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Sunuş

Kendisini kaydı hayat şartıyla Devrimci Kavgaya vakfeden, 
Hikmet Kıvılcımlı’nın düşünce ve pratiğinin yılmaz savunucusu 
ve uygulayıcısı, HKP Merkez Komite Üyesi ve Konya İl Başka-
nı Orhan Özer’in bedence aramızdan ayrılışının birinci yıldönü-
münde; Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Konferans 
Salonu’nda, 24 Şubat 2019 tarihinde Halkın Kurtuluş Partisi ta-
rafından bir Anma etkinliği düzenlendi. 

Bu kitap, HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut tarafından 
sözü edilen Anma etkinliğinde gerçekleştirilen Konuşma’nın 
metin haline getirilmesiyle oluşturulmuştur.

Derleniş Yayınları
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Sevgi ve Saygıdeğer Arkadaşlarım,
Böyle durumlarda konuşmalar yapmak çok ağır geliyor bana. 

Keşke hiç böyle şeyler yaşamasaydık da bu konuşmaları yapma 
gereği ortaya çıkmasaydı ama neylersiniz ki hayat böyle işte…

Maaralı 11’inci Yüzyıl’da yaşamış bir düşünür ve şairin, 
Ebü’l-Alâ el-Maarrî’nin şu sözü böyle durumlarda hep gelip 
yüreğime oturur, zihnime oturur. Maara, tam adıyla Maarretün-
nu’mân, Kuzeybatı Suriye’dedir. Bu son ABD Emperyalist hay-
dutlarının yaptığı saldırıda da birkaç kez el değiştiren bir şehir. 
Oralı Maarrî...

Maarrî der ki:
Sırçadan yapılmışız gibi parçalar bizi kader
Ve yapışmaz bir daha asla kırıklarımız.

Hayatın acı gerçeği bu işte. Zaten biz hayatı hiçbir zaman bir 
eğlence olarak görmedik ve kabul etmedik ve yaşamadık. Hayatı 
neredeyse bir dram sahnesi olarak algıladık. Güçlüklerle dolu, sı-
navlarla dolu, haksızlıklar, zulümlerle dolu bir süreç olarak algıla-
dık ve onlara karşı mücadele etmekle yükümlü kıldık kendimizi. 
Ve bu süreçte hep hüzün ağır bastı bize. Zaten işte yirmili yaşımı-
zın başındaki fotoğraflarımızda da bu açıkça görülüyor, çektirdi-
ğimiz fotoğraflarda biz hiç öyle bir niyet taşımadık ama farkında 
olmadan o hüzün de görülüyor, yansımış bakışlarımıza…

Hayata baktığımız zaman o kadar çok haksızlıklar, adaletsiz-
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likler, zalimlikler, haydutluklar var ki, bunlar karşısında nasıl sa-
kin olabilir insan, nasıl mutlu olabilir?

Eğer vicdan taşıyan bir yüreğe sahipseniz, insanlığınız ağır 
basıyorsa sizde, mutlu olamazsınız bu hayatta. Ama; “Yaa 
bunlardan bana ne… Ben kendime bakayım. Kendi çoluğuma 
çocuğuma bakayım. Kendi çıkarıma bakayım.”, derseniz, mutlu 
olursunuz.

Ama o mutluluk insani bir mutluluk olmaz ki... O yaşam da 
insanca yaşamak olmaz.

Baktığımız zaman herkes insan suretinde görülür ama herkes 
gerçek insan mı?

Hayır.
Şairimizin dediği gibi:

Güç iştir çünkü bir tarihi insan gibi yaşamak 
Bir hayatı insan gibi tamamlamak güç iştir[1]

Herkes insan doğar ama insan olarak ölmez. Farkına varma-
dan; bazen de farkına vararak, bilerek, isteyerek çıkar gider in-
sanlıktan.

Nasıl çıkar?
İşte insanlığın çektiği acılara sırtınızı dönerseniz, bunlardan 

bana ne derseniz ve sadece kendi postunuza özen gösterirseniz, 
insanlıktan çıkmışsınız demektir. Hayvandan bile daha aşağı ker-
teye düşmüşsünüz demektir.

Orhan Yoldaş’la tanışmamız
Şimdi Orhan Yoldaş’la tanıştığımız yıllara dönelim isterseniz, 

lise yıllarımıza…
Aynı güzergâhı izlerdik okula gelip giderken. Odun Pazarı 

civarında bir hızarları vardı ve orada çalışırdı boş zamanlarında 
Orhan Yoldaş. Babası Ali Rıza Amca o hızarın sahibiydi, baş usta 

[1] Edip Cansever’in “Aşklar İçinde” adlı şiirinden.
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da Orhan Yoldaş’tı. Uzaktan tanırdık birbirimizi tabiî yollarımız 
kesişirdi, karşılaşırdık, okul koridorlarında karşılaşırdık. Ama 
konuşmamız, birebir yakın tanışmamız olmadı lisede. Çünkü ki-
şilik olarak ikimiz de mesafeli insanlarız yani ciddiyetli, ağırbaş-
lı insanlarız o bakımdan tanışmadık.

O yıllarda işte ikimiz de motosiklet tutkusuna sahiptik. Bisik-
letleri ve motosikletleri çok severdik. Bu yaşıma geldim arabala-
ra karşı hiçbir ilgim olmadı. Arabam olsun da bineyim, arabamla 
gelip gideyim diye hiçbir düşüncem olmadı. Ama eğer imkânım 
olsa, hareketin görevleri buna izin verse, bir motosikletim olma-
sını isterdim. Bisikletlerim var da binemiyorum.

Şimdi isterseniz Orhan Yoldaş’ın motosikletini ve benim 
motosikletimi görelim arkadaşlardan rica edelim.

Bu, Orhan Yoldaş’ın motosikleti.
Sonradan, tanıştıktan sonra, hikâyesini de anlattı Orhan Yol-

daş BMW R50 yani 550 ya da 650 cc’lik çift silindirli güçlü bir 
motora sahip ve çok da zarif, estetik hatlara sahip bir motosik-
let. Amortisör de beşik amortisör derler yani lüks bir arabanın 
amortisörü gibi yaylanır; yolun iniş çıkışlarını, sarsıntısını hiç 
hissettirmez size. Ama pahalı bir motosiklet.

Lise yıllarında Orhan Yoldaş’ı böyle bir motosikletin üzerinde 
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gördüm; imrenerek izledim.
Anlattı Orhan Yoldaş sonraları. Hacı Amca’ya ültimatomu 

vermiş. Bir yerde satılık olarak görmüş motosikleti, fiyatını öğ-
renmiş, Ali Rıza Amca’ya söylemiş. Ali Rıza Amca tabiî olum-
suz tavır almış, baba ve hızarın sahibi olarak. Orhan diretmiş. 
Tartışmanın bir aşamasında Orhan Yoldaş demiş ki; “Baba ya-
rın sabah motosiklet hızara ya da eve gelmezse ben de hızarda 
yokum.” Tabiî sözünün arkasında duracağını biliyor Ali Rıza 
Amca, oğlunu tanıyor çünkü. Gitmiş almış getirmiş. Gece bı-
rakmışlar Hacı Amca’nın Küçük Kumköprü’deki evine. Orhan 
Yoldaş sabah bir kalkmış motosiklet bahçede ve atlayıp gelmiş. 
Yani alması öyle olmuş Hacı Amca’nın ve Orhan Yoldaş’ın bu 
motosiklete sahip olmasının hikâyesi bu.

Tabiî benim o zamanlar böyle bir imkânım yoktu. Mustafa 
Yoldaş, Metin Yoldaş bilirler, lise arkadaşıyız, cebimizde en 
fazla bir iki lira, bir kahve parası, çay parası olurdu. Yani onun 
dışında bir paramız, gelirimiz olmazdı. Babam da hayvan besi-
ciliği yaparak bizi geçindirirdi. Gelirimiz de ancak geçimimizi 
sağlayacak ölçüde olurdu. O sebepten babamdan böyle bir talep-
te bulunabilmem kesinlikle olası ve gerçekçi değildi. Biz ancak 
üniversiteyi bitirip öğretmen olarak İçel Mut Lisesine atandıktan 
sonra bir motosiklet sahibi olabildik.

Şimdi de onu görelim isterseniz.
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Sovyet yapımı Planet 350 cc’lik. Mut’ta çok yaygındı bunlar. 
Dağ motosikleti, çıkamadığı hiçbir dağ yok. Yeter ki şaha kalkıp 
takla atmasın arkaya. Yoksa her yokuşu, birinci vitese aldığınız 
zaman, tırmanır çıkar. Katırın çıkabildiği her yere çıkar, o ka-
dar güçlü ve sağlam bir motor. Tabiî biz de sosyalistiz ve bunun 
üzerinde de “Made in SSCB” yani Sovyet yapımıdır, yazıyor. O 
bakımdan biz sanki kutsal bir eşyaya dokunur gibi dokunuyor-
duk üzerine. Biz de evleninceye kadar bindik, evlenince sattık 
arkadaşlar. Yani ortak tutkularımızın hikâyesi böyle…

Orhan Yoldaş
inançlı ve kararlı bir yoldaşımızdı

Aynı şehirde ve aynı bölgede okuduk Orhan Yoldaş’la, İs-
tanbul Üniversitesi Beyazıt Kampusunda. O Hukuk Fakültesine 
gidiyordu, ben Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümüne. İşte tanış-
mamız orada oldu. Bu fotoğrafı (Yan taraftaki gençlik fotoğrafını 
göstererek) 1967 Nisanı’nda mı, Mayıs’ında mı çektirdik Musta-
fa? Lise diplomasına yapıştırmak için istediler okuldan. Ve 1967 
Ekimi’nde de fakülteye başladık. Ve adımımızı atmamızla birlik-
te de kendimizi devrimci ortamın içinde bulduk.

Nurullah Ankut Orhan Özer
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Demek ki yıl 1967. Bugün yıl 2019.
Ne yapıyor?
Aşağı yukarı 52 yıl, arkadaşlar.
Yani bir ömrü devrimci kavgaya verdik, şahsi hayatımızı tü-

müyle paranteze aldık; özel hayatımız olmadı, tatilimiz, dinlen-
memiz olmadı. Motosikletle, Mut’taki öğretmen arkadaşlarla, 
bir günlük bir geziye çıktık. Gülnar, Gilindere, bugünkü adıyla 
Aydıncık, Silifke, oradan tekrar Mut’a döndük. Gülnar’da bir 
gece kaldık, bir devrimci öğretmen yoldaşın evinde. Baktım ki 
tatil bize göre değil. Çünkü insan kendini asalakmış gibi hisse-
diyor. Bomboş bir gün geçirdim diye hissediyor. Çok rahatsızlık 
duydum. Yani dinlenmek bir tarafa, üzüntünüz yoruyor sizi. Ve 
ondan sonra hiç tatilimiz, dinlenmemiz olmadı.

Ama ne zaman dinlendik?
Bir mücadelede zafere ulaşınca, zaferle sonuçlandırınca bir 

mücadeleyi işte o zaman büyük bir mutluluk, keyif ve dinlenme 
hissederim.

Bu 52 yıllık süreçte saflarımıza çok arkadaş katıldı. İşte Or-
han Yoldaş’la da üniversite yıllarında Konyalı devrimciler olarak 
yan yana geldik ve tanıştık. Ve o günden bu yana hiç kopmadık, 
hiç ayrılmadık, hiç farklı düşünmedik, bir anlamda kaderimizi 
birleştirdik.

Şu an saflarımızda olan arkadaşların on misli, belki de daha 
fazlası geldi geçti saflarımızdan ama kimi faşist diktatörlük dö-
nemlerinde yürekleri yetmediği için, cesaretleri yetmediği için 
kopup döküldü, kimisi ün için, poz için, çıkar için, koltuk için, 
makam için Parababalarının düzeninin verdiği imkânlardan fay-
dalanmak için saflarımızı terk etti.

İşte insanlar da böyle farklı farklıdırlar, arkadaşlar. Kimileri 
ilk yenilgide, ilk kavgada, ilk bozgunda morallerini, cesaretleri-
ni, ümitlerini yitirirler; terk ederler safları. Kimileri küçük ya da 
büyük rüşvete kanarlar, satarlar insanlıklarını ve sırtlarını döner-
ler size.
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Ama kimileri de zorluklar karşısında, zulümler karşısında, 
işkenceler karşısında, zindanlar karşısında, tepenizde sallanan 
yağlı urganlar karşısında dimdik dururlar; esnemezler hiç. Karar-
lılıklarından, dirençlerinden, öfkelerinden, inançlarından zerre 
miktarda ödün vermezler.

İşte Orhan Yoldaş böylesi yoldaşlarımızdandı. Böyle insanlar 
da, takdir edersiniz ki az bulunur.

Bizim bu kararlılığımız, bu cesaretimiz nereden geliyordu? 
Hiçbir zaman korkuya kapılmadık. 12 Eylül döneminin idam-

ları sürerken, işkenceleri sürerken işte Mustafa Yoldaş ele ge-
çirildi. Ankara Hastanesinde doktor olarak görevi başındayken 
alındı. 45 gün DAL’da ve MİT’te en ağır işkencelerden geçi-
rildi, haya torbaları parçalandı. Yıllarca geniş pantolonlar giy-
mek zorunda kaldı. Faşist sapık cellâtlar tarafından akla haya-
le gelmeyen insanlık dışı işkencelere uğratıldı ama örgüt sırları 
konusunda tek kelime etmedi.

(Alkışlar…)

Çünkü o; “Poliste direnmeyi en büyük erdem bildim”, diyen 
Hikmet Kıvılcımlı’nın öğrencisiydi. Usta’dan aldığı bilgi, bilinç, 
inanç, kararlılıkla direndi. Biliyordu ki; çözülmek demek insan-
lığa elveda demektir. Hem devrimcilikten, hem insanlıktan çık-
mak, üstelik de davasına ihanet etmiş bir hain olarak yaşamak 
demektir. İşkencede direnmenin bir devrimci için olmazsa olmaz 
bir özellik olduğunu Hikmet Kıvılcımlı’nın öğrencisi olarak tâ 
iliğine dek hissettiği ve sindirdiği için, kendini buna hazırladığı 
için tüm işkencelerden başı dimdik çıkmıştır. Eğer insanım di-
yorsanız, mecburen insanlığınız ağır basacak. İşte Mustafa Yol-
daş, Gürdal Yoldaş, Halil Yoldaş, Faruk Yoldaş ve işkencelerden 
geçen diğer yoldaşlar ve Orhan Yoldaş insanlığı her zaman ağır 
bastıran yoldaşlarımızdan olmuştur.

(Alkışlar…)
Hiç korkuya endişeye kapılmadık. İşte Ayşe Yoldaş’ımız da 
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(Orhan Yoldaş’ın eşi) buna tanıktır.
En ufak bir kuşkumuz, tedirginliğimiz olmadı. Yakalanıp iş-

kenceden geçirilirsem ne olacak diye aklımıza gelmedi. Çünkü 
bu kavgaya girdiğiniz anda burada işkencenin de, hapisliğin de, 
idamın da, kalleşçe pusulara düşürülüp katledilmenin de olağan 
işlerden olduğunu bilmeniz ve gönüllüce kabul etmiş olmanız 
gerekir. İşte biz bu kabulde bulunmuştuk yola çıkarken. O yüz-
den hiçbir güçlük, hiçbir zorluk bizi sarsamadı.

Direncimiz, kararlılığımız İlkel Sosyalist Toplum 
geleneklerinden kaynaklanır

Kökenimiz Bozkır’a dayanır Yörük babam daha önce de pek 
çok kez söylediğim gibi, hayvancılık yaparak geçindirdi bizi, ai-
lemizi.

Göçebe Yörük geleneklerine sahip bir insanın bildiği en iyi 
iş nedir?

Hayvancılık.
Orhan Yoldaş’ın babasına bakıyorum; O da gençliğinde 

hayvancılık yapmış. Tiplerimize bakıyorum; O’nun da Yörük 
tipi. İşte en büyük abisi Asım kardeş burada. Bakın Hacı Am-
ca’nın, Ali Rıza Amca’nın birebir aynısı. O’da Yörük tipi yani 
baktığınız zaman.

Yörük; İlkel Komünal, İlkel Sosyalist Toplum geleneklerini 
ruhunda ve zihninde yaşatan insandır.

Yörük için ve bu tür gelenekleri canlı olarak yaşatan diğer 
insanlar için; “Onur yaşamdan önemlidir.”

Demek ki; direncimiz, kararlılığımız, benimsediğimiz davada 
sebatkârlığımız buradan kaynaklanıyor bizim. Davamızı bırakır-
sak aynaya bakamayız, yaşayamayız. Doğru bildiğimiz, meşru 
ve hak bildiğimiz yoldan geri durursak kendimizi insan olarak 
ölmüş sayarız.
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Hz Muhammed’in gönlünden de
Sosyalist Toplum geçiyordu

Nitekim Hz. Muhammed de böyle yapmadı mı?
Mekke’nin zalim müşrikleri, Parababaları, Tefeci-Bezirgân 

kodamanları geliyorlar ve diyorlar ki; Muhammed niye ataları-
mızın dinini bırakıp da yeni din getirmeye çalışıyorsun şehrimi-
ze? Eğer niyetin, derdin para kazanmaksa toplayalım aramızda; 
seni bu şehrin, Mekke’nin en zengini ol, en zengini yapalım seni. 
Eğer Reis olmaksa, temsilci olmaksa, yönetici olmaksa niyetin, 
seni başımıza yönetici seçelim. Ama yeter ki atalarımızın dinine 
karşı çıkma, şu getirdiğin dinden vazgeç, dediler.

Ne dedi Hz. Muhammed?
“Bir elime ayı, bir elime güneşi de koysanız ben davam-

dan vazgeçmem.”, dedi.

İşte biz de aynı ruhiyata sahip insanlarız, aynı anlayışa sahip 
insanlarız.

Çünkü aslında Hoca bildikleriniz, Şıh bildikleriniz, Şeyh 
bildikleriniz size gerçek İslam’ı anlatmıyor. Muaviye-Yezit İs-
lamı’nı, Emevi İslamı’nı anlatıyorlar, sahte İslam’ı anlatıyorlar.

Oysaki Usta’mızı Anma Konuşmamızda belgeleriyle uzun 
uzun kanıtladığımız gibi; Hz. Muhammed’in gönlünden de sos-
yalist bir toplum kurmak geçiyordu. Kur’an’ın ruhu da bu. Ama 
bunu anlatmazlar o düzenbazlar size. Matematiksel kesinlikte 
ortaya koyduk bunu Ayetlerle. İlgi duyan arkadaşlar o konuşma-
mızın videosu partinin sitesinde var. Tape edilmiş metnini kitap-
çık olarak da yayımladı arkadaşlar, stantta var: “Kendini Alevin 
Kalbine Atmak” adlı kitapçığımızı alıp okuyarak ayrıntılı bilgi 
edinebilirler bu konuda. Ama birkaç cümleyle anlatmak istersek...

