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Kıvılcımlı’yı Anlamamak

Kendini devrim ateşinin kalbine atan
gerçek devrimci
Av. Pınar Akbina Yoldaş: Daha 17 yaşındayken Antiemperyalist Birinci Kurtuluş Savaşı’mıza katılarak, Köyceğiz Kuvayimilliye Komutanı olan; “Ben insanın hayvan yerine konulmasına isyan ettiğim için sosyalistim.” diyen ve bu uğurda 22,5
yıl zindanlarda yatan ama oraları kızıl bir üniversiteye çeviren,
işkencelerde asla boyun eğmeyen, Türkiye Devrimi’nin Önderi,
Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı’yı anmak, anlatmak, yaşatmak için
ülkemizin dört bir yanından gelen işçiler, emekçiler, kardeşler,
yoldaşlar hoş geldiniz.
(Alkışlar…)
Partimizin Önderi, Genel Başkan’ımız Sayın Nurullah Efe
(Ankut) Yoldaş, geçen yıl şöyle anlatmıştı Kıvılcımlı Usta’yı:
“Kimmiş yoldaşlar Kıvılcımlı?
“Kendini devrim alevinin içine atan; orada yanan ve
kaybolan ama gerçek devrimciliğin ne olduğunu sadece O
anlayan gerçek devrimciymiş. Devrimciliği bir aşk olarak
görürseniz ve onun kalbine atarsanız kendinizi, ateşinin kalbine, orada yok olursanız bütün korkular sona eriyor orada.
İşkenceci cellâtlarınız karşısında gülersiniz onların korkularına, acemiliklerine; alay edersiniz onlarla ve ne zindanlar
yıldırır sizi ne işkenceler ne de hayatın başka acıları. Çünkü
orada mutlusunuz, zaten onun dışında yoksunuzdur, devrim
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ateşinin içindeyseniz varsınızdır. Onun dışında başka bir hayat yok, başka bir varlık alanınız yok.”

İşte Kıvılcımlı Usta’yı böyle anlatmıştı Sayın Genel Başkan’ımız.
Kıvılcımlı Usta aramızdan ayrılalı tam 48 yıl olmuş. Ancak
biz hep bedence ayrıldı diyoruz aramızdan. Çünkü biliyoruz;
kendini insanlığın kurtuluş davasına adayanlar, hayatını bu yolda
vakfedenler asla ölmezler. Her halk hareketinde, her mücadelede
onların bayrakları dalgalanır.
Bugün Spartaküs’ler, Şeyh Bedrettin’ler, Pir Sultan’lar,
Marks, Engels, Lenin Usta’lar ölmediyse, bu onların devrimciliğinden, kendilerini insanlığın kurtuluşuna vakfedişlerinden
gelir.
Bugün Şili’de halk ayaklanmasında hâlâ Che Guevara’nın
fotoğrafları taşınıyorsa, devrimci sanatçı Victor Jara’nın marşları söyleniyorsa, bu onların kendilerini insanlığın kurtuluşuna
adamalarından gelir.
Usta’mız da bugün hâlâ Parababalarının korkulu rüyası olarak yaşıyor ve yaşatmaya devam edeceğiz.
(Alkışlar…)
Her yıl konuşmalarımıza başlarken, ülkemizin genel durumundan bahsediyoruz. Ve her gün, ne yazık ki, kötü haberlerle
uyanıyoruz. İnsanlarımız kendileriyle birlikte ailelerini, çocuklarını öldürecek denli cinnet geçiriyor durumda ne yazık ki. Her
gün yeni bir intihar haberini alıyoruz. Atanamayan öğretmenlerimizden intihar haberleri geliyor. Ekonomimizin durumu içler
acısı.
Ülkemizi 17 yıldır yöneten AKP’giller iktidarı, ne yazık ki
her geçen gün Ortaçağcı gerici uygulamalarını hızlandırarak devam ediyor.
Yine, dünyanın, insan soyunun başdüşmanı olan, devrimci
Che Guevara’nın sözleriyle; “İnsan soyunun başdüşmanı olan
14

ABD” ve AB Emperyalizmi, dünya halklarına saldırmaya devam
ediyor.
Ne yazık ki; “Bolivya’da ABD’nin korkusu olacağım.”, diyen
Morales’e karşı bir darbe gerçekleştirdiler.
Yine 17 yıldır yargıyı, eğitimi, orduyu, ekonomiyi mahveden,
laik Cumhuriyet’i mahveden, faşist, Ortaçağcı bir din devleti
kurmak isteyen AKP’giller işgal altında tutuyor ülkemizi ne yazık ki.
Bunları Genel Başkan’ımız ayrıntılı bir şekilde belirtecek, ancak ben şunu söylemek istiyorum; tüm bunlara karşı tek başına
Halkın Kurtuluş Partisi mücadele ediyor. Bugün bizim dışımızda; vatansever, halksever, antiemperyalist, antişovenist ve antifeodal parti yok.
Ve biz şuna inanıyoruz; halkımız, eninde sonunda bu gerçeği
görecek ve bizimle birlikte, bizim öncülüğümüzde Halk Kurtuluş
Cephesini örgütleyecektir ve sonunda Antiemperyalist Birinci
Kurtuluş Savaşı’mızda olduğu gibi, İkinci Kurtuluş Savaşı’mızı
gerçekleştirerek sosyal kurtuluşla taçlandıracağız. (Alkışlar…
Slogan: Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz…)
Programı kısaca söylemek istiyorum. Önce saygı duruşumuz
var. Daha sonra koromuz eşliğinde Uluslararası İşçi Marşı olan
Enternasyonal’i okuyacağız. Daha sonra Genel Başkan’ımızın
konuşması var. Konuşmadan onra sinevizyon gösterimiz ve İşçi
Sınıfının konuşmaları, Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkan’ımız
Ali Rıza Küçükosmanoğlu konuşacak ve Direnişçi İşçilere söz
vereceğiz. Daha sonra programımız sona erecek.
Şimdi hepinizi, Antiemperyalist Birinci Kurtuluş Savaşı’nda
yitirdiğimiz, Devrim mücadelesinde yitirdiğimiz Şehitlerimiz ve
Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı nezdinde tüm Devrim Şehitleri için
saygı duruşuna davet ediyorum.
(Saygı duruşu yapılıyor. Uluslararası İşçi Marşı Enternasyonal söyleniyor koro ve koroya eşlik eden partililer tarafından. yn.)
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Aslında kendi yokken anlatmak daha kolay olurdu ama…
Çünkü Genel Başkan’ımız çok sevmiyor bu tür sözleri.
Ben şimdi yine de çok kısaca, çok özetçe birkaç şey söyleyerek sunmak istiyorum. Birkaç cümleyle sunmak çok zor ama
kendisi zaten; “Gerçek insan, gerçek devrimci deseniz yeterli.”, der.
Ancak şunu söylemek istiyorum; biraz önce, geçen yıl Usta’mızın Anmasında yaptığı konuşmadan bahsetmiştim. Aynısını
kendisi için söylemek istiyorum.
Kendisini devrim ateşinin kalbine atmış ve orada aşkla yanan,
çok erken yaşta devrimci mücadeleye atılan, Usta’mız Hikmet
Kıvılcımlı’nın bayrağını bugünlere taşıyan, üniversitede 1968
kuşağının liderlerinden, İstanbul Üniversitesinde faşistlerin korkulu rüyası olan, yine gittiği her ilde Konya’da, Artvin’de mücadelesine hiç ara vermeden devam eden, burjuvazinin mahkemelerinde onları yargılayan, AKP’giller’i yargılayan; “Ben yargılanmam, yargılarım!”, diyen; korkusuzca, Hakimlerin yüzüne
bu şekilde haykıran ve ilerlemiş yaşına rağmen hâlâ on sekizlik
yüreğiyle devrim mücadelesine heyecanla devam eden Sayın
Genel Başkan’ımız Nurullah Efe (Ankut) Yoldaş’ı takdim etmek istiyorum. Buyurun.
(Alkışlar…)
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Yeni Sahte DİSK İşçi Sınıfından uzaklaşırken, biz
işçi kardeşlerimizle birlikte anıyoruz Usta’mızı
Saygı ve Sevgideğer Arkadaşlarım;
Sağlığımız iyiydi ama akşam bir grip ateşiyle sarsıldım. Kuvvetli bir ağrı kesici, ateş düşürücü aldım, rahatladım biraz. Evden
çıkmadan önce de ikinci bir ateş düşürücü aldım. Şimdi kendimi
iyi hissediyorum, konuşmamda biraz sistematik sorunlar çıkarsa
buna bağlamanızı rica ederim.
Saygı Değer Arkadaşlar;
Seksen civarında, gördük, Direnişçi İşçi Kardeşimiz var aramızda. Direnişçi olmayanı da sayarsak yüzün üzerinde işçi kardeşimiz var.
Şimdi DİSK herhangi bir eylem yaptığında, bu sayının üçte
birini toplayamıyor. Bir zamanların efsane işçi sendikası, konfederasyonu… Kalabalık biraz fazla görünürse, bu tamamen,
bizim Sevrci Soytarı Sahte Sol dediğimiz grupların döküntülerinden derleşik ve Amerikancı burjuva Kürt Hareketi HDP’nin
tabanından derleşik insanlardır.
Ne oldu da DİSK buraya geldi, böylesine savruldu?
İdeolojisini yok etti, arkadaşlar. İşçi Sınıfının hakkını arama
davasından vazgeçti.
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Eğer ideolojiniz ortadan kalkarsa ya da yaşamın sert kayalıklarına vurup parçalanırsa var olma hakkınız ortadan kalkar. İşte
bunlar da öyle oldu.
Bakın yıllardan bu yana bunların yürüttüğü bir direniş var mı?
Bir grev var mı? Bir eylem var mı hatırladığınız?
Yok…
Ama Nakliyat-İş, ideolojik olarak Usta’mızın düşüncelerini benimseyen yoldaşlarımızın yönetiminde olduğu için işkolu
ayırt etmeksizin, nerede haksızlığa uğramış İşçi Sınıfımızdan bir
bölüm arkadaşımız var, onun yanındalar ve onun hakkını almak
için her gün yiğitçe, kararlıca mücadele sürdürmektedir.
Ama DİSK yöneticilerinden bir tekinin bugüne kadar gelip
direniş yerlerinde bizi ziyaret etmişliği yok.
Var mı Genel Başkan?
Ali Rıza Küçükosmanoğlu Yoldaş: Yok.
Nurullah Efe (Ankut) Yoldaş: Yok. Hatta düşmanlar bize.
Niye?
“Biz İşçi Sınıfının hakkını arayamıyoruz, siz arıyorsunuz.
Böylece bizim sahtekâr olduğumuz meydana çıkıyor.”, diye düşünüyorlar. Bu yüzdendir düşmanlıkları, o sebepten, arkadaşlar.
1 Mayıs’larda nerededir DİSK?
Tayyip’in gösterdiği yerde...
O, 1 Mayıs’ın Anavatanı olan Taksim’i çoktan terk etmiş durumdadır. Çünkü Taksim’i savunmak yürek ister, namus ister,
bilinç ister, kararlılık ister. Bu Yeni Sahte DİSK’teyse bu değerlerin hiçbiri yoktur.
Parababalarının medyası ve küçükburjuva, satılmış Amerikancı solun medyası da yer vermez bizim direnişlerimize, eylemlerimize, mücadelemize. Onlar da bize düşman. Yandaş medyayı
bırakalım; Cumhuriyet’inden Sözcü’süne kadar düşman bize.
CHP’li ilçe belediye başkanları düşman, İl belediye başkanları
18

düşman.
Bize karşı HAK-İŞ’i savunuyor Tekirdağ Belediye Başkanı,
değil mi Başkan?
Ali Rıza Küçükosmanoğlu Yoldaş: Evet.
Nurullah Efe (Ankut) Yoldaş: Neden?
Onun düzenbazlığını ortaya koyduğumuz için…

Türk ve Kürt Halkının örgütlenmesinin önündeki
iki büyük handikap
Aslında Türkiye bu kapandan çok kolay çıkabilir. Türk ve
Kürt Halkında bu potansiyel var, devrimci potansiyel var ama iki
büyük handikap var:
Birisi sarı CHP, Sorosçu Kemal’in Yeni CHP’si,
İkincisi de; Sevrci Soytarı Sahte Sol dediğimiz, Amerikancı
Sol. İdeolojik olarak iflas etmiş, ortada kalmış ve sonunda yürek
ferahlatmak için Amerikancı Hareketin, PKK’nin peşine takılmış
Sahte Sol.
Yolu tıkayan bunlar. İnanın bunlar olmasa, halkta hemen bir
örgütlenme kavgası, örgütlenme mücadelesi, atılımı başlar. Ama
bunlar bloke ediyorlar muhalefeti. Bunların Amerika’ya karşı bir
mücadeleleri olmadığı gibi, mevcut Amerikan yapımı Tayyipgiller iktidarına karşı da bir muhalefetleri yok. Yahu her şeyden
önce Kaçak Saray’ın tepesindeki adamın Cumhurbaşkanı olmaya yeterli bir eğitimi, donanımı, diploması yok. Yasalar karşısında böyle bir adam Cumhurbaşkanı olamaz.
Ne diyor Anayasa?
Cumhurbaşkanının yüksekokul diplomasına sahip olması gerekir.
Var mı bunun böyle bir diploması?
Yok!
Defalarca mahkemelerinde söyledik, Avukatlarından istedik;
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getirin şu diplomayı.
Getiremediler. Yok çünkü.
Tayyip’in Avukatının İstanbul’daki yeri, Ahmet Özel’in (ki
medyada “Çağlayan Adliyesinin onun elinin altında”, olduğu
söyleniyor. Fettah Tamince’yle de, FETÖ’nün o Antalya’daki
üniversitesinin yönetim kurulunda, mütevelli heyetinde, bu avukat Ahmet Özel), onun bürosuyla Marmara Üniversitesinin İktisadi İlimler Fakültesinin bulunduğu İncirli’deki bina yürüme
mesafesinde, dedik.
Gitsin Avukatları oradan diplomayı alsınlar gelsinler… Tık
diyemediler. Yok çünkü.
Piyasaya iki tane diploma sürdü, ikisinin de sahteliği meydana çıktı. O sebeple biz (bize açtığı şu ana kadar altı tane dava
oldu) bu davalarının girişinde diyoruz ki; olmayan bir insana hakaret ettiğimizden dolayı bizi yargılamaya kalkıyorsunuz. Cumhurbaşkanı diye bir kimse yok ki şu anda, o sıfata sahip değil.
Ama bunlar, bütün muhalefet denilen Meclisteki Amerikancı
partiler, “Cumhurbaşkanı” diyorlar, değil mi?
Bütün Parababaları medyası ve sahte muhalefetin medyası,
Cumhurbaşkanı, diyor. Onu dediğin anda sen ona, amiyane deyimle “yavşamış” oluyorsun, onun yörüngesine girmiş oluyorsun, inanmadığın bir şeyi, korkundan dolayı savunmuş oluyorsun. O yüzden biz asla Cumhurbaşkanı falan demeyiz. Kitaplarımız işte burada.
Ne diyoruz kapaklarında bile?
“ABD yapımı iki hain gücün ganimet paylaşım savaşı”,
diyoruz 15 Temmuz için. Darbe falan değil. İkisi de birbiriyle
eşdeğer oranda mafyatik bir örgüt, kriminal bir örgüt. İkisi de
suç örgütü.
Hem resmi evrakta sahtecilik yapıyor, benim diplomam var,
diyerek, hem de nitelikli dolandırıcılık yapıyor, Tayyip. Kendisini olmayan bir sıfata büründürerek milyarlar vuruyor yandaşla20

rıyla beraber. Ve çıkardığı gayrimeşru Kanun Hükmündeki Kararnamelerle Türkiye Halkını prangaya vuruyor, ihanet üzerine
ihanet ediyor.
Ama bunu bizim dışımızda söyleyebilen yok. Bu cesarete, bu
yüreğe, bu siyasi namusa sahip başka bir hareket yok!

