tutulan bu ülkelerdeki işbir-
likçiler ve kitleler bu katliamları alkışladılar.”[5]

Çok teşekkür ederim, Genç Yoldaş’ım.

Yani Amerika bu, yoldaşlar. Tahir Yörükoğlu’nun, “İstihbarat Ser-
vislerinde Beyin Yıkama Operasyonları” adlı kitabından bu kısa özeti 
okudu yoldaşımız.

Ve işte bu sebepten Che, “insan soyunun başdüşmanı ABD Emper-
yalistleri” diyor.

Ve o yüzden Kıvılcımlı ömrü boyunca bu alçaklara karşı mücadele 
etti.

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

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

işbirlikçi hainlerine karşı mücadele etmektir ve karşı olmaktır. Bunlara 
karşı değilsen devrimci değilsin!

(Alkışlar…)

Demokrat da değilsin. Namuslu da değilsin. Yurtsever de değilsin. 
Halkçı da değilsin.

Halk düşmanısın, uşaksın, işbirlikçisin.
Bizim hattımız bu, yoldaşlar. Ve dünya üstümüze gelse bu hattımız-

dan milim şaşmayız biz.
Ve Lenin’in “Emperyalizm” adlı anıt eseri de bu hattı gösterir bize. 

O yüzden biz Ustalara saygı duyuyoruz böylesine. Yoksa kara gözleri-
ne, kaşlarına, saçlarına, sakallarına hayran olduğumuzdan değil. Yü-
reklerine, ortaya koydukları teorik hazinelerine saygı duyduğumuz için 
onlara hayranız, onlara sıkı sıkıya bağlıyız, saygılıyız. Onlara Ustamız, 
Önderimiz diyoruz.

İnsanlığın en büyük dostları bunlar. Onlar sayesinde biz dostu düş-
manı ayırabiliyoruz. Onların tuttuğu ışık, onların önümüze koyduğu 
teorik hazineler sayesinde hiç şaşırmadan yolumuzu bulabiliyoruz. Te-
orinin görevi bu. Bu teori yolumuzu netçe aydınlatıyor bizim.

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

[5] agy, s. 68-74.
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Evet, hepsi Amerikancı, işbirlikçi ve halk düşmanı...
Bizim Sevrci Soytarı Sol ibrikçi mi?
İbrikçi. Başka hiçbir programları kalmadı. Halka verebilecekleri 

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

Bin Kalıplı Doğu Perinçek ve PDA Şürekâsının
hazin siyasi serüveninin bir bölümüne dair

Bir diğer tarafa (Ulusalcı Cephe deniyor ya) baktığımız zaman yol-
daşlar, bu tarafta eski CIA Solu var: İP.

O hareket, insanları kandırmaya devam ediyor. Onun da geçmişini, 
kimliğini ortaya koyup netçe görmemiz, göstermemiz gerekiyor. Genç 
kuşakları kandırmasına izin vermememiz gerekiyor.

Biz ne diyoruz bunlara?
Bin Kalıplılar, diyoruz. Kalıptan kalıba girer bunlar. Bir gün NA-

TO’cu olurlar, bir gün Orducu olurlar, bir gün Mustafa Kemalci olurlar, 
bir gün Kemalizm düşmanı olurlar, bir gün Ordu düşmanı olurlar. Bun-
ların tek kalıpları yok, bin kalıpları var…

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

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

Bu gördüğünüz kitap, Doğu Perinçek tarafından yazılan; “Sahte 
TKP’nin Revizyonist Programının Eleştirisi”dir. Aydınlık Yayınla-
rı’ndan...

Ne zaman yayımlamış?
Birinci Baskı Aralık 1976, arkadaşlar.
Sahte TKP’yi eleştiriyor yani İsmail Bilen, Zeki Baştımar’ın, bizim 

“Eski Sahte TKP” dediğimiz TKP’nin programını eleştiriyor. Kendisi 
Şefik Hüsnü yolunu ve 1926’daki Programı savunuyor güya. Mihri Bel-
li’yi eleştiriyor. Birkaç cümle okuyacağım buradan da:

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

Yani M. Belli’nin subaylarla ilişki kurmasını, genç subaylarla, yani 
Kemalist aydınlarla ilişki kurmasını eleştiriyor. Onun aklı-fikri onlar-
laydı, diyor.

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

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

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

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

İftiraya bakın, arkadaşlar. Aslında bu, İ. Bilen’in namussuzluğu, ifti-
rası. 1930’larda parti dışına atıldı, diyor. Bunun bizzat namussuzluk ve 
sahtekârlık olduğunu geçtiğimiz yıllarda düzenlenen “Kıvılcımlı Sem-
pozyumu”na[6] katılan Kıbrıs Komünist Partisi Temsilcisi, Zeki Baştı-
mar’dan bizzat dinlediğini ortaya koyarak açıkladı, belgeledi.

Hani Usta dışarı çıkınca Kıbrıs’a gidiyor bildiğiniz gibi. Kıbrıs’ta, 
Kıbrıs Rum Komünist Partisi’ne başvuruyor; bana bir pasaport verin 
onunla tedavi olmak için Moskova’ya gideyim, diye.

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

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

Troçkist. Yani o yüzden attık, diyor.
Ve Kıbrıs Rum Komünist Partisi pasaport vermiyor Usta’mıza o se-

beple.
Sonra karşılaştıklarında (o zamanlar Dünya Komünist Partileri 

toplantıları olurdu. Onlar yayımlanıyordu, o toplantılarda sunulan bil-
diriler. Kitaplar da var, o dönem yayımladılar Eski Sahte TKP’liler.) 

[6] Bakınız: http://hikmet-kivilcimli.blogspot.com.tr.
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Kıbrıslı bu kişi soruyor Zeki Baştımar’a: yahu diyor, Kıvılcımlı’nın bu 
1930’larda Partiden atılma işi nedir?

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

Ve o Kıbrıslı Rum komünist, geçen senelerde düzenlediler ya “Kı-
vılcımlı Sempozyumu”nu, orada anlattı bunu. Usta’mız da “Kim Suç-
lamış?”da bunun namussuzluk olduğunu ortaya koyuyor. O namus-
suzluğa sarılıyor bu da (Perinçek de). İ. Bilen’in yalanını kullanıyor, 
1930’larda partiden atıldı, diye.

“O, en eski oportünizmin (Bakın, düzenbazlığa bakın. Us-
ta’mız Eneski Sosyalizm’in temsilcisi ya oradan nazire yapıyor 
güya. Boldlamış da. – N. Ankut) temsilcisi olarak darbeciliği 
ve milliyetçiliği savundu. Bu görüşlerini çeşitli teori ve tezler-
le temellendireli yıllar olmuştu.”[7]

Bugün milliyetçiliği savunan kim, arkadaşlar? Eski Demirel dökün-
tüleriyle, ANAP döküntüleriyle, MHP döküntüleriyle “Milli Merkez”-
ler kurmaya kalkan kim? “Milli Anayasa Forumları” düzenliyoruz 
diye il il dolaşanlar kim, arkadaşlar?

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

daşlar, İP’in?
“2000’e Doğru Dergisi”nde, Mart 1987’de. Bakın neler yazıyor, 

arkadaşlar: “Atatürk ve Allah”. Doğu Perinçek’in makalesinin başlığı:

“Resmi Atatürkçülük iflas etmiştir. İçtihat kapısı kapanmış-
tır. Toplumumuzda, canlılık belirtisi kalmamış, hiçbir fikir üre-
temeyen, en taşlaşmış ideolojik çevre onlardır. Üniversitelerin en 
yeteneksiz, en cahil, en eyyamcı artık içi geçmiş unsurlarıyla bazı 
emekli askerler, mollalarınkinden farksız bir “ilim” anlayışının 
temsilcileri olarak gözüküyorlar. Şerhçidirler, Hepsi o. Öte yan-
dan Kemalizmin devrimci geleneğine bağlı olanların ise nesli tü-
kenmektedir. Çünkü Kemalizm bir ideoloji olarak devrimci rolünü 
tamamlamıştır.”

Evet, arkadaşlar 1987’de İP’in şefi D. Perinçek söylüyor bunları, 

[7] Doğu Perinçek, Sahte TKP’nin Revizyonist Programının Eleştirisi, Aydınlık Yayın-
ları, Aralık 1976, s. 37.



53

yazıyor.
İşte bunlara biz, bin kalıplılar, derken iftira atmıyoruz. Ya da haksız-

lık yapmıyoruz.
Bunlar, bizzat D. Perinçek, diğer bir iki PDA’cı adamıyla birlikte 

“Bekaa Hacıları”ndan değil mi?
Abdullah Öcalan’la Bekaa’da görüştüler, konuştular, gerillaları tef-

tiş ettiler ve gülleştiler, birbirlerine güller sundular.
D. Perinçek ne dedi?
Ben oraya gittiğimde, aslında Abdullah Öcalan’a bugünkü görüşle-

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

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

o zaman yaptıkları.
12 Eylül Faşist Diktatörlüğünü açıktan savunmuştu Doğu Pe-

rinçek ve onun Türkiye İşçi Köylü Partisi (TİKP)’i.
Mesela bu siyasetin Avrupa’daki bir örgütlenmesi vardı o günlerde 

de, bugün de var ya... Hani Avrupa’da da Aydınlık Gazetesi’ni basıyor-
lar şimdi.

Örgütlerinin adı: “Avrupa-Türkiye Halk Birlikleri Federasyonu 
(HDF)”. 12 Eylül Faşizminin en saldırgan günlerinde 1981 Baharında, 
yine o zamanın çok okunan dergilerinden “Yankı”, bu örgütü de Avru-
pa’daki 12 Eylül Darbesine karşı olan örgütler listesinde göstermiş.[8]

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

“12 Eylül 1980 askeri harekâtına karşı Federasyonumuz olum-
lu tutum almıştır. Askeri Yönetimi sağcı ve sahte solcu terör örgüt-
leriyle başarılı mücadelesinde desteklemiştir. Her türlü terörist ve 
bölücü örgüt tarafından Türkiye’ye karşı yürütülen kampanyaya 
karşı Türkiye’yi savunmuştur ve bu tutumuyla da yurt dışındaki 
bütün örgütlerin düşmanlığını üzerine çekmiştir.

“Federasyonumuz işkencelere karşı çıkmıştır. Askeri yönetim-

[8] Yankı Dergisi, 23-29 Mart tarihli 521. Sayı.
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den işkencelerin önlenmesini dilemiştir. Bugün Türkiye’de işkence 
uygulamış olanlar, bunu halkın nazarında Milli Güvenlik Konse-
yi’ni küçük düşürmek için yapmışlardır.”

“Türkiye Halk Birlikleri Federasyonu (HBF) adına;
Avrupa Disiplin Kurulu Başkanı Halil İ. Özak
“Yönetim Kurulu Başkanı E. Ümit Ağca
“Denetim Kurulu Başkanı Yıldırım Dağyeli”

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

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

Evet, işte bunlar böyle açıkça, netçe bir CIA, Pentagon Operasyonu 
olduğundan hiç kimsenin şek ve şüphe etmediği 12 Eylül Faşizmini 
desteklemişlerdir.

Öyle olunca da Sol ortamdan tümüyle dışlanmış ve lanetlenmişler-
di. Çünkü 650 bin insan işkencelerden geçirilecek, 100 küsur insan iş-
kencede hayatını kaybedecek, 26 insan idam edilecek, 90 gün gözaltı 
uygulanacak, insanlar tarifsiz işkencelerden geçirilecek ve sen o Faşist 
Diktatörlüğü savunacaksın.

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

bir CIA operasyonu olan 12 Eylül Faşist Diktatörlüğünü de savundular.
Lanetliler ya… O yüzden Kürt Hareketine, Abdullah Öcalan’a ya-

manarak meşruiyet kazanmak istedi. Ondan gitti Bekaa’ya. Çok kur-
naz. Stratejik, sistematik bir zekâsı yok. Pratik, günlük bir zekâsı var. 
Onu da böyle düzenbazlığa kullanır. Yahu ben gidersem, Abdullah Öca-
lan’dan bir meşruiyet belgesi alırsam, o nasıl olsa Türkiye’de sol or-
tamda etkili; beni de sol ortamın içine sokar yeniden. Ben de iadeiitibar 
etmiş olurum, diye düşündü. O amaçla gitti.

O zaman Abdullah Öcalan da Bekaa’da. Türk Sol Hareketinden de 
kendisini, hareketini, çizgisini savunan insanlara ihtiyacı var. O da bu 
yüzden görüşmeyi kabul etti. Yani karşılıklı bir menfaat birliği yaptılar. 
Öcalan da Perinçek’in bu yaklaşımına; ben emperyalistlerle işbirliği 
yapmam, birlikte çözelim bu işi. Ben ayrılıktan yana değilim, kardeş-
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likten yanayım, filan diyerek görüş belirtiyor.
Ama geçenlerde açıklandı İmralı’daki ziyaretçilerine açıkça söylü-

yor. Barzani’yle sürtüşmeleri var ya şu anda. Barzani, “Bağımsızlık bile 
diyemiyor Öcalan” diye eleştirdi ya kendisini…

“Öcalan: Basına yanlış şeyler yansıdı. “Öcalan bağımsız-
lıktan, federasyondan, özerklikten bilmem neden vazgeçti” 
dediler. Ben hiçbir şeyden vazgeçmedim.”[9] dedi.

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

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

“Devletin iki dayanağı: askeri güç ve aşiret reisleri”. Başlık bu, 
arkadaşlar.

(Genç Yoldaş okuyor):

“A. Kılıç: Devlet-aşiretler ilişkisi?
“D. Perinçek: Devletin artık bölgede askeri dayanağı dışında bir 

gücü kalmamış. Askeri gücün ulaşamadığı ya da tek başına kontro-
lü sağlamaya yetmediği yer ve durumlarda boşluğu aşiret reisleri, 
ağalar, beyler dolduruyor. Onlara açık ve resmi anlaşmalarla dev-
let adına hareket etme yetkisi verilmiş. Bilindiği gibi, devlet eski-
den, hâkim sınıf karakterinden dolayı, bölgede toplumsal ve siyasal 
ilişkiler alanında bunlara dayanıyor, bunlara destek oluyordu. Öte 
yandan Cumhuriyet’in ilk yıllarında çıkarılan aşiret reisliği, ağa-
lık, beylik gibi unvan ve statüleri hiç değilse resmi düzeyde kaldı-
ran yasalar vardı. Burjuva cumhuriyetçi ideoloji nedeniyle, devlet 
aşiret reislerini resmen muhatap almıyor, yasal toplumsal statüler, 
kurumlar vb. olarak tanımıyordu. Bunları evrimci kapitalist ge-
lişmenin yavaş ve kendiliğinden burjuvalaştırma yoluyla tasfiyesi 
sürecine terk etmişti. Şimdi devlet, ağalığı, aşiret reisliğini, açıkça 
ve resmen muhatap aldı. Bölgede görevli generaller, aşiret reisle-
riyle güvenlik toplantıları yapıyor, tutanaklar imzalıyor, yeminler 
ediyorlar. Valiler, kaymakamlar, aşiret reisleri ile devleti temsilen 
görüşmeler yapıyorlar, devlet adına aşiret ilişkileri düzenliyorlar 

[9] İmralı Tutanakları, 3 Nisan 2013.
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ve bunları kamuoyuna da açıklıyorlar...
“A. Kılıç: Evet geçenlerde televizyonun 20.00’daki ana haber bül-

teninde, hem de önemli haberler arasında ve görüntülü olarak, ya-
nılmıyorsam Van valisinin hasım iki aşireti barıştırma töreni veridi... 
Otorite ve kontrolü onlara dayanarak sürdürme siyaseti, aşiret reis-
liğini, devlet televizyonunun gözünde generallik, nahiye müdürlüğü 
filan gibi resmi bir statü ve unvan durumuna getirdi.

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

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

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

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

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

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

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

“En uç, en ileri mücadele biçimlerine kadınlar giriyor. Bu aynı 
zamanda, mücadelenin toplumu değiştirdiğini ve geleneksel ilişki-
leri parçaladığını gösteriyor. Türkiye’de kamuoyu, hele bir kısım 
sosyalistler dikkat etmiyor; orada bir anti-feodal devrim yaşanı-



57

yor. Cumhuriyetin yapamadığını şimdi orada yoksul köylüler yapı-
yorlar. Toprak ağalığı, şeyhliği paramparça ederken, kadın-erkek 
ilişkilerindeki geleneksel köstekleri de adım, adım parçalıyorlar. 
Herkes işin milli yönüne, askeri cephesine bakıyor. Hareketin de-
mokratik özgürleştirici yönünü görmüyorlar. Özellikle altını çizi-
yorum: Kadın-erkek eşitliği ile bugün en köklü anti-feodal geliş-
me, yoksul köylü mücadelesiyle oluyor. Yani birey’i, özgür birey’i, 
ayağa kalkan köylü yaratıyor. İstanbul’dan, yorgun, bırakmış 
kimseler aracılığıyla ‘kolektif mücadele insanı kişiliksizleştirdi, 
ezdi’, özgür bireyler yerine ezik insanlar üretti.’ filan gibi edebi-
yatlar yapıladursun; birey’in özgürleşmesi adına kolektif mücadele 
düşmanlıkları yapıladursun, işte özgür birey’in en olmadığı yerde 
onu yaratan da kolektif mücadele. Adam bir kolektif içinde olduğu 
zaman, sırt sırta verip birleştiği zaman ayağa kalkabiliyor ve itiraz 
edebiliyor. İtiraz ettiği zaman da adam doğuyor, adam oluyor. İti-
raz etmeyen, boyun eğen, maraba ve yanaşma, jandarmadan kor-
kan, kaymakamın önünde iki büklüm olan adam, özgür-birey değil 
ki. O bireyi mücadele içindeki kolektifler yaratıyor, özgürleştiriyor.

“Toplantılarımıza gelince... Kadın katılımı azdı, çok azdı. Diyarba-
kır’da geniş bir kadın katılımı vardı, ama diğer yerlerde azdı. Van’daki 
toplantıda sinema salonunda herkesten söz aldık, bir dahaki toplantı-
ya herkes eşiyle, kızlarıyla, kadın akrabalarıyla gelecek diye...

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

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

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

yalist Parti hızla gelişiyor oralarda, Kürt Ayaklanması geliyor…
PKK’ye bundan daha iyi bir güzelleme yapıldığını herhalde pek 

görmedik. Şimdiki Sevrciler, İbrikçiler bu kadar yetenekli olmadıkları 
için… Bu kadar eğitimli değiller, böyle başarılı güzellemeler yapamı-
yorlar. Çok kaba onların yazıp çizdikleri.

O zamanki çizgisi neymiş, arkadaşlar?
PKK, tarihinin her döneminde şu yazıya imza atar mı?
Atar.
Ve şimdiki Doğu Perinçek, buradaki görüşlerinin 180 derece karşı-
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sında mı?
Karşısında.
İşte bin kalıplılar derken, kalıplarından biri de bu, arkadaşlar.
Başlangıçta, 12 Mart öncesinde Kürt dostu, 12 Eylül öncesi Kürt düş-

manı, PKK düşmanı. 12 Eylül’ü açıktan savununca da tecrit ediliyor, do-
ğal olarak Sol Ortamdan. Bu tecritten kurtulmak için sonradan, 1985’ten 
sonra yeniden PKK’ye yanaşıyor. Çünkü nasıl kurtulabilirim, bu tecridi 
nasıl yırtabilirim, diye düşünüyor. Çözüm olarak da PKK’yi görüyor. 
PKK’ye yamanırsam Abdullah Öcalan beni kurtarır, diyor, yanaşıyor.

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

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

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

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

Nurullah Ankut Yoldaş: Arkasına taktı evet. Ali Başkan o görüş-
melerin içindeydi. HÖC bile gitti korkusundan, Doğu Perinçek’in ön-
derliğinde Gaziosmanpaşa’da yapılan 1 Mayıs’a. Ali Başkan yürüttü 
görüşmeleri o zaman. HÖC’ün temsilcisi de, o zaman görüşmeleri ya-
pan kişi şu anda sağ. Sözleştik biz. Sadece HÖC ve biz gitmeyecek-
tik. 1970’ten bu yana (CIA Sosyalizmi, dedi bunlar için Usta’mız) biz 
ilişkilerimizi kestik bu hareketle. Ama bütün Sol peşine takıldı. Çünkü 
Abdullah Öcalan, Bekaa görüşmesi sonrasında dergilerinde, gazetele-
rinde; “Doğu Perinçek iyi yolda, gelişiyor” diye yazılar yazdı. Bugünün 
ibrikçileri de tabiî hiç olmamış saydılar 12 Eylül’deki ve daha önceki 
ihanetlerini, Doğu Perinçek’in peşine takıldılar yeniden. HÖC’ün tem-
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silcisi 1 gün önce mi geldi Ali Başkan?
Ali Başkan: Evet son gün geldi. O da akşam. Sözleştik, 1 Mayıs’ı 

Saraçhane’de kutlayacaktık.
Nurullah Ankut Yoldaş: Saraçhane’de kutlayacaktık ikimiz 1992 

1 Mayısı’nı. HÖC’ün sözünden dönme gerekçesi de şuydu: Ya, polisin 
bize nasıl sert davrandığını biliyorsunuz. O bakımdan biz böyle tecrit, 
dışarıda, az bir güçle yapmayalım, orada kalabalığın arasına girelim.

E, şimdi gençleri de Okmeydanı’nda ne diyorlar?
Ellerine tahta tüfekler alıp: “Titre Oligarşi Parti Cephe Geliyor”.
E, sen 1 Mayıs’ı Saraçhane’de yapmaya cesaret edemiyorsun 

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

bunları tabiî. Ama bizler yaşadığımız için, bunları size aktarmakla mü-
kellefiz. Sorumluluğumuz bizim geçmişimizi neyse öylece sizlere tanıt-
mak, anlatmak, bilgilendirmek… Çünkü geçmişi olmayanın geleceği 
de olmaz. Herkes ne ise gelmişiyle geçmişiyle ortaya çıkacak.

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

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

Bazı dışımızdaki iyi niyetli olmakla birlikte bilinçsiz arkadaşlar da 
diyor ya, tamam işte yan yana gelmek lazım, güçleri birleştirmek lazım. 
Bugün, yan yana gelmek zamanıdır.

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

ketine karşı ihanet çizgisini izledim. Suç işledim ben. Türkiye Devrimci 
Hareketinden ve Halkından özür diliyorum. Beni affetsin, derse, gelir, 
dedik. Kaldı ki şu anki çizgisi de çok somutça görüldüğü gibi, ihanetle 
doludur. Cezaevinden çıkar çıkmaz Tayyip Erdoğan’a sarıldı. Fethul-
lah’a karşı onunla ittifak etti. Son 1 Mayıs kutlamalarında CIA yapımı 
Türk-İş’le beraber Tayyip’in meşru saydığı bir alanda yani Kadıköy’de 
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yer aldı. Taksim’e giden gerçek devrimcileri de aşağılık suçlamalarla 
karalamaya çalıştı. Tayyip ağzıyla konuştu. Vb. vb...

Devrimcilikte birliğin şartı bu. Kimse yanlışın, ihanetin üstünü, öyle 
kedinin pisliğini örttüğü gibi örterek kendini temize çıkarmaya kalkma-
sın. Kalkarsa birlik de olmaz, içtenlik de olmaz, yol da yürünmez.

Biz o yüzden teorimizde, hattımızın savunulmasında, gerçeklerin 
ortaya konmasında titiziz, ısrarlıyız. Bizi bazı bilinçsiz arkadaşlar, sek-
ter olarak, uzlaşmaz olarak görebilirler ama böyle birlik olmaz. Herkes 
gelmişiyle geçmişiyle neyse öylece, hiç kaçamaksız, hilesiz ortaya ko-
yacak kendisini ilkin.

Bir sporcunun bile, bir güreşçinin, bir boksörün, bir futbolcunun, 
takımın kariyeri denince; geçmişte kazandığı galibiyetler, yenilgiler, 
beraberlikler yazar, arkadaşlar. Oradan öğrenirsin sen onun kariyerini 
geçmişini. Sporda bile bu ahlâk var. Açın interneti, belli spor karşılaş-
malarına bakın; boks olsun, futbol olsun çıktı mı sporcular; kazandığı 
maçlar, kaybettiği maçlar, nasıl kazandıkları yazılıdır.

Devrimcilikte niye geçmişini gizliyor insanlar?
Yok, böyle bir şey. Böyle bir şey olmaz. İnsanlık da olmaz bu. Hata-

dan arınmanın tek yolu var: Samimi olarak açıkça, netçe, hiç kaçamak 
yapmaksızın özeleştiri yapacaksın. Hatanı ortaya koyacaksın. Hiç küt-
leştirmeden, küçültmeye kalkmadan, önemsizleştirmeye kalkmadan.

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

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

de girmeyeceği kalıp, etmeyeceği ihanet yoktur… NATO’yu, Ameri-
ka’yı, Faşist Diktatörlükleri savunmaktan tutun da türban savunucu-
luğuna, Mustafa Kemal ve Laik Cumhuriyet düşmanlığına varıncaya 
kadar... Hangi meseleyi ele alsak mutlaka o meseleye ilişkin iki zıt ucu 
da savunmuştur bu adam. Kürt Meselesi’nde olduğu gibi; bazen gider 
gider gelir. PKK’ye düşman olur, dost olur sonra, yeniden düşman olur. 
İP çizgisi budur.[10]

[10] Not: Doğu Perinçek ve PDA’ya ilişkin alıntı yaptığımız belgeler biri hariç; 1978-79 
yıllarında çıkarmış oldukları günlük Aydınlık Gazetesi’nin profesyonel çalışanlarından 
olmuş, sonradan bunlardan kopmuş Turgut Balya adlı şahsın http://www.turgutbalya.
com adlı internet sitesinden alınmıştır.
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Tarihin akışı bizi haklı çıkaracak
Kazanan mutlaka halklar olacak

Yoldaş’ımız, şimdi çok haklı olarak, Pınar Yoldaş’ımız; süremizi 
aştık Hoca’m, genç yoldaşların da sunumları olacak, diyor. Onlar hazır-
landılar, emek çektiler, onların zamanını alırsak ben de rahatsız olurum, 
onları da üzmüş oluruz. Haklı olarak üzülürler arkadaşlar, diyor. O ba-
kımdan sözü bağlamak gerekiyor:

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

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

Ha, önümüzde gelecek karanlık günler var, dedik. Sadece hazır ol-
mamız, soğukkanlılıkla o günleri karşılamamız ve bulanıklığa düşüp, 
zihin karmaşasına düşüp, tereddüt geçirmememiz için bunları görme-
miz gerekir. Yoksa o günlerde de yolumuzu bulacağız, umutsuzluk yok. 
Ne yapalım, gücümüz bugün bu kadarına yetiyor ama sonunda daha 
fazlasına yetecek, kitleselleşeceğiz giderek.

Ve hattımızın doğruluğuna o kadar inanıyoruz ki, eninde sonunda 
devrime bu Ustaların öngördüğü yoldan ve Ustalardan bayrağı devral-
dıktan sonra, bizim o teorinin ışığında izlediğimiz yoldan gidilecek, 
zafere oradan varılacak. Bizim dışımızda başka bir yol yok, arkadaşlar. 
Başka bir devrimci hat, başka bir devrimci yol yok. O bakımdan geliş-
mek için, güçlenmek için olanca gücümüzle çalışmamız gerekir.

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

“Yetki ve sorumluluk kendiliğinden veya kuru kıdemle alın-
maz. Yalnız ve ancak, yaratıcı BİLGİ-DENEYİM-ENERJİ’ye, da-
ima bir kararla verilir ve yine bir kararla geri alınır. Hiçbir görev, 
hiçbir partiliye şahsî hiçbir imtiyaz bağışlamaz. Partinin en alt ka-
demesindeki organ üyeliği işi, en şerefli faaliyettir.”

Bilgi, deneyim, enerji... Üç önemli kriter ortaya koyuyor Tüzüğü-
müz. Bu ölçütler de bizim tüm kapasitemizi devrimci hareketin mese-
lelerini çözmek ve onları hallederek devrimci hatta yürümek için kul-
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lanmamızı emreder.
Bunu yapmazsak; hem Usta’mızın öğrenciliğine layık olamayız, 

hem de Partimizin Tüzüğüne uygun davranmış olmayız. Sorumluluk-
larımızın gereğini, bizden beklenenleri, istenenleri bütün kapasitemizi 
kullanarak yerine getirmek zorundayız. Başta en kıdemli arkadaşlar ol-
mak üzere, en kıdemsiz arkadaşlara kadar… O zaman başarırız, arka-
daşlar. Başarmamak için hiçbir sebep yok.

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

O günleri görmesek bile Tarihin sayfalarına altın harflerle mücade-
lemiz ve kimliklerimiz yazılacak.

İnsanlığın en yüce örneklerini vermiş devrimci insanlar bunlar diye-
cek Tarih. Daha başka ne isteriz arkadaşlar?..

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

Halkız Haklıyız Yeneceğiz!

(Sloganlar: Halkız, Haklıyız, Kazanacağız… Kıvılcımlı Yaşıyor 
HKP Savaşıyor… Davamız Halkların Kurtuluş Davasıdır… Yaşa-
sın Halkın Kurtuluş Partisi… Alkışlar…)
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Ek[11]

[11] CIA’nın Nikaragua’daki Devrimci Hükümete karşı örgütlediği Kontralara ve ge-
rici güçlere sabotaj ve suikast yöntemlerini öğreten karşıdevrimci broşürünü, 4’üncü 
dipnotta da belirttiğimiz gibi, İspanyolca metinlerin Türkçelerini de ekleyerek aynen 
yayımlıyoruz.
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Ülkesini seven ve özgürlüğünü her şey-
den değerli gören bütün Nikaragualılar- er-
kekler, kadınlar, genç ve yaşlılar, çiftçiler, 
işçiler- Nikaragua halkının yıllarca savaşıp 
uğrunda kan döktüğü gerçek Sandinist Dev-
rimi gaspedenlere karşı son savaşa katılmak 
için kendilerini nasıl adayacaklarını, bu uğur-
da nasıl hizmet edeceklerini kendilerine sor-
malıdırlar.

Bazıları günümüzün silahlı mücadele-
sinin, sadece devletlerde veya Moskova 
tarafından silahlandırılan terörist gruplar-
da bulunan ekonomik kaynaklar ve askeri 
araç-gereçler gerektirdiğini düşünebilirler. 
İlla ki her devletin kurmaya mecbur olduğu; 
kaynakların, zamanın ve yatırımların minimal 
kullanımıyla, pahalı ve gelişmiş araç- gereç 
kullanmaksızın zarar verilebilecek hatta yok 
edilebilecek bir altyapı vardır.

Bundan sonraki sayfalarda faydalı sabo-
taj teknikleri yer alır. Bunların çoğu makas, 
boş şişeler, torna vidalar vs. basit ev araçlarıy-

la yapılabilir. Bunlar son derece güvenlidir ve 
kullananlara en ufak bir zararı yoktur. Yapan 
kişiye araç- gereç kullanımı konusunda hüner 
ve uzmanlık gerektirmez.

Bir savaşçı bunların çoğunu beraber çalı-
şacak bir başka kişiye ya da önceden yapacağı 
detaylı bir plana ihtiyaç duymadan yapabilir. 
Bu eylemler fırsat bulunan her an doğaçlama 
bir şekilde yapılabilir. Bu kutsal amacımız 
çerçevesinde daha çok sabotaj eylemi ger-
çekleştirebilmek için daha çok kadın ve er-
keğin saflara katılması gerekir. Fakat gerekli 
dikkat gösterilmeli, ancak kaçınılmaz olduğu 
takdirde bu sabotaj eylemleri hakkında başka 
insanlar da bilgilendirilmeli ya da eyleme ka-
tılmalıdır.

Yukarıda bahsedildiği gibi bu el kitabın-
daki teknikler bireysel sabotaj düzeyindedir 
ya da hücresel -hücrede ikiden fazla kişi ol-
mayacak şekilde- yer altı mücadelesi için uy-
gundur.

MARKSİST ZULMÜN ÖNÜNÜ KESMEK İÇİN
ÖZGÜR NİKARAGUALI NE YAPABİLİR?
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Yirmi Üçüncü Kitap[12]

Asla tereddüte düşmeyeceğiz
Asla kararsızlığa düşmeyeceğiz

[12] Hikmet Kıvılcımlı’nın bedence aramızdan ayrılışının 44’üncü Yıldönümünde (2015) 
yapılan Anma Konuşmasıdır.
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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 bi-

zim konuşmalarımız gibi, ABD Emperyalizminin BOP planını doğrudan 
hedef alıyordu. Tetiği çeken zavallı piyon kimdir? Bu önemli değil ama 
ona o emri veren ABD Emperyalistleridir, onların casus örgütleridir.

Önderimiz, Usta’mız Kıvılcımlı’nın bedence aramızdan ayrılırken 
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-
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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, 
gerici 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.

Gerçek anlamda milliyetçi olmak
sosyalist olmaktır

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.

İşte bu sebepten biz sadece sosyalistiz dedik mi, her şeyimizi anlat-
mış oluyoruz.

(Slogan: Kahrolsun Emperyalizm Yaşasın Sosyalizm...)
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Tarihte üç tür sosyalizm vardır
Saygıdeğer 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, Güney 
ve Batı Afrika’da sömürgeciler gelip buraları sömürgeleştirinceye ka-
dar devam etmiştir İlkel Komünal Toplum yaşamaya. Amerika’ya oldu-
ğu 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.

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-



84

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 
satmam, 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.
Nurullah Ankut Yoldaş: İmha edecekler değil mi Sait onu da?
Sait Kıran Yoldaş: Evet Hoca’m.
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Tayyipgiller gerçek Müslüman değil,
Amerikan yapımı din bezirgânıdır

Nurullah Ankut Yoldaş: Tabiî, tabiî... Onlara yaraşan o. İnsanların 
gerçekle bağını koparmak, insanları yalan, sahte bir dünyaya mahkûm 
etmek… Ve hep söylediğimiz gibi, onlar halkımızın cehaletini ve sefa-
letini 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 Sarayın 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. Muhammed’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. 
Ya bu dünya hayatını seçeceksiniz, ya da Allah’ın ve Resul’ünün yolu-
nu seçeceksiniz. Seçiminizi yapın. Dünya hayatını seçecekseniz gelme-
yin. Allah’ı ve Resul’ünü seçerseniz öyle gelin.”, diyor.
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İşte o süreçte ziyaret ediyor Hz. Ömer, Hz. Muhammed’i. İki kez 
kapısına geliyor, bağırıyor. Bir gariban görevli var, haber veriyor. Hz. 
Muhammed 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 yap-
tıysa onun boynunu kendi kılıcımla vururum, vuracağım.”, diyor. “Eğer 
böyle bir şey yoksa nedir bu mesele, onu öğrenmeye geldim ben.”, di-
yor. 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 hası-
rın izleri çıkmış. Diyor ki; “Ya Resulallah, sen ki Allah’ın Resulüsün, 
ahir zaman Peygamberisin, şu yaşadığın duruma bak. Habeş kisraları 
yani imparatorları saraylarda yaşıyorlar.”, diyor. Hz. Muhammed diyor 
ki; “Allah onlara bu dünyayı, bize ise öbür dünyayı verdi. O yüzden 
bizim seçimimiz budur .” Ve bir ay dolmadan eşlerinin hepsi gelip is-
yanlarından 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. 
Yoksa Avrupa’da hiçbir parti, 1950 sonrası, üst üste dört kez (burjuva 
partisi tabiî) seçim kazanamamış. Bir tek bu, dördüncü kez kazanıyor. 
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İşte sadece bundan...
Dikkat ederseniz, bu sebepten, biz bunların savunduğu dinin gerçek 

din olmadığını anlattık devamlı TRT’deki o kısa süreli konuşma-
larımızda. Çünkü insanlar senin yapacaklarından, vaat ettiklerinden hiç 
etkilenmiyorlar, onlar umurlarında değil. Biz sana cenneti kuracağız 
deyin, umurunda değil. Ben dinimi yaşayacağım, dinimin de temsilci-
si bu, diyor. Bu yüzden bunu göstermeye çalıştık biz. Bunların dinle, 
Kur’an’la, Müslümanlıkla ilgilerinin olmadığını tekrarladık, vurgu-
ladık. Bunların Amerikan işbirlikçisi hainler olduğunu vurguladık ve 
bunların Amerika, 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 İslamiyeti bir Tarihsel 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 de-

ğiliz biz. Emeğe tapınan Parababalarıdır. Çünkü emeğin karşılığını 
ödemeden, 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 İlkel Komünal Toplum demektir. Barbar insan, 
İlkel Sosyalist insan demektir. Barbar insan Tarih yazmaz. Osman-
lı’nın bile ilk Tarihçileri, 1400’lü yıllarda Tarih yazmaya başlarlar, bil-
diğimiz gibi. Çünkü okuma yazma bilmez. Ne Alparslan okuma yazma 
bilirdi, ne Osman Bey, ne Orhan Bey. Barbar insanın okumayla, yaz-
mayla ilgisi yok ki...

Sınıflı toplum insanları da çürümüş Medeniyetini gelip bir vuruş-
ta iskambilden şatolar gibi yıkan o İlkel Komünal Toplumun yiğit, 
mert insanlarını korkunç canavarlar olarak görür. Öyle tahayyül eder 
bilincinde, öyle düşünür, öyle yaratır. O yüzden Barbarı korkunç, kan 
dökücü insanlar olarak anlatır. Hâlbuki tam tersine; toleranslı, yiğit, 
doğasever, fedakâr, dürüst, mert insandır Barbar insan. E bunu bile 
öğretemedik biz Türkiye sol ortamına.

Hâlâ “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 palavrasıdır.”
(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 
olmak geçmez, bulunmaz. Onlar emperyalizmin yandaşı artık, devrim-
cilikle uzaktan yakından ilgileri kalmadı.
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“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 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 Başpınar’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 konu-

lardaki görüşleri ne?
Bilinmez yoldaşlar. Ben bunlara “siyasi yuvarlıklar hareketi” di-

yorum. Bunların bütün tezleri birer top...

(Alkışlar…)

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-
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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 olmadığı 
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-
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?..
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 “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 sonra-
sı, siyasi-ekonomik durumunu özetleyen, anlatan bir kompozisyon yaz 
deseniz, inanın şundan çok daha tutarlı, sistematik, aydınlatıcı yazı ya-
zar. İşte bu, sol laf söylemiş oluyor, izleyenler de devrimci önder diye 
dinliyorlar.

“Ondan sonra da soru cevap bölümüne geçildi söyleşinin.”, di-
yor Toplumsalses.

Sorular soruyorlar, akıl dane böyle cevaplar veriyor. Onlar da, a ne 



94

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 eş başkanlığındaki 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 Halife’nin tek meşru mirasçısı, savunucusuyuz
Tabiî bunlar bir de şeye mızıldanıyorlar. Biz TRT konuşmalarımızda 

anlattık ya; bunların Yezid-Muaviye İslam’ının, CIA Pentagon İslam’ı-
nın temsilcisi olduğunu; Kur’an’la, Hz. Muhammed İslamı’yla 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 



95

gönlünde de sosyalizm yatıyorsa onu niye ortaya koymayalım?
Niye bu anlamda biz Hz. Muhammed’in de meşru mirasçısı ve de-

vamcısıyız, demeyelim?
Geçenlerde  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...
Bak biz, Abdullah Bin Mübarek’in sözünü astık bütün parti şube-

lerimize 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 İslami söyleriz.
Hep aktarıyoruz, ne diyor Hz. Muhammed?
“Kazancının sadece kendine ve bakmakla yükümlü olduğun insan-

lara 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 
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:
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“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 
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:
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“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-

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. 
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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 

iki sözünü aktararak örnek vereyim ve bu konuyu geçeyim, yoldaşlar. 
Fudayl bin İyaz. Vefatı MS 803. Aşağı yukarı Abdullah Bin Mübarek’le 
aynı çağda yaşamışlar ve tanışırlar birbirleriyle. Sözlerini aktarıyorum:

“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.
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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 ta-
pınmamak 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-Yezid, 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 insanları istediği gibi kullanabilmek, yönlendirebilmek için 
“Yeşil Kuşak Projesi” çerçevesinde böyle bir anlayışla doktrine etti 
ABD Emperyalistleri insanlarımızı. Ve Tayyipgiller’in seçim zaferleri-
ni bu zemin 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.
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(Alkışlar…)

Ve gerçek İslam’ın, Kur’an’ın, Hz. Muhammed’in ve Dört Hali-
fe’nin tek meşru mirasçısı, savunucusuyuz.