Nahl Suresi 71’inci Ayet: “Rızıkta eşit olacaksınız”, diyor.
Hiçbirinizin malı mülkü yok, malım mülküm var diye kimse 

övünmesin. Hepsini biz verdik, diyor Kur’an Allah’ın ağzından. 
Ama bunu elinizin altındakilere eşit bir şekilde dağıtacaksınız, 
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diyor ve rızıkta eşit olacaksınız.
Yani bu ne demek?
Maddi geçim araçlarında herkes eşit olacak, diyor. E, işte bu 

Sosyalizm… Başka hiçbir şey değil bu.
Yine Bakara Suresi 219’uncu Ayet ne diyor?

“Sadece kendine ve bakmakla yükümlü olduklarına ye-
tecek kadarını bırakacaksın malının. Gerisini infak edecek-
sin yani ihtiyacı olanlara dağıtacaksın.”, diyor.

Mal mülk küplemeyeceksin, diyor. E, bu Sosyalizm arkadaş-
lar. Başka hiçbir şey değil.

Ama bunu anlatırlar mı sizlere?
Anlatmazlar. Hurafeler anlatırlar. Uydurma hikâyeler men-

kıbeler anlatırlar size. Yezit İslam’ı bu.
Çağrışım oldu. Hz. Muhammed’in hayatta en sevdiği insan 

kimdi?
Hz. Hüseyin değil mi? Hz. Hüseyin…
Nitekim mescide omzunda götürdüğünde söylüyor; “Hayatta 

benim en sevdiğim canım işte bu.”, diyor.
Yezit ’in, affedersiniz, azatlı bir fahişenin çocuğu olan valisi-

nin, Kufe Valisi Ziyad’ın askerleri, komutanları ne yaptılar Ker-
bela’da?

Hz. Hüseyin ve 23 Muhammed soyundan insanı katlettiler. 
Hz. Hüseyin’in tüm ekibi 73 kişiydi, 1’i hariç tüm erkekleri kat-
lettiler.

Sadece hastalığından dolayı savaşa katılamayan, Hz. Hüse-
yin’in oğlu Zeynel Abidin’le birlikte, kucaktaki birkaç çocuk sağ 
kalabildi. Zeynel Abidin’i de halası, Hz. Ali’nin kızı Zeynep siper 
olup koruduğu,  “Hasta, yatağından kalkamıyor, bu haldeki bir 
adamı da mı katledeceksiniz?”, dediği için, o anda katledemediler.

Hz. Hüseyin’in bedenini atlara çiğnetti Yezit’in ordusunun 
komutanı. Kâğıt gibi yaptı çöl topraklarının üzerinde ve kafasını 
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kestirip Şam’a, Yezit’in sarayına götürdüler, Yezit’in önüne koy-
dular. Yezit elindeki değnekle dürttü ağzını yüzünü ve yuvarla-
dı Hz. Hüseyin’in kafasını ileriye: “Ey Muhammed, gördün mü 
tüm neslinin soyunu kuruttuk. İşte bize Bedir’de yaptıklarının, 
atalarımıza Bedir’de yaptıklarının öcünü aldık. Keşke atalarım 
bugünleri görseydi sevinçten havalara zıplarlardı.”, dedi.

Şimdi Müslüman mı diyeceğiz biz buna?
Değil. Ama İslam Tarihinde Halife ve Emevi saltanatı tümüyle 

onun soyundan gelir, devam eder. Abbasiler de onu devam ettirdi.
İşte size anlatan Şıhların, Hocaların, İlahiyatçıların savundu-

ğu İslam da Yezit’in, Muaviye’nin İslam’ı. Gerçek İslam değil, 
arkadaşlar.

Gerçek İslam’ın da temsilcisi ve savunucusu sadece biz ger-
çek sosyalistleriz. Hiçbir adaletsizliğin, sosyal eşitsizliğin, hak-
sızlığın, zulmün, katliamın, işkencenin olmadığı insancıl bir top-
lum ve dünya kurmak için mücadele ediyoruz.

(Alkışlar…)
Hz. Muhammed de kime isyan ederek İslam’ı ortaya koydu?
Mekke’yi haraca kesmiş sekiz tane Parababasına isyan ederek 

ortaya koydu İslam’ı.
İhsan Eliaçık net şekilde koyar; “İlk 23 Sureyi okuduğunuz 

zaman, tümü bir isyan muhtırasıdır Mekke zalimlerine, Mekke 
Parababalarına karşı.”, der. Gerçekten de öyledir.

Nitekim o zalimler, Hz. Muhammed’i; “servet düşmanı” diye 
nitelemişlerdir.

Biliyorsunuz, öldüğünde de hiç malı mülkü çıkmadı, arkadaşlar.
Ve Hz. Ebubekir’in naklettiği bir Hadise göre de; “Peygam-

berlerin maddi mirası olmaz.” Aynen böyle der.
Nitekim Hz. Fatma tek kuruş olsun, tek dinar olsun Hz. Mu-

hammed’den bir para, pul, mal, mülk almamıştır. Zaten yok…
İşte biz de aynı yolun yolcularıyız. Yalan, dümen, hile, ri-
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yakârlık, döneklik ölümden ağır gelir bize. Şövalye ahlâkıdır, 
Gazilerin İlplerin ahlâkıdır bizim ahlâkımız.

Hz. Muhammed’in gerçek İslam’ında da yalan, riya yoktur.
Nitekim Gezi İsyanı’mız sonrasında ne dedi Tayyip ve 

şürekâsı?
“Gezi eylemcileri Dolmabahçe Camiinde içki içtiler…”
Ama Dolmabahçe Camiinin imamı ve müezzini ne dedi?
“Ben Müslümanım, yalan söyleyemem.”, dedi.
“Burada ne içki içildi, ne de ahlâka aykırı bir hareket yapıl-

dı. Burada sadece gazdan, fişekten yaralanan eylemciler geldi, 
gönüllü doktorlar, hemşeriler onlara sağlık hizmeti verdiler. Baş-
ka hiçbir şey yapılmadı.”, dedi.

Onun üzerine sürdürdü Tayyip müezzini ve imamı.
Bunlar, bu Yezit dincileri böyledir arkadaşlar…

Devrimlerde motor güç insan kalitesidir
Tarihe baktığımızda ilk Burjuva Devrimi, Kapitalist Devrim 

nerede gerçekleşti, arkadaşlar?
İngiltere’de değil mi? İngiltere’de…
Oysa İngiltere, Teknik Üretici Gücü bakımından dünyanın 

en geri ülkelerinden biriydi. Normanlarla İngiliz arasında 1066 
yılındaki Hastings Savaşı’nda taş balta kullanıyor İngilizler. 
Teknik o kadar geri. Coğrafya deseniz yetersiz. Hammadde ba-
kımından yani, altın, gümüş, demir madenleri bakımından yeter-
siz; puslu, kapalı havası olan bir coğrafya. Yani Coğrafya Üretici 
Gücü bakımından da aynı şekilde yetersiz. Ama buna rağmen ilk 
Burjuva Devrimi, Kapitalist Devrim orada gerçekleşti.

Oysa Ortadoğu’da İÖ 4000 yıllarından itibaren Medeniyet 
var, Sınıflı Toplum var. Yani Teknik ve Coğrafya Üretici Güçleri 
yani Maddi Üretici Güçler açısından çok daha ileri durumda, ge-
lişkin durumda. Fakat Kapitalizm Ortadoğu’da değil, hatta Kara 
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Avrupası’nda değil de Avrupa’nın en ucundaki küçük bir ada ül-
kesi olan İngiltere’de ortaya çıkıyor. İnsancıl yani Manevi Üreti-
ci Güçler açısından ise İngiltere, o dönemde Asya ve Avrupa’nın 
en olumlu durumuna sahip ülkedir. Fark buradadır. Yani Tarihçil 
Gelenek Görenek ve Kolektif Aksiyon Üretici Güçleri İngilte-
re’de en güçlü ya da en zengin biçimde varlığını korumaktadır, 
sürdürmektedir. İşte Ortadoğu’da, Asya’da ve Kara Avrupası’nda 
bulunmayan ya da çok az bulunan İnsancıl Üretici Güçler İngil-
tere’de mevcuttu. Çünkü İngiltere’de insanlar İlkel Komunadan 
geldiler yani o gelenekler ortadan kalkmadı. Yani insanın insanı 
hayvanca ezdiği, zulmettiği, sömürdüğü bir gelenek, bir kültür 
yok orada. Yalan, riya, hilekârlık pek bilinmiyor. İşte o yüzden 
İlk Kapitalist Burjuva Devrimi 14’üncü Yüzyıl’ın sonlarında 
başlayıp 15’inci Yüzyıl süresince İngiltere’de gerçekleşti. Ora-
dan Avrupa’ya yayıldı.

Demek ki devrimlerde bile motor güç; insan kalitesi, dürüst-
lük, mertlik, ahlâklılık ve vicdana sahip olmaktır. Ama Ortado-
ğu’daki bu Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfı Medeniyeti, bu Sınıflı 
Toplum çürüttü insanları. İnsanların çıkar için yapmayacakları 
hile, dümen, zalimlik kalmadı. İşte o yüzden Ortadoğu’da insan-
lar rahat edebilmek için birbirlerini ezmeyi, birbirlerine dümen 
yapmayı, sahtekârlık yapmayı, aldatmayı vb. insanlık dışı davra-
nışları sergilemeyi çıkar yol sandılar. Yeni gelen kuşaklar da o ge-
leneği, o kültürü benimsedikleri için kısa sürede onlar da çürüdü.

Tarihi de anlatmıyorlar doğru dürüst, arkadaşlar. Anlattıkla-
rı Tarih de bir sahte Tarih, gerçeklerle hiç uyuşmayan bir Tarih. 
İnsanlık bir milyon sekiz yüz bin yıl boyunca Sosyalist Toplumu 
yaşadı. Sınıflı Toplum, sosyal sınıflara ayrılmış toplumun geç-
mişi topu topu altı bin yıl. Öbür tarafta bir milyon sekiz yüz bin 
yıl; bu tarafta altı bin yıl… İnsan sanıyor ki insanlar hep böyle 
yaşadı. Hayır, böyle bir şey yok. 
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Orhan Yoldaş’la bir ortak yanımız da
dedelerimizin Mustafa Kemalci olmasıdır

İşte Türkiye’ye baktığımız zaman, bu Muaviye-Yezit 
dincilerinin yani AKP’giller’in, Tayyipgiller’in en çok oy aldığı 
illere baktığımız zaman nereleri gelir?

Konya var değil mi?
Konya var. Erzurum var. Kayseri var, Rize var aşağı yukarı en 

önde bunlar gelir.
Niye?
Çünkü Konya ne demektir? Nereden gelir?
İkonyum’dan gelir. Eski Bizans’ın ünlü bir şehri, Anadolu 

Selçuklularının başşehri. Yani binlerce yıllık sınıflı toplumun 
merkezi, Tefeci-Bezirgân Toplumun. Erzurum yine öyle. Kay-
seri yine öyle. Rize’de durum biraz daha farklı Tarihe baktığı-
mız zaman… Tefeci-Bezirgân Sermayenin üslendiği şehirlerden 
olmamasına rağmen hemşerilik duygusuyla; “Hırsızsa da bizim 
hırsızımız”, diye sahipleniyorlar.

Şimdi sizlere Hans Tröbst’ün, “Mustafa Kemal’in Ordu-
sunda Bir Alman Yüzbaşı” adlı kitabından-anılarından bir iki 
bölüm okuyacağım.

1921’de, gönüllü olarak, bir sürü badireden geçerek, ge-
lip bizim Antiemperyalist Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mıza 
katılıyor Hans Tröbst. Macerasever bir ruha sahip. Almanların 
Versay Antlaşması’yla kayıtsız şartsız teslimiyetini içine sin-
diremiyor. Bakıyor ki, Birinci Emperyalist Paylaşım Sava-
şı’nda Almanya’nın ortağı Türkiye’de, Mustafa Kemal Paşa 
önderliğindeki bir Kurtuluş Savaşı başlamış.

Kime karşı?
İngiliz’e, Fransız’a, İtalyan’a ve onların maşası Yunan’a, Er-

meni’ye karşı. Gideyim o savaşa ben de katılayım, diyor. Anı-
larında, savaş sürecindeyken şunu anlatıyor bir yerde: “Dün 17 
kişi firar etti ordudan. Hepsi de Konyalılardı.”, diyor.
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(Gülüşmeler…)
Yine başka bir sefer; “Yine bir firar oldu.”, diyor. Ardından da 

aynen şu cümleyi kuruyor: “Tabiî yine Konyalılar.”
Nasıl üzüldüm, arkadaşlar yani nasıl üzüldüm…
Ama Orhan Yoldaş’ın dedesi o zamanlar Ayas’da ünlü bir 

Hoca. Çevresinde büyük saygı gören, otorite sahibi bir Hoca. Adı 
neydi Süleyman?

Süleyman Özer Yoldaş: Mevlüt.
Nurullah Ankut Yoldaş: Mevlüt Hoca, evet. Kuvayimilliye-

ci. Mustafa Kemal önderliğindeki Kurtuluş Savaşı’mızın tarafta-
rı. Herkesi o savaşa katılmaya yönlendiriyor, teşvik ediyor.

Nereden geliyor bu?
İşte İlkel Komuna Geleneklerini sahiplenmesinden geliyor.
Benim dedem zaten Seferberlikle birlikte askere alınmış ve 

sekiz sene sonra gelmiş. Yani savaşta o yıllarda. Nasıl da benze-
şiyor atalarımız, değil mi?

İşte o yüzden benim babam da, Ali Rıza Amca da hep Birinci 
Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızı, onun komutanları Mustafa Kemal 
ve İnönü’yü sonuna kadar savunmuşlardı.

“Keşke Yunan galip gelseydi”
diyen din bezirgânları

Şimdi arkadaşlardan rica edeyim görüntüsünü versinler. Bu 
Tayyipgiller’in bir “Fesli Kadir”i var, değil mi?

Ne diyordu?
“Keşke Yunan galip gelseydi.”, diyor değil mi arkadaşlar?
Yani biz kaybetseydik, Yunan galip gelseydi keşke, diyor. 

Trabzonlu. Görelim isterseniz bir.
(Ekranda “Fesli Kadir”in fotoğrafı gösteriliyor…)
Bir tarafta Tayyip ziyaret ediyor, “Hoca’m”, diye hitap edi-

yor, öbür tarafta Diyanet İşleri Başkanı. Hem de 9 Kasım’da yani 



28

Mustafa Kemal’in ölüm yıl-
dönümünün bir gün öncesin-
de. Mesaj veriyor yani. “Fesli 
Kadir” de o anda Mustafa Ke-
mal’e hakaretlerine, küfürleri-
ne bir kez daha devam ediyor, 
tekrarlıyor. Bunlar böyle arka-
daşlar...

Şimdi o yılları anlatıyor Hans Tröbst. İnebolu’ya geliyor 
gemiyle. Orada Kuvayimilliyecilerle karşılaşıyor. Orada 
yaptıkları sohbeti naklediyor. Bakın nasıl anlatıyor: 

“Türk Ordusu 1918 yılında sağlanan ateşkesten sonra 
kaotik biçimde dağılmıştı. Silahsızlandırılan birliklerin bir 
kısmı büyük bir sefalet içinde ve haftalar süren yürüyüşlerle 
vatan toprağına geçti. (Yani evlerine döndü, diyor. – Nurul-
lah Ankut) Bir bölümü de çeteleşip, yakıp yıkarak ülkede 
dolaşmaya başladı. Halkın büyük bir bölümü, bu barış ant-
laşması karşısında duyarsızdı. (Duyarsız halkımız, arkadaşlar. 
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, “Yaban” adlı romanında da halkın 
bu duyarsızlığını anlatır. Halkın olup bitenden haberi yok. Bez-
miş zaten on yıl süren savaşlardan dolayı. Hiç ilgisi yok, umu-
runda değil yani olup bitenden. Evet. Duyarsızdı, diyor, aynı 
tespitte bulunuyor. – N. Ankut) İstanbul ve Çanakkale Boğazı 
tamamen İtilaf Devletlerinin elindeydi. Verimli Adana Ovası 
(Çukurova) Fransızlar tarafından işgal edilmişti, Antalya’yı 
İtalyanlar ele geçirmişlerdi. İzmir Yunanlılara verilmişti ve 
Zonguldak’ta siyahlardan oluşan bir Fransız alayı bulunu-
yordu. Böylece bütün limanlar, yani bir ulusun nefes alıp 
verdiği bütün gözenekleri tıkanmıştı. Tamamen bağımsız bir 
Polonya’nın kurulmasına benzer biçimde, İtilaf Devletleri 
tarafından Karadeniz’den Akdeniz’e kadar uzanan ve Ana-
dolu’nun Asya’yla bağlarını kesen bir büyük Ermenistan’ın 
kurulması sağlandı.”

Düşünebiliyor musunuz Gençler, Yoldaşlar; Karadeniz’den 
Akdeniz’e kadar uzanan bir Ermenistan. Mersin Limanı’yla 
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Trabzon’u birleştiriyor. Burası Ermenistan, deniyor. Durum bu. 
“Ülkeye, orduyu tamamen silahsızlandıracak İtilaf 

Devletleri komisyonları dolmuştu; bunlar iki bin kişilik silah 
ve beyaz askerlerden oluşan İngilizlere dayanıyordu, önemli 
bir demiryolu kavşağı olan Eskişehir’de bulunuyorlardı.

“Türkiye bağımsız bir devlet olarak varlığını yitirmiş-
ti. Her türlü parti akımlarıyla parçalanmış halk bütünüyle 
olaylar karşısında küt ve duyarsızdı, öte yandan ulus silah-
sızlandırılmıştı, kendisinin bir silah sanayii yoktu, maliye 
perişan olmuştu, ordu kaos içinde, ülke düşman işgali altın-
daydı.

“Üzerinde ulusla bir yeniden doğuşun gerçekleşebileceği 
zemin, buna göre, salt uygunsuzdu.