Fırtınalardır bizi birbirimize bağlayan
Ömür merdiveninin son basamaklarına geldik Usta’mızın deyişiyle. Alaturka şarkıda, o içli şarkıda söylendiği gibi; “Ömrümüzün son demi, son baharı”mız artık. Ama bu yaşımıza kadar
hep yiğitliği, mertliği, dürüstlüğü, namusu, vicdanı, merhameti,
insanlığı en önde tuttuk.
(Alkışlar…)
Eğer bu değerleri savunmazsak, gerçek anlamda insan olamayız ki. İnanmadığımız hiçbir şey ağzımızdan çıkmadı bugüne
kadar. Her şey yüreğimizden ve bilincimizden süzülerek geldi.
Faşist cellatların işkencelerinde de onlarla dalga geçtik, bıyıklarımız böyle demetiyle yolunurken, hayâlarımızı tekmelerken
sapık cellatlar, güldük; onlarla alay ettik. Daha önce de anlatmıştım, hatırlayan arkadaşlar vardır. Selimiye’de M1 Tüfek kayışına
ayaklarımızı geçirip falakaya yatırdılar bizi. O arada işkencecilerin şefi; aman ya, dikkat edin, dedi. Tüfek dolu olabilir, namlusuna mermi sürülmüş olabilir, bu komünist tetiği çeker birimizi
öldürebilir, dedi. Ben o halde kahkahalarla gülmeye başladım
onların korkaklıklarına. Onun üzerine; “manyak ya bu. Bununla
boşuna uğraşmayalım, ne yaparsak yapalım bu bildiğinden şaşmaz.”, dedi.
Yani sizin o denli yürekli, namuslu olmanız onların aklının
alacağı bir şey değil…
İşte Usta’mızla bizi birbirimize bağlayan en güçlü bağlardan
biri de budur, arkadaşlar. Yiğit Yoldaş’ımız Faruk Hoca’nın deyişiyle; “Fırtınalardır bizi birbirimize bağlayan.”
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Ah Faruk Hoca’m benim... Saf altın kadar temiz, pak Yoldaş’ım...
Çok genç yaşında rahim kanserinden ölen eşinin son anlarında şöyle bir konuşma geçiyor aralarında:
Eşi; “Sen yeniden evlenirsin artık, Faruk.”, diyor.
Faruk Hoca; “Hayır, evlenmeyeceğim. Sana söz veriyorum.”,
diyor.
Kısa süre sonra kaybediyor eşini. Ve verdiği sözü bir ömür tutuyor. Eşini kaybetmenin verdiği acı ve melankolik ruh durumu,
alkolde teselli aramasına yol açıyor Yoldaş’ımızın.
Tabiî benden gizliyor içtiğini. Hiç haberim olmuyor. Tâ ki siroz kanamaları başlayana kadar...
Orhan Yoldaş gelip haber verdi bana. Hemen müdahale ettik.
Hastaneye yatırdık. Öğrencisi olan bir gastroenterolog tedaviye
aldı Hoca’yı. Kaybettiği kanı yerine koymak için, hatırladığım
kadarıyla 36 ünite kan bulup verdik.
O anda bile hastalığıyla alay ediyordu Yoldaş’ımız. “70’liği
bıraktık, artık kan içiyoruz.”, diye gülüyordu...
O krizi atlattı Yoldaş’ımız. Tabiî ondan sonra diyetli yaşadı
artık. Damlasını bile ağzına koymadı alkolün. Doktorlar ne önerdiyse harfiyyen uyguladı.
Fakat karaciğer büyük oranda harap olmuştu. 13 sene daha
hayatta tutabildik sonrasında. Yani eğer eşine verdiği sözü tutmayıp yeniden evlenmiş olsaydı, alkolle dertlerini baskılamaya
çabalamayacaktı, siroz olmayacaktı. Büyük olasılıkla da şu an
aramızda olacaktı.
Ama neylersiniz ki hayat böyle işte...
Bir söz yüzünden ömrünüzün geri kalanından vazgeçmek zorunda kalabilirsiniz...
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Kıvılcımlı’yı anlamadan
geri ülkelerde devrimcilik yapılamaz
Biliyorsunuz, insan sadece akıl varlığı değil, aynı zamanda
duygu varlığı da. Duygularımız da çok güçlü. O yüzden Önderimizin on yedi yaşında, elde silah Yörük Ali Efe’nin Çetesi’nde
Kuvayimilliye’ye katılması bizim gönlümüzü alır, götürür gider… Onun teorisinden hiç haberimiz olmasa bile ona hayran
oluruz biz. “Ömrüm boyunca işkencede direnmeyi en büyük
ahlâki erdem saydım.”, demesi, bizim için yeterli olur, bizi kendine meftun etmesi, hayran bırakması için.
Bütün bunlara ilaveten O, Lenin sonrasında Marksizmin-Leninizmin teorik hazinelerine en büyük katkıyı sağlayan devrimcidir. Antika Tarih’in üzerindeki örtüyü kaldırarak, İnsanlık Tarihinin tümünü, başlangıçtan bugüne gün ışığına çıkaran ve en
anlaşılır şekilde, kendi deyişiyle en cahil yurttaşımızın bile anlayabileceği açıklıkta ortaya koyan insandır.
Nasıl 20’nci Yüzyıl’da Lenin’i anlamadan devrimci olmanız,
sadece Marksist olmakla kalmanız sizi gerçek devrimci yapmıyorsa Lenin sonrasında da Kıvılcımlı’yı anlamadan, özümsemeden özellikle Ortadoğu’da ve geri ülkelerde devrimcilik iddiasına kalkışmanız, kendinizi kandırmaktan öte bir anlam taşımaz.
Antika Tarihi bilmezseniz geri ülkeleri, Ortadoğu ülkelerini,
İslam ülkelerini ve ülkemizi kavrayamazsınız, anlayamazsınız.
Orada olup bitenleri, ekonomik, sosyal, siyasi olayları gerçekte
olduğu gibi görüp değerlendiremezsiniz, ona uygun bir siyaset,
bir devrimci yol belirleyemezsiniz.
İşte Türkiye Solu’nun bir trajedisi de budur, yoldaşlar. Usta’mızın kendi deyişiyle Kıvılcımlı’yı; “eşşekce küçümseyiş”ler, onların savrulmasına, devrimci hattan fırlayıp gitmesine sebep olmuştur. İşte bu sebepten sadece biz doğru devrimci
mücadele yapabiliyoruz ve sadece biz halkımızı İşçi Sınıfımız
yanından görerek, davranarak değerlendirebiliyoruz.
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İşçi Sınıfı ne ister?
Neden İşçi Sınıfı yanından kurtulacak insanlık?
Çünkü... İşçi Sınıfı ne ister?
Sadece ürettiği emeğin karşılığını almak ister. Tabiî kamusal
harcamaları karşılamak için, her alanda olduğu gibi, İşçi Sınıfımızın bu emeğinden de çok küçük bir miktar ayrılır. Başka hiçbir
şey istemez. Kimseye haksızlık yapmak istemez, kimsenin hakkını yemek istemez. Demek ki, sınıflar var olduğu müddetçe en
adil yaşama biçimi bu. İnsanlar kendi yarattıkları emeğin ya da
başka bir ifadeyle maddi değerin karşılığını alsınlar yahu… Ona
illa Parababalarının, kapitalistlerin el koyması mı gerekiyor? İşte
en büyük haksızlık budur. Buna karşı çıkıyoruz biz. İşçi Sınıfımız da buna karşı aslında. Kendisi için sınıf olan İşçi Sınıfımız
buna karşı. Bunu bilince çıkarmadan önce kendiliğinden sınıftır;
bunu bilince çıkarınca kendisi için sınıf olur İşçi Sınıfı. Kapitalistler, İşçi Sınıfımızın işgücünü satın alarak, onu üretim araçları
üzerine uygulamaya sokarlar ve orada üretilen, yaratılan emeğin
küçük bir kısmını İşçi Sınıfımıza verirler; gerisini kendileri gasp
ederler. Makineler, sermaye kendi kendine değer üretmez.
Tarım işkolunda çalışan işçi kardeşlerimizin durumuna gelirsek:
Diyelim tarla var, tohum var. Şimdi bu kendi kendine bir ürün
elde edilmesine yol açar mı?
Açmaz. Tarlayı işlemek gerekir, tohumu oraya uygunca, metoduna, yoluna, yöntemine uygunca serpmek gerekir, zamanında
sulamak gerekir, zararlı otlardan ayıklamak gerekir, hasat mevsimi hasat etmek gerekir ve onu kullanılır hale getirip depolamak
gerekir.
İşte tüm bu işleri yapan kim?
Sanayi işkollarında çalışan işçi kardeşlerimiz, tarım işçileri ve
köylü küçük üretmenlerimizdir.
Küçük üretmenlerimiz de ürünlerini gerçek değeri üzerinden
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satamazlar, biliyorsunuz. Onlar da aracıya, tefeciye soyulurlar.
Hatta son yıllarda görüldüğü gibi ürünlerinin maliyetini bile elde
edemezler hasat sonunda.
Toplumdaki haksızlıkları, sosyal eşitsizlikleri ortadan kaldırmanın biricik yolu-yönü İşçi Sınıfımız yanından davranmaktır.
Hiçbir haksızlığa meyil etmez İşçi Sınıfımız. Ama diğer bütün
sınıf ve tabakalar haksızlığa kolayca kayarlar. Kapitalistler zaten
var oluşları, doğaları gereği haksızlık yaparlar, emek gasp ederler devamlı. Küçükburjuvalar da arada sallanır durur, yalpalar
dururlar. Ama İşçi Sınıfımız kararlı bir şekilde emeğinin karşılığını almak için mücadele eder.
O mücadeleye omuz vermek, o mücadeleyi benimsemek, devrimciyim diyen insanların, hareketlerin en önde gelen görevidir.
İşte bizim yoldaşlarımız nerede bir mücadele varsa, nerede bir
haksızlığa uğramış insanımız varsa onun yanındadırlar. Çünkü
başka türlü siyaset, insanlığa hizmet eden bir siyaset olmaz. Ya
mevki, makam, koltuk kapmak için yapılan bir eylemdir yahut da
Türkiye’de olduğu gibi, aynı zamanda küp doldurmak için, zenginleşmenin bir yolu olarak yapılan bir iştir. Namuslu bir siyaset
değildir başka türlüsü.
İşte biz bu anlayışta olduğumuz için, arkadaşlar; haksızlığa
uğrayan tüm halkımızın, tüm kesimlerimizin gücümüz oranında
yanındayız. Ama ne yazık ki gücümüz de sınırlı…
İşte Real İşçilerini her gördüğümde yüreğim parçalanıyor. İki
seneden bu yana direniyorlar, haklarını henüz alabilmiş değiller.
Ali Rıza Küçükosmanoğlu Yoldaş: İki seneyi aşkın: 28 ay.
Nurullah Efe (Ankut) Yoldaş: İki seneyi aşkın. İki sene dört
ay. Evet.
Yani Parababaları düzeni bu. Alınteriyle geçim sağlayan insanlarımıza düşman. Biz de o yüzden Parababaları düzenine düşmanız.
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Parababalarının aşağılık soygun düzeni
insanlarımızı intihara sürüklüyor
Dedik ya; devrimcilik vicdan demektir, namus demektir, diye.
Geçen hafta öyle acı olaylar yaşandı ki, öyle olaylara tanık olduk
ki, ağladım. Zaten eskiden de yufka yürekliydim; acı çeken bir
insan gördüm mü dayanamazdım, yaşlar süzülürdü gözümden.
Sevdiklerimizi kaybeder ağlardım, yoldaşlarımızı kaybeder ağlardım, aç insanların sıkıntısını gördüğüm zaman ağlardım, acı
çeken hayvanları gördüğüm zaman ağlardım. Yani yaşlandıkça
kendi kendimi eleştiriyorum, iyice sulu göz oldun, diyorum. Ara
sıra da aklımdan geçiyor, bu denli yufka yürekli adamdan devrimci savaşçı olur mu diye ama zalimlerle karşılaştığım zaman
bambaşka bir kişiliğe, kimliğe bürünüyorum. Israr ederse zalimlikte, bu yaşımda suratında şimşek hızıyla patlıyor yumruğum.
Grup olarak karşıma çıkarlarsa da bıçağım aynı şimşek hızıyla
yay çiziyor önlerinde. Demek ki diyorum, devrimci savaşçılığımıza halel getirmiyor, bu acı çeken canlıların, başta insanlar
gelmek üzere durumuna ağlamamız.
Geçen hafta da beni ağlatan olaylar oldu. Yoldaşlardan rica
edeyim, birkaçının resimlerini yansıtsınlar ekrana, perdeye görüntülerini.
(Ekrana görüntüler geliyor. - y.n.)
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Yirmi beş yaşında intihar eden Saadet Öğretmenimiz, bu kızımız. Müdür olacak alçak, hemen her gün taciz ediyor kızımızı; pamuk ipliğine bağlı durumunuz, diye. Sözleşmeli Öğretmen
ya… Bir olumsuz işaretimle çeker gidersin buradan diyor.
Ne diyor kızımız bıraktığı notta?
(Nurullah Efe (Ankut) Yoldaş, hıçkırıklarını bastırmaya çalışarak okuyor notu. – yn.)
Bıktım artık, diyor, her gün bu lafı işitmekten.

Şu çocukların sevimliliğine bakın; saflıklarına, içtenliklerine,
güzelliklerine… Yok oldular.
Yiğit devrimci şairimiz Hasan Hüseyin de der ya:
Bak şu bebelerin güzelliğine
Kaşı destan gözü destan
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Bu da Fatih’te dört kardeş, intihar eden, daha doğrusu intihara
sürüklenen kardeşler. Cesetleri evden çıkartılırken elektriklerini
kesmeye geliyor ilgili şirketin görevlileri.

Bu da başka bir ailemiz, arkadaşlar. Bakırköy’den bir aile.
Eğer yeterli gelirleri olsaydı, insanca yaşama yetecek gelirleri
olsaydı, bu ailelerden bir teki ya da öğretmen kızımız intiharı
seçebilir miydi?
Yüzde yüz hayır.
Öyleyse bu aşağılık vurgun ve soygun düzeni, bu Amerikancı
düzen, özellikle çalışan insanlarımızın tamamına yakınında intiharın psikodinamiklerini oluşturuyor, üretiyor. O zemini sağlıyor. İşte o zeminden kaynaklanan bir anlık bunalımla intihara
yöneliyor bu insanlarımız.
Eğer Saadet Öğretmen, diplomasının karşılığı olarak öğrencilerine Milli Eğitim Temel Yasasının öngördüğü şekilde bağlı
olabilseydi, müdürü ona bu düzenbazlığı, bu mobbingi uygulayabilir miydi?
Uygulayamazdı. Onun ruh sağlığını bozamazdı, onu intihara
yönlendiremezdi.
Yedi yüz bini bulmuş ataması yapılmayan öğretmenlerin sayısı... AKP iktidara geldiği zaman 68 bindi bu sayı.
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(Nurullah Efe (Ankut) yine hıçkırıklarını baştırmaya çalışarak. – yn.) Ataması yapılmadığı için intihar eden öğretmenlerimizin sayısı ise kırk ikiye ulaşmış.
Yani bütün kötülüklerin kaynağı vurgun, soygun düzeni, bu
Amerikancı düzen. Her türlü mutsuzluğu, kötülüğü insanlara her
an yapmakta olan düzen. Hele Kaçak Saray’da oturanlar ve avaneleri…
İşte yoldaşlarım biliyor, ben 15 Temmuz’dan bu yana televizyon izleyemiyorum. Bu halk düşmanlarının seslerini duyup
suretlerini gördüğümüz zaman kimyamız bozuluyor. Ve benim
gibi pek çok insan var. Tahammül sınırlarımızı aştı artık bu. Ama
işte sahte muhalefet yüzünden bunlar bu zulümlerini yapmaya
devam ediyorlar, her iki halka da. Hem Türk Halkına, hem Kürt
Halkına aynı oranda zulüm uyguluyorlar. Halk düşmanı çünkü.
(Slogan: Gün Gelecek Devran Dönecek Tayyipgiller Halka Hesap Verecek… Alkışlar…)
(Nakliyat-İş önderliğinde direnişte olan Uzel İşçilerinin o
günkü eylemlerini tamamladıkları ve salona girmek üzere oldukları anons edilir. Konuşmacı konuşmasına ara verir, biraz bekler.
Fakat işçilerin gelmesinin biraz daha zaman alacağı belirtilir. Bunun üzerine. –yn.)
Geliyor mu Uzelli işçi kardeşlerimiz?..
Sonra mı gelecekler. Tamam…
Uzel işçileri gelene kadar konumuza devam edelim:

Batılıların kutsanan
Boğa Güreşi canavarlığı üzerine
Geçen hafta beni ağlatan bir olay daha oldu. İsterseniz onu
da görelim.
Bildiğimiz gibi arkadaşlar, militan düzeyde hayvanseveriz de
biz.
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Ne diyor Hz. Muhammed?
“Hayvana gereksiz yere eziyet etmeyin. Hayvana taşıyabileceğinden fazla yük yüklemeyin. Hayvanı aç susuz bırakmayın.”

Hatta bir menkıbe var değil mi bu konuyla ilgili, bilir arkadaşlarımızın bir bölümü.
Hani o zamanlar, fahişelik yapan bir kadın varmış. Bu kadın
bir köyden bir köye giderken vahada, bir kuyu başında susamış
bir köpek görmüş. Köpek nemli kumları yalamaktaymış susuzluğundan. Kadın Elbisesinden keserek ip yapmış ve ayakkabısını
kuyuya daldırarak, oradan ayakkabısının içine su doldurup köpeğe su vermiş, susuzluğunu gidermiş.
Hz. Muhammed der ki; gördüm o kadını cennette, cennette
gördüm, der. Yani köpeğin o acısını, susuzluğunu giderdiği için
bütün günahlarını Allah afetti, der. Bu denli insanı da, hayvanı da
seven bir devrimci önder Hz. Muhammed.
Biliyorsunuz, İspanya merkez olmak üzere, Boğa Güreşi denen bir manyaklık var, bir alçaklık, bir zalimlik, bir şerefsizlik
var. Olmadık eziyetler çektirtiyorlar saatler boyu hayvana, sonra
da onu kılıçlayarak öldürüyorlar ve binlerce insan da bu canavarlığı alkışlıyor.
Aslında sadece hayvanlar hayatını kaybetmiyor işkence içinde, onu izleyen insanlarda da vicdan ölüyor, acıma duygusu ölüyor, insanlık ölüyor.
Eğer bunu, bu alçaklığı bir Müslüman ülke, bir geri ülke yapsaydı, Batılılar aforoz ederlerdi ama kendileri yaptıkları için,
kendilerinden bir ülke yaptığı için yüceltiyorlar bunu. Romanlar
yazılıyor, filmler çekiliyor bununla ilgili. Kutsuyorlar yahu, canavarlığı kutsuyorlar, alçaklığı kutsuyorlar…
Babam, yakın yoldaşlarımız bilir, hayvancılık yaparak büyüttü bizi. Konya’nın kenar mahallesinde besicilik yapardık ve
hayvanlarımızın hepsinin adı vardı. Ve ben Ortaokul, Lise öğ30

rencisiyken girerdim akşamları kaşağılardım onları, severdim
boyunlarını, yüzlerini. Çok sevimli hayvanlar yani. O bakımdan
da tepkiliyim buna.
(Ekrana bir görüntü geliyor.)

Ne diyor burada, İngilizceci Profesör Yoldaş?
Prof. Özler Çakır Yoldaş: Hoca’m çevirmeyeyim ben, öğrencim İlhami var.
Nurullah Efe (Ankut) Yoldaş: Ha evet, öğrencin var İlhami?
Ne diyor yazıda?
İlhami Yoldaş: Merhamet ya da Yuda Öpücüğü, Hoca’m.
Nurullah Efe (Ankut) Yoldaş: Evet, evet, evet arkadaşlar.
Yuda Öpücüğü bir terimdir.
Prof. Özler Çakır Yoldaş: İhanet Öpücüğü.
Nurullah Efe (Ankut) Yoldaş: İhanet Öpücüğü. Anlamını,
kökenini bilen arkadaşlar var mı, bilmiyorum.
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Yuda, bizim Doğu ülkelerinde, İslam ülkelerinde Yahuda
diye bilinen İsa’nın On İki Havarisi’nden biridir.
Son akşam yemeğinde, hani der ya İsa menkıbeye göre; içinizden biri bana ihanet edecek, satacak beni. İşte ertesi gün Yahuda satıyor İsa’yı.
Nasıl satıyor?
Romalılarla anlaşıyor.
Ne karşılığında?
Otuz gümüş sikke karşılığında. Çok da ucuza gidiyor biliyorsunuz. O kadar da kalitesizmiş. Satıyor İsa’yı…
Romalı askerlere diyor ki; yarın ben İsa’yı öpeceğim; benim
öptüğüm insan İsa’dır. Ben kimi öpersem, İsa odur. Onu yakalayabilirsiniz.
İşte son akşam yemeğinden bir gün sonra havarileri kıstırıyor,
kuşatıyorlar Romalı askerler.
İsa kim, diye soruyorlar. Hiçbiri ses çıkarmıyor tabiî. Bilmiyoruz İsa’nın kim olduğunu, diyorlar. Sadece Yahuda, o anda
İsa’ya sarılıp öpüyor. Onun üzerine yakalıyorlar, götürüp çarmıha geriyorlar, İsa’yı.
O bakımdan dünya literatürüne “Yuda Öpücüğü” diye giriyor bu olay. Yani “İhanet Öpücüğü”...
Fakat Yuda’da zerre miktarda da olsa birazcık insanlık kalmış.
İsa’nın çarmıhta işkenceler içinde katledilmesine tanık olunca,
vicdan azabının girdabına düşüyor. Ben ne yaptım böyle, diyor.
Nasıl bir ihanete battım ben, diyor. Mitolojiye göre, gidip kendisini, o güne dek bembeyaz çiçekler açan, erguvan ağacına asıyor,
Roma Mitolojisine göre. Erguvan ağacı, Yuda’nın günahkâr kanını üzerinde taşıdığı için, o andan sonra mor çiçekler açmaya
başlıyor. Yani böyle bir mitolojik hikâye, efsane.
Burada da, bu fotoğrafta da, İlhami Yoldaş araştırdı; İhanet
Öpücüğünü veren kişi, “boğa akrobatı”, denilen kişilerden biri.
Yani boğa aslında kırmızıya falan saldırmaz, zaten renk körü32

dür, boğalar. Yani o tamamen kutsallaştırılmış, insanları kandırmaya yönelik bir şeydir boğanın saldırması. Bu akrobatlar önce, yetişkin hale gelince boğa, ellerinde sırıklarla at üzerinde boğayı kızdırıyorlar. Önce dürtüklüyorlar, boğa saldırınca atlarıyla kaçıyorlar
yani günlerce, belki aylarca boğalara bu tür hareketler yapıyorlar.
Boğa bunun bir oyun olduğunu sanıyor. Böylece, oyun oynuyoruz
biz bu insanlarla, diyor boğalar. Arenaya çıkınca da işte atlar üzerinde kendilerine mızraklarla, kanatıcı, işkence edici mızraklarla
saldıranlara da koşuyor, peşlerine koşuyor aynı şekilde. İşte o alışkanlığı sağlayan alçak, bu “Boğa Akrobatı” adıyla nitelenen kişi.
Arenada kanlar içinde kalınca boğa, bir anda, o şok davranış içinde
tanıyor akrobatını, kurtarması için ona koşuyor, kurtar beni diyor.
O ne yapıyor gördüğünüz gibi?
Yuda Öpücüğü sunuyor sadece. Zaten, oradan uzaklaş diye
de, çevreden o alçaklığı yaptırmakla görevli insanlar omuzlarından tutmuşlar çekiyorlar. Biraz sonra da boğa öldürülüyor tabiî
tüm boğalar gibi.
Hz. Muhammed, dâhiyane görüşüyle, önsezisiyle; “İnsanoğlu muhakkak ki çok zalimdir”, diyor. Ve mal mülk hırsı yüzünden zalimdir, diyor. Hiçbir hayvan bu kötülüğü yapmaz başka bir
canlıya, bu alçaklığı yapmaz, arkadaşlar.
İşte bir de bu görüntü ağlattı beni…
Aslında Boğa Güreşi denen bu namussuzluk, bu canavarlıkta “Matador” denen şerefsizlerin ölüm riski, Türkiye’de trafikte
seyreden araçlardaki insanlarımızın ölümle karşılaşma riskinin
yanında yüzde birlik hatta binde birlik bir oran bile teşkil etmez.
Matador tehlikeli bir duruma düştüğü anda, hemen çevreden
elleri sırıklı atlılar yetişirler ve boğayı uzaklaştırırlar...
(Bu anda Salona Direnişçi Uzel İşçileri giriyor sloganlarla…)
(Alkışlar… Slogan: Yaşasın Uzel Direnişimiz… Kahrolsun Sarı Sendikacılık… Yaşasın Devrimci Sendikacılık… İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek…)
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Av. Pınar Akbina Yoldaş: Arkadaşlar, direnen İşçi Sınıfımız
salonumuza gelmeye devam ediyor. Kendilerinin saat 11.00’de
eylemleri olduğu için yeni gelebildiler. 11 yıldır haklarını alamayan ve Devrimci Nakliyat-İş Sendikası öncülüğünde, aynı zamanda sarı sendikacılığa karşı, Türk Metal’e karşı da bir Direniş
sergileyen Uzel İşçileri aramızda. Hoş geldiniz, diyoruz.
(Alkışlar… Slogan: İşgal Grev Direniş Yaşasın Nakliyat-İş… Alkışlar…)
Nurullah Efe (Ankut) Yoldaş: Biz de Uzel İşçisi kardeşlerimize hoş geldiniz, diyoruz.
Ürettiğiniz traktör, hatırladığım kadarıyla Massey Ferguson’du.
(Alkışlar…)
Evet arkadaşlar. Ben Konyalıyım. Konya’da en tutulan traktördü Ferguson’lar. Düz arazide köylümüze çok büyük katkılar
sağlıyordu, verim sağlıyordu. Yüksek tekerlekli Enter (Enternasyonal), Romanya’dan ithal edilirdi ve benzeri Fordson gibi traktörler, Konya’nın düz arazisine uygun değildi. Hem çok yakarlardı, hem de verimli değillerdi, arıza yaparlardı. Ama Massey
Ferguson’lar hem hemen hemen hiç arıza yapmaz, hem de yakıtı
çok tasarruflu kullanırlardı. Köylümüzün en tuttuğu traktördü.
Ne yazık ki işte böyle iyi ürünler üreten, ortaya koyan fabrikaları
batırıyorlar, İşçi Sınıfımızın da haklarını gasp ediyorlar bu arada,
bu vurgun ve soygun düzeninde.