(Slogan: Davamız Halkların Kurtuluş Davasıdır... Alkışlar…)

Tarihsel Devrim-Sosyal Devrim farkını bir biz biliriz
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 Mark-
sizmin ruhunu anlayabilirler, ne Leninizmi anlayabilirler, ne Türki-
ye’yi, ne Osmanlı’yı anlayabilirler... Ne insanlığın başından neler geç-
tiğini 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…)
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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 düşünce sistemi de 
oluştu. Buna Ütopik Sosyalizm diyoruz biz. Yani ahlâki anlayış yönün-
den sosyalizmin savunulması, ahlâki değerler olarak sosyalizmin savunul-
ması 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 onaylamadığı için yıllarca hapis yatırılır 
ve sonunda idama götürülür. Yoksa kralın ahlâksızlığına; “evet meşrudur”, 
dese, serbest bırakılacak ve dokunulmayacak. 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 kesilmesin.”, der. Yani bu kadar rahattır, bu kadar savunduğu 
yoldan, yolunun doğruluğundan emindir ve bu kadar cesurdur. Onu ilerde 
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 
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.
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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 Komunayı, o Komünist Toplumu (Paris Komunası 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 
Komunayı 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 
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. 
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Devrimci Parti Leninist İlkelerden 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.

Ondan uzaklaştığınız anda çürümeye başlarsınız. Kitlelerle aranızda-
ki 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 
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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.

HKP Leninist Parti İlkelerinin 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, 
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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 Tayyipgiller 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 
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. 
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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 IŞİD’çilerden zerre farkları yok. Gerek görünüm, gerek 
davranış olarak.

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 getirdiler.
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-
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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 kilo-

metre içinde Rus uçağını vuran F16’ların. Rusya, şimdi sınırın 2 kilo-
metre kenarından başlayarak süpürüyor Ortaçağcıları, ÖSO’cuları, Tay-
yip’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, 
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.



108

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 vurmu-
yor. Ayrıca birkaç tanesi Büyük Ada’dan daha büyük olan 16 tane Ege’de-
ki ada, Yunanlılar tarafından işgal edildi. Gıkı çıktı mı Tayyipgiller’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.

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 titreyen dizler,
Kaçak Saray’da koruma ordusuyla ancak yaşıyor
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 
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Kaçak Sarayda 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-
yor. Hepsi böyle, hepsi böyle... Farklı olan yok ki.

Ama biz 12 Eylül’de 146’dan yargılanıyorduk, idamla yargılanıyor-
duk. O kaçaklık günlerimizde çantamızda taşıdığımız notlarla “12 Eylül 
Nedir?” savunmamızı yazdık. Okumuştur bazı yoldaşlar. 1985 Mayı-
sı’nda değil mi kaleme alınış tarihi. Ve o günlerde yoldaşlarla yaptığımız 
bir toplantıda, davalar açılıyor 146’dan bize, aynen söylediğimiz 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 kararlığı-

mızı ve irademizi pekiştirdik, netleştirdik, altını çizdik, arkadaşlar. O 
bakımdan bizi düşman ilan ediyorlar değil mi, partimizi?

O onurdur bizim için.
Mahmut Gümüş Yoldaş: IŞİD’den daha tehlikeliymişiz.
Nurullah Ankut Yoldaş: Evet, evet. Onurdur bizim için.
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Evet, biz bölgemizde ABD Emperyalistlerin ve yerli işbirlikçi hain-
lerin tek düşmanıyız. En büyük düşmanıyız

(Alkışlar…)

Ve sonunda onları mutlaka yeneceğiz. Tarihin çöplüğüne atacağız 
onları.

(Slogan: Kahrolsun ABD AB Emperyalizmi... Alkışlar…)

HKP’ye 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.

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 “İki 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 sonuna 
kadar. Biz, bunu bildiğimiz, anında gördüğümüz için hareketin tama-
mında etkili olup ona bir yön verebilmek için, gerçek bir devrimci ka-
nala akıtabilmek için bütün illerde, bütün gücümüzle çalıştık, çırpındık. 
İşte bu sebepten yoldaşlarımız hep polis çemberleriyle göğüs göğüse 
mücadele ettiler. Fakat ne yazık ki, hareketin tamamını yönlendirecek 
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 
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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 
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 
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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.
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 şeyi-
miz yok, diyoruz. Görev bizim omuzlarımızın üstünde. Yani sosyalizm 
böylesine önemli bir şey insanlık için. İnsan olma-olmama ikilemini 
ortaya koyuyor bu soru. Ya sosyalist olup gerçek insan olacağız, ya 
sosyalizme karşı olup insanlığa, insanlık davasına karşı olacağız, in-
sanlıktan 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…)
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Bize biraz ne diyelim?..
Dinleyicilerden: Uymaz.
Nurullah Ankut Yoldaş: Uymaz mı, diyelim. Peki, öyleyse ömrü-

müz olur, uyarına da gelirse aşk şiiri de okurum.

(Alkışlar…)

Şimdi Aşık 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!)





Yirmi Dördüncü Kitap[13]

Her türlü zulme gözünü kırpmadan göğüs geren 
Hikmet Kıvılcımlı’nın yolundayız

[13] Hikmet Kıvılcımlı’nın bedence aramızdan ayrılışının 45’inci Yıldönümünde (2016) 
yapılan Anma Konuşmasıdır.
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Sema Olkun Kopal Yoldaş:
Şimdi hepimizin sabırsızlıkla beklediği bölüme geçiyoruz değerli 

arkadaşlar.
Gerçek insan, gerçek devrimci, Hikmet Kıvılcımlı Usta’nın müca-

dele arkadaşı, teorik ve pratik geliştiricisi, devamcısı; doğayı, insanlar, 
hayvanlar ve bitkilerle bir bütün olarak gören gerçek bir hayvansever.

Cesaretiyle bizleri yüreklendiren, kafamızda en küçük bir soru işa-
reti bile kalmamacasına bir projektör aydınlığıyla yolumuzu aydınla-
tan, Partimizin teorik ve pratik önderi Halkın Kurtuluş Partisi Genel 
Başkanı Sayın Nurullah Ankut’u konuşmasını yapmak üzere kürsüye 
davet ediyorum.

(Alkışlar… Yaşasın Halkın Kurtuluş Partisi… Alkışlar… Kah-
rolsun ABD-AB Emperyalizmi… Alkışlar…)

Nurullah Ankut Yoldaş:
Sevgi ve Saygıdeğer Arkadaşlarım,
Genç yoldaşlarımın bana yönelik övgü dolu sözleri karşısında mah-

cup oldum, yüzüm kızardı gördüğünüz gibi. Böyle şeylere alışık deği-
liz, yoldaşlar.

Ön sıralarda İşçi Sınıfımızın yiğit, mücadeleci yoldaşlarını görmek 
ayrıca beni daha da mutlu ediyor. Çünkü daha önce de söz etmiştim. Biz 
de köylü çocuğuyuz, sekiz yaşımızda köyden şehre göçtük. Babacığım, 
anneciğim kıran artığı şu çocuğu okutalım, adam edelim anlayışıyla 
şehre geldi. Yoksul mahallede oturduk. Yoksul insanların ne acılar çek-
tiğini, önlenebilir hastalıklardan dolayı çocuklarının, gençlerinin nasıl 
ölüp ölüp gittiğini yaşayarak yanı başımızda gördük, acılarını yüreği-
mizde duyarak tanık olduk.

İlkokulu bitirdiğim yıl, 1958 yılı, Karacığan Kiremit Fabrikası’n-
da işçi olarak çalıştım yaz tatilinde. 1959 yılında Orta bir öğrencisiy-
dim, yine yaz tatilinde Karacığan Kiremit Fabrikası’nda çalıştım. Ve 
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sigortalılığım da o yıl başlar. 1959 yılında Karacığan Kiremit Fabrika-
sı’nda işçi olarak çalışmamdan dolayı sigortalandım, yoldaşlar.

Sonra yaz tatillerinde tuğla ocaklarında çalıştım. Daha sonra, tanıdı-
ğımız bir inşaat ustası aracılığıyla yaz tatillerinde hep inşaatlarda çalış-
tım. Karo, fayans yani seramik döşemeciliği işinde çalıştım. Şu anda da 
usta sayılırım seramik döşemeciliğinde, arkadaşlar, o düzeye geldim.

Lise son sınıfta sömestr tatilinde yine inşaatta çalıştım. Konyalı yol-
daşlarımız bilir, eski stadyumun karşısında Horozlu Han sitesi vardır. 
Onun İstasyona bakan tarafında Hazım Toydemir adlı bir müteahhidin 
yirmi dairelik inşaatında karo fayans döşemeciliği yaptık on beş gün 
tatilde, arkadaşlar.

Bu bakımdan Üniversite eğitimi için İstanbul’a gelince ve Bilimsel 
Sosyalizmle tanışınca hemen benimsedim. Ki ondan önce de Konya’da 
kendimi İslamiyetçi Sosyalist olarak tanımlıyordum, burada Mark-
sizmle tanıştık. (Konuşmacı arkasındaki Marks’ın fotoğrafını göstere-
rek) Teorimizin kurucusu, yoldaşlar.

Aslında unuttum, bir kitabından bir bölüm okuyacaktım size. Marks 
da yoksulluk içinde yaşıyor. Dahi. Üniversiteyi hep birincilikle bitiri-
yor. Avrupa ve dünya çapında bir felsefeci ama buna rağmen komünist 
ideolojiyi oluşturduğu için her taraftan dışlanıyor ve bütün hayatı acılar 
içinde ve yoksulluk içinde geçiyor. Yani çocuklarını geçindirecek, on-
lara gıda alacak para bile bulamıyor. Açlıktan, hastalıktan ölen oğlunun 
cenazesini kaldıracak cenaze masrafını karşılayacak kadar bile parası 
yok, yoldaşlar. O denli acılar içinde, yoksulluk içinde ömrünü tamamlı-
yor. Can Yoldaşı Engels’in babasının ticaret şirketinden, ki babası ölün-
ce Engels yönetici olarak onun başına geçiyor, oradan aktarılan sınırlı, 
cüzi yardımlar olmasa yaşaması mümkün olmayacak.

İşte böyle bir önderin teorisiyle karşılaşınca, bir anda, insanlığın 
gerçek kurtuluşunun nerede olduğunu elle tutarca görüp kavradık. Ar-
dından da tabiî bir işçi çocuğu olan Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı ile 
tanıştık. Hikmet Kıvılcımlı’nın yaşamı da yoksulluk içinde geçmiştir. 
Yol Anıları’nda anlatır; 22,5 yıllık cezaevi hayatı, işçi annesinin ve tey-
zesinin kendi geçimlerinden biriktirebildikleri o kırık kırsığı cezaevine 
yiyecek, yemek ya da gıda maddesi olarak göndermesiyle geçmiştir 
Önderimizin de.

Oysa çok başarılı bir hekim. Psikiyatrinin Türkiye’de kurucuların-
dan, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinin ünlü başhe-
kimi Mazhar Osman’ın Asistanı. En gözde Asistanı. Ama 1925 Ko-
münist Tevkifatı’nda içeriye alınıyor ve ondan sonra mesleğini yapma 
imkânı verilmiyor, yoldaşlar.
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İşte halk için kendisini adayan; her türlü zulme, acıya gözünü kırp-
madan ve duraksamadan göğüs geren bu insanların yolunu görünce, in-
sanca yaşamak sadece bu yolu izleyerek yaşamakla mümkün, dedik biz 
de yoldaşlar. Ve o zaman yani 1968 yılında yolumuzu seçtik. O yıldan 
bu yana da önderlerimizden devraldığımız teorik, pratik mirası ve şanlı 
mücadele savaş bayrağını dalgalandırmaya devam ediyoruz, yoldaşlar.

(Alkışlar…)

Kavganın şartlarının
emrettiği şekilde davranacaksınız

Hep söylediğimiz gibi, cesaret de bir vatandır, yoldaşlar. Sıradan 
bir kişilik özelliği değildir cesaret. O vatana sahip değilseniz; hem in-
sani onurunuzu savunamazsınız, hem de maddi vatanınızı savunamaz-
sınız.

O zaman, kavganın şartlarının emrettiği şekilde davranacaksın. Yok-
sa böyle davranırsam ne gibi risklerle karşılaşırım, nasıl başım belalara 
girer diye düşündüğünüz anda, devrimcilikten vazgeçmiş olursunuz. 
Doğru yol nedir? Doğru tutum nedir? diyeceksiniz ve gözünüzü kırp-
madan o şekilde davranacaksınız.

İşte 15 Temmuz sonrası da “Ergenekon Operasyonu”nda mağdur 
konumunda olan ulusalcı, sözde Mustafa Kemalci (gerçekte değil) Ge-
neraller, Subaylar, ikisi hariç, arazi oldular. Biri; dostumuz Mustafa 
Dönmez, biri de; yazılarımızda söz ettiğimiz Türker Ertürk. Bu iki 
kişinin dışında hepsi Tayyip’in yanında saf tuttu.

Niye? 
Cesaretleri yetmedi. Tayyip tek başına kaldı, şimdi bunun karşısında 

bir mücadele yürütürsek yeniden Silivri’yi boylarız, bu sefer bizi kimse 
oradan çıkaramaz, diye düşündüler. Utançla izliyorum Parababaları ve 
yandaş medya ekranında Feto Şeytan Taşlama Ayinine ve Tayyip’e biat 
ayinine katılışlarını. Midem bulanıyor.

Ama bunların 1952’den bu yana NATO zihinlerini boşaltmış, man-
tıklarını almış götürmüş. “Ergenekon Davası” adlı CIA operasyonu da 
cesaretlerini bitirmiş. O yüzden 15 Temmuz sonrasında hepsi teslimi-
yete girdi.

Bizim dışımızda kalan sol ortama, ulusalcı ortama baktığımızda 
yine içler acısı bir durumla karşılaşıyoruz.

Sevrci Soytarı Sahte Sol dediğimiz, HDP/PKK yörüngesine girmiş 
ve 1960’lardaki, 1970’lerdeki çizgisinin 180 derece karşısına geçmiş 
yani emperyalizm karşıtlığından emperyalizm yandaşlığına geçmiş 
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sahte sol; zaten PKK ne derse onun yanındaydı. Onun özgür bir dü-
şüncesi, davranışı, tutumu yıllardan bu yana hatta on yıllardan bu yana 
kalmamıştı. Onların da genç yakışıklı sözcüsü Demirtaş ne dedi?

“Ordu içindeki kripto FETÖ’cüler ve Tayyip Erdoğan düşman-
ları yeni bir darbeye hazırlanıyor.”

Yani Tayyip’i, Tayyip’ten fazla savunma pozisyonuna geçiyorlar, 
yoldaşlar. Amiyane deyimle yavşıyorlar Tayyip’e. Yani biz seni bu ka-
dar düşünüp kolluyoruz, yeni bir darbeye karşı önlem al, şeklinde ya-
ranmaya çalışıyorlar.

Yine Bin Kalıplı’nın dergâhına girmiş bir zavallı, “Ergenekon Ope-
rasyonu” mağduru aynı şeyi söylüyor. Hani Apo’yu nasıl sorguladım 
diye ekranlarda, şurada burada nutuklar atıyor, kitaplar yazıyor… Yahu 
Amerika paketlemiş sana teslim etmiş.

Paketlenmiş teslim edilmiş adamı sorgulamada ne var yani, bunun 
neresi kahramanlık?

(Alkışlar…)

Kaldı ki Apo uçakta gözünü açtığı anda ne dedi?
“Bir hizmetim olursa yapmaya hazırım. Benim anam da Türk’tü za-

ten, Türkleri severim.”, dedi.
Böylesine diz çökmüş, teslim olmuş bir adamı sorgulamanın neresi 

bir kalite ortaya koyar?
Onlar da, FETÖ yeni darbe yapacak, diyorlar.
Bin Kalıplı ne diyor, o tekkenin şeyhi?
Tayyip Erdoğan şu anda milli mevzide, antiemperyalist mevzide, 

diyor. Biz de aynı mevzideyiz, onunla beraber mücadele ediyoruz, 
PKK’yi hendeklere gömdük, diye övünüyor. Yani gerçekle hiç ilgisi 
yok.

Oysa bütün Kürt illeri yakılıp yıkıldı.
Bunu kim yaptırdı?
Amerika.
“Açılım Süreci” denilen sürecin, yani o hendekleri bombalarla dol-

duran sürecin de mimarı Amerika’ydı. Bu “Hendek Savaşı” denilen 
savaşın, 2016 yılı 20 Temmuzu’ndan sonra başlatılan savaşın program-
cısı, planlayıcısı ve yürütücüsü de Amerika’dır.

Bu savaşla Türk, Kürt binlerce genç hayatını kaybetti; Kürt illeri 
yakılıp, yıkıldı, harabeye döndürüldü ve bu savaş iki halk arasındaki 
bin yıldan bu yana oluşmuş olan bağlara büyük bir darbe indirdi. Yani 
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hızla ayrıştırıldı halklar.
Ve bunun karşısında ne başarı elde edildi?
Hiç…
Kürt illerinde asker kışlasında tutsak, polis karakolunda tutsak. 

Eskiden dikkat edersek haberlerde devriye gezen askeri ekibe, time 
PKK’liler saldırdı ya da sıcak karşılaşma oldu, temasa girildi ve şu ka-
dar karşılıklı zayiat var, diye haberler alırdık. Şimdi hiç öyle haberler 
almıyoruz.

Nasıl haberler alıyoruz?
PKK kışlanın önünde bomba patlatıyor, karakolun önünde bomba 

patlatıyor. Ve kışlanın önünde patlatılan bombayla 18 şehit birden ve-
riliyor.

Yani bu neyi gösteriyor?
Kürt illerinin bütün kırsalı PKK’nin hâkimiyetinde, şehirler PKK’nin 

hâkimiyetinde. Sonuç bu. Amerika bunu öngörüyordu zaten.
Ama Bin Kalıplı’da, o tekkede yetişen insanlarda bunu görecek 

mantık yok, bilinç yok, bilgi yok, anlayış yok, namus yok, dürüstlük 
yok.

Bu adamla uğraşmayayım, diyordum, dikkat ederseniz kitabımız 
çıktıktan sonra da hiç konu etmedim ama şimdi bu ve bunun ekolünde 
yetişenler durup dinlenmeden elde ettikleri medya organları aracılığıyla 
halkımızda bilinç bulanıklığı yaratmaya çalışıyorlar. ABD Emperyalist-
lerinin işbirlikçisi, hain AKP’giller’i yurtseverlikle pazarlamaya çalışı-
yorlar. O yüzden kısaca da olsa değinmek istiyorum, yoldaşlar.

Bin Kalıplı Doğu Perinçek’in “Türk Ordusu Kuşatmayı Nasıl 
Yaracak?” adlı kitabı 2011’de basılmış.

Bakın burada ne diyor?

“ABD dolaylı olarak Türk Ordusuna uzun saldırılarda bulun-
du, değişik saldırılarda bulundu sonra da cepheden saldırıya geç-
ti.”

Ve aynen aktarıyorum:
“Cepheden taarruz stratejisinin en önemli unsuru kaleyi içerden 

çökertecek bir hükümetin hazırlanmasıdır. Tayyip Erdoğan, Abdul-
lah Gül ikilisi ABD tarafından bütünüyle bu amaçla iktidar koltuğu-
na oturtuldu. CIA’nın denetimindeki Rand Corporation adlı strateji 
kuruluşunun daha 1996 yılı sonunda Tayyip Erdoğan’ın başbakan 
ve Abdullah Gül’ün dışişleri bakanı yapılacağı yönündeki yayınları 
21 Ekim 1996 tarihli Aydınlık dergisinde kapak haberi yapılmıştı.”
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Hani Lenin der ya, kör bir köpecik bile burnunu oradan oraya so-
karken tesadüfen bazı noktalarda yiyecek, gıda maddesi bulabilir, diye. 
İşte Bin Kalıplı da aynen öyle, oradan oraya gezinti yaparken bazen 
böyle doğru tespitler yapabiliyor.

Ama bugün geldiği nokta, hatta 2013 sonundan itibaren geldiği nok-
ta, Tayyip’in safı yani bunun 180 derece karşıtı.

Yahu bunun yetiştiricisi, hamisi, planlamacısı, iktidara oturtucusu 
ve iktidarda tutucusu 14 yıldan bu yana ABD Emperyalistleri.

Böylesine teslim olmuş bir adam, “beni kubura süpürmeyin kulla-
nın” diye yalvaran bir adam nasıl antiemperyalist bir tutum takınabilir? 
Buna imkân var mı?

Hayır.
Oysa 15 Temmuz sonrası en büyük saldırısını yaptı bu iktidar, Ka-

çak Saraylı Reis ve onun AKP’giller’i. Türk Ordusu’nun geride kalmış 
unsurlarını darmadağın etti. Kışlalarını kapattı, boşalttı. Kışlalarının 
önünü iş makineleriyle, çöp arabalarıyla doldurdu. Ve FETÖ’cü diye 
tutukladıkları subayları çırılçıplak soydu külotlarına varıncaya kadar. 
Ters kelepçe vurup at ahırlarına doldurdu, işkencelerden geçirdi.

Ve geçen Ankara Barosu’nun kongresinde Selçuk Kozağaçlı, Çağ-
daş Hukukçular Derneği Başkanı açıklıyor. İşkence yoğun bir şekil-
de sürüyor, diyor. Hatta tecavüzler de sürüyor, diyor. Tecavüz sonucu 
kalın bağırsak ameliyatı olan hastalar biliyorum ben, diyor. Ve oradan 
öğreniyoruz tecavüzün bu boyutta olduğunu. Başka bir medya organı 
yazamıyor bunları. Ya yandaşlıktan yazmıyor ya da cesaretleri yetme-
diğinden yazamıyor.

Tecavüz, biliyorsunuz sadece cinsel organla yapılan bir fiil değil, 
işlenen bir suç değil. Hukukçu yoldaşlarımız var aramızda; metal, plas-
tik, ağaç benzeri malzemelerle de makata ya da cinsel organa sokulan 
şeyler aynen tecavüz sayılır.

Hastaneleri kapatıldı Ordunun, askeri liseleri kapatıldı, harp okulları 
kapatıldı.

Ve Milli Savunma Üniversitesi mi diyor, onun rektörlüğüne kimi 
getiriyor?

Yeni atadığı Erhan Afyoncu adlı müseccel Ortaçağcıyı. On yıllar-
dan bu yana Fatih Altaylı’nın yanında keser kaçığı Murat Bardak-
çı’nın şamar oğlanı olarak kullandığı gericiyi getiriyor. Yani subayların 
nasıl seçileceklerini birinci planda o belirleyecek.

Ordu diye bir şey kalmadı. Bilinçli dostumuz Mustafa Dönmez’in 
dediği gibi, ortada üniformayla dolananlar var. O gerçek anlamda Mus-
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tafa Kemal’in üniforması değil. Sünnet çocuğu üniforması o.

(Alkışlar…)

Bütün bu yıkımları, tahribatları yapan Kaçak ve de Haram Saraylı 
Reis ve onun AKP’giller’i, milli cephede olmuş oluyor.

Yüzüne tükürülür bu siyasetin. İflah olmaz bunlar. Yılanların her yıl 
deri değiştirdiği gibi, her birkaç yılda bir savunduğu görüşün tam kar-
şıtını savunmak ve görüş değiştirmek bunun belirleyici karakteristiği. 
Bunlardan uzun uzun söz etmiştik, yoldaşlar.

AKP, çıkar amaçlı bir suç örgütüdür
Peki, 15 Temmuz sonrasında kendilerini komünist, sosyalist, Gezi 

İsyancısı olarak tanımlayan küçükburjuva sol gruplarımız ve ortamımız 
ne yaptı?

O da sade suya tirit birkaç açıklamanın dışında bir şey yapamadı.
Hepsinin terimi bu: “15 Temmuz Fethullahçı darbe girişimi”.
Hayır, darbe girişimi diye bir şey yok!
Yahu darbe siyasi bir terim. Az çok kanunlara bağlı olarak işleyen 

bir iktidara karşı yapılan, halktan kopuk ve halkın çıkarıyla bir ilgisi 
olmayan bir askeri harekettir darbe.

Oysa biz 2002’den bu yana ne diyoruz AKP’giller için?
Çıkar amaçlı suç örgütü. Kriminal bir örgüt.
FETÖ ne?
O da benzeri. O da aynısı.
İki kriminal örgütün ganimet paylaşımı bu, ganimet paylaşım 

savaşı.
Darbe dediğiniz anda, bilerek ya da bilmeyerek, dolaylı ya da doğ-

rudan Kaçak Saraylı’nın yanında saf tutmuş ya da ona selam sarkıtmış 
olursunuz.

Hukukçu yoldaşlarımız var aramızda, hukuki terimle ne denir bun-
lara?

Müşterek fail. Suçun müşterek faili bunlar. Suçun planlanmasın-
da ve 15 yıldan bu yana icrasında yan yana, beraberce çalışmış ve 
aynı suçu eşdeğerde işlemiş, cürüm ortaklarıdır bunlar, müşterek 
faillerdir. O yüzden her ikisinin de Laik Cumhuriyet’i yıkmaktan dola-
yı, vatana, millete ve halklara ihanetten dolayı, ABD Emperyalistlerine 
yandaşlıktan dolayı, trilyonlarca dolar kamu malını hırsızlama yoluyla 
aşırdıklarından dolayı ve ülkemizde ve Ortadoğu’da on milyona yakın 
masum Müslüman halkın katledilmesinde ABD haydut devletiyle yap-
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tıkları işbirliğinden dolayı yargılanmalı gerekir.
(Alkışlar…)
Bunlar yoldaşlar, “Ergenekon Davası” adlı CIA operasyonunda 15 

Temmuz sonrasında da çok etkili bir araç kullandılar.
Neydi bu araç yoldaşlar?
Hukuk.
Bir saldırı, cinayet ve kandırma aracı olarak kullandılar hukuku. Ve 

büyük tahribatlarını bu yolla yaptılar.
Şu an İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Adem Sözüer, iki 

dönem de üst üste dekanlığını yapmış, dekan seçilmiş İstanbul Hukuk’a.
Yani bu ne olduğunu gösteriyor?
Yandaş olduğunu gösteriyor, değil mi arkadaşlar?
Zaten sosyal medyada bazı öğrencileri de, yandaş, diyorlar. Rize-

li. Kaçak Saraylı’nın hemşerisi. Kitap yazmış ve ünlü Alman hukukçu 
Hans-Heinrich Jescheck’ten aktarma yapıyor.

Jescheck, burjuva hukuku alanında, ceza hukuku alanında dünya 
çapında bir otorite, arkadaşlar. Türk Ceza Kanununun uyarlanması ve 
uygulanması konusunda da Türk hukukçularla işbirliği halinde çalışan 
bir otorite.

Bizim hukuk sistemimiz, hukukçu yoldaşlarımız bilir, Kara Avru-
pa hukukuna bağlı. Onun da günümüzde iki merkezi var: Almanya ve 
Fransa, yoldaşlar.

Bilindiği gibi, Cumhuriyetin kuruluş yıllarında hukuk sistemi oluş-
turulurken, Ceza Hukuku İtalya’dan, Medeni hukuk ise İsviçre’den ay-
nen alınmıştı. Fakat o geçmişte kaldı artık. Günümüzde hukuk fakülte-
lerimiz Fransız ve Alman hukuk fakülteleri ve oraların profesörleriyle 
ilişkidedirler ve onlarla birlikte çalışıyorlar. Yani otorite olarak bu iki 
merkezi tanımış oluyorlar.

İşte Alman ekolünün başında bulunan kişi Profesör Jescheck Max 
Planck Enstitüsü’nün de başkanlığını yapan kişi. Aynen şöyle diyor, 
Adem Sözüer de oradan aktarıyor:

“Hiçbir şey kişi özgürlüğünü, iptidai keyfiliğin ceza hukukunu 
bir güç aracı olarak kullanmasından daha etkili bir şekilde tehdit 
edemez.”

Ne kadar doğru bir tespit, değil mi yoldaşlar?
İşte Ceza Hukukunu bir güç aracı olarak kullandığı için NATO’nun 

ferasetlerini alıp götürdüğü, görünüşte Mustafa Kemalci Subayları kün-
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deye getirdiler. Oysa onların Mustafa Kemal’i anlamakla ilgileri yoktu. 
Zerrece anlamış olsalardı bu tuzağa düşmezlerdi.

Yine 15 Temmuz sonrasında Kaçak Saraylı da aynı aracı kullanıyor, 
değil mi yoldaşlar?

Yani hukuk falan bırakmadı gerçek anlamda. Bildiğimiz gibi, 2010 
Referandumu’yla birlikte artık adli sistemi AKP’nin hukuk bürosuna 
dönüştürdü. Bağımsız yargı diye bir şey kalmadı.

En son Kaçak Saray’daki Adli Yıl açılış rezaletlerine tanık oldunuz. 
Yine yeni hâkim, yargıç atama törenlerine tanık oldunuz. Midem bu-
landı benim. Üniversite bırakmadı, bilim bırakmadı. Yine rektörlerin 
oradaki o neşeli hallerine tanık oldunuz. Ayıp yahu… İnsan bu kadar 
küçülmemeli.

Yahu, oranın adı üstünde: Kaçak Saray. Mahkeme kararı var oranın 
kaçak bir yapı olduğuna dair, Sit alanı olduğuna dair, orada yapılaşma 
olamayacağına dair ve yıkılması, engellenmesi gerektiğine dair.

Yine namuslu Ankara Mimarlar Odası Başkanı kadın, saygıdeğer 
Tezcan Karakuş Candan sürekli takibinde bu işin.

Ama o kararlara rağmen Kaçak Saraylı ne dedi?
“Ne yaparsanız yapın orası bitirilecek, açılışını da yapacağım, içe-

riye de girip oturacağım.”, dedi. Yani ben hukuk mukuk, kanun manun 
sallamam, diyor.

Yahu sen Anayasa, kanun sallamadığın anda senin bütün sıfatla-
rın boş düşer. Sen bir çete liderinden başka bir şey olamazsın. Devlet 
adamlığı sıfatın bir anda biter.

Ama bunu bizden ve bir tek namuslu hukukçumuz YARSAV’ın Ku-
rucu Genel Başkanı, yiğit dostumuz Ömer Faruk Eminağaoğlu’ndan 
başka dile getirecek cesarete sahip olan bir hukukçuya tanık olmadık biz.

Tanık olan var mı, arkadaşlar? Tayyip Erdoğan da FETÖ’nün suç 
ortağıdır, yargılanmalıdır, diyebilen bir hukukçu var mı başka, bizim 
hukukçu arkadaşlarımızın ve Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun dışında?

Varsa duyan, bilen söylesin. Yok.
“Sayın Cumhurbaşkanım”, diye utanmaz arlanmaz, sözde Ergene-

kon mağduru Generaller mektup yazıyorlar Tayyip’e.
Yahu Cumhurbaşkanı yok ortada! Cumhurbaşkanı seçiminin yapıla-

bilmesi için o seçime girmek kriterlerine sahip bir adayın ortaya çıkma-
sı gerekir. Bu adımın diploması yok.

Öngörülen kriterlerin başında ne var?
Dört yıllık üniversite mezunu olmak. Yok bunun böyle bir diploma-
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sı. İki tane diploma gösterdi, ikisi de sahte. O zaman ortada yasal bir 
Cumhurbaşkanı yok. Bir suç örgütü lideri var. Çete hukukunu, hukuk 
diye millete yutturan bir despot var ortada.

İnsansak buna karşı çıkacağız, ortaya koyacağız. Koyamazsak, onu-
rumuzu dirhem dirhem yitiririz. Biz Kıvılcımlı’nın öğrencileriyiz. Bay-
rağı ondan devraldık ve bu kavgaya girerken kelleyi koltuğa aldık da gir-
dik. Yoldaşlarımız bilir; 1960’lı, 1970’li yıllar boyunca sokağa sanki bir 
çiçek bahçesine gidercesine bir rahatlıkla çıkıyorduk. Belimize silahımı-
zı sokup, mermiyi namluya sürüp, tetik emniyetine alıp öyle çıkıyorduk. 
Her an ölmeye ve öldürmeye hazırdık ve bu çok doğal bir durumdu bizim 
için. Hiç strese girmiyorduk, günlük yaşamımızın bir parçasıydı bu. Gün 
oldu üzerimize mermiler de yağdı. Gün oldu yanı başımızdaki yoldaşı-
mızı da kaybettik. İşkencelerden de geçtik. Ama asla ne yüreğimiz korku 
duydu, ne inancımız, kararlılığımız en ufak bir sarsıntıya uğradı.

(Alkışlar…)

O zaman kendisini cahil, bilinçsiz, yoksul insanlara Cumhurbaşkanı 
olarak, Reis olarak yutturmuş olan bu suç örgütü liderini, bir de onun 
ekibini teşhir etmek, ortaya koymak, bütün gücümüzle ona karşı savaş-
maktır görevimiz, yoldaşlar.

(Alkışlar…)

Devrimcilik bunu emrediyor bize bugün.
Alman Profesör devam ediyor:

“Tabiatı gereği haksızlık oluşturan bir şeyin kanuni bir kılıfa 
büründürülmesi o şeye hukuki bir nitelik kazandırmaz.”

Yani AKP’giller’in yaptıkları bütün düzenlemeler, bütün suçları-
na, vurgunlarına kanun kılıfı giydirmeye çalışmaları hukuki bir nitelik 
oluşturmaz; hukuk dışıdır bunlar.

Şimdi bu Adem Sözüer, bu aktarmaları yapıyor Jescheck’ten, bu ki-
tabı yazıyor: “Ceza Hukuku Uygulama Rehberine Giriş ve Pratik 
Çalışma Notu.”

Peki bu hukuk ilkelerini bilmiyor mu?
Biliyor. Ama onu savunmaya cesareti yetmiyor. O zaman ne mesleki 

onurunu, ne insani onurunu savunamıyor, sahip çıkamıyor.
Saygıdeğer yoldaşlarım,
Bu konulara 15 Temmuz’dan sonra hayli yer verdik. Bugün aslında 

başka bir konuda konuşmak istiyordum. Zamanımızı harcamadan (pek 
sınırlı zaten) ona gireyim isterseniz.
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Eğitimin amacı nedir?
Aramızda kıdemli, saygıdeğer eğitim emekçisi yoldaşlarımız var. 

Onların alanına gireyim. Bildiğiniz gibi benim de beş yıllık eğitim-
ciliğim, eğitim emekçiliğim var.

Eğitimin amacı nedir?
Buna muhakkak ki bütün eğitimci yoldaşlarımız kafa yormuştur.
Birincil planda zihni işletmek, özgürce işleyen bir zihne sahip ol-

masını sağlamak öğrencinin yani özgür bir akla sahip olmasını sağla-
maktır. Bu çok önemli bir şey.

Aslında karşılaştığımız her insan; ben aklımı özgürce kullanıyorum, 
der. Kimse aklının tutsak olduğunu, prangalara vurulduğunu, zafiyet 
içinde olduğunu, önyargılarının esiri olduğunu kabul etmez.

Ama insan beyaz bir kâğıt gibi tertemiz bir zihne sahip değildir. 
Doğduğumuz ve konuşmaya başladığımız andan itibaren zihnimiz yük-
lemelerle karşılaşır. Öğrendiklerimiz, yaşadıklarımız, deneyimlerimiz, 
travmalarımız, acılarımız, bize öğretilen dogmalar hep zihnimize biner, 
yüklenir ve zamanla tortulaşır, katılaşır, kristalize olur, kalıplar oluştu-
rur. Ve biz o zihinle bakarız olaylara.

Ve o yüzden bilim insanlarının bile (özellikle sosyal bilimlerde), 
eline aynı metni verin, bunu yorumlayın, deyin büyük oranda her biri 
farklı yönlerini görürler, farklı düşünceye, farklı ibarelere odaklanırlar.

Neden kaynaklanır bu?
Çünkü hepsinin geçmişi, zihin yüklemesi ve bellek yüklemesi bir-

birinden farklıdır. Hepsi kendi belleğinin penceresinden bakar olaya. O 
yüzden o pencereden görüneni görür ancak. Olayın tümünü göremez.

Aklı özgürce kullanabilmek için
süreci tüm yönleriyle görmek gerekir

Dikkat ederseniz, daha önce de çok söylemiştim yoldaşlar, her insan 
okuduğunu tam olarak anlamaz.Bazıları anlatılanı yüzde beş anlar, ba-
zıları yüzde on, bazıları yüzde elli, bazıları yüzde doksan. Eğer herkes 
okuduğunu tam anlamıyla tertemiz bir özgür zihinle anlayabilse; her-
kesin sosyalist olması gerekir. Sosyalizmin haklılığına herkesin ikna 
olması gerekir. Ve her sosyalistin de Hikmet Kıvılcımlı’nın teorik hazi-
nesini benimsemesi gerekir.

Bu pozitif bilimlerde bile böyle, yoldaşlar. Hani bir hekime gidersi-
niz şikâyetlerinizi anlatırsınız o sizi yönlendirir. Der ki; rahatsızlığınız 
bu; ameliyat gerekiyor. Başka bir hekime gidersiniz, o sizi farklı bir 
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şekilde yönlendirir.
Mesela en son yaşadığım bir örneği anlatayım. Bildiğiniz gibi, bir 

buçuk yıl koltuk değneği taşıdım. Sağ dizimde bir menisküs yırtılması 
ve dejenerasyonu, ondan kaynaklı bir ödem oluşmuş. Mustafa Yoldaş’la 
beraber Bakırköy Sadi Konuk Devlet Hastanesinin kıdemli ortopedis-
tine gittik. O dedi ki; bir ödem var kemiklerde. Yapmamız gereken, 
yapay kırık açacağız kemikte, o yapay kırığı tamir ederken organizma, 
bu ödemi de tedavi edecek. Yapılması gereken bu. Ama ondan önce bir 
ilaç kullanalım, dedi. Ama ilaçlar bende (ağrı kesicilere bedenim alerjik 
olduğu için) alerji yapıyor. Yani kullanamadım. Uzun süre öyle gittik.

Sonra Ercan Küçükosmanoğlu Yoldaş’ın sınıf arkadaşı Osmani-
ye’den, Haseki Hastanesinde bir ortopedist. Doçent. Ercan arkadaşın 
selamıyla ona gittik. O baktı, dedi ki; menisküs parçalanması var, 
ameliyat edeceğiz. Risk almayı da sevdiğim için; bize uyar, dedim. 
Ali Yoldaş’la, Nakliyat-İş Başkanı Yoldaş’la birlikteydik. Hemen 
işleme başladık. Gün aldık, ameliyat olduk ve iyi geldi sonuç olarak. 
Şikâyetlerim yüzde doksan oranında azaldı, kalktı ortadan.

Yani bir tıp biliminde bile farklı yönlendirmeler, farklı ekoller, fark-
lı kavrayışlar, farklı düşünce tarzları oluyor. Olay, aynı olay. EMAR 
(MR) çekiliyor, röntgen çekiliyor, aynı bilimsel radyolojik tetkiklere 
bakılıyor ama farklı önerilerde bulunuyorlar her ikisi de. Farklı tedavi 
yöntemleri buluyorlar, izliyorlar, uyguluyorlar. Yani pozitif bilim dün-
yası bile böyle olunca, sosyal bilimler alanı tamamen farklı bakış açıla-
rı, farklı düşünceler üretir aynı olay üzerine.