“Ama ne iyi ki, bu anda halkı içinde bulunduğu ölüm 
uykusundan birden kaldıran bir olay meydana geldi. Ezeli 
düşman, Yunan, kendisine Sevr Barış Antlaşması ile verilmiş 
bölgeleri işgal için harekete geçti. İzmir’de karaya çıkmaları 
bütün hızıyla sürüyordu. Aslında çoktan beklenen, çoktan 
çekinilen bu olay halkı birden dip dalgalarıyla çalkaladı. 
Birçok kentte ulusal savunma komiteleri kuruldu,”

Yani İzmir’in işgal edilmesiyle beraber, iki günde iki bin 
kişiyi katlediyor Yunan Ordusu. İngiliz, Fransız, İtalyan gemile-
riyle geliyor ve onların donanmaları İzmir Limanı’nda bekliyor. 
Her türlü silahı, cephaneyi veriyor onlara ve Yunan Ordusu orada 
durmuyor. Kan dökerek, ırza geçerek içeriye doğru ilerliyor. İşte 
bu halkta bir uyanış sağlıyor, bir sarsıntı sağlıyor. Zaten daha 
önce de söyledim, Çörçil (Winston Churchill) anılarında; “Yap-
tığımız en büyük hata oydu.”, diyor. “Büyük Harpte yaptığımız 
en büyük hata, Yunanistan’ın Anadolu’ya çıkmasını sağlamamız-
dı.”, diyor. “Böyle bir hata yapmasaydık Anadolu Halkı Sevr’i 
kabul edecekti.”, diyor. “Ama Yunan işgal ordusunun bu zulmü, 
katli, alçaklığı karşısında halk, ölümle savaş arasında bir tercih 
yapmak zorunda kaldı.”, diyor. “Sadece ölmeyi değil namusunu 
da kaybedecekti, onun üzerine silaha sarıldı. İşte o yüzden biz 
Sevr haritasını uygulatamadık Türklere.”, diyor. Dönemin Bahri-
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ye Nazırı (Deniz Kuvvetleri Bakanı) Çörçil diyor bunu.
Evet Hans Tröbst de burada aynı gerçeği dile getiriyor. Yani 

Yunan’ın işgali ve zulmü karşısında halk sarsıldı ve uyandı, di-
yor.

“Ülke çağrılar ve bildirilerle doldu, bunlar halkı, aşağılık 
ve nefret edilen düşmanı defetmeye çağırıyordu.

“Zemin hazırlanmıştı ve kader ülkeye en büyük zaruret 
halinde, “zaruret içindeki her halkın” kaderden isteme hak-
kına sahip olduğu adamı verdi: Mustafa Kemal!

“Mustafa Kemal öne çıktı ve demir bilekle kavrayarak, 
ulusal dalgaya yol ve hedef gösterdi.

“Az sayıda sadık ve aynı düşüncedeki arkadaşıyla birlik-
te sıkı sıkı denetlenen İstanbul’u gizlice terk etti, bir kong-
reyle verilecek kurtuluş savaşının ilkelerini belirlemek için, 
bütün yurtsever kişilerin çağrıldığı Sivas’a geçti. Hemen 
bütün kentler temsilcilerini gönderdiler ve bu kongre, daha 
sonra sürekli çalışan Millet Meclisi’nin beşiği oldu.

“Görev muazzamdı; adeta üç cephede birden savaşmak 
gerekiyordu:

“Gerideki düşmana, Ermenilere karşı; içerideki 
düşmana, bozgunculara, barış gevezelerine ve bilgiçlik tas-
layanlara karşı.”

Ermenilere karşı. Yüz seksen bin kişilik Andranik komutasın-
da Ermeni Ordusu var. Ona karşı savaş verildi ve onlar yenildi.

İstanbul hükümetlerinin ve Vahdettin’in desteklediği 
dönekliğe, ihanete karşı savaş veriliyordu. Ayrıca iç isyanlara 
karşı mücadele vermek gerekiyordu. Bir de mandacılara karşı… 
Onlar da; “Savaşla bir şey elde edemeyiz; ya İngiltere’den bizi 
korumasını isteyelim; onun himayesine girelim yahut Ameri-
ka’dan.” diyorlardı. Mustafa Kemal, Sivas Kongresi’nde; “Man-
da ve himaye kabul edilemez.”, dedi. “Ulusun kaderini yine ulu-
sun bağımsız mücadelesi ve savaşı belirleyecektir.”, dedi.

“Ve nihayet dış düşmana, Yunan’a, Fransızlara, İngiliz-
lere ve İtalyanlara karşı…”
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Bir de dış düşman var.
Bunların arkasındaki hami (koruyucu) kim?
İtilaf Devletleri. Bizim Sevrci Sol’da bile bu yamukluk var. 

Derler ki; Kurtuluş Savaşı Türk-Yunan Savaşı. Antiemperyalist 
bir savaş değil. Hayır. Yunan’ın da, Ermeni’nin de arkasında İn-
giliz var, Fransız var, İtalyan var, Amerika var. Demek ki bu Al-
man Yüzbaşı da netçe bizim Sevrci Solcularımızdan çok daha iyi 
görüyor meseleyi.

“Düzenli ordu yoktu, yani bunu kurmak gerekiyordu. 
Bunun iskeletini, genç gözüpek subayların kurduğu gönüllü 
birlikler oluşturuyordu, bunlar şimdilik kendi adlarına sa-
vaşıyorlar ve ülkede orada burada dövüşüyorlardı. Çoğun-
luk yeniden düzenlenmeye karşı çıkmıyordu, ama bir Çer-
kez olan Ethem Bey vardı ki, yaklaşık üç bin kişilik kendi 
gönüllüler gücünün feshine karşı geliyordu. Silah zoruyla bu 
yapıldı, o da elinde kalan adamlarıyla Yunanlıların safına 
geçti.

“Gönüllüler birlikleri olayların şu ana kadarki sürecinde 
pek çok yararlı mevzii işler gerçekleştirdi.

“Örneğin Fransızlar Toroslar’daki Pozantı bölgesinde, 
on dört kilometre uzunluğundaki tünelin girişinde beyaz 
Fransızlardan oluşan bir tabur konuşlandırmıştı. Akla ge-
lebilecek en beceriksiz biçimde yerleştikleri büyük bir va-
dide seksen kadar çete tarafından çevrildiler. Sabaha karşı 
tamamen şaşırmış düşman ateş altına alındı. Yaklaşık üç yüz 
Fransız öldü, kalanlar komutanları, bayrakları ve savaş ka-
salarıyla birlikte teslim oldular. Bu başarının ülkedeki etkisi 
muazzam oldu, yaklaşık altı yüz esir bütün ülkede zafer gös-
terisi olarak dolaştırıldı ve sonra zorunlu çalıştırıldı.

“Benzer durum Eskişehir’de konuşlu İngilizlerin başına 
geldi. Bu yörede iki gönüllüler taburu oluşturulmuştu, bir 
“yeşil” ve bir “kırmızı bayrak”. Son derece kötü ve yetersiz 
silahlanmışlardı, ama yanlarında iki dağ topu bulunuyordu. 
Bu “çeteler” -o zamanki bu birlikler başka türlü tanımlana-
mazdı- Eskişehir yükseklerinde görünüp birkaç atış yaptık-
larında, düşman bozgun halinde ve telaş içinde kenti terk etti, 
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böylece hiç de az olmayan bütün stokları Türklerin eline geçti.
“Bunun arkasından yörede bulunan bütün İtilaf Devletleri 

komisyonları kestirmeden gözaltına alındı, demiryolu artık 
son savaş için ele geçmişti. Bu sırada İtilaf Devletlerinin lüt-
fuyla ilan edilen Ermenistan temizlendi. Rusya’ya dayanma 
olanağını buldu ve düzenli ordu örgütlenmesi büyük adım-
larla gerçekleştirildi. Fransızlar ve İtalyanlar pusu olmuş, 
dışarıdan seyirci olarak dramın sonucunu beklemeye başla-
dılar; bunun birinci perdesi olasılıkla gelecek haftalar içinde 
Eskişehir yakınlarında oynanacaktı.”

“Tam da vaktinde geçip gelmiştim.”[2] 

İşte ben de tam da böyle bir zamanda gelmişim, diyor.
Ülkedeki durum o anda bu… Manzara bu…

Yunanlılar ülkemizde
tam bir imha savaşı uyguluyor

Ve Yunan ne yapıyor işgal ettiği yerlerde?
Bir de onu görelim isterseniz.
Bir köyden geçiyor, taburuyla beraber Hans Tröbst. Orayı an-

latır.
“Bu köyde de, savaşı bir imha savaşı olarak sürdüren 

Yunanlıların yaptıkları zulümlerin işaretlerini gördüm. Pe-
loponnes savaşlarından beri yöntemleri değişmemişti. Bura-
da da meyve ağaçlarını devirmişler ve kuyuları insanlar ve 
hayvanlarla üst üste doldurmuşlardı.

 “Yunanlılar gelince, çoğunlukla erkekler toplanıp ca-
milere doldurulmuşlar ve sonra burada ateşe verilmişler, 
kaçmaya çalışanları makineli tüfeklerle vurmuşlardı. Zira 
Atinalı adamlar, herhalde “Hıristiyan yerleşimleri” için yer 
açmak istiyorlardı. Bu anlamda pek bilinen imha yönte-
mi şuydu: Yaşlı köylüler bağlanarak dizlerine kadar ateşe 

[2] Hans Tröbst, Mustafa Kemal’in Ordusunda Bir Alman Yüzbaşı, Kırmızı Kedi 
Yayınları, Birinci Basım, Kasım 2018, s. 81-82-83.
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kondular, böylece kalçalarına kadar yavaş yavaş yandılar 
ve sürünerek uzaklaşamadıkları için yavaş yavaş açlıktan 
gittiler. Köylü Savaşlarında bundan daha kötüsü olamazdı. 
Ama Almanya’da coşkulu filologlar Yunan-Alman dostluk 
dernekleri kuruyorlar; bugünkü Yunanlar sanki Perikles 
ya da Themistokles dönemindeki Yunanlılarla aynıymış gibi 
sabit bir düşünceye kapılmışlar. Türklerin can düşmanları 
hakkındaki yargıları dinlemeli! “Bir halkın ‘yozlaşmasının’ 
ayaklı ispatı olan bu ulus, bugünkü Yunanlılar, eğri bacak, 
eğri burun, meslekleri alçaklıktan ve zalimlikten nasibini 
almış dolandırıcı bir çetedir ve kendi büyük geçmişlerini, 
hayvanat bahçesinde doğmuş bir kaplan yavrusunun vahşi 
ormanları bildiği kadar biliyorlar.” Okumuş Yunanlılarla 
konuşurken, söz İlyada ve Odysseus’a gelince, bir tek kahra-
man biliyorlar, “pek kurnaz” olduğundan güzel gösterilerek 
ideal kişi diye canlandırılan baş dolandırıcı Odysseus, ger-
çekte bu asıl Yunan halk karakterini canlandırıyor.”[3]

Yunan’ın yaptığı bu, arkadaşlar işgal ettiği yerlerde.
Ve bunlar ne diyor?
“Keşke Yunan galip gelseydi.”
Ve memleketim Konyalılar, yüzde 70 oranında bu hainlere oy 

veriyor!
İsyan etmez misiniz bu duruma?

Din Bezirgânları, Kurtuluş Savaşı’mızın 
kahramanlarına saldırmayı marifet sayar

Bunların hainliklerini göremiyorlar. Çünkü bunlar insanları 
Allah’la aldatıyor, tıpkı Muaviye-Yezit gibi, onların soyu gibi…

Eskişehir-Kütahya savaşlarında biliyorsunuz yenilgiye uğra-
dık, arkadaşlar. O dönemde büyük kayıplar verdik, büyük toprak 
kaybettik, Yunan’ın önü açıldı. İşte ondan sonra Polatlı’ya kadar 
ilerledi, Haymana’ya kadar ilerledi. Orduyu tümden çevirip imha 

[3] H. Tröbst, age., s. 270-271.
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etmek için uğraştı ama beceremedi ve işgal ettiği bölgede halk, 
canını kurtarabilenler kaçtı. İşte o felakette kadınların durumunu 
anlatıyor, Hans Tröbst:

“Ve en büyük felaket en katı örf ve âdetleri, en kutsal 
fikirleri yıkıp geçiyordu. Geniş, dalgalanan, kara ipek giy-
sileriyle hemen bütün kadınlar peçelerini arkaya atmışlar,”

Peçelerini arkaya atıyorlar, arkadaşlar. O denli kahrolmuşlar 
ki artık tesettür, kıyafet filan umurlarında değil. Yani belki eşleri-
ni, erkeklerini kaybettiler, çocuklarını kaybettiler.

“(…) yüzlerini avuçlarına dayayarak, kocaman, koyu, 
badem gözlerini umutsuz önlerine dikmişlerdi.

“Bu Niobe endamlıların yanından geçerken, Schiller’in 
zafer şenliğinden şu sözler aklıma geldi:

“Ve uzun sıralar halinde yakınıp
“Oturuyordu Truvalı kadınlar kümesi.
“Hüzün dolu bir havada yatağıma yöneldim.”[4]

Bazı köylerden geçiyor. Mesela Sivrihisar, Ermeni nüfusun 
yoğun olarak yaşadığı bir yer, orada yakıp yıkmamışlar. Çünkü 
Ermeniler geri dönecek nasıl olsa. Biz yeniden kazanacağız, Er-
meniler gelip buraya yerleşecek, diye orayı yakıp yıkmıyorlar. 
Ve Ermeniler de onlarla birlikte terk ediyorlar Sivrihisar’ı.

Şimdi yine bu savaşta ne yiğitler var, ne kahramanlar var 
canını ortaya koyarak savaşan, bu Eskişehir-Kütahya savaşların-
da ve İnönü savaşlarında. Yani ne kahramanlar çıkmış bu vatanı 
kurtarmak için:

 “Cepheden ilk hastane treni geldi. Sıhhiye işleri mükem-
mel örgütlenmişti. Hastane trenleri, Alman örneğine göre 
dördüncü sınıf Alman vagonlarında bütün gerekli teçhizat-
la donanmıştı. Her yaralının boynunda hastalığın hikâyesi 
yazılı, kurallara uygun Alman levhacıkları asılıydı. Bir va-
gonun önünde yığışma oluştu. Ben de yaklaştım ve Binba-

[4] H. Tröbst, age, s. 183.
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şı Nazım Bey’in bayrağa sarılı naaşını gördüm; Ankara’ya 
gönderildi. Bir tanık, onun aynı zamanda buradaki savaş 
şekli için karakteristik hikâyesini anlattı.

“Bu binbaşı bütün orduda ölümü hiçe sayan kahraman-
lığıyla ünlüydü. İkinci İnönü Savaş’ında da savaşa bizzat 
katılmıştı ve günler süren savaşta altında en az dört atı vu-
rulmuştu.

“Bugün de yine bütün tümen kurmaylarıyla beraber sa-
vaş alanında fırtına gibi esmişti, bu esnada iki Türk bölüğü-
nün Yunan süvarisi tarafından ezildiğini görmüştü. Aslında 
böyle bir şey imkânsızdı, yani cephe savaşında süvari sal-
dırısı. Ama çok az topumuzun olduğunu düşünmek lazım, 
mevzilerimizin birbirine bağlı hatlar olmadığını, aksine par-
ça parça çok zayıf konuşlandığını,” 

Yani doğru dürüst mevzi hatları kurulamamış, arkadaşlar. Bir 
hat orada, bir hat burada, bir hat daha geride… Yani orada daha 
tam bir savunma mevzisi teşekkül etmemiş. O nedenle de birbi-
riyle bağlantılı savunma hatları kurulamamış. Öyle bir şey bece-
rilememiş daha. 

“(…) önlerinde bir engel olmadığını ve öndeki arazinin 
görüşe olanak vermemesi yüzünden küçük süvari birlikle-
rinin de kullanılmasını pekâlâ mümkün kıldığını düşünmek 
gerek. Dediğimiz gibi, tümen komutanı tam bu saldırı sıra-
sında gelmiş ve bir saniye bile düşünmeden, bütün kurmay-
larıyla, haberci atlılarla, yaverlerle ve kurmay nöbetçileriyle 
Yunan’ın üstüne çullanmıştı, sonuçta kendisi ve kurmay baş 
subayı göğüs göğüse çarpışmada şehit düşmüş ve diğer bir-
kaç subay da yaralanmıştı.

“Ve şimdi kaskatı, hışırdayan bayrağa sarılı, yapayalnız 
vagonda yatıyor.

“Yiğit adamın türküsü yükseliyor.”[5]

Yani böyle kahramanlar sayesinde bu vatan kurtuldu, arka-
daşlar.

[5] H. Tröbst, age., s. 179.
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Ama bu hainler, bu kahramanlara hakaret etmeyi marifet sa-
yıyorlar ve o zaferimize saldırmayı ve hakaret etmeyi marifet sa-
yıyorlar, Yunan’ın safındalar.

Hans Tröbst’ün bu süreçte bir öngörüsü var. Dâhice bir ön-
görüsü var.

“(…) Zavallı Türkiye! Dininizi modernleştirin,”

Dininizi modernleştirin, diyor. Bu hurafelerden, bu safsatalar-
dan kurtarın dininizi. Akla ve mantığa uyan hale getirin İslam’ı, 
diyor.

“(…) Zavallı Türkiye! Dininizi modernleştirin, Anado-
lu’da da kadınlarınıza özgürlük tanıyın, o zaman yeniden 
canlanması için ulusal yaşamınızın önündeki ana engel orta-
dan kalkacaktır ve o zaman sizin de zamanla ilerleyeceğinize 
dair en azından umudunuz olacaktır.

“Şimdiye kadar kazandığınız bütün başarılar, baştaki 
doğru adam artık başta olmayınca, eninde sonunda çaresiz 
kendiliğinden körelecektir.”[6]

Ne müthiş bir öngörü, değil mi arkadaşlar?
“Şimdiye kadar kazandığınız bütün başarılar baştaki o doğru 

adam başta olmayınca eninde sonunda kendiliğinden körelecek-
tir”, diyor.

Bugünü 1921’de görüyor. İyi bir eğitim almış; Prusya Ordu-
su’nun bir yüzbaşısı.

Ne yazık ki o gerçekleşti, arkadaşlar. Karşıdevrim 1945 son-
rası başladı. Adım adım, kerte kerte aşındırarak bu noktaya gel-
diler. Biri; “Yunan kazansaydı”, diyor, biri bu Kurtuluş Sava-
şı’mızın yiğit önderlerine; “İki ayyaş”, diyor. Tayyip değil mi? 
Onların kurduğu Laik Cumhuriyet’e saldırıyor ve laikliği orta-
dan kaldırıyor.

Ne diyor İzmir’de?

[6] H. Tröbst, age., s. 276.
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Laiklik istismarına son vereceğiz seçimden sonra, diyor. Gö-
tür Ortaçağ’a gidebilirse Türkiye’yi. İşte Ortaçağvari dünya ka-
dar ülke var Asya’da, Ortadoğu’da.

Bir saygınlığı mı var onların dünyada? Bilime, tekniğe zerre 
kadar olsun bir katkıları mı olmuş? Bir ulusal onurları mı var?

Türkiye’yi de bu hale düşürdü…
Trump bir tweet atıyor; Türk Lirası 5,25’den 6,25’e fırlıyor. 