AKP’giller’in halklarımıza yaptığı kötülükler
bitmek bilmiyor
Tayyipgiller’in kötülüklerine dönelim isterseniz; halklarımıza yaptığı ihanetlere, zulümlere bakalım biraz da. Zamanımız
pek yok, arkadaşlar, tek bir gazetedeki haberlerle bu işi görelim,
bunların ihanetlerini de, zulümlerini de görelim. 15 Kasım Cuma’nın Sözcü Gazetesi’ne bakalım.
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Bunlar insana düşman olduğu gibi, doğaya da düşman biliyorsunuz. Dağlarımızı, ovalarımızı, akarsularımızı kirletiyorlar,
kurutuyorlar, ormanlarımızı katlediyorlar. Kaz Dağları’nda son
açıklanan rakama göre 347 bin ağaç kesmişler. Ben daha önce de
söyledim, bir yaprağın bile koparılmasına kıyamam.
Yine ne diyor Hz. Muhammed: “Yarın öleceğini bilsen bile
bugün ağaç dik.”
Yani ağaca, doğaya bu denli önem veren bir önder ama bunlar
talan ediyorlar. On milyonlarca ağaç kestiler 17 yıldan bu yana.
Bir de insanları kandırıyorlar; buraya, şuraya şu kadar milyon
fidan diktik... Yok öyle bir şey. Kaldı ki onu yapsalar bile o ağaçların yeniden büyümesi, eski ekosisteme yani hayvanıyla, doğasıyla, bitkisiyle eski haline gelmesi yüz yılı alıyor. Hele ağaç çam
ağacıysa olgunlaşması yüz yıl sürer.
İşte Gümüşhane’de, arkadaşlar; Dipsiz Göl.

On iki bin yıllık gölü Valinin ve Bakanlığın izniyle, (gazete
haberini göstererek -yn.) burada işte; Roma İmparatorluğu zamanında Doğu Roma Komutanı hazinelerini gömmüştür, dibinde
hazine var, diyerek katlediyorlar. Önce suyunu boşaltıyorlar sonra iş makineleriyle gölü kazıyorlar ve on iki bin yıl sonra gölü
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işte burada görüldüğü gibi (gazetedeki fotoğrafta Dipsiz Göl’ün
son hali gösterilmektedir -yn.) kara bir çukur haline getiriyorlar.
Bunların Tarihe de saygıları yok hiç.
Dinleyiciler: Hazine falan da yok, bir şey çıkmıyor içinden.
Nurullah Efe (Ankut) Yoldaş: Evet, bir şey de çıkmıyor
içinden.
Dinleyiciler: Çukuru da dolduruyorlar tekrar. Dümdüz arazi
şu anda.
Nurullah Efe (Ankut) Yoldaş: Arazi evet, arazi, arkadaşlar.
Gölü ortadan kaldırdılar, doğa harikası yok oldu gitti. Hiçbir acıma duymuyorlar.
Ama dedik ya; vicdanları, merhametleri yok olmuş bunların
ya da vicdan hiç teşekkül etmemiş bunlarda, oluşmamış. 3-12
yaş arasındaki kritik eşiği heba etmiş bunlar. İnsani hiçbir değer yüklenmemiş bunlara. Sadece para, mal mülk edinme hırsı
öğretilmiş; onu elde edebilmek için de yalan, hile, dümen her
şey mubah gösterilmiş ve önemli gösterilmiş. Dini kullanmaları
da sadece siyasette bir araç, halkı kandırmakta kullandıkları bir
araç. Kur’an’ın deyişiyle; insanları Allah ile aldatıyorlar.
Yoksa gerçekten hesap gününe, din gününe, ahiret gününe
inanan bir insan hiç, bir kuruş bile olsa, kamu malı çalabilir mi?..
Çalamaz. Ama bunlarda öyle bir inanç yok. Rahmetli Yaşar
Nuri Öztürk; “Bunların Müslüman sıfatıyla cenaze namazı bile
kılınmaz.”, dedi. “Gittikleri camide namaz olmaz.”, dedi. Çok
haklı…
Bir cihat savaşında bile bir çift pabucu çantasına kendi şahsi
malı olarak aşıran, koyan bir Müslümanın, şehidin cenaze namazını kılmıyor Hz. Muhammed. Ölüyor kaldı ki o savaşta. Kılmıyor. Anlatmıştım; sahabe şaşırıyor. Ey Allah’ın Resulü, şehidin
cenaze namazını niye kıldırmıyorsunuz, diyorlar. Açın çantasına
bakın, diyor. Sırt çantasına bakıyorlar, bir çift pabuç. Öldürdüğü
bir Yahudiden almış, hemen aşırıp çantasına koymuş.
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Oysa ne yapılır cihatta?
Tüm ganimet mallar ortaya konur. Beşte biri tüm Müslümanların ortak malı olarak ayrılır, beşte dördü o savaşa katılan gazilere pay edilir.
Yahu, bir çift pabuç için cenaze namazı kıldırmıyor Hz. Muhammed. Şimdi bunların aşırdıkları para, Abdüllatif Şener’in
deyişiyle; yüz ila yüz yirmi milyar dolar sırf Tayyip’in ve yakın
çevresinin aşırdığı. Tüm taraftarları aynı hırsızlığı yapıyorlar,
kamu malı hırsızlığını.
İşte o bakımdan biz ne dedik bunlara 2005’ten bu yana?
Bunlar normal siyasi parti falan değil, çıkar amaçlı bir suç
örgütü, dedik. Bunların dindarlığı sahtekârlıktan ibaret. Kriminal bir örgüt bunlar, dedik. Çıkar amaçlı bir haydutluk örgütü,
dedik. Mahkemelerinde de diyoruz hırsızlıklarını ortaya koyduktan sonra. Onların Hâkimleri, Savcıları da bir şey diyemiyorlar.
Avukatları da bir şey diyemiyorlar. Ancak bizi cezalandırıyorlar.

Devrimcilik cesaret ister
Korkacak mıyız onların cezalarından?
Yok arkadaşlar. Korku bizim kitabımızda yazmaz! Korkan
adam devrimci olamaz, halkçı olamaz!
(Alkışlar…)
Cesaret ister devrimcilik, siyasi mücadele!
Buna son günlerde yaşananlardan bir örnek vermek istiyorum. Bolivya’da kendini sosyalist olarak tanımlayan bir devlet
başkanı vardı, değil mi arkadaşlar? Evo Morales. Halkçı girişimlerde bulundu, halkın hayatını kolaylaştırdı, pek çok reform yaptı
ama bu, Parababalarının işine gelmedi. Başta Amerika’nın işine
gelmedi ve ona karşı satın aldığı hainler vasıtasıyla bir kampanya
başlattı. Diktatördür vs. diyerek ve sonunda ordudan da askerlerini satın aldı, polisleri satın aldı bizim FETÖ generalleri gibi
hainlerden derleşik silahlı bir güç oluşturdu ve onlara ültimatom
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verdirdi Morales’e; istifa et, diye. İstifa etti o da. Onların buyruğuna uydu. Meksika’da değil mi şu anda?
Dinleyiciler: Evet.
Nurullah Efe (Ankut) Yoldaş: Meksika’da, arkadaşlar. Ama
halkı direniyor, halkı onu savunuyor. Demek ki, gerçek bir devrimci olabilmek için gerekli olan yüreğe, cesarete sahip değilmiş.
Devrimci kavgada öyle anlar gelir ki; ölmeniz gerekir ya da
ölümü göğüslemeniz gerekir. İşte onu yapamadığınız anda bitersiniz. Onu yapamadı Morales. O sebeple de şu anda bitmiş durumda. Namuslu Meclis Başkanı var devrimi savunan şu anda Bolivya’nın, Milletvekilleri var ve Halk var; onlar savunuyorlar devrimi. Onlar mücadele ediyorlar Amerikan Emperyalizmine karşı, o
haydut devlete karşı ve onların hain işbirlikçilerine karşı. Eğer o
satılmışların buyruğuna uymasaydı Morales, direnseydi zafer kazanacaktı. Şimdiye kadar kazanmış olacaktı zaferi. İşte hayat böyle, arkadaşlar. Yani ölümle her an göğüsleşmeyi, yüz yüze gelmeyi
göze alamazsanız; devrimci önderim, diye ortaya çıkmayacaksınız. Çünkü davaya kötülük edersiniz, zarar verirsiniz.
Devrimci kavgada yeterli cesarete sahip olmayan pek çok arkadaş tanıdım. Onlara hiç kızmadım, hep acıdım onlara. İnsan ille de
cesur olacak diye bir şart yok. Bu insanın doğasından kaynaklanır,
eğitiminden, yetişmesinden kaynaklanır. Anne karnından itibaren
ergenlik yaşına gelinceye kadarki süreçte onun yapıp ettiklerinden, yaşadıklarından, aldığı değerlerden, benimsediği önderlerden
kaynaklanır cesaret durumu. İnsan korkuyorsa elinde değil. Korkabilir… Hep acıdım onlara ama haddini bilecek korkan insan da.
Korkuyorsa; korkuyorum, diyecek. Kendini başka türlü satmaya
kalkmayacak, hele önderlik iddiasında bulunmayacak hiç.
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Cesaret bizim için bir vatandır
Ne dedik, arkadaşlar?
Cesaret bizim için bir vatandır, dedik değil mi?
Cesaret vatanına sahip olmazsanız, vatan yaptığınız coğrafyayı da savunamazsınız, düşünce dünyanızın içinde var olduğu dilinizi, anadilinizi de savunamazsınız. O bakımdan bir kavgadan
korkmuş olarak ayrılmaktansa, başım önde olarak ayrılmaktansa
ölmeyi hep yeğ tuttum.
Hatırlarsınız, Sevrci Soytarı Sahte Sollarla kavgalarımız oldu
bir zaman. Bize siyaset yasağı uygulamaya kalktılar, değil mi?
Size siyaset yaptırmayacağız, dediler. On yedi grup bize karşı
ültimatom veren bildiriler imzaladı. On yedi grup. Bunlar bir, biz
on yedi grubuz, bunları sol ortamın dışına atarız, dediler. Ama
fena halde yanıldılar. Bilmiyorlardı, tanımıyorlardı bizi.
Kıvılcımlı’nın öğrencilerini, devamcılarını, savunucularını
dünyada hiçbir güç korkutamaz, sindiremez, yıldıramaz!
(Alkışlar…)
İşkencecilere bile işkencehanede meydan okuyor değil mi
Sansaryan Han’da Kıvılcımlı Usta…
Telaş içinde kor dolu mangalı deviriyorlar; emniyeti yakacağız diye paniğe düşüyorlar.
Ne diyor Kıvılcımlı?
“Ne haliniz varsa görün, elinizden geleni ardınıza koymayın.”, diyor. İşkenceciler panikliyor ama Usta’mız dimdik ayakta.
Sevrcilerle o kavgalı günlerde açıklamalarımız oldu bizim
değil mi?
Ne dedik o açıklamalarda Yoldaşlarımıza?
Nerede, ne zaman, kaç kişi olursak olalım, biz hiçbir şekilde
kendini sol olarak tanımlayan insanlara saldırmayız. Ama onlardan bir saldırı gelirse kavgaya girmekten de çekinmeyiz ve asla
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girdiğimiz hiçbir kavgadan başımız önde ayrılmayacağız, ayrılmayız. Başımız dik olarak ayrılacağız, dedik.
Bu yöntemi uygulayınca da pratikte, Sevrciler ne oldu?
Hep yenilgiye uğradı karşımızda. Sayılarının çok olmasına
rağmen yenilgiye uğradılar.
En son Siyasal’da, Bekir Çoşkun’la birlikte Doğan Yoldaş’ımızın yapacağı bir konferansı engellemeye kalktılar.
Av. Doğan Erkan: Hukuk’ta.
Nurullah Efe (Ankut) Yoldaş: Hukuk’ta evet, Hukuk’ta.
Yan yana olunca ben karıştırıyorum bazen, evet. Saldırdılar ve
aldıkları cevap karşısında birbirlerini ezerek kaçtılar, kantine sığındılar, masaların altına saklandılar. Acıdık onlara. Yine Sarıgazi’de aynı durumla karşılaştılar. Baktılar ki sökmeyecek çakallık,
vazgeçtiler.
Zaten şu anda da bitkisel hayattalar, değil mi?
Adları kaldı sadece. Yok oluşun arifesindeler. İdeolojileri
çökmüştü çünkü, o yüzden var olma hakkını kaybettiler. Ne bir
eylemlilikleri kaldı, ne bir siyasi tavırları, tutumları, açıklamaları…
Bir Dinleyici: Suriye’de ABD’nin silahlı gücü oldular Hoca’m.
Nurullah Efe (Ankut) Yoldaş: Evet, yerel müttefikimiz, diyor AB-D’liler bunlara, değil mi hâlâ?
En son, Amerikan Savunma Bakanı Mark Esper, onları desteklemeye devam edeceğiz, diyor Tayyip’in yüzüne karşı.
Trump da ne diyor?
Sizle de iyi ilişkiler kurmak istiyoruz, yerel gücümüzle de.
YPG’yle de ilişkilerimizi sürdüreceğiz, diyor. Çünkü BOP’u hayata geçiriyor adam.
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NATO, Türk Ordusu’nun içini boşaltmış
AB-D, BOP Planını açıklayalı kaç on yıl oldu. Ortadoğu’da
yirmi iki ülkenin sınırlarını değiştireceğim, dedi. Benim çıkarlarıma uygun şekilde yeniden çizeceğim, dedi. Haritasını da yayınladı. E, onu uyguluyor.
Irak’ı üçe böldü mü?
Böldü.
Libya’yı böldü.
Suriye’yi bölmek istiyor ve arkası devam edecek.
Arkasından İran’a, Türkiye’ye gelecek sıra.
Yani adamın stratejisi belli. Net bir şekilde onu uyguluyor.
Peki, Kaçak Saraylı Tayyip’in bir stratejisi var mı? Türkiye’nin bir stratejisi var mı? NATO’nun da, Tayyipgiller’in de,
FETÖ’nün de darma duman ettiği, tarumar ettiği Türk Silahlı
Kuvvetlerinin bir stratejisi var mı?
Yok.
Şu anda ne yapıyor Suriye’de? Ne yapmak istiyor?
Yok… Herkesin bir stratejisi var, orada bulunan askeri güçlerin ama Türkiye’nin bir stratejik hedefi yok. ABD’ye vekâlet
savaşı yapıyor. Güya beraber devriyeye çıkıyorlarmış, Rusya’yla
devriye çıkıyorlarmış… Hani yine alaturka şarkıda dendiği gibi;
“Elden ele gezen güle dön”dürülmüş Türkiye. Bu hale düşürdüler.
NATO içini boşaltmış Türk Ordusu’nun. Ruhlarını boşaltmış,
akıllarını ve cesaretlerini yok etmiş. Kendini feda edecek komuta
kesiminden bir tek kişi bırakmamış. Olayları görüp değerlendirecek de kimseyi bırakmamış.
Ama sen insanlık düşmanı emperyalist haydudun sapık, sarhoş
generalinin karşısında esas duruşa geçersen, insanlığını ayaklar
altına alırsın. Artık Komutan olma, Asker olma sıfatın yok olur.
İşte bizim NATO ordusu Generalleri de aynen böyle olmuş. Sü41

müklü FETÖ’yle, gölgesinden korkan Tayyip onları tarumar etti.
Bir teki direnebildi mi?
Direnemedi. Orduevine girdi hedef seçtiği adamı aldı, kışlaya
girdi istediğini aldı. Evine girdi istediğini aldı. Kozmik Odası’na,
bilmem nesine girdi, istediğini aldı.
Bostan korkuluğu İlker Başbuğ da utanmadan ortalıkta dolaşıyor; Atatürkçülük vs. bilmem ne diye güya kitaplar yazıyor.
Bir tek satırı bile okumaya değmez onların. Ya sen ne anlarsın
Mustafa Kemal’den.

Mustafa Kemal düşmanı
Amerikancı Menderes ve aynı yolun yolcuları
Av. Sait Kıran Yoldaş: Demokrat Parti’yi savunuyor. 27 Mayıs’a düşman Hoca’m.
Nurullah Efe (Ankut) Yoldaş: 27 Mayıs’ın oluş biçimine de
karşı. Demokrat Parti kim yahu?
Bizzat Menderes; Mustafa Kemal’i kastederek; “O sarhoş nereden bulmuş parayı da İş Bankasına vermiş.”, diyor. Açıkladık
bunu biliyorsunuz kaynağıyla, Menderes’in kuzeninin duyumuyla yazdık. Adı neydi? Rıfat Kadızade. Yazdığı broşürde açıkça
anlatıyor…
Aynı Tayyip gibi, CHP’nin İş Bankası’ndaki hisselerine el
koymak istiyor da; “Efendim o Mustafa Kemal’in. Oraya kendi özel parasını yatırmasıdır. Ona el koyamayız.”, diyorlar da,
aynen dediği bu: “O sarhoş parayı nereden bulmuş?”, diyor.
Şimdi Tayyip de: “İki ayyaş”, diyor. Bunlar aynı kafadaki Kuvayimilliye düşmanları.
Menderes Meclise bile danışmadan, 4500 kişilik Tugayı Kore’ye gönderdi Amerika’ya yaranmak için, şirinlik yapmak için.
1350 vatan evladı yok yere, Amerika’nın emperyalist çıkarları
uğruna, binlerce kilometre ötede, Kore’de toprağa düştü. Meclise
bile danışmadı. Amerika da ödüllendirdi bunu; NATO’ya soktu.
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O da ahlâksız, arkadaşlar. İstanbul Emniyet Müdürünün karısı
Suzan Sözen, değil mi Mustafa Arkadaş, yazar falan da geçinir,
açıkça düşüp kalkıyorlar beraber. Menderes evine geldiği zaman,
kadın penceresinin dışına çiçek saksısını koyuyor yani şu anda
evim dolu mesajı veriyor. Menderes’in İstanbul Emniyet Müdürü olacak, aşağılık pezevenk de evine girmiyor, giremiyor; Menderes denen ahlâksız işini bitirinceye kadar. Bazen de arabasını
evinin önünde görüyor, makam arabasını, giremiyor. Bu aleni…
İkisi de evli yahu… Yüzüne tükürülecek adam değil mi bu?
Mustafa Şahbaz Yoldaş: Bir ilişkisi daha var Hoca. O da
evli.
Nurullah Efe (Ankut) Yoldaş: O da evli. Şey…
Mustafa Şahbaz Yoldaş: Ayhan Aydan.
Nurullah Efe (Ankut) Yoldaş: Ayhan Aydan. Operacı değil
mi? Opera sanatçısı. “Türk Beşleri” denen Ferit Alnar’ın da eşi.
Onunla da düşüp kalkıyor. İşte Yassıada’da bebek davası falan
dendi ya. O, aklımda kaldığı kadarıyla Ayhan Aydan’ın doğurduğu ve ölen bir çocuk. Yahu insan sefaleti bunlar…
Bakanlar Kurulunu oluştururken Menderes, ABD’nin Ankara
Büyükelçisine soruyor; “Dışişleri Bakanı olarak kimi atayayım?
Fatin Rüştü Zorlu aklımdan geçiyor, ABD Dışişlerine uygun mu
bir sorun.”, diyor.
Ankara Büyükelçisi soruyor, onlar da; uygundur, bizi temsil
eder, diyorlar, atama yapıyor.
Bu adam böyle bir hain yahu, böyle bir alçak.
Ölmüş insanların arkasından kötü konuşma geleneğimiz yok
bizim ama bunlar siyasi kimlikleriyle değerlendiriliyor. Bu bakımdan, o kimliklerini ortaya koymamız gerekir.
Tayyip’in Menderes’i savunması da anlaşılır, aynı yolun yolcuları çünkü. Ama İlker Başbuğ denilen bostan korkuluğu, o da
savunuyor. Yukarıda da değindiğimiz gibi, 27 Mayıs Politik Devrimi’ne de karşı özünde.
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27 Mayıs, TSK’nin yaptığı
en büyük Politik Devrimdir
1923’ten bu yana Türk Silahlı Kuvvetlerinin yaptığı en büyük devrimdir 27 Mayıs Politik Devrimi. 1961 Anayasası, Türkiye’nin en ileri anayasasıdır. Sosyalizmin önündeki bentleri
kaldırıyor. Sosyalizm falan getirmiyor ama sosyalist düşüncenin
ve mücadelenin önündeki engelleri kaldırıyor. O anayasaya göre
Kuvvetler Ayrılığı hayata geçiyor, Anayasa Mahkemesi kuruluyor. Sendikalar yasası geçiyor. İşçi Sınıfımız işverenler karşısında, patronlar karşısında eşit bir taraf olarak oturup ücret pazarlığı yapabiliyor, toplusözleşmeler imzalayabiliyor. Grev hakkını
tanıyor 1963’deki iş yasasıyla. İlk defa grev hakkına kavuşmuş
oluyor İşçi Sınıfımız.
Sen grev yapamazsan, fiili bir harekette bulunamazsan ne dersen de, patron hakkını vermez senin. Ama sen de eylemli gücünü
ortaya koyacaksın ki, patrona bir dayatmada bulunabilesin.
Düşünceler, tek başlarına hiçbir zaman maddi bir güç oluşturmazlar. Ama onlar insanlar tarafından benimsendikleri anda
maddi bir güce dönüşürler. Doğrulukları oranında etkileri artar
ve insanlar o düşüncelerin yönlendirmesiyle savaşa girerler, zaferler kazanırlar.
O anayasayı hazırlayanlardan biri de kimdi, arkadaşlar? Geçenlerde kaybettiğimiz saygıdeğer bilim insanı, Anayasa Hukukçusu Prof. Mümtaz Soysal, değil mi arkadaşlar?
Bir ara Dışişleri Bakanlığı da yaptı. 12 Mart Faşist Darbesi
zindana da attı onu. Sosyalist düşünceye sahip bir insan Mümtaz
Soysal. Kendini sosyalist olarak adlandırır.
Dışişleri Bakanı olduğu zaman, Amerikan Emperyalistleri aynen şu değerlendirmede bulunuyorlar; “Mümtaz Soysal Amerikan çıkarlarını savunmaz, Türkiye’nin çıkarlarını savunur.”
Demek ki arkadaşlar, daha başka Dışişleri Bakanları, daha farklı Dışişleri Bakanları öncelikle kimin çıkarlarını savunuyorlar?
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Amerika’nın çıkarlarını savunuyorlar.
Böylesine namuslu bir bilim insanıydı, Mümtaz Soysal.