Çünkü biliyorsunuz aynı şartlar sağlandığı anda, hep aynı sonuçlar 
ortaya çıkar bilimde. Yani bilimsel olayın ve bilginin doğruluğunun 
kanıtı budur. Dünyanın her yerinde o şartları sağlarsanız, o sonuçları 
elde edersiniz. Tekrarlanabilir ve aynı şekilde tekrar tekrar kanıtlanabil-
ir olmasıdır bilimsel kanunların esası.

Buna rağmen pozitif bilimlerde bile durum böyle olunca, sosyal 
olaylar tümüyle farklı yorumlanmaya yatkın olur. O bakımdan bir sos-
yal olayı bütünüyle görmek gerekir.

Aklı özgürce kullanabilmek için tüm yönleriyle görmek gerekir ve 
hiçbir olay anlık bir şey değil, bir sürecin işidir. Her olay bir sürecin 
parçasıdır.

O bakımdan biz AKP’giller’i, Pensilvanlı’nın tarikatını değerlendi-
rirken, dikkat ederseniz tâ 1920’li yıllara yani emperyalistlere saltanat-
la el ele vererek destek oluşlarına, Kurtuluş Savaşı’na karşı çıkışlarına 
kadar gideriz ve sınıf temelini ortaya koyarız. Antika, vurguncu, asalak, 
Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının dünya görüşüdür bunların ideoloji-
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si. Bu yüzden onarın savunduğu sahte İslamiyet’e Muaviye-Yezid dini, 
deriz. Bunlar Kurtuluş Savaşı sonrası da yerli-yabancı Parababalarıyla 
ittifaka girerek etkin olmuşlar, İş Bankası’nın kuruluşunda yer almışlar-
dır. Celal Bayar’ın 1932’de İktisat Vekili, 1938’de de Başbakan olma-
sıyla mesafe kat etmişlerdir. Ve 1950 sonrası NATO’nun yörüngesine 
uydu olarak girince Türkiye, “Yeşil Kuşak Projesi” sonucu yetiştirildi 
bu kadrolar, deriz. Yani oradan alıp getiririz, yoldaşlar bir süreç olarak.

İşte bir olayı anlamak için sürecin tamamını göz önüne almak ge-
rekir ve bütün yönleriyle almak gerekir. Zaten sosyal bilimlerde kanun 
da budur, yoldaşlar. Yani olayın tüm parçalarının arasındaki ilişkinin 
oranıdır ve sebep-sonuç ilişkilerinin oranıdır, matematiğe vuruluşu-
dur sosyal kanunlar. İşte onu görebilmek gerekir. Onu da her zaman 
net olarak görebilmek için Önderimiz ne der; “Sosyalizm olayların 
bilimidir.” Olayı en başından alacağız. Karakaplılar şunu yazar, bunu 
yazar; onlar ikincildir, onların görevi, olayın üzerine ışık düşürmektir. 
O ışığın yönlendiriciliğinde olayı tüm yönleriyle göreceğiz. Olayların 
kendisi zaten devrimcidir. Bütün yönleriyle gördük mü işte buna da 
Marksizmde; Diyalektik Maddeci Metot ve Mantık, denir. Yani zihni 
özgürce, her türlü önyargıdan uzak kullanabilme becerisi… Olayı bü-
tün yönleriyle, işimize gelsin gelmesin, bizi rahatsız etsin etmesin or-
taya koyup görmektir önemli olan. Demek ki, özgür bir zihni gençlere 
kazandırmamız gerekir. Eğitimin birincil amacı bu.

Peki dinle bilim bağdaşır mı?
Hayır bağdaşmaz. Asla bağdaşmaz. Hz. Muhammed, on bir ayet-

te aklınızı kullanın, der. Ama ister istemez Tanrı buyruğu niteliğinde 
kesin, tartışmasız buyruklar da ortaya koyar. Onlardan şüphe ettiğiniz 
anda dinden çıkarsınız.

O zaman o dogmalar yani Tanrı buyrukları bizim zihnimizi ne yapar?
Kuşatır.
Suudi Arabistan Başmüftüsü diyor ki; “Ay’a çıktık diyorlar, yalan. 

Ay’a çıkılmaz, Ay bir nurdur.”
Kur’an’ın lafzına sadık kalarak söylediği düşüncesinde içtenlikli. 

Çünkü Kur’an’da da aynen böyle denir: Ay bir nurdur.
Amacı nedir? Allah neden yaratmıştır Ay’ı?
Siz ayları, mevsimleri ve yılları hesaplayasınız diye Ay’ı bir nur 

olarak yarattı, der Kur’an. Güneşi ısı ve ışık kaynağı olsun diye yarat-
tı, der. Bunu kabul ettiğiniz anda, Ay’a çıkılamayacağını otomatikman 
kabule mecbursunuz.

Yine Dünya tablosu, açıklamıştık yoldaşlar; düz tepsi gibi. Dünya 
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merkezli bir sistem. Güneş ve Ay, Dünya’nın etrafında döner, sabit du-
rur Dünya. Biliyorsunuz Giordano Bruno ve Galileo Galilei, Orta-
çağ’da bundan dolayı Engizisyon mahkemesinde yargılandılar, buna 
karşı çıktıkları için.

Peki deprem, zelzele nedir?
Tanrının insanlara verdiği bir ceza, günahkârları cezalandırma yön-

temi.
O zaman siz fay kırığını, fay hattını anlatamazsınız, kabul ettire-

mezsiniz.
Yine yakınlardaydı, bizim müftülerden biri fetva veriyor değil mi?
İşgüvenliğini abartmak Tanrının iradesine karşı gelmektir, diyor. 

Yani kader. Orada iş kazasıyla ölecekse ölecek… İş kazasını fazla abar-
tırsanız o iradeyi engellemiş olursunuz, diyor.

Bu bakımdan yoldaşlar, hiçbir din bilimle bağdaşmaz.
Oysa bilimde kanunlar durup dinlenmeden değişir. Gerçekler aynı 

ama onların açıklaması durmaksızın değişir. Mesela gelecekte kansere 
basit şekilde çare bulunacak. Bir ilaç, bugün antibiyotiklerde olduğu 
gibi, kanserli hücreleri normal dokulara hiç zarar vermeden tahrip ede-
cek ve organizmayı sağlıklı hale getirecek. Ama onun yolunu, yönte-
mini, kanununu şu anda bilince çıkarmış değil bilim. Nitekim pek çok 
hastalığı bu şekilde önledi, değil mi yoldaşlar? Yani bilim durup dinlen-
meden yol alıyor. Doğaya, topluma ve insana dair gerçekleri aydınlığa 
çıkarıyor ama bunun sonu hiçbir zaman gelmeyecek. Sürekli değişiyor 
bilimsel veriler, kesinlik yok, devamlı değişir, bilimde genelgeçer doğ-
rular yok. O zaman ön kabul olur, bilim gelişmez, durur genelgeçer 
doğrular var dersek.

İşte Kaçak Saraylı Reis ve onun AKP’giller’i o yüzden eğitime sal-
dırıyorlar, yoldaşlar.

Diyanet İşleri Başkanı, zırhlı Mercedes’li Mehmet Görmez’in açık-
laması oldu, değil mi geçenlerde?

Anaokulu da açıyor Diyanet İşleri. Yani daha konuşmaya yeni başla-
yan çocukları alıp din dogmalarıyla bir Ortaçağ insanı halinde yetiştir-
mek istiyorlar. Diyor ki; “Geçen, torunum oldu, kulağına ezan okudum, 
Kur’an’ı Kerim tilavetinde bulundum. Bu son derece normal bir şey. 
Nasıl mutlu oldum”, diyor.

Eğitim psikologları var, çocuk psikologları yoldaşlarımız var, hekim 
yoldaşlarımız var aramızda. Doğdukları anda çocuklarda sosyal korku-
lar yok. İki korku var, yoldaşlar.

Birincisi; yüksel desibelli seslerden yani gürültülerden korkarlar iç-
güdüsel olarak. Yani genlerine kodlanmış olarak.
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Bir de; desteksiz kalmaktan korkarlar.
Bilmiyor ki, torununu korkuttu kulağına ezan okumakla. Ama ona 

göre büyük bir sevap işledi.
Yine Ortaokullarda, Ortaöğretimde örgütleneceğiz, diyor. Camiler-

de örgütleneceğiz, diyor değil mi? Her camiden gençler örgütlenecek ve 
cami temsilcisi olacak, diyor. Onlarla devamlı irtibatta olacağız, diyor.

Yine AKP’giller okullarda parti gençlik örgütleri açıyorlar, değil 
mi? Bazı idarecilerle resimleri de çıktı. Yani eğitime bundan saldırıyor-
lar. 4+4+4’ün amacı bu. Okulların tümüyle İmam Hatipleştirilmesinin 
amacı bu, yoldaşlar.

Bu uygulanan İslam,
Hz. Muhammed’in Gerçek İslamı değildir

Şimdi öylesine tutsak, Ortaçağ düşünce kalıplarına sahip zihne bıra-
kırsak toplumu, zihinlere bırakırsak bilim falan gelişmez. Toplum Or-
taçağ’a gider. O zaman da bu toplum ancak emperyalizmin sömürgesi 
olur, kölesi olur.

İşte bu yüzden tüm Doğu’da, İslam âleminde bilimsel keşifler yapıl-
madı, yoldaşlar. O yüzden emperyalizmin kölesi, uydusu durumunda 
İslam ülkeleri. Ve o yüzden bugün cehennem haline getirilmiş köyleri, 
kasabaları, şehirleri. Ve o yüzden her gün bin tane Müslüman birbiri-
ni öldürüyor; sen gerçek Müslümansın, ben gerçek Müslümanım diye. 
Böylesine bir cehenneme götürdü emperyalizm ve burada tutmak isti-
yor Müslüman ülkeleri.

Batı nasıl çıktı?
Aydınlanma devrimiyle, burjuva devrimiyle çıktı. Kiliseyle devle-

tin bağını kopardı. Din herkesin kendi vicdanıyla Tanrı arasındaki bir 
ilişkiye indirgendi. Eğitim, hukuk ve devlet kurumları tamamen aklın, 
bilimin, uluslararası insani değerlerin kuralları çerçevesinde örgütlen-
meye çalışıldı. O yüzden bütün bilimsel keşifler, icatlar, teknikler, tek-
nolojiler oralarda üretildi.

Aslında zulme uğrayan, acı çeken insanlar bunu sezinliyorlar, yol-
daşlar. Dikkat ederseniz Afganistan’dan, Pakistan’dan, Suriye’den, 
Libya’dan ve hatta Türkiye’den hiç kimse Suudi Arabistan’a, Katar’a, 
Yemen’e, Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitmiyor.

Nereye gidiyor?
Hıristiyan ama laik emperyalist Batı ülkelerine gidiyor. E, hani se-

nin İslam’ın barıştı, kardeşlikti?..
Sema Yoldaş’ımın, genç yoldaşımın da söylediği gibi, bu uygulanan 
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İslam, Hz. Muhammed’in gerçek İslam’ı değil; Muaviye-Yezid İslamı.
Bunlar ne yaptı?
Hz. Muhammed’in Ehlibeyt’ini günlerce susuz bıraktıktan sonra, 

canice katledip öldürdüler. Bedenini kâğıt parçası gibi atlarının ayakla-
rı altında çiğnediler. Hz. Muhammed’in dünyada en sevdiği insandı Hz. 
Hüseyin. Ona bu zulmü uyguladılar ve ondan sonra hep devam edegel-
di bu zulüm Emeviler’de, Abbasiler’de. İşte bugünkü uygulaması da 
CIA-Pentagon İslam’ı, arkadaşlar.

Kur’an’ın bir ruhu vardır, ondan da söz ediyoruz. Hz. Muhammed’in 
annesinin, bildiğimiz gibi, üç gün evliliği var, üç gün sürer evliliği. Ba-
bası Abdullah sefere çıkar, kervan görevlisidir ve orada öldürülür. Çün-
kü o çağlarda yağmalar, kervanları vurmalar, savaşlar yoğun yaşanıyor. 
Ve yetim kalır, sütanneye verilir, yoksul bir sütanneye. Çölde Bedevi 
yani İlkel Komünal Toplum düzeninde yaşıyor Hz. Muhammed. Sütan-
nesinin adı da Halime, değil mi? Bazı kadınlarımızın adı oradan geliyor.

Ve Hz. Muhammed’in ilk kişiliğinin oluştuğu o beş yaşına kadar 
geçen süre, İlkel Komünal Toplum içinde geçer. Ve o değerleri, o sos-
yal eşitliği, paylaşımcılığı, o hayvan sevgisini, o insan sevgisini ora-
dan edinir Hz. Muhammed. Sonra hep düşünür, kırk yaşından sonra 
Peygamberliğini ilan ettikten sonra da o çölde yaşadığı mutlu, sosyal 
eşitsizliklerin olmadığı düzeni. Ve o düzeni, İslam düzeni, Tanrı düze-
ni olarak Arabistan’a, Arap toplumuna ve tüm dünyaya yaymak ister. 
İnsanların ancak böyle bir düzende mutlu olabileceklerini düşünür. O 
yüzden Kur’an, sosyal eşitsizliklere kesinkes karşı çıkar. Zenginlere is-
yan ederek zaten ilk ayetler ortaya konur. Ve zenginler sürekli zalimler 
kategorisine konur ve sürekli lanetlenir. Mal, mülk biriktirmeye, para 
istiflemeye kesinlikle karşıdır. Kendisi de öyle yaşamıştır.

En sevdiği gözde karısı Hz. Ayşe, Hz. Muhammed’le evlendikten 
sonra doya doya hurmayı ancak Yahudilerden alınan Hayber Kale-
si’nin fethinden sonra yiyebilmiştir. Hayber’in hurma bahçesinden ge-
tirilen hurmayla gidermiştir açlığını, hurma isteğini. O güne kadar doya 
doya hurma yiyememiştir.

Ve çok anlattım, biliyorsunuz; Ahzap Suresinde uzun uzun anlatılır; 
Hz. Ayşe ve Hz. Ömer’in kızı Hafsa da içlerinde olmak üzere dört eşi 
isyan ederler. Artık toplumun hazinesi doldu, biz daha ne kadar yoksul-
luk çekeceğiz, sefalet içinde yaşayacağız; biz böyle hayat yaşamak iste-
miyoruz diye başkaldırırlar Hz. Muhammed’e. Hiç geri adım atmaz Hz. 
Muhammed. Ya bu dünyayı seçeceksiniz, ya da Allah ve Resulü’nü; 
ikisinin ortası yok. Gidin babanızın evine, size bir ay mühlet. Bir ay 
düşünün, seçiminizi yapın, der. Çaresiz onlar da geri dönerler; biz sizi 
seçtik ya Resullullah, derler. Kur’an’ın, otuz üçüncü suresi Ahzap Su-
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resi, bunu işler, arkadaşlar
Yine diğer halifeler de öyle…
Ebu Bekir, Mekke’nin zenginlerinden İslam öncesi ama dört kez 

sıfırlar malını. Tüm malını mülkünü dağıtır yoksullara. Birinde, evine 
sebze meyve alacak bir seyyar satıcıdan, ama parası yoktur. Cübbesini 
çıkarır satar, onun karşılığında aldığı parayla sebze meyve alır evine 
götürür. Hz. Ali zaten malum… Ömer de hep yarısını verir malının. Ben 
Ebu Bekir’le yarışamam, der. Yarışmak istedim ama ben yarışılamaya-
cağını gördüm, der. Çünkü adam hiçbir şey bırakmıyor, sıfırlıyor hep-
sini. Yoksullara al götür, diyor. Bir ekmek parçası bile kalmıyor evde. 
Madem Hz. Muhammed ve Kur’an böyle dedi, böyle yapmalıyım, der. 
Hz. Muhammed de öyle yaşıyor, Ali de öyle yaşıyor.

Bu İslam’ın sosyal, sosyalist yönü, arkadaşlar. Yani ruhu bu. Biz 
bunu benimsiyoruz. Hz. Muhammed’in bir Tarihsel Devrimci olduğu-
nu, Tarihsel Devrim yaptığını söylüyoruz. Cenneti bu dünyada kurmak 
istediğini söylüyoruz.

Ama bir de lafzı var tabiî. Lafzına bakarsak… İslam Dinini tüm dün-
yaya yaymak için elbette cihat da var. Allah’ın dini yeryüzünde egemen 
oluncaya kadar Cihat edin, der. Açık. E, çünkü en insancıl düzen bu. 
Onu egemen kılmak için savaş, diyor.

Şimdi İŞID, El Kaide, El Nusra bu yönüne takılıyorlar. Öbür ruhu-
nu?.. O çoktan kaybedildi çünkü. Dört Halife’yle birlikte sonrası bitti 
o, onu görmüyorlar. Sadece biçimcil yönünü gördükleri için onu uygu-
lamaya çalışıyorlar.

Dikkat ederseniz, IŞİD lideri Bağdadi de Tağut diyor Tayyip için. 
Yani dinden çıkmış, firavunlaşmış şahsiyet, diyor.

Biz laikliğin en kararlı savunucusuyuz
Kur’an kadın meselesinde de katı ayetler içerir. Tabiî o çağın 

Arap töresi o. Örneğin kadın mecbur olmadıkça evden çıkmayacak. 
Kur’an’da da bu anlatılır. Dışarı çıkınca da kimsenin tanımayacağı şe-
kilde giyinecek. Yani kara çarşaf, cilbab, diyor. Hem de bol olacak, 
böyle vücut hatlarının hiçbirini göstermeyecek. Yüzü de kapalı olacak. 
Hz. Muhammed, töreyi de almak durumunda tabiî. Çağı o, arkadaşlar. 
Şimdi lafzına yani İslam’ın bir Tarihsel Devrim olduğunu göremeyip 
de biçimine, lafzına takılırsanız kadını eve kapatmak durumundasınız, 
kara çarşafa sokmak durumundasınız.

İşte İslam’ı da en iyi biz anlarız. Ruhunu sahipleniriz ama o çağın 
törelerinden, Arap geleneklerinden kaynaklanan lafzına karşı çıkarız.
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Ruhu ne?
İlkel Komünal Toplum, Sosyalist Toplum, Eşitlikçi Toplum. Ruhu bu.
Bunu da bizim dışımızda kavrayan yok. İlahiyatçılar da kavraya-

mazlar. Sol zaten kavrayamaz. Çünkü onun doğuş şartlarını kavramak 
gerekir. Bir dini anlayabilmek için doğduğu tarihi, sosyal şartlarını, 
sınıfsal şartlarını kavramak gerekir. Onu kavramadıkları için İslam’ı 
kavramaları da mümkün değil.

O yüzden biz, Hz. Muhammed’in gönlü de sosyalizmden yanadır 
dediğimiz zaman, Soytarılar bize; vay IŞİD’ci, El Kaide’ci, Boko Ha-
ram’cı, bilmem neci diye saldırıyorlar.

Oysa biz laikliğin 1960’lı yıllardan bu yana en kararlı savunucusu-
yuz. Adamdaki metafizik kafa…

Şimdi oradan şuna geliyoruz: Sanmayın ki, insanlar ben sosyalistim, 
solcuyum, komünistim demekle özgür bir zihne, özgürce kullanabile-
cekleri bir akla sahip olurlar. Hayır. Onlarda da aynı eğitimden geçtik-
leri için sorgulayıcı, hakkaniyetli bir kafa yapısı yok, arkadaşlar. Onlar 
da zihin hasarına uğramış durumdalar. O yüzden biz bunları söyleyip 
sadece eleştiri hakkımızı kullandığımız için (ki bu, bir devrimcinin en 
doğal hakkıdır) bize düşmanlar.

Daha geçenlerde, bir kedi davası sonucu eşimle, yoldaşımla bir fo-
toğrafımızı paylaştı arkadaşlar. Saldırıyorlar hakaretlerle. Yoldaşları-
mız da gösterdi ya biraz önce. Saldıranın profiline baktım. Biri (hem 
de hakaretamiz, boklu bilmem neyli ibareyle saldırıyor), Bin Kalıplı 
dergâhına yakın, oradan yetişmiş. Onu, o saldırganı savunan bir diğeri-
ne baktım; sahte KP yörüngesinde. Yani burada en insani bir durum var 
ya… Çaresiz, acı çeken sokak hayvanlarına baktığımız için, onları yok 
etmek isteyen insanlara karşı yaptığımız mücadeleden dolayı yargılan-
mışız, yargılanıyoruz yani. Niye saldırıyorsun? Ama bunların önemi 
yok, diyor. Yani bizi düşman bellemiş. 

Niye?
Bizi eleştirdin.
Sen de bizi eleştir.
Yok. Cevap vereceği bir şey yok.
Burada şuna geliyoruz, yoldaşlar: Aslında hep diyorum ya; bizim 

tıpkı Parababaları gibi, AKP’giller gibi, bizim dışımızda kendini sol 
olarak tanımlayanların da demokratlığı, özgürlükçülüğü tamamen pa-
lavra. Bizim yoldaşlarımız (tabiî Partimizin ilkesi doğrultusunda), ya-
zılarımıza, makalelerimize, eylemlerimize, paylaşımlarımıza hakaret 
içermemek kaydıyla her türlü eleştiriyi sitelerimize koyuyor, yayınlı-
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yor, değil mi? Bunu da ilan ediyoruz.
Bizim dışımızda bunu yapabilen başka bir sol grup var mı, kendini 

sol olarak tanımlayan grup?
Yok.
Yoldaşlarımızı bir sayfanın yöneticiliğinden atıyor, geçen sene sahte 

KP çevresi. Yoldaşlarımızın paylaşımlarına abluka uyguluyor. Demok-
rat değiller çünkü. Asla. İnsana saygıları da yok, düşünceye saygıları da 
yok. Hepsi palavra. Kendilerine güvenleri de yok.

Bakın önderimizin, bizlerin onlarca eseri, makalesi, yazısı, sözü var. 
Bir tek tutarlı eleştiri yöneltebildiler mi?

Hayır. Bilimle ilgileri yok çünkü.
E, o zaman hakaret… yok sayma… Yapabildikleri bu, arkadaşlar. 

Bu da devrimci bir anlayış değil, demokrat bir anlayış da değil.
Demek ki yoldaşlar, eğitimin birincil amacı; aklını özgürce kul-

lanan ve bundan korkmayan nesiller yetiştirmektir. Çünkü bizim 
en önemli silahımız, özgür bir zihne sahip olmak. Bunu vermemiz 
gerekir.

İki, arkadaşlar; içtenlikli bir ruha sahip olmayı kazandırmak 
gerekir gençlere. Yani samimi, dürüst, mert, özü sözü bir insanlar 
haline getirmemiz gerekir gençleri, yeni nesilleri.

Biz herkese karşı hakkaniyetliyiz
Yoldaşlarıma defalarca söylemişimdir; inanmadığınız hiçbir şeyi 

savunmayın. Ağzınızdan çıkan her söz, her ses, içtenlikle inandığınız 
aklınızın ve yüreğinizin ifadesi olsun. Yoksa ben bu tartışmadan galip 
çıkayım, üstün çıkayım amacı kesinlikle gütmeyin. Sadece doğruyu, 
gerçeği bulma; amacımız bu olsun herkese karşı. O yüzden biz herkese 
karşı hakkaniyetliyiz, yoldaşlar.

Marks ne diyor?
“Ben adalet dağıtıcısıyım”, diyor.
Yani biz de Marksistler olarak adalet dağıtıcısı olmalıyız.
Ömer Faruk Eminağaoğlu, tek başına olmasına rağmen meydan 

okudu AKP’giller’e.
Bizim savunmamızı üstlendi, değil mi, yoldaşlar?
Ve gerçekten mesleğinin, hukukun, insanlığının hakkını veren bir 

hukukçu. Başka yok maalesef. Bunu yazdık biz, biliyorsunuz daha ön-
ceki yazılarımızda, değil mi yoldaşlar?



136

İçtenlikli, duyarlı bir mesajla karşılık verdi. İsterseniz okuyayım. 
İster misiniz?

Dinleyiciler: Evet.

“Sayın Genel Başkan
“Mücadelenin nasıl yapılması gerektiğini her zamanki örnek 

duruşunuz ve kararlı iradenizle ortaya koyuyorsunuz.
“Son yazınızda tarafımı onore eden düşünce açıklamanız beni 

ayrıca duygulandırdı. Bunun için de teşekkürlerimi iletiyorum.
“En içten saygılarımla.
“Ömer Faruk Eminağaoğlu”

(Alkışlar…)

Cevap verdik:

“Saygıdeğer dostum,
“İçtenlikli mesajınızı okudum.
“Ben de size devrimci yüreğimin olanca sıcaklığıyla en içten 

saygı ve sevgilerimi iletirim.”

Yaptığımız neydi, yoldaşlar?
Bir hak teslimiydi. Keşke daha başka onlarca hukukçumuz olsaydı 

da onların da adını yazabilseydik; mesleklerinin ve insanlıklarının hak-
kını verdiler, diye. Yok ama. Bir adalet dağıtımıydı sadece, görmezlik-
ten, bilmezlikten gelemezdik.

Demek ki yoldaşlar, eğitimin ikinci amacı da içtenlikli bir ruh 
kazandırmaktır öğrencilere. Bunu vermeliyiz.

Çocuklarımıza insan, hayvan ve
doğa sevgisini aşılamalıyız

Üçüncü bir amacı daha var, yoldaşlar; ahlâki ve insani değerleri 
yüklemek gence. İnsan sevgisini, hayvan sevgisini, doğa sevgisini 
yüklemek. Namusu, mertliği, ahlâkı öğretmek gence.

İşte bu üç özelliğe sahip kişilikler yetiştirirsek, statik karakteri sağ-
lam, toplumun çıkarlarını her şeyin önünde tutan kuşaklar yetiştirmiş 
oluruz, arkadaşlar.

O zaman bu kişilere laik ve bilimsel eğitimi yüklemek çok kolay-
laşır.

Çünkü laik eğitimi yüklemek için tamamen gerçeklere odaklanması 
gerekir, değil mi zihnimizin?

Öyle olunca aynı zamanda bilimsel de düşünmüş olur; bilimin ge-
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reklerini de, kanunlarını da, yolunu da öğrenmiş olur gençlerimiz.
İşte bu karakterler de yoldaşlar; İlköğretim ve Ortaöğretim çağında-

ki gençlere kazandırılır. O bakımdan, o çağdaki gençlere eğitim veren 
eğitim emekçisi yoldaşlarımızın çok gayretli, dikkatli, hassas olmaları 
gerekir. Çünkü bu değerlerin yüklenildiği çağ, daha önce de söyledim; 
3 ila 12 yaş arasındaki kritik süreçtir.

Eğitim psikologları bilir, kritik eşikler aşıldıktan sonra o eşiğe dair 
kuralların, anlayışların yerleştirilmesi ya imkânsızdır ya da çok zordur. 
Yani kritik süreçlerde ve eşiklerde; ya hep, ya hiç kuralı işler.

12 yaşına kadar bu değerleri yüklemeyip tam tersine bu sömürü, 
vurgun, asalaklar düzeninin insanı çürüten, çamurlara bulayan, soysuz-
laşmış anlayışı öğretilip yüklenirse, o insanlardan topluma bir fayda 
gelmez. Düzelmez onlar artık.

İşte AKP’giller’in bir tekini düzeltemezsiniz. Çünkü o kritik eşik 
heba edilmiş onlarda. Çıkar için satmışlar ruhlarını. Yalan, dümen, kan-
dırmaca, din alıp satma, kamu malı hırsızlığı kişiliklerini oluşturmuş 
bunların, iflah olmaz bunlar.

Hani derler ya; düzelebilirler. Hayır. Bu mümkün değil, düzelmez. 
Kaybedilmiş insanlar bunlar. Toplumun çürüttüğü insanlar, kanserleş-
tirdiği insanlar.

Bir kanser hücresini sağlıklı bir hücre haline getirebilir misiniz?
Hayır.
Hekim yoldaşlarımız var. Bu olası değil.
İşte bu insanlar toplumun kanser urları, arkadaşlar, kanser tümörleri 

bunlar. Bakmayın suretlerine, bakılınca insan olarak göründüklerine. 
Toplumun düşmanı bunlar. Ahlâkın düşmanı, dinin düşmanı, adaletin 
düşmanı, bilimin düşmanı. İnsancıl olan her şeye düşman bunlar. Bun-
ların içyüzünü görmek için, şimdi yoldaşlarımız bir sinevizyon hazırla-
mışlar, onu izleyelim. On dakikalık…

***
Sinevizyon gösteriminin tapesi:
Bülent Arınç: Efendim! On iki seneden beri Türkiye’nin dışında; 

haksız bir şekilde ülkesinden hicrete mecbur edildi. On iki senedir, 
hakkında yapılmadık iftira kalmadı. Medyası, siyasileri, birtakım çıkar 
odakları, bir takım Türkiye’nin karışmasında fayda ve menfaat umanlar 
Hocaefendi’yi hep kötülediler. Hep yanlışı olduğunu söylediler. Hep 
ona şüpheyle baktılar. Hep bağlantılarını araştırdılar. O da on iki se-
nedir, hüzünlü gurbeti tercih etti. Arkadaşlar, şu anda bu kişi hakkında 
onlarca beraat kararı var ve Türkiye’ye girmesine hiçbir engel de yok. 
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Gelebilir, aramızda olabilir, hayatının bundan sonraki dönemini Türki-
ye’de geçirebilir.

Recep Tayyip Erdoğan: Kardeşlerim, gurbet hasrettir. Hasret, be-
deli çok ağırdır, faturası çok ağırdır. Biz, gurbette olup şu vatan top-
raklarının hasreti içerisinde olanları aramızda görmek istiyoruz. Gurbet 
aynı zamanda garipliktir. Zaten oradan anlamını yükleniyor. Onun için 
de biz garipliğe tahammül edemeyiz. Diyoruz ki bu sıla hasreti artık 
bitmelidir, bitsin istiyoruz. Doğrusu ben şu andaki tavrınızla, evet, hep 
birlikte bu hasretin bitmesini istiyorum. Öyleyse, bitsin bu hasret! Gur-
beti bir kenara, hasreti bir kenara bırakalım, diyorum.

Bekir Bozdağ: Bu olimpiyatları, yaptığımız yerler, kapalı salonlar 
veya stadyumlar olabilir ama stadyumlar da, kapalı-açık salonlar da bu 
olimpiyatlar için dar gelecek diyerek ufuk çizen, vizyon ortaya koyan, 
muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nindir.

Bülent Arınç: Ben 1975 yılından beri Hocaefendi’yi tanıyorum. O 
günden beri kendisine çok büyük saygım ve sevgim var. Biz onu bü-
yük hizmetleri sebebiyle ve bugüne kadar Türkiye’ye, dünyaya kazan-
dırdığı çok büyük hikmetler sebebiyle seviyoruz. Başbakanımız tabiî 
kendisinin de selamlarını, sevgilerini, iyi dileklerini iletmemi istedi. 
Bizden bir emirleri olur mu, bir tavsiyeleri olur mu; onu da öğren dedi. 
Hocaefendi, bana göre siyaset üstü bir insan. Siyasete ilgisiz değil ama 
onu bir partinin dar kalıpları içerisinde veya hükümetin her yaptığına 
ah ne kadar güzel, aferin diyecek bir yaradılışta düşünmemek lazım. 
Bizden daha iyi görebiliyor. Daha iyi değerlendirebiliyor. Türkiye’yi ve 
dünyayı çok yakından takip ediyor. Buna bizzat şahit oldum. Bir defa 
Tayyip Erdoğan, sayın başbakanımızın şahsını çok seviyor. Bunu her 
vesileyle ifade ediyor. Onun şahsına karşı çok büyük duaları var. Onun 
çok büyük hizmetleri olduğuna inanıyor. Hükümetimizin bu on yıldır 
yaptığı, başarılı olduğu icraatların hepsini takdir ediyor.

Hüseyin Çelik: Cemaat devleti ele geçirmiş, devlete sızmış. Yav 
bu iddialar kargaları güldürür. Çünkü insan kendisine ait olan bir şeyi 
ele geçirir mi? Yarın akşam eve gidiyorum, diyorum ki çocuklar ben bu 
gece, bugün evi ele geçirdim. O ev sana aitse ele geçirilmez. Bu parano-
ya, Türkiye’de olduğundan beri var. Şu ele geçiriyor, bu ele geçiriyor.

Fatma Şahin: Hakikaten şu manzara muhteşem. Şuradan bir bak-
tığınız zaman, ciğerinizden, yüreğinizden anlamanız gerekiyor. Bugün 
bu yapılan çalışma, şimdi olan bir çalışma değil. Büyük bir emek var. 
Büyük bir vefa var. Büyük bir cefa var. Büyük bir fedakarlık var. Bü-
yük bir azim var. Büyük bir kararlılık var. Bir ideğin nasıl bir zafere 
dönüştüğünün göstergesi. Bir ilim ordusunun nasıl başardığının işareti. 
Bu başarıda, ta baştan baş mimarı olan, Fethullah GÜLEN Abimizi say-
gıyla, sevgiyle selamlıyoruz.

Bekir Bozdağ: Fethullah Gülen, bu ülkenin yetiştirdiği değerli bir 
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kıymettir. Seversiniz, sevmezsiniz ama değerli bir insandır, bilge bir 
insandır. Bu ülkenin, milli ve manevi değerlerine bağlı nesillerin yetiş-
mesi için hizmetini yapıyor. Her şeyi de açık. Devletin denetimi ve gö-
zetimi altında… açık. Her şeyi gözünün önünde olan, yapılan hizmet-
lere baktığınızda siz, siz buna, hakkında herhangi bir savcının iddiası, 
mahkûmiyet kararı olmayan birine çete diye itham ederseniz, ona karşı 
da büyük bir haksızlık yaparsınız. Kendisi de burada yok.

Mehmet Ali Şahin: En son, bundan bir ay kadar önce, bir buçuk 
ay kadar önce Fethullah Gülen Hocaefendi’yle telefonla görüştüm. Ra-
hatsızdı. Geçmiş olsun dileklerimi ifade ettim. Kendisini severim. Bir 
bedduane sözünden dolayı ciddi eleştiri aldı. İnsan hata yapabilir. Keş-
ke söylemeseydi o bedduayı. Çünkü daha önceki, vaazlarını ben biliyo-
rum. Beddua etmeyi hep yasaklamıştır. Ama insan ya… hata yapabilir. 
Hata yapmayan, günah işlemeyen sadece peygamberlerdir. İnanıyorum 
ki o da üzüntü duymuştur. Ancak ben şimdi burada karar gösterdim. 
Muhterem Hocaefendi’ye bir çağrıda bulunmak istiyorum. Hocam, ar-
tık Türkiye’ye dönün lütfen. Dönün artık Türkiye’ye! On bir yıl Meh-
met Akif Ersoy, Mısır’da kaldı. Sonra döndü. Vatanıma döndüğüm için 
son derece mutluyum dedi. Sevgili hocam, siz de dönün lütfen. Vatanın 
havasını teneffüs edin ve ciğerlerinizdeki mikropları öldürsün bu temiz 
hava.

Melih Gökçek: Bu okullara Türkiye’den her türlü fedakarlığı yapıp 
maddi destekte bulunan bütün iş adamlarına da teşekkür ediyorum. Ve 
hepsinin üstünde hoşgörünün, diyaloğun, barışın simgesi, değerli bü-
yüğümüz bu işin değerli mimarı, Fethullah Gülen hocamıza da sonsuz 
teşekkürler ederim.

Binali Yıldırım: Değerli konuklar, Türkçe sevginin dilidir. Türkçe, 
“gelin tanış olalım” diyen Yunus’un dilidir. Türkçe “gel ne olursan ol 
yine gel” diyen Mevlana’nın dilidir. İnsanlığa barış, kardeşliği çağıran 
dilin adıdır Türkçe. “Aç herkese açabildiğin kadar sineni, ummanlar 
gibi olsun, inançla geril ve insana sevgi duy. Kalmasın alaka, duyma-
dığın ve el uzatmadığın mahzun gönül” diyen Fethullah Gülen Hocae-
fendi’nin dilidir.

Kamer Genç: Bir milletvekili olarak, burada bazı şeyleri söyleme-
miz lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin anayasasında Devrim Ka-
nunları yürürlükte iken bir bakanın çıkıp da bir hem de kadın bakanın 
çıkıp da bir tarikat şölenlerine katılması, devletin resmi plakasıyla beni 
rahatsız ediyor. Bunu burada ben söylemeyeceğim, sen söylemeyecek-
sin. Peki, bu devleti kim koruyacak arkadaşlar! Bu devlette yapılan 
soygunları ben söylemeyeceğim, siz söylemeyeceksiniz de bu devleti 
kim koruyacak? Bu devleti, efendim! Varsa, eğer ben kimseye iftira 
atıyorsam buyursunlar burada beni getirsinler, mahkemeye versinler. 
Şimdi siz, benim üzerimde niye bu kadar baskı kuruyorsunuz? Yiğit-
liğiniz varsa, gidelim sokakta yürüyelim. Gidelim arkadaşlar, diyelim, 
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çıkalım televizyonlara konuşalım! Ben burada, milletime, insanlarıma 
karşı ihanet etmiyorum. Ben burada vicdanımın sesine kanarak, makam 
ve mevki beklemeden, kimseden korkmadan, vicdanımın sesine daya-
narak, milletime karşı duyduğum sorumluluk duygusu gereği, burada 
düşüncelerimi söylüyorum. Yani kime hakaret ediyorum kardeşim? 
Kime hakaret ediyorum? Burada suistimalleri söylemek hakaret midir? 
Ben diyorum ki Fethullah Gülen’in yedi yüz tane öğrencisini getirip 
de Bülent Arınç, efendim şiir okutup da, şiirleri kim yazdı? Fethullah 
Gülen demeye hakkı var mı bunun? Bunun var mı? Var mı?

Milletvekili: Türkçe konuşuyorsun!
Kamer Genç: Türkçe konuşmaktan iftihar ederim. Getir güneydo-

ğuda o kadar çocuk var. Okumayan insanlar var. Eğer hakikaten vatan-
seversen evvela sen kendi memleketindeki gençleri, okumayan insan-
ları, onları okut. Onları bu memleketin sadık vatandaşları yap. Onlara 
emek ver. Şimdi arkadaşlar, Türkiye’de bakın, hepiniz de benden iyi 
biliyorsunuz, Amerika’ya giden, özellikle AKP’li milletvekilleri, Fet-
hullah Gülen’i, gidip ziyaret ediyorlar. Şimdi bu Fethullah Gülen’in, bir 
gün bu mecliste açalım. Kimdir bu arkadaşımız? Ne yapmak istiyor? 
Türkiye’de bunun bu sermayesi nereden geliyor? Acaba Türkiye’de re-
jimdeki rolü nedir? Bunları bir araştıralım. Niye bunu çekiniyorsunuz? 
Peki, yarına bunun en büyük zararını siz çekeceksiniz! Ben çekmem. 
Benim zaten düşüncelerim belli. Benim düşüncelerim belli olduğu için. 
Araştıralım! Türkiye için çok büyük bir tehlikeye gelmiştir. Bakın, şim-
di geçen gün bir şey! Ekonomik Tedbirler Kanunu, Teşvik Kanunu uy-
guladınız. Efendim şimdi, bakın. Tabiî, ben konuşurum bunları!

Meclis Başka Vekili: Sayın Milletvekili lütfen yerinize oturunuz. 
Burası, kürsü masumiyeti vardır, milletvekilleri istediği gibi konuşur-
lar. Lütfen! Lütfen yerlerinize oturunuz!

***
Saygıdeğer yoldaşlarım,
İşte 1995’den bu yana Kaçak Saraylı Reis ve onun AKP’giller’i 

Pensilvanyalı İmam’la böylesine etle tırnak gibi kaynaşmışlar. Cürüm 
ortağı olmuşlar. Laik Cumhuriyet’i yıkmak için anlaşmışlar, planlar, 
pusular kurmuşlar. Bildiğimiz gibi 1999’da kasetleri çıktı Fethullah’ın, 
televizyon ekranlarına düştü. Bu niyetlerini apaçık ortaya koyuyordu, 
öyle değil mi? Çok net ifade ediyordu. Ondan dolayı DGM Savcısı 
Nuh Mete Yüksel, bu bir terör örgütüdür, diye dava açtı.