Bir konuşuyor 7 liraya çıkıyor.
 Böyle bir ekonomi olabilir mi yahu? Böyle bir bağımsız ülke 

olabilir mi?..
Eğer Suriye’de bizim belirlediğimiz politikanın ve natın dışı-

na çıkarsa, Türkiye’nin ekonomisini mahvederiz, diyor.
Buna karşı Tayyip ne diyor? Gık diyebiliyor mu?
 Üzüldüm, diyor Trump’ın açıklamasına.
Onun efelenmesi sadece Allah’la aldattığı o zavallı, gariban 

kitlelerin karşısında söküyor. Trump’ın karşısında iki büklüm 
eğiliyor, ceket ilikliyor, emrinize amadeyiz, diyor.

AKP’giller emperyalistlerin safındadır
Bir de ne demişti aylar öncesinde?
Fırat’ın doğusuna geçtik, geçiyoruz vb…
Geçmeyeceksin dedi.
Ne oldu?
Bıraktı şimdi; Suriye işi, bitti bakın. Hiç ağza alıyor mu hiç-

biri Suriye’yi, Fırat’ın doğusunu?
Yok.
Ya Irak’ta, Amerika’nın yarı sarhoş, yarı sapık Conileri Müs-

lüman kadınların ırzına geçerken, camilerde namaz kılan insan-
ları zevk için tarayıp öldürürken ne dedi Tayyip?

“Kahraman Amerikan askerlerinin evlerine sağ salim 
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dönebilmeleri için Allah’ıma dua ediyorum.”[7], dedi.

Böyle bir Müslüman, böyle bir Müslüman ülke lideri olabilir 
mi?

Bunu nasıl söyledin diye, niye sormuyorsunuz Tayyip’e?
Biz sorduk. Mahkemelerinde de sorduk, hâkimlerinin karşı-

sında da sorduk. Gık diyemedi hiçbiri.
Şehit Muhammet Kaddafi vatanını savunurken katledildi. 
Tayyip kimin safındaydı o zaman?
Amerika’nın, Fransa’nın, NATO’nun safındaydı.
Kıbrıs Harekâtı sırasında dünyada bize yardım eden tek ül-

keydi Kaddafi liderliğindeki Libya. Tek ülke… İkinci bir ülke 
yok.

Böyle nankörlük, böyle ihanet, böyle kalleşlik olabilir mi, ar-
kadaşlar?

Bunları konuştuğumuz, yazdığımız için Tayyip bize sayı-
sız dava açtırdı, cezalar aldırdı bir sürü. Daha da alacağız. İşte 
28’inde, dört gün sonra yeni bir duruşma var. İki davanın birden 
duruşması görülecek; Tayyip’e hakaret davası.

Biz onun gibi kimseye küfretmiyoruz, kimseye hakaret et-
miyoruz. Sadece siyasi literatürde onun yaptıklarına denk düşen 
kavramları, terimleri, sıfatları kullanıyoruz. Onun yaptığını orta-
ya koyuyoruz.

Biz Tayyipgiller’e, MHP’ye ve onların ittifakına karşı oldu-
ğumuz gibi karşıyız CHP’nin, Akşener’in partilerine ve ittifakla-
rına da. Ne diyor Tayyip bunların “Millet İttifakı” diye adlandır-
dıkları ittifakları için?

“Zillet İttifakı”, diyor.

[7] Bu ibareler, Tayyip Erdoğan’ın 3 Mart 2003 tarihinde Wall Street Jour-
nal Gazetesi’nde yayınlanan “My Country Is Your Faithful Ally and 
Friend” başlıklı makalesinde geçmektedir. (https://www.wsj.com/articles/
SB104907941058746300) (y.n.)
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Yahu bu siyasi, ciddi bir adama yakışmaz be. Bir eleştirin 
varsa söyle. Ama bu tür saldırı ve hakaretler o saldırıyı yapanın 
siyasi argümanlardan yoksun olduğunu gösterir. Siyasi eleştiri 
bağlamında bir şey söyleyemiyor. Yok böyle bir bilgisi, becerisi, 
kapasitesi. Onun yerine küfrediyor, hakaret ediyor siyasi hasım-
larına. Dikkat ederseniz üslubunun, konuşmalarının tamamı bu 
kapsamdadır.

Tüm pazar esnafını, tüm hal esnafını, tüm kabzımalları terö-
rist ilan etti. Yahu 17 senedir sen oyunu alıyorsun bu insanların.

AKP’giller tarımı da bitirdiler
Tarımı bitirdin, köyleri boşalttın. İşte Konyalı hemşerilerimiz 

gayet iyi bilirler. Dedim ya Konya’nın Aksinne Mahallesi’nde 
hayvancılık yapardı babam, evimiz oradaydı. Toprak Mahsulleri 
Ofisinin siloları vardı; ağzına kadar her yıl tıka basa dolardı buğ-
dayla. Ertesi sonbahar geldi mi, yeni ürünü koyacak yer açmak 
için Ofis o buğdayları yarı fiyatına, üçte bir fiyatına biz hayvan 
besicilerine satardı. Çünkü yer açacak, yeni ürünü alacak, mec-
buren devlet alacak, üreticinin elinde kalmayacak, ürettiği ürün 
değerlenecek. Ama ona yer açmak için de bir önceki yılın ürünü-
nü bize ucuz fiyata satardı.

Hayvancılar da ne yapardı?
Onları ezdirir silindirlerde, hayvanların kolayca sindirebile-

ceği hale getirir, hayvan yemi olarak kullanırdı. Arpa, buğday 
alırdık, Ofisten.

Ama şimdi ekmeklik buğday bulamıyoruz, un bulamıyoruz. 
Yani Kanada’dan geliyor, Kazakistan’dan geliyor, Ukrayna’dan 
geliyor. Nohut Hindistan’dan geliyor, mercimek nereden geliyor?

Dinleyiciler: Kanada, Kanada…
Nurullah Ankut Yoldaş: Kanada’dan geliyor.
Yahu Hindistan’ın bir milyar iki yüz milyon nüfusu var. O 

nüfusu besliyor ve bize nohut satıyor. Biz seksen iki milyonu 
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besleyemiyoruz, dışarıdan nohut alıyoruz.
Köyleri boşalttın sen. İşsizler ordusu olarak şehirlerin varoş-

larına yığdın insanları.

Mustafa Kemal’in önderlik ettiği Kurtuluş Savaşı 
olmasaydı, bugün özgür olamazdık

Hans Tröbst, en son Ulusal Kurtuluş Savaşı’mıza övgüyle 
bitiriyor anılarını. Solcu, sosyalist biri değil, yanlış anlamayın, 
arkadaşlar. Prusya İmparatorluğu’nun yetiştirdiği bir subay. An-
tikomünist olarak yetiştirilmiş.

Çünkü bir imparatorluk ordusunun subayı ne olur?
İmparatorluğa bağlı olur. O imparatorluğa bağlı olabilmesi 

için de sosyalizme, halk iktidarına karşı olması gerekir. O anla-
yışla yetiştirilmiş ama onun dışında muazzam işleyen bir zekâsı 
var ve bir eğitimi var. Eğitimi var, kültürü var:

 “Sevr Antlaşması’nın imzalanmasından sonra, 
Türkiye’nin siyasi durumu biliniyordu. Versay Antlaşma-
sı’ndan sonra bugün vatanımızın içinde bulunduğu duru-
mun aynısıydı.

“Bu antlaşmaların üzerinden beş yıl geçti ama dünya ne 
kadar değişti! Bir zamanlar ölümcül yaralı Türkiye şimdi 
güçlü bir yükselişte; Almanya, köleleştirilmiş ve hakları 
elinden alınmış, düşmanlarının keyfine terk edilmiş!

“Dünya Türk Kurtuluş Savaşı’nı şaşkınlıkla izledi ve gu-
rur veren binanın Lozan’da son yapıtaşı yerleştirildiğinde, 
dünya kendi kendine soruyordu: Bu nasıl mümkün oldu?

“Evet, yenilmiş ve yıkılmış bir ülke en korkunç savaş-
lardan birinin hemen ardından silaha sarılmış; muktedir 
İngiltere ve uydularının dikte ettiği, sonsuza kadar geçerli 
olmasını istediği barış antlaşmasını paramparça etmişti. Bu 
nasıl mümkün olmuştu?

“Yanıtın can alıcı noktasını bulmak zor değildi.
“Kader, çaresizliğin en büyük olduğu anda ülkeye her 

“çaresiz halkın” yazgıdan talep etmeye hakkı olduğu adamı 
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verdi, o adamı biz de talep ediyoruz ve onu içimizi kemire 
kemire candan bekliyoruz.

“Türkiye’nin kurtarıcısını bugün her çocuk tanıyor.
“Mustafa Kemal Paşa, kaderin adamı olduğunu duyum-

sadı, halkını ölüm uykusundan kaldırdı ve onun yine ken-
dine güvenini sağladı. İçindeki sesi, kehaneti dinleyerek, 
dosdoğru yolunu izledi. Üç yıl süren fedakârlık dolu bir 
çalışmayla, üç yıllık yıpratıcı bir savaştan sonra muazzam 
hedefine erişti: Türk topraklarında hiçbir düşman kalmadı, 
milletler topluluğu içinde saygın ve çekinilen bir güç olarak 
hakkı olan yeri aldı!

“Bu Türk kahramanlık savaşı bugün biz Almanlar için 
çok özel bir anlam taşıyor. Biz de ne pahasına olursa olsun, 
güneşteki yerimizi yeniden almak için savaşmalıyız. Dünya-
nın vicdanına yönelik yardım inleyişleri ve benzer akıl almaz 
işlerle değil, ateşli protestolarla ve dünya adaletine morukça 
sarılarak değil -bu yaşam sorunları nutukla ve oylamayla 
değil- yalnızca kan ve silahla çözümlenir.”[8]

(Alkışlar…)
Evet, arkadaşlar, işte biz bu sebepten Mustafa Kemal’in 

posterlerini asıyoruz eylemlerimizde, etkinliklerimizde. Eğer 
onun önderlik ettiği savaş olmasaydı biz bugün buralarda konu-
şamıyoruz olacaktık. Bu vatanda özgürce yaşayamıyor olacaktık. 
Bunu takdir etmezsek vicdansızlık yapmış oluruz, insanlığımızı 
terk ederiz.

Mustafa Kemal’den sonra
emperyalistler yeniden ülkemize çullandılar

Hans Tröbst’ün dediği gibi, o adam öldükten sonra, özellikle 
1945 İkinci Emperyalist Paylaşım Savaşı’ndan sonra emperya-
listler yeniden Türkiye’nin üzerine çullandılar, İsmet Paşa’yı bile 
eğip büktüler. Özellikle 1950’deki Bayar-Menderes liderliğinde-

[8] H. Tröbst, age., s. 343-344.
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ki Demokrat Parti iktidarından sonra bu emperyalistlerin güdü-
müne girme uşaklık boyutuna ulaştı.

Ne yaptı Bayar-Menderes hükümeti?
Kore’ye tugay seviyesinde dört bin beş yüz kişilik bir ordu 

gönderdi. Türk Ordusu bu büyüklükteki bir bölüm askerini gön-
derdi ve bunun bin üç yüz elli kişisi şehit oldu Kore’de. Meclise 
bile danışmadan gönderdi tugayı, sadece ABD’li efendilerine ya-
ranabilmek için. Çünkü onlar iktidara getirmişlerdi kendi parti-
lerini ve acıdır o savaştaki Türk Ordusu’nun komutanlarının anı-
ları var, onları okursanız, ABD Ordusu’nun, komutanı geliyor; 
şunlar, şunlar, şunlar yapılacak. Tamam mı? Hadi eyvallah, diyor 
çekip gidiyor.

Bizim ordunun komutanı diyor ki: “Ben sandım ki beraber bir 
hareket planı tartışacağız, hiçbir şey söylemedi.” Ama söylemez 
adam. Sen uydu devletin ordususun ona göre, seninle danışmaya 
tenezzül etmez, görüşmeye tenezzül etmez seninle, sana emirle-
rini verir çeker gider…

Türk Ordusu, Kunuri savaşlarına katıldı ve en büyük kaybı 
orada verdi Kore’de. Çünkü iki yüz seksen bin kişilik Çin Or-
dusu sınırı geçti ve Amerika’nın Üçüncü Ordusu’nu çembere 
almaya başladı. Büyük ölçüde çemberi tamamladı, küçük bir 
bölüm kaldı. Orayı da tamamladığı anda kapatacak ve ordunun 
tamamını imha edecek, ABD Üçüncü Ordusu’nu.

İşte orada Türk Ordusu’nu sürdüler, tugayını sürdüler ve Türk 
tugayı, bu büyük Çin’in Kızıl Ordusu karşısında yalnız bırakıla-
rak çarpışmaya ve imha edilmeye terk edildi. Ve büyük kayıplar 
verdi. Ve o arada da Amerikan Üçüncü Ordusu çemberin içinden 
çıkıp kendini kurtarabildi. Yani seni keriz pozisyonunda kullanı-
yor ABD’li emperyalist haydut.

1952 Mart’ında NATO’ya girildi bildiğiniz gibi. Aynı hükü-
met NATO’ya soktu Türkiye’yi.

1952 Eylül’ünde de Gladio örgütü kuruldu Ankara’da, 
Kontrgerilla kuruldu. Yani bu illegal katliam, suikast örgütü, 
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psikolojik harekât örgütü, ülkenin içişlerini tümüyle hâkimiyeti-
ne alma örgütü, Kontrgerilla kuruldu.

ABD, NATO’ya giren her ülkeye şart koşuyor bunu; önce bu 
Süper NATO’yu yani Gladio’yu, Kontrgerilla’yı kuracaksın ya-
hut kurmayı kabul edeceksin ülkende, ancak o şekilde, ancak on-
dan sonra NATO üyesi olabilirsin. Böylece Türkiye’nin içişlerini 
de tümüyle ele geçirmiş oldu.

1960’lı yıllarda artık ABD’li bir Kontrgerilla temsilcisinin 
söylemiyle; Türkiye’nin devlet kurumlarının tamamının başında 
Amerikan tezgâhından geçmiş, Amerikan doktriniyle kafası dol-
durulmuş bir Amerikan işbirlikçisi var. O hale getirmiş. Ordudan 
subayları götürüyor, orada eğitimden geçiriliyor, binlerce subay 
eğitiliyor, siyasilerden götürüyor, halkın çeşitli kesimlerindeki 
lider konumundaki insanlardan çekip götürüyor. Yani ülkeyi, 
tümüyle Amerikan ideolojisiyle doktrine edilmiş insanların eline 
veriyor.

Ondan sonra işte Birinci Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş’un 
tüm kazanımları santim santim çürütüldü, dirhem dirhem kemi-
rilerek azaltıldı, yok edildi. Emperyalizmin tamamen dümen su-
yuna girildi, uyduluğuna girildi, taşeronluğuna girildi.

Hain iktidarların en büyük siyasi malzemesi
din tüccarlığıdır

Şimdi bunların, bu hainlerin, birbiri peşi sıra gelen hainle-
rin; Menderes’ten itibaren Demirel’lerin, Özal’ların, Mesut Yıl-
maz’ların, Çiller’lerin, Erbakan’ların ve Tayyipgiller’in kullan-
dıkları en büyük siyasi malzeme, araç ya da silah nedir?

Din alıp satmak, din tüccarlığı. İnsanlarımızın inançlarını sö-
mürerek, Kur’an’ın deyimiyle, onları Allah’la aldatarak peşleri-
ne takmak. Hepsinin yaptığı bu…

Kontrgerilla ideolojisine göre; ülkede antiemperyalist hareket 
olmayacak, sosyalist hareketler olmayacak, tam bağımsızlıkçı 
hareketler olmayacak. Herkes Amerikan yandaşı olacak. Ona 
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karşı çıkanlar ortadan kaldırılacak.
Bunun için sadece devletin resmi güçleri mücadele etmeye-

cek. Paramiliter örgütler de kurulacak. Onlar da sivil toplum ör-
gütü, siyasi parti görünümü altında antiemperyalistlere saldıra-
caklar ve Amerikancılığı savunacaklar.

İşte bu parti, MHP adıyla 1965’de ortaya çıktı. Daha doğrusu 
CKMP yani Osman Bölükbaşı’nın Cumhuriyetçi Köylü Mil-
let Partisi, Alparslan Türkeş’in liderliğindeki harekete teslim 
edildi. Sonradan da 1967’deydi sanıyorum, adı Milliyetçi Hare-
ket Partisi (MHP) olarak değiştirildi.

Bu tamamen Kontrgerilla’nın siyasi plandaki temsilcisidir. 
Türkeş, dünyada ilk Kontrgerilla eğitiminden geçirilen birkaç ki-
şiden biridir 1940’lı yılların sonunda. İşte o yüzden CKMP ona 
teslim edildi. Ve onun da diğerleri gibi en büyük marifeti din alıp 
satmak…

Dinci oynayan da milliyetçi oynayan da
sosyalizm düşmanı

Şimdi dikkat edin, gerek dinci partilerde, gerek milliyetçiyiz 
diyen partilerde değişmez özellikler vardır.

Birincisi nedir?
Antikomünist olmak, tam bağımsızlıkçılara karşı mücadele 

etmek ve Amerikancı olmak. Bu özellik değişmez.
Dincilerde de aynı. Tüm diğer özellikleri,  din anlayışları, ta-

rikatları vb. değişebilir; Kuvayimilliye ve Mustafa Kemal, Laik 
Cumhuriyet düşmanlıkları değişmez, bu ortak paydalarıdır.

Sosyalizme karşı düşmanlıkları değişmez, bu ortak paydala-
rıdır.

Yani özlerini bu teşkil eder. Diğerleri halkı kandırmak için 
kullandıkları argümanlardır.

MHP’nin eski ülkücülerinden, kadrolarından Cazim Gürbüz 
diye bir yazar anılarını yazmış. “Tanış Ünlüler: Anılar, Gizdö-
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kümleri”, adıyla anılarını yazmış. Alıp okudum. Tabiî biz her 
kesimden bilgi edinebilmek için okuruz yazarları, haberleri.

Türkeş’le ilgili anılarını anlatıyor ve onun seçim meydanla-
rında Kur’an dağıttığı resmini koyuyor buraya. Biliyorsunuz, o 
yılları hatırlayanlar… Resmi de var burada, seçim meydanına 
çıkıyor, diziliyor Kur’an-ı Kerim’ler böyle yanına, bu da halka 
dağıtıyor ne kadar dindar olduğunu göstermek için. Yaptığı ta-
mamen din sömürüsü, sahtekârlık. Yine diğerleri gibi, burjuva 
partilerinin diğer temsilcileri gibi, biliyorsunuz HDP Eşbaşkanı 
Demirtaş da medya ordusunu peşine takarak cuma namazları ter-
tiplemişti, değil mi?