27 Mayıs Politik Devrimi’ni
bizden başka savunan kalmadı
27 Mayıs’a kadar devrimcilerin sayısı Türkiye’de birkaç yüzü
geçmezdi. Birkaç yüz kişi… Onu da ikide bir, üç-beş, on yılda
bir Parababaları bir tırpan vurup zindana doldurdular mı, beş on
sene zindanda tuttular mı, tamamdı; sosyalist düşünceleri hapsederlerdi ve yayılmazdı toplumda. Devrimci, sosyalist, komünist
dendi mi, bilinçsiz cahil halkımız, sanki uzaydan gelmiş başka
bir yaratık gözüyle bakar, tahayyül ederdi. Ama 27 Mayıs o bendi ortadan kaldırınca, çığ gibi gelişti sosyalist hareket.
Bu ne sayesinde oldu?
27 Mayıs Politik Devrimi’nin getirdiği, sınırlı da olsa özgürlük ortamı sayesinde oldu. O yüzden biz bunu ısrarla bilinçlice
savunmalıyız.
Bizden başka savunan kalmadı, değil mi arkadaşlar?
Kalmadı.
Niye?
Anlayamıyorlar çünkü. Asker yaptıysa darbe…
Asker yaptıysa darbe oluyorsa; o zaman Birinci Kuvayimilliye de darbe.
Mustafa Kemal ve Bandırma Vapuru’yla yola çıkan 19 arkadaşı gidince, Anadolu’ya geçince başkaldırmadılar mı İstanbul
hükümetine ve Halifeye?
Başkaldırdılar.
E, o da bir darbe. Onu da asker yapıyor. Ona akılları ermez,
kavrayamazlar.
Bir hareket darbe mi devrim mi, ilerici bir hareket mi gerici
bir hareket mi? Neye göre değerlendiririz biz?
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Kimin yaptığına göre değil, hangi zümrenin, hangi gücün
yaptığına göre değil. O hareket kimden ne götürdü, kime ne sağladı, hangi sosyal sınıflara ne getirdi, hangi sosyal sınıflara zarar
verdi, ona bakarız. Ölçütümüz budur.
E, şimdi bu; hem İşçi Sınıfımıza, hem halkımıza örgütlenme
ve düşünce özgürlüğü getirmiş, hak arama yollarını açmış. E, o
zaman bu Politik bir Devrim.
Ve Finans-Kapitalistler, Parababaları bundan zarar görmüş,
onlar rahatsız olmuş, onlara zarar vermiş, onların çıkarlarına dokunmuş. E, Politik bir Devrim bu.
Asker yapsın, sivil yapsın bunun bir önemi yok ki. Onu yapanlar da halk çocukları ama bunu kavrayamazlar. Kafa mekanik
çünkü onlarda.
Bunların kafaları metafizik mantığa ayarlı. Zavallılar yani.
İnsanların üzerindeki üniformaya bakarlar, ona göre değerlendirirler. Bunların da çoğu kallavi aydın sayar kendini değil mi?
Aydın geçinir.
27 Mayıs’ın getirdiklerini yok etmek için Amerikancı faşist
generaller, CIA’nın yönetiminde art arda on yıl arayla iki faşist
darbe yapmışlardır. 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 Faşist Darbelerini yapmışlardır. Kenan Evren çok açık söylüyor ya, 12 Eylül
Faşist Darbesinin Amerikancı haini; “61 Anayasası bize çok bol
geliyordu; onun içinde oynayıp duruyorduk. Onu daraltacağız,
daralttık. Daraltmamız lazım.”, diyor. Bu kadar açık itiraf ediyor
yaptıkları namussuzluğu. Ama buna rağmen bizde aydın geçinenler anlayamaz.
Kıvılcımlı Usta ne diyor bunlar için?
“Bırakalım yarım aydın olmayı, onlar çeyrek aydın bile
değiller”, diyor.

Zavallılar hep. Bir defa sınıflarüstü değerlendirmeler yaparlar, sınıflarüstü siyaset yaparlar. Yahu sınıflarüstü bir siyaset, bir
değerlendirme yaptığın anda, sen toplumdan, hayattan koptun
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demektir. Söylediğin her şey yakıştırma demektir. Çünkü altı bin
yıldan bu yana dünyada, çıkarları ve durumları birbiriyle uzlaşmayan, farklı ve savaş halinde olan sınıflardan oluşmaktadır toplumlar.
Zaten siyaset demek, ne demektir Lenin Usta’nın dâhiyane
tarifiyle?
“Sınıflar arasındaki savaş” demektir.
Sen sınıflardan kopardığın anda, siyaset kalmaz ortada. Yaptığın, hayalhanende uydurduğun safsatalardan ibaret olur.
Bizim dışımızda sınıfa dayalı siyaset, devrimcilik yapan var
mı?
Yok.

AKP’giller’in sınıfsal karakterini
ilk günden gören de gösteren de biziz
Tayyipgiller’i biz ilk günden itibaren netçe gördük, gösterdik.
Niye?
Çünkü bunlar, Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının siyasi plandaki temsilcileridir. Hikmet Kıvılcımlı’nın teorisi bu
ışığı tutuyor. Bunların bütün özlemi, kayıtsız şartsız egemen oldukları Ortaçağ’ın ümmetçilik çağına dönebilmektir. Ortaçağ’ın
o karanlık günlerinde, Holivut korku filmlerindeki vampirler gibi
toplumun kanını emerek yaşamak ister bunlar. Halkları hayâsızca sömürmek ister, dini de araç olarak kullanır. Çünkü Ortaçağ
ümmetler çağıdır. Doğu toplumları İslam ümmeti, Batı toplumları Hıristiyan ümmeti. O yüzden bunlar hep ümmetçilik konağının
özlemi içindedir. Bu özlemleri bitip tükenmez, değişmez bunların. Ümmetçi oldukları için kendiliklerinden vatansız ve milletsizdirler; hiçbir ulusal değer taşımazlar.
Ne derler bunlar?
“Bizim vatanımız, yeryüzünün herhangi bir bölgesinde seccademizi serdiğimiz yerdir.”
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Tabiî bunların kıldığı namaz da Kur’an’ın emrettiği, Hz.
Muhammed’in örneklediği namaz değildir. Hz. Muhammed’in
Maun Suresi’nde lanetlediği güruhtur bunlar.
Ne diyordu orada?
“Vay haline o namaz kılanların/dua edenlerin ki,
“Namazlarından, dualarından gaflet içindedir onlar.”

Bunlar aynı zamanda kararlı bir şekilde doğaları gereği laiklik düşmanıdırlar. Muaviye-Yezid dincisidir bunlar.
Ne demektir Muaviye-Yezid dincisi?
Kur’an ve Hz. Muhammed’in İslam dinini savunan değil,
onun tam karşıtıdır. Onu maske edinerek vurgun yapan, saraylarda yaşayan, halkı sömüren sahtekârlar dinidir Muaviye-Yezid
dini.
Din adına, Hz. Muhammed’in; “Dünyada en çok sevdiğim
insan”, dediği Hz. Hüseyin’i ve onun kanını taşıyan 23 kişiyi ve
onun yoldaşlarıyla birlikte 72 kişiyi, günlerce aç ve susuz bıraktıktan sonra Kerbela’da işkenceler içinde katledenlerin dinidir
Muaviye-Yezid dini.
Günümüzdeki temsilcileri de aynıdır. Durup dinlenmeden
hırsızlık, yolsuzluk ve ihanet yapıyorlar ve bunu da din ambalajıyla ambalajlamaya, paketlemeye, boyamaya, cilalamaya, sarıp
sarmalamaya çalışıyorlar. İnsanlarımızı kandırmaya çalışıyorlar.
Bunların laik olmalarına hiçbir şekilde doğaları gereği imkân
yok. Olamazlar. Demokrat da olamazlar.
Tayyip açıkça söylemedi mi, arkadaşlar; “Demokrasi benim
için bir tramvaydır”, demedi mi? “Gideceğiniz yere kadar binip
gidersiniz o tramvaya, gideceğiniz yere varınca da bırakıp terk
edersiniz.”, dedi.

İslam’da Halifelik yok, Şûra var
Şimdi bu adamı hâlâ demokrat diye yutturmaya kalkan sahtekârlar, dünyanın en aşağılık insanları değil mi?
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Bir de karşılarındakini Allah’la yarıştırıyorlar. Biz Allah’ı
temsil ediyoruz, karşımızdakiler Allah düşmanları, diyorlar. Bakın, namussuzluğa bakın! Yezid’in ve onun askerlerinin, onun
Valisinin iddiası da aynıydı, Kerbela’da Hz. Hüseyin ve yoldaşlarını katlederken. Halifeye biat etmedi, Muaviye’ye-Yezid’e
biat etmedi, o sebeple de dinden çıktı. Ben de o sebeple onları
katlettim, dedi.
Yahu İslam’da “Halifelik” diye bir şey yok. Bu, sonradan uydurulmuş bir şey. Papalık yok İslam’da. Halifelik de yok. Şûra
var; yani halkın görmüş geçirmiş, güngörmüş insanlarının oluşturduğu Şûra var. Onun vereceği kararlar doğrultusunda da toplum yönetilir. Bu var. Halifelik diye bir şey yok.
Savaşta bile mesela Bedir Savaşı’nda, Hz. Muhammed diyor
ki; “Şurada karşılayalım Mekkeli müşrikleri, şu savaş düzeniyle
onlara cephe tutalım.”
Ama savaşta deneyimli sahabeler ne diyor?
Biri; “Ya Resulullah, bu Allah’ın sana bildirdiği bir emir mi,
yoksa senin kendi düşüncen mi?”, diyor.
Hz. Muhammed; “Benim kendi düşüncem”, diyor.
O zaman anlatıyor Sahabe. Diyor ki; “Burada bir cephe kurar,
burada savaşırsak, şu şu şu noktalarda biz dezavantajlı oluruz.
Müşrikler daha avantajlı duruma geçerler ve savaşta daha üstün
hale gelebilirler.”
“E, peki ne yapmalıyız?”, diyor Hz. Muhammed.
“Şu bölgede yani burada değil de farklı bir noktada onları karşılamalıyız. Şu şekilde bir savaş düzeni kurmalıyız.”, diyor.
“Tamam” diyor Hz. Muhammed. Onun dediğini uyguluyor.
Dahi bir komutan olmasına rağmen burada tamamen objektif düşünüyor. Yani durum böyleyken İslam’a halifelik yakıştırmasında bulunuyorlar.
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Kur’an’ı anlamadan okumak mekruhtur
Benim daha önce de sizlere söz ettiğim İlahiyatçı Hüseyin
Atay var. Ankara İlahiyatçılarından, Profesör. Arapçayı çok iyi
bilen, Kur’an Arapçasına tamamıyla hâkim bir kişi. Bağdat’ta
liseyi bitiriyor ve yine orada ilahiyat fakültesinden de birincilikle mezun oluyor. Açıkça diyor ki; “Kur’an’ı anlamadan okumak
mekruhtur. Mekruh bir iş yaparak sevap kazanılmaz.”
Okuyayım birebir:
“Kur’an’ın düşünülmeden, anlamadan okunulması mekruhtur. Mekruh olan şeyin sevabı olmaz. Çok sevap almak
Kur’an’ı çok okumakla değil manasını anlamak, düşünmek
ve uygulamakla olur.”

Ne kadar önemli, değil mi arkadaşlar.
Yani okuyup, anlayıp, düşünüp uyguladığın zaman aklını
devreye sokuyorsun, aklını kullanıyorsun.
Ama öbür türlüsü, anlamadığın bir dildeki metinleri tekrarlamak, bunun ne faydası olur insana?
Ömür boyu, bir insan günde diyelim on saat o şekilde Kur’an
okusun, tek kelimesini anlayabilir mi Kur’an’ın?
Anlayamaz.
Yahu ibadet bu mudur yani? Böyle bir ibadet olmaz.
Zaten ne diyor Kur’an?
“Apaçık anlayasınız diye, biz Kur’an’ı Arapça indirdik size.”,
diyor Arap toplumuna hitap ederken. Apaçık anlayasınız diye…
Bir de tecvitli okuma diye de bir şey var, o da Kur’an’ın anlamını tümüyle gölgeliyor.
Şimdi bu nereden geliyor?
O zamanın Arap şairleri (şiir çok yaygın o dönemde), hep
böyle makamlı okuyorlar şiirleri. İşte Kur’an’ın makamlı okunması da tamamen o geleneğin Kur’an’a sokulmasıdır.
Arap şairlerinin de böyle tecvitli dediğimiz yani şarkı gibi okumaları şiirlerini, aşağı yukarı bütün ilkel komünal toplumlarda var
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olan bir söyleyiş tarzıdır. Çünkü öğrenme psikolojine göre insanlar ölçülü, kafiyeli ve makamlı metinleri, nesirlere göre daha kolay
öğrenirler ve onları daha güçlü bir biçimde belleklerinde muhafaza
ederler. İşte bu bakımdan Gılgamış Destanı’ndan İlyada’ya kadar
bütün destanlar böyle okunur. Kur’an’da da aynı gelenek sürdürülür.
Fakat Kur’an yazılı bir metin halinde birleştirilip ve insanların anlamını açıkça anlamaları, kavramaları söz konusu olduğunda bu iş tersine dönüşür. Hele hele Hz. Muhammed sonrası
ve Arapça konuşmayan toplumlar için Kur’an’ın anlamını bloke
eden, onu gölgeleyen, anlamı geri plana atan bir yönteme dönüşür. Anlamını zerre miktarda anlayıp kavramayacaksın ama ölçülü, kafiyeli müzikal metinleri okuyup; “Ben ibadet ediyorum.”,
diyeceksin. İşte bu bizce kabul edilebilecek bir durum değildir.
İnsan emirler verirken, bir şey anlatırken, böyle tecvitli bir
söyleyiş kullanır mı yahu? Şarkı söyler gibi anlatılır mı bir şey?
Anlatılmaz, bu çok saçma bir şey.
İşte Kur’an’ın anlaşılmasını engelleyen en önemli şeylerden
biri de bu. Ölçülü, kafiyeli de yer yer Kur’an ayetleri. Öyle olunca, insanlar anlamadıkları ama kulağa hoş gelecek sözlerden oluşan bir söz yığını dinliyorlar.
Ama bu, Kur’an’ı anlamak değil, arkadaşlar, anlamak değil…
Anlamak için kendi dilinde okuyacaksın o metni ve kafa yorarak
okuyacaksın. Anlamak için çaba göstererek okuyacaksın.
Yakın çalışma yoldaşlarımız bilir, biz, herhangi bir ayeti aktarırken, on beş yirmi tane ayrı tercümeyi gözden geçiririz. O Sure’nin bütünlüğü içinde ve Kur’an’ın genel anlamının bütünlüğü
içinde en uygun çeviri hangisi ise aklımıza o yatar ve onu aktarırız.
Bir safsata daha var: Kur’an başka bir dile çevrilemez.
Çevrilemez olur mu? Çevrilemeyen bir metin olur mu?
Sümer, Hitit tabletleri bile çevrildi. İşte Muazzez İlmiye Çığ
İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde on yıllar boyu çalışarak Samuel
Noah Kramer’le birlikte, çivi yazılı altı bin yıl önceki kil tablet51

leri bile çevirdi. Ölü bir dilin tabletlerini bile çevirdiler. 1400 yıl
öncesinin Arapçasıyla yazılmış Kur’an niye çevrilemesin? Niye
çevirmeden okuyalım?
Peki, madem çevrilemez, o zaman hiçbir şekilde anlaşılmaz,
kimse anlayamaz. Hoca, Hacı, Şeyh, Mele de anlayamaz madem
çevrilemiyor. Halk anlayamıyor, onlar nasıl anlıyor? Yani nereden baksanız saçmalık.
Çocuklarımıza eğitim veriyorlar, değil mi?
Ne yapıyorlar?
Önce Arap harfleriyle Kur’an’ın Arapça metnini okumayı öğretiyorlar.
E, okumayı öğrendi çocuk, ne yapacak? Ne yapacak?..
Sadece okuyacak.
Zaten en iyi okuyucuların okuduğu sureler internette var, açar
onları dinlersin. Kendin de istersen onları ezberleyerek okursun.
Yani ne kazanacaksın sen?
Arapçanın, Kur’an Arapçasının, gramerini tam öğrenmek istiyorsan; o insanın yıllarını alan bir şey. Bir dilin inceliklerini
bütünüyle öğrenmek.
Kitaplarını okuduğum ve saygı duyduğum ilahiyatçılardan
Arif Tekin var. Diyarbakırlı, Kulplu. Medrese eğitimi almış,
sonra da kendi çabasıyla ilkokulu bitirmiş. Dışarıdan İmam Hatibi bitirmiş ve İzmir 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazanmış. Kallavi profesörlerin çevirilerindeki dilbilgisi hatalarını
buluyor. Yani onlar, İlahiyat Fakültelerinin Profesörleri, onlar
bile tam olarak dilin inceliklerini kavrayamıyorlar. Bir kavramın,
farklı cümleler içinde, farklı cümle yapıları içinde geçişlerindeki
anlam nüanslarını ve farklılıklarını kavrayamıyorlar. Yani bu belki on yıl alacak bir şey tüm incelikleriyle öğrenmek.
Hatta Arif Tekin, Kur’an yazıcılarının-kâtiplerinin Kur’an’ı
yazıya geçirirken yaptıkları gramer hatalarını bulup çıkarıyor.
Şimdi buna gerek yok ki insanlarımız için. Bu işi yapmış, dün52

ya kadar Kur’an meali ortaya koymuş insanlar var. Bunları açıp
okusun insanlarımız, gençlerimiz, buradan işin aslını öğrenirler.
Kur’an ne diyor? Mesajı nedir Kur’an’ın? Buyruğu nedir?
Açarlar öğrenirler.