Ve o davadan kim kurtardı Fethullah’ı ve ekibini?
Kaçak Saraylı Reis ve AKP’giller kurtardı.
İşte yine Adem Sözüer’in bir paylaşımı. İstanbul Üniversitesi Hu-

kuk Fakültesi Dekanı Adem Sözüer’in paylaşımı:
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“Fethullah Gülen’in fikri hareketinin suç örgütü sayılmayıp, 
beraatı Başbakanın da girişimiyle (o zaman Tayyip Erdoğan Başba-
kan. – Nurullah Ankut) 2004 sonrası TCK (yani Türk Ceza Kanunu. 
– Nurullah Ankut), TMKY’ye (yani Terörle Mücadele Kanununa. – 
Nurullah Ankut) konan yükümlerle sağlandı.”

“28.11.2013. Saat 18.59”da paylaşmış Adem Sözüer bu ifadelerini, 
arkadaşlar.

Şimdi sen böylesine iç içe gireceksin, böylesine onu mahkemeden 
kurtaracaksın, şimdi de kalkacaksın FETÖ bana darbe yaptı, diyecek-
sin. Hadi be!..

(Alkışlar…)
Milleti bu kadar da ahmak yerine koyma… Feto neyse sen de osun… 

Feto hangi suçu işlemişse sende aynısını işlemişsin…
(Alkışlar…)
O yüzden Laik Cumhuriyet’i yıkmandan dolayı, birlikte yık-

manızdan dolayı Feto’yla da, seninle de, diğer tarikat mensuplarıyla da 
birlikte toptan hepinizin verilecek hesabı var. Hepiniz bağımsız mahke-
meler önüne çıkarılacaksınız! Eninde sonunda çıkarılacaksınız…

(Alkışlar…)
Ne Kaçak Saray’ın kurtarabilecek seni, ne de sayısı 22 milyona ula-

şan hüloogcuların, hiç kimse kurtaramayacak.
(Slogan: Şeriat Ortaçağdır… Alkışlar…)

Türban kadının özgürlüğü değil esaretidir
Yoldaşlar,
Bildiğimiz gibi, bunlara karşı biz 2002’den itibaren savaşa girdik. 

İki ciltlik kitabımız, makalelerimiz ve konuşmalarımız bunun en açık 
kanıtı. Ama bütün Sevrci Soytarı Sahte Sol ve solun diğer küçükburju-
va ortamı bize karşı çıktı.

Neyle suçladı bizi?
Şeriat ve Sevr paranoyası görmekle suçladı. Ortak gençlik bildiri-

lerine bile laikliği koyduramaz olduk. İşte yoldaşlarımız burada, o za-
manki genç yoldaşlarımız, o toplantılara katılanlar.

Av. Doğan Erkan Yoldaş: Hocam SİP de karşı çıktı o zaman.
Nurullah Ankut Yoldaş: SİP, evet evet. Hepsi karşı çıktı. Bize ne 

laiklikten… O Kemalistlerin işi, bizim laiklikle işimiz olmaz, dediler.
Mehmet Kisecikli Yoldaş: En iyi, özgürlükçü laiklik, diyebildiler.
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Nurullah Ankut Yoldaş: Evet.
Ne yaptı bunların büyük kısmı?
Beyazıt’ta türban eylemi yaptılar, Tayyip’le beraber, Abdurrahman 

Dilipak’la beraber ve bilumum Ortaçağcılarla, İskenderpaşa Dergâhı 
mensuplarıyla beraber türban eylemi yaptılar, arkadaşlar. Grup Yo-
rum’u getirdiler, orada şarkılar söylettiler. Utanç verici alçalma ve sav-
rulmaydı bunlar. 

Bir Dinleyici: Şimdi laikliği savunuyorlar.
Nurullah Ankut Yoldaş: Şimdi savunuyorlar. Gördüler ki, laiklik 

olmadan demokrasi de olmaz, bilim de olmaz, hukuk da olmaz, özgür-
lük de olmaz. Laiklik hepsinin temel taşı. Laikliği kaldırdığınız anda, 
Ortaçağ toplumu olursunuz. Ortaçağın teokratik din devleti olursunuz. 
Başka hiçbir şey olmazsınız. Orada da kral olur, şah olur, sultan olur, 
halife olur, onun kadı divanı olur. Bunu da anlamadılar.

Dediler ki türban kadının özgürlüğü. Hayır, özgürlüğü değil esareti!
Eski Yahudi-Hıristiyan geleneği biliyorsunuz kara çarşaf. Türban 

İslamiyet’e oradan girdi. Rahibeler de aynı şekilde giyinir dikkat eder-
seniz. Ferace benzeri bir giyinişleri vardır onların da ve örtünmeyle il-
gili ilk ayet İslamiyet’in ilanından on yıl sonra ortaya konuyor. Yani bu 
kadar öncül olsa, önemli olsa Hz. Muhammed ilk başta ortaya koyar. 
Ama sonradan özellikle de Hz. Ömer’in itmesiyle yani zorlamasıyla 
ortaya konuyor. Örtünmeyle ilgili sonraki ayetler de İslamiyet’in ilanın-
dan 13 yıl sonra ortaya konuyor. On yıla kadar böyle örtünmeyle ilgili, 
bir ayet, vesaire bir şey yok, bir emir yok Kur’an’da.

Bir gün Marmaray’da oturuyorum, Marmaray’ı bekliyorum. Sarıklı, 
cübbeli biri, altı yaşındaki kız çocuğunu feraceye sokmuş, kafasını 
örtmüş gidiyor. Yanımda da modern görünümlü bir kızcağız oturuyor, 
banklarda, demir bankta.

Dedim; “Ne hale getirdiler Türkiye’yi? Şu çocuğun düşürüldüğü du-
ruma bak.”, dedim.

“Onun özgürlüğü”, demesin mi…

(Gülüşmeler…)

Dedim, “Yahu ben de sizi aklı eren bir kadın sanıyordum. Altı ya-
şında çocuğun hangi iradesi, özgürlüğü olur? Onu o hale getiren sarıklı, 
cübbeli, babası mı, dedesi mi, amcası mı o kişi.”, dedim. “Siz de onun 
çocuğu olsaydınız sizin de kıyafetiniz aynı olurdu.”

Bir erkek dinleyici: Belki de kocası…
Nurullah Ankut Yoldaş: İnsanın dili de, dini de, anlayışı da, zevk-
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leri de, ihtiyaçları da hep yaşadığı toplumdan edinilir, arkadaşlar.
O yüzden Batı’da doğanlar Hıristiyan oluyor, İslam ülkelerinde do-

ğanlar Müslüman oluyor, Çin’de doğanlar Taocu oluyor, Şintoist olu-
yor, Budist oluyor; Hindu, Sih oluyor Hindistan’da doğanlar. Bir kısmı 
da Müslüman oluyor. Tabiî eski Müslüman Türk devletlerinin etkisiyle, 
oradaki etkisinden dolayı Müslüman oluyorlar.

Demek ki; din de, dil de, zevkler de, ihtiyaçlar da tamamen toplum-
dan ediniliyor.

O yüzden Marks der ya;“İhtiyaçlarımızın, zevklerimizin kaynağı 
toplumdur.”, diye.

Müzik zevkimiz de, estetik değerimiz de, resim zevkimiz de, mimari 
zevkimiz de, anlayışımız da hep içinde yaşadığımız toplumdan edinilir, 
arkadaşlar.

Bu anlamda insan nedir?
Toplum yaratığıdır.
Türban özgürlük değil. Kaldı ki, türban, İslamiyet’in son Ahzab su-

resindeki anlatımıyla kadının örtünmesine uygun bir kıyafet de değil. 
Tanımlanan kıyafet cilbab, kara çarşaf yani.

Özellikle Abdullah Gül’ün eşi giyiniyordu; bedeninin bütün hatları 
meydanda.

İngiltere kraliçesiyle yan yana geliyorlar, tokalaşıyorlar, hangisi İs-
lam’a göre daha iyi örtünmüş?

İngiltere kraliçesi.

(Gülüşmeler…)

Kadının bütün beden hatları meydanda, bir saçı gizli. İslam’da böyle 
bir örtünme yok, arkadaşlar. Kara çarşaf… Mecbur olmadıkça kadın dı-
şarı çıkmayacak. Çıkarsa da kara çarşafla çıkacak. Şimdi bu özgürlüğü 
değil ki. Kadını eve hapsediyorsun, her türlü hakkını elinden alıyorsun. 
Mutfakla yatak arasında köle ediyorsun.

Bu özgürlük neye benzer?
Uyuşturucu kullanma özgürlüğüne benzer.
Buna izin verilir mi, arkadaşlar?
Kendine zarar veriyor başta, dolayısıyla topluma zarar veriyor.
Kadını eve hapsetmekle insanlığın yarısını sosyal düzenden çekip 

alıyorsunuz, hapsediyorsunuz eve.
Böyle bir toplum gelişebilir mi?
İnsanın yarısı üretimde yok, bilimde yok, sanatta yok yani tek ayak-
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la yürümeye benzer.
Öyle bir toplum gelişebilir mi?
Gelişemez.
Özgürlüğün ölçütü şu arkadaşlar:
Kamu yararı var mı bu uygulamada?
Bütün alanlarda aynı şey söz konusu. Ölçütümüz kamu yararı ola-

cak. Kamu yararı, toplumun daha iyi bir yönde gelişmesini de içerir. 
Buna uygun mu yapılan uygulama? O zaman onu savunan ve onu yaşa-
yan özgür davranmış olur. Yoksa bu özgürlük olmaz. Ben esrar içerim, 
bu benim özgürlüğüm…

Şimdi buna izin verilmeli mi?
Eroin kullanmalıyım ben, bu benim özgürlüğüm arkadaş. Sana ne, 

ölürsem ben ölürüm, zarar çekeceksem ben çekerim. Hayır. Toplum 
buna izin vermez. Kamu yararı yok burada. Varsayalım ki toplumun 
önemli bir kesimi eroinman, esrarkeş.

Ne olur bu toplum?
Hem kriminal bir toplum olur, hem çürüyen bir toplum olur. Kamu 

yararı yok burada.
O zaman; önceliğimiz kamu yararı olacak özgürlük niteliğine sahip 

olabilmesi için bir davranış ya da tutumun ya da kuralın. Ama bunları 
kavrayacak bizim Sevrci Soytarı Sahte Solda mantık da yok, bilim de 
yok, bilinç de yok, arkadaşlar. 

Bir Kadın Yoldaş: Çarşaf dağıtıyorlar.
Nurullah Ankut Yoldaş: Evet.
Ne diyor CHP’nin akıldane çarşafçısı Gürsel Tekin’i?
“Bizim tarikatlara, FETÖ’nün dışında diğer tarikatlara bir karşıtlığı-

mız yok.”, diyor hâlâ. “Bizim onlarla bir sorunumuz yok.”, diyor.
Sorosçu Kemal ne diyordu?
“Onlar yararlıdır, iyidir.”, diyordu. “Sadece siyasetle ilgilenmesin.”
Ya siyasetle; hem var olacak, hem ilgilenmeyecek… Doğasına ay-

kırı bu…
Yani 15 Temmuz’dan sonra geldikleri her meydanda ne yaptılar?
Tayyip’in ibrikçisi oldular. Başka da yaptıkları bir şey yok. Mecliste 

oturup Anayasa tartışıyorlar. Beraber bilmem şu kadar maddede anlaştık…
Yahu Anayasayı ne için değiştiriyor adam?
Bakın geçen haftaydı, Milyar Ali’nin bir açıklaması oldu: “2014 

yılından itibaren Cumhurbaşkanını halk seçiyor. Şimdi yapılması gerek-
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en, bu fiili durumu Anayasaya uygun hale getirmektir.”, dedi, değil mi?
Anayasa diye dertleri bundan yahu! Bu yüzden Anayasa diyorlar 

gece gündüz. Laik Cumhuriyet’in Anayasası başta olmak üzere tüm 
kanunlarını yerle bir ettiler. Tayyip de söyledi bunu. Bekir Bozdağ da 
söyledi. Bu işledikleri suçu, anayasal ve yasal kılıfa büründürmeye ça-
lışıyorlar.

İşte Jescheck açıkça söylüyor; “Kamunun suç saydığı bir unsur ne 
kadar kanunlarla savunulmaya, üzeri örtülmeye çalışılırsa çalışılsın hu-
kuki vasfı oluşturmaz.”, diyor.

Bunların kriminal tipler olduğu ortadan kalkmaz. Daha önce de pay-
laştık, çete hukukunu bunlar ne yaptı?

Meşru devlet hukuku diye yutturdular.
Böyle bir şey olmaz. Buna izin veremeyiz, sessiz kalamayız buna. 

Buna sessiz kalanlar ya gaflet içindedir ya da haindir. Devrimciliğimiz 
buna başkaldırmayı, isyan etmeyi, hesap sormayı emreder. 

Yoldaş’ımız biraz önce zamanımızın dolduğunu söyledi. Aslında 
ben de sonraki programlardan kullanmış oluyorum, çok da rahatsız olu-
yorum, o yüzden kısa keseceğim, arkadaşlar. 

Sınıf Esasına Dayalı Siyaset,
İşçi Sınıfı Siyaseti yapıyoruz

Bir de Suriye, Irak macerası var AKP’giller’in, değil mi?
Buraya da Amerika soktu. Rezil olsunlar, hezimet yaşayarak çekil-

sinler, diye. Bütün Ortadoğu’da saygınlıkları, güvenilirlikleri bitsin; bu 
görülsün, diye soktu.

Ve Irak’a girdi işte, ne oldu?
Oradaki, Başika’daki Türk birliği kuşatıldı, bir sabah ani hareketle 

kuşatıldı kışla. Ondan sonra Kaçak Saraylı ve onun Bin Ali’si heyet 
gönderiyor ki, aman bize güvenli bir koridor açın da biz buradan zayiat 
vermeden topuklayıp Türkiye’ye dönelim. Irak’taki durum bu…

Suriye’de de aynı hezimeti yaşayacaklar, onun için soktu Amerika.
Hani Obama daha önce diyordu Tayyip için; “Elindeki orduyu Su-

riye’ye sokup savaştırmaya cesaret edemiyor.”, diye. İşte nihayet 15 
Temmuz sonrası; artık sok, bak seni kurtardım Fethullah’ın askerlerinin 
elinden. Orduyu Suriye’ye sokacaksın, bizim Conilerimiz ölmeyecek; 
senin sömürge ülkenin Memetleri ölsün, Mamoları ölsün; IŞİD’le onlar 
kapışsın diye gönderdi. Orada da hezimet yaşayıp hiçbir kazanım elde 
edemeden dönecekler. Yani onun da sonu hüsran.
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Ama ne yazık ki işte ülkemiz Yeni Sevr’e gidiyor. Yani parçalana-
cak, Amerikancı Kürt Devleti, Amerikancı Burjuva Ermenistan ve 
Türklere Bırakılan Bölge olmak üzere üç parçaya bölünecek.

Ermeniler de pusuda bekliyor bildiğimiz gibi. Geçen PKK’li savaş-
çıların Ermeni sınırından harekâtını engelledi, aylarca cezaevinde tuttu, 
işkence etti, değil mi, arkadaşlar?

İşgalcisiniz, diyor Tarihi Ermenistan vatanında. Buradan sökülüp 
atılacaksınız, diyor PKK’li gerillalara. Onlar da niyetlerini saklamıyor-
lar. Hesap ortada, açık konuşuyorlar yani.

Bütün bunlara rağmen işte ortada: Faşist bir din devleti kurmaya 
çabalayacaklar; adım adım ona gidiyor Kaçak Saraylı Reis ve AKP’gil-
ler’i. İşte genç yoldaşımız anlattı artık giderek kadın erkek aynı okul-
larda eğitim göremeyecek, aynı otobüslere binemeyecek yani El Kaide, 
El Nusra, Taliban, IŞİD benzeri bir yapıya kavuşacak Türkiye; ona gö-
türüyorlar.

Bir Kadın Yoldaş: Yapamayacaklar. Biz varız burada!
Nurullah Ankut Yoldaş: Efendim?
Bir Kadın Yoldaş devamla: Yapamayacaklar!

(Alkışlar…)

Nurullah Ankut Yoldaş: Ona gidiyorlar.
Tabiî biz bütün gücümüzle mücadele edeceğiz. Bir tek kişi kalsak 

bile mücadeleye devam, arkadaşlar. Geri adım yok. Duraksamak, te-
reddüt yok!

En sonunda bunların hüloogcuları da uyanacak. Bütün bu ihanetleri, 
ahlâksızlıkları, kanunsuzlukları onlar da görmeye başlayacak. O zaman 
işte biz yeniden taraftarlar bulacağız, güçleneceğiz, karşı bir hamleyle 
bunlardan hesap soracağız. Ama maalesef acılar çekilecek, arkadaşlar.

Çünkü halkımızın ve aydınlarımızın hatta bizim dışımızdaki sol 
ortamın zihin yapısı bu. Yani zihin hasarı oluşmuş durumda; göremi-
yorlar, kavrayamıyorlar. Ne 15 Temmuz’da yaşanılanın niteliğini, ne 
ondan sonraki gidişi kavrayamıyorlar.

İşte o yüzden eğitim, bilim, bilinç, diyalektik, maddeci mantık ve 
metot bu kadar önemli, yoldaşlar.

Ve biz; sınıf esasına göre siyaset yapıyoruz. Toplumdaki her siya-
si mücadele, her olay; sosyal olay, sanat olayı, kültür olayı, ekonomik 
olay döner dolaşır sonunda bir sosyal sınıfın ya da zümrenin anlayışını, 
çıkarını temsil eder. Biz buna bakarak siyaset yapıyoruz. O bakımdan 
yanılmıyoruz.
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Bugüne kadar açık, net, kesin tespitlerimizden bir tekinin yanlışlan-
dığını gördünüz mü, arkadaşlar?

Tam tersine. Hepsi doğrulandı yaşanan olaylar tarafından. Çünkü 
bilimin görevi bu. Yaşayınca herkes görür. Bilim, önceden görmek de-
mektir. Ama bunlarda bilim yok. O yüzden strateji de yok, kavrayış da 
yok.

(Slogan: Yeni Sevr’e Karşı Yaşasın İkinci Kurtuluş Savaşı’mız… 
Alkışlar…)

Mustafa Kemal’in Antiemperyalist, Antifeodal 
mücadelesini sahipleniyoruz

İsa’dan önce 500 yıllarında yaşamış ünlü bir Çinli bilgeden birkaç 
cümle aktaracağım, arkadaşlar. Sun Tzu Su. Savaş sanatı teorisyeni. 
Gerçekten dahi bir teorisyen. Çok saygı duyduğum bir teorisyen. Bakın 
ne der:

“Stratejisi olmayanları sadece yenilgi bekler.”

Şimdi bizim dışımızdaki küçükburjuva sol grupların bir stratejisi var 
mı?

Hayır. Onların ne ülkeyle ilgili, ne halkla, ne sosyal sınıflarla ilgili 
bir tek görüşleri, kavrayışları, tahlilleri yok. Kuru laf salatası. O bakım-
dan hiçbir sosyal olayı doğru görüp, doğru kavrayamıyorlar, 15 Tem-
muz da dâhil.

Düşmanı doğru kavrayamıyorlar. Biz daha ilk adımlarında, 2002’de, 
AKP’giller’in ne olduğunu kavradık ve ortaya koyduk. “Tayyipgiller 
Kökeni ve Sınıf Yapısı” adlı iki ciltlik kitabımızla.

Yine Sun Tzu:

“Sonuçta düşmanı ve kendinizi biliyorsanız yüzlerce savaşa gir-
seniz sonuçtan emin olabilirsiniz.

“Kendinizi bilip, düşmanı bilmiyorsanız kazanacağınız her za-
fere karşı yenilgiyle de tanışabilirsiniz.

“Ne kendinizi ne de düşmanı biliyorsanız sizin için gireceğiniz 
her savaşta yenilgi kaçınılmaz.”, der.

İşte bizim dışımızdaki Sevrci Soytarı Solun ve diğer küçükburjuva 
anarşizminden başka bir şey olmayan sol grupların hali bu. Ne düşmanı 
biliyorlar, ne kendilerini biliyorlar.

“Ergenekon Davası” adlı CIA operasyonunda, sözüm ona Musta-
fa Kemalci Generallerin de düştüğü durum aynıydı, askerlerin de. Ne 
saldırının amacını görebildiler, ne düşmanın kim olduğunu görebildi-
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ler, ne de kendi güçlerini görebildiler. O zaman savaşmadan yenildiler, 
yoldaşlar.

ABD’nin binlerce düşünce kuruluşu var. 16 tane, CIA dâhil olmak 
üzere, istihbarat örgütü var. On milyarlarca dolarlık bütçesi var, bu ör-
gütleri oluşturan ajanlara harcadığı, onların eylemlerine harcadığı. O 
yüzden netçe görüyor. Nereye, nasıl vuracağını ve ne gibi tepkiyle kar-
şılaşacağını.

Çünkü 1952’den bu yana Ordu NATO’nun elinde. Ruhunu biliyor 
onun. Mustafa Kemalci geçinenlerin, laik geçinenlerin, bağımsızlıkçı 
geçinenlerin ne olduğunu çok iyi biliyor.

Bakın yine SunTzu:

“Düşmana savaşmadan boyun eğdirmek maharetin doruk nok-
tasıdır.”

Bunu yaptılar, arkadaşlar.  Feto’nun askerleri kadar olsun cesaretli 
davranamadılar. Onlar hiç değilse savaştı, değil mi? Öldüler, öldürdü-
ler... Çünkü bir ideolojiye içtenlikle inanmıştılar. Ama bunların içten-
likli olarak inandıkları bir ideoloji kalmamıştı. Atatürkçülükleri sadece 
laftaydı, kabuktu.

Mustafa Kemal; yiğit, cesur… Çanakkale’de yağmur gibi bomba, 
kurşun yağdırılırken siperden çıkıyor, elinde sigara cepheyi gözlüyor, 
arkadaşlar.

Alman General Liman von Sanders şaşırıyor: “Bu, cesaretin de 
ötesinde, çılgınlık”, diyor.

Nitekim göğsünden vuruluyor. Saati parçalanıyor, hayatı kurtuluyor. 
Sol göğsündeki cep saati. Bu kadar cesur. 

Ve öylesine askeri bir deha ki, çıkartmanın hangi noktalardan yapı-
lacağını biliyor.

Liman von Sanders ne diyor?
“Yukarıdaki o en dar kesimden, koydan, Bolayır taraflarından yapı-

lacak çıkarma. İngilizlerin önderliğindeki müttefik donanması, oradan, 
en dar noktadan Yarımadayı ikiye bölecek, arkadan gelecek olan ikmal 
yollarını kesecekler, yarımadanın ön kısmındaki Osmanlı Ordusu’nu, 
Türk Ordusu’nu imha edecekler. O yüzden bütün güçlerimizi oraya 
mevzilendirmeliyiz. Oradan yapılacak bir çıkarmayı engellemeliyiz.”, 
diyor.

Mustafa Kemal:
“Hayır. Oradan çıkarma yapmayacaklar.”,diyor.
Neden?
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“Çünkü sizin gibi düşünmek, çok kolay bir strateji oluşturmaktır. 
İngiliz generaller de sizin böyle düşüneceğinizi bilirler. Oraya askerin 
en ağır silahlarla, yoğun bir şekilde mevzilendirileceğini bilirler. O se-
beple oradaki bir çıkartmanın başarılı olamayacağını bilirler. O sebep-
ten daha aşağıdan, daha güneyden ve yarımadanın uç kısmından, burun 
kısmından çıkartma yapacaklar.”, diyor.

Buna ihtimal vermiyor Liman von Sanders.
Ama Mustafa Kemal bunu adı gibi bildiği için, 57’nci Alayla bera-

ber hazır bekliyor. Çıkarma başladığı anda da hemen harekete geçiyor. 
Üstelik de sadece kurmay heyetiyle beraber. Atın üstünde en önde. Yani 
ordu arkada, o gelsin, diyor. En önde kendisi ortaya çıkıyor.

Ve orada çok az miktardaki Türk askerine (kaçıyorlar tabiî yoğun bir 
çıkarma olduğu için, mecburen kaçıyorlar.), “Yat!”, diyor.

“Efendim mermimiz bitti…”
“Yat, süngü tak!”, diyor.
Yatıp mevzi aldığı anda, müttefik orduları sanıyorlar ki mermile-

ri var bunların, sipere mevzilendiler, üzerlerine gidersek imha ediliriz. 
Onlar da sipere yatıyor.

“İşte kazandığımız an, o andı.”, diyor, Mustafa Kemal.
Ve o bekleme anında, arkadan 57’nci Alayın diğer askeri ve diğer 

Osmanlı askerleri gelerek mevzi alıyorlar. Ve Alçıtepe’nin, Kireçte-
pe’nin, yani Gelibolu’nun en yüksek dağının tepesinin ele geçirilmesini 
engelliyorlar. Hiçbir zaman ele geçiremiyor İtilaf Devletleri, emperya-
list devletler. Orayı ele geçirdiği anda, bütün yarımadaya oradan hük-
medebilecek, başarılı saldırılarda bulunabilecek.

Böylesine bir dahi M. Kemal. Aklını böylesine özgürce kullanabili-
yor ve böylesine cesur.

Ama 1923’den sonra (tabiî sınıf eğilimi), o da burjuvazinin yörün-
gesine giriyor. Çankaya’ya hapsediliyor. Alkolle beynini uyuşturuyor, 
çürütüyor, savrulup gidiyor. Ne öngörüsü kalıyor, ne sağlıklı düşünmesi 
kalıyor, arkadaşlar...

Karşıdevrimin elebaşı Celal Bayar’ı önce İktisat Bakanı yapıyor 
1932’de. 1938’de de Başbakan yapıyor ve kendi devrimlerine en sadık 
şekilde hizmet eden ve en can yoldaşı İsmet İnönü’yü harcıyor.

Bazı sözde soytarı Kemalistler derler ki; Mustafa Kemal yaşasaydı 
daha iyi olurdu, Türkiye böyle olmazdı. İsmet İnönü aslında…

Hayır. Mustafa Kemal yaşasaydı biraz daha erken-1938’de, 
1950’deki karşıdevrimin siyasi ayağı da gerçekleşmiş olurdu.
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İnönü ona izin vermedi. 1950’ye kadar karşıdevrimin siyasi planda 
egemen olmasını engelledi. Ama 1950’den sonra Türkiye (Sovyetler’in 
de hatası var tabiî. Dostluk Anlaşmasını imzalamayarak Stalin bura-
da hata yapıyor.) Amerikan yörüngesine girince, artık ne bağımsız 
irade kaldı, ne bağımsız ordu kaldı, ne bağımsız eğitim kaldı, ne sanat 
kaldı, ne sinema kaldı hiçbir şey kalmadı, arkadaşlar, ne müzik kaldı… 
Çürüttü Türkiye’yi ve orduyu, aydınları.

Mustafa Kemal’in gerçek anlamda ruhunu anlayan var mı?
Hayır. Anlayan kimse kalmadı. Onu da gerçekliğiyle biz anlıyoruz.
Ve olaya; dikkat ederseniz, bir süreç olarak yaklaşıyoruz. Mustafa 

Kemal’in devrimci çağı, antiemperyalist, laik, yurtsever, tam bağımsı-
zlıkçı çağının mücadelesini sahipleniyoruz, benimsiyoruz. Ama ondan 
sonra gerici, vurguncu sınıfların saflarına savruluşunu benimsemiyoruz. 
O yüzden Mustafa Kemal diyoruz, Atatürk demiyoruz.

(Alkışlar…)

Bunu da anlayamazlar, arkadaşlar. Şimdi Lenin’li-Mustafa Kemal’li 
pankartımız var, değil mi?

Buna sağlı sollu saldırıyorlar.
Solcular saldırıyor; Lenin’le Mustafa Kemal’i yan yana getiriyorlar, 

diye.
Emperyalizmin en büyük (20’nci Yüzyılın başında), iki büyük düş-

manı. İkisi de zafer kazanmış, devrim yapmış ülkelerinde. Biri burju-
va devrimi yapmış; diğeri-Lenin; Ekim Devrimi’ni, Sosyalist Devrimi 
yapmış. Emperyalizme karşı en sağlam kaleleri kurmuşlar ve ittifak et-
mişler. Dayanışmışlar. Kader birliği etmişler.

Kofti Atatürkçüler saldırıyor; komünist Lenin’in ne işi var?
Yahu Sovyetler’in desteği olmasaydı o savaşta, ne olurdu?
Ne olacağını Mustafa Kemal söylüyor; çok zor kazanırdık, belki de 

kazanamayabilirdik, diyor. Sovyetler’in içtenlikli ve hiçbir çıkar gözet-
meden yaptıkları yardımlar olmasaydı, diyor.

E, bunu da kavrayamıyor insanlar. Tarih bilmiyorlar. Bilimden yok-
sunlar. O bakımdan biz, Birinci Kuvayimilliye’den alıp Lenin’in yap-
tığı devrimin çizgisine getireceğiz Türkiye’yi. Eninde sonunda bunu 
yapacağız, yoldaşlar.

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

Yoldaşlar,
Bildiğiniz gibi, Usta’mızın bedence aramızdan ayrılarak bayrağı, 

savaş bayrağını bizlere teslim ettiği zamanki yaştan iki yıl fazlasına 
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sahibim şu anda. İki yıl fazlasını yaşamış durumdayım. Babam da bu 
yaşta öldü 71’inde. Anam 62 yaşında öldü. Yani genetiğim de çok uzun 
yaşamaya elverişli değil.

Bizler de çok uzun yaşayamayabiliriz bundan sonra. İşte prostat 
kanseri vurdu, arkasından dizimiz arızalandı. Şimdi de gözümde, sol 
gözümde bir sıvısında kristalizasyon var. Yüzde altmış civarında gör-
me kaybı var sol gözümde. “Yaştan amca, yapacak bir şey yok.”, diyor 
doktorlar.

Yani genç yoldaşlarımızın bu kararlılıkla, bu inançla kavgaya gir-
meleri, bayrağı devralmaya hazır olmaları gerekiyor, arkadaşlar.

Daha önce yoldaşlarıma söylemiştim; 70 yaşıma gelince artık, en ön 
saftaki yerimi genç yoldaşlarıma bırakacağım, diye. Yoldaşlar hep karşı 
çıktılar, olmaz, dediler. 75’e uzattım. Madem 75 olsun…

(Gülüşmeler…)
Ama şimdi yaşla birlikte, sadece bedende fiziksel kayıplar olmaz, 

zihinde de, beyinde de kayıplar, eksilmeler, hasarlar olabilir, arkadaşlar. 
O bakımdan uyarmıştım bazı yazılarımızda yoldaşları. Uzun yaşamak 
çok riskli, diye.

Mesela Mao 1963’de ölseydi, dünya bugünkü dünya olmazdı. Çok 
daha sağlıklı bir dünya olurdu. Çok yaşadı, bunadı ve mahvetti Çin’i.

Çok acı duyarak, çok üzülerek şunu da hissettim, söylemiş olayım, 
yoldaşlar. Fidel’in, Raul’un da çok yaşadığını düşünüyorum. Yaptık-
ları en son bu Obama’lı, Rolling Stones konserli emperyalistlerle açı-
lımları, beni derinden yaraladı ve Küba’nın, Sosyalist İktidarın geleceği 
konusunda derin kaygılara sürükledi.

Bunu eleştirimizle, Fidel’e ve Küba Komünist Partisi Merkez Kom-
itesi’ne ilettik yazılarımızı biliyorsunuz.

Şimdi burada uzun yaşadılar dediğim şundan: Eğer bu yanlış işleri 
yapmadan önce bedence ayrılmış olsalardı dünyamızdan, aramızdan, 
sonra gelenler bunları yapmaya cesaret edemezdi. Fidel, Raul bunları 
yapmadı, yanlıştır, derdi. Ama siz bu yanlışları yaparak giderseniz, 
sizden sonra gelenler o yanlışları daha da ileri boyutlara götürür, 
yoldaşlar.

Eğer Fidel; “Onlar Nürnberg benzeri bir mahkemede yargılan-
malıdırlar, insanlığa dair işledikleri suçlardan dolayı.”, diyen o eski 
Fidel olsaydı; bunları, bu anlaşmayı yapar mıydı?

Bu anlaşmaları yapmazdı.
O zamanki yazılarını da okuduk, yoldaşlar. Gerçekten Fidel’in en 

yetersiz, en zayıf yazıları.
Son derece yani yüreğimin bir parçası olarak seviyorum o büyük 
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devrimcileri; ömrüm boyunca örnek aldım. Ama yaptıkları bu yan-
lışları da görmezlikten gelemezdik. Hem kendileri için, hem Küba’nın 
devrimci komünist iktidarı için, hem dünya halkları için susmak zarar 
verici olurdu, yanlış olurdu, arkadaşlar.

İşte ben de yani ön plandaki, ön saftaki yerimi genç yoldaşlara bı-
rakmak istiyorum.

Farkına varmadan (onlar da tabiî son derece iyi niyetlerle yapıyorlar 
ama) işte o beyin hücrelerindeki azalma, yetersizleşme oluşunca gö-
remiyorsunuz artık. Yanlışlar yapıyorsunuz. Yani bizde o tür yanlışlar 
yapabiliriz diye endişeleniyorum hep, arkadaşlar.

Yani genç yoldaşlarımızın ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Ha-
zırlanmaları gerekiyor. Bayrağı devralmaları gerekiyor. O güvene, o 
bilime, o bilince sahip olmaya hazırlanmaları gerekiyor. Kendilerini 
hazırlamaları gerekiyor.

Çünkü bu kavga sürecek. Yani zafere ulaşıncaya kadar sürecek.
Bu hainlerden mutlaka hesap soracağız. Bunların yedi sülaleleri 

hesaba çekilecek. Yandaşları, tüm takım taklavatları hesaba çekilecek. 
Yaptıkları her iş konacak ortaya inceden inceye, kılı kırk yararca ince-
lenecek ve hesabını verecekler.

Demek istediğimiz, kavganın en kısa sürede zafere ulaşması gereki-
yor. Bu yüzden arkadaşlarımızın bütün enerjileriyle yani fiziki ve zih-
ni bütün kapasiteleriyle, kavgayı omuzlamaları, ona sarılmaları, boylu 
boyunca bu deryanın içine girmeleri gerekiyor. Yoldaşlarımdan, tüm 
yoldaşlarımdan tek isteğim, dileğim bu.

Tabiî biz bedence tükenişe uğrayıncaya kadar bu kavgada elbette 
gücümüz oranında savaşacağız, bundan asla geri durmak yok. Kavga-
nın emekliliği olmaz. Devrimcinin emeklisi olmaz. Emeklisi; ben dev-
rimden eyvallah dedim, vazgeçtim demek anlamına gelir.

Ama ön saftaki yerlerin daima değişmesi gerekiyor. Daha enerjik, 
daha genç, daha aktif arkadaşlara bırakılması gerekiyor. Yani savaşın 
kanunu bu. Savaşın doğası bunu gerektirir.

Bunları da söylemiş olayım, yoldaşlar.
Bu kadar uzun süre dikkatlice dinlediğiniz için hepinizi devrimci 

yüreğimin olanca sıcaklığıyla kucaklar, selam ve sevgilerimi iletirim.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
(Sloganlar: Halkız Haklıyız Yeneceğiz… Yaşasın Halkın Kurtu-

luş Partisi…)



Yirmi Beşinci Kitap[14]

“Yeşil Kuşak Projesi” ürünü Tayyipgiller’in 
oluşturduğu Ortaçağ Karanlığını

Yeni Ekim Devrimleri yaratarak aşacağız!

[14] Hikmet Kıvılcımlı’nın bedence aramızdan ayrılışının 46’ncı Yıldönümünde (2017) 
yapılan Anma Konuşmasıdır.
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Nurullah Ankut Yoldaş:
(Mikrofonların kabloları kürsü arkasında, konuşmacının ayaklarını 

basacağı alanda bulunmaktaymış. HKP Genel Başkanı onları ayağıyla 
iterek uzaklaştırdıktan sonra.)

Kabloları ayağımızın altından kenara çekelim öncelikle, yoldaşlar. 
Daha önce de söyledim ya, hani bir sporcu bile mücadeleye çıkınca 
ayakkabılarına, ayakkabılarının bağcıklarına, eşofmanına, formasına 
özellikle dikkat eder. Kendisinin dikkatini dağıtacak bir şey var mı yok 
mu… Onları ortadan kaldırır.

Yoldaşlarım ve bizi dinlemeye gelen saygıdeğer arkadaşlar,
Zaman o kadar hızlı akıyor ki, Usta’mızın hayatını kesitler halinde 

sinevizyonda izlerken, çağrışım oldu. Usta’mızla ilk tanıştığım an gö-
zümün önüne geldi.

1968 yılının sonbaharı, Cağaloğlu’nda Klodfarer Caddesi’nde, 
İPSD’nin yerindeyiz. Biz de bir gençlik derneği olarak oraya gelmiş-
tik. İPSD yöneticileri bize bir oda vermişlerdi. “Devrimci İşçi Köylü 
Öğrenci Birliği (DİKÖB)”ü kurmuştuk, Edebiyat Fakülteli öğrenciler 
olarak biz de. Denizler, Merkez binadaki arkadaşlar “DÖB”ü kurmuş-
lardı, “Devrimci Öğrenci Birliği”ni. Biz de işçi ve köylünün de dev-
rimci gençlerle bir arada olmasını ve ittifak etmesini öngördüğümüz 
için Devrimci İşçi Köylü Öğrenci Birliği’ni, DİKÖB’ü kurduk, değerli 
arkadaşlar.

Orada akşam oturuyorum ben, bir anda Usta’mız girdi içeriye. Kalk-
tık, tokalaştık, tanıştık.

Benim nerede okuduğumu sordu. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölü-
mündeyim Hoca’m, dedim.

Hocaların kim? dedi.
Saydım adlarını; Nermi Uygur, İsmail Tunalı, Macit Gökberk, Halil 

Vehbi Eralp, Takiyettin Mengüşoğlu, diye.
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Dediği aynen şu: “Bunların tamamı burjuva Tezgâhtarları evla-
dım” dedi, Hoca’larım için. Tek bu terimi kullandı. Bu deyimi kullandı.

Kısaca felsefe üzerine sohbet ettik. Malum, Marksizm-Leninizm, 
Diyalektik Maddecilik her türlü felsefeye son verdi. Felsefe, sadece 
mantık ve metot alanında kaldı biraz, o da Engels’in deyimiyle “kal-
dıysa kaldı”. Yoksa doğanın ve toplumun, insanın tüm gelişim ve iş-
leyiş kanunlarını bilime havale etti Marksizm Leninizm. Kendisi de 
düşüncenin bilimini ortaya koydu, mantığı ve metodu. Biz buna Diya-
lektik Maddecilik diyoruz, arkadaşlar.

O akşam Küçükpazar’da bizim Bozkırlı seyyar satıcı işçilerle bir 
toplantımız vardı. Onlara karşı belediyenin zulmü var. Topluyor onları, 
arabalarını alıyor, malum, tanık olduğumuz gibi çoğu yerde, deviriyor, 
gasp ediyor, zulmediyor yani. Biz de mücadele ediyoruz. Sonradan bir 
yürüyüş yaptık onlarla. O zamanlar İstanbul’da seyyar satıcıların, tam 
bir istatistik veremeyeceğim ama, neredeyse en az yarısı diyeyim, Boz-
kırlıydı. Bizim memleketli, Konya Bozkırlıydı. Hani Bozkırlılar için 
“gurbet uşağı” derler. Arazi yok, tarıma elverişli topraklar yok. Hep 
geçimlerini sağlamak için başka illere gider Bozkırlılar.

“Hocam işçilerle toplantımız vardı”, dedim. “Ayrılmak zorunda-
yım”, dedim.

“Tabiî evladım, işçilere verdiğimiz söze mutlaka uyacağız”, dedi. 
“Yani sözümüzün eri olduğumuzu görecek.”, dedi.