Diğer burjuva partilerinin de tamamı bu riyakârlığın içinde, 
her gün şahit olduğumuz gibi.

Yine Türkeş de böyle cuma namazları tertiplerdi. Onları da 
anlatıyor.

Bir de Koruma Müdürü’nün bir açıklamasını koyuyor buraya. 
Türkeş’in Koruma Müdürü:

 “Fakat ölümünün ardından koruma müdürü Tahsin 
Pehlivanoğlu’nun facebook’ta Türkeş ve tarikat şeyhleri 
arasındaki ilişkilere dair yazdıklarını okuyunca yine şoke 
oldum ve sıtkım tamamen sıyrıldı. İşte bir şıh’la olan ilişkisi.

“1997’nin Mart ayının ortalarıydı. Yoğun bir gezi programı 
dolayısıyla ağır bir çalışma ortamındaydık…

“Akşam Keçiören Belediyesine ait Halil İbrahim sofrasın-
da TİSAV’ın yemeğinden çıkmış eve giderken Konya Or-An 
şehir kavşağında bana seslenerek:

“- Tahsin, dönün oğlum, Ahmet Kayhan Hazretlerinin evi-
ne gidiyoruz” dedi…

“Ahmet Kayhan isimli zat Ankara’da yaşayan büyük bir 
veli, bir Allah dostuydu…

“Mamak semtindeki eve geldik… Ahmet Kayhan Hazretle-
rinin ayağı kırık olduğundan platin takılmıştı ve bu zor vazi-
yette kapıya kadar gelip Başbuğa,

“- Türkeş hoş geldin’ diyerek hararetle sarıldı. Biz çayları-
mızı içtik… Ahmet Kayhan Hazretleri önündeki çayın yarısını 
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içmiş diğer yarısını elinde sallayarak sohbete devam ediyor-
du... Daha sonra elindeki yarım bardak çayı da Başbuğ’a ik-
ram ederek,

“- Türkeş buyur bunu da iç’ dedi… Başbuğum da aldı ve 
zaten soğumuş olan çayı bir yudumda içti… On on beş dakika 
daha oturduktan sonra Ahmet Kayhan Efendi:

“- Türkeş kalk git istirahat et yorgunsun’ dedi. Bunun üze-
rine Başbuğ:

“- Peki Şıhım’ dedi ve hayırlı akşamlar dileyerek Ahmet 
Kayhan Efendiye sırtını dönmeden geri geri çıkış kapısına ka-
dar geldik… Ayakkabılarını giyip evin kapısına çıktığı anda 
Ahmet Kayhan Efendi…”

“Nasip şimdi imiş,
 “2016 Ekim ayında okudum Pehlivanoğlu’nun bu anısı-

nı. Kocaeli Gazetesinde yayınlanmak üzere bir yazı kaleme 
aldım, yukarıdaki…”

Şimdi Kocaeli’de yaşıyor o yazar, Cazim Gürbüz. Oradaki 
gazetede yayınlanmak üzere yazıyor. Kocaeli’deki arkadaşlar bu 
gazeteyi bilirler.

 “… yukarıdaki anlatımları aynen aktarıyordum. An-
cak gazete korktu yayımlamaktan, korkaklıklarını yüzleri-
ne çarptım ve dört yıldır yazmakta olduğum bu gazete ile 
bağlarımı kopardım. Ödlekten gazeteci olmaz. Nasip şimdi-
ye imiş, şimdi burada alıyorum; Türkeş ne idi sahi, nelere 
eşti?” diye soruyorum ve yanıtını da veriyorum: Bir yanda; 
yaşamı boyunca büyük cesaret ve öngörü isteyen, olağanüs-
tü işler yapabilen bir adam, öte yanda siyasi çıkar uğruna 
şıh’ın artığını içecek ve din istismarına tenezzül edecek 
kadar da aşağılara düşmüş bir adam. Kesin hükmü ise ta-
rihe bırakalım.”[9]

Cesaret isteyen işler falan yapmışlığı yok Türkeş’in. Ame-
rika’nın kucağında gençleri birbirine vurduruyor, antiemperya-
list hareketlere karşı paramiliter faşist güçler örgütlüyor. Ame-

[9] Cazim Gürbüz, Tanış Ünlüler Anılar, Gizdökümleri, Berfin Yayınları, s. 23-24-25.
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rika’nın desteği ve yönetiminde yani. Bunun ne cesaretle ilgisi 
var, ne öngörüyle ilgisi var. Bilinmelidir ki, Amerika NATO’ya 
almayı kabul ettiği, dolayısıyla da Süper NATO’yu ya da Kontr-
gerillayı örgütlemeyi kabul ettirdiği ülkelere şu şartı da koyar 
öncelikle:

Süper NATO için çalışan kişiler yani Kontrgerilla üyeleri, 
militanları, katliamcıları hiçbir biçimde yargılanmayacaklardır. 
Onlar hep kanunlar üstü sayılacaklardır.

İşte bu sebepten Kontrgerilla yöneticiliği olsun, tetikçiliği 
olsun aslında korkaklıktır, kalleşliktir, namussuzluktur, hainliktir. 
Halk düşmanlığıdır.  

ABD ve onun casus örgütü CIA, Türkiye’deki Kontrgerilla 
örgütlenmesinde neden böyle paramiliter bir siyasi partiye ihti-
yaç duydu?

Çünkü 27 Mayıs Politik Devrimi, sosyalizmin önündeki ben-
di kaldırdı, sosyalist kültür ve hareket hızla gelişmeye başladı. 
İnsanlar bilinçlenmeye, okumaya başladılar. İşte onu engellemek 
için faşist darbelere ihtiyaç vardı. O faşist darbelere zemin hazır-
layabilmek için de gençlerin birbirine vurdurulması, kırdırılma-
sı gerekiyordu. Ondan sonra da o faşist hareketler, güya kardeş 
kavgasına son vermek, ülkede huzur ve barışı tesis etmek için, 
biz bu hareketi yaptık diye çıkıp gelebileceklerdi. İşte o oyunun, 
o alçakça, o zalimce, o haince oyunun bir piyonuydu Türkeş, 
başka hiçbir şey değildi.

İşte gördünüz, şıhın artığını içecek kadar da düşkünleşiyor. 
Bunun neresi Başbuğ?..

Gençlerimizin ulusal duygularını sömürerek; ulusal davadan, 
halkın davasından koparmak, soyut bir dünyaya hapsetmek…

Bunlar eskiden Sovyetler’e karşı mücadele edebilmek için ne 
derlerdi?

“Esir Türkler”, değil mi? Argümanlarından biri buydu.
Şimdi Sovyetler çöktü, “Bağımsız Devletler Topluluğu” var.
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Niye bu devletleri Türkiye’yle birleştirmek için bir adım 
atmıyorsunuz? Kılınız kıpırdamıyor? Niye bu konuda hiçbir 
davranışınız olmuyor?

Yok. Çünkü o Sovyetler’i yıpratmak için sadece kullanılan 
bir kozdu.

Gerçek milliyetçiliği de
Türklüğü de savunan biziz

Bunların milliyetçilikle, Türklükle filan da ilgisi yok.
Onu kim savunuyor?
Onu da biz savunuyoruz.
Ne diyoruz?
Edirne’den Doğu Türkistan’a kadar; Türk-Kürt Halk Cum-

huriyeti. Tek bir Cumhuriyet kuracağız, nihai amacımız bu, di-
yoruz.

(Alkışlar… Slogan: Yaşasın Halkların Kardeşliği… Alkış-
lar…)

Türk Dünyasını birleştirme davasının 20’nci Yüzyıl başların-
da mücadeleye giren büyük önderleri vardı. Bizim de savunduğu-
muz bu davanın, gerçekten Türk Dünyasını birleştirme davasının 
önderleri; Sultan Galiyev, Molla Nur Vahidov, Turar Rızkılov.

Bunlar hem Türkçü, hem sosyalistlerdi. Biz de aynı onların 
mirasını devraldık, o davayı sürdürüyoruz.

Şimdi burada belki bazı arkadaşların aklına şu gelebilir. Yahu 
bu Türkçülük tamam da, Türk Dünyasını birleştirelim de sosya-
listlik neden gerekiyor?..

Türklüğün ideolojisini Türkiye’de kim yaptı, kim oluşturdu?
Ziya Gökalp değil mi?
Ziya Gökalp tüm araştırmalarının ve çalışmalarının sonunda 

nereye vardı?
“Gerçek milliyetçilik sosyalistliktir.”, dedi ve bir sosyalist 
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olarak bu dünyaya veda etti.

(Alkışlar…)
Elbette gerçek milliyetçilik sosyalistliktir.
Bir Parababası çıksın, yüz bin insanın kazandığından daha 

fazlasını küplesin, diğerleri açlık sınırında yaşasın, böyle 
milliyetçilik olur mu ya? Böyle adalet olur mu? Böyle insanlık 
olur mu?

Milletin her ferdi, Hz. Muhammed’in ve Kur’an’ın deyişiyle; 
“rızıkta eşit” olacak.

İşte bu sosyalizmdir.
O bakımdan, her kim ki sosyalizmi bırak; milliyetçiliğe bak 

derse; o ya bilinçsiz gafildir, ya soytarıdır, düzenbazdır, kandır-
macacıdır.

Gerçek Müslümanlık sosyalistliktir
Dinciler için de aynı. Gerçek Müslümanlık sosyalistliktir.
İşte Kur’an, Ayetleriyle ortaya koymuş bunu. Kur’an’ın ve 

Hz. Muhammed’in ruhu bu. Sen bu Kur’an’ın ve Hz. Muham-
med’in Ayetler biçiminde ortaya konan ruhunu reddedeceksin; 
ondan sonra da Müslümanlık taslayacaksın. Yok böyle bir şey… 
Böyle yapanlar ya gafildir ya sahtekâr.

Kur’an’a göre; Hz. Muhammed’le birlikte vahiy bitmiştir, Al-
lah kimseyle konuşmaz, kimseye gizli bilgi bildirmez.

Bildirmiş olsa kime bildirirdi?
Hz. Hüseyin’e bildirirdi.
Medine’den Kufe’ye giderken (Kerbela faciasını okuyun, 

arkadaşlar yahut okuyan arkadaşlar bilir), onlarca samimi Müs-
lüman; ya Hüseyin gitme, diyorlar. Orada sana tuzak kurdular. 
Babanı da o Kufeliler katletti, seni de katledecekler. Tuzağa gidi-
yorsun, gitme onlara, diyor. Kanma onların yalanlarına, dümen-
lerine, riyakârlıklarına, diyor. Hz. Hüseyin inanmıyor, gidiyor.
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Hâlbuki tuzak kuruyorlar; gel biz sana biat edeceğiz, halife 
sen olacaksın, gel, diyorlar. Hz. Hüseyin de tüm aile efradı ve 
taraftarlarıyla birlikte yola çıkıp geliyor. Ama yolda gerçekleri 
gözleyen, bilen insanlar, onlarca kişi, uyarıyor, gitme, diyor. Seni 
ölüm bekliyor, tuzak bekliyor orada, diyorlar.

Eğer Allah gizli bilgiyle bir insanı uyaracak olsaydı, Hz. Mu-
hammed’in dünyada en çok sevdiği insanı, Hz. Hüseyin’i uya-
rırdı; orada sana tuzak kurdular ya Hüseyin, gitme oraya, derdi.

Ama Kur’an’ın dediği gibi; Hz. Muhammed’le beraber bitti o 
iş, vahiy bitti. Her kim ki ben Gaib İlmine sahibim, Gaibi bilirim, 
geleceği bilirim. Ben su üstünde yürürüm, ben uçarım ve benze-
rini derse; o sahtekârdır, o alçaktır, o namussuzdur ve o Allah’a 
şirk koşmaktadır.

(Alkışlar…)
Her kim ki, ben Allah’la konuşurum. Allah bana gizli bilgi-

lerden verir, ben İlm-i Ledün sahibiyim derse o da sahtekârdır, 
kandırıkçıdır, din simsarıdır. İnsanları Allah’la aldatanlar kate-
gorisine girer.

Kur’an diyor ki; Allah akıl verdi. On bir ayette aklını kullan, 
diyor. Akıl…

Sen aklını kullanmazsan Allah ne yapsın, nasıl kurtarsın seni?
Aklını kullanmazsan hayvandan daha aşağı derekeye düşersin, 

diyor Kur’an.
Sen aklını kullanmazsan kim ne yapsın, kim kurtarabilir seni?
Sünni olsun, Alevi olsun, şu tarikattan olsun, bu tarikattan ol-

sun, kim ki Allah’la konuşuyorum, Gaib İlmine sahibim derse; 
ona sen namussuzsun, sen Allah’a şirk koşuyorsun diyeceksiniz, 
arkadaşlar.

Yahu gizli bilgiyi ancak Allah bilir Kur’an’a göre. Hz. Mu-
hammed ben de bilmem, diyor. Ben de sizin gibi insanım. Cebra-
il bana ne bildirirse Allah tarafından, ben de onu size nakletmek-
le görevliyim, diyor.
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Sen, ben bilirim, diyorsun. Bu şirktir Kur’an’a göre, Allah’a 
eş koşmaktır.

Bunu da anlatmazlar. Böylesine sahte bir dünyada yaşatıyor-
lar sizi, böyle bir dünyaya hapsediyorlar.

İşte Kur’an ve Hz. Muhammed ondan uyarıyor; dikkat et, di-
yor, o büyük aldatıcı İblis seni Allah’la aldatmasın, diyor.

FETÖ de, AKP’giller de
Halkımızı Allah’la aldatır

FETÖ’sü de Allah’la aldatıyor, Tayyipgiller’i de Allah’la al-
datıyor, Menzilcisi de Allah’la aldatıyor, Cübbelisi de cübbesizi 
de, bilmem necisi de Allah’la aldatıyor. Başka sermayeleri yok. 

Hz. Muhammed ölüyor, en sevdiği kızı Hz. Fatma. Ona bırak-
tığı hiçbir mirası yok. Hz. Ali’nin de malı mülkü, hiçbir şeyi yok. 
Zaten Hz. Muhammed, Ebu Bekir’in naklettiği bir Hadis’inde; 
“Peygamberlerin mal mülk babında mirası olmaz.”, diyor.

Bunun, Tayyip’in, bütün sülalesi milyoner, milyarder hatta. 
Sülalesi değil şoförü bile milletvekili. Bu milletvekili bilindiği 
gibi Ahmet Hamdi Çamlı’dır.

Roma İmparatoru Caligula, efsaneye göre en sevdiği atı İnci-
tatus’u senatör seçtirmeyi planlamıştı, değil mi?

Kaçak Saraylı Tayyip’e gelirsek; at akıllı davrandı üstün-
den attı bunu hatırlanacağı üzere. At üstünden atınca ne yapsın, 
şoförle idare etti…

(Alkışlar…)
Ben de şoförü milletvekili seçtireyim, dedi…
İşte Kur’an ne kadar öngörülü, Hz. Muhammed ne kadar ön-

görülü uyarıyor, değil mi?
Aklını kullanmazsan hayvandan bile daha aşağı duruma dü-

şersin, diyor. O attan daha aşağı duruma düşürüyor Allah’la al-
dattığı insanlarımızı. Bunun vurgunlarını, soygunlarını göremi-
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yorlar. Habire şehit ailelerine, cenazelerine katılıyorlar şehitlik 
övgüsü düzüyorlar. Keşke biz de şehit olabilsek…

E, çocuklarınızı niye askerlikten kaçırıyorsunuz?
Burak çürüğe çıkarıldı değil mi?
Bilal de 21 gün (yurtdışında güya yaşıyormuş da, dövizle 21 

gün) askerlik yaptı güya, Burdur’da.
Niye sen doğru dürüst, halkımızın evlatları gibi askerlik yap-

tırmıyorsun çocuklarına?
Bunların bir tekinin, halkımızın evlatları gibi, askerlik yapa-

nını biliyor musunuz, arkadaşlar? Var mı bilmişliğiniz?
Yok. Yapmazlar çünkü.
Şehitlik halkımızın evlatlarına; saraylarda yaşamak, vurgun 

vurmak, küp doldurmak bunların evlatlarına...
Böyle bir dünya var mı ya?
Yok. Bunun hesabını soracağız. Tüm vurgunlarının hesabını 

soracağız. Hiçbir şey yanlarında kalmayacak. Tek kuruş kalma-
yacak yanlarında.

12 Eylül öncesi Faşist Diktatörlüğe
nasıl zemin yaratıldı?

Şimdi Cazim Gürbüz, bu yazar, tabiî sistematik düşünemediği 
için, Türkeş’i tüm çıplaklığıyla göremiyor, yarı görüyor ancak. 
Ama bu ülkücülük davasının, bu MHP’lilik davasının, genç-
leri birbirine kırdırma davası olduğunu görüyor. Onun üzerine 
Milliyetçi Cephe Hükümetlerinde kalıcı bir devlet görevi ver-
miyorlar. Defalarca söz veriyorlar, her seferinde son anda bloke 
ediyorlar. Çünkü Cazim Gürbüz diyor ki her yerde, bütün yapıp 
ettiklerimizi, bize MİT yaptırttı. MİT’in direktifleri ve yönlendir-
mesi doğrultusunda eylemler yaptık. Bunları tek tek belgeleriyle 
yazdım bir yakınıma verdim. Beni öldürseler bile bize yaptırdık-
larının benim tarafımdan kayıt altına alınan belgelerini ele geçi-
remezler. Biz tümüyle ne yaşamışsak Erzurum’da, çevresinde; 
MİT’in direktifleri, Kontrgerilla’nın direktifleri doğrultusunda 
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yaptık, diyor. Onun üzerine buna set çekiyorlar. Onunla ilgili bir 
sürü, uzun anlatımı var, zamanımız yok o detaylara girmeye.

Evet. Neden yazdım, diyor bütün bunları:
“Evet… Neden yazdım bütün bunları? Bakın başıma ne-

ler geldi demek için değil…”
 “Ülkemin bir dönemine ışık tutmak için.
“O dönemin istihbarat örgütü her işe burnunu sokuyor-

du, bütün kamu kurumlarının yöneticileri bunların adamları 
idiler. Atatürk Üniversitesine bunların onayından geçmeyen 
hiç kimse asistan olamıyordu ve komünizmle mücadele adı-
na o üniversite nurcu, dinci ve bunlara tabi olan ülkücülerle 
dolduruldu. Bugün de Tahran Üniversitesinden farkı yok.”

Tahran Üniversitesinden farkı yok, diyor Erzurum Üniversi-
tesinin. Şu anda da yani…

Ne yapılıyor?
Ortaçağcı dünya görüşü öğretilen; bilimle, teknikle, çağdaş-

lıkla ilgisi olmayan bir medrese konumunda, bir Ortaçağ medre-
sesi konumunda, diyor. Oradan mezun kendisi hâlbuki.