AKP’giller’in derdi
Kur’an dininin anlaşılması değil,
onu Muaviye-Yezid dinine çevirmektir
Ama Tayyipgiller’in, eğitimi Ortaçağcılaştıranların dertleri o
değil. Kur’an’ın ruhu anlaşılsın değil. Dertleri Hz. Muhammed
ve Kur’an dini anlaşılsın değil. Tam tersine; Muaviye-Yezid dini
ile bu çocukları şartlandıralım istiyorlar.
Şimdi bu çocukların şartlandırılmalarıyla ilgili eğitimi de ne
yaptılar?
Medrese eğitimine dönüştürdüler değil mi?
Milli Eğitim Temel Kanununu ve kuşa döndürülmüş mevcut
Anayasayı hiçe saydılar. Tevhid-i Tedrisat Kanununu zaten kökünü kazıyarak yok ettiler. Eğitimi dinsel eğitim haline getirdiler. O görüntüleri arkadaşlarımızdan rica edelim.
(Slogan: Şeriat Ortaçağdır…)
(Ekranda görüntü veriliyor. -yn.)
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Evet, arkadaşlar.
Kadıköy İmam Hatip Okulunda kız ve erkek öğrencileri de
ayrı sınıflara koymuşlar.

İşte yine sözünü ettiğimiz 15 Kasım tarihli Sözcü Gazetesi’nin birinci sayfa haberi: Öğrencilere takke dağıtmışlar. Resmin büyütülmüş halini gösterdi arkadaşlar.
Dinden anladıkları bu; sarık, cüppe, sakal, çarşaf, kara çarşaf,
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Arapçasıyla cilbab… Yani 1400 sene öncenin kültürü, kıyafeti,
geleneği. Bunların dinle bir ilgisi yok.
Ama bunların İslam’ın ruhuyla, içeriğiyle ilgileri olmadığı
için neye sarılıyorlar; takkeye, şalvara, sakala, cüppeye… Kendilerini öyle satmaya çabalıyorlar.

Kız ve erkek öğrencilerin ayrı eğitim görmesi
sağlıklı iletişim kurmalarını engelliyor
Biz de kenar mahalle çocuğuyduk. İlkokulda karma eğitim
gördük. Kızlarla erkekler yan yana eğitim gördük, mahallemizin
kızlarıyla beraber oturduk. Nasıl mahallede birlikte oyun oynuyorsak, okulda da eğitim öğretimi birlikte yaptık. Konya Karma
Ortaokuluna gittik. Mustafa, Metin Yoldaşlar da aynı Karma
Ortaokulunda okudular. Adı; Karma Ortaokulu, arkadaşlar. Ama
biz kenar mahalleden geldiğimiz için bizi kazma statüsünde değerlendirdiler ve öğlenci yaptılar. Öğlenci grupta hiç kız yok, tamamen erkekler. Karma eğitimi yapan sadece sabahçılar.
Mustafa Şahbaz Yoldaş: Sabahçılar karma eğitimdi. Ama
biz sabahçı olduğumuz halde sınıfımızda kız yoktu. Çünkü Almanca okuyan kenar mahalle çocuklarından oluşuyordu sınıfımız. Almanca okuyan 14-15 kadar kız öğrenci ise bir başka sınıfa kaydedilmiş; o sınıfın yarısı Almanca okuyor, diğer yarısı
İngilizce. Sırf sınıfımız karma olmasın diye böyle bir yöntem
bulmuşlar anlaşılan.
Nurullah Efe (Ankut) Yoldaş: Evet, sen de kenar mahalledensin, Sedirler’den geldin yani. Sen de kazma statüsünde değerlendirildin, o kapsam içine girdin.
Yani ne yazık ki, öğretmenlerimizin ilkelliğinden dolayı böyle bir uygulama yaptılar. Yoksa sabahçıları da, öğlencileri de karma yapsalardı hiçbir sorun yoktu.
Liseye gittik, adı üstünde: Konya Erkek Lisesi. Kız lisesi
ayrıydı zaten. Erkek lisesinde okuduk, orayı bitirdik. Sınıfımızda hiç kız yoktu. Fakülteye geldik buraya, İstanbul’a, Edebiyat
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Fakültesine. İnanın (gururlu, onurlu ve mesafeli bir kişi olarak
büyütüldüğümüzden, eğitildiğimizden); kız arkadaşlarla iletişim
kurmakta zorlandım, konuşmakta zorlandım. Yani yüzüm kızarırdı, ter basardı konuşurken; zorunlu konuşmalar yaparken. Ve
sınıfta kendimizi rahat hissedemezdik. Kız arkadaşlara nasıl hitap edeceğimiz, onlarla ne şekilde bir sağlıklı iletişim kuracağımız konusunda bir deneyimimiz, bilgimiz, öğrenimimiz yoktu.
Böylesine kötü sonuçlara yol açar sınıfların ayrılması, erkek
ve kız öğrencilerin ayrılması.
Bir de anlamadan kızlar da, erkekler de din eğitimi alıyorlar.
Ve bu neye yol açıyor?
“Dindar ve kindar nesil” yetişmesine yol açıyor değil mi…

Ülkemizdeki din eğitimi
insanlara güzel ahlâk vermiyor
Ve Türkiye’de her gün en az bir kadın, erkekler tarafından
öldürülüyor; cinayete kurban gidiyor. Artık tacizler, tecavüzler
bırakalım kadınlara yönelik olmayı, çocuklara kadar indi. Ensar’larda, tarikatlarda insanın kanını donduran tecavüzler oluyor.
İşte kitapları da çıktı “Badeci Şeyh’in Sır Odası”. Timur
Soykan’ın kitabı. İşte İsmail Saymaz’ın “Şehvetiye Tarikatı”
adlı kitabı.
Demek ki arkadaşlar, bu din eğitimi insanlara ahlâk vermiyor.
Hiçbir şekilde insanları dinin ahlâkıyla yüz yüze getirmiyor.
Nedir Kur’an’ın ve Hz. Muhammed’in buyruğu?
Yalan söylemeyeceksin, iftira atmayacaksın kimseye. Haksızlık yapmayacaksın, kul hakkı yemeyeceksin. Zina yapmayacaksın. Yok yere bir Müslümanı öldürmeyeceksin. Bir canlıya zarar
vermeyeceksin.
Bunlar tam tersini yapıyor. Çünkü din eğitimi değil ki bu. Bu
sahte dinin eğitimi...
Kendileri de durup dinlenmeden kin ve nefret kusuyorlar topluma.
57

İktidara gelmek ve iktidarda kalmak için
kendilerini emperyalizmin kucağına atarlar
Bu Kaçak Saraylı, nitelikli dolandırıcılık yapan şahıs, oylarının düşüşte olduğunu biliyor, yolun sonuna yaklaştı. Kendi
adamlarına da bir kurtuluş yolu olarak dillendirtti önce: Yüzde
kırk artı bir de Cumhurbaşkanı olmaya yeterli olsun, dediler. O
kadar oy alan da seçilsin, dediler. Kaçak Saraylı da başlangıçta;
olabilir dedi.
Ama muhalefet, burjuva muhalefeti tabiî: “Tayyip düşüşe geçtiğini gördü. Yüzde 50 olursa kaybedeceğini gördü. Bayır aşağı
gidiyor, o yüzden oranı aşağı çekti.”, deyince ne dedi Tayyip?
“Buradan size kemik çıkmaz”, dedi. Bir anda ters döndü.
Yani Meclisteki ana muhalefet dâhil burjuva partilerinin liderlerini köpek olarak nitelendirdi; “Buradan size kemik çıkmaz”, dedi. Yani bu kadar kötülük dolu ruhu…
Ama bu dincilerin başka türlü olması mümkün değil zaten.
Haindir de bunlar. Usta’mız, tâ 1969’da bunların içyüzünü
sergiliyor; “Kendi ülkesinde saltanat kuramayacağını anladığı gün, kendilerini emperyalizmin kucaklarına atarlar.”,
diyor. “Onlar sayesinde kendi ülkelerinde iktidara gelmeyi,
iktidarda kalmayı umarlar.”, diyor.

AKP’giller’i; CIA, Washington, Pentagon kuruyor
Aynen öyle olmadı mı, arkadaşlar? Amerikan devşirmesi değil mi Tayyip? Onun AKPgiller’i Amerikan projesi değil mi?
Aynen öyle. İşte en son kanıtları ortada apaçık duruyor. Merkez Parti Başkanı, o da dinci; Abdurrahim Karslı, Cem Özer’e
röportaj verdi. Sonra Merdan Yanardağ’a da röportaj verdi.
Onun da Tele-1’inde çıktı. İnternette ikisinin de videosu var.
İzlesin arkadaşlar. Tayyipgiller’in nasıl devşirilip, nasıl partiye
dönüştürüldüğünü çok net anlatıyor. “Benim evimde toplantılar
yapıldı”, diyor. “Benim kendi evimde”, diyor A. Karslı. Abdur58

rahman Dilipak buna tanık; inkâr da etmiyor. Tayyip ABD’lilere söz veriyor:
1- İslam’ın içinin boşaltılmasına. “İslam’ın yeniden yorumlanması”, diyor onlar tabiî,
2- BOP’un uygulamasında verilen görevi yapmaya,
3- İsrail’in düşmanlarının bertaraf edilmesine yardımcı olmaya;
Bu işlerde taşeron olarak çalışmayı kabulleniyor, verdiği kesin sözle.
Abdurrahim Karslı, ABD’lilerin bu taleplerini tümüyle kabul
etti Erdoğan, diyor. Baykal da kabul etti, diyor.
Baykal da bu denli hain. O da Cumhurbaşkanı olacaktı güya
anlaşmada. Ama Tayyipgiller dümen yapıyor ona tabiî…
Şimdi bu kadar açık tanıklar ortadayken Tayyip’in bu ihanetlerini kitleler görmüyor. Çünkü gerçekleri görüp algılayamaz
hale getirildi insanlarımız, zihin hasarına uğratılmış oldukları
için. Uçan kuşa dava açan Tayyip ne Abdurrahim Karslı’ya ne de
Abdurrahman Dilipak’a dava açmayı bırakın, gık bile diyemiyor.
Abdurrahman Dilipak da şu anda yandaş ama o da bunları söylüyor. İtiraf ediyor, böyle oldu, diyor.
Namık Kemal Zeybek var, biliyorsunuz Özal’ın milletvekili
prenslerinden, Demirel’in milletvekillerinden, değil mi?
O da MHP ve BBP eğilimlidir.
Amerikalılar bana geldi, diyor, daha AKP kurulmadan önce;
Tayyip Erdoğan liderliğinde bir parti kurulacak, sen de ona katıl
dediler, diyor. Yani daha kurulmadan Amerikalılar geliyor; AKP
kurulacak katıl, sen de ona destek ver, kurucu ol, diyorlar. Ben
kabul etmedim, diyor Zeybek.
Yani tamamen CIA, Pentagon, Washington kuruyor bu partiyi, Amerika’ya hizmette bulunsun diye.
Her şey bu kadar açık ama insanlar göremiyor. Halkımız cahil
ve Muaviye-Yezid dini ile kandırılmış. O yüzden kavrayamıyor.
59

Zihin hasarına uğratılmış insanlar yetiştirmek
için Milli Eğitime el atarlar
“Sübyan Mektepleri” açtılar, değil mi?
Dört yaşındaki çocukları bile oralara alıyorlar. Ve en son bir
anlaşma yaptı Milli Eğitim, Diyanet İşleri Başkanlığıyla; “Değerler Eğitimi” verilecekmiş orada. Onu kimlerin vereceğini de
Diyanet İşleri belirleyecekmiş. Yani okullarda hangi eğitimcilerin eğitim öğretim vereceğini Diyanet İşleri belirliyor artık.
Milli Eğitim ne yapıyor?
Görevini ona devrediyor.
O eğitimi vereceklerin öğretmenlik formasyonu var mı?
Yok.
Bilgisi becerisi var mı?
Yok.
Pedagoji eğitimi almışlar mı?
Yok.
Sadece Muaviye-Yezid dini konusunda ezberleri var.
Yani işi bu noktalara getirdiler.
Buradan amaçladıkları ne?
Amaçladıkları; zihin hasarına uğratılmış insanlar yetiştirmek.
Sık sık bu terimi kullanıyorum biliyorsunuz, çünkü insanlar belli
önyargı şemalarıyla, kalıplarıyla düşünürler. Ve doğdukları, dünyaya geldikleri andan itibaren bugüne kadar görüp geçirdikleri,
duydukları, öğrendikleri, tanık oldukları olaylar, sözler, bilgiler
ışığında bugüne bakarlar. Bugünkü olayları, insanları, durumları
değerlendirirler. O yüzden aynı olayı, farklı farklı kişiler, bambaşka şekilde anlatırlar. İşte bu, insanların farklı düşünce kalıpları içinde olmalarından kaynaklanır.
Bu sebeple gerçek anlamda bir eğitimde en büyük amaç nedir,
arkadaşlar?
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En büyük amaç; sorgulayan, aydınlık düşünen, her şeyin sebebini bulmaya çalışan bir zihne sahip olmalarını sağlamaktır
öğrencilerin. Birincil ve en önde gelen amaç budur eğitimde.
Sorgulayan-eleştiren bir akla sahip olmak, öğrencilere bunu vermek. Yoksa belli bilgileri ezber olarak onlara sunmanız, onların
zihnine yerleştirmeniz, bir fayda sağlamaz onlara. Onların toplumu ve doğayı doğru görüp kavramalarını sağlamaz. Onların
düşünce dünyasını belli kalıplar içine hapsedersiniz bunu da onların zihnine belli kalıplar yükleyerek yapmış olursunuz. Olumlu anlamda hiçbir şey yapmamış olursunuz böylelikle. Yaratıcı,
sorgulayıcı düşünceyi yok edersiniz o çocuklarda, oluşturmamış
olursunuz; böylece onların eğitim sürecini heba etmiş olursunuz,
kötülük etmiş olursunuz onlara.

AKP’giller’in
“Değerler Eğitimi”yle yapmak istediği;
düşünemez, sorgulayamaz insanlar yetiştirmektir
Bir de “Değerler Eğitimi vereceğiz” diyor bunlar bugün. Sanki çocuklara insani ve vicdani bir değer yükleyeceklermiş gibi...
Her sınıfın değerleri ayrıdır; adaletten tutun da erdeme kadar,
her sınıf ve zümre farklı farklı değerlere sahiptir, her toplumun
değerleri farklıdır. İnsanlığın genel geçer ortak değerleri vardır.
Nedir bunlar?
Dürüst olmak, sevgi dolu bir yüreğe sahip olmak, hoşgörülü olmak. İnsanları eşit görmek yani rengine, dinine, mesleğine
bakmadan. Ve adil olmak, merhametli olmak.
Bunlar, insanlığın tâ İlkel Komünal Toplumdan bu yana yaşattığı değerlerdir, bunlar verilir eğitimle.
Ama bunların derdi bu değil. Onlar Muaviye-Yezid dininin
kalıplarını veriyorlar çocuklara. “Değerler Eğitimi”nden kastettikleri bu! Ve çocukların kafasına prangalar takıyorlar böylece.
Onu sağlamak istiyorlar. Düşünemez, değerlendiremez, göre61

mez, sorgulayamaz insanlar yetiştirmek istiyorlar.
Zaten soyut düşünce, psikiyatr yoldaşımız var burada, on iki
yaşından sonra başlar. Ondan önce çocuklar hep somut düşünürler. Yani bu nedir? Bu neden böyledir? Bu nereden geldi?
Hatta ne der, Bekir?
“Ben nereden geldim?”, değil mi? Anne baba da leylek getirdi, der. Evet, somut düşünür. Soyut düşünce on iki yaşından
sonra başlar.
Kalıplar yerleştirmektir bunların amacı. Her dinde kalıplar
vardır. Her din, kendi çağının kalıplarını yerleştirir içine. Her dinin; Cennet-Cehennem anlayışı vardır.
(Nurullah Yoldaş Pınar Yoldaş’a dönerek): Gelmişken sizden
bir şey okumanızı rica edeyim. Ben de biraz dinlenmek istiyorum.

Çocukları cehennemle korkutarak
zihin hasarına uğratmak isterler
Şimdi arkadaşlar, insanları psikolojik travmaya tabi tutarak
da zihin hasarına uğratabilirsiniz, fiziksel travmaya tabi tutarak
da, özellikle çocukları, zihin hasarına uğratabilirsiniz. Mesela en
büyük travma sebeplerinden biri de dinlerin cehennem anlayışlarıdır.
“Müslüman cehennemi: Cezalar.”
Tane tane, sakince Amca’cığım, rica edeyim…
“Cehennemlikler, klasik bir yapısı olan cehenneme iblisler tarafından çekilerek götürülmektedir. (İblisler tarafından.
– Nurullah Ankut) Malik’in hüküm sürdüğü bu cehennemde
yedi sayısı ve katları çok önemlidir. Yedi kapısı ve yedi katı
olan ve her bir alt kata inildiğinde sıcaklığın 67 kat arttığı bu cehennem yapısının bütününü 70.000 meleğin çektiği
söylenir. Malik de girişte 67 kere çağrıda bulunur. Cehennemin başta nar (ateş), sakar (kızgın ateş) ve cehennâm ya da
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cihinnâm (Ge-Hinnom ya da Gehenna’nın bir türevi) olmak
üzere birçok adı vardır.
“Esas işkence ateştir, en ağır günahlar alt katlarda cezalandırılır. Hıristiyanlıkta olduğu gibi işkenceler zamanla çoğalmıştır: boyna geçirilen ateşten halkalar, alev alev yanan
katrandan gömlekler, kızgın demir pabuçlar, akkor haline
gelecek kadar ısıtılmış madeni tabutlar, ayak tabanlarının
altında beyni kaynatan kızgın kömürler, ateşten pençeleri
olan ejderhalar, her bir sokuşu on yıl boyunca dayanılmaz
biçimde yakan dev akreplerle dolu ateş okyanusu vs.
“Cehennem bir bütün olarak inanılmaz büyüktür. Üst
kattan atılan bir taşın dibe varması 67 yıl sürer. Burada her
şey zaman ve mekân içinde ölçüsüzce yayılır: Cehennemliklerin gövdeleri her tür işkenceyi kolaylaştırmak amacıyla
genleştirilir; cennette zaman büzülmüşken burada her eylem yüzyıllar boyunca sürer. Üstelik cehennemlikler seçilmişleri görür ve aldıkları zevki kıskanırlar. Buna karşılık
Tanrı’yı görmeme cezasından söz edilmez.
“Süre meselesine gelince, bu açıkça saptanmamıştır. Cehennemin sonsuzluğu Kur’an’da ahkâb sözcüğüyle ifade
edilir, aslında 67 yıllık bir süreyi belirten bu sözcük çoğul
kullanıldığında sonsuzluk anlamına da gelebilir. Öte yandan, Hûd Suresi’nin 107. Ayeti, cehennem azabının bir sonu
olacağı umudunu vermektedir. “Rabbinin dilediği hariç, onlar [cehennem] gökler ve yer durdukça o ateşte ebedi kalacaklardır. Rabbin gerçekten istediğini yapar.”
“Öyleyse gelecek Hıristiyanlığın tersine önceden belirlenmemiştir. Son erekle ilgili olarak değişik düşünceler vardır:
İbn Safvan ekolü, yaratılmış tüm gerçeklikler gibi cehennemin de günün birinde yok olacağını, Allah’ın mutlak yalnızlığına tekrar kavuşacağını ileri sürerken, diğer ekoller acılar
cehenneminin sonsuza dek süreceği düşüncesine yakındır.”[1]

Nurullah Efe (Ankut) Yoldaş: Evet Amca’cığım teşekkür
ederim.
Bunu Georges Minois’in “Cehennemin Tarihi” adlı kita[1]

Georges Minois, Cehennemin Tarihi, s. 79.
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bından okudu arkadaşımız, Pınar Yoldaş’ımız.
Gördüğümüz gibi burada bile cehennem hakkında oluşmuş
genel bir kanaat yok. Kimi ekoller sonsuza kadar sürecek, diyor,
kimisi bitecek, diyor belli bir süre sonra. Tepeden atılan bir taş
altmış yedi yıl sonra en dipteki yedinci bölüme düşüyor. O kadar büyük ve derin cehennem. En korkutucu olanı da Hıristiyan
cehennemi. Onu da anlatır uzun uzun. Orada çok daha farklı işkenceler var.
Şimdi bunu siz, dört yaşında, beş yaşında, altı yaşında çocuğa
anlattığınız zaman, onda ne gibi duygular oluşur, arkadaşlar?
Korkma, ürperme, geri çekilme, suçluluk hissetme, tedirginlik, özgüven yitimi. Bunları oluşturursunuz. Ve bu zihinde ve
ruhta travmaya yol açar, travma zihin gelişimini engeller.