Ve benim için de şöyle bir nitelemede bulundu, onur verici bir nite-
lemede: “Sizde de işçi duruşu var.”, dedi.

Yani bunu nasıl anladı Usta’mız?
Ama ben de, Mustafa ve Metin Yoldaşlar’ın yakından bildikleri gibi 

(çünkü lise ikinci sınıftan beri birlikteyiz), yaz tatillerinde işçi olarak 
çalışırdım inşaatlarda. Daha önce de anlattım, “Soma…” kitabında da. 
İlkokulu bitirdik, Karacığan Kiremit Fabrikası’nda işçi olarak yazları 
çalışmaya başladık. Anam babam benden hiç öyle bir şey istemezlerdi 
ama ben o insanların (işçilerin), hayatını yaşamak isterdim. Onların acı-
larını paylaşmak, onların dünyalarına girmek isterdim. Onların kaderle-
riyle ortak bir kaderim olsun isterdim. O bakımdan kendim gönüllü ola-
rak çalışırdım. Aldığım para da yanıma harçlık olarak kalırdı. Tek ku-
ruşunu bile ailem istemezdi. Bir genç olarak da kafamıza göre, özgürce 
ihtiyaç duyduğumuz şeyleri alma imkânına sahip olurduk böylece.
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Diyalektik Maddeciliğe göre
madde yoksa düşünce de yoktur

İnsanın ruhiyatını, davranış biçimlerini, davranış kalıplarını, düşün-
ce kalıplarını maddi hayatını kazanma biçimi belirler Marksizme göre. 

Hani biz diyoruz ya, maddesiz düşünce olmaz. Madde yoksa düşün-
ce de yoktur.

Mesela biz de önümüzdeki yıllarda önderlerimizin yanına gidece-
ğiz bedence. Lenin Usta’yla Kıvılcımlı Usta’yı da yaşça geride bıraktık 
yani. O zaman bizim düşüncemiz de ortadan kalkacak. Yani düşünme-
den de alıkonacağız. Ama düşünce olmadan da madde var. Nitekim 
insan türü doğmadan milyarlarca yıl önce, dünyada madde vardı. De-
nizler, göller, dağlar, ondan sonra bitkiler vardı. Demek ki düşüncenin 
kendisi de maddenin bir ürünü. Zaten maddecilik de budur.

Metafizik felsefeler, mantıklar, maddeyi düşüncenin belirlediğini 
öne sürer. Hâlbuki bu bir safsatadır, safsatadan ibarettir. Onlar, o ba-
kımdan gerçekleri asla göremezler. Gerçekleri kafalarında tasarladık-
ları hayalhaneye uygunmuş gibi algılarlar ve de öyle yansıtırlar. Ama 
Maddeciliğin özü de şudur: Evrenin yani doğanın, toplumun ve 
onun bir parçası olan insanın devinim, gelişim ve değişim kanun-
larını arar ve hep olayların içinde arar. O bakımdan Diyalektik 
Maddecilik bilimin metodudur. Metafizik mantık ise, İdealizmlerin 
bilim karşıtı anlayışların, ideolojilerin kullandığı medrese mantık 
ve metodudur. Medrese metodudur, medrese mantığıdır.

Bir düşüncenin doğruluğunu ya da yanlışlığını nasıl anlarız, arka-
daşlar?

Bunu keşfetmenin çok pratik, çok kolay bir yolu var. Öne sürdü-
ğümüz bir fikir, eğer maddi hayatta bir karşılık buluyorsa o fikrimiz, o 
düşüncemiz doğrudur. Ama onun maddi hayatta bir karşılığı yoksa ya 
da onlara ilişkin maddi hayatın ortaya koyduğu gerçekler bizim düşün-
cemizle çelişiyorsa, bizim söylediğimiz şey yanlıştır. Yani doğruluğun 
bu kadar basit bir ölçüsü vardır. Çok basit. İnsanlar, kendi günlük ya-
şamları içinde bunu uygularlar. Uygulamazsa yaşayamaz zaten.

Ev kadınlarımız kilerde ne kadar pirinç var, ne kadar yağ var, yemek 
yapacak başka ne kadar şey var hepsini aklında tutar yani ve ona göre 
ihtiyaçlarını ne yapar? Yerine koymaya çalışır imkânları ölçüsünde. 
Herhangi bir gözlem yapma ihtiyacı duymadan ya benim kilerim do-
ludur ya da dolu olmalı. Dolayısıyla da bir şeye ihtiyacım yok derse ne 
yapar? Düş kırıklığı yaşar. İstediğini yapamaz.

Ama toplum ölçüsünde baktığımız zaman, insanlar toplumun aynı 
şekilde gelişim ve devinim kanunlarını gözden kaçırırlar. O bakımdan 
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toplum olayları anlaşılmaz gelir insanlara.
Mesela bizim dışımızda hiç kimse sınıf esasına dayanan siyasi tah-

liller yapamıyor, yapmıyor. Öyle olunca onlar, gerçeği hiçbir zaman gö-
remiyorlar. Oysa biz toplumun sınıflardan oluştuğunu biliriz. Ve bütün 
Tarihin, sınıflar savaşından ibaret olduğunu biliriz.

Zaten, siyaset de nedir? 
Sınıflar arasında savaş demektir siyaset. Sınıfların kendi çıkarlarını 

öne geçirebilmek için düşman sınıfa karşı, karşı verdiği mücadeleden 
ibarettir siyaset.

Bakın Tayyipgiller, patronların karşısında konuşuyor değil mi? Şef-
leri Tayyip, ne diyor?

Bakın Kanun Hükmünde Kararnameler var, Olağanüstü Hal var; 
artık grevler, direnişler yasak, diyor. O bakımdan sizin önünüz açıldı, 
diyor yani. Sizin çalışma imkânlarınız artık tümüyle serbest, diyor.

Ama kimin önünü kesmeliyiz, diyor?
Çalışanların, ezilen ve sömürülenlerin. Onların hak arama yollarını 

Kanun Hükmünde Kararnamelerle, Olağanüstü Hal’le yasakladık biz, 
diyor arkadaşlar. Açıkça sınıf savaşı ilan ediyor İşçi Sınıfımıza karşı.

Buna karşı kim mücadele etti?
Biz mücadele ettik, arkadaşlar. Yoksa Feto bahane yani! Bahane!..
En azgın sömürüyü uygulayabilmek için 15 Temmuz sonrası yeni 

bir basamağa sıçradılar. Sadece hukuk devleti olmaktan çıkmakla kal-
madılar, kanun devleti olmaktan da çıktık. Artık kanun filan yok!

Ordu’nun tepesini tutmuş NATO’cular
Mustafa Kemal’e ve Birinci Kuvayimilleye’ye düşmandır

Geçen hafta, bir hafta önce, hepimizin bildiği gibi Mustafa Kemal 
pankartımız Anıtkabir’e alınmadı. Altında da Mustafa Kemal’in Birinci 
Kuvayimilliyeciliğin ve Mustafa Kemal’in ne olduğunu en iyi özetle-
yen özlü sözü vardı:  “Bağımsızlık Benim Karakterimdir.”

Tabiî bunun bir ön kısmı daha var ama burası da yeterli olduğu için 
biz, mesaj net ulaşsın, sadeleşsin diye onu almıyoruz. “Özgürlük ve 
bağımsızlık benim karakterimdir” Mustafa Kemal’in esas cümlesi.

Yoldaşlar kapıda, Anıtkabir kapısında Tayyip’in polis şefiyle mü-
cadele ederken, yine kırk altı yıl önceye gitti benim anılarım. 1971 
Nisan’ında 12 Mart’ın Faşist diktatörleri Balyoz Harekâtını başlattılar.  
Yirmi kaç Nisan’dı?

Mustafa Şahbaz Yoldaş: 26 Nisan.
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Nurullah Ankut Yoldaş: 26 Nisan’da, arkadaşlar. Her türlü kulvar-
da kanunu bir tarafa attılar, artık tam açık faşist diktatörlüğü kurdular, 
uyguladılar. Birkaç gün sonra devrimcilerin üzerine büyük bir sürek avı 
başlattılar.

Kadırga Yurdu’na yolumuz düştü o günlerde. Kadırga Yurdu, İstan-
bul Kadırga’da biliyorsunuz. O zaman için çok güzel, modern bir yurt-
tu. Ve devrimcilerin denetiminde olan, hâkimiyetinde olan bir yurttu. 
Güzel geniş bir kantini ve yemekhanesi vardı. Self servis yemek alı-
nırdı, yenirdi masalarda. Kantindi de aynı zamanda, oturulurdu. Onun 
böyle geniş duvarında Mustafa Kemal’in o kalpaklı resmi ve altında o 
özlü söz yazılıydı. Gittik ki, kazınmış resimle söz. Üzeri boyanmış.

Oysa onu (12 Mart’ı) yapan sözüm ona Kemalist askerler değil mi? 
Kendilerini öyle tanımlayan generaller, Faşist generaller?

Ama onların Mustafa Kemal’le zerre ilgileri kalmamış. O zaman 
bir kez daha gördüm ben, o genç yaşımda. Yani Atatürkçü olduğunu 
iddia eden ordunun en tepesindeki generaller, genelkurmay başkanı ve 
kuvvet komutanları Mustafa Kemal’in kalpaklı resmine ve Birinci Ku-
vayimilliye’yi en iyi anlatan sözüne karşı düşmanlar.

Niye?
Çünkü onlar NATO’nun hizmetkârı. Süper NATO’nun emrinde fa-

şist diktatörlüğü getirdiler.
Amaçları neydi?
Solun kökünü kazımak, 27 Mayıs’tan bu yana gelişen Sosyalist kül-

türü bitirmek.
Böylece Tayyip’in işverenler karşısında söylediği Kanun Hükmünde-

ki Kararnamelerle yaptığını, onlar da Faşist diktatörlüğün kanunlarıyla 
yapmak istediler. Yani apaçık bir sınıf savaşıydı o da. Demek ki, ABD 
işbirlikçilerini, satılmışları, hainleri, Türkiye’de en çok korkutan resim 
Mustafa Kemal’in bu Kuvayimilliye günlerindeki resmidir ve o mücade-
lesini en özlü şekilde anlatan o sözüdür. Ona her zaman düşman olacaklar.

Elif Yoldaş’ımız beni duygulandıran, mahcup da eden tanıtım ko-
nuşmasında; sokak hayvanlarının da dostu, dedi.

Biz Yörük’üz. Yörüklerin temel geçim kaynağı hayvancılıktır bildi-
ğiniz gibi, arkadaşlar. Köyde de temel geçim kaynağımız hayvancılık-
tı. Babam sadece beni okutup, kendi terimiyle “adam edebilmek” için 
köyden şehre göçtü. Çünkü beş kardeşim önlenebilir hastalıklardan ölüp 
ölüp gitmişler; “Kıran artığı şu çocuğu okutup adam edeyim.”, diye tüm 
köydeki yaşantısını, yaşamını, düzenini bıraktı şehre geldi. Bildiği tek iş 
hayvancılık. Onu yaptı, onunla geçimimizi sağladı. O bakımdan hayvan-
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larla hep iç içe büyüdük. Hayvanlarımızın; ineklerimizin, öküzlerimizin 
hep kendi adları vardı. O zamanlar akşamları, tabiî böyle sosyal medya 
yok, iletişim araçları yok, bir Siemens radyomuz vardı, o da akşamları 
belli bir saatten sonra çekmeye başlardı, lambalı. Canım sıkılırdı, ahıra 
inerdim. Kaşağıyı elime alırdım, bir saat, bir buçuk, iki saat hayvanla-
rı kaşağılardım. Onların, kaşağılanırken, o huzurlu halleri beni mutlu 
ederdi. Boyunlarını uzatırlar böyle, bakarlar size sevimli gözlerle. Siz 
kaşağılarsınız sırtını, boynunu çakıldaklarını koparırsınız, kesersiniz; 
mutlu olurlar. Muziplik olsun diye bazen burunlarına da dokunurdum 
ineklerin, onu sevmezlerdi hiç. Pışşşçççıffft diye kafasını sallayarak, ne-
fes çıkararak dokunma derler. Yani öylesine severdik hayvanları.

Şimdi, mevcut şartlardan dolayı gelip şehrin böyle bir taş dairesine 
yerleşince, geriye sevilecek sadece sokak hayvanları kaldı.

Bir ara balkonda güvercin besledik. Öğrencilik yıllarımda kuşçulu-
ğum da var. Kuşlarım da vardı. Kuşları da çok severim ve anlarım da 
kuşçuluktan. Konyalılar da kuşçuluğu iyi bilirler. Orhan Şahbaz’ın da 
canlı tanık olduğu gibi, arkadaşlar kuşçuluğun merkezlerinden biridir 
Konya da. Ama aşağıdaki komşular rahatsız oldu, şikâyet ettiler. Özel-
likle bir kadın; “Abi, ya çamaşırı yeni asmıştım, hemen tepesine kaka 
yapmışlar, topladım yeniden makineye geri attım.”, dedi. Öyle olunca, 
oğlum Şahin’e “Şahin, artık bunlar, burada olmuyor”, dedik. O da arka-
daşlarına götürüp verdi kuşları.

İşte şimdi de sokak hayvanlarına, kedilere, köpeklere bakıyoruz. 
Usta’mız o ünlü sözünde der ya; “Ben, insanın hayvan yerine konul-
masına isyan ettiğim için Sosyalist oldum”.

Elbette biz de aynı şekilde Sosyalistiz ama insanların, hayvanla-
rın, tüm canlıların acı çekmesine ve doğanın fütursuzca, hayâsızca 
vurgun için talan edilmesine isyan ettiğim için devrimciyim. Çünkü 
hepimiz bir bütünüz. Doğa, hayvan, insan; maddi hayatın birer parça-
larıyız, arkadaşlar.

Hz. Muhammed’in o özlü sözünde dile getirdiği gibi “İnsanı biz 
yeryüzüne halife kıldık.”, diyor. Yönetici kıldık, diyor.

Bu ne demektir?
O zaman, hayvanları ve doğayı kollayıp ve korumak görevi de kime 

ait?
Görev ve sorumluluğu biz insanlara ait. Bunu yapmazsak insanlı-

ğımızın hakkını vermiş olmayız. Bize ait bir sorun. Nitekim Hz. Mu-
hammed’de de, Lenin’de de, önderimiz Hikmet Kıvılcımlı’da da hay-
van sevgisi yoğun, arkadaşlar. Che’de de biliyorsunuz.
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Türkiye’de oynanan seçim oyunu:
Yöneticileri Halk değil, ABD ve işbirlikçileri seçiyor
Geçen haftanın önemli olayları neydi, arkadaşlar?
Tayyip’in bir kararla, belediye başkanlarını görevden alması değil 

mi?
“Bunu halk seçti, şu kadar oyla geldi, vesaire oldu diyorlar”, diyor. 

Ama ondan önce onu bir seçen var, diyor. Biz seçtik, biz de götürüyoruz, 
diyor.

Ya, tabiî, hep söylediğimiz gibi arkadaşlar, seçim konuşmalarında, 
TRT konuşmalarında da dedik ya, yani halk bir şey seçmiyor, aslında 
hepsi kandırmaca, yalan, dümen! Parababaları seçiyor, Amerika se-
çiyor, onun en önemli işbirlikçileri seçiyor, gerisini de yani daha alt 
düzeydeki hizmetkarları da bu tepedeki işbirlikçiler seçiyor. Yoksa de-
mokrasi filan yok. Yani halkın seçim iradesi filan yok.

Bazı araştırmalar yapılıyor, Türk Halkının yüzde sekseninin Ame-
rika’ya karşı olduğu, Amerika’yı düşman olarak algıladığı ortaya ko-
nuyor.

Peki, Kürt Halkını bir tarafa bırakalım: Kürt Halkının büyük çoğun-
luğu ne yazık ki Amerika’yı dost olarak görüyor.

Türk Halkını temsil ettiğini söyleyen partilerin, yani CHP’nin, 
MHP’nin ve AKP’nin tüm yöneticileri Amerika’ya karşı mı, yoksa iş-
birlikçi mi?

İşbirlikçi, uşak. Hepsi uşak…
Demek ki bunlar, bir oyunla, bir hileyle seçilip geliyorlar. Yoksa 

halkı temsil ettikleri filan yok. Parababaları, çıkar arabalarının bey-
girlerini yıprandıkça değiştirir. Yerine yenilerini koşar. İşte onlardan 
ileride ihtiyaç olursa diye yeni bir partiyi: “İYİ Parti”yi kurdurdu, değil 
mi, arkadaşlar.

Programı ne diyor?
Amerika’ya, NATO’ya bağlıyız. İttifakımızın, dostluğumuzun ge-

liştirilmesini istiyoruz. Bunun için çalışacağız.
Eleştirilince ne diyor Meral Akşener?
“Eleştiriyorlar, anlayışla karşılarım.”, diyor. “Ama bizi eleştirenle-

rin hepsi sanki başka bir şey mi, diyor. Yani başka yerde mi, başka an-
layışta mı, buna da kahkahalarla gülüyorum.”, diyor.

Nitekim ODA TV’deydi, dün okudum. Şenol Çarık, Partilerin prog-
ramlarından aktarmalar yapıyor, değil mi, arkadaşlar. Hepsi de bunların 
ABD’ci, NATO’cu, Avrupa Birlikçisi yani. O bakımdan birbirlerinden 
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farkı yok bunların. Hepsi oyunbaz, hepsi düzenbaz…
Ama demokrasicilik oyununun, bu ihanet oyununun oynanabilmesi 

için, işte birinin dinci oynaması gerekiyor, öbürünün laikçi oynaması 
gerekiyor, öbürünün Türk milliyetçisi oynaması gerekiyor, öbürünün 
Kürt milliyetçisini oynaması gerekiyor.

Bir oyun var yani, bir ihanet tiyatrosu var oynanan.

CHP’lisi de, AKP’lisi de zihin hasarına uğratılmış, 
burnunun ucunu göremiyor

Bir Dinleyici: Hepsi cambaz bunların.
Nurullah Ankut Yoldaş: Cambaz, hepsi cambaz. Hepsi rol yapıyor. 

Ama insanlarımız ne yazık ki bunun ayrımına varamıyorlar.
Niye varamıyorlar?
Çünkü öyle bir Ortaçağ medrese eğitiminden geçiriliyoruz ki, zih-

nimizi özgürce kullanma yetisine ulaşamadığımız gibi, daha öğretim 
yıllarında zihin tahribatına uğratılıyoruz. Bütün partilerin oy verenleri 
için aynı şey söz konusu. Biri hasbelkader dinci bir ortamda gelişiyor, 
çevrede gelişiyor, Tayyipçi oluyor; öbürü Laik bir ortamda gelişiyor, 
CHP’li oluyor. Ama zihin hasarına uğramışlık bakımından hepsinin du-
rumu aynı, arkadaşlar.

Biz bunların ne olduklarını anlatmak istiyoruz. Dikkat ederseniz 
eleştirilerimiz oluyor. Görevimiz bizim, devrimci sorumluluğumuz bi-
zim bu. Mevcut burjuva siyasetini halka anlatmak, onların içyüzlerini 
ortaya koymak, teşhir etmek, en önde gelen devrimci görevlerimizden-
dir bizim. Bunu yapmazsak, İşçi Sınıfı Devrimciliğimizin hakkını ver-
memiş oluruz. Proletaryanın özgür, bağımsız mücadele hattını ortaya 
koymamış ve savunmamış oluruz.

CHP’li kardeşlere soruyoruz, ya TR705 kimdir, nedir diye?
Ne karşılık alıyoruz, arkadaşlar?
Vay AKP’ye laf edemiyorsunuz, CHP ile uğraşıyorsunuz. Ya biz bir 

düşünce sorduk, bir düşünce ortaya koyduk.
Özgür düşünen adam ne yapar?
Ya bu adamın söylediği, bunların söylediği doğru mu, yanlış mı? 

Bunun hayatta karşılığı var mı yok mu? Ona bakar değil mi? Onu araş-
tırması gerekir.

Ona hiç bakmıyor. Hiç orayla ilgili değil.
Niye?
Çünkü tarikat mantığıyla davranıyor. Sorgulama yok, araştırma yok. 
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Gerçeğe odaklanma ve gerçeği sevme yok, arkadaşlar.
Gene soruyoruz, Selina Doğan kimdir?
Hiçbir oy tabanı olmamasına rağmen belli bir amaçla getirildiği 

besbelli olan bu kişi yani ABD’ye ve AB’ye şirin görünmek amacıyla 
getirilen bu kişi; “1915’ten 1923’e kadar, Ermenilere soykırım uygu-
ladılar.”, diyen ve bununla kafayı bozmuştur. Bu emperyalist yalanla…

Eee vatandaş, bunun oy tabanı yok, hangi amaçla CHP’ye getirildi, 
milletvekili yapıldı?

Özgür düşünen beyin bunu sorgular, değil mi?
Yoo, bunu da sorgulamıyor, bize kızıyor. “Şu anda CHP’de birleş-

mek lazım, siz kafa bulandırıyorsunuz…”
Ya kafa bulandırmıyoruz biz, tersine zihinleri açmak istiyoruz, ay-

dınlatmak istiyoruz. Bu CHP ihanet oyununun bir parçası, diyoruz. 
Bununla hiçbir yere varılmaz. Amaçları aynı Tayyipgiller’le bunların, 
diyoruz. Ya bugüne kadar hiç kimse CHP’nin oy tabanını parçalamadı.

On beş yıldan bu yana kim parçaladı?
Hiç kimse.
Bizim aldığımız oy ne?
83 bin oy.
CHP ne kadar aldı?
11 milyon.
On bir milyon içinde 83 bin olsa ne olur, olmasa ne olur?..
Yani bugüne kadar hiç kimse CHP’nin oyunu parçalamamış.
Ama ne yapmış CHP?
Tayyipgiller’e yandaşlık yapmış, arkadaşlar, başka bir şey yapma-

mış.
Bundan sonra ne yapacak?
Bundan sonra da aynısını yapacak. Farklı bir şey yapacak durumu 

yok bundan sonra da.
Bekaroğlu kim?
Ömrünü Ortaçağcılıkla geçirmiş, Ortaçağcı mücadele ile geçirmiş, 

din devleti heveskârları ile geçirmiş, bir Mustafa Kemal ve Kuvayimil-
liye düşmanı. Bunu partiye getiriyorsun, yönetici yapıyorsun.

Amaç ne burada?
Kendisi de (Kılıçdaroğlu da), apaçık söylüyor. “Biz 30’ların, 40’ların 

CHP’si değiliz”, diyor.
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Yani ne demiş oluyor, arkadaşlar?
Hani halkımız der ya; lafın tamamı ahmağa söylenir. Ya bizim İnö-

nü’nün, Mustafa Kemal’in CHP’siyle bir ilgimiz, bağımız yok, demek 
istiyor ama saflar uyanmasın diye bu kadarını söylemiyor.

Sadece ne diyor?
“Bizlerin 30’ların, 40’ların CHP’siyle ilgimiz yok”, diyor.
Gerisini özgür düşünen insanın anlaması gerekmez mi?
Anlaması gerekir ama o eğitimle, o zihin yapısına sahip olmadığı 

için insanlar sorgulayamıyorlar bunu. Sistematik düşünemiyor insan-
larımız.

Diyalektik Maddecilerin birinci ve sonuncu maddesi, özü nedir tek 
cümleyle, arkadaşlar?

Bir Dinleyici: Olanı olduğu gibi görmek.
Nurullah Ankut Yoldaş: Olanı olduğu gibi görmek.
Ne demektir?
Bir; Olay uydurmayacaksın, olayın aslı, orijinali neyse öylece gö-

receksin.
İki; sebep sonuç ilişkileri içinde görmek, yani bağlamı içinde görmek.
Çünkü hiçbir olay, gökten düşen göktaşı gibi küt diye bir anda orta-

ya çıkmaz. Bir tarihsel süreç izler. Yani bir olaylar zinciri izler. Her olay 
aslında bir zincirin bir halkasıdır. İşte o halka içinde görmek gerekir.

Ve olaylar, baktığımız zaman toplumda, doğada mahşerîdir. Mily-
onlarca, milyarlarca olaylar zinciri vardır. Bunlar birbirini etkiler. Etki 
tepki içindedir. İşte ele alacağımız konuyu, olayı incelemek için, tüm 
bu bağlamıyla ve tarihsel gelişim süreciyle değerlendirmemiz gerekir. 
Ancak o zaman olayı olduğu gibi kavrayabiliriz. Doğru kavrayabiliriz.

Önderimiz ne diyor?
Hiçbir şey olaylardan daha önemli değildir, diyor.
Ve ne diyor?
Sosyalizm olayların bilimidir, diyor. Yani olayları anlama, kavrama, 

yorumlama, yönlendirme, sonuçlar çıkarma ve o sonuçlar doğrultu-
sunda Tarihin istediğimiz yönde, istediğimiz doğrultuda gelişmesi için 
mücadeleye girme bilimidir sosyalizm. Bundan başka bir şey değildir.

Maalesef eğitimimiz skolastik eğitim, dedik. Yani Ortaçağ mantığı-
dır Skolastik mantık.

Skola bildiğimiz gibi, İngilizce öğretmenlerimiz var burada, hani 
school, schule hep buradan geliyor, Okul demek, arkadaşlar.
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Ortaçağda okul; medrese demek, kilise okulu demek. Yani skolastik 
mantık demek kilise okulu mantığı, Papaz mantığı, din adamı mantığı 
demektir.

Felsefe Tarihi okuyan arkadaşlar bilir yahut ilgilenenler; Felsefe ne-
rede, ne zaman ortaya çıkmıştır?

Klasik çağda İyonya’da, arkadaşlar.
İyonya bildiğimiz gibi, Egeli arkadaşlarımız var burada, İyonya de-

yince; Aydın, İzmir ve karşısındaki adalar bölgesine İyonya dile getiril-
miş olur. Yani burada ortaya çıkmıştır Felsefe ilkin.

İsa’dan önce 8’inci Yüzyıl’da.
Ama İsa’dan önce 4000 yıl önce Sümer Medeniyeti var. Sümer 

tabletleri var. Gılgamış Destanları var. Asur, Babil Medeniyetleri var. 
Bunların kanunları var, kültürleri var, sanatları var, mitolojileri var. 
Öbür tarafta Hint’te, Çin’de yine benzer düşünceler var.

Niye bunları Felsefe olarak kabul edemiyoruz, arkadaşlar?
Şundan: Çünkü her toplumun, insan formuna kavuşur kavuşmaz, 

dini tasarımları olmuştur. Dini tasavvurları, tasarımları olmuştur. Ve 
buna bağlı olarak doğa ile ilişkilerinde, gerçek sebepleri bulamadığı 
için, yakıştırma sebeplerden kaynaklı Mitolojileri olmuştur. Yani doğa 
ilişkilerine ve çevre ilişkilerine belli anlamlar yükleyerek, oluşturduğu 
bir açıklama sisteminden oluşan Mitolojileri olmuştur.

Ortaçağ insanı, Antik Felsefe Çağı’nın
çok daha gerisine düşmüştür

İşte bu zamana kadar gerek Sümer, gerek Babil, gerek Mısır, gerek 
Hitit, gerek Asur, gerek Hint, gerek Çin Medeniyetlerindeki düşünce 
sistemleri hep dini tasavvurların ve mitolojilerin etkisi ve baskısı altın-
daydı. Bu bakımdan bunlara Felsefe diyemeyiz.

Felsefe denebilmesi için insanın bu tasavvurları bir tarafa bıraka-
rak doğayı, toplumu ve insanı anlamak için özgürce sorular sormaya 
başlaması gerekir. Yani, din böyle diyor, mitoloji şöyle açıklar bu ko-
nuyu dediğimiz anda, gerçekle bağımızı koparmış oluruz tümden. Ve 
bu yöntemle olayları da kavrayamayız, anlayamayız. Ama olaylara 
akıl erdirmek, yani doğanın ana maddesi ne, bu evren nereden gelip 
nereye gidiyor, toplum ne, ideal toplum biçimi ne, insan nedir, insanı 
nasıl tanıyacağız gibi, böyle aklımızı özgürce kullanarak sorular sor-
maya başladığımız anda işte Felsefe yapmaya başlarız. İşte bu süreç ilk 
kez İyonya’da İsa’dan Önce 8’inci Yüzyıl’da başlamıştır. İyonya’nın 
sönümlenmesi sonrasındaysa Atina merkezli Eski Yunan şehirlerine 
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yayılmıştır. Felsefe merkezi oralar olmuştur artık. Yani İsa’dan önce 
Sekizinci Yüzyıl’la İsa’dan sonra Beşinci Yüzyıl arasındaki o zaman 
sürecinde yaşanmıştır Antik Felsefe Çağı.

Ortaçağ insanları ise bundan geriye düşmüştür, arkadaşlar. Yani o 
Klasik Çağ’ın Yunanlılarının özgür düşünce anlayışından çok daha ge-
riye düşmüştür.

Çünkü Ortaçağ’da insanlık nereye varmıştır?
Derebeyileşme Konağına varmıştır.
Derebeyi düzeninde, toplumun derebeylerin denetiminde ilelebet 

değişmeden kalması amaçlanır. Ve din de yani Katoliklik de buna göre 
şekillenmiştir. Değişmez bir dünya ve değişmez bir toplum düzeni orta-
ya koyar Katolik inancı, Hıristiyanlık.

Kilise Felsefesinde Ortaçağın ünlü düşünürleri var; Aquinalı Tho-
mas, Augustinus gibi, Aziz Augustinus gibi ama bunlar için gerçek 
nerededir?

Ya Antik Yunan’ın düşünürlerinde, Platon’da, Sokrates’te, Aristo-
teles’te yahut da Kutsal Kitap’ta. Onun dışında gerçek aramak küfür-
dür. Öyle olunca insanlık İlkçağ’dan bile geriye düşüyor Ortaçağ’da, 
kilise mantığında.

İşte bizde de okullar giderek bu hale getiriliyor, arkadaşlar. Oraya 
değineceğiz zamanımız olursa, yani aynen Ortaçağ kilise okullarına 
dönüştürülüyor yahut da Pakistan Peşaver’deki Taliban medreselerine 
dönüştürülüyor okullar. Artık okul olmaktan çıkarılıyor. Mürit yetiş-
tiren, “İnanç İnsanları” yetiştiren Ortaçağ Medreselerine ya da kilise 
okullarına dönüştürülüyor.

İnanç İnsanı ya da mürit, aklını kullanmaz. Sebepler aramaz. Sorular 
sormaz. Çünkü ona göre gerçek, Kutsal Kitaplardadır, Şeyhinin, Hoca-
sının onun kafasına doldurduğu, yüklediği dogmalardadır.

Bu özünde Medrese olan okullar, zerrece gerçekle ve gerçeği bul-
maya odaklı bilimle ilgilenmez. Hatta, gerçeği ve bilimi düşman olarak 
görür. Aklı özgürce kullanmayı Şeytan işi olarak görür, reddeder, kor-
kunç şekilde zararlı bulur. Akıl, zeka, insanı dinden çıkarır, der. 

İşte bu sebepten biz, Medrese ya da kilise okullarının yetiştirdiği 
insanlara “İnanç İnsanı” diyoruz. Ya da “Mürit” diyoruz. Ama, aklı 
özgürce kullanabilmeyi temel prensip edinen ve gerçekten başka, ger-
çek sebeplerden başka hiçbir şey önemli değildir, diyen ve insanları, 
gerçek sebepleri olayın içinde arayıp bulmaya yönlendiren; yani bilim 
öğretilen okulların yetiştirdiği öğrencilere ise “Us İnsanı”, “Akıl İn-
sanı” diyoruz.
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Zaten de, 100-150 bin yıl önce ortaya çıkan insanı adlandırmakta 
kullanılan “Homo Sapiens” terimi de tamamıyla bu anlama gelir.

İnsanlık Ortaçağ’dan çıktı. Ama, ABD’nin Yeşil Kuşak Projesi’nin 
ürünü olan Tayyipgiller İktidarı ve onun sınıf temeli olan Antika Tefe-
ci-Bezirgân Sermaye Sınıfı ülkemizi yeniden Ortaçağ’ın karanlık dün-
yasına çekip götürmek istemektedir. 

İnsanlık nasıl çıktı Ortaçağ’dan ve hangi zorunlu sebeplerden dolayı 
çıktı?

Ona değinelim isterseniz biraz da: Ortaçağ’ın sonuna doğru “bur-
juva” diye adlandırılan yeni bir sınıf ortaya çıkmaya başladı. Bu de-
mektir ki, Ortaçağ tümüyle yerinde sayan, hiç ilerleme göstermeyen 
bir çağ değildir. Hani hep deriz ya Tarih mecburen akacak, değişecek, 
gelişecek, ilerleyecek. Onu durdurmaya hiçbir güç yetmez. Bu yeni sı-
nıf, yani burjuvazi, kendi gücünün yettiği bölgeleri ya da coğrafyayı 
sınırlarla çevirerek, “Burası benim vatanımdır. Biz de bu vatanın ulu-
suyuz.”, demeye başladı.  Her ülkenin burjuvazisi, belirli sınırlar çizip 
o sınırlar içindeki iç pazarı ellerine geçirdiler. Ve iç pazarda hareket-
lilik arttı. Yani meta alım satımı, halka ulaştırılması, arzı büyük önem 
kazandı ve giderek burjuvazi güçlenmeye ve devlet yönetimini eline 
geçirmeye başladı. Böylece de burjuva toplumları, burjuva devrimleri 
sonucu oluşan kapitalist devletler ortaya çıkmaya başladı.

Bu devletlerde öncesinde olduğu gibi “Basit Yeniden Üretim” değil, 
“Geniş Yeniden Üretim” hakim üretim yordamı oldu ilk kez. Yani pazar 
için üretim yapılmaya başladı. 

Toplumda yeni bir sınıf ortaya çıkmaya başlayınca, dinde ve düşün-
cede de ona paralel olarak değişmeler ortaya çıktı. Protestanlık mez-
hebi doğdu.

Protestanlık, Hıristiyanlığın burjuva dünya görüşünü temsil eden bir 
mezhep olarak doğdu, ortaya çıktı. Katolikliğe göre çok daha aklı ser-
best bırakan bir mezhep. Ve bilim insanları ortaya çıkmaya başladı, de-
ğil mi; Bruno, Galilei Galileo, yani gerçeği Kutsal Kitap’ta arama de-
ğil, doğada arama arayışına girdiler. Böylece kutsal kitaplarla çeliştiler.

Kutsal kitaplara göre evrenin merkezi dünyadır. Daha önce de söyle-
dik, arkadaşlar; Güneş, Ay dünyanın etrafında döner. Birer nurdur yani. 
Kutsal kitapların evren anlayışı bu.

Siz buna içtenlikle inandınız mı, doğa bilimi diye bir şey yapamaz-
sınız. Kabul edemezsiniz zaten, orada bilimle de bir ilişkiniz olmaz.

Kutsal kitaplara göre insanlık Âdem’le Havva’dan doğmuştur, değil 
mi?
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Ama biz tarihsel süreci incelediğimiz zaman Âdem’in kaç bin yıl-
lık diyorlar?.. Beş bin yıllık bir ömrü var. Beş bin yıl önce ortaya çık-
tı Âdem’le Havva. Yani Kafkasya’dan aşağıya doğru Kürt illerinden 
Irak’a doğru aşağıya indiler.

Cennet de neresi?
İşte buralar. Van Gölü ile Yukarı Kafkasya arası. Cennet burası Tev-

rat’ta. Buradan aşağıya doğru indiler.
Onları aşağıya indiren neydi?
Tarımın ortaya çıkması.
Yasak meyve de dikkat edersek; buğday. Yani tarım ürünlerine ih-

tiyaç olduğundan ve onların özleminden dolayı aşağıya indiler. Ama 
bugün bilim, Kadın kitabımızda da incelemiştik (Nurullah Ankut bura-
da kendisinin bir konferansının çözümü olan; “Kadın: İnsanlığa Ge-
çiş-Tarih-Sosyalizm” adlı kitabından söz ediyor. - Derleniş Yayınları), 
“Modern İnsanın Doğuşu” diye TÜBİTAK Yayınları’ndan kitabı oku-
yan arkadaşlar bilir, modern insana yüz bin yıl önce ulaştı doğa.

Yani yüz bin yıldır bizim formumuzda insan, dünyada var. Son, 
yeni araştırmalar, bunu yüz elli bine çıkarıyorlar. Olabilir tabiî…

Bizim idealistlerden, metafizikçilerden bir diğer farkımız da şudur: 
Diyalektik Maddeciliğe göre kesin gerçek yoktur. Olmuş, bitmiş, don-
muş, değişmez gerçek diye bir şey yoktur. Gerçeklik sürekli hareket 
ve değişim halinde, gelişim halinde. Donmuş gerçeği, kesin gerçeği 
bulduk dediğimiz anda; bilimle ve özgür düşünce ile bağımızı kesmiş 
oluruz. Kesin gerçek diye hiçbir şey yok doğada. Her şey durup dinlen-
meden bir akış ve değişim içindedir.

O bakımdan işte, yüz bin yıl önce var, diyorduk, şimdi yeni araş-
tırmalar ve bulgular yüz elli bin yıl önce de modern insanın olduğunu 
ortaya koyuyor. Belki daha başka değişiklikler de olacak.

Yine Usta’mızın “Komün Gücü” adlı incelemesinde, arkadaşlar 
yakında yayınlayacaklar, orada da göreceksiniz, biz de öyle okumuş-
tuk, ilk insanın, Pitekantrop İnsanın, yedi yüz bin yıl önce ortaya çık-
tığını ortaya koyuyordu. Ama daha sonraki veriler ortaya koydu ki; bir 
milyon yedi yüz bin yıl, hatta en son veriler, bugünkü Gürcistan’da or-
taya çıkan birtakım bulgular, bir milyon sekiz yüz bin yıl önce ilk in-
sanın, Pitekantrop İnsanın, ortaya çıktığını koyuyor. Yani bilimde kesin 
gerçek yok. Sürekli gelişme, değişme var… 

Orhan Yoldaş’ımız, bizim gibi kanserle mücadele ediyor, arkadaşlar 
bildiğimiz gibi. Belki duymuşsunuzdur, çok arkadaşımız bilir, Orhan 
Özer Yoldaş’ımız, liseden arkadaşımız, şu anda radyoterapi, kemote-
rapi tedavisi görüyor. Görünüşünde, yani saçında kirpiklerinde kaşında 
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bir dökülme olmadı. Ama eskiden, kemoterapi olan yoldaşlarımız bilir, 
tümden tüm vücut kılları dökülüyordu. Ama şimdi, daha etkili kemo-
terapi ilaçları ama hiç tüylere bir zarar vermiyor. Yani bilim de durup 
dinlenmeden bir gelişim içinde.

Daha önce de söyledim. Usta’mızla bizim kanserimiz aynı: Prostat 
adenokarsinomu. Ama PSA denen marker deniyor, değil mi Mustafa 
Yoldaş, belirteç yani kanser belirteci o zamanlar bilinmiyordu. Oysa 
çok basit bilinmesi. Hemen bir kan tahliliyle hemen ortaya çıkıveriy-
or bu. Eğer o zamanlar bilinseydi, bilim bu aşamaya ulaşmış olsaydı, 
Usta’mız bugün bile hâlâ bedence aramızda olacaktı. Organizmasının 
diğer sistemleri son derece sağlıklı, kas gücü yerinde, yani tokalaşırdık 
çelik gibiydi parmakları …

Arkadaşlarımızın bildiği gibi “Bin Kalıplılar” adlı bir çalışma 
yaptık. Kitap olarak da yayımlandı bu çalışmamız. İşte o süreçte, Gün 
Zileli’nin de kitaplarını dikkatle okuyup inceledik. Orada anlatır, Gün 
Zileli: “Bin Kalıplı”yla Gün Zileli, evinde ziyaret ediyorlar Usta’mızı. 
Sonra da Göztepe İstasyonu’na kadar yürüyorlar Usta’mızla birlikte. 
Arkasından yürürken yetişmekte zorlanıyorduk, diyorlar. Gün Zile-
li bunu diyor. Hâlbuki o zaman Gün Zileli yirmili yaşlarda, öbürü de 
otuzlu yaşlarda, “Bin Kalıplı” da sanıyorum. Ayak uydurmakta zorla-
nıyorduk, diyorlar Usta’mıza. Ama aynı zamanda o çektiği acıların ve 
verdiği mücadelenin kalın çizgileri yüzünde belirgindi, diyorlar. Ama 
buna rağmen gücü kuvveti, hareketi yerinde Usta’mızın.