 “Ve dahası 1980 öncesinde, devletin bu kuruluşu ne ya-
zık ki, gençlik örgütlerine elemanlarını, kışkırtıcı ajanlarını 
sokup birbirine boğduruyordu bunları.”

Kışkırtıcı elemanlarının hepsi Kontrgerilla üyesi, arkadaşlar. 
Onları gençliğin içine sokuyor, birbirine boğduruyor gençleri. 
Dediğimiz gibi faşist diktatörlüğüne zemin hazırlamak.

“Biz bunları anladık bir süre sonra, işi çözdük, çözünce de 
işte böyle sürüm sürüm edildik. Yazalım bilinsin, bir daha ol-
masın bunlar, biz çektik, bizden sonrakiler çekmesindir ama-
cımız.

“ÇOK ÖNEMLİ BİR İLİŞTİRİ, MİT İŞİNE: Yıl 1972, 
12 Mart muhtırasının getirdiği yönetim iş başında. MİT’in 
başında da şu ünlü General Fuat Doğu var,”

MİT’in başında da Fuat Doğu var; biz yaştakiler bilir, o dö-
nem General.
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“… çok milliyetçi, hatta ülkücü olduğu söyleniyor bizle-
re. Oysa ileriki yıllarda ABD ve CIA’nın Yeşil Kuşak özel 
görevlisi olduğunu algılıyor, öğreniyoruz, olup bitenlere ve 
hatalarımıza kahrederek.”

Yani MİT’in başına Kontrgerilla’nın özel görevlisini getiriyor. 
Dedik ya, General çapında da devşirildi, götürdü, eğitti diye. İşte 
o Generallerden birini de istihbarat örgütünün başına getiriyor. 

“İşte bu Fuat Doğu ile o günkü askeri cuntanın birlikte, 
tabiî ki NATO onayı ve NATO aşkına pişirip kotardıkları 
bir proje hayata geçiriliyor Atatürk Üniversitesinde. MİT ve 
Doğu’nun Başbuğu unvanlı o muhterem birlikte bir liste ya-
pıyorlar öğrencilerden oluşan.”

“Doğu’nun Başbuğu” dedikleri de Yılma Durak. Onu 
da anlatıyor. Onun da fırıldaklıklarını anlatıyor burada. 
MİT’le beraber ikisi proje üretiyorlar, diyor. 

“5 kişi Belçika’ya gidecek, NATO merkezinde bir hafta 
ağırlanacak. İ.K. vardı o listede, diğerlerinden anımsadık-
larımı da kodlayarak yazayım: Y.B., M.E.G… Bu gidenleri 
suçladığım sanılmasın, beni de yollasalar giderdim o günkü 
aklımla.

“Evet, gittiler, ağırlandılar ve orada görevli bir Türk 
Subayı konferans verdi bunlara, ne dedi biliyor musunuz? 
“Ben Türklükten, Türkçülükten başka bir kurtuluş yolu gö-
remiyorum!”

“İyi mi? NATO kafasıyla, NATO güdümüyle Türkçü-
lük… Gençlerin kulağına küpe olsun diye yazıyorum bun-
ları.”[10]

2003’e kadar MHP yönetiminde görev almış bir kişi, bunları 
yazan. Sonra da Osman Pamukoğlu’nun partisinin de kurucula-
rı arasında yer almış, onun da içyüzünü görünce ondan da ayrıl-
mış. Onun da fırıldaklıklarını, düzenbazlıklarını, sahtekârlıkları-
nı görmüş, oradan da ayrılmış. 

[10] Cazim Gürbüz, age, s. 44-45.
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ABD’de de iktidarları seçimler değil,
Derin Devlet belirler

ABD’de de seçimle işbaşına geldiği söylenenler yönetmiyor 
aslında ülkeyi. Orada da bir “Derin Devlet” var.

Bunların da en başındaki; “CFR, Dış İlişkiler Konseyi”, de-
nilen bir örgüt.

Üç bin beş yüz üyesi var. İki bin sekiz yüzü Amerikalı.
Türkiye’den de bu CFR’ye bir tek üye var. Kim dersiniz?
Rahmi Koç, arkadaşlar.
CFR’nin bir numaralı yöneticisi; David Rockefeller. Paraba-

bası. Özellikle de petrol Parababası. Petro-Dolar Parababası. Bu 
aile, iki yüz yıldan bu yana, yüz seksen altı milyar dolarlık servet 
edinmiş ABD’de. Böylesine güçlü bir aile. O yüzden “CFR’nin 
Çarı”, deniyor buna. İki numaralı aile de; Rothschild Ailesi, Ya-
hudi Rothschild Ailesi.

CFR’yi 40 kişilik bir komite yönetiyor. Diğerleri aksesuar, 
uygulayıcı yani. ABD başkanları ve çevresindeki avane vb.leri 
hep bunların adamıdır. Baş patron da David Rockefeller’dir.

Rahmi Koç’un geçenlerde bir röportajı çıktı, okuyan var mı 
arkadaşlar, bir gazetede?.

Ben şimdi gazetenin adını unuttum. Artık eskisi gibi belleği-
miz tam tutamıyor kayıtta.

Soruyorlar:
“İş dünyası ve toplumsal yaşamda idolleriniz kimler ve 

neden?” 

Yanıtı aynen şöyle oluyor:
“Henry Ford, Peter von Siemens ve David Rockefeller 

idollerimdir. Bu olağanüstü kişiler, insanların hayatını ko-
laylaştırmışlar ve barış için çalışmışlardır.”[11]

[11] Patronlar Dünyası, 18 Ocak 2019.  http://www.patronlardunyasi.com/haber/
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Yani şu iki ay içinde çıktı. Google arama motoruna girip Rah-
mi Koç + Rockefeller diye aratırsanız, çıkar o röportaj. Bu sözü 
çıkar Rahmi Koç’un. 

Bu Rahmi Koç, CFR’nin öylesine içinde ki, mesela 2001 Kri-
zi’nde Kemal Derviş gelmişti Türkiye’ye değil mi, orta yaşlılar 
bilir. 15 günde kaç yasa çıkarmıştı? 15 yasa Ecevit Hükümeti 
döneminde. İşte onunla ilgili bir açıklaması var:

“Rahmi Koç, Sofya’da 2001’de gazetecilerle bir sohbet 
toplantısı yaptı, Türkiye’deki ve dünyadaki gelişmeleri özet-
le şöyle değerlendirdi:

“IMF’ye avuç açmak zorunda kalınınca, Türkiye’de akıllar 
başa geldi… Kemal Derviş, tek başına Ecevit ve hükümet istedi 
diye gelmedi, (Ecevit ve hükümetinin daveti üzerine gelmedi, 
diyor Kemal Derviş. Peki neden gelmiş? – N. Ankut.) ABD, 
O’na, ‘git bizim şartlarımızı anlat’ dedi, yani gönderdi ve yasa-
lar da çatır çatır çıkmaya başladı…”

Bu yasalar kimin yasalarıymış?
CFR’nin yasaları, arkadaşlar.
Git Türkiye’ye, Ecevit hükümetine bu yasaları kabul ettir, 

Meclisinden geçirt, diyor Kemal Derviş’e.
Devam ediyor R. Koç:

“Bu tabiî ki O’nun için de büyük bir fırsat. ABD O’ndan 
misyon bekliyor. Söz verileni yapmazsa şapkasını alır gider… 
Dünyanın finans kapıları bize kapanır. Biz de üçüncü dünya 
ülkesi oluruz.”[12]

Yani olumlu buluyor bu işi, Amerika’nın göndermesini. 
Amerika’nın taleplerinin kabul edilmesini olumlu buluyor. Yani 
böylesine hainleşmiş bir adam.

İşte o yüzden biz bu Parababaları düzenine karşıyız. Bunlar 

Rahmi-Koc-Sirkete-zarar-vereni-affetmem/215373. (y.n.)
[12] Erol Bilbilik, Amerikan Kuşatması-Büyük Oyunun Perde Arkası, Profil Ya-
yınları, s. 136.
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Türkiye’nin servetini yiyorlar ama bu vatana, bu millete ihanet 
içindeler. Bu halka ihanet içindeler. Bunların düzenini yıkmadı-
ğımız sürece Türk ve Kürt Halkına rahat yaşama imkânı yok, 
huzur yok. Bu Parababaları düzenini yıkacağız. Bu Amerikancı 
hainler düzenini yıkacağız.

(Alkışlar…)
Bir dinleyici: Elinizdeki kitap nedir acaba?
Nurullah Ankut Yoldaş: “Amerikan Kuşatması-Büyük 

Oyunun Perde Arkası”. Yazarı, Erol Bilbilik. Profil Yayınla-
rı’ndan.

ABD’nin emperyalist yağma politikaları üzerine
Arkadaşlar, biraz zamanınızı alıyorum ve yoruyorum ama 

biraz ne diyelim, kendimizi övmüş gibi olmayalım ama, bu bil-
gileri size pek kimse anlatmaz ve bunları dikkatle dinlerseniz, 
ömür boyu daha bilinçli, daha ayık yaşarsınız ve başımıza gelen 
felaketleri daha derinlikli olarak, daha gerçekliğiyle kavrarsınız.

Bakın, benim yaşım şu anda 74; 74’ün içindeyim. Ama buna 
rağmen (bir gözüm de okumaya katılmıyor şu anda) tek gözle 
günde üç, dört, beş saat okuyorum bunları. Yoksa başka türlü 
takip edemezsin; bunların içyüzünü öğrenemezsin başka türlü. 
Şimdi bu David Rockefeller’in, aynı ailenin bir oğlu var; Nelson 
Rockefeller. ABD Başkanı Eisenhower’a 1956 yılında yazdığı 
bir mektup var. Bu mektupta şunları tavsiye ediyor:

“(…) Bizim politikalarımız, hem ‘global’ yani dünyanın 
bütün kara parçalarını kapsayan, hem de ‘total’ olmalıdır. 
Yani politik askeri, ekonomik, psikolojik tedbirleri ve özel 
metotları bir bütün içinde bir araya getirmelidir. Başka bir 
deyişle yapılacak şey atlarımızın hepsini bir tek arabaya 
koşmaktır. Kısaca söylemek gerekirse bu düşünceler beni 
ve arkadaşlarımı (H. Kissinger’i kastediyor. E. B.) politik 
programımızın aşağıdaki temel ilkelere oturtulması zorun-
luluğuna götürür.”
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Yani tüm çalışmalarımız, bizim politik programımızı dünyaya 
kabul ettirmeye yönelik olmalıdır, diyor.

“1. Biz askeri paktlarımızı kurmayı ve sağlamlaştırma-
yı hedef alan tedbirlere devam etmeliyiz. Çünkü bu paktlar 
herhangi bir komünist saldırısını ve ulusal hareketleri önle-
mekte faydalı olacaktır. Bundan başka Asya’da ve Ortado-
ğu’daki pozisyonlarımız her yönden sağlamlaşacaktır.”

Yani Amerika’nın o aradaki güçleri, durumu sağlamlaşacaktır 
her yönden, diyor bunu gerçekleştirirsek.

“Şu önemli gerçeği gözden uzak tutmamalıyız. Magnez-
yum, krom, çinko ve tabiî kauçuğun tamamı, bakır ve petro-
lümüzün önemli bir kısmı, kurşun ve alüminyumun üçte biri 
denizaşırı ülkelerden gelmektedir.”

Yani bu doğal zenginlikleri buralardan alıyoruz, diyor. Bun-
ları devamlı alabilmemiz, sömürebilmemiz için bu politikaların 
orada hayata geçmesi gerekir, diyor.

 “2. Askeri paktları sağlamlaştırmak ve geliştirmek için 
Marshall Planı’nın Avrupa’da bize sağladığı kadar ya da 
ondan daha büyük ölçüde politik ve askeri nüfuz sağlaya-
cak genişlikte bir ekonomik yayılma planını Asya, Afrika ve 
diğer az gelişmiş bölgelerde uygulamak zorundayız. Bunun 
için az gelişmiş ülkelere yaptığımız ekonomik yardımların 
büyük kısmı, askeri paktlarımıza hizmet etmek üzere kurul-
muş olan kanallardan akmaktadır. Bu ise bizi askeri paktla-
rı cazip hale sokmaya götürmelidir. Başka bir deyişle askeri 
paktların ekonomik yanını mümkün olduğu kadar belirgin 
hale getirmeliyiz. Bizim askeri paktlara çekmek istediğimiz 
ülkelere geniş ölçüde, akıllıca yardımlar yapmalıyız. Çok 
özel durumlarda, herhangi bir şart bile koşmamalıyız. İkin-
ci dönemde hem politik, hem de askeri şart ve taleplerimizi 
kabul ettirme yolu açılmış olacaktır.

“3. Bu ilkelerden hareketle, Amerika iktisadi yardımın 
yapılacağı ülkeleri üç grupta toplamayı teklif ediyorum. 
Ekonomik işbirliğinin çeşitli biçim ve metotları her üç grup-
ta da kullanılmalıdır.”
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Buraya dikkatimizi yoğunlaştıralım, arkadaşlar.
“Birinci gruba bizimle dost olan ve bize uzun süreli sağ-

lam askeri paktlarla bağlanmış olan (Türkiye gibi -D. Av-
cıoğlu) antikomünist hükümetlerin iktidarda olduğu ülkeler 
girer. Bu ülkelere yapılacak yardımlar ve açılacak krediler 
öncelikle askeri nitelikte olmalıdır. OLTAYA YAKALAN-
MIŞ BALIĞIN yeme ihtiyacı yoktur.”

Ne diyor, arkadaşlar?
Sadece askeri nitelikte yardımlar yapalım, diyor. Çünkü olta-

ya yakalanmış balığın yeme ihtiyacı yoktur. Yani Türkiye oltaya 
yakalanmış balıktır, diyor arkadaşlar.

“Bu noktada Dışişleri Bakanlığı ile aynı fikirdeyim, ge-
nişletilmiş iktisadi yardım, örneğin Türkiye’ye bazı hallerde 
düşünülenin tersi sonuçlar verebilir,”

Eğer askeri değil de iktisadi yardım yaparsak, amacımızın ter-
si sonuçlarla karşılaşabiliriz, diyor.

Nedenmiş?
“Yani bağımsızlık eğilimini artırıp, mevcut askeri pakt-

ları zayıflatabilir.”

Ekonomik yardımı bol yaparsak ekonomisi gelişir, dolayısıy-
la bize olan bağlılığı zayıflar, bağımsızlık eğilimi artabilir, biz 
bundan zarar görürüz. O yüzden ekonomik yardım yapmayalım, 
diyor. Askeri yardım yapalım, ordusu belli düzeyde olsun, Sov-
yetler’e karşı bizi korusun. Ayrıca antiemperyalist halk hareket-
lerine karşı NATO’nun, Kontrgerilla’nın yönlendirmesiyle bizim 
safımızda yer alsın, diyor. Bütün amaç bu.

Ne kadar net yazıyor bakın.
“Bu tip ülkelere (-Türkiye gibi-) doğrudan doğruya ikti-

sadi yardım da yapılabilir, ama…”

Bazen, diyor, doğrudan iktisadi yardım da yapılabilir ama 
hangi amaçla? 
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 “… bu ancak bize uygun ve bağlı hükümetleri iktidarda 
tutacak ve bize düşman muhalifleri zararsız bırakacak bi-
çim ve miktarda olmalıdır.”[13]

Demek ki amaç ne olmalıymış?
Bunlara uşaklık eden hükümeti iktidarda tutmaya yönelik ve 

antiemperyalistleri iktidardan uzak tutmaya yönelik yardımlar 
yapmalıyız, diyor.

Yahu bunları anlamazsak eşekten farkımız kalmaz ya... İşte 
açıkça yazıyor. Yani hâlâ Amerika dosttur diyen her kim varsa, o 
alçaktır. O Türk milletinin, Kürt milletinin ve Türkiye Halkının 
düşmanıdır.

(Alkışlar… Slogan: kahrolsun ABD, AB Emperyalizmi… 
Alkışlar…)

“Katil Amerika Ortadoğu’dan defol!”
dediğimiz için seçimlere sokulmadık

Biz ne dedik seçim konuşmalarımızda?
“Katil Amerika Ortadoğu’dan Defol Diyemeyen her Siya-

si ya Gafildir ya Hain!”

(Alkışlar…)
İşte Tayyip bu sebepten bizi seçimlere sokmadı. Yoksa bizim 

aldığımız oyun yaklaşık üçte birini alan Demokratik Sol Parti 
(DSP)’yi seçime soktu.

Hangi sebepten sokmuş?
İşte o sebep son günlerde gazetelerde meydana çıktı değil mi?
Kullanmak için sokmuş.
Bizden az oy alan Haydar Baş’ın partisini seçime soktu.
Niye?

[13] Erol Bilbilik, age., s. 139-140-141.
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Dinleyicilerden Biri: Demokrat Parti’yi de…
Nurullah Ankut Yoldaş: Evet, Demokrat Parti’yi de… O da 

bizden az oy almıştı, hatırlanacağı gibi.
Demokrat Parti’nin bir eylemini duyan var mı arkadaşlar? 

Ölü bir parti…
Demokratik Sol Parti’nin var mı?
Yok. Hepsi ölü parti bunların…
Sahte TKP’nin bir eylemi var mı?
Yok.
Onu da niye seçime soktu?
Yahu bakın, işte biz Komünist Parti’yi bile seçime soktuk. 

Yani demokrasiciliğimiz eksiksiz uyguluyoruz biz, demek istiyor 
bilinçsiz insanlara yönelik olarak. Yani tüm ambargo bize…

Niye?
Bizim her cümlemiz onun suratına tokat gibi iniyordu, onun 

ihanetlerini en açık şekilde ortaya koyuyorduk, o yüzden kendi 
televizyonunda, bir daha onu hırpalamamıza izin vermedi, ondan 
sokmadı. Her türlü yasayı ayaklar altına aldı. 

(Slogan: Katil ABD Ortadoğu’dan Defol… Alkışlar…)
Türkiye’ye bu gözle bakan Rockefeller ailesine, David Roc-

kefeller ailesine ne diyor Rahmi Koç?
Hayranım ve benim idolüm o, diyor.
Hainliğinin derecesini düşünebiliyor musunuz?..
Asalak bunlar. Namussuz. Kanser hücresi bu milletin üstün-

deki. Sosyal kanser bunlar.

Meclisteki Amerikancı Beşli Çete’nin içyüzü
Şimdi Meclisteki diğer burjuva partilerinden de bir iki söz 

edelim de bu bahsi kapatalım.
“Türkiye-Avrupa Vakfı” kuruyorlar.
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Kimler var burada?
CHP’den insanlar var, DSP’den insanlar var. Cumhuriyet 

Gazetesi’nden İlhan Selçuk’tan bilmem kime kadar, Alev Coş-
kun’una kadar insanlar var. Kontrgerilla’nın üyesi Hak-İş eski 
Başkanı Salim Uslu var. Bütün gerici, Amerikancı Prof.’lar var.