Çocukluk travmaları beyne zarar veriyor
Hekim arkadaşlarımız daha iyi bileceklerdir, “Holistik Tıp”
diye, bir akım var dünyada. İngilizce “Wholistic” sözcüğünden
köken alır. Tam olarak Türkçe karşılığı “Bütüncül”dür. Türkiye’de de bu akıma önem veren, vurgu yapan ve ona uygun hekimlik yapmaya çalışan Şafak Nakajima adında bir Doçent kadın hekim var.
İşte Şafak Nakajima’nın bir makalesi:
“Çocukluk travmaları beyne zarar verir”
Yani bu stres, korku hormonu, kortizolün, kanda aşırı miktarda bulunması beynin bir bölümü olan talamusa ve ordan hareketle zihnin karar verme, algılama, yorumlama bölümünü oluşturan
kortekse zarar verir. Oranın gelişimini engelliyor. O zaman zekâ
geriliğine yol açıyor. Çok daha farklı hasarlar veriyor.
Zamana sıkışık olmamıza rağmen, önemine binaen okuyalım
isterseniz, Şafak Nakajima’nın kısa makalesini:
***
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ÇOCUKLUK TRAVMALARI BEYNE ZARAR VERİR!
Çocukluk çağımız kimimiz için pembe sislerle sarılı, özlenen bir cennettir; kimimiz içinse kara bulutların ardında saklı,
unutmak istediğimiz karanlık bir mağara...
Yaşama yeni konuk olduğumuz o yıllar, başkalarına en çok
bağımlı olduğumuz dönemidir ömrümüzün.
Ne beynimiz, ne de bedenimiz, yaşamla başa çıkacak donanıma sahiptir henüz.
Birilerince yedirilmesek, içirilmesek, giydirilmesek, temizlenmesek ve korunmasak, yaşamımızı kendi başımıza sürdürmemiz imkânsızdır.
O nedenle de, bizi gerçekten sevecek, yaşamın uçsuz bucaksız vahşi coğrafyasında yalnız başımıza bırakıp gitmeyecek, görünür görünmez canavarlardan koruyacak büyüklere ihtiyacımız
vardır.
Güçlü bir güven duygusuna…
Henüz hiçbir şeyi tam olarak bilemediğimiz, tecrübesiz olduğumuz ve beynimiz yeterince gelişmediğinden, yaşadıklarımızı mantıklı değerlendiremediğimiz için, yüksek sesler, sert
hareketler, şiddet eğilimleri, korkutucu görüntülerden çok etkileniriz.
Hayalle gerçeği birbirinden ayıramayız.
Hissettiklerimizi dile getirecek sözcük hazinemiz bile yoktur
daha...
O dönemde ihmal veya terk edilme, fiziksel ya da duygusal şiddete maruz kalma, büyük aile kavgalarına şahit olma gibi
durumlarla karşı karşıya kalanlarımızın, yaşamın ilerleyen yıllarında ciddi ruhsal sorunlar yaşayabileceğini, hemen hepimiz
sezgisel olarak öngörürüz.
Ama artık çocukluk çağı travmalarının, gelişen beynin dokusuna önemli biyolojik zararlar verdiğini, bilimsel araştırmalar
aracılığıyla, çok net bir biçimde biliyoruz.
Nasıl mı?
Çocukluk çağı, beynimizin hızla gelişip şekillendiği bir dönemdir.
Yaşanan travmalar, stres hormonu kortizolün salgısını arttırır.
Beynin alarm merkezi amigdala, aşırı hassaslaşır, kolayca
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uyarılarak “savaş ya da kaç” adı verilen ve tüm bedeni alarma
geçiren sistemi devreye sokar.
Mantıklı düşünme, hafıza, dikkat, algılama becerisi, dil kullanma ve bilinçlilik gibi çok önemli özellikleri yöneten kısım,
beyin kabuğudur (korteks).
Korteks, artmış kortizolün de etkisiyle, çocukluk çağı travmalarından en çok etkilenen bölgelerdendir.
Stres etkisiyle gelişimi yavaşlar, küçük kalır.
Bu durumsa zekâyı, duygu yönetimini zayıflatır.
Travmanın şiddeti ve süresi, sorunun derinlik ve büyüklüğünü belirler.
Maalesef bu yapısal bozulma, ilerleyen yıllarda yetişkin bireyin de yaşamını mahvedecek sonuçlar doğurabilir.
Böylesi kişilerde, dikkati toparlama zorlaşır ve öğrenme
güçlükleri ortaya çıkar.
Duygular sağlıklı yönetilemez.
Kolay öfkelenme, aşırı hassasiyet, anlamsız takıntılar olabilir.
Davranış bozuklukları görülür.
Özgüven zayıftır.
Kolayca paniğe kapılır, karamsarlaşabilirler.
Depresyona eğilimlidirler.
Bağımlı ilişkiler kurmaya yatkındırlar.
Ürkütücü, değil mi?
Ebeveyn olma kararı, yaşamda bilinçli alınması gereken kararlar arasında, belki de ilk sıradadır.
Sevgi, saygı ve güven veren bir yetişme ortamı sunulmadığı
sürece çocuk yapmanın, geleceğin hasta birey ve toplumlarının
tohumlarını atmak demek olduğu unutulmamalıdır!
İyi bir haberim de var!
Sorunu fark edip sorumluluk üstlenmeye karar verdiğimiz
andan itibaren, bu hasarı sınırlandırmak mümkündür.
İnsan beyninin, nöroplastisite adını verdiğimiz esneklik
özelliği, çocuklukta yaşanan travmaların bugünkü etkilerini yapılandırmamıza olanak vermektedir; kaç yaşında olursak olalım!
Akılcı düşünme, duygu yönetimi ve sakinleşmeyi öğrenerek, geçmişin kötü izlerini kısmen ya da büyük ölçüde silmemiz
mümkündür!
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Ama unutmayın!
Sağlam bir bina dikmek, sağlıksız bir binayı sonradan onarmaktan daha kolaydır!
O nedenle, çocuklarınız varsa, onları sevgi ve güvenle yetiştirin; bunu başaramıyorsanız, önce kendinizi değiştirin![2]

***

AKP’giller psikolojik ve fiziksel işkenceyle
“Dindar ve Kindar Nesil” yetiştirmek istiyor
İşte bir akademisyen bilim insanının tespiti de aynen bizim
yıllardan bu yana söyleyegeldiğimiz gibi. Bunlar yani Yezid Dincileri, şiddetle, psikolojik ve fiziki işkenceyle, cinsel tacizlerle,
çocuklarımızı zihnen ve ruhen mahvediyorlar.
Hep hasarlı insanlar yetiştiriyorlar. Onların “Dindar ve Kindar Nesil” dedikleri nesil böyle yetiştiriliyor işte...
İşin en acı tarafı; aynı hasarı ülke genelinde tüm çocuklarımıza vermek istiyorlar. Böylece de çağın gerisinde, çağdaş dünyayı
görmekten, algılamaktan, anlamaktan, yorumlamaktan uzak-aciz
bir toplum oluşturmak istiyorlar.
Çünkü bunu başarırlarsa, kimse onların hırsızlıklarını, vurgunlarını, soygunlarını, talanlarını ve ihanetlerini görüp anlayamayacak. Böyle insanları onlar kolayca Allah’la aldatıp peşlerine
takabilecekler.
İşte o yüzden eğitimi tümden din eğitimi haline dönüştürmek
istiyorlar. Milli Eğitimin görevlerini Ensar’lara TÜGVA’lara,
TÜRGEV’lere, İHH’lere, Menzilcilere vb. Ortaçağcı sapkın Muaviye-Yezid Dincilerine devretmek istiyorlar.
Eğitimde yaptıkları bu ihanet, sıradan bir kötülük değildir;
toplumumuza, insanımıza, vatanımıza ve milletimize yapılmış
en hainane saldırılardan biridir.
İşte sırf psikolojik işkence değil, fiziki işkence de var burada,
[2]

https://bit.ly/36TdQeg.
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arkadaşlar; dayak da var bu eğitimin, güya-sözde eğitimin parçası olarak.
Tabiî bir Konyalı olarak, biz de bu eğitimden çok küçük ölçüde geçtik. Namazlığımızı yani Subhaneke’den Elemtere Suresine varıncaya kadar, köy hocasından ve şehirlerdeki mahalle
mekteplerinden öğrendik. Daha okul çağı öncesindeyiz, beş altı
yaşlarında. Tabiî uzun eğitim süresinde susuyoruz; yanımızda su
götürmek için şişe vs. yok. Bir su kabı yok. Dayıoğlumun içtiği bir rakının şişesini bulduk, otuz beşlik sanıyorum, onu anam
yıkadı, suyla doldurdu, onu götürdük. Hoca; vay bu rakı şişesi,
dedi aldı elimden. Ben o anda, hocanın sağlıklı düşünmediğini
anladım. Rakı şişesi ama anam yıkadı onu kaç defa, rakıdan eser
kalmadı. İçinde su var onun. Ama onun farkında değil. Çünkü
mevcut, burada anlatılan, eğitimden geçmiş hocamız.
Konya’ya geldik ortaokuldayız, yaz tatilinde babam Şerafettin Camisi’ne gönderdi. Yine bizim yakın köyden, Orhaniye’den,
Osman Hoca diye bir hoca, orada ders veriyor. Şerafettin Camisi’nin balkonu var, balkonları, orada eğitim görüyoruz. Hoca
anlatıyor, eğitiyor kendince. Yanı başında da halifesi var. Halifesinin elinde üç metre uzunluğunda ince bir sopa, sırık var. O
devamlı sizi gözlüyor ve iki dizinizin üstünde oturmak zorundasınız. Konuşmayacaksınız, gülmeyeceksiniz ve oturuşunuz asla
bozulmayacak yani kıçınız yere değmeyecek. Kimin konuştuğunu görürse, başına sopanın ucunu hafifçe değdiriyor, o geliyor
hocanın önüne, ayaklarını kaldırıyor, ayak tabanlarını.
Hoca soruyor; “Ne yaptı?”
“Oturdu, bağdaş kurdu.”
Onun cezası farklı; şak şak şak, elindeki sopayla vuruyor.
“Ne yaptı?
”Konuştu arkadaşıyla.”
Onun cezası farklı, ona göre vuruyor.
“Ne yaptı?”
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“Güldü.”
Ona göre vuruyor.
Ben ancak bir hafta tahammül ettim. Bir hafta sonra dedim;
ben gitmiyorum ana, ben gitmeyeceğim, dedim. Hiçbir şekilde
gitmeyeceğim, dedim. Babam da biliyor tabiî hem benim huyumu, hem de durumu. Hiç konu etmedi babam ve ben eğitimi orada kestim. Yani onların eğitim dediği de böyle bir şey, arkadaşlar.
Hele bu Medreselerde, Tarikatlarda bunun kallavisi var.
Ümraniye’de tecavüzden geçirilen çocuklar ne diyor?
Altı çocuğa, hoca görünümündeki üç sapık yıllar boyu tecavüz ediyor. Çocuklar bir de ne diyor?
Yoğun şekilde dayak vardı, demir sopalarla dövüyorlardı bizi
diyorlar.
Çocukları hem cinsel travmaya uğratıyorlar, istismar ediyorlar, hem fiziki şiddet uyguluyorlar. Hem anlattıklarıyla hem de
yapıp ettikleriyle travmadan geçiriyorlar. Mahvediyorlar yani insanlarımızı. Onların eğitimden kastettikleri böyle zihin hasarlı,
arızalı insanlar yetiştirmek.
Zaten kendileri de öyle değil mi dikkat ederseniz?
Kendileri de benzer eğitimden geçmiş.
Ne diyor Bursalı Kırklarî Dergâhının Şeyhi?
Geçmişte beni de badeledi şeyhim, diyor. Beni de badeledi,
diyor. Şimdi de badeleme sırası bana geldi, diyor. Yani kendisi de
sayısız tecavüze uğramış şeyhi tarafından, şimdi sıra bana geldi,
diyor. Yani bunlar da böyle; eğitim dedikleri de bu, bunların…
Yine Süleyman Hecebil adlı bizim okulda, bizim gittiğimiz
fakültenin pedagoji bölümünde eğitim görmüş “Çocuk Psikolojisi” adıyla bir kitap yazmış bilim insanı var; klinik psikolog aynı
zamanda. O da aynı şeyi diyor. Çocukların zihnine hasar verir
travmalar, diyor.
İsterseniz aktaralım, Süleyman Hecebil’in birebir dedikleri69

ni. Travmalara neyin yol açtığını anlaşılır biçimde, açıkça ortaya
koyuyor, Hecebil.
***
g) Küçük yaşlardan itibaren dogmatik bilgilerin öğretilmesi
Okul öncesi ve ilkokul dönemi çocuğun dünyayı ve yaşamı
‘neden, niçin, nasıl’ sorularıyla anlamaya ve anlamlandırmaya
başladığı dönemdir. Bu dönemde gelişim tüm hızıyla devam etmektedir. Henüz nörolojik, fiziksel, sosyal, duygusal ve zihinsel
olgunluk tam olarak kazanılmamıştır. Çocuk çevresine sürekli
sorular sorarak ya da araştırarak öğrenmeye çalışır. Bazen dünyanın ve evrenin yapısıyla ilgili ilginç sorular sorarken bazen de
“Ben nereden geldim?” diyerek kendisiyle ilgili sorular sorar.
Sorgulayarak öğrendiği her bilgi çocuğu mutlu ederken ‘neden, niçin ve nasıl’ sorularının yanıtını tam alamadığı bilgiler
de o denli mutsuz eder. “Ben nereden geldim anne?” diye soran
çocuğa annenin, “Leylekler getirdi” gibi çocuğun anlamlandıramadığı cevaplar vermesi çocuğun başka soruları sormasına
neden olur. Örneğin, “Niçin leylekler getirdi?”, “Neden getirdi?”, “Nasıl getirdi?” Çocuğun sorularına aldığı her doyurucu
yanıt onu rahatlatır. Kimi zaman bazı ailelerde bu tür sorular
geçiştirilerek ya da ayıp-yasak-günah gibi kavramlarla yanıtlanır. Soruların sürekli geçiştirildiği ya da bastırıldığı ortamlarda
büyüyen çocuklar bir süre sonra ‘düşünme ve akıl yürütme’ faaliyetlerinden uzaklaşmaya başlar. Bu gibi durumlarda çocuk için
düşünmek, araştırmak ve soru sormak gereksiz, anlamsız hatta
sakıncalı olarak değerlendirilmeye başlanır.
Erken yaşta başlayan herhangi bir öğreti ve aşırı değercilik,
çocukların merak duygularını, araştırma ilgilerini, yaratıcı taraflarını bozguna uğratır. Sormadan, sorgulamadan öğrenen çocuk,
yetişkine ve onun verdiği bilgilere biat etmeyi öğrenir. Çocuk
artık şunu çok iyi öğrenmiştir; bir bilgiyi sadece bilmek, hafızaya kaydetmek, kabullenmek ve kendinden istenileni yerine
getirmek yeterlidir.
h) Cinsel istisamara uğrayan çocuklar
Cinsel istismar ve saldırı, her yaştaki, her cinsiyetteki insan
için ağır bir travmadır. Çocukluk döneminde çocuğun cinsel is-
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tismara ve cinsel saldırıya maruz kalması, onun çocukluğunun
ve geleceğinin işgal edilmesine neden olur. Çocuk için en büyük
şiddet, cinsel istismara maruz kalmak veya cinsel saldırıya uğramaktır. Çocuklar için cinsel saldırıya uğramak travmadır, aynı
şekilde yaşına uygun olmayan cinsel materyal, cinsel davranış
ya da cinsel eyleme tanıklık etmek de travmadır. Çocukları bu
tür bir travmadan korumanın ilk yolu çocuğa beden mülkiyeti
kavramının kazandırılmasıdır. Çocuğun annesi dışında kimsenin dokunamayacağı bölgeler hakkında bilinçlendirilmesi, bu
bölgelerine dokunmak isteyen ya da dokunan biri olduğunda
anneye haber vermesi gerektiği çocuğa öğretilmelidir. Bir diğer
önleyici tavır da, anne-babanın çocuğuna karşı kendi mahremiyetlerine özen göstermeleri, mobil telefon, tablet ya da bilgisayar gibi cihazlarda ebeveyn güvenliğinin sağlanmasıdır. Büyük
travmaların tedavisiz geçemeyeceğini de vurgulamak isterim.[3]

***

“Çocuk Gelinler”in hem çocuklukları
hem gelecekleri talan edilir
Bir de “Çocuk Gelinler” faciası var, değil mi? Türkiye’de bir
trajedimiz de bu. Bakın Süleyman Hecebil ne diyor bu konuda
da:
“d) Çocuk Gelinler
“Küçük yaşlarda evlendirilen çocukların hem çocuklukları, hem de gelecekleri en yakınları tarafından talan edilir.
Çocuk gelinlerin hayalleri, duyguları, hevesleri, umutları
giderek çölleşir. Çocuk gelinler kendilerine ait olmadıkları
dünyada ve kendilerine ait olmayan bedenlerde yaşarlar.
Ruhları ve bedenleri çalınmıştır. Giden ve bir daha gelmeyecek olan çocukluk, geleneklere, töreye ve yoksulluğa kurban
edilir. Çocuk gelinler, yaşamları boyunca çaresizlik, değersizlik ve anlamsızlık duyguları içinde dönüp dururlar.”[4]
[3]
[4]

Süleyman Hecebil, Çocuk Psikolojisi, s. 76, 77.
age, s. 74.
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İşte ne yazık ki halkımızın çocuklarına bir de bu travma yaşatılıyor ve giderek de yaygınlaşıyor bu.
Diyanet de fetva verdi değil mi, dokuz yaşında kız çocuğuyla
evlenilebilir diye? Öyle değil mi?
Öyle.
Mısır’da da Mursi aynı o şekilde, öyle fetva vermişti.

İslam’ın vicdan yönü ve afyon yönü
Şimdi arkadaşlar, tabiî Kur’an ve Hz. Muhammed İslamı’nın
da, İhsan Eliaçık’ın deyimiyle; bir vicdan yönü var; her din gibi
bir de afyon yönü var.
Biz; vicdan yönünü savunuyoruz.
Nedir vicdan yönü?
“İhtiyacından fazlasını dağıtacaksın, herkes rızıkta eşit
olacak.”