Biz de bir tesadüf sonucu prostat kanseri olduğumuzu öğrendik. 
Ameliyat olduk ve işte altı ayda bir kontrole gidiyoruz. “Amca bizim 
için bu değerler çok iyi, kontrole devam”, deyip gönderiyor genç hekim 
asistanlar. Yani bilim de sürekli bir gelişim halinde. İleride kanserin 
kesin tedavisi de bulunacak. Buna yüzde yüz eminiz. Belki çok basit 
bir şey ama, bilim henüz onu çözemedi. Onu da çözecek… Yani kesin 
gerçek diye bir şey yok hayatta. 

Her şey durup dinlenmeden bir akış, bir değişim ve gelişim içinde. 
Zaten Diyalektik Maddeciliğin özü de; evrenin, doğanın, toplumun ve 
insanın bu gelişim sürecini ve kanunlarını ortaya koyabilmek. Keşfe-
dip, açıklayabilmek ve olumlu yönde bu gidişi etkileyebilmek, yönlen-
direbilmektir. Bilimin amacı bu…

Marks’ın o ünlü söylemiyle; “Toplumdaki sosyal sınıf mücadele-
si, zorunlu olarak sınıfların ortadan kalkmasıyla sonuçlanacaktır. 
Yani insanlık, kaçınılmaz bir biçimde eninde sonunda Sosyalizme 
varacaktır.”

Çünkü insanlık, bunu yaşamış bir milyon yedi yüz bin yıl. Başka 
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türlü de olamaz yani. Sosyalizm düşmanlığı, insanlık düşmanlığıdır.
Bir kişi Karun olsun, Firavun olsun, yüz binlerce insan ona hizmet 

etsin, böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey insanlığa sığar mı?..
Olmaz böyle bir şey. İşte bütün bu Usta’larımızın; Marks’ın, En-

gels’in, Lenin’in bütün amaçları, insanlık oraya varacak, bütün mesele, 
doğum sancılarını bir, kısaltmak; iki, ılımlandırmaktır. O gidiş yolunu, 
en uygun yolu bilirsek, en kestirmeden ve en kolay şekilde oraya gideriz.

Zaten metot da nedir?
Yol, demektir değil mi?
Arapçası?
Arap kardeşlerimiz var, usul değil mi?
Evet arkadaşlar. Yol.
Metot da, Diyalektik Maddeciliğimiz de, bizim mantığımızın, yani 

zihnimizin işleyiş kanunlarını ve onu pratik hayata uygulama yöntem-
lerini ortaya koyan bilim demektir.

Bunu da Önderimiz didaktik bir şekilde, dünyada bir benzeri daha 
olmamak üzere; “Diyalektik Materyalizm Nedir? Nasıl Kullanılır? 
Ne Değildir?” adlı kitabında ortaya koymuş durumda.

Çünkü Usta’larımız, o binbir uğraş içinde, bu mantık ve metodumu-
zu sistemli bir kitap halinde ortaya koyma zamanı bulamadılar. Bunu 
uzun hapislik yıllarında Önderimiz yaptı ve o zamanı, o zindan yılla-
rında buldu.

Kendisinin deyişiyle; “Zindanları üniversiteye çevirir” Kıvılcımlı 
Usta.

Gerçekten üniversiteye çevirdi ve dünyada bir başka örneği olma-
mak üzere, Marks’ın, Engels’in vasiyetini yerine getirdi; “Tarih Dev-
rim Sosyalizm” adlı anıt eseriyle. Yok başka, dünyada bilen yok. Keş-
feden de yok. Bu konuda bir araştırma yapan da yok.

Ne yazık ki Sovyetler de Marks’ın, Lenin’in mirasına sorumluluk-
ları oranında sahip çıkamadılar. O yüzden onlarda da hiçbir bilimsel 
gelişme olmadı Lenin sonrasında. Usta’mızın deyişiyle, “Marksist Kal-
pazanlar”a dönüştüler. Bilimler Akademisi diye akademi kurdular ama 
yayınladıkları kitaplara baktığınız zaman, ciddiyetsiz kitaplar, Sovyet-
ler Birliği Bilimler Akademisi’nin kitapları. Hiçbir geliştirici, ufuk açı-
cı, yenileyici, kitapları yok. O konuya yeniden vaktimiz olursa döneriz.
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23 yıldır Ankara’yı yöneten adamın tek marifeti, 
hayâsızca yaptığı hırsızlık ve vurgunlardır

Konular, olaylar o kadar hızlı akıyor ki Türkiye’de…
Geçen haftanın en önemli olaylarından biri de şuydu: Melih Gökçek 

istifa etti değil mi? 23 yıldır Ankara’yı yöneten bir adam bu yahu.
Kim bu adam?
Yalan, dümen, hırsızlık, vurgun hepsini hayâsızca yapmış bir adam, 

23 yıldan bu yana.
Başka nasıl bir adam?
İşte onun da bir özelliği… Geçen, 13 Haziran 2017 tarihli Cumhuri-

yet Gazetesi’nden. Hani Ege Denizi’nde Karaburun açıklarında, 6.2 
büyüklüğünde bir deprem oluştu ya. Bakın nasıl açıklıyor Gökçek depremi:

“Gökçek komploya bağladı.
“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, meydana 

gelen depremin ardından twitter hesabında, ilginç iddialarda bulundu. 
Depremin suni bir deprem olabileceğini öne süren Gökçek, FETÖ’yü 
işaret etti ve “Söylediklerim kesin değil ama kuvvetli ihtimaldir. Dış güç-
lerin Türkiye’ye şu ana kadar güçleri yetmedi ancak bizi ekonomik ve 
siyasi olarak bitirmek için suni deprem kozunu kullanabilirler”, dedi.”

Yani daha önce de hatırlayacaksınız, 15 Temmuz Ganimet Paylaşım 
Savaşı sonrasında; “Feto, bu işleri cinleri aracılığıyla yapıyor” diyor-
du değil mi, cinlerini kullanarak...

Yani o kadar acıklı ki durumumuz, Ankara gibi, Türkiye Cumhuri-
yeti’nin başşehrinde, 23 yıl bu adam belediye başkanlığı yaptı. Varın in-
sanlarımızın düşürüldüğü hali tasavvur edin. Yoksa özgür zihniyle dü-
şünebilen ve insancıl ahlâka sahip insanlar buna tahammül edebilir mi?

Edemez. Ama uyuşturuluyor işte insanların zihinleri. Öylesine 
ayrıştırılıyor ki, kendilerinden olmayan herkes dinsiz, kâfir.

Hani bunların hocası Molla Necmettin de aynı şeyi söylüyordu de-
ğil mi; “bizden olmayan patates dinindendir”, diyordu. Aynı onun 
yetiştirmesi bunlar.

Böyle olunca bu adamların yaptığı her türlü kanunsuzluk, ahlâksı-
zlık, vurgun, ihanet, onlara batmıyor. Hz. Muhammed’in Kur’an’da 
işaret ettiği, “Allah’la aldattılar” insanları. Gerisinin hiçbir önemi 
olmuyor ve o insanlar hayvandan çok daha aşağı durumlara düşüyorlar.

Hayvan, gerçekten sizin sevip sevmediğinizi bilir. Beden dilinizi 
okur, gözlerinize bakar. Anlar sevip sevmediğinizi. Severseniz size yak-
laşır. Sevmezseniz sizden kaçar. Ama insanı Allah’la aldattın, zihnini 
uyuşturdun mu, hayvandan çok daha geri duruma düşürebiliyorsunuz.
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Üniversitelerimiz bilim yuvaları olmaktan çıkarıldı, 
Ortaçağ karanlığı yayan odaklar oldu

Yine geçen haftanın önemli olaylarından biri daha, değil mi? Dikkati-
nizi çekmiştir. Haberlerinden biri diyelim... Aslında en önemli olayların-
dan bence… “Şeytan’la savaşacak doçent” aranıyor, değil mi arkadaş-
lar? Ne yazık ki bu da bizim ülkemizde, şehrimizde diyelim, Karaman’da, 
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesinde. İlanı bu üniversite veriyor:

“Karaman’da bulunan Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversite-
si, önceki gün 11 yeni akademisyen alımı için hem üniversitenin 
resmi internet sitesi üzerinden duyuru yaptı hem de Sabah gazete-
sine ilan verdi.

“Üniversitenin çeşitli bölümler için aradığı akademisyenler için 
istenilen ayrıntılı yeterlilikler ise dikkat çekti. Üniversite yönetimi, 
İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü için aradı-
ğı yardımcı doçentlik kadrosu için “Kur’an ve Sünnet rehberliğinde 
şeytanla mücadele edecek insan eğitimi üzerine çalışmaları olmak” 
şartı getirdi.”

Ve bu konuda doktora tezi yapan da Mustafa Çoban adlı bir şa-
hısmış, değil mi? Şu anda, Maraş Sütçü İmam Üniversitesinde güya 
akademisyen.

Bu tezi de nerede vermiş?
Ne yazık ki Konya Selçuk Üniversitesinde…

(Slogan: Gün Gelecek Devran Dönecek Tayyipgiller Halka He-
sap Verecek...)

Okullarımız Taliban yuvası
Peşaver Medreselerine döndürülüyor

Yine geçen haftanın haberlerinden biri. Diyanet İşleriyle Milli Eği-
tim Bakanlığı anlaşıyorlar, öğrencilere Umre turu düzenliyor Diyanet 
İşleri Başkanlığı.

Artık dedik ya, okullar bilim yuvası olmaktan tümüyle çıkarıldı. 
Aynı Taliban yuvası Peşaver Medreselerine döndürülüyor, diye. Öyle…

Şimdi bu insanların yönettiği ülkede ve bu okullarda bilim gelişir mi?
Gelişmez.
Zaten bunlara göre bilim demek, Yezid dinciliğinin 1400 yıldan bu 

yana üretilen safsatalarını genç insanlara, yeni diye sizlere aktarmak 
demek. Bilim bundan ibaret bunlara göre. Onun dışındaki her şey küfür. 
Bilimi buna indirgemişler bunlar. Öyle olunca modern dünyayla, mo-
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dern toplumla ve modern bilimle tüm bağlar koparılıyor.
Yine geçen hafta gördüğüm bir paylaşım. Selma Gümüş Yoldaş’ı-

mız paylaşmış, Erdal Sarızeybek’in sitesinden. Erdal Sarızeybek, iç-
tenlikli bir Atatürkçü bildiğimiz gibi. Sosyal medyasını ve sitesini de 
çok aktif kullanıyor. Bu istatistikî verileri derlemiş. Haber şu:

“Dünyanın en iyi ilk 500’ünde Türk üniversitesi yok.”

Yani bilimsel ölçütler baz alındığında, ilk 500 üniversite arasında 
giren bir tek Türk üniversitesi yok. E, o zaman üniversitelerimizde bi-
limin kökü kurutulmuş. Koca ülkede, 80 milyonluk ülkede, o kadar 
üniversite var, şu anda sayısı herhalde 180 mi oldu, 200’e mi ulaştı, 
eğitimci yoldaşlar daha iyi bilirler. 

Bir Dinleyici: 217.
Nurullah Ankut Yoldaş: 217 oldu demek ki... Devlet ve özel olmak 

üzere…
Ama bunlar artık bilim yuvası falan değil. İşte Karamanoğlu Meh-

met Bey Üniversitesi gibi artık. Bunların üniversiteyle okulla bir ilgisi 
yok. Bunlar medrese. ODTÜ de giremiyor tabiî bu listeye. Onu da dö-
nüştürdüler, değiştirdiler. Giremiyor.

Ama diyor, “Türkiye’nin utanç verici dereceleri var dünyada: 
İnsan hakları ihlalinde dünya birincisi.”

E, öyle olursun tabiî. Bilimle bağı koparırsan, Yezid dinini egemen 
mezhep olarak hâkim kılarsan, böyle olursun…

Bunlardaki vicdan ne mi, vicdanı görmek mi istiyorsunuz Tayyip-
gillerde?

Bir tek olaya bakmamız yeterli: Kerbela’ya bakacağız. İşte bun-
ların vicdanı!

Hepsi, tümüyle aynı Yezid’in ve komutanlarının vicdanına sahip. 
Eğer ona vicdan denirse…

(Alkışlar...)

Din devletine götürülürken
ülkemizin düşürüldüğü içler acısı durum

Bunlarda acıma diye bir şey yok. İnsan sevgisi diye bir şey yok. Dü-
rüstlük, mertlik diye bir şey yok. Satarlar birbirlerini, gözlerini kırpma-
dan satarlar... Dikkat edersek hep satış üzerine geldiler bugüne kadar. 
Hiçbir insani değer taşımazlar. Bunları söyleyip yazdığımız için hakaret 
ediyor, diye yargılıyorlar, değil mi?

Bin defa yargılasınlar!
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Gerçekleri söylemekten geri duracaksak…
Usta’mız ne diyor; “Vatan aşkını söylemekten korkar hale gel-

mektense, ölmek yeğdir”, diyor, değil mi arkadaşlar?
Hiç kimse korkutamaz bizi!

(Alkışlar...)

Hiç heveslenmesinler, onların kendi mahkemelerinde tekrar tekrar 
yargılayacağız ve mahkûm edeceğiz onları.

(Slogan: Gün Gelecek Devran Dönecek Tayyipgiller Halka He-
sap Verecek...)

Savcıları karşısında yargıladık bugüne kadar. Avukat Yoldaşlarımı-
zın da tanık olduğu gibi, bizi sorgulayan savcılar ve onların yanında 
yetişen stajyerler de bizim haklılığımıza ikna oldular. Biz burada anlat-
tığımız gibi anlattık bunların içyüzünü ve hiçbiri itiraz edemedi.

Ama dedik ki, gençlerdi, dava açın size kıyamam. Açmazsanız 
meslek hayatınızı bitirirler. Başınıza olmadık felaketler getirirler bun-
lar, o zaman ben daha çok üzülürüm, dedim. Açın davayı, biz kurbanlık 
koçuz. Biz bu yola kaydı hayat şartıyla, kendimizi vakfederek çıktık. 
Açın, mahkemelerinde hesaplaşırız onlarla biz, dedim. Açtılar, korku-
larından açtılar. Başka türlü davranamazlıkları var. Bunlar da; hayır biz 
korkmuyoruz, diyemediler.

“Tutuklu gazeteci sayısında dünya birincisiyiz.”
Şimdi bunlar tıpkı Ortaçağ’ın Engizisyon mahkemeleri gibi, ken-

dilerine tık diyen olduğu anda, hemen, artık kendilerinin bir aracı, bir 
sopası, bir cezalandırma mekanizması haline getirdikleri mahkemeleri 
öne sürüyorlar. Ve sizi oralara gönderiyorlar. Aynı Ortaçağ’da da du-
rum böyleydi değil mi? Kutsal kitaba aykırı bir şey söylediğiniz anda, 
hemen; dinden çıkmış, kafir olmuş diye Engizisyon mahkemesinin kar-
şısında buluyordunuz kendinizi ve af dileseniz dahi sıradan ölümle kar-
şılaşıyorsunuz. Af dilemezseniz, işkencelerle öldürülüyorsunuz. Bunlar 
da benzeri yolda gidiyorlar işte…

O yüzden yayınlanan kitaplarımızın birinin adı da nedir, arkadaşlar?
“Kaçak Saraylı Caligula Din Devletine Giderken”, değil mi?
Evet…
“Kadın cinayetlerinde dünya birincisiyiz.”
Evet, ne acı, değil mi?
Ama işte hep söylediğimiz gibi, Tayyipgiller’e oy veren erkek ve 

kadın seçmen nüfusunu kıyasladığımız zaman, kadınlar en az 5-6 puan 
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daha önde oluyorlar. Yani kadınlar bu kadar zulüm, bu kadar işkence, 
bu kadar taciz görüyorlar ama buna rağmen cellatlarına daha çok sahip 
çıkıyorlar.

Niye?
İşte Allah’la aldatılıp zihin tahribatına uğratıldıklarından dolayı. 

Bundan dolayı, arkadaşlar… Açıklaması bu.
“Çocuk işçiliğinde dünya ikincisiyiz.” 
Ne acımasızlık yani...
Çocuk işçiliğin ne olduğunu ben de çok iyi bilirim. İlkokuldan sonra 

kiremit fabrikasında çalışmaya başladığım için.
“Çocuk taciz ve tecavüzlerinde dünya ikincisiyiz.”
Ya bu nasıl bir din yahu? Çocuk taciz ve tecavüzlerinde dünya ikin-

cisiyiz. Bu ne biçim din?
İşte bu Yezid dini, arkadaşlar. Hz. Muhammed’in ve Kur’an’ın dini 

bu değil.
Hz. Muhammed, daha önce de söyledim; “İslamiyet, güzel ahlâk-

tan ibarettir”, diyor.
Yani diğer tüm dini ritüellerin amacı, insanı güzel ahlâklı kılabilmek 

içindir.
Ve “İnsanların hayırlısı nedir?” diye sorulduğunda, cevap tek: 

“İnsanlara faydalı olandır.”, diyor.
Yoksa çok namaz kılan, çok oruç tutan vs. demiyor. “İnsanlara fay-

dalı olandır.”, diyor.
Bunların bu dinle zerre kadar olsun ilgileri var mı?
Hayır.
Öyleyse bunların dini; Muaviye-Yezid dini. Kerbela zalimleri-

nin dini, bunların dini. Başka hiçbir şey değil. Buna bir de bugün işte 
CIA-Pentagon İslamı deniyor. IŞİD’in dini, IŞİD’in vicdanı...

İnsanın kanını donduran katliamlar yapıyorlar, değil mi?
Tayyip’in şu an işbirliği halinde olduğu bir Ortaçağcı örgüt de Suri-

ye’de, 13 yaşında çocuğu, boynunu keserek katletti, değil mi?
Bunu da kayda alıyorlar ve internette yayınlıyorlar.
Bunlara insan denebilir mi yahu?
Hayır, bunlar ne dindar, ne de insan.
Bunlar hep dediğimiz gibi dördüncü tür bir yaratık. Hiçbir hayvan 

böyle zalim olmaz. Dördüncü tür yaratık bunlar ve bunların yönetici 
kadrosuna baktığınız zaman tümü psikopatlardan oluşuyor.
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Psikopatların belirli özelliği, belirleyici özellikleri vardır, biliyorsu-
nuz. Asla empati yapamazlar. Yani kurbanının duyduğu acıları asla his-
setmezler. Acıma diye bir duyguları yoktur. Kendileri her daim haklıdır 
psikopatların.

Yani bakın, tamamının bu özellikleri taşıdığını görürsünüz.
“Gelir dağılımı adaletsizliğinde dünya üçüncüsüyüz.”
Demek ki, böylesine hayâsızca bir sömürü ve zulüm var ekonomik 

olarak insanlarımıza uygulanan.
“Yolsuzluklarda dünya üçüncüsüyüz. İşçi ölümlerinde dünya 

üçüncüsüyüz. Çocuk gelinlerde dünya üçüncüsüyüz.”
İşçi ölümlerinde Avrupa’da ise birinciniz.
İşte bütün bu dincilik, bu sonuçlar ortaya çıksın diye yapıldı 

1950’den bu yana, hatta 46’dan bu yana. ABD, tüm İslam ülkelerini, bu 
sonuçları ortaya çıkarabilmek için “Yeşil Kuşak Projesi” kapsamına 
aldı. İnsanları insanlıktan çıkarabilmek, insani, vicdani değerlerin tü-
münden arındırabilmek için insanları bu proje kapsamı içine aldı.

Değerlerini satanların geleceği yoktur
Salona girerken saygıdeğer Milli Eğitim Bakanımız Hasan Ali Yü-

cel’in resmini gördüm, duygulandım. Can Yücel’in babası bildiğimiz 
gibi, sevimli şairimizin.

Ve ne der Can Yücel:
“Ben hayatta en çok babamı sevdim.”, der, değil mi?
İşte emperyalizm, İkinci Emperyalist Paylaşım Savaşı’ndan sonra 

öylesine bir abluka uyguladı ki Türkiye’ye, İsmet Paşa gibi bir Kuva-
yimilliye komutanına bile, bir anlamda diz çöktürdü, arkadaşlar. Ken-
di kurduğu Köy Enstitülerini kapattırdı. Hasanoğlan Köy Enstitüsü’nü 
kapattırdı İsmet Paşa’ya. Yüksekokul düzeyindeydi biliyorsunuz, Ha-
sanoğlan Köy Enstitüsü. Diğer bütün Köy Enstitülerinin bilimsel de-
netimini, desteğini sağlayan, onları himaye eden bir Eğitim Enstitüsü 
konumundaydı, Hasanoğlan Köy Enstitüsü, Ankara yakınlarında.

Hasan Ali Yücel ve İlköğretim Genel Müdürü, tüm öğretmenlerin 
Tonguç Baba’sı, İsmail Hakkı Tonguç, ondan sonra İsmet Paşa’yla 
bir kere olsun görüşmeyi kabul etmediler.

İsmet Paşa ondan sonra art arda dinci başbakanlar getirmeye başla-
dı, değil mi?

Bir Dinleyici: Şemsettin Güner.
Nurullah Ankut Yoldaş: Şemsettin Güner, evet. Ama bu kendini 



177

kurtaramadı, iktidarını kurtaramadı.
Oysa ne yapması gerekirdi?
 Kararlılıkla Kuvayimilliye değerlerini savunması gerekirdi. Ama 

dik duramadı, eğildi ABD Emperyalistlerinin saldırısı karşısında. 27 
Mayıs’taki kısa süre iktidarı dışında, ondan sonra iktidar yüzü de gö-
remedi.

Yani, inançlarınızı ve değerlerinizi satılık meta gibi satarsanız, 
geleceğiniz yoktur.

Kuvayimilliye Komutanı da olsanız sonunuz hüsrandır.

(Slogan: Kahrolsun ABD, AB Emperyalizmi...)

Emperyalistler kendi ülkelerinde kanunlara uyar, 
sömürüp talan ettikleri ülkelerde ise kanun tanımaz
Yolsuzluklarda dünya üçüncüsüyüz deniyor ya, arkadaşlar. Emper-

yalistler, kendi ülkelerinde, kendi iç işleyişlerinde buna izin vermez-
ler. Ama bizim gibi sömürge, yarısömürge ve uydu ülkelerde tam tersi 
bir politika uygularlar. En ahlâksız, en düzenbaz, en hırsız, en hainleri 
devşirip iktidara getirirler. Yoldaşlarımız hatırlayacaktır, daha önce de 
kitabından aktarmalar yapmıştım. Mustafa Yıldırım, sevdiğim araş-
tırmacı yazarlardan biridir. Sağ olsun bazı kitaplarını imzalayarak bize 
de gönderdi değil mi, Gürdal Yoldaş? Gönderdi, arkadaşlarımız iletti.

Bu değerli kitabının (Ortağın Çocukları) kapağının altında yazı-
yor, arkadaşlar:

“İlkesel amacımız, uygun liderlerin ortaya çıkmalarını ve prog-
ramdan geçirilerek Batı’ya bağlanmalarını sağlamaktır. CIA.”

Demek ki en önemli görevlerinden biri de neymiş CIA’nın?
“İlkesel amacımız”, diyor. Yani prensip düzeyindeki “amacımız, 

uygun liderlerin ortaya çıkmalarını”; yani devşirilmesini, keşfedilip 
devşirilmesini ve programdan geçirilmesini ve Batı’ya bağlanmalarının 
sağlanmasıdır, diyor. Yani hizmetimize alınmalarının sağlanmasıdır.

Daha önce de örnekler verdik, Türkiye’deki liderler böyle mi, arka-
daşlar?

Şimdi yolsuzluğa kısaca değinip, buraya gelelim.
Emperyalistler, kendi ülkelerinde eğer böylesine yolsuzluğa batar-

larsa, emperyalizmce geri kalırlar, rekabet edemezler, teknolojiyi geliş-
tiremezler, üretimi artıramazlar. Diğer emperyalist bloklarla yarışamaz-
lar. O yüzden kendi ülkeleri içinde, kanunlarına harfiyen uyulmasını 
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sağlarlar. Hiç göz yummazlar.
Almanya Cumhurbaşkanı, bir uçak biletinden dolayıydı, değil mi? 

Uçak bileti kullandı, evet, görevinden oldu. 250 Euro altı üstü.
Yine Fransa Başbakanı değil mi arkadaşlar? Ne yapmış?
Düşük faizli kredi almış, ev almak için sanıyorum. Evet, istifa etti, 

mesleği bırakmak zorunda kaldı.
İşte yine bir haber. İsrail Başbakanı Ehud Olmert…
Dünyada diyoruz ya, ABD’nin üç stratejik ortağı var, başka da asla 

yok ve olamaz: Kanada, İngiltere, İsrail. Diğerleri, tümü hasım kate-
gorisindedir.

Hatta zaman zaman İngiltere’yi bile hasım kategorisine alır. İrlanda 
meselesinde dikkat edersek,  IRA’yı destekledi, bir süre. Sinsice böyle 
dolaylı yoldan İngiltere’yi terbiye edebilmek için. Ama Kanada ve İs-
rail tam biat halindedir.

O yüzden İsrail’de de bu kanunlar geçerlidir. Orada da ülke sınırları 
içinde yolsuzluğa asla müsaade edilmez:

“Ehud Olmert hapishaneden çıktı.
“Rüşvet aldığı gerekçesiyle tutuklanan İsrail eski Başbakanı 

Ehud Olmert şartlı salıverilmesi yönünde alınan kararın ardından 
serbest bırakıldı. 71 yaşındaki Olmert, başkent Tel Aviv yakınların-
daki Ramle şehrindeki Maasiyahu hapishanesinden 16 ay yattıktan 
sonra serbest kaldı. Olmert, Kudüs Belediye Başkanı olduğu dö-
nemde rüşvet almaktan 2014 yılında suçlu bulunmuştu. 6 yıl hapis 
cezasına çarptırılan Olmert, kararı temyize götürmüştü. Olmert’in 
cezası 19 aya indirilmişti.”

Tabiî rüşveti de faiziyle birlikte ödetiyorlar. 
İşte o yüzden İsrail zaman zaman övünüyor, diyor ki, Ortadoğu’da 

demokrasi uygulayan tek devlet biziz. Aslında demokrasi filan değil 
uyguladığı.  Siyonist devlet ama kendi içinde kanun devleti. Kanunsuz-
luğa izin vermiyor kendi içinde.

Ama tüm İslam ülkeleri tam tersi… Batı’ya kul ve uşak, içeride hal-
kına karşı despot, zalim, her türlü hırsızlığı, vurgunu yapmakta, kamu 
malını çalmakta, insafsız...

Öyle olunca, Türkiye gibi bir ülkenin bile teknoloji ürünü bir tek 
fabrikası yok. Emperyalizm de zaten izin vermez buna. 

Bir Dinleyici: Yerli otomobil.
Nurulla Akut Yoldaş: Evet, ona bile izin vermiyor. 27 Mayıs Poli-

tik Devrimi sonrasında 6 ayda, Türk mühendisler yerli otomobili yaptı 
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ama hemen bloke ettiler, bildiğimiz gibi. Kaldı ki bir 25 yıl, Eskişehir 
Devlet Demir Yolları Müdürünün makam aracı olarak hizmet etti, bu 
otomobillerden biri. Evet müzede o araba şimdi. Ama izin vermez. Ge-
lişmesini istemez.

Sen hırsızlık yap, vurgun yap, bizim taşeronumuz ol, bizim montaj-
cımız ol yeter, senin görevin bu. Onun için bu, arkadaşlar.

Hani CIA diyor ya, devşirmek, programdan geçirmek…
Bakıyoruz, CHP’de var, işte “TR-705”.
Faruk Loğoğlu vardı değil mi, dış politikadan sorumlu? TR kaçtı? 

Onun da bir TR numarası vardı, değil mi? Programdan geçirilmiş. Daha 
da var…

HDP’ye baktığımız zaman, Demirtaş eşiyle birlikte programdan 
geçiriliyor. Adı da: “Uluslararası Liderlik Ziyaretçi Programı”.

Bakın nasıl usturuplu, afili adlar koyuyor CIA. Programdan eşiyle 
birlikte geçiriliyor. TR-705’i de eşiyle birlikte programdan geçiriyor ve 
bağlıyor kendine.

Şimdi bunları söylediğimiz zaman vay öbürü diyor, Kürt düşman-
lığı…

Yok arkadaş, biz ABD hizmetkârlarına düşmanız. Türk’müş, 
Kürt’müş hiç fark etmez bizim için.

Kim ABD hizmetkârı, uşağı ise ona düşmanız biz!
Çünkü onlar, Türk Halkının da Kürt Halkının da en ağulu düşmanla-

rı arasındadır. Tam tersine, Türk Halkının olduğu gibi Kürt Halkının da 
en içten, en kararlı dostu ve savunucusu biziz!

(Alkışlar... Slogan: Kahrolsun Emperyalizm Yaşasın Halkların 
Kardeşliği...)

Türk milliyetçisini oynayan MHP’nin kurucusu, kendi deyimleriyle 
“Başbuğ”ları; Türkeş, biliyorsunuz, dünyada Kontrgerilla eğitimin-
den ilk geçirilen birkaç kişi arasındadır. Daha 1940’lı yıllarda… Yani 
Kontrgerilla’nın-Süper NATO’nun-Gladyo’nun eğitiminden geçirilmiş 
ve kendisine bağlanmıştır. Ve 1965’te gelip “Cumhuriyetçi Köylü 
Millet Partisi (CKMP)”yi ele geçirmiştir. Osman Bölükbaşı’nın par-
tisiydi o zaman. Sonra adını Milliyetçi Hareket Partisi olarak değiş-
tirdiler.

Görevi neydi bu parti’nin?
 Devrimci, antiemperyalist, laik, Kuvayimilliye ve Mustafa Kemal 

geleneğine sahip gençlere karşı Kontrgerilla’nın paramiliter gücü ola-
rak savaşmak.
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Ve bu görevi 12 Eylül Faşist Diktatörlüğüne kadar son derece başa-
rılı bir şekilde yerine getirdiler. Binlerce masum devrimci genci katlet-
tiler.

İşte Maraş Katliamı… 111 ihtiyar, genç, çocuk, Alevi insanımızı 
bir gecede katlettiler. Satırlarla… Aynı IŞİD zihniyeti. Silahla, bıçakla, 
satırlarla. Ve Çorum, Sivas Katliamları... Bunlar toplu katliamları.

Bir de öbür tarafta tek tek devrimci ve namuslu bilim insanlarını 
katlettiler; Ümit Kaftancıoğlu gibi, Cavit Orhan Tütengil gibi, Bed-
rettin Cömert gibi, Kemal Türkler gibi… İşçi önderi, namuslu DİSK 
önderi. Doğan Öz, evet. Namuslu savcı. Doğan Öz de Kontrgerilla’nın 
bir faşist darbe hazırladığını keşfediyor değil mi? Onun üzerine katlet-
tirdiler.

Yani bunların milliyetçiliği filan tamamen sahtekârlık, halk düşman-
lığı. Altında hiçbir şey yok.

Şimdi kalkıyorlar, orada on yıllarını geçirmiş bir kadın milletveki-
lini, İçişleri Bakanlığı yapmış değişik partilerde, Çiller’in partisinde 
değil mi, Meral Akşener’i, parti kurdu diye, yeni bir şeymiş diye insan-
larımızı bunun peşine takmaya çalışıyorlar.

Yahu Kontrgerilla’nın adamı bu ya! Bundan ne beklenir. Onlarca 
faili meçhul cinayet bunun İçişleri Bakanlığı döneminde işlenmedi mi?

İşlendi. Ee, şimdi nesi yeni bunun?
Hayır, yeni bir şey yok. Bir oyun bu.
Zaten o kadar açık oynanıyor ki oyunlar artık, millet ahmağın da 

ötesinde eşek yerine konuyor. Başdanışman atıyor kendisine değil mi.
Kimdi, neydi?
Selda Tandoğan.
Pekiyi kimdir bu kişi?
“Denge ve Denetleme Ağı”nın temsilcisidir.
Bu oluşum kime bağlı?
NED, yani “National Endowment For Democracy”ye
Evet. CIA’nın yan örgütlerinden “Ulusal Demokrasi Vakfı”nın 

Türkiye’deki şubesi, bu kadının yöneticisi olduğu dernek ve ortaya çı-
kan rakama göre 700 bin dolar bu dernek tarafından fonlanmış.

Ee, şimdi bunlar durup dururken insanların bulabileceği kişiler değil.
Bunlar nereden yönlendiriliyor?
Yukarıdan yönlendiriliyor. Yani gariban, çilekeş Müslümcülerin, 

Müslüm Baba’larının şarkılarına damardan bağlandıkları gibi, CIA da-
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mardan bağlıyor bu yeni Kontrgerilla Partisini. Yani doğrudan özel hat 
kurulmuş oluyor, nasıl davranacağı konusunda. Hata yapma, diyor yani.

İnsanlar bunu göremiyor. Yazıktır, acıdır, bazı içtenlikli, Ataol Beh-
ramoğlu gibi namuslu şairler bile, bunu övüyor; olumlu bakıyor buna.

Ama işte, şair olmak, sağlıklı düşünme yapısına sahip olmak de-
mek değildir. Zihin hasarı orada da var. Sistemli düşünemiyor. Duygu 
çatlatırsanız şair olursunuz. Şairliği küçümsediğimden filan değil ama 
şairler duygu adamıdır. Mantık, us adamı olursanız şair olamazsınız.

Kıvılcımlı ve Marks Ustalar bilim insanıdır:
Şiirlerinde gerçekçilik, duygusallığın önüne geçer hep

Mesela Kıvılcımlı için “şair” dendi. Ben katılmıyorum Usta’mın 
şairliğine. Usta’m mantık ve bilim insanıdır. Şiirlerinde bir şiiriyet de 
göremiyorum ben.

Marks’ın da şiirleri var. Orada da bir şiiriyet göremiyorum.
Zaten iyi şair olursanız, iyi bilim insanı olamazsınız. Böyle bir çeliş-

ki var hayatta. Çünkü iyi duygu insanı olursanız, duygularınızın yöneti-
minde kalırsınız, etkisinde kalırsınız. Gerçeklerden koparsınız. Gerçeği 
tam olarak göremezsiniz, atlarsınız gerçekleri.

Bu arada bir çağrışım oldu yine, anımı hatırlatayım, aktarayım siz-
lere.

Önderimizin halı dokuması da var değil mi resim, ufak böyle port-
re halinde halılar var. Kendi resmini işlemiş; duvarda, evinde asılıydı 
odasında.

Aynen anlatımı şu oldu: “Akşama kadar okuyunca, kafa oluyor ka-
zan”,  dedi. Aynen kendi kullandığı kavram da bu: “kafa oldu kazan”, 
dedi. “Onu biraz boşaltmak için işte bu işlere baktık. Bunlarla da biraz 
uğraştık, , kafamızı dinlendirelim diye.”, dedi.

Yani Usta’mızın edebi yönü, sanat yönü, ressamlık yönü hep bu 
baptadır. Kafasını dinlendirmek içindir, özel ilgi alanı olarak uğraşmaz.

Marks’ın da şiirleri derlendi, Türkçede de yayımlandı. Sait Yoldaş 
cilt olarak sağ olsun gönderdi. Ben okudum, inanın bir tek şiire rastla-
madım. Ama o da doğal. Bu da son derece doğal ve tutarlı; şairlik ayrı 
şey, bilim insanı olmak, devrimci önder olmak apayrı şey...

Ama biz duygu taşımaz mıyız?
Muhakkak ki, yani duygular bakımından bizler son derece güçlü-

yüz, gelişkiniz ama duygularımızı hep mantığımızın, metodumuzun ve 
bilimimizin denetiminde tutarız. Acı çeken insanlar gördük mü, kahro-
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luruz. Yüreğimiz yanar, içimiz parçalanır.
Mesela geçen hafta, baktığımız sokak kedilerinden biri öldü. Anney-

di, yeni doğum yapmıştı. Aradık, bir gün sonra yavrularını bulduk. Beş 
yavru, daha 15 günlük filan... Uçurumdan, bir buçuk iki metreye yakın 
bir uçurumdan inip kurtardım, yuvadan aldım. 15-20 gün baktık ama 
yaşatamadık. Anne sütü emmeyince, bağışıklık sistemleri gelişemiyor. 
Bayağı büyüdülerdi, ama üç gün içinde arka arkaya ölüverip gittiler. 
Kitaplık olarak kullandığım odamdalardı.

Evin diğer tarafında da kuyruklu torunlar bol olduğu için, yemek 
yerken hemen gelirler. Bizimle de paylaş yemeğini diye… İyi birader 
de biz hiçbir şey mi yemeyelim? Ben sizin yediğinizi paylaşıyor mu-
yum? diyorum. Bırakın bunu da biz yiyelim… Ama anlamıyorlar, on-
dan bize de ver, diyorlar. O yüzden kitaplık odamda gidip yiyorum.

Şimdi oraya girince hüzünleniyorum, arkadaşlar. Oradaki sesleri, 
karton kutudan tırmanarak çıkışları... Eşim enjektörle yeni doğmuş be-
bek mamasıyla besledi. Onu emerkenki hareketleri hep gözümün önüne 
geliyor, hüzünleniyorum. Gömerken de gözyaşlarımızı tutamadık iki-
miz de. Yani onlara bile üzülür, ağlarız. İnsanların acı çekenini gördük 
mü zaten hiç dayanamayız.

Hani Che de der ya yoldaşlar; “Dünyanın herhangi bir yerinde 
olan bir haksızlık karşısında öfkeden tir tir titriyorsanız, o zaman 
yoldaşız demektir ki bu her şeyden önemlidir.”, diye.

Bütün mesele burada yani…

AKP’nin ABD yapımı proje partisi olduğu
defalarca belgelendi

Şimdi AKP’ye gelirsek, arkadaşlar.
15 yıldan bu yana, Türkiye’de durup dinlenmeden tahribat yapıyor, 

ihanet yapıyor ve kamu malı hırsızlığı yapıyor.
Ve bunun bir ABD projesi olduğu defalarca maddi kanıtları ile or-

taya kondu.
İlk ortaya koyan kimler, biliyorsunuz; Abdurrahim Karslı, değil 

mi?
 Daha önce yazıldı gerçi, Mehmet Bölük tarafından, Ergün Poyraz 

tarafından, Soner Yalçın tarafından, Merdan Yanardağ ve Mustafa 
Hoş tarafından. Ama Abdurrahim Karslı somut olay anlatarak bunu 
belgeledi.

Amerikalılar geliyorlar doğrudan anlaşma yapıyorlar. Erbakan buna 
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yanaşmıyor.
Diyorlar ki Erdoğan’a; biz seni iktidara taşıyacağız. Sen, bir, 

BOP’un hayata geçirilmesinde rol alacaksın. İki, İsrail’in bölgesel düş-
manlarının ortadan kaldırılmasında görev alacaksın. Üç, İslam’ın içinin 
boşaltılarak tam bir CIA İslamı haline getirilmesinde rol alacaksın. Bu 
konuda anlaştı, diyor Erdoğan, Abdurrahim Karslı.

Abdurrahman Dilipak’ı da şahit gösterdi. O da itiraf etti, evet öyle 
oldu, öyle bir anlaşma yapıldı diye. Bugün hâlâ Tayyipçi.

Sonra Barış Yarkadaş açıkladı, videosunu yayınladık, koyduk. Ay-
nen Amerikalılar geliyorlar bu teklifleri yapıyorlar.