Bir örnek de oradan verelim de insanlar Meclisteki bu Ame-
rikancı Beşli Çete’nin içyüzünü görsün. Hepsi Amerikan uşağı 
bunların, hepsi… Hiçbiri bu milletin, bu halkın temsilcisi değil, 
hepsi proje.

Bakın İlhan Selçuk, Alev Coşkun, Şükrü Elekdağ, Bayram 
Meral, Süleyman Çelebi, Salim Uslu, Toktamış Ateş ve Süheyl 
Batum. Şu anda Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı değil 
mi? Hadi be. Sen ne Atatürkçüsü olacaksın…

Bu Vakfın amacı neymiş, arkadaşlar bakın:
“Vakıf senedinin 3. maddesinde amaç şöyle açıklanıyor:
“Bir sivil toplum örgütü olarak; Avrupa bütünleşme-

si ve ortak Avrupa bilincinin oluşturulması çerçevesinde, 
Türkiye’nin gerek Avrupa Birliği’ne tam üyelik aşamasında 
ve gerekse tam üyelik sürecinde yapılacak çalışmalara kat-
kıda bulunmak ve Avrupa Birliği ile uyum sürecine yönelik 
olarak hukuk, ekonomi, bilim, araştırma, kültür, sanat, eği-
tim, çevre gibi konularda ve alanlarda herkesin yararlan-
masına açık olan sosyal, kültürel, bilimsel, eğitsel, sanatsal 
nitelikli etkinlikler gerçekleştirmek, projeleri desteklemek 
ve bu yolda çeşitli kurum ve kuruluşlar meydana getirmek 
için girişimde bulunmak.”

Arkadaşlar, Avrupa Birliği dediğin, Amerika’nın amigosu, 
uydusu. Amerika ne kadar düşmansa Türkiye’ye, Avrupa Birli-
ği’nin emperyalist ülkeleri de o ölçüde düşman.

Hans Tröbst bile bunu görmüş.
Ne zaman?
Tâ 1921’de.
İngiltere, İtalya, Fransa ve şimdi Almanya da dâhil buna. 
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Bunlar düşman. O gün ne kadar düşman idiyseler, bugün de o 
kadar düşmanlar.

Hepsi Ermeni soykırım yalanını savunuyor mu?
Savunuyor değil mi?
Türkiye’ye kabul ettirmek için zorluyor mu?
Zorluyor.
Hepsi BOP’u savunuyor mu?
Savunuyor.
Bunların sadece isimlerini ve unvanlarını okuyuverelim, bize 

ayrılan süreyi doldurduk çünkü. Sayalım ki, buradaki arkadaş-
lar bunları da namuslu, insanlar saymasın. Biz Meclisteki Beşli 
Çete derken bunlara, soyut olarak bir yakıştırma ad takalım diye 
bir amacımız yok, olamaz da… Bizim gerçeklerle bağlı olmayan 
hiçbir iddiamız, hiçbir tespitimiz yok.

Şu yönetim kurulu üyelerinden başlayarak görelim:
“Yönetim Kurulu
“Geçici 2. Maddeye göre ilk yönetim kurulu şu kişilerden 

oluşuyor:
“Başkan: Ziya Müezzinoğlu (Maliye eski Bakanı ve 

Emekli Büyükelçi)”

Ziya Müezzinoğlu.
Nedir bu?
Kuru kafa. Ecevit’in Ekonomi Bakanı değil mi? Ekonomiden 

Sorumlu Maliye Bakanı.
“Başkan Vekili: Atilla Coşkun (Hukukçu, Cumhuriyet 

Vakfı Genel Sekreteri)
“Başkan Vekili: Prof. Dr. Tuğrul Arat (Ankara Üniversi-

tesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi, Devlet Planlama Teşki-
latı/Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Eski Genel Müdürü)

“Başkan Vekili: Can Baydarol (Galatasaray Üniversitesi, 
Avrupa Araştırma ve Dokümantasyon Merkez Müdür Yar-
dımcısı)



Can Baydarol, hâlâ Avrupa Birliği’nin baş amigosu. Evet.
“Şükrü Elekdağ (Emekli Büyükelçi)

Amerikancı bu da. Büyükelçi o zamanlar. Talat Turhan bunu 
güzel anlatır; Komitede bir baktık ki Elekdağ Amerika’yı savun-
du, diyor. Biz Türkiye’yi savunacak sandık, Amerika’yı savun-
du, diyor. O zamandan itibaren devşirilmiş.

“Reşat Kadaifçiler (Hukukçu, Bilimsel Teknik Araştır-
malar Vakfı Genel Sekreteri)

“Prof. Dr. Atilla Eralp (Ortadoğu Teknik Üniversitesi, 
İdari İlimler Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı)

“Prof. Dr. Mükerrem Hiç (Emekli Öğretim Üyesi, eski 
milletvekili)

“Prof. Dr. Aysel Çelikel (Maltepe Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğretim Üyesi, Türk Hukukçu Kadınlar Derneği 
Başkanı, Avrupa Hukukçu Kadınlar Derneği Yönetim Kurul 
Üyesi)

“Denetleme Kurulu: 
 “Başkan: Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen (Emekli Öğretim 

Üyesi, Eskişehir Anakent Belediye Başkanı, Avrupa Konseyi 
Türkiye Yerel Yönetimler Temsilcisi)

Yılmaz Büyükerşen. Onu da adam bellemeyin ha, arkadaşlar, 
bellemeyin yani. Tamam, Eskişehir’de şöyle belediyecilik yaptı 
vb. bilmem ne. Oraya gelen birtakım şeyler yapacak bilgisi dâhi-
linde. Ama hepsi bunların Avrupa Birlikçisi, Amerikanofil.

“Üye: Zekeriya Yıldırım (Ekonomist, Merkez Bankası 
Eski Başkanı)

“Üye: Tevfik Altınok (Hazine Eski Müsteşarı)

“Danışma Kurulu:
“Danışma Kurulu başkanı ve üyeleri şu kişilerden olu-

şuyor:
“Danışma Kurulu Başkanı: Bülent Tanla (Ekonomist, 

Araştırmacı, İstanbul Eski Milletvekili)
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“Danışma Kurulu Üyeleri:
“Panayot Abacı (Yazar, Sanatçı, İstanbul Filarmoni Der-

neği ve Filarmoni Vakfı Genel Sekreteri)
“Tarık Akan (Sinema Oyuncusu)

Tarık Akan da artist sadece. Yeterli siyasi bilinci yok, bilgisi 
yok. Gel, diyorlar, gidiyor. Tuzağa düşüyor… Nereye gittiğinin 
farkında değil.

“Dr. Orhan Akışık (Ekonomist)
“Dr. M. Fatih Akışık (Radyoloji ve Nükleer Tıp Uzmanı)
“Nesrin Alpaslan (Türk Veteriner Hekimleri Birliği Baş-

kanı)
“Doç. Dr. Cemil Arıkan (Sabancı Üniversitesi, Rektör 

Yardımcısı)
“Nilgün Arısan (DPT Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü 

Uzmanı)
“Ersin Arıoğlu (International Crisis Group Türkiye Tem-

silcisi, Bilim Vakfı Başkanı, Yapı Merkezi AŞ Yönetim Kuru-
lu Başkanı)

“Av. Sebu Aslangil (İstanbul Barosu Disiplin Kurulu 
Üyesi)

“Prof. Dr. İbrahim Astarcıoğlu (Dokuz Eylül Üniversitesi, 
Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı)

“Prof. Dr. Petek Aşkar (Hacettepe Üniversitesi, Eğitim 
Fakültesi Eğitim ana Bilim Dalı Başkanı

“Dr. Mustafa Aşula (Emekli Büyükelçi)
“Av. Akın Atalay (İstanbul Barosu Üyesi)
“Prof. Dr. Toktamış Ateş (İstanbul Üniversitesi İktisat 

Fakültesi Öğretim Üyesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Vakfı 
Mütevelli Heyeti Üyesi)

“Babür Atilla (Ekonomist, Yönetici)
“Prof. Dr. Aydın Aybay (Maltepe Üniversitesi, Hukuk Fa-

kültesi Dekanı)
“Dr. Sedat Azak (Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Başhe-

kimi, Sağlık Kuruluşları Derneği Genel Sekreteri)
“Rutkay Aziz (Tiyatro-Sinema Oyuncusu, Çağdaş Sinema 

Oyuncuları Derneği Başkanı)
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“Selim Baktıaya (İstanbul Barosu Üyesi)
“Semih Balcıoğlu (Karikatürist)
“Prof. Dr. Süheyl Batum (Bahçeşehir Üniversitesi, Hu-

kuk Fakültesi Dekanı)
“Dr. Tatyos Bebek (Türkiye Diş Hekimleri Birliği Başkan 

Vekili)
“Prof. Dr. Taner Berksoy (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 

İdari Bilimler Fakültesi Dekanı)
“Özlen Birol (Ekonomist)
“Şener Büyükbektaş (Mimarlar Odası, İstanbul Şubesi 

Müdürü)
“Aydın Cıngı (Siyaset Bilimci, Sosyal Demokrasi Vakfı 

Başkan Vekili)
“Dr. Uğur Cilesun (Halk Sağlığı Uzmanı, Türk tabipler 

Birliği Merkez Konseyi Eski Genel Sekreteri)
“Av. Alev Coşkun (Kamu Yönetim Uzmanı, , TBMM 

Kurucu Meclis Üyesi, Turizm Eski Bakanı, Yenigün Haber 
Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı)

“Av. Enis Coşkun (İstanbul Barosu Üyesi, İstanbul 
Barosu Staj Eğitim Merkezi Avrupa Topluluk Hukuku Bö-
lüm Başkanı)

“Prof. Dr. Yalçın Çakalır (Galatasaray Üniversitesi Rek-
tör Yardımcısı ve Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dekanı)

“Sedat Çal (Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Şube Mü-
dürü)

“Süleyman Çelebi (Devrimci İşçi Sendikaları Konfede-
rasyonu Genel Başkanı)

“Av. Gonca Çelik (İstanbul Barosu Üyesi)
“Av. Ahmet Çoban (İstanbul Barosu Üyesi)
“Prof. Dr. Kemal Dayınlarlı (Atılım Üniversitesi, Hukuk 

Fakültesi Öğretim Üyesi)
“Prof. Dr. Beril Dedeoğlu (Galatasaray Üniversitesi, İkti-

sadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi)
“Av. Hasan Denizkurdu (Hukukçu, Adalet Eski Bakanı, 

İzmir Eski Milletvekili, Avrupa Parlamentosu Karma Ko-
misyonu Eski Eş Başkanı)

“Celal Doğan (Hukukçu, Gaziantep Anakent Belediye 
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başkanı)
“Ecz. Mehmet Domaç (Türk Eczacıları Birliği Başkanı)
“Mustafa Dönmez (Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Ge-

nel Sekreter Yardımcısı)
“Dr. Malik Dülgeroğlu (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 

Uzmanı)
“Dr. Oğuz Engiz (Ankara Alkan Hastanesi Genel Müdürü)
“Prof. Dr. Esin Ergin (İstanbul Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Meslek yüksek Okulu Müdürü)
“Halil Ergün (Sinema Oyuncusu)
“Kemal Erol (Rekabet Kurulu 2. Başkanı)
“Numan Esin (Emekli Kurmay Subay, Milli Birlik komi-

tesi/MGK Üyesi)
“Dr. Süphi Eskiocak (Adana Seyhan Hastanesi Yönetim 

Kurulu Başkanı)
“Prof. Dr. Bedii Fevzioğlu (İstanbul Üniversitesi, İktisat 

Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi, Toplumsal Saydamlık 
Derneği Kurucu Onur Başkanı)

“Dr. Murat Fırat (Hekim, MedLine Tıp Merkezi Müdü-
rü)

“Aykut Göker (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Baş-
kanlık Danışmanı)

“Prof. Dr. Ahmet Gökdere (Ankara Üniversitesi, Hukuk 
Fakültesi Ekonomi-Maliye Bölüm Başkanı)

“Emre Gönen (İstanbul Bilgi Üniversitesi, Avrupa Birliği 
Araştırma Merkezi Müdürü)

“Dr. Şükrü Güner (Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, 
Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Eski Genel Sekreteri)

“Şerafettin Gür (Yapımcı)
“Av. Cengiz Güngör (İstanbul Barosu Üyesi)
“Av. Mustafa Kemal Güngör (İstanbul Barosu Yönetim 

Kurulu Üyesi)
“Kaya Güvenç (Türk Mühendis ve mimarlar Odaları 

Birliği/TMMOB Başkanı)
“Dr. Ömer Güzel (Biyokimya Uzmanı)
“Dr. Asım Güzelbey (Gaziantep Kanberoğlu Hastanesi 

Genel Müdürü)
“Çetin Hacıoğlu (Dış Bank Yönetim Kurulu Başkanı)
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“Prof. Dr. Osman Hayran (Marmara Üniversitesi, Sağlık 
Bilimleri Eğitim Fakültesi Dekanı)

“Prof. Dr. Süreyya Hiç (Kocaeli Üniversitesi, İİBF Eko-
nomi Bölümü Eski Başkanı)

“Jak Kamhi (İşadamı)
“Ercan Karakaş (Kültür Eski Bakanı, İstanbul Eski Mil-

letvekili, Türkiye sosyal Demokrasi Vakfı Başkanı)
“Prof. Dr. Eser Karakaş (Bahçeşehir Üniversitesi, İktisat 

Fakültesi Dekanı, Avrupa Birliği Bölüm Başkanı)
“Osman Kaya (İşletme İktisadı Enstitüsü Mezunları 

Derneği Genel Başkanı)
“İlker Keremoğlu (Ekonomist, Yönetici)
“Prof. Dr. Emre Kongar (Yıldız Teknik Üniversitesi Öğ-

retim Üyesi)
“Prof. Dr. Üstün Korugan (İstanbul Üniversitesi 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi, Çanakkale Üni-
versitesi, Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı)

“Selim Kuneralp (Büyükelçi)
“Dr. Bekir Kumbul (Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı)
“Dr. İbrahim Kurt (Biyokimya Uzmanı, MedLine Genel 

Koordinatörü)
“Zülfü Livaneli (Yazar, Sanatçı, UNESCO Büyükelçisi, 

UNESCO Genel Direktör Danışmanı)
“Prof. Dr. Şerif Mardin (Sabancı Üniversitesi, Sanat ve 

Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi)
“Bayram Meral (Türk-İş Genel Başkanı)
“Prof. Dr. Türkel Minibaş (İstanbul Üniversitesi, İktisat 

Fakültesi, Uluslararası İktisat ve İktisadi Gelişmeler Ana Bi-
lim Dalı Öğretim Üyesi)

“Zeki Ökten (Yönetmen)
“Av. Serhan Özbek (Manisa Barosu Başkanı)
“Ali Özgentürk (Yönetmen)
“Yavuz Özkan (Yönetmen)
“Uluç Özülker (OECD Nezdinde Türkiye Büyükelçisi)
“İlhan Selçuk (Gazeteci, Cumhuriyet Gazetesi Yayın Ku-

rulu Başkanı)
“Derya Sevinç (TÜSİAD Ankara Temsilci Yardımcısı)
“Orhan Silier (Sosyal-Tarih Araştırmaları Vakfı Genel 
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Sekreteri)
“Şarık Tara (ENKA Holding Yönetim Kurulu Başkanı)
“Prof. Dr. Durmuş Tezcan (Dokuz Eylül Üniversitesi, Hu-

kuk Fakültesi, kamu Hukuku Bölüm Başkanı)
“Doç. Dr. Bilgin Tiryakioğlu (Ankara Üniversitesi, Hu-

kuk Fakültesi, Devlet Özel Hukuku Öğretim Üyesi)
“Hıfzı Topuz (Yazar, Gazeteci, İletişim Araştırma Derne-

ği Başkanı)
“Prof. Dr. Nahit Töre (Ankara Üniversitesi, Avrupa Top-

luluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi Eski Müdürü)
Prof. Dr. Mete Tuncay (İstanbul Bilgi Üniversitesi Fen 

Edebiyat Fakültesi Dekanı)
“Rıza Türmen (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türk 

Yargıcı)
“Dr. Ali D. Ulusoy (Ankara Üniversitesi İdare Hukuku 

Öğretim Görevlisi)
“Suna Umar (Emekli Büyükelçi)
“Salim Uslu (Hak-İş Genel Başkanı)
“Av. Bülent Utku (İstanbul Barosu Üyesi)
“Işık Yenersu (Tiyatro Oyuncusu)
“Dr. Celal Yıldırım (Türk Diş Hekimleri Birliği Genel 

Başkanı)
“Atıf Yılmaz (Yönetmen)
“Av. Yaşar Kemal Yükseldi (Ankara Barosu Üyesi, Nevşe-

hir Eski Milletvekili)
“El Ele, Kol Kola
“Görülüyor ki, İlhan Selçuk, Deniz Baykal, Bülent Ecevit, 

Fethullah Gülen, Şarık Tara, Mete Tuncay Türkiye-Avrupa 
Vakfı’nda el ele kol kola durumdadırlar.

“Bu tavrı anlamak ve açıklamak olası değildir. Hele İlhan 
Selçuk’la Alev Coşkun’un…”[14]

[14] Erol Bilbilik, age., s. 319-327.
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Beşli Çete
dünyanın baş belası ABD’ye tık demez

Yani Tırhallı bir hallılar gördüğümüz gibi. Aralarında sadece 
ince bir fark, başka türlü ifadelendirirsek bir nüans var. Ame-
rikancılıkta, Avrupacılıkta bir fark yok aralarında. Bunların tek 
birinin Amerika’ya Avrupa Birliğine laf ettiği var mı şimdi?

Yok…
Oysa Türkiye’nin baş belası, başhaydut kimdir? Hatta insan 

soyunun baş belası kimdir? Dünyadaki bütün sosyal kötülüklerin 
en büyük yaratıcısı, oluşturucusu kimdir?

ABD Emperyalistleri ve onların müttefiki Avrupa Birliği Em-
peryalistleri.

Onlara karşı olmadan insan olmak mümkün değil. Gerçek in-
san olmak mümkün değil. İnsanlığı savunmak mümkün değil. 
Adaleti, hukuku, hakkı, namusu, vicdanı savunmak mümkün de-
ğil…

İşte Ortadoğu’ya saldırdılar, on milyon masum Müslümanın 
kanına girdiler.

Ne için?
BOP projesi için.
Biz ilk adımda bunlara karşı çıktık. Suriye’ye savaşı başlat-

tıkları anda, Suriye’nin meşru yönetiminin Ankara Büyükelçisi-
ni ziyaret ettik Ankara’da ve tümüyle, her alanda yanınızdayız, 
dedik. Bu emperyalist bir saldırıdır Ortadoğu kardeş halklarına, 
biz buna karşıyız ve mücadele edeceğiz, dedik. Ve ettik o günden 
bu yana.