Yani bu komünist bir toplum kurmayı amaçlar.
Bir kimsenin mal mülk küplemesi İslam’a uygun değildir,
diyor. Bu vicdan yönüdür. İnsan sevgisi, hayvan sevgisi, doğa
sevgisi vicdani yönüdür. Ama bir de afyon yönü var, o yönünü
de görmemiz lazım.
Nedir o?
Hz. Hatice öldüğünde Hz. Muhammed 50 yaşındadır. Yani
25 yıllık evlikten sonra Hz Muhammed 50 yaşındayken 65 yaşında olan Hz. Hatice ölüyor. Hz. Hatice ilk eşi. Mekke’nin çok saygın, onurlu, gururlu bir kadını Hz. Hatice. Büyük servete sahip.
O yirmi beş yıl boyunca tek eşlidir Hz. Muhammed. İkinci bir eşi
düşünemez. Hem Hz. Hatice kabul etmez, hem Hz. Muhammed
düşünemez bile.
Ama o öldükten sonra, Medine’ye de göçten sonra, ilk önce
elli yaşındaki Sevde ile evlenir. Aynı zamanda Ebu Bekir’in altı
yaşındaki kızı Hz. Ayşe ile nikâhlanır. Altı yaşında… Dokuz ya72

şında da zifafa girer. Yine bunu Urfalı ilahiyatçı İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi proflarından Ziya Kazıcı’nın “Hz. Muhammed’in Aile Hayatı ve Eşleri” kitabından okuyabilirsiniz,
arkadaşlar.
Şimdi bu, afyon yönüdür. Bu, savunulamayacak bir yöndür. O
zamanın Arap töresi böyle bir şeyi uygun görmüş ama biz uygun
göremeyiz kesinlikle. Modern bilim, tıp, ahlâk neyi emrediyorsa,
biz ona uygun davranmak zorundayız.
Şimdi siz bu yönünü de benimsediniz miydi, o zaman işte
yanlışlıkların sonu gelmez. Dinin afyon yönünü yutmuş ve onunla uyuşmuş olursunuz.
Yahu, altı yaşında bir kıza cinsel bir varlık olarak bakılabilir
mi?..
Haa, o zamanki Arap töresi, Arap anlayışı öyle bakmış ama
bu çağda biz bakamayız. Dokuz yaşında bir çocukla da yatağa
giremeyiz asla; düşünemeyiz bunu. Bu kültürü duyduğum anda
zaten, o zaman Ortaokul öğrencisiydim, bu kabul edilemez, dedim. Olamaz bu, dedim. Böyle bir şey kabul edilemez, dedim.
Afyon yönüne ilişkin başka bölümler de var.
Kur’an’daki evren tablosu; dünya merkezli bir evren tablosudur. Yani dünya sabit durur; ay, güneş ve yıldızlar dünyanın
etrafında döner. 15’inci Yüzyıl’a kadar evren anlayışı budur.
Giordano Bruno’ya, Galileo Galilei’ye kadar anlayış budur.
Kur’an’da da budur, İncil’de de budur.
Çünkü biz çıplak gözle bakınca neyi görüyoruz?
Bunu görüyoruz. Güneş bir yerden doğuyor, diğer yerden
batıyor. Çıplak gözle bunu görüyoruz. Ama Marks’ın da dediği
gibi; “Görünüşle gerçeklik aynı olsaydı bilime gerek kalmazdı.”, değil mi? Görünüşle gerçeklik çok farklı şey.
İşte insanlık belli bir bilimsel seviyeye gelince, dünyanın etrafında güneşin değil, tam tersine güneşin etrafında dünyanın
döndüğünü görüyor, kavrıyor.
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Bu dünya merkezli evren tablosuna ilk karşı çıkan bilim insanı Polonyalı Kopernikus oluyor.
Gerçi dünyanın yuvarlaklığı konusunda Antik Yunan düşünürleri önemli ipuçları ortaya koymuşlardı, Pisagoras, Anaksagoras bu konuda ilk akla gelen düşünürlerdir. Ünlü İslam
düşünürü İbn-i Hazm da 9’uncu Yüzyıl’da dünyanın yuvarlak
olduğunu iddia etmişti.
Bu işi pratiğe döken, ünlü Portekizli denizci Macellan olmuştur. Bir noktadan yola çıkıp aynı doğrultuda devam ederseniz sonunda çıkış noktanıza geri dönersiniz, çünkü dünya yuvarlaktır,
tespitinde bulunmuştur ve bu tespitini dünya çevresinde yaptığı
yolduluklarla ispatlamıştır.
Ünlü bilim insanı Kopernikus ise 16’ncı Yüzyıl’da bu bilimsel görüşü daha da geliştirmiş ve dünyanın güneş etrafında
döndüğünü öne sürerek bugünkü bilimsel evren anlayışını ortaya
koymuştur.
Polonya’da yaşadığı için Kilise Engizisyonu, Kutsal Kitap’ın
bu konudaki anlayışını reddeden bu bilim insanına bir şey yapamıyor. Gücü oraya kadar uzanamıyor.
Fakat İtalya’da yaşayan Giordano Bruno Engizisyon mahkemesinde ölüme mahkûm ediliyor, bu bilimsel evren anlayışını
savunduğu için kilise tarafından ve yakılarak öldürülüyor, biliyorsunuz. Engizisyon yargıçları; kutsal kitaba başkaldırdın sen,
diye yakarak öldürüyorlar Bruno’yu.
Galileo Galile’yi de yargılıyor Engizisyon, aynı bilimsel evren görüşünü savunduğu için. Fakat Galilei korkak çıkıyor. Geri
al düşüncelerini, diyorlar; tamam geri aldım, diyor. O zaman tamam, bu böyleyse haydi git, diyorlar. Ama tam kapıdan çıkarken
dönüyor; sayın yargıçlar, diyor; ya tamam, ben geri aldım ama
dünya yine de dönüyor güneşin etrafında. Benim dememe bağlı
değil bu iş, diyor. Onun üzerine Galilei’yi ömür boyu ev hapsine
mahkûm ediyor, Kilisenin emrindeki Engizisyon Mahkemesi. Ve
sonraki hayatını ev hapsinde geçiriyor Galilei.
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Yani Kur’an’da da anlatılan (tabiî Tevrat’ta da aynı tablo söz
konusudur) Kilisenin ve Engizisyon Mahkemesinin savunduğu
bilimdışı bu dünya merkezli tablodur.
Şimdi Kehf Suresi. Açın Kur’an’ı, internette var; bir Zulkarneyn Hikayesi anlatılır orada:
“(Resûlüm!) Sana Zülkarneyn hakkında soru sorarlar.
De ki: Size ondan bir hatıra okuyacağım.”[5]

Zulkarneyn önce güneşin battığı yöne gidiyor:
“Nihayet güneşin battığı yere varınca, onu kara bir balçıkta batar buldu...”[6]

Sonra geriye dönüp Güneş’in doğduğu yöne gidiyor. Kur’an
aynen şöyle der, bu Surenin 90’ıncı Ayetinde:
“ Güneşin doğduğu yere ulaşınca, onu kendileriyle güneş
arasına örtü koymadığımız bir halk üzerine doğar buldu.”

Gördüğümüz gibi Güneş’in bir battığı yer var, bir de doğduğu
yer var yeryüzünde Kur’an’ın anlatımına göre.
Yani dünya merkezli bir evren anlayışı.
Dünya, tepsi gibi dümdüz...
Güneş bir ucundan doğuyor, diğer ucundan batıyor bu dünya
tepsisinin. Dünya tepsisi hiç hareket etmiyor, devamlı hareket
halinde olan Güneş...
Şimdi biz, şu anki bilimin verilerinin ışığında, güneşle dünya
kıyaslanınca ne görüyoruz?
Güneş dünyanın kaç katı, arkadaşlar?
Bir milyon üç yüz bin katı. Yani bir milyon üç yüz bin dünya,
güneşin içine sığar. Ve güneş dünyaya yaklaşsa biraz, yeryüzünde ne canlı kalır, ne okyanus, ne deniz, ne ırmak kalır, ne dağ taş
kalır. Hepsini yakar yıkar, buharlaştırır.
[5]
[6]

Diyanet Vakfı Meali, 83.
Diyanet Vakfı Meali, 86.
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Uzaklık ne kadar dünyayla güneş arasında?
Yüz kırk dokuz buçuk milyon kilometre. Yani yuvarlak hesap, yüz elli milyon kilometre. Böyle olduğu halde yaz sıcakları
ne yapıyor? Kavuruyor, değil mi insanları, yakıyor. Bitkileri yakıyor. Dünyaya onun yarısı kadar yaklaşsa, dünyada hayatı yok
eder tümden.
Yani bunlar, o zamanki halkın genel kabullerinin Kur’an’a
yansıması. O çağın kültürü.
Yani böyle ayetlerin her şeyi bilen, duyan, gören ve her şeye
gücü yeten bir Allah tarafından bildirilmiş mesajlar olması olası
değil...
Diyoruz ya hep; aslında bütün dinler insan yapımıdır, diye...
Kur’an’ın yine aynı Kehf Suresinde Musa ile Allah tarafından
doğrudan gizli bilgilerle sürekli yönlendirilen, donatılan Allah
dostu bilge bir kişinin yolculuk hikayesi anlatılır. Kimi kaynaklara göre ise bu bilge kişi Hızır’dır.
Ve bu ikisi gezerken, o bilge kişiyle Musa bir ufak çocuğa
rastlıyor değil mi?
Bu bilge kişi, bıçağı çıkarıyor; boynunu vurup öldürüyor çocuğu.
Musa diyor ki; “Ne yaptın, günahsız bir çocuğu öldürdün
sen.”
Haa, Hızır sonradan açıklıyor; “O çocuğun ileride kötü bir
çocuk olup anasını, babasını azdıracağını düşündük. Anası babası iyi insanlardı. Onu öldürdük ki, onlara daha hayırlı bir evlat
verilir diye.”, diyor.
Kur’an’da şöyle anlatılır bu tüyler ürpertici cinayet:
“Yine yola koyuldular. Nihayet bir erkek çocukla karşılaştıklarında, adam (hemen) onu öldürdü. Mûsâ, “Bir cana
karşılık olmaksızın suçsuz birini mi öldürdün? Andolsun
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çok kötü bir iş yaptın!” dedi.”[7]
“Çocuğa gelince, anası babası mü’min insanlardı. Onları
azgınlığa ve küfre sürüklemesinden korktuk.
“Böylece, Rablerinin onlara, bu çocuğun yerine daha hayırlı ve daha merhametli bir çocuk vermesini diledik.”[8]

Yani şimdi bunları da okuyunca, fakültede okuduk tabiî o yıllarda; dedim, bu işte bir yanlışlık var. Bu işte bir yanlışlık var,
arkadaşlar. Yani olmaz dedim. Rahman, rahim, merhametli, koruyucu, gözetici bir Allah, bir çocuğun boynunu kestirmez. Allah’ın emri üzerine kesiyor o bilge kişi. Bu işte bir yanlışlık var,
dedim.

Biz, Kur’an’ın ve Hz. Muhammed’in
vicdan yönünü savunuyoruz
Sonradan vicdan yönünü de okuyunca, Hz. Muhammed’in de
bizim gibi bir devrimci olduğunu gördüm. Yani insanlara mala
mülke tapınmamalarını öğütleyen, insanların kardeşçe, eşitçe
bir arada yaşamalarını öğütleyen bir devrimci önder olduğunu
gördüm ve o yüzden seviyorum Hz. Muhammed’i ve o yönüyle
savunuyoruz biz Kur’an’ı.
Ama bunlar tam tersine, afyon yönünü savunuyor. Siz afyon
yönünü anlattınız mı, o çocukları o şekilde şartlandırdınız mı,
modern bilimi anlatamazsınız, kavratamazsınız o çocuklara.
O zaman da çağdan koparsınız. Dünyadan koparsınız, modern
dünyadan. Ve Ortaçağ toplumuna gidersiniz. 1400 sene önceki
insanlardan oluşan bir topluma gidersiniz. Öyle bir toplumun,
bugünkü yeryüzünde, emperyalizme uşaklık etmekten, kulluk,
kölelik etmekten başka bir şansı yok. Başka türlü var olamaz.
Bilime zerre miktarda katkı sunamaz.
Bunlar böylesine ihanet ediyorlar insanlarımıza. O bakımdan
[7]
[8]

Kehf Suresi, 74’üncü Ayet.
Kehf Suresi, 80-81’inci Ayetler.
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laikliğin düşmanı bunlar. Ortaçağ toplumu yaratmak istiyorlar.
Kendileri de Amerikan Emperyalizminin kuklası olarak iktidarda
kalsınlar, vurgun vursunlar, küplerini doldursunlar, başka hiçbir
dertleri yok. O yüzden haindir bu iktidar. Ve ülkemizin başına
gelebilecek en büyük felakettir.
Ne demiştik, arkadaşlar?
Sadece bir tek günlük gazeteden bu iktidarın yapmış olduğu
kötülükleri anlatalım. Yani o günün (15 Kasım 2019 tarihli) gazetesinde yer alan ihanet, zulüm ve vurgunlarını ele alalım. Aksi
halde, bunların yaptığı her ihanet, sömürü ve zulmü anlatmaya
kalksak günler, haftalar boyu bunları anlatmamız gerekir sizlere.

Ortaçağcılar iflah olmaz bir şekilde
Komünizm düşmanıdır
“Balbay’ın kitabına yasak
“CHP eski milletvekili Mustafa Balbay’ın “Bitmeyen Deniz Gezmiş” kitabı “güvenlik” gerekçesiyle TBMM’ye alınmadı. Kararı CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, dün
Genel Kurul’da yaptığı konuşmada duyurdu. Sümer, “Mustafa Balbay’ın kitabının Meclis yerleşkesine alınması nasıl
bir güvenlik zafiyeti doğuruyor?” dedi.”[9]

Görüldüğü gibi, arkadaşlar, bu Muaviye-Yezid Dincisi Ortaçağcıların kişiliğini oluşturan en önemli karakter özelliklerinden
biri ne demiştik?
Azgın ve iflah olmaz bir antikomünizm...
Bunlara dünyadaki en büyük düşmanınız kimdir, diye sorsanız; hepsi “komünistliktir, komünistlerdir” derler. İşte bu sebeple
de Denizler’e olan düşmanlıkları, kinleri bitip tükenmez. Kuşaktan kuşağa aktarır bunlar bu iğrenç içyüzlerini, ruhiyatlarını.
[9]

Sözcü Gazetesi, 15 Kasım 2019, s. 5.
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AKP’giller’in Şehir Hastaneleri vurgunu
Gelelim ihanetlerine ilişkin bir başka habere...
“Şehir hastaneleri piyango gibi
“CHP’nin raporunda “Kamu kaynaklarıyla şirketleri
zengin etmek için en iyi model. İngiliz danışmanlık şirketleri
piyangoyu vurdu” denildi.
“CHP, 30 şehir hastanesinin 25 yıl boyunca kamuya
getireceği yük konusunda bir rapor hazırladı. “Bir ülkede
idareciler kamu kaynaklarıyla özel şirket sahiplerini zengin
etmek isterse, şehir hastanelerinden daha iyi bir model bulunamaz. İngiltere destekli danışmanlık şirketleri, piyangoyu
vurmuş durumda” denilen raporda şu belirlemeler yapıldı:
“ZENGİN OLMA MODELİ
“Hiçbir şey şehir hastanelerinden daha çok haksız kazanç yaratamaz. Sıfır risk, sıfır öz kaynak ile 25 yıl boyunca
muazzam bir gelir akışı. Bu hastaneleri yapan müteahhitler
ve bunlara modeli öğreten İngiltere destekli danışmanlık şirketleri piyangoyu vurmuş durumdalar.”
“İhale hazırlıklarını yapan, ihaleleri gerçekleştiren, ihale
sonrası işlemleri gerçekleştiren kamu idarecilerinin de akıl
almaz usulsüzlükler içine girdiklerinin vurgulandığı raporda, “Sayıştay’ın 2018 Sağlık Bakanlığı raporunda da sonuç
bu kadar net ve ürkütücüdür. Bakanlık, Anayasa ve yasalardaki hükümlere rağmen Sayıştay denetçilerinden bilgi ve
belge de saklamışsa, burada büyük soygunu var demektir”
sözlerine yer verildi.
“25 yılda getireceği yük 142.4 milyar dolar
“Yapımı biten veya devam eden, işletmeye geçmiş geçmemiş, ihalesi bitmiş ya da devam eden tüm şehir hastanelerinin hemen devlet tarafından devralınması gerektiği belirtilen raporda, elde edilebilen bilgilerle yapılan hesaplamalara
göre 30 şehir hastanesinin 25 yıl boyunca kamuya getireceği
yükün 142.4 milyar dolar olacağına dikkat çekildi. Raporda,
25 yılda ödenecek olan bu parayla devletin 862 adet 1.200
yataklı hastane yapabileceği belirtilerek, “Bu da 1 milyon
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yatak anlamına gelir” denildi.”[10]

İhanetin, vurgunun-talanın çapını, boyutunu görebiliyor musunuz, arkadaşlar?
Hani Halkımız der ya, “İnsanın havsalası almaz” diye, o boyutlardadır işte…
Durduk yerde nasıl bir vurgun alanı yaratıyorlar ve insanlarımızı nasıl İblisçe sömürüyorlar ve onların hayatını zorlaştırıyorlar…
İblisçe dedik de, aslında bunların hırsızlıklarına, vurgunlarına, soygunlarına, ihanetlerine “İblisçe” demek İblis’e haksızlık
olur. Daha once de birkaç kez söylediğimiz gibi İblis bile bunların yanında ağzı süt kokan bebe kalır…
İnsan düşmanı, vicdan, merhamet bilmez Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının 6 bin yıldan bu yana keşfedip kullandığı hile yollarını, hırsızlık ve vurgun yollarını bilmektedirler bunlar. Akıllarının erdiği andan itibaren yani üç yaşlarından itibaren
bu ihanet, vurgun ve soygun yol ve metotları anlatılır, öğretilir
bunların herbirine.
Sözcü’nün namuslu ekonomi yazarlarından Çiğdem Toker
de onların bu ihanet boyutundaki soygunlarına ilişkin şu satırları
yazar aynı günkü gazette köşesinde:
“BU ÇAĞIN KAPİTÜLASYONU
“Devlet yetkisini kullanan AKP’li sağlık bakanlarının
81 milyonu borç altına sokarak imzaladığı şehir hastanesi
sözleşmeleri, bu büyük meselenin en can alıcı kısmını oluşturuyor. Başında “kamu” kelimesi olmasına rağmen, şirketler
ile onları finanse eden yabancı kreditörlerin egemen olduğu
şehir hastanelerini, bu çağın kapitülasyonu olarak nitelemek yanlış olmayacaktır. İngiltere’nin kendi yurttaşlarının
tepkileri üzerine özeleştirisini yaparak terk ettiği bu modeli, geri kalmış pek çok ülkeyle birlikte, allanıp pullanarak
Türkiye’ye ihraç etmesi, AKP iktidarının onayıyla mümkün
[10]
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olabildi.
“Çok sayıda milletvekilinin bütün çabalarına karşın “ticari sır” gerekçesiyle sözleşmeleri açıklanmayan bir modelin, verilen hizmet kamusal nitelik taşısa da vatandaş çıkarlarını gözettiği düşünülemez.
“Düşünün ki Ankara’nın göbeğinde ve vatandaşların rahatlıkla ulaşabildiği Numune Hastanesi, Zekai Tahir Burak
Kadın Hastanesi, Dışkapı Çocuk Hastanesi gibi köklü hastaneler sırf Bilkent Şehir Hastanesi para kazanabilsin diye
kapatıldı. Balıkesir Milletvekili Dr. Fikret Şahin, kendi şehrindeki köklü devlet hastanesinin kapasitesinin büyük oranda düştüğünü, personelin şehir hastanesine aktarıldığını ve
ne acıdır ki yoğun bakım ünitelerinin bodruma atıldığını
söylüyor.”[11]