Şimdi İlhami Yoldaş’tan rica edelim. Bir de Mustafa Yoldaş’ımı-
zın hemşehrisi, Karslı Erol Mütercimler, bir televizyon programında 
bunu somut verisiyle birlikte anlatıyor. Herhalde kısa bir video. Onu iz-
leyelim, bir kere daha somut belgesiyle ortaya koymuş ve biz de izlemiş 
olalım, görmüş olalım, yoldaşlar.

***
Erol Mütercimler’in Konuşmasının Tapesi:
Gülgün Feyman Budak: Şimdi not almıştım da, yeri gelmişken. O 

da ışıklar içinde uyusun, Münci İnci. Önemli bir figürdü.
Erol Mütercimler: Yahu bak çok iyi geldi aklına, bir şey söyle-

yeyim sana, izleyiciler de duysun bunu. Recep Tayyip Erdoğan’ın bu 
ülkeye başbakan olacağını ilk defa duyduğum yer Münci İnci’nin evi-
dir. Avukat Münci İnci’nin evi. 24 Ekim 1999. Bak sahneyi anlatayım. 
Münci Bey beni aradı.

İlişkimiz nereden?
İnter Medya Grubu’ydu onun, ben o zaman onların yayın danışmanlı-

ğını yapmıştım. Orada bir yedi sekiz ay birlikte olmuştuk ve Haber Eks-
tra dergileri çıkarıyorduk, üç ekonomi dergilerini. Tâ oradan ilişkim var.

Bana telefon açtı, dedi ki, biz, dedi, Tayyip Bey’in medya sponsor-
luk danışmanlığını aldık ama ne olduğunu çözemedik. (Nail Keçili ile 
birlikte yapıyorlar bu işi.) Benim, dedi, evimde sabah kahvaltısı veri-
yorum. Rica edeyim senden Hoca, dedi, bir gelip sen de dinler misin?

Ben de şunu düşündüm, evde kim olur; ben olurum, işte Nail Keçili 
olur, Münci İnci olur, işte Tayyip Bey olur ve Tayyip Bey’in de bir iki 
tane adamı olur, eni konu bu kadar olur diye düşündüm. Kalktım gittim 
Durusu Konaklar’ı diye bir yer, Bulgaristan sınırında bir yer. Ben de tâ 
Tuzla’dan oraya gittim. O zaman ben bu tarafa geçmemiştim. 99, yurt 
dışından yeni geldiğim dönem. Daha anamın evine sığınmıştım, ne ya-
pacağım ne edeceğim de belli değil diye. Gittim.

Evi anlatıyorum şimdi. Girdim. Duvarın önündeki kanepede otu-
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ranları sırayla söylüyorum: Fehmi Koru, Emin Şirin, Nazlı Ilıcak, 
yanında Yalçın Doğan abimiz. Onların arkasında duran kişi Bülent 
Akarcalı. Odanın içindekiler: Fehmi Gültekin, Tezcan Yaramancı, 
Güler Kömürcü. Yağ fabrikası olan bir hanımefendi. (Herkesin el fa-
lına bakıyordu.) Mimar Sinan Üniversitesi’nde Hoca oldukları, ben hiç 
tanımıyorum, ifade edilen üç tane profesör vardı.

On beş dakika sonra bu odaya kim geldi dersin bu eve?
O günkü Amerikan Konsolosu Yardımcısı Bayan Schertz’le bir-

likte el ele Tuğrul Türkeş geldi. O eve… Evet, Tuğrul Türkeş Ameri-
kan Konsolosluğunun aracıyla geldi. Konsolos Yardımcısı hanımefen-
di, tercüman, Tuğrul Türkeş geldi. Benim bütün bu manzaraya canım 
çok sıkıldı. İnanılmaz sıkıldı.

Gülgün Feyman Budak: Şimdi Tuğrul Türkeş nerede?
Erol Mütercimler: Tuğrul Türkeş, Devlet Bey’in oluruyla Tayyip 

Bey’in yanında. Tayyip Bey’in yanında.
Gülgün Feyman Budak: Şimdi bu tablo geçmişe dönük, Münci 

İnci’nin evinde yaşanan bu tablo, Tayyip Erdoğan’ın Başbakan olaca-
ğının ilk konuşulduğu…

Erol Mütercimler: Duyduğum ilk gün. Ağızdan söylediler. Önce 
Tayyip Bey’in adamı…

Gülgün Feyman Budak: Oradaki isimler çok çarpıcı.
Erol Mütercimler: Çok çarpıcı isimler. Söylüyorum bak, tek tek. 

Herkes hayatta.
Gülgün Feyman Budak: Tekrar edebilir misiniz?
Erol Mütercimler: Ederim tabiî… Herkes hayatta. Gazeteci Güler 

Kömürcü. Koltukta oturanları söyleyeyim, Fehmi Koru, Emin Şirin, 
Nazlı Ilıcak, Yalçın Doğan. Yalçın Doğan abi, hani Hürriyet’te Milli-
yet’te duayen. Bülent Akarcalı, Tezcan Yaramancı, Fehmi Gültekin, 
ondan sonra gelen Tuğrul Türkeş, Amerikan Konsolos Yardımcısı ha-
nımefendi, yağ fabrikası olan bir hanımefendi, üç tane Mimar Sinan 
Üniversitesi’nden hoca, olanlar bunlar.

Peki, bak, Tayyip Bey’in adamı dedi ki, yanımda oturuyordu, ben 
kalkıp gideceğim çok sinirlendim, kahve bile içmedim. Hoca’m dedi, 
gitmeyin, size Tayyip Bey’in çok ihtiyacı var, dedi. Sizin birlikte olma-
nızı istiyoruz. Niye kardeşim? dedim. Tayyip Bey, dedi, bu ülkeye Baş-
bakan olacak. Siz, dedi, onunla aynı kuşaksınız, sizin danışmanlığınıza 
çok ihtiyacı var.

Gülgün Feyman Budak: İşin içinde bakın, Amerika var, o evde. 
İlişkileri çok değişikti, Münci İnci rahmetli, o var.

Erol Mütercimler: Bitti konuşmalar, bir sürü şeyler oldu orada, 
bitti. Gitti Tuğrul Türkeş. Yine Amerikalılarla gitti.
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Boşalınca ev, Münci İnci bana dedi ki, Hoca, dedi, bir on dakika 
daha kal ne olur. Bülent Akarcalı, ben ve Münci İnci kaldık.

Bülent Bey biliyorsunuz dev gibidir, üç kapılı gardırop gibidir. Böy-
le ellerini de koydu kapının önüne şöyle duruyor, bugünkü gibi gözü-
mün önünde.

Münci İnci dedi ki bana, Hoca, dedi, ne düşünüyorsun Tayyip Bey 
hakkında?

Ne anlamda soruyorsunuz, dedim, ne anlamda. Çünkü sorularımı-
za cevap gelmedi, Tayyip Bey’e sorduğumuz sorulara. Dedi ki, Tayyip 
Bey bu ülkeye Başbakan olacak, ona göre söyle düşünceni.

Az önce de duydum ya, dedim. Bakın Münci Bey, mademki Başba-
kan olacak, o zaman size şunu söylüyorum. Bir, yurt dışına gönderin, 
bir kere ruhsal olarak bir rehabilitasyon süreci yaşasın. İki, mademki 
Başbakan olacak o sürecin içerisinde İngilizce kursu aldırılsın. Üç, ho-
calar tayin edilsin.

Ne dedi bana biliyor musun, hapishanede olduğu dönemde, günde 
en az sekiz saat, İstanbul Üniversitesinden falan hocaları taşıdık zaten, 
dedi, o aşamayı yaptık. Öbür ikisini de hallettik. Tayyip Bey’i Lond-
ra’da bir koleje aynı zamanda devam ettireceğiz. Ben, dedi, sizden duy-
mak istiyordum. Demek ki doğru bir strateji belirlemişiz. Bak şimdi, 
böyle oldu, gittik, ayrıldık.

Gülgün Feyman Budak: Olmuş mu bunlar, hepsi?
Erol Mütercimler: Bilmiyorum.
Gülgün Feyman Budak: Dil öğrenemedi ama galiba.
Erol Mütercimler: Yok, yurt dışına falan göndermediler.
Peki, o hafta yayınlanan Aydınlık mıydı, 2000’e Doğru muydu, ha-

tırlamıyorum. 2000’e Doğru olabilir. Birinci sayfadan, göbekten haber: 
Emekli Deniz Binbaşı Deniz Subayı Erol Mütercimler, Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Başdanışmanlığı’na getirildi. Getirildi.

Atladım geldim, Adnan Akfırat, kulakları çınlasın, dostluğumuz 
çok eskidir Adnan’la. Adnan bu nedir, dedim?

Adnan, bak abi, dedi. Vallahi de billahi de bizle ilgisi yok, bu bilgi 
Ankara’dan geldi. Adnan böyle rezillik olur mu?, dedim. Bu nereden 
geldi? Bak, dedim, ben orada Kanal 6 adına oradayım. Bütün olayı an-
lattım ona. Ertesi hafta düzeltildi ama iş işten geçti. Öyle bir yayın ya-
pıldı. Sonuçta Ankara’dan geldi bilgi, dedi. Neyse…

2002 seçimi oldu 3 Kasım. 4 Kasım sabahını anlatıyorum şimdi.
4 Kasım sabahı. Yayından çıktım saat 13.30. Ben aldım sabah ya-

yınını. Kapıdan dediler ki, Tayyip Bey’in avukatı, hukuk başdanışmanı 
beyefendi sizle görüşmek istiyor. Abi dedim, mahkemeye verecekler. 
Çünkü o kadar çok aleyhinde konuşuldu ki o gün. Geldi Avukat Faik 
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Işık. Ünlü Avukat Faik Işık.
Gülgün Feyman Budak: Ünlü Avukat Faik Işık…
Erol Mütercimler: Geldi, buyurun dedim. Durdu, elimi sıktı. Ya-

naklarımdan öptü. Erol Abi dedi, sen beni tanımadın. Tanımadım kar-
deşim, özür diliyorum. Abi, dedi, sen Deniz Müzesi’nin müdürüydün. 
Biz sana geldik. Bir arkadaşımızın yüksek lisans çalışması için, dedi, 
sen arşivi açtın, yardım ettin. Kardeşim, dedim, ben herkese yardım 
ediyorum. Benim görevim o. Deniz Müzesi’nin Müdürü arşivi birine 
açacak falan. Neyse… Bana bir kahve söyle, dedi artık. Abi sana bir 
teklifimiz var. Nedir? dedim. Tayyip Bey’e, dedi, biz beş kişilik danış-
man listesi gönderdik. Senin ismin ikinci sırada. Lütfen kabul et.

Dedim Faik, kardeşim, böyle bir şey olmaz.
Neden?
Şundan, şundan, şundan dolayı olmaz.
Dedim, niye böyle bir şey?
Abi, dedi, Tayyip Bey bu ülkeye Başbakan olacak.
Kardeşim, milletvekili bile seçilemedi. Hürriyet manşet atmış, muh-

tar bile olamaz, diye.
Çocuk bana o zaman anlattı, nasıl Başbakan olacağını. Dedim ki, 

senin söylediğin olsun. Gel kardeşim yanıma. O zaman kabul edece-
ğim.

Gülgün Feyman Budak: Şu Amerika’ya, Washington’ a davetler 
falan, değil mi?

Erol Mütercimler: Bak, olmayacak. Böyle bir şey olmayacak ya 
bana göre. Herkes öyle demiş, bütün hukukçular.

Oldu mu, girdi mi Meclise?
Girdi.
Deniz Bey önünü açtı mı?
Açtı.
Tamam. Geldi mi, Faik Işık?
Geldi. Erol Abi geldim, dedi. Kabul edeceğim, demiştin.
Faik, dedim, bak kardeşim, olmaz. Niye? İzah ettim. Sonra dedim 

ki, bu beş kişilik liste, ilk sıraya kimi yazdınız, beni niye ikiye yazdınız. 
Birinci sırada kim var?

Gülgün Feyman Budak: Kim var?
Erol Mütercimler: Nabi Avcı. Ben ikinci sıradayım.
Gülgün Feyman Budak: Yani Gülen kitabındaki Nabi Avcı.
Erol Mütercimler: Evet. Dedim, neden?
Faik Işık bana müthiş bir cümle kurdu. Çocuk inanılmaz. Ne kadar 

haklı çıktı. Dedi ki, bak abi, siz dedi, bu tarikat cemaat işlerinden hiç 
anlamazsınız. Anlamam, dedim. Biliyorum abi, dedi. Bak şu anda ben, 
dedi, gece Emine Hanımla Tayyip Bey yatak odasındayken kapılarını 
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tıklatıp içeriye girme hakkı olan, iki kişiden birisiyim.
Gülgün Feyman Budak: O nasıl iş öyle?
Erol Mütercimler: Hukuk Başdanışmanı. Bak, dedi, gün gelecek 

abi dedi, gün gelecek, ben bile Tayyip Bey’e en fazla bir buçuk kilo-
metre yaklaşabileceğim. Çünkü, dedi, başka bir cemaat onu kuşatacak.

Gülgün Feyman Budak: O kim?
Erol Mütercimler: İşte anlattığı. Abi, dedi, kurban olayım yapma, 

etme, n’olur kabul et, dedi. Gel kendin kur ekibini, danışmanlar ekibini 
kendin kur abi, dedi. Sonra bu işten en çok sen üzülecek, sen pişman 
olacaksın. Siz, dedi, bu işleri bilmiyorsunuz.

Gülgün Feyman Budak: Oldunuz mu?
Erol Mütercimler: Kararsızım. Bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. 

Gitseydim bile yanlarına, kısa bir süre sonra zaten onlar dışarı atacak-
lardı, tutmayacaklardı. 

Gülgün Feyman Budak: Neden?
Erol Mütercimler: Çünkü o mahallenin mensubu değiliz. Mahal-

lenin mensubu biz değiliz. Çünkü o parti Amerikalılar tarafından başka 
türlü kurgulandı. Benim gibi bir sol Kemalist orada yer alamaz. Olmaz. 
Ne olursan ol. Teknik bir adam olarak, benim bu tüm strateji alanında 
Vural Beyazıt amirale milyon kere teşekkür ediyorum. Çünkü o seçti, 
o ayırdı, o yönlendirdi beni subay olduğum o dönemde, bu strateji ala-
nına. Benim yetişme alanım ikinci adamlık üzerinedir. Benden birinci 
adam olmaz. İkinci adamlık üzerinedir benim yetişme alanım. Ama tut-
mazlardı.

Gülgün Feyman Budak: Bu çarpıcı bir itiraf ama.
Erol Mütercimler: Ama öyledir, ben öyle yetiştirildim. Herkes bi-

lecek ne olduğunu. Bileceksin ki ne olduğunu ona göre faydalı olursun 
kardeşim. Ona göre faydalı olursun.

Örnek, benden siyasi parti genel başkanı olmaz ama genel sekreteri 
olur. Onun danışmanı olur. Ama benim formasyonum ona göre. Örne-
ğin, bunu söylememin ana sebebi o, niye bu danışmanlık meselesi. Söy-
lüyorum; tutmazlardı, sonra o mahalleye mensup değilsin. Seni onun 
dışına atar. Ama bu çarpıcı bir olaydır.

Bak, dikkat edin, daha ne zaman duyuyorum? 
4 Ekim 1999 tarihinde duyuyorum başbakan olacağını bu ülkeye. 

Ondan sonra 2002’de duyuyorum başbakan olacağını bu ülkeye. Bak 
seçimin ertesi günü duyuyorum.

***

(Slogan: Emperyalistler İşbirlikçiler geldikleri gibi gidecekler)
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“Hülooğğ”culuk AKP’giller’de var da
Yeni CHP’giller’de yok mu?

Nurullah Ankut Yoldaş: ABD’nin ve CIA’nın nasıl uzun vadeli 
çalıştığını işte bir kez daha belgesiyle, canlı tanıklarıyla görmüş olduk.

Bütün bu gerçekler ortada olmasına rağmen bunların Tayyip’in 
hülooğğ’cularına zerre kadar olsun olumsuz bir etkisi oluyor mu, ark-
adaşlar? 

Olmuyor… 
Çünkü;
Bir; zihin hasarına uğratılmışlar,
İki; Allah’la aldatılmışlar.
Sanki başka bir dünyada, başka bir gezegende yaşıyorlar ve başka 

bir dille konuşuyorlar. Ne yazık ki bu hale getirildi insanlar.
Ve neden bunları böyle bulup devşiriyor Amerika?
Çünkü Ortaçağcı, Yezid İslamcısı yani IŞİD’le aynı dini görüşlere 

sahip bunlar. Sınıf temeli olarak Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sını-
fının siyasi çıkarlarını, ekonomik çıkarlarını ve dünya görüşünü savu-
nuyorlar. O bakımdan Ortaçağ’ın ümmetçilik konağının özlemi içinde 
bunlar. Ümmetçilik konağında yaşadıkları için otomatikman vatan ve 
millet düşmanıdırlar. Modern milleti ve ulusal değerleri tanımazlar, 
buna düşmandırlar. Çünkü Ortaçağ’da milletler yok.

İşte o yüzden ihanette ve işbirlikçilikte sınır tanımaz, diye Amerika 
Tayyip’i devşiriyor ve onun adına parti kurduruyor ve onu iktidara ge-
tiriyor.

18 Adamızı, Elif Yoldaş’ın da söylediği, gibi anlaşmalı olarak Yuna-
nistan’a peşkeş çekiyorlar ve zerrece rahatsızlık duymuyorlar bundan. 
O konudaki eleştirilerimiz üzerine de Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı, 
Genelkurmay Başkanı ve devlet büyüklerine hakaretten dolayı hakkı-
mızda soruşturma başlatmıştı. Ama enteresandır, Ayhan Yoldaş geçen-
lerde haber verdi; Adalet Bakanlığı bu konuda kovuşturma yapılmasına 
izin vermiyor. Hakkımızda kovuşturma yapılmasına izin vermiyor.

Niye izin vermiyor?
Çünkü o konuda bir hesaplaşmaya girdiğimiz zaman, onların iha-

netlerini açık bir şekilde bir kez daha ortaya koyacağız ve kendi mah-
kemelerinde bunları bir kez daha mahkûm edeceğiz. Oradan kaçmak 
istiyor. O bakımdan ona izin vermiyorlar. Böylece Tayyip’e yaranma 
derdindeki işgüzar savcı çaresiz kalıyor. Adalet Bakanlığı izin verme-
diği için mecburen takipsizlik kararı verdik, diyor. Bu savcı işin arka 
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planını bilmiyor tabiî… O sadece şekli bakıyor meseleye. Çünkü siste-
matik düşünce onda da yok. Yani niye izin vermedi diye kavramış değil 
o da. Ege’deki bu iktidar eliyle Yunanistan’a resmen peşkeş çekilen 18 
adamızı hiç sorun etmiyor. Bu apaçık vatana ihanet suçunu yok sayıyor, 
görmezlikten geliyor.

Evet, arkadaşlar yani böyle ihanetleri hiç duraksamadan ve rahatsız-
lık duymadan yapar bunlar. Amerikan vatandaşı olurlar, İngiliz vatan-
daşı olurlar. İşte İngiliz Mehmet… İngiliz vatandaşı. Evet, Ali Baba-
can yine benzer. İşte Merve Kavakçı Amerikan vatandaşı, Malezya’ya 
büyükelçi atadı.

İnsanlarımız o hale geldi ki bunlardan herhangi bir rahatsızlık duy-
maz oldular artık. Ve güya Kemalistlerin savunduğu CHP de bu konula-
rı hiç gündem etmiyor dikkat edersek. Çünkü o da aynı yolun yolcusu, 
o da BOP’un görevlilerinden. Hiç gündeme getirmiyor dikkat edersek.

Ama insanlar düşünmekten geri kaldıkları için göremiyorlar, kavra-
yamıyorlar.

Vay Soroscu Kemal yürüdü diye bir anda itibar tazelemiş oluyor. Ya 
yürümekle iş biterse çoban kardeşlerimiz sabahtan akşama kadar yıllar 
boyu yürüyorlar dağ tepe, hem de düz yolda da değil, yürüyüş ayakka-
bısıyla da değil. Karda kışta devamlı dağlar tepeler aşıyorlar.

Yani önüne bir hedef koyarsın; varmak istediğin, elde etmek istedi-
ğin bir hedefin olur ona doğru yürürsen bir anlam taşır.

Bu ne için yürüdü?
Adalet.
Adalet harcıâlem bir kavram. Herkes içine kendi kafasındakini dol-

durur.
Tayyip’in partisinin de adı ne?
Adalet ve Kalkınma.
On yıllarca Amerikan uşaklığı yapan Demirel’in partisinin adı neydi?
Adalet Partisi.
Ama insanlar buna kanıyor işte.
Bu, peki yürüdü de, yürüyüş sırasında Batı medyasına yaptığı açık-

lamalarda ne dedi? Maltepe mitinginde ne dedi? Aklınızda kalan tek 
cümle var mı iktidara yönelik?

Yok.
Çanakkale’de, o mücadelenin ve zaferin ruhunu sömürmek için 

Tayyipgiller’e özendi, onlar da gidiyor ya her sene, Adalet kurultayı 
yapıldı.

Ne yaptı orada?



190

Geyik…
Yahu Türkiye’de kuvvetler ayrılığı ortadan kalkmış, tek kişi işte, 

Tayyip ne derse o oluyor. TEOG kaldırılacak dedi. Biz bunun kaldırıl-
masını istiyoruz, dedi.

İki gün sonra Milli Eğitim Bakanlığı ne yaptı?
TEOG kaldırıldı, dedi.
Yerine henüz bir sistem konmuş mu?
Hayır.
Ama her şeye karar veren tek kişi Kaçak Saraylı. Kuvvetler ayrılığı 

diye bir şey yok. Kuvvetler ayrılığı ortadan kalktığı anda; kanun dev-
leti, hukuk devleti diye bir şey kalmaz. Tepedeki diktatörün, sultanın, 
kralın, Caligula’nın her dediği en kesin kanun olur. Bu da modern dev-
let olmaz. Sultanlık, krallık olur, başka bir şey olmaz. Yani demokrasi 
ve özgürlük de zerre miktarda olsun yok Türkiye’de şu anda.

 (Real İşçileri salona giriyor. Dinleyiciler ve İşçiler sloganlar 
atıyor: Direne Direne Kazanacağız… Real işçisi yalnız değildir… 
İşçilerin birliği sermayeyi yenecek… Alkışlar… Yaşasın Devrimci 
Sendikacılık, İşgal Grev Direniş Yaşasın Nakliyat İş, Yaşasın Hal-
kın Kurtuluş Partisi)

Elif Yıldız Yoldaş: Yiğit Real Market İşçileri hoş geldiniz…

(Alkışlar…)

1700 Real Market İşçisi, bir gecede hileli iflas yoluyla kapı dışına 
atıldı, işlerinden kovuldular. Ve günlerdir Nakliyat-İş Sendikası önder-
liğinde direniş yapıyorlar yurdun birçok yerinde. Haklı mücadelenizde 
sonuna kadar yanınızdayız… Hoş geldiniz…

(Alkışlar…)

Yöneticileri, işkolundaki ortalama işçi ücretinden
daha az ücret alan tek sendika Nakliyat-İş’tir

Nurullah Ankut Yoldaş: Yiğit işçi kardeşlerimizin, dünyanın en 
haklı ve en meşru mücadelelerinden birini, alın terlerinin karşılıklarını 
almak için verdikleri mücadeleyi aylardan bu yana saygıyla ve takdirle 
izlemekte ve bütün gücümüzle desteklemekteyiz, yoldaşlar. Bizler için 
İşçi Sınıfının bu ya da şu işkolunda çalışıyor olması önemli değildir. İşçi 
Sınıfı bir bütündür. Çıkarları, amacı, konumu, durumu aynıdır hepsinin. 
O bakımdan işkollarının bizim için önemi yok. Nerede bir haksızlık var-
sa biz bütün gücümüzle haksızlığa uğrayanın, mazlumun yanındayız.
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(Alkışlar… Slogan… İşçilerin birliği sermayeyi yenecek… Al-
kışlar…)

Türkiye’de örgütlü olduğu işkolundaki işçilerin ortalama gelirlerin-
den daha az ücretle sendika yöneticiliği yapan bir tek sendika vardır: 
Nakliyat-İş, arkadaşlar.

(Alkışlar…)

Parababalarının sarı sendikacıları on bin, yirmi bin, otuz bin, elli bin 
liraya kadar maaş almaktalar. Seksen beş bin liraya kadar alanlar var, 
diyor arkadaşımız. Ayrıca hırsızlıkları ayrı bir şey…

Ama Nakliyat-İş’te böyle bir şey asla söz konusu değil. Tüm baş-
kan ve yöneticileri, sadece ortalama işçi ücretine denk bir maaş alırlar. 
38 yıldan bu yana benim gözlemime göre sendika liderliği yapıp da 
tüm mal varlığı sadece bir sosyal konuttan ibaret olan bir tek sendikacı 
vardır Türkiye’de: Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosma-
noğlu.

(Alkışlar… Sloganlar… Kahrolsun Sarı Sendikacılık… Alkış-
lar…)

Bugüne kadar girdiği hak arama mücadelelerinde, patronlar dolaylı 
yollardan tekliflerde bulunuyorlar: Ya uygun şekilde anlaşalım, biz sizi 
memnun ederiz.

Ali Başkan’ın cevabı, galiz küfürler oluyor patronlara.
Ve o karşılığı aldıkları anda kiminle karşı karşıya olduklarını anlı-

yorlar.
Bizim yoldaşlarımız budur!
Nerede haksızlık varsa biz oradayız ve bir tek şey isteriz: anlaşıl-

mak. Başka hiçbir şey istemeyiz insanlarımızdan, İşçi Sınıfımızdan, 
kardeşlerimizden.

Biz ömrümüzü bu davaya adadık. Nerede zulüm, haksızlık, sah-
tekârlık varsa onun üzerine gideriz biz. Başka türlü insanlığımızın hak-
kını veremeyiz çünkü.

İnsan doğmanın hele hele aydın olmanın büyük sorumluluğu var.
Bazı sanatçı geçinenler var; ben siyasete girmem, siyasetten anla-

mam, diyorlar.
Aslında o; ben çıkarıma bakarım yani milletin, halkın durumu ney-

miş beni ilgilendirmez. O anlama gelir o tutumları. Zekâlarını, bilgile-
rini, kapasitelerini, yeteneklerini sadece mal mülk istiflemek için kul-
lanıyorlar. Mesela billboardlarda Şener Şen’in resmi var şu anda. İsim 
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vermek istemezdim ama… Bence büyük bir artist ama insan olarak kof, 
beş paralık bir aydın değeri yok. Sanatçı olarak ne kadar büyükse aydın 
olarak o kadar küçük. Gezi İsyanı’mız sırasında tık diyemedi. Oysa sa-
natçı olmanın, aydın olmanın sana getirdiği sorumluluk var, onun hak-
kını vereceksin. Vermezsen ben aydınım diyemezsin.

Bir Dinleyici: Devlet ödül verdi.
Nurullah Ankut Yoldaş: Devlet ödül verir. Verir, arkadaşlar... Gö-

rünce iğrenerek ve üzülerek bakıyorum billboardlardaki resmine.
Ne diyor yiğit ozanımız Âşık İhsani?

Sorumluyum ben çağımdan
Düz ovamdan dik dağımdan
Sömürgeni toprağımdan
Sürene dek yazacağım

İşte sanatçı bu, işte aydın bu, arkadaşlar. İşte insan bu!

(Alkışlar…)

Yani insanlığınızın hakkını vermezseniz, büyük sanatçı olursunuz 
ama insan olamazsınız.

Aydın namusu taşıyan öğretmenlere karne zulmü
Geçen haftanın önemli olaylarından bir diğeri: Öğretmenlere, de-

mokrat, aydın, namuslu öğretmenlere yeni bir zulüm uygulaması baş-
latmaya giriştiler değil mi? Öğrenciler, veliler, okul müdürü…

Dinleyiciler: Puan verecekler. Karne verecekler.
Nurullah Ankut Yoldaş: Karne verecekler arkadaşlar, karne vere-

cekler...
Bunun anlamı öğretmenin onuruyla, haysiyetiyle oynamaktır. Sen 

bizim dindar ve kindar neslimizin oyuncağısın demektir öğretmene, 
ona tabi olacaksın demektir.

Ne diyordu bunların hocası molla Necmettin?
“Rektörler türbanlı kızlarımıza selam duracak”, değil mi?
İşte şimdi daha da aşağı indiler, öğretmenlerin tamamını selam dur-

durmaya kalktılar. Kendileri için uygulanmasında bir beis yok bunun.
Çünkü öğrencilere, velilere soracakları sorulardan biri yahut ver-

dikleri ölçütlerden biri; “Milli ve manevi değerleri öğretiyor mu öğret-
men?”

Buna kim karar verecek?
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On yaşında çocuklar ve öğrenci velileri karar verecek.
Yani tarikatlaşmış, medreseye dönüştürülmüş eğitimden geçen, zih-

ni uyuşturulmuş çocuklar karar verecek.
Bizden olmayanın öğretmenlik yapma imanı kalmayacak artık, di-

yorlar. Tıpkı Feto’nun ordu içinde, deniz kuvvetlerinde yaptığı gibi. 
Yani kendilerinden olmayan, namuslu, yurtsever insanları, türlü iftira-
larla, tacizlerle, yıldırarak, bezdirerek görevden ayrılmaya zorluyorlar.

Böylesine aşağılanan, onuruyla oynanan bir öğretmenin bilim öğre-
tebilmesine, ruh sağlığının huzur içinde olmasına ve öğrencilerine bü-
tün kapasitesini aktararak bilim öğretmesine imkân var mı?

Yok, arkadaşlar, yok...
Kaldı ki namuslu hukukçu Kemal Gözler ne diyordu: “Artık sını-

fa girmek üniversite hukuk profesörleri, hocaları için mayınlı araziye 
girmek kadar tehlikeli.”, diyordu. “Hocalar sınıfa girerken korkuyorlar 
artık. Öğrencilerin protestosuyla, itirazıyla ve iftiralarıyla karşılaşmak-
tan korkuyorlar.”

Tayyipgiller’e tık dediğin anda akademik hayatın bitiyor. Böylesine 
bir korku ülkesine döndürdü memleketi. Yani tam Ortaçağ despotluğu 
kurdu. Ve korku iklimi hâkim. Ve okullarda öğretmenlerimiz bu planla-
nan zulme karşı ses çıkaramıyorlar gözlemlediğimiz kadarıyla. Kamu 
emekçisi arkadaşlarla konuşuyorum, herkes sessiz, diyorlar. Korkuyor 
insanlar tepki göstermeye. Çünkü tepki gösterdiği anda görevden alına-
cak. Gülden Yoldaş’ımızın başına gelen felaketle karşılaşacak. Daha da 
ötesi var; kovuşturma açılır, içeri atılır. O hale getirdi memleketi.

Zaten ABD de bunu istiyor. Böyle bir ülkeden uydudan başka hiçbir 
şey olmaz. İstediğiniz gibi kullanırsınız onu. Bütün yöneticileri size ta-
bidir ve size hizmet etmek için birbirleriyle yarışırlar.

Yarışmıyorlar mı bunlar da, arkadaşlar? Meclisteki Amerikancı 
Dörtlü Çete’nin yöneticileri?

Yarışıyorlar.
Dedik ya; MHP, CIA milliyetçisidir, diye.
Önderimiz ne diyor?
“Gerçek milliyetçilik sosyalistliktir. Türk milliyetçiliğinin teorisini 

yapan Ziya Gökalp uzun aramaları ve araştırmaları sonunda sosyalist-
likten başka gidilecek hiçbir yerin, varılacak bir konağın olmadığını 
gördü ve namuslu bir sosyalist olarak hayata veda etti.”, diyor.

Gerçekten de milletin içinden çıkmış, kanserleşmiş, halk düşmanı 
bir avuç Parababası, milletin diğer bir kısmını ezsin, sömürsün, yük 
hayvanları gibi kullansın bunun adı da milliyetçilik olsun.
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Öyle bir milliyetçilik olabilir mi ya?
Hayır. Gerçek milliyetçilik; milletin sömürücüler, vurguncular dı-

şında kalan tüm unsurlarının eşit ve mutlu bir şekilde yaşayacağı bir 
düzen kurmaktır. Millete böyle hizmet edilir. Onun dışındaki sahtekâr-
lıktır.

O bakımdan bu Amerikan milliyetçilerinin, NATO milliyetçilerinin, 
CIA milliyetçilerinin yukarıdakileri devşirilmiş sahtekârlardan, aşağı-
dakileri ise kandırılmış zavallılardan oluşmaktadır.

İşte eğitimin bu hallere getirilmesiyle; sorgulamayan, düşüneme-
yen; sadece zihnine yüklenen dogmalarla, önyargılarla hareket eden ro-
botlar yetiştirmek amaçlanmaktadır. Yani değişmez, durgun bir Ortaçağ 
toplumu yaratmayı amaçlamaktalar. Bilimle tümden bağlarını koparmış 
bir nesil yetiştirmek istiyorlar. Yaptıkları tahribat bu amaca yönelik…

İşçi Sınıfı Biliminden koptuğunuz anda
yanılgılara düşersiniz

Yaptığımız eleştirilerle Meclisteki Dörtlü Çete’nin içyüzünü ortaya 
çıkardık, netçe koyduk. Ama ne yazık ki, bizim küçükburjuva Sahte 
Sollar, İşçi Sınıfı biliminden nasiplenmedikleri için, dik duramadılar, 
savrulup gittiler...

Bir kısmı nereye gitti?
Sorosçu Kemal’in YCHP’sine. Onun peşine takıldı.
Öbürleri nereye gitti?
Amerikancı Kürt hareketi HDP’nin peşine.
Yahu İşçi Sınıfının bağımsız mücadele hattı ne oldu?
Yok, arkadaşlar, onu terk ettiler. Çünkü ideolojileri derme çatmaydı, 

bilimsel bir ideolojiden yoksundular.
Denizler ve Mahirler…
Mahir’in “Bütün Yazıları”nda, Denizler’in “Savunmalar”ında or-

taya koyduğu düşünceler, tamamen önderimiz Hikmet Kıvılcımlı’dan 
alınmadır. Tabiî doğru olanlar…

Yanlış olanlar; ne yazık ki savrulmalarını getirdi. O Yoldaşlarımız, 
Latin Amerika tipi gerillacılığına özendiler.

Ama Küba Devrimi sonrası önderimiz Hikmet Kıvılcımlı netçe tes-
pitte bulundu:

“Küba Devrimi bir daha tekrarlanamaz aynı şartlarda.”, diye.
Nitekim tekrarlanamadı bugüne kadar.
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Fidel’den sonraki en yetenekli savaşçısı Che, Bolivya’da aynısını 
denedi, on bir ay savaştı. Elli üç yoldaşından en son on sekiz, on dokuzu 
kaldı. Diğerleri her çarpışmada birer ikişer, birer ikişer ölüp gittiler… 
İşte Yuro Geçidi’nde de en son, 1967 8 Ekimi’nde (yani benim üniver-
siteye ilk başladığım günlerde), pusuya düşürüldüler. İki bin, CIA’nın 
eğittiği, Bolivya diktatörünün iki bin kişilik hava kuvvetlerine sahip 
ordusu tarafından tutsak düşürüldü Che. Bir gün sonra da katledildi 
Washington’dan gelen bir emir üzerine.

Küba şartlarını değişmez kabul etti Che ve Fidel o zamanlar. Ya-
nılgıları bu. Küba’da devrim sürecindeki yaşanan şartların genel geçer 
olduğunu kabul ettiler.

Ama CIA ondan ders çıkardı ve sloganı neydi Bolivya’nın dağları-
na, taşlarına yazdığı dövizler halinde?

“Bolivya Küba olmayacak.”
Ne yaptı?
Bizzat CIA uzmanları 2500 kişilik özel bir ordu kurup eğitti, donattı 

ve yönetimine aldı. Hava kuvvetlerine varıncaya kadar ağır silahlarla 
donattı ve bütün kırsal kesimi propaganda alanı, hâkimiyeti içine aldı. 
Böylece on bir aylık süreçte bir tek yeni insan gerillaya katılmadı.

Che ve Fidel şartların aynı şekilde süreceğini varsaydılar. Oysa ha-
yatta değişmeyen hiçbir şey yok. Aynı şeyi, aynı şekilde tekrarlayamaz-
sınız.

Nitekim “Sol Komünizm Bir Çocukluk Hastalığı” adlı kitabında 
Lenin, çok açık söyler: Ekim Devrimi aynı şekilde başka bir ülkede 
olmaz, der. Her ülkenin orijinal, kendi devrim stratejisi ve izleyeceği 
devrim yolu vardır, der. Kendi tarihsel, sosyolojik, sınıf ilişki ve çeliş-
kilerinden, şartlarından kaynaklanan özel bir yol izlemesi gerekir, der 
Lenin.

İşte hep diyoruz ya; hayatta donmuş gerçek, değişmez gerçek yok-
tur. Bunu hesaba katmak gerekir.

Bütün uyarılarına rağmen önderimiz Denizler’e de, Mahirler’e de 
söz dinletemedi ve o Latin Amerika tipi gerillacılığın bir CIA komplosu 
olduğunu anlatamadı bu arkadaşlara.

Yoksa Filistin’e gidip devrimcilerin silahlı eğitimden geçirilmele-
rini CIA ajanları istiyor, devrimci hareketin içine sızmış CIA ajanları. 
Mahir Kaynak öneriyor. İPSD’ye de gelip üye oldu. Bir seferinde Kon-
ferans veriyordu. Girdim çıktım ben de. O zaman bilmiyorduk tabiî...

Yani; pasifistlikle bu işler olmaz, silahlı mücadeleyle olur, devrim 
namlunun ucundadır Mao’nun dediği gibi. Filistin’e gidip silahlı eğitim 
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almalıyız ve Türkiye’de gerilla savaşı başlatmalıyız; empoze etmeye 
çalıştığı bunlardı.

Sonradan bunun CIA ajanı olduğu ortaya çıktı, Mahir Kaynak’ın. 
Yani gençlerimizi pusuya düşürmek için onları özendirdiler; geril-
lacılığı.

Yine Erol Mütercimler’in…
“Ergenekon Büyük Kumpas” diye bir kitabı var.
Orada, Maltepe Zırhlı Kuvvetler Cezaevinde yatıyor Mahirler, Si-

nanlar. Tünel kazıyorlar bildiğimiz gibi, değil mi? Hatta Cihan anlatı-
yor; işte horon tepiyorduk, Karadeniz şarkıları söylüyorduk tünel kazan 
yoldaşların kazı sesleri duyulmasın diye.

Oysa aynı cezaevinde ben de yattım. Tabanı mozaik beton, tık diye 
vurduğunuz anda cezaevinin her tarafında o ses yankılanır, duyulma-
masına imkân yok. Siz istediğiniz kadar horon tepin.

Ama cezaevi komutanının Erol Mütercimler’e net anlatımı var. 
Amerikalı CIA ajanları geliyorlar…

Memduh Ünlütürk o zaman Kontrgerilla uzmanı, cezaevinin ko-
mutanı, o diyor ki; komünistler tünel kazıyor, kaçmayı planlıyorlar.

Aynen dediği CIA uzmanının: “Bırakın, görmezlikten gelin, kaçsın-
lar, sonra bir araya toplaşsınlar ve tümünü infaz edin.” CIA uzmanları-
nın dediği bu.

Şimdi arkadaşlar da biz kaçtık, tünel kazdık sanıyorlar.
Cihan Alptekin’in ablası, “Oy Cihan Bizum Cihan” adlı kitabında 

bunu anlatır.
Yolları da açılıyor Kızıldere’ye varıncaya kadar. Oysa çok sık arama 

noktaları var. Ben otobüsle bırakalım oraya gitmeyi, şehirlerarası oto-
büsle Konya’ya gidiyorum, mezuniyet tezi hazırlayacağım, yolda hemen 
jandarma kesti. Durdu, baktı öğrenciye benzer tek ben varım. İn aşağıya, 
dedi. İndik, kimliğimize baktı o anda arananlar listesinde var mıyım, yok 
muyum kontrol etti kâğıttan; listede adımızı göremediği için geçtik. Yani 
Konya-İstanbul güzergâhında bile şehirlerarası otobüsler durdurulup 
böylesine aranıyordu. Ama Kızıldere’ye varıncaya kadar Mahirler’in, 
Cihanlar’ın önünü hiç kimse kesmiyor, aramıyor, yolları açılıyor.