Biz haklı olanın, meşru olanın yanındayız, mazlumun yanın-
dayız. İnsan olmak bunu gerektirir. Vicdan sahibi olmak bunu 
gerektirir.

Bize, sendikacı yoldaşlarımıza soruyorlar. Ki Ali Başkan dâhil 
olmak üzere tüm sendikacı yoldaşlarımız Partimizin yönetici ve 
üyeleridir ve Partimizin İdeolojisi doğrultusunda İşçi Sınıfımızın 
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uğradığı bu zulme karşı mücadele yürütmektedirler.
Soruyorlar: “Yahu niye Makro Real İşçileriyle, Uyum 

İşçileriyle berabersiniz, onların haklarını savunuyorsunuz, bun-
da amacınız ne?

Yahu burada bir haksızlık var, bir zulüm var, bir adaletsizlik 
var. Yerli yabancı Parababalarının İşçi Sınıfımızın, halkımızın 
alın terini gasp etmesi var. İnsan olmamız, vicdan taşıyor olma-
mız bizim burada mazlumun yanında yer almamızı gerektirir, 
emreder. 

(Alkışlar…)
İnsanım diyen herkes bunu yapmakla mükelleftir. Bu kadar 

açık bu. Nerede bir haksızlık varsa, biz orada haksızlığa uğrayan-
ların yanındayız. İşte devrimci anlayışımız budur bizim. İnsanlık 
anlayışıdır bu aynı zamanda. Buna gözlerimizi kapatıp, sırtımızı 
döndüğümüz anda, insanlığa sırtımızı dönmüşüz demektir.

Bırakalım bir insanı, bir hayvana bile bir zulüm yapıldığı 
zaman kendimizi kaybediyoruz biz. Geçende de yazdım, “Kedi 
Davaları”ndan birinin görülen duruşması nedeniyle. Üsküdar’da 
eve dönerken, biri, orada yaşayan gariban bir köpeğe tekme at-
mak için saldırdı. Engelledim, sakin ol kardeş, o hayvan, kimseyi 
ısırmaz, dedim. Herhalde sen ona bir şey yaptın, o yüzden havlı-
yor, korumak için kendisini. Küfrederek saldırmaya devam etti. 
Onun üzerine bende elimde çanta da var, böyle göğsüne dayadım 
sağ elimi, şak diye çaktım suratına.

(Gülüşmeler… Alkışlar…)
Yani düşünmedim, kendimi kaybettim o zulüm karşısında. Ko-

lumu dolayıp yüzümü tırmalamasın mı? Böyle burayı tırmaladı 
yani yüzümü, çaresizlikten. Nasıl kucaklayıp çevreledim, altıma 
aldım. Şimdi orada düşene vurulmaz hani, bırakacaktım ama o 
vurmaya çalışıyor alttan. Ben birkaç da orada vurdum, gençler 
aldılar beni üstünden.

Yani bir hayvana yapılan zulüm karşısında bile öfkeden ken-
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dimizi kaybediyoruz biz. Bunca insan haksızlığa uğrarken nasıl 
sakin olabiliriz, nasıl sessiz kalabiliriz?

Bedence tükenişe uğrayıncaya kadar İşçi Sınıfımızdan, Yok-
sul Köylülüğümüzden, namuslu aydınlarımızdan, esnafımızdan, 
kim zulme adaletsizliğe uğramışsa, onların yanında olmaya de-
vam edeceğiz; onlardan hiç kopmayacağız. Hareketimiz de sür-
dürecek bu mücadeleyi…

(Alkışlar…)

“Politik mücadelede durmak, ölümdür”
Hayat durup dinlenmeden akıyor çünkü. Diyalektiğin Antika 

Tarihteki Babası Herakleitos’un yine şu çok değerli vecizesinde 
ortaya koyduğu gibi; hani diyor ya; “Panta Rei”, her şey akı-
yor…

Doğada da, toplumda da yerinde durup aynı kalan hiçbir şey 
yok. Her şey akar, dönüşür, değişir. Ömrünü dolduran ölür, yok 
olur. Onun yerine yenileri gelir. 

Biz bu toplantıya başladığımız andaki biz değiliz şu anda. He-
pimiz iki saat daha yaşlandık; böylece Veysel’in dile getirdiği o 
“Uzun İnce Yol”da, yani mezarlığa giden yolda biraz daha ilerle-
dik. Toplum da böyledir. 

Özetçe; Doğadaki ve Toplumdaki tüm varlıklar için geçerlidir 
bu: Dağlar taşlar, ırmaklar, denizler, göller, bitkiler, ağaçlar, çi-
çekler, hayvanlar, insanlar ve toplumlar için geçerlidir bu akış, 
bu değişim, bu dönüşüm. 

Siyasi kavga da aynen böyledir. Ya da politik mücadele de 
aynen böyledir. O da akıp giden bir süreçtir.

Nereye doğru akar gider?
Devrimin zaferine ve halkın iktidarına doğru…
Bu sebeple de siz eğer gerçekten devrimciyseniz, o kavga-

yı saniye ara vermeksizin sürdürmek zorundasınız. “Ben politik 
mücadelede durdum, dinlenmeye geçtim, ya da belli bir süre ara 
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verdim bu mücadeleye” dediğiniz anda; toplum akıp gittiği için, 
siz yerinizde durmazsınız. Ters yönde, geriye doğru hareket et-
meye başlarsınız.

Nedir bu?
Matlaşmadır. Paslanmadır. Koflaşmadır. Ya da çürümedir. 

Velhasıl; karşıdevrime doğru, yani mevcut Parababaları düzeni-
nin kollarına doğru savrulup gitmedir. 

İşte bu sebeple, ya kavgayı kesintisiz bir şekilde 
sürdüreceksiniz, ya da Parababalarının düzenine doğru yuvarla-
nıp gideceksiniz. İkisinin ortası yoktur.

Bakın Lenin, ünlü İkinci Enternasyonal’in, Karl Kautsky li-
derliğindeki Enternasyonal’in nasıl kalplaştığını, çürüdüğünü, 
Parababalarının saflarına yuvarlanıp gittiğini nasıl anlatıyor. Gö-
relim şimdi onu bir, Lenin’in o veciz anlatımından:

“İkinci Enternasyonal, varlığını, 1889’dan 1914’e dek, 
yani savaşa kadar sürdürdü. Bu, kapitalizmin sakin bir 
barış içinde geliştiği, hiçbir devrimin meydana gelmediği 
bir dönemdi. İşçi hareketi, bu süre içinde, çeşitli ülkelerde 
güçlendi, erginleşti. Ne var ki, partilerden çoğunun, barış 
zamanı koşullarına alışmış olan işçi liderleri, devrim müca-
delesi yapma yeterliklerini (ehliyetlerini) yitirdiler. Dört yıl 
boyunca toprağı kana bulayan savaş, kapitalistler arasında 
kâr, küçük ve zayıf ülkeler üzerinde iktidar bölüşümü savaşı 
1914’te başladığı zaman, bu sosyalistler, kendi ülkelerindeki 
hükümetlerin tarafını tuttular. İşçileri sattılar; kanlı savaşın 
devamına yardım ettiler, sosyalizmin düşmanı oldular, kapi-
talistlerin tarafına geçtiler.”[15]

Demek ki arkadaşlar; 1889’la 1914 yılları arasındaki o çeyrek 
yüzyıllık barışçıl dönem, İkinci Enternasyonal’in şeflerini çürüt-
müş. Onların, bir savaş demek olan devrimin genelkurmayı olma 
niteliklerini yok etmiş, bitirmiş. Onlar birer surete dönmüş. Birer 
korkuluğa dönmüş. Savaşçı nitelikleri sıfırlanmış. Ve 1914’teki 

[15] Lenin, Gramafon Plâklarına Yazılan Nutuklar, BE., c. 29, s. 232.
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Büyük Emperyalist Talan ve Paylaşım Savaşı, onlarda şafağı 
attırmış. Hepsi de kurtuluşu kendi burjuvalarının kollarına atla-
makta bulmuşlar. Böylece de birer döneğe, birer haine dönüş-
müşler. 

Demek ki yoldaşlar; politik mücadelede durmak, o mücade-
leye ara vermek, o mücadeleden kısa süreliğine de olsa kopmak, 
ayrılmak, intihar demektir, Lenin’in deyişiyle ölmek demektir.

Ve işte ne der, Kıvılcımlı Usta?
O kan kurutucu devrim siperinden, mevzisinden ömrümüz 

boyunca bir saniye olsa ayrılmadık, der. Ayrılmaya gönlümüz 
katlanamadı, der. 

Kıvılcımlı Usta’mızdır, biz de onun öğrencileri, yoldaşları ve 
devamcılarıyız. Biz de onun izlemiş olduğu hattı milim şaşma-
dan izlemekle yükümlüyüz. 

İşte devrimci savaş yapmak, bu denli bilimli, bilinçli olmayı, 
hassas, kararlı, fedakâr davranmayı gerektirir. Cesaret gerektirir, 
namus gerektirir, insanlık gerektirir. Bu sebepten de kolay iş de-
ğildir, devrimci önderlik…

Tabiî bu mücadele sırasında şunu da öğreneceğiz; bu tek tek 
yaptığımız mücadeleler, nihayetinde işte bizim gücümüz oranın-
da, belli bir lokalde, yerel alanla sınırlı kalıyor.

Asıl bu haksızlık düzenini, zulüm düzenini yıkmamız lazım 
bizim. Yani tüm sosyal eşitsizliklerin ortadan kaldırıldığı, kimse-
nin kimseyi sömüremeyeceği, zulmedemeyeceği bir sistem kur-
mamız lazım. Onu bilince çıkarmamız lazım. Asıl kurtuluşumuz 
orada bizim.

Yoksa burada hakkımızı alırız, yarın başka bir işyerine gireriz 
aynı haksızlıkla orada da karşılaşırız.

Tayyip ne dedi 15 Temmuz sonrasında?
Parababalarını, Türkiye’nin işverenlerini karşısına topladı; 

Olağanüstü Halin size zararı yok, faydası var, dedi. Bakın biz 
bütün grevleri yasakladık, siz rahat rahat işinizi sürdüresiniz, 
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diye. Biz sizin yanınızdayız, dedi. Yani biz hak arayanların sesini 
kestik, elini bağladık, siz istediğiniz gibi sömürün onları, dedi.

Yani biz İşçi Sınıfı olarak, çalışanlar olarak Tayyip’in sözü-
nün ne anlama geldiğini anlamayacak mıyız?

Anlamaz isek; Kur’an’ın ve Hz. Muhammed’in dediği gibi, 
aklımızı kullanmamış oluruz ve hayvanlardan daha aşağı düzeye 
düşmüş oluruz.

Haa bu Kaçak Saraylı, demek ki halka düşman, çalışana, alın-
teriyle geçim sağlayana düşman…

Vurguncunun, sömürücünün yanında bu… Onun safında, onu 
savunuyor, bunu görmemiz lazım.

Kendisini Halkın Kurtuluş Mücadelesine adayan 
Orhan Yoldaş gerçek bir kahramandı

İşte bunca badireye rağmen Orhan Yoldaş’ımız bu bilincini, 
bu pusulasını, bu ayıklığını hiçbir dönem kaybetmedi, savrulma-
dı. Kavgadan hiç kopmadı. O yüzden Gerçek bir Kahramandır 
Orhan Yoldaş.

Şimdi İşçi Sınıfının ve dünya halklarının geçen yüzyıldaki en 
büyük dostlarının başında gelen Lenin’den birkaç paragraf ak-
tarma yapacağım. Lenin Kazanlıdır. Aral Gölü’nün Kuzey Batı-
sında yer alır Kazan bölgesi biliyorsunuz. O bölgenin Simbirsk 
kentindendir Lenin. Doğum yeri orasıdır. Biz de oradan geldik 
Oğuzlar olarak biliyorsunuz, arkadaşlar. Oğuz Türkleri olarak 
biz de Aral Gölü’nün Kuzeyinden geldik. Yani aynı bölgeden 
geldik. Lenin, baba tarafından ya Tatar Türküdür ya da Kalmuk 
Türküdür. Zaten yüzüne baktığınız zaman onun Asyalı olduğunu 
anlarsınız. Rus yüzü yok. Rus tipi yok. Onu görürsünüz yani.

Ve Türkiye’nin dostudur, Hans Tröbst’ün de teslim ettiği gibi, 
Mustafa Kemal’in de teslim ettiği gibi Türkiye’ye hiçbir art niyet 
ve karşılık beklemeden halisane niyetlerle yardım etmiştir, Kur-
tuluş Savaşı’mızda. Her türden yardım; altın, para, silah, cepha-
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ne, top, tüfek, danışman (askeri danışman)…
Dinleyicilerden: Generallerini yollamış.
Nurullah Ankut Yoldaş: Evet, Generallerini yollamıştır.
İşte Büyük Taarruzda bile Kocatepe’de kim var?
Aralov var, arkadaşlar. Sovyet Büyükelçisi Aralov var. Re-

simleri var. Biliyorsunuz yine Sovyet Azerbeycan’ının Büyü-
kelçisi İbrahim Abilev var Mustafa Kemal’in, İnönü’nün yanın-
da.

Mustafa Kemal bu hakkı nasıl teslim ediyor:
“Eğer bunu görmezsek, kabul etmezsek suç işlemiş 

oluruz.”, diyor Mustafa Kemal.
Lenin’den birkaç pasaj okuyacağım.
Bazıları diyebilirler; ya tamam da, ben bu işlere karışmıyo-

rum. Ben bu işlerin dışındayım. Siz haklısınız da ama biz dışın-
dayız bu işlerin. Ben siyasetle ilgilenmiyorum…

Böyle diyen insanlar aslında şunu demiş oluyorlar: Ben ezi-
lenlerin, sömürülenlerin davasına hiçbir ilgi duymuyorum, dola-
yısıyla da ben, zalimlerin sessizce yanındayım, onların düzenini 
destekliyorum.

İşte Lenin aynen böyle der, arkadaşlar bakın:
 “Sınıflara bölünmüş toplumda”

Sınıflara bölünmüş bir toplumda, yani ezen ve ezilen, sömü-
ren ve sömürülen, zalim ve mazlum sınıfların oluşturduğu bir 
toplumda.

“Sınıflara bölünmüş toplumda düşman sınıflar arasında-
ki mücadele, kaçınılmaz olarak -gelişmesinin belirli bir aşa-
masında- politik mücadeleyle dönüşür.”

Ekonomik mücadele, ister istemez sonunda politik mücade-
leye dönüşür. 

 “Sınıfsal politik mücadelenin en bütünsel, en kusursuz 
ve en biçimlenmiş ifadesi, partilerarası mücadeledir. Parti-
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sizlik (hiçbir partiden yana olmamak, hiçbir partinin üyesi 
olmamak – Çevirenin notu), partilerarası mücadeleye karşı 
duyulan ilgisizliktir. Ne var ki, bu ilgisizlik (bu boşvericilik), 
bu yansızlık, mücadeleden çekimserlik anlamına gelmez.

“Çünkü, sınıf mücadelesinde yansız yoktur. Kapita-
list toplumda ürün alıp satmak ya da işgücü alım satımına 
katılmaktan “çekimser kalmak” olanaksızdır. Alım satım ise 
kaçınılmaz olarak ekonomik mücadele, daha sonra da po-
litik mücadele doğurmaktadır. Bu yüzden, mücadele karşı-
sında ilgisizlik, asla mücadeleyi yadsımak, ondan çekimser 
kalmak ya da yansızlık demek değildir. İlgisizlik, güçlüyü, 
egemen olanı sessizce desteklemek demektir.”[16]

Gördüğümüz gibi, ben siyasetle ilgilenmiyorum dediğimiz 
anda güçlüyü, egemen olanı sessizce desteklemiş oluyoruz. Yan-
sızlık yok mücadelede. Ya ezilenden yana olacaksın, ya ezenden 
yana.

Şurayı da okuyuverelim:
“Her ekonomik mücadele, yasal olarak, politik müca-

deleye dönüşür. Sosyal Demokrasi, bunların her ikisini de 
proletaryanın sınıf mücadelesinde birleştirmelidir. Bu müca-
delesinin birinci ve en önemli amacı, politik hakları, politik 
özgürlükleri elde etmek olmalıdır.”

“Sosyal Demokrasi, işçi hareketine sadece bir hizmet 
partisi değildir; onun ödevi, kendiliğinden oluşan işçi hare-
ketine belirli sosyalist idealler getirmek, bu hareketi, bilimin 
çağdaş düzeyindeki sosyalist fikirlerle birleştirmek, sosyaliz-
mi gerçekleştirme aracı olan demokrasi için sistemli politik 
mücadeleyle işçi hareketi arasında sıkı bir bağ kurmak, kı-
sacası, bu hareketi, devrimci partinin eylemleriyle bir bütün 
halinde kaynaştırmaktır.”

“Sosyal Demokrasi, işçi hareketinin sosyalizmle birleş-
mesidir. Onun ödevi, işçi hareketine, bu hareketin her aşa-
masında pasif olarak hizmet etmek değildir; tüm hareketin 
bir bütün olarak çıkarlarını dile getirmek, bu harekete, son 

[16] Lenin, Düşünceler Aforizmalar, Yeni Dünya Yayınları, 1975, s. 111.
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amacını, politik ödevlerini göstermek, onun politik ve dü-
şünsel bağımsızlığını korumaktır.”[17]

Yani, tüm sınıfın politik çıkarlarını göz önüne almalıyız, di-
yor, başarılı olabilmemiz için. Ancak o zaman bu zulüm düzeni-
ni durdurabiliriz, sarsabiliriz ve yıkabiliriz ve insancıl bir düzen 
kurabiliriz, diyor.

İşte Orhan Yoldaş, şu kısacık hayatta, kendini böylesine haklı, 
böylesine meşru bir mücadeleye adadı ve tüm ömrünü bu müca-
delenin içinde geçirdi.

Son sözü isterseniz yine Lenin Usta’yla bağlayalım:
“Ezim ezim ezilmiş, bitkin, boynu eğik bir yük beygiri 

gibi ağır ağır, çeke çeke ölmektense, bu iğrenç düzenin savu-
nucuları ve koruyucularına karşı yürütülen açık bir müca-
delede can vermeyi yeğleyenler, kahramanlık ününe bin kat 
daha fazla layıktırlar.”[18]

(Alkışlar…)

Evet arkadaşlar, Orhan Yoldaş; bu üne bin kat daha fazla la-
yıktır.

Ne mutlu böyle bir ömür sürenlere!
Ne mutlu hayatını böylesine anlamlı bir dava uğruna tüke-

tenlere!

(Alkışlar…)
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

[17] Lenin, age, s. 130.
[18] Lenin, age, s. 231.