Yani demek ki, devrimci teoriyi tam olarak, bütün yönleriyle siste-
matik olarak bilmeden devrimcilik yapmaya kalkarsan, Finans-Kapi-
tale, o canavarlara genç devrimci kanı sunmaktan öte başka bir eylem 
ortaya koyamazsın.

Arkadaşlarımızın yiğitlikleri, mertlikleri, adanmışlıkları muhakkak 
ki son derece saygı duymayı gerektirir. Yani kimse söz söyleyemez.
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Ama Usta’mızdan ayrıldıkları noktada yanlışa düştüler.
Ve devamcıları, bugün takip ediyoruz diyenler bir özeleştiri yapma-

dılar. Kaldı ki o yolu da çoktan terk ettiler. Çünkü Kızıldere’de bizzat 
devrimcilerin başındaydı Mahir. Gemerek’te Deniz başındaydı. Nur-
hak’ta Sinan gerillanın başındaydı. Onlar en önde savaşçıydı.

Şimdikiler onu da yapmıyorlar. Sadece lafta… Yani o günlerin öz-
lemi içindeki gençlere hikâyeler anlatarak, masallar anlatarak gençleri 
bloke ediyorlar. Kaldı ki savrulup gittiler işte, tükendiler. Ve ÖDP’ye 
kimi başkan bulup getirdiler?

Ufuk Uras gibi bir CIA devşirmesini. Kendilerinden başkan yapa-
cak kalitede insan bile bulamadılar yani.

İşçi Sınıfının şanlı zaferi Büyük Ekim Devrimi ve 
Proletarya Diktatörlüğü üzerine

Şimdi Türkiye meselelerini burada bırakalım zamanımızı geçtik. Bi-
liyorsunuz çok önemli bir olay daha. 100’üncü Yıldönümünü yaşıyoruz 
Ekim Devrimi’nin değil mi?

Dünya İşçi Sınıfına, ezilen halklara ışık olan, umut olan, yol gösteri-
ci olan o büyük şanlı devrimin 100’üncü Yıldönümünü yaşıyoruz.

Sovyetler’in ve Sosyalist Kamp’ın yıkılışı bize neyi gösterdi?
Marksist-Leninist ideolojinin yanlışlığını, eksikliğini değil, tam ter-

sine olağanüstü doğruluğunu gösterdi.
Kanıtı işte Stalin’den okuyorum. Lenin’den aktarmalar yapıyor; 

“Leninizm’in İlkeleri” adlı kitabında:

“Lenin, diktatörlüğün en önemli hedeflerinden birine, sömü-
renlerin ezilmesine, işaret ederek şöyle diyor:

“Bilimsel olarak, diktatörlük, hiçbir şeyle, hiçbir yasayla sı-
nırlanmamış olan, kesinlikle hiçbir kuralla engellenmemiş olan 
ve doğrudan doğruya zora dayanan bir iktidardan başka bir şey 
değildir. ... Diktatörlük -kadet baylar son defa olarak dikkat edi-
niz- yasaya değil, güce dayanan sınırsız bir iktidardır.” (Proletarya 
Diktatörlüğünün Sorunları Tarihine Giriş, C. XXV, s. 441 ve 436, 
Rusça)”[15]

Ama kimin diktatörlüğü?
İşçi Sınıfı ve ezilen halkın diktatörlüğü.
Kimin üzerinde diktatörlüğü?

[15] Stalin, Leninizmin İlkeleri, s.129, Sol Yayınları İkinci Baskı.
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Sömürücüler üzerinde diktatörlüğü.

“Ama her ne kadar zor olmadan diktatörlük olmazsa da, prole-
tarya diktatörlüğünün sadece zora indirgenemeyeceği açıktır.

“Diktatörlük -diyor Lenin-, her ne kadar zor olmaksızın imkân-
sız ise de, sadece zor demek değildir. O, aynı zamanda, önceki ör-
gütlenmeden üstün bir çalışma örgütlenmesi demektir.

(Demek ki başta İşçi Sınıfımız olmak üzere tüm halkın daha önceki 
iktidarlardan, yönetimlerden, sistemlerden çok daha üstün bir şekilde 
örgütlenerek üretime katılması demektir, diyor. – N. Ankut)

Lenin devam ediyor:
“Proletarya diktatörlüğü ... sadece sömürücü sınıflar üzerine 

uygulanan zor demek değildir ve hatta her şeyden önce, zor değil-
dir. (Çünkü halkın en özgür şekilde örgütlenmesi, üretime katılması ve 
alınterinin karşılığını hakkıyla alması demektir proletarya diktatörlüğü. 
Bu anlamda zor bile değildir o. – N. Ankut) Bu devrimci zorun ikti-
sadi temeli, onun canlılığının ve başarısının güvencesi, proletarya-
nın kapitalizme oranla toplumsal çalışma örgütlenmesinin üstün 
bir tipini sunması ve gerçekleştirmesidir. Sorunun özü buradadır. 
Komünizmin kaçınılmaz tam zaferinin güç kaynağı ve güvencesi 
buradadır.”[16]

Ne kadar açık konuşuyor, değil mi?
Komünizmin tam zaferinin güç kaynağı ve güvencesi buradadır. Siz 

bu çalışma örgütlenmesini ortaya koyamadığınız anda çökersiniz. Böy-
lesine öngörüde bulunuyor Usta.

Şimdi Lenin burada ne yapmış? Eksik mi söylemiş, yanlış mı söy-
lemiş?

Hayır. Dâhice bir öngörüde bulunmuş. Devam ediyor Lenin:

“Onun başlıca ruhu [yani diktatörlüğün ruhu, J. St.] emekçilerin 
ileri müfrezesi, öncüsü, biricik önderi olan proletaryanın örgütün-
den ve disiplininden ibarettir. Onun amacı, sosyalizmi yaratmak, 
toplumun sınıflara ayrılmasını ortadan kaldırmak, toplumun bü-
tün bireylerini çalışan kimseler haline getirmek, insanın insan ta-
rafından her türlü sömürüsünü temelden yoksun bırakmaktır. Bu 
amaca birden bire ulaşılamaz; bunun için, oldukça uzun süren ka-
pitalizmden sosyalizme geçiş dönemi gerekir; çünkü üretimin yeni-
den örgütlendirilmesi güç bir şeydir; çünkü hayatın her sahasında 
zorunlu değişiklikler yapmak için zamana ihtiyaç vardır ve çün-

[16] Stalin, age, s. 130.
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kü küçükburjuva ve burjuva yönetimine olan alışkanlığın büyük 
gücü, ancak uzun ve azimli bir mücadeleyle yenilebilir. İşte bundan 
dolayıdır ki Marks, kapitalizmden sosyalizme geçiş dönemi olan 
uzun bir proletarya diktatörlüğü döneminden söz eder.

“1- Proletarya iktidarı, sömürücülerden kurtulmak için, ülkeyi 
savunmak için, diğer ülkeler proletaryalarıyla bağları pekiştirmek 
için kullanılır. (Demek ki enternasyonal görevleri asla ihmal etmeye-
ceksin. – N. Ankut)

“2- Proletarya iktidarı, emekçileri ve sömürülenleri burjuvazi-
den kesin olarak kurtarmak için, proletaryanın bu kitlelerle olan 
ittifakını güçlendirmek için, bu kitleleri sosyalizmin kuruluşuna 
sürüklemek için, proletaryanın devlet yoluyla bu kitleleri yönetme-
si için kullanılır.

“3- Proletarya iktidarı, sosyalizmi örgütlendirmek için, sınıfsız 
bir topluma, sosyalist topluma geçmek için kullanılır.

“Proletarya diktatörlüğü bu üç niteliğin birleşmesidir. Bu nite-
liklerden hiçbirisi proletarya diktatörlüğünün biricik belirgin nite-
liği olarak gösterilmez; ve tersine, bu niteliklerden yalnız birinin 
yokluğu bile, kapitalist devletler tarafından kuşatılmış olma şart-
ları altında, proletarya diktatörlüğünün bir diktatörlük olmaktan 
çıkması için yeter. Bundan dolayı, proletarya diktatörlüğü kavra-
mını bozmak tehlikesine düşmeden, bu üç nitelikten hiçbirisi dışa-
rıda bırakılamaz. Bu üç nitelik, ancak hep birlikte alınırsa, bize, 
proletarya diktatörlüğünün tam ve eksiksiz bir kavramını verir.”[17]

Şimdi bunu kim uygulayacak, arkadaşlar?
Parti...

“Proletarya diktatörlüğü -diyor Lenin-, eski toplumun güçleri-
ne ve geleneklerine karşı, kanlı ve kansız, şiddetli ve barışçı, askeri 
ve iktisadi, pedagojik ve idari, inatçı bir mücadeledir. Milyonlarca 
ve on milyonlarca insanın alışkanlıklarının gücü, en korkunç güç-
tür. Mücadelede çelikleşmiş bir parti olmadan, (Bakın çok önemli, 
arkadaşlar; mücadelede çelikleşmiş bir parti olmadan. – N. Ankut) söz 
konusu sınıfta namuslu olan ne varsa onun güvenini kazanmış bir 
parti olmadan, kitlelerin ruh halini kollamayı ve kitle üzerinde et-
kili olmayı bilen bir parti olmadan, bu mücadeleyi başarıyla devam 
ettirmek imkânsızdır.”

Ne kadar açık vurguluyor partinin önemini. Ne kadar açık, net bir 
şekilde ortaya koyuyor Lenin Usta.

[17] Stalin, age, s. 130-131.
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“Proletarya devrimci partisinin disiplini neye dayanır? Onu 
denetleyen nedir? Onu güçlendiren nedir? Birincisi, proleter öncü 
müfrezenin bilinci, devrime bağlılığı, nefsini yenmesi, fedakârlık 
ruhu, kahramanlığıdır. İkincisi, geniş emekçi yığınlarıyla (İtalikler 
Stalin’e ait) en başta proleter kitleleriyle ve aynı zamanda proleter 
olmayan emekçi yığınlarıyla da bağlar kurma yeteneği, onlara yak-
laşmak ve hatta isterseniz, bir noktaya kadar onlarla kaynaşmak 
yeteneğidir. Üçüncüsü, bu öncü müfrezenin gerçekleştirdiği siyasi 
yönetimin doğruluğu, siyasi strateji ve taktiğinin doğruluğudur, 
(Demek ki siyasi stratejisinin ve taktiğinin doğruluğu çok önemlidir. 
– N. Ankut) şu şartla ki, bu doğruluğa en geniş kitleler kendi öz 
tecrübeleriyle inanmış olsunlar. (Demek ki sadece benim hattım doğ-
ru demekle olmaz. En geniş kitleler kendi öz tecrübeleriyle senin mü-
cadele stratejinin ve taktiğinin doğruluğuna inanacaklar. – N. Ankut) 
Burjuvaziden iktidarı almak bütün toplum düzenini değiştirmekle 
görevli öncü sınıfın partisi olabilecek, gerçekten devrimci bir parti-
de, bu şartlar bulunmadıkça, disiplin gerçekleştirilemez. Bu şartlar 
olmazsa, bu disiplini yaratmak için harcanan bütün çabalar, bir 
hayalden, tumturaklı sözlerden, yapmacık hareketlerden başka bir 
şey olmaz. Ama öte yandan, bu şartlar, ortaya birden bire çıkmaz-
lar. Bunlar, ancak uzun süren bir çalışmayla, çetin tecrübeyle ha-
zırlanırlar. Bunların hızlanışını, hiç de bir dogma olmayan, tersine 
gerçekten yığınsal, gerçekten devrimci bir hareketin pratiğiyle sıkı 
sıkıya bağlı olarak kesin şeklini almış olan doğru bir devrimci teori 
kolaylaştırır.”[18]

Daha anlatır ama arkadaşlar zamanımız doldu biliyorsunuz…
Yani Lenin Usta çok net koyuyor. Önce mücadelede çelikleşmiş, 

doğru strateji ve taktiğe, teoriye sahip bir parti olacak ve İşçi Sınıfı-
nın en bilinçli, en yiğit, en fedakâr, en yetenekli unsurlarını bağrında 
toplayacak. Böyle bir parti olmadan diktatörlük uygulanamaz, diyor. 
Disiplin de sağlanamaz, diyor.

Sovyetler bu açık öğütlere rağmen niye bunları dinlemeyip de bü-
rokratizme ve çürüyüşe, çöküşe uğradılar?

Şundan; başka ülkelerin proleterleriyle, mücadeleleriyle sıkı ittifaka 
gireceksin, diyor Lenin.

Ama Sovyetler bunu terk etti. Kendi içlerine kapandılar, dünyadan 
koptular. Oysa devrimci hareket dünyada olanca coşkusuyla yükseliş-
teydi. Dünyanın tümünün sosyalistleşmesine imkân sunan bir gelişme 

[18] Stalin, age, s. 144-145.
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vardı. Ama Sovyetler bundan kaçındı. “Barış içinde bir arada yaşa-
ma” diye zırva bir tez ürettiler. Karşıdevrimci bir tez ürettiler. Emper-
yalistlerle barış içinde bir arada yaşanmaz. Yaşayamazsınız çünkü o 
doğası gereği saldırmak zorunda.

Bir de şu var arkadaşlar; savaştan, mücadeleden koptuğunuz anda 
durağanlaşma başlar, arkasından çürüme gelir ve arkasından bitiş gelir. 
Onun kaçışı yok.

O bakımdan bir ustura gibi her gün bilincinizi, inancınızı, kararlılı-
ğınızı, fedakârlığınızı, yiğitliğinizi bilemek zorundasınız.

Ve düşman karşısında direnmek zorundasınız hiç geri adım atma-
dan. Bir kere boyun eğdiniz mi, bir daha kolay kolay dik duramazsınız.

İşkencede direnemeyen siyasi yapılar,
düşman karşısında moral gücünü kaybetti ve

eriyip gitti
Bütün bu geniş gençlik kesimine sahip Mahirci ve Denizci hareket-

ler bugün neredeler? 
Büyük çoğunluğu ÖDP’de, değil mi arkadaşlar?
Sahte KP’lerde, HDP’nin peşinde ve sanıyorum önemli bir ağırlıklı 

kesimi de Yeni CHP’nin saflarında.
Ama bunlar gençliklerinde devrimciydiler, fedakârdılar, gözü karay-

dılar, savaşçıydılar, nasıl bu hale geldiler?
Mesela daha önce anlattım, Beyazıt Meydanı’nda 3 bin kişi çıkardık 

bir anda Toplum Polisi’yle kavgaya. Gündüz saat 10’dan akşam 5’e 
kadar, karşılıklı taşlı sopalı kavga ettik Toplum Polisi’yle Beyazıt Mey-
danı’nda. Böylesine yiğit arkadaşlardı bunlar. Ama bunların önderleri 
işkencede dik duramadı.

Ne diyor Kıvılcımlı Usta:
“Ömrüm boyunca işkencede direnmeyi en büyük ahlâki erdem 

belledim.”, diyor.

(Alkışlar... Slogan… Kızıl Savaş Bayrağı Hikmet Kıvılcımlı... 
Alkışlar...)

İşkencede yenildiniz mi, bir daha inancınızı, kararlılığınızı kolay 
kolay koruyamazsınız.

Nitekim koruyamadılar. Koruyamadılar...
Biz 146’dan aranıyorduk idamla 12 Eylül’de. Yoldaşlara aynen de-

diğimiz şu oldu. İki yol var önümüzde:
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Ya hain olarak yaşamak,
Ya da yiğit bir devrimci olarak direnmek, gerekiyorsa da ölmek.
Hangisini seçeceğiz?
Önderimize ne yakışıyorsa onu seçeceğiz, dedik. Ve bunu göze aldık 

o yıllarda.
İşte “12 Eylül Nedir?” adlı kitabımız onun bir savunması olarak 

hazırlandı.
Daha önce de örnek verdim: İyi yetiştirilen bir çoban köpeği, kurt-

ların karşısına yalnız bırakılmaz. Çoban kollar onu. Çünkü kurtlar bir 
onu boğdu ve yaraladı mı bir daha kurtların karşısında dik duramaz. 
Sürüyü layıkıyla koruyamaz. Ona köylümüz “yılgın köpek”, der. Kurt-
larla karşılaştığı anda sürünün ortasına kaçar. Çünkü o anılar çağrışır.

Sporda da böyledir. Mesela, tecrübeli iyi antrenör yetiştirdiği yetenek-
li genç boksörünü gözü gibi korur. Belli turnuvalara göndererek tecrübe 
kazanmasını sağlar. Ama tecrübeli ve güçlü boksörlerle de maça çıkar 
o genç boksör, tabiî turnuva gereği. Tecrübeli boksörler de katılır yani.

Eski, tecrübeli boksörlerin centilmen ruha sahip olanları, genç bok-
sörü ezmez. Tabiî puan olarak 8-10 puan önde olur ama hırpalayıcı, 
indirici darbeler vurmadan maçı sürdürür. Maçı kazanır, riske atmaz. 
Ama genç sporcuyu da ezip hırpalamaz. Onun öz güvenini yıkmaz.

Ama bazı çakal ruhlu sporcular da olur. Çünkü insanlar tür tür. Ya 
karşıma bir fırsat çıktı, kariyerime bir nakavt daha ekleyeyim, diye 
genç boksörü hırpalayım, indireyim, diye uğraşır. İşte o anda, ona gir-
diği anda, genç boksörün antrenörü hemen havlu atar. Ringe havlu atar 
ve maçı sonlandırır.

Çünkü boksörü daha tecrübesizdir. Onunla mücadele edecek kapa-
sitede değildir. Ezdirmenin anlamı yok, onu daha yetiştireceğim, diye 
maçı sonlandırır. Ezdirmez. Ezdirirse çünkü, o boksör bir daha kolay 
kolay mücadeleci, özgüvenli bir sporcu olma özelliğini kazanamaz.

Partide de böyledir. Siyasi hayatta da böyledir.
Bizim bu arkadaşlar, yani Mahir ve Denizler’in geleneğinden gelen, 

THKP-C ve THKO geleneğinden gelen arkadaşlar, kadro olarak yöne-
tim bazında teslim oldular.

İşte Mustafa Yoldaş, Mamak’ta onlarla birlikte yattı. Gürdal Yoldaş 
da burada, İstanbul’da Metris’te birlikte yattı. Kadro olarak, önder kad-
rosunda direnen tek kişi çıkmadı. Ve sonunda çöktüler. Böyle olunca 
inançlarını, özgüvenlerini kaybettiler. Ve tabandaki kitleler de onlara 
uymak zorunda kaldı. Güvenleri kayboldu, moralleri kayboldu, yıkıldı-
lar. Daha o zaman bittiler. İşkencede ruhları bitti.
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O yüzden 1996’da bir ÖDP kurdular. Başka seçecek bir kişi bile 
bulamadılar içlerinde, gidip CIA devşirmesi Ufuk Uras’ı başlarına ge-
tirdiler. Geldikleri, yaptıkları ortada bugüne kadar… Gâh Yeni CHP’ye 
kuyruk oluyorlar, gâh HDP’ye kuyruk oluyorlar. Başka da bir özel te-
orileri de yoktu. Böylece kişi olarak da bittiler. Savruldular yani. Alan 
boşaldı bir anlamda. Tükenişe girdiler, eriyişe ve tükenişine girdiler. Bu 
alanda bizim dışımızda savaşan bir hareket kalmadı.

İşte bize en karşıt hareketlerden biri, Kaypakkayacılar’dan ODTÜ’de-
ki gençler, ODTÜ’ye yeni giren Hüseyin Yoldaş’ımıza ne diyorlar?

“Ya size faşist diyorlar ama aslında değilsiniz. Şu anda mücadele 
eden tek siz varsınız.”, diyorlar, arkadaşlar.

Bir de böyle iftiralarla karalıyorlardı bizi. Amerika’ya karşı oldun 
mu? Faşistsin. Ermeni Soykırımı Emperyalist Yalanına karşı oldun mu? 
Faşistsin, ırkçısın vs. Artık darbecisin, ulusalcısın, Kemalistsin zırvala-
rının sonu gelmiyordu. Ama şimdi gördüler ki, bizden başka savaşan 
hareket yok.

Onların geleceği bitti. Alan açıldı böylece. O zaman bizim hızla, bu 
temizlenmiş alanda örgütlenme çalışmasına girmemiz gerekir. Kadrolar 
yaratma çalışmasına girmemiz gerekir.

İşçi Sınıfının bağımsız mücadele hattını yalnızca biz temsil ediyoruz 
ve biz savunuyoruz.

Lenin’in partisi bile savaşmaktan geri durunca paslandı ve çürüdü. 
O şanlı, büyük, dünyayı sarsan ve değiştiren, emperyalizmin uluslara-
rası bütün düzenini bozan, sömürgeciliğin sona ermesinde çok etkin 
rol oynayan ve bizim Birinci Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mızın 
kazanılmasında belirleyici rol oynayan, Ekim Devrimi’ni yapan parti 
sonunda çürüdü ve yok oldu.

Bu pankartımıza karşı çıkıyor bazı zıpçıktılar. Bazı zihin hasarlı 
sözde Kemalistler; “Bu komünistle ne ilgisi var M. Kemal’in?”, diyorlar.

Ya, M. Kemal’in kendi sözüdür: “Eğer Sovyetler’in karşılıksız ve 
içtenlikli yardımları olmasaydı, ya çok zor kazabilirdik ya da ka-
zanmamız imkânsız olurdu. Bunu inkar etmek suçtur”, diyor.

M. Kemal diyor bunu.
Ama işte hem bilgiden yoksun hem zihinden yoksun olunca böyle 

zırvalayıp duruyor insanlar.
Söz anlatmak kolay değil insanlara. Ama imkânsız değil. Özellikle 

gençlere bakacağız.
Bir de ortam Küçükburjuva ortamı. Onun Küçükburjuva gururu her 

şeyden daha üstün, daha kıymetlidir. Kendi yanlışını görüp kabul etmez. 
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Kendi mücadele kaçkınlığını kabul etmez. Sana öfke ve garez duyar.
Geçen yoldaşlarımızla tartışıyorlar Facebook’ta. Biri bize saldırıyor. 

Yoldaşlarımız cevap veriyor. Diyor ki, “Benim 300 tane cezaevi arka-
daşım var.” Övünüyor değil mi? Ona sormak gerekir değil mi; “Tamam 
cezaevi arkadaşın olması çok iyi ama içlerinde bir tane direnen var 
mı?” Cevabı; “Ya o zaman...”

Bir Dinleyici: Kendi de diyor zaten, “Ben eski devrimciyim.”, diyor. 
Nurullah Ankut Yoldaş: Ama “eski devrimciyim” dediğin anda, 

ben bitiğim diyorsun.
Devrimciliğin eskisi olmaz. Olmaz, arkadaşlar…
Bedence tükeninceye, tükenişe uğrayıncaya kadar mevzideki savaş 

yerimizi terk edemeyiz.
O bakımdan onlardan bir şey olmaz. Onları hoş görmek gerekir 

yani. Onların bazıları, hukukçu yoldaşlarımız bilir, Ceza Hukuku kap-
samı dışındadır. Bizim için de onlar siyasi eleştiri kapsamı dışındadır. 
Onlar özgür yani. Onları boş verelim.

Yeni, genç, zihni kirlenmemiş inançlı insanlara bakalım. Ve kara 
halkımıza, İşçi Sınıfımıza bakalım.

Çünkü İşçi Sınıfımızın kimseyi aldatma, kandırma gibi bir çıkarı 
yok. O sadece, herkes namusluca gücü oranında çalışsın, çalıştığının 
karşılığını alsın. Kimse haksızlığa uğramasın, der. Onun mücadelesini 
yapar. O bakımdan toplumun sınıf olarak en ahlâklı sınıfıdır İşçi Sınıfı. 
Devrimin de motorudur.

(Alkışlar... Slogan… İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek... Alkış-
lar...)

Yerinde saymak devrimcinin ölümüdür,
zafere kadar savaşmak gerek

Daha önce de söylemiştim yoldaşlar, 1991’de Sovyetler Birliği’ne 
son darbe vurulduğu anda, Yeltsin’in emrindeki karşıdevrimci polisler, 
Bolşevik Partisi’nin merkezine geliyorlar; “Size bir saat süre veriyoruz. 
Bir saat içinde terk edeceksiniz binayı.”, diyorlar. 5000 çalışan var o 
zaman Parti’de, merkezde. Bir saat içinde hepsi ceketlerini alıp partiyi 
terk ediyorlar. Biri eşine anlatıyor, böyle oldu diyor. Eşi, “Bir tekiniz 
bile mücadele etmeyi düşünmediniz mi?”, diyor. “Yazıklar olsun.”, di-
yor. Bir tekinin bile savaşmak, mücadele etmek içinden gelmiyor ve o 
cesareti gösteremiyor.

Nerede Lenin’in anlattığı parti? O çelikleşmiş, savaşçı ruha sahip 
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parti nerede?
Zaman içinde mücadeleden kaçtığı için çürümüş, arkadaşlar.
Dedik ya; hayatta hiçbir şey olduğu gibi durmaz. Eğer gelişmek, 

olumlu yönde değişmek istiyorsan savaşacaksın devrimci parti olarak: 
Emperyalizmi mezara gömünceye kadar. Uluslararası Proletarya davası 
dünya çapında zafere ulaşıncaya kadar savaşacaksın, durup dinlenme-
den. O savaştan koptuğun anda çürüme başlar.

İşte Sovyetlerin sonu bu oldu. Anlayamadılar Lenin’in bu öğretisini. 
Savaştan korktular.

Kaliteli çeliği grese yatırırsınız. Her tarafını gresle korumaya alırsı-
nız, 100 yıl da korunabilir. Diyelim bir silah, mesela bir mavzer. Birinci 
Kuvayimilliye’de kullanılan mavzerler, depolarda greste. Bize asker-
likte eğitimde çıkarırlardı. Temizledik gresi, canavar gibi çalışmaya 
başladılar.

Ama insanları grese yatıramazsınız ve insanlar çelikten değildir.  
Yaşayan canlı organizmadır insanlar.

Parti de öyle.
Nedir?
Savaş organizmasıdır parti. Onun canlılığını ve gücünü geliştir-

mek için, korumak için sürekli savaştırmak zorundasınız.
Bir sporcu müsabıklık hayatını sürdürdüğü sürece, ne yapacak?
Düzenli antrenmanlarını her gün aksatmadan yapacak.  Ya tamam, 

ben maç yaptım, maç kazandım. 2 ay yatayım ondan sonra maça çıka-
yım. Bitti… Kaybedersin...

Parti de aynıdır. Devamlı savaşacaksın.
Emperyalizm savaşıyor. Biliyor bunu, o domuz içgüdüsüyle bunu 

biliyor. Sana karşı durup dinlenmeden savaşıyor. Ordusuyla, ajanlarıyla 
savaşıyor, parasıyla, şirketleriyle savaşıyor, kültürüyle savaşıyor.

Ekim Devrimi olur olmaz, Amerika’daki tüm sol, ilerici, demokrat 
kültürü ortadan kaldırmak için Amerika’da çalışmaya giriyor emper-
yalistler. 1930’lardan itibaren de Hollywood’a yöneliyorlar. Orada de-
mokrat, namuslu ne varsa onların kökünü kazımak istiyorlar. İşte ünlü 
“Amerika’ya Karşı Faaliyetleri Soruşturma Komitesi” bu amaçla 
kuruluyor. Bu komite tümüyle CIA’nın öncül örgütü tarafından yö-
netiliyor. Bildiğimiz gibi bu soruşturmalar McCarthy Döneminde ise 
zirve yapıyor. Hollywood’u tümüyle devrimcilerden, demokratlardan, 
ilericilerden arındırmak ve orayı emperyalizmin propaganda üssü hali-
ne dönüştürmeyi amaçlıyorlar. Böyle bir operasyonda bulunuyorlar ve 
onun etkileri hâlâ devam ediyor. Hâlâ sürüyor.
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Hollywood, aynı McCarthy Döneminin programlanmış Hollywo-
od’udur. ABD Emperyalizminin dünyadaki propaganda aracıdır. Yani 
o hep savaş meydanındadır.

Bizim de ona karşı durup dinlenmeden savaşmamız gerekir. Savaş-
tan geri kaldığınız anda, işte Lenin’in partisi bile olsanız, geleceğiniz 
yok, geleceğiniz olmaz. Hayat böyle, arkadaşlar.

Çünkü tek ülkede sosyalizm olabilir ama onun güvencesi, yaşaması 
ve gelişmesi için dünya çapında sosyalizmi zafere ulaştırmak için, bir 
araç olarak onu kullanacaksınız. Bir kale olarak o size hizmet edecek. 
Sen onu göremediğin anda orada çökme başlar. İşte çöküşün sebepleri 
bu...

Fazıl Say’ın bir kitabı çıktı geçenlerde: “Akılla Bir Konuşmam 
Oldu”. Aynen şöyle der bu kitabında:

“Bir gün çalışmazsanız kendiniz bilirsiniz. Bir hafta çalışmazsa-
nız meslektaşlarınız bilir. Bir ay çalışmazsanız bütün dünya bilir.”

Neyi bilir?
Gerilediğinizi...
Demek ki dünya çapında ünlü bir piyano dâhisi bile olsanız bir tek 

gün bile ara vermeden çalışmak mecburiyetindesiniz, kalitenizi koru-
yabilmek için. Devrimcilikte de durum bire bir böyledir, yoldaşlar. Bir 
gün bile kavgadan uzak yaşarsanız, devrimci ruhunuzda gerileme he-
men başlar. Bu gerçeği asla aklımızdan çıkarmamamız gerekir.

Marks da ne diyordu zaten devrim için?
Güzel sanat...
Bu demektir ki, devrimci de devrimci savaşın sanatçısıdır...
Lenin’e nerede hata bulacağız?
Hayır, zerrece hata yok. Tersine dâhice öngörüde bulunma var.
O bakımdan, teoriyi çok iyi bilmemiz gerekir. Bir bilimdir bu. Öyle 

derme çatma, kulaktan dolma yahut belli magazinsel bir şeyler oku-
makla bilim elde edilmez. Nasıl bir doğa bilimini tam olarak öğrene-
bilmek için kahırlı bir çaba ve yılları vermek gerekirse devrim bilimini 
de aynı şekilde dikkatlice etüt etmek, incelemek ve hayatta uygulamak 
için dövüşmek gerekir. Başka türlü öğrenilemez. Yaşadığımız olaylar 
bize bunu gösteriyor arkadaşlar, bunları çıkartıyoruz.
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Son soluğumuzu verene kadar
İnsanlığın Kurtuluş Davasını zafere ulaştırmak için 

mücadele edeceğiz
AKP’giller’e dönersek tekrar, işte CIA böyle programlıyor. Bakın 

sene Ekim 1999, Tayyip Başbakan olacak ve onun etrafında parti pro-
gramını yapmış, çalışmalarını ona göre yapmış.

Onu hayata geçiriyor mu?
Geçiriyor.
Baykal’ı da kullanıyor mu baştan sona onunla ilgili?
Kullanıyor.
Bunu görünce, bu Baykal nedir?
CIA’nın bir adamı, onun hizmetinde.
7 Haziran sonrası da kurtardı değil mi?
Evet arkadaşlar, Tayyip panikledi o anda, 7 Haziran akşamı panikle-

di. Bir anda en güvenilir adamına sarıldı; Baykal’a. Antalya’dan anında 
gece uçağa binip geliyor. Ondan sonra 1 Kasım’ı planlıyorlar.

Bir de büyük dostu var.
Kimdir?
Sarayın arka Bahçelisi.
İşte Tuğrul Türkeş’i de Devlet Bahçeli gönderdi, diyor bakın, dikkat 

edin, arkadaşlar. Tayyip’in yanına Tuğrul Türkeş yıllar önce gitti. Tayy-
ip’in yanına Bahçeli gönderdi, diyor Erol Mütercimler.

Bir Dinleyici: Erken seçime de Bahçeli götürmüştü.
Nurullah Ankut Yoldaş: Evet. Bahçeli götürdü erken seçime.
Adam (ABD-CIA) organize çalışıyor. Yani tek yönlü çalışmıyor. 

Dediğimiz gibi sırf iktidarı kontrol etmekle yetinmiyor; muhalefeti de 
tümüyle kontrolünde tutuyor. Tarikatları-Cemaatleri de tümüyle kon-
trolünde tutuyor. Böylesine kapsamlı ve geniş ölçekli çalışıyor.

Bunları görmezsek, o zaman yapacağımız siyasetin de bir etkisi ol-
maz. Bir anlamı olmaz yani. İşçi Sınıfı siyaseti olmaz bu.

Bunları görüp, kavrayıp, göstermek ve buna karşı mücadele etmek 
gerekiyor.

Önderlerimizden aldığımız ışıkla, bilimle, teoriyle işte bunu yapma-
ya çalışıyoruz bütün gücümüzle, bütün enerjimizle, bütün kararlılığı-
mızla, bütün kapasitemizle. Son soluğumuzu verene kadar da bu savaşı 
sürdüreceğiz.
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Ve ondan sonra genç yoldaşlarımıza bayrağı teslim edip, biz de gel-
diğimiz yere; doğaya döneceğiz. Yani toprak olacağız. Doğanın kanunu 
bu. İster istemez kaçınılmaz son budur, arkadaşlar.

Ama o zaman ruhumuz yaşayacak. Kavgamız yaşayacak, bayrağı-
mız savaşacak.

Ömrümüzü verdiğimiz davamız sonunda mutlaka zafer kazanacak. 
İnsanlığımızın hakkını böylece vermiş olacağız.

Daha önce de anlattım. Önderimizi benimsediğimde, ilk tanışıp be-
nimsediğimde, memlekete, Konya’ya geldim. Babamla hoş beş ettik.

“Ne var ne yok oğlum, ne yapıyorsun?”
“Baba; böyle böyle.”, dedim. “Ben sosyalist oldum, Hikmet Kıvıl-

cımlı diye bir büyük Devrimci Önder var. Onun bayrağı altında müca-
dele ediyoruz.”

“Kimdir bu Kıvılcımlı?” dedi?
Anlattım ben de.
Dedi; “Ya oğlum, bak gördün mü? Adam ömrünü zindanlarda ge-

çirmiş. Doktor olmasına rağmen çilelerle, acılarla, büyük sıkıntılarla 
geçirmiş. Sen benim tek oğlumsun, kıran artığısın. Sen rahat et diye 
ben köyden şehre göçtüm geldim. Senin rahat etmeni istedim. Sen de o 
adamın yoluna girersen, sen de aynı şekilde olursun.”, dedi.

“İyi baba da; bana düzenbazlık, bananecilik, acımasızlık öğretmedin 
ki. İnsanlık öğrettiniz. O adam da insanlığının hakkını vermek için sa-
vaşıyor. Bak mahallemizde de o kadar yoksullar var, dedim. Acı çeken 
insanlar var. Gücümüz oranında onlara sahip çıkmaya çalışmıyor mu-
yuz biz de? Çalışıyoruz. İşte sosyalistlik de ülke çapında onlara sahip 
çıkmaktır.”, dedim.

Daha önce de hep anlattım. Yoksul mahallenin orta gelire sahip in-
sanıydık, Konya’ya geldiğimizde. Babam kararlı, yiğit olduğu için taş-
tan ekmeğini çıkartır bir insandı. Bize hiç açlık, yoksulluk çektirmedi. 
Her zaman unumuz, buğdayımız, kavurmamız, yağımız, bulgurumuz, 
balımız, pekmezimiz olurdu. Ama üstümüz, kıyafetimiz mahallemiz sa-
kinleriyle aynı olurdu. Bir giydiğimizi eskiyince kadar, yamalı olunca-
ya kadar giyerdik. Zengin değildik, malımız birikmişliğimiz de yoktu. 
Ama yoksul, acı çeken insanlar olurdu mahallede özellikle de kış günü.

Geçen Mustafa Arkadaş çocukluklarını anlattı. Ankara’dayız Metin 
Yoldaş’la beraber. “Anacığım sadece unla yağla, un çorbası yapardı. 
Ekmekle un çorbasını yerdik, karnımızı doyururduk.”, dedi. O günler 
çağrıştı, o yoksullar çağrıştı gözümde, gözlerim doldu.

Gelirlerdi, “Atiye abla, un yok, bulgur yok, yağ yok, çocuklar aç.” 
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Anam hemen verirdi. “Al kızım. Al kızım. Çekinme, her zaman gel.”, 
derdi. Dua ederek giderlerdi kadıncağızlar. Anam, tulum peynirimiz fa-
lan da olurdu, bazen ondan verirdi. Fasulye, mercimek verirdi. Yani 
fasulye falan pek olmazdı köyümüzde ama onları da verirdi.

Babam yoksul bir ailenin insanıydı. Çok yoksulluk çekmişler. Ama 
anam, yoksul köyümüzün görece en varlıklı ailesinin kızıydı. Anne de-
dem de “Hacı Hafız” derler. Köydeki tek hafız ve hacıymış. Dürüst 
mert, içtenlikli bir kişiymiş ama kavga gürültü falan bilmezmiş. Hırsız-
lar gelir soyarlarmış sık sık evini, ambarını, kilerini. Babama da kızı-
nı ondan vermiş. Dedem efe. “Bozkırlı Mustafa Efe”. Kızımı Mustafa 
Efe’nin oğluna verirsem hırsızlar zarar veremez dermiş. Nitekim zarar 
da verememişler ondan sonra.

Şimdi böyle olunca anam daha bonkör, verirdi. Babam, hani yok-
sulluk çekince; “Ya yağ bulgur ver, onlar tamam da, onlar bol da…” 
Yine Babam; “Kocaları yok mu, çalışsınlar?”, derdi. “Ya neyi götüre-
cen adam öbür tarafa. Bizim var işte. Adam çalışmıyorsa bu çoluğun 
çocuğun kabahati ne?”, derdi anam. Anam verirdi. “İyi iyi hanım, sen 
bildiğin gibi yap”, derdi babam da. Fazla üstelemezdi, yani hiç ısrar 
etmezdi.

“Bak dedim, baba biz böyle yardım etmek istiyoruz çevremize, Tür-
kiye çapında, dünya çapında bu yoksulluk olmasın insanlar acı çekme-
sin, sıkıntılar çekmesin, herkes insan gibi yaşasın diye mücadele ediy-
oruz.”, dedim.

“Valla oğlum ne bileyim de artık…” Hemen anam karışırdı; “Senin 
aklın ermez o işlere, sen bırak. Oğlum ne bilirse o. Senden mi öğrene-
cek?”, derdi. Babam; “Tamam, hadi bakalım.”, derdi.

Yani demek istediğim arkadaşlar, Usta’mız bu ve biz bunları öğ-
rendik Usta’mızdan. Böyle bildik. Ve son soluğumuzu verene kadar da 
böyle yaşayacağız.

Yoldaşlarımız zamanımızı çoktan geçirdiğimizi, haklı olarak belir-
tiyorlar. Bağışlasın bundan sonra sunumu olan yoldaşlar. Dert çok, lafı 
kısa kesemedik.

Bu kadar uzun süre dikkatlice dinlediğiniz için devrimci yüreğimin 
olanca ateşiyle, sevgi, selam ve saygılarımı iletirim hepinize.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

(Alkışlar... Sloganlar… Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz... Yaşasın 
Halkın Kurtuluş Partisi... Alkışlar...)

Elif Yıldız Yoldaş: Genel Başkanımıza bu doyurucu aynı zamanda 
duygu dolu, aydınlatıcı konuşması için bir kez daha teşekkür ediyoruz. 
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Biraz hasta olduğunu da söyledi. Geçmiş olsun diyoruz. Buna rağmen 
saatlerdir ayakta burada fedakârca. Bu fedakârlığı için bir kez daha te-
şekkür ediyoruz kendisine.