AKP’giller tarımda ithalata bağımlı politikalarla
halkımızı sefalete sürüklüyor
Bunların halkımıza ve vatanımıza bir ihaneti de nedir, arkadaşlar?
Tarımı çökerterek köylülerimizi açlığa, sefalete, özetçe İşsizlik ve Pahalılık Cehenneminin ateşleri içine atmalarıdır. Bu
konuya ilişkin haber de şu şekilde yer almaktadır, söz konusu
gazetede:
***
“Acı tablo… Tarımda net ithalatçı olduk
“Tarım Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde, tarımda
kendi kendine yeten Türkiye’nin tarımda net ithalatçı durumuna düştüğü ortaya çıktı. 1 kilogramlık ihracata karşılık 6
kilogram tarımsal ürün ithal ettik.
“CHP Milletvekili Kamil Oktay Sındır, tarımda bir zamanlar kendi kendine yeten Türkiye’nin AKP döneminde
net tarım ithalatçısı ülke konumuna düşürüldüğünü söyledi. 2019 yılında bitkisel üretimde 5 milyar 789 milyon dolar
[11]
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ithalata karşılık 2 milyar 697 milyon dolar ihracat yapılabildiğini belirten Sındır, hayvansal üretimde de 465 milyon
dolarlık ithalata karşılık ihracatın 273 milyon dolarda kaldığını, böylece tarım ve hayvancılıktaki ithalatın ihracatın
iki katına çıktığını anlattı.
“17 YILDA REKOR KIRILDI
“CHP Milletvekili Orhan Sarıbal da AKP’nin iktidarda
bulunduğu 17 yılda 58 milyon 719 bin ton buğday ithal edip
yurtdışına 15 milyar 613 milyon dolar döviz ödediğini söyledi. Aynı dönemde 3 milyon 398 bin ton arpa ithalatı için de
838 milyon doların yurtdışındaki çiftçilere akıtıldığını belirten Sarıbal, şunları söyledi:
“17 yıldan bu yana 19 milyon 545 bin ton mısır ithal edilip 4.2 milyar dolar döviz ödenmiş. Bitmedi, 2 milyon 573
bin ton ithal pirince 1 milyar 420 milyon dolar, 9 milyon 873
bin ton ithal ayçiçeği tohumuna 5 milyar 68 milyon dolar, 17
milyon ton türevleri, ham yağ, rafine yağ, küspe için 11 milyar 750 milyon dolar ödenmiş. AKP iktidarı döneminde saman ithalatından tutun, canlı hayvan ithalatından tutun her
alanda ithalat rekoru kırıldı. 8 milyon baş canlı hayvan, 300
bin tona yakın kırmızı et ithal edildi. Toplamda 81 milyar
dolarlık tarımsal hammadde ve ürün ithal ediyoruz, buna
karşılık 13 milyar dolarlık tarımsal hammadde ihracatımız
var. 1 kilo ihracata karşı 6 kilo ithalat yapıyoruz.”
“MİLLİ YEMEĞİMİZ DE İTHAL
“İYİ Parti Milletvekili İsmail Tatlıoğlu da Türkiye’nin
“milli yemek” olarak gördüğü kuru fasulyenin bile ithal
edilmeye başladığını söyledi. Tarımdaki yanlış politikalar
yüzünden tarımsal alanların 27 milyon hektardan 23.4 hektara, 2008’de yaklaşık 1 milyon 127 bin olan SGK’ya kayıtlı
çiftçi sayısının da 697 bine düştüğüne dikkat çeken Tatlıoğlu, “Yurtdışından 2017 yılında 51 milyon dolarlık kuru fasulye ithal etmişiz. 2018’de 36 bin ton kuru fasulye ithalatına karşılık 40 milyon dolar civarında bir döviz yurtdışına
gitmiş. Millî yemeğimiz kuru fasulyede de ciddi bir ithalatçı
olmuşuz” dedi.
“ÇİFTÇİ ARACIYA, TÜCCARA FAİZCİYE BOĞDURULDU
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“CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de tarımın
tam bir çöküş içinde olduğunu, çiftçinin aracıya, faizciye,
ithalciye ve tüccara boğdurulduğunu söyledi. Türkiye’nin
yaklaşık 24 milyon hektar tarım arazisi olduğu halde neredeyse ithal etmediği ürün kalmayan ülke durumuna düşürüldüğünü belirten Gürer, “İthal tohum, gübre, ilaç, mazot
sürekli zamlanıyor. Elektrik yüzünden sulama pahalı. Çiftçi
kâr edemiyor, tüketici pahalı yiyor. Aracı ve ithalciler vurgun yapıyor” dedi. Gürer’in soru önergesine Tarım Bakanlığı “2018’de nohut ithal etmedik” demesine rağmen TÜİK
kayıtlarında 117 milyon dolarlık ithalat görüldüğünü söyledi.
“TARIMDA ÜRETİCİ FİYATLARI YÜZDE 18.2 ARTTI
“İthalata dayalı gübre ve yem maliyetleri yüzünden her
geçen gün daha da zorlanan üreticinin durumunu Türkiye
İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verileri de doğruladı. Tarım
ürünleri üretici fiyat endeksi (tarım ÜFE) ekim ayında aylık
yüzde 1.7 artarken, yıllık bazdaki artış, eylül ayındaki yüzde
17.27 düzeyinden ekimde yüzde 18.22’ye yükseldi. TÜİK verilerine göre, tarım ÜFE aralık ayına göre yüzde 11.64 ve 12
aylık ortalamalara göre de yüzde 22.64 arttı.
“Ekimde önceki aya göre fiyatlar tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 1.88 artarken, ormancılık ürünlerinde yüzde
0.9, balıkçılıkta yüzde 2.57 azaldı. Aylık en fazla düşüş çok
yıllık bitkisel ürünler ana grubunda olurken, ana gruplarda
ekim ayında önceki aya göre; çok yıllık bitkisel ürünlerde
yüzde 7.67 ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde
0.98 artarken, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0.34 düştü.”[12]

***

[12]
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AB-D Emperyalistleri ve Yerli İşbirlikçileri
Türkiye tarımını çökerttiler
Görüldüğü gibi, artık samandan buğdaya, mercimekten nohut, kuru fasulyeye, kırmızı ete varıncaya kadar tarım ve hayvancılık ürünlerini dışarıdan almaktadır Türkiye. Çünkü köylümüz
üretemez olmuştur.
Neden?
Gübre fiyatlarının uçukluğundan, akaryakıt fiyatının uçukluğundan, tarım ilaçlarının pahalılığından, pahalı ithal tohumlar
kullanmaya mecbur edilmesinden ve aldığı banka kredilerinin
faizlerinin yüksekliğinden. Tüm bunlara ilaveten de binbir zahmetle ürettiği ürününün, maliyetini bile karşılayamamasından…
Hasat sonunu zararla ve borçla kapatmasından…
Köylümüz borçla kapatırken hasat mevsimini, üreticilerle
tüketiciler arasında örümcek ağlarını kurmuş olan Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının aracıları büyük kârlar edinmektedirler. Mesela köylümüzün 1 TL’den satmak zorunda bırakıldığı
domates, semt pazarına ya da manava, markete düştüğü anda
fiyatı 5-6-7 TL’den aşağı olmamaktadır. Hemen tüm tarım ürünlerinde benzer bir durum, daha doğrusu facia yaşanagelmektedir.
Öyle bir durum yaratılmıştır ki, köylümüz hiçbir şey üretmese
daha az kaybetmiş olacaktır. Hiç değilse borçlanmamış ve zarara
girmemiş olacaktır.
İşte bu sebeple, köylülerimiz, tarım işçilerimiz işsiz, tarlalarımız, verimli arazilerimiz boş kalmaktadır yıllardan bu yana.
Ne diyor yukarıdaki haber?
Dışarıya 1 kiloluk tarım ürünü satmamıza karşın 6 kiloluk tarım ürününü dışarıdan almaktayız.
Özetçe, arkadaşlar; tarım çökertilmiş, üretmen halkımız
mahv-ı perişan edilmiş ve Türkiye tarımda da dışa bağımlı bir
ülke durumuna düşürülmüştür.
Avrupa’nın gelişkin sanayi ülkeleri ve ABD, Kanada gibi ül84

keler bile dünyanın önde gelen tarım ihracatçıları arasındadır.
Yani kendi nüfuslarını rahatça besleyebildikleri gibi, nüfuslarının birkaç katı insanı doyuracak tarım ürünlerini de dış ülkelere
satmaktadırlar.
Aşağı yukarı 40-50 sene önce, ABD ve AB Emperyalistleri Türkiye’ye; “Siz sanayiyle uğraşmayın. Dünyanın manavı ve
kasabı olan ülkelerden biri olun, bu yeter size.”, demekteydiler.
Fakat aşağı yukarı 20 yıldan bu yana onlar kendi tarım ürünlerine
dünya pazarlarında daha fazla yer edinebilmek için Türkiye tarımını da çökertmişlerdir.
Batılı emperyalistler Sevr’in ekonomik boyutunu uygulatmışlardır Türkiye’ye. Siyasette olduğu gibi sanayi ve tarımda da Türkiye artık Batı’nın yarısömürgesi durumundadır tam anlamıyla.
Oysa 1980’li yıllarda Türkiye’nin tepesinde bulunan yerli Parababalarının siyasetçileri; “Tarımda kendi kendine yeten dünyanın yedi ülkesinden biriyiz.”, diye övünmekteydiler. Şimdi bu
durum tamamen tersine dönmüş bulunmaktadır.
İşsizlik ve yoksulluktan köylerimiz boşalmış, genç yaşlı köylü insanlarımız şehir varoşlarını kuşatmıştır. Tabiî buralardaki
yeni hayatları da ölümlerden ölüm beğenmek, deyiminin kapsamı içindedir.
Özetçe, arkadaşlar; köylümüz ve tarım işçilerimiz dram yaşamaktadır bu hainler düzeninde, yerli yabancı Parababaları düzeninde…
Gelelim bir başka felaket haberine.
“İşsiz sayısı 10 ayda 824 bin 266 kişi arttı”[13]

Gördüğümüz gibi, arkadaşlar; Türkiye’de iyiye giden hiçbir şey yok. Her şey günbegün daha da kötüleşiyor, halkımızın
acıları daha da katmerleniyor, derinleşiyor. Üniversite diplomalı
gençlerimizin bile üçte biri işsiz şu anda Türkiye’de. Gerisini va[13]
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rın siz düşünün artık…
Yukarıda da belirttiğimiz gibi, 700 bin üniversite bitirmiş öğretmenimiz atanmadığı için her boyutuyla felaketler yaşıyor.

ABD’nin yarattığı iki Ortaçağcı gücün
ganimet paylaşım savaşı
Hatırlanacağı gibi, arkadaşlar; bunlar FETÖ’yle 2013 Aralığına kadar stratejik ortaktılar. Hedefleri Laik Cumhuriyet’i tümüyle çökertip yerine Ortaçağcı Muaviye-Yezid Dincisi bir din
devleti inşa etmekti.
Fakat 2013 Aralığında bu yeni devletin başında hangi kesim
bulunacak, meselesinden dolayı birbirlerine düştüler. Tüm mafyatik yapılar gibi iç hesaplaşmaya girdiler. Yoksa bunlar aynı
kategori içinde yer alan, aynı yolun yolcusu, aynı sahtekârlar
dininin yani Muaviye-Yezid ya da CIA-Pentagon Dininin savunucuları idiler.
Onların bu kavgası 15 Temmuz 2016’da silahlı çarpışmaya
dönüştü. ABD, CIA ve Pentagon, Tayyipgiller’i galip getirdi bu
hesaplaşmada. CIA’nın kurgusuna göre böyle olması gerekiyordu.
İşte aralarındaki benzerlik bu kadar fazla olunca hesaplaşma
sonrası yeniden uzlaşma yolları bulmaya giriştiler. Son aylarda
dikkat edersek, FETÖ’cüler birbiri ardına tahliye edilmektedirler, hem de en önde gelenleri olmak üzere.
Bu hukuksuz tahliyeler üzerine, FETÖ’yle Tayyipgiller arasındaki 15 Temmuz Ganimet Paylaşım Savaşı’nda hem eşini
hem de 15 yaşındaki oğlunu kaybeden Nihal Olçok, şöyle bir
serzenişte bulunmuştu.
CIA’nın FETÖ ve Tayyipgiller aracılığıyla sahneye koyduğu
“Ergenekon Operasyonları” saldırısında en ön safta yer alan ve
en hainane görevlerde bulunan Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan’ın
tahliyeleri üzerine yapmıştı bu acıklı serzenişi, Nihal Olçok:
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“Sosyal medyadaki “Bakalım daha neler göreceğiz?”
eleştirisine yanıt veren Nihal Olçok, “Bu hızla benim hapse
girişimi görürsün çünkü ibrelerin yönü değiştirildi. Belli mi
olur, burası Türkiye! Dua edelim de şehitlere tazminat davası açılan ilk ülke olarak tarihe geçmeyelim. Makamınız âli
olsun #15Temmuz şehitleri...” mesajını paylaştı.”[14]

N. Olçok, 15 Temmuz kurbanları için “şehit” nitelemesinde
bulunuyor, kendi konumundan dolayı. Bizce, onlar 15 Temmuz
Ganimet Paylaşım Savaşı’nda hayatını kaybeden insanlardır sadece.
Öte yandan Türkiye’de şehit babalarına davalar açıldı,
mahkûmiyet kararları verildi. Şehit annesine Tayyip’e hakaret
suçlamasıyla davalar açıldı. Şehit kardeşi Yarbay Mehmet Alkan
mesleğinden edildi, üstelik hakkında davalar da açıldı.
Ne demiştir Tayyip, hiç utanıp sıkılmadan?
Aynen şunu:
“Bazı şehit babalarının karakteri bozuk.”

Tabiî bu facialar Nihal Olçok’un görüş alanına girmiyor. O
sebeple de bunlar üzerine bir sözü yok. Ne yapalım… O da Tayyipgiller’i savunma uğruna iki kurban vermiş acılı bir anne. Öyle
olsun bakalım…

AKP’giller, BOP’un hayata geçirilmesinde
ABD’nin taşeronluğunu yapmaya devam eder
Yine aynı gazetedeki haberlerden devam edersek değerlendirmelerimize; bilindiği gibi Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Kaçak Saray’ın Arka Bahçelisi ve Bin Kalıplılar Dergâhının Şeyhi Perinçek ve yetiştirdiği çömezleri gibi Kaçak Saray
yalakalarından biridir. O bile gelinen noktada Tayyipgiller’in Suriye politikasının nasıl vahim bir çıkmaz içinde olduğunu itiraf
https://odatv.com/bu-hizla-benim-hapse-girisimi-gorursun-cunku-05111904.
html.
[14]
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etmekten kendini alamıyor artık.
“Hiçbir şekilde Suriye’nin eyaletlere bölünmesine izin
vermemeliyiz. Yoksa bölgeye PKK gelir oturur, devletini ilan
eder. Bunu önlemenin yolu Suriye devleti ile doğrudan ilişki
kurmaktır.[15]

Görüldüğü gibi, Tayyipgiller’in 2011’den bu yana yaptıkları
ihanetin nasıl bir sonuca yol açtığını netçe görüp itiraf ediyor
bu Kaçak Saray meftunu bile. Yapılması gerekenin acilen Suriye’nin meşru yöneticisi olan Beşşar Esad önderliğindeki BAAS
yönetimiyle temasa geçmek, işbirliğine girmek olduğunu söylüyor.
Tayyipgiller’se ABD Emperyalist Haydutlarının kendilerine
vermiş olduğu ihanet görevinde ısrarda devam ediyorlar. Yani
BOP Eşbaşkanlığı görevini sürdürüyor Tayyip. Hani söz vermişlerdi ya, yapımcıları ve efendileri olan ABD Haydut devletine;
BOP’un hayata geçirilmesinde bize verilen taşeronluk görevini
başarıyla yerine getireceğiz, diye. İşte aynen onu yapmaya devam ediyorlar.
Hatırlanacağı üzere biz, 2011’den bu yana yani Suriye krizinin
ilk anından bu yana yapılması gerekenin Beşşar Esad yönetimiyle
ittifak olduğunu söyleyegelmekteyiz. Eğer bu sözümüz dinlenip
söylediğimiz yapılsaydı, Suriye’de yaşanan felaketler büyük ölçüde yaşanmayacaktı, Suriye Halkı bu acıları çekmeyecekti, ülkeleri parçalanmayacaktı, beş buçuk milyon Suriyeli Türkiye’ye
doluşmayacaktı ve Türkiye ihanet kapsamındaki bu Suriye politikası yüzünden, olaya en iyimser gözle bakan bazı ekonomistlerin hesaplarına göre 130 milyar dolarlık bir kayba uğramamış
olacaktı. Bu 130 milyar doların yarıdan fazlasını Suriyeli kaçkın
sığınmacılara harcamıştır Türkiye, geri kalanı da Suriye ve bölge ülkelerine yapılan ticaretin yok olmasından kaynaklanan ticari
kayıplardan oluşmuştur, değerlendirmesi yapılmaktadır.
[15]
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Fakat CHP İstanbul milletvekili Erdoğan Toprak’ın, partisinin
ekonomistlerine yaptırttığı hesaplamalara göreyse, Türkiye’nin
Suriye politikası nedeniyle uğradığı zarar 200 milyar doların
üzerindedir. Ki bu hesaplama bizce daha gerçekçi görülmektedir.
Şöyle deniyor bu hesaplamada:
“Suriye ile kavgamız ve bozulan ilişkiler, son 8 yılda bize
en az 200 milyar dolara mal oldu. 120 milyar dolar ticaret
hacminden kaybettik. Yılda 110 bin TIR ile, Suriye’ye ve Suriye üzerinden 11 ayrı ülkeye ihracat yapıyorduk. Bu ihracattan da yılda 15 milyar dolar gelir elde ediliyordu. 8 yılda
kaybettiğimiz bu gelir en az 120 milyar dolardır. 40 Milyar
dolar da Suriyeli sığınmacılara gitti. En az 40 milyar dolar
da bölgede oluşan güvenlik sorunu ile baş edebilmek için
askeri boyutlu olarak harcadık. Halen hem askeri hem de
mülteciler için harcamaya devam ediyoruz. Turizmi, diğer
iş ilişkilerini ve yatırımları da ekleyin, 200 milyarın da çok
üzerine çıkar. Fatura her geçen gün de kabaracak.”[16]

Hatırlanacağı gibi, Sorosçu Kemal Efendi’nin Yeni CHP’si
de uzun yıllar Tayyip’in Suriye politikasına yandan çarklı destek
verdi, ABD’ye şirin görünebilmek için.
Fakat son yıllarda izlediği politikanın nasıl bir çıkmaz sokak
olduğunu gördüğü için geri adım atarak doğruya geldi. Türkiye,
Beşşar Esad yönetimiyle ilişkiye girmelidir, demek zorunda kaldı Sorosdaroğlu Kemal.
Bu politika değişikliği üzerine, CHP ekonomistleri gerçeklere
dayanan yukarıda alıntıladığımız ekonomik kayıp raporunu hazırlamışlardır.
https://www.sozcu.com.tr/2019/ekonomi/suriye-faturasi-200-milyar-dolar-5259504/.
[16]
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Emperyalist Rusya da
Ermeni Soykırımı Yalanını savunur
Söz konusu gazetede bir de şu haber yer almaktadır:
“Rus Bakan Lavrov, sözde soykırım anıtını ziyaret etti
“ABD Temsilciler Meclisi tarafından sözde Ermeni soykırımını tanıyan bir tasarının kabul edilmesinin ardından
bu kez Rusya’dan Ankara’yı rahatsız edecek bir adım geldi.
Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, hafta başında gerçekleştirdiği Ermenistan ziyareti sırasında Erivan’da bulunan
sözde soykırım anıtını ziyaret etti. Lavrov ziyaret sırasında
anıta çiçek bırakarak saygı duruşunda bulundu. Rus bakan
ayrıca anıtın yanındaki hatıra ormanına 12 yıl önceki ziyareti sırasında diktiği ağacı da suladı.[17]

Görüldüğü gibi, Lavrov da Ermeni Soykırımı Emperyalist
Yalanına dört elle sarılan yeni emperyalist Rusya’nın savunduğu politikayı uygulamaya koymaktadır, o politika doğrultusunda
Burjuva Ermenistanı’ndaki Soykırım Anıtı’nda o ünlü deyişle
timsah gözyaşları dökmektedir.
Söyleyegeldiğimiz gibi, Sosyalist Kamp’ın çöküşünden sonra, emperyalizm aşamasındaki kapitalizme geçen Rusya ve Çin
de apaçık bir biçimde, henüz yaptıkları işin acemisi olsalar da
emperyalist politikalar uygulamaktadırlar.
Bir başka ifadeyle, emperyalist çıkarlarının gerektirdiği tavırlar sergilemektedirler, davranışlarda bulunmaktadırlar.
Bu sebeple, Rusya ve Çin de tıpkı Batılı Emperyalist Haydutlar gibi Türkiye’nin Yeni Sevr ya da BOP çerçevesinde parçalanıp ufalanmasından yanadırlar, gönüllerinde o yatmaktadır,
çıkarlarına o uygun düşmektedir. Bu sebeple de tıpkı Batılı Emperyalist Çakallar gibi Rusya da emperyalist Ermeni Soykırım
Yalanını kullanarak Türkiye’yi kıskaca almaya çabalamaktadır.
Tabiî Rusya’nın bu pervasız emperyalist tavrı sergilemesine
[17]
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cesaret veren, Tayyipgiller’in uyguladığı ve “nereden baksan tutarsız”, fiyaskoyla sonuçlanmaya mahkûm olan ihanetle eşdeğer
dış politikadır.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Tayyipgiller, dış politikada Batılı Emperyalist Haydutlarla Rusya ve Çin arasında “elden ele
gezen gül”e dönmüş durumdadırlar…

Çocuklara yaşatılan travmalar, yetişkinlikte acılara
davetiye çıkaran kişilik zafiyetlerine sebep oluyor
Gelelim aynı tarihli gazetedeki bir başka habere, daha doğrusu aynı sayfada yan yana yer alan iki habere…
“Tartıştığı kocasını bıçakladı
“Ankara’da Seda Ş. önceki gece tartıştığı eşi Çağrı Ş.’yi
4 yaşındaki kızlarının yanında ağır yaraladı. Kaçarak yakındaki bir taksi durağına sığınan Çağrı Ş. hastaneye kaldırılırken, şoka giren Seda Ş. polislerce gözaltına alındı. Hayati tehlikeyi atlatan Çağrı Ş.’nin şikayetçi olmadığı Seda Ş.,
savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.[18]
“Ayşenur’u ölüme sürükleyen amcasının oğluna 14 yıl
hapis
“Şeytan’ın eline düştüm” deyip intihar eden Ayşenur Güven’e cinsel istismarda bulunan amcasının oğlu 14 yıl hapis
cezasına çarptırıldı
“Antalya’da yaşayan Ayşenur Güven (22) küçük yaşlardan itibaren amcasının oğlu Selahattin S.’nin (30) cinsel istismarına maruz kaldı. Taciz, Güven’in evlenerek bir
çocuk sahibi olmasından sonra da devam etti. Genç kadın
yaşadıklarını ailesine anlattı. Ardından da “Ben bir şeytanın
eline düştüm” yazılı mektup bırakıp kendisini asarak yaşamına son verdi. Güven’in ölümüne ilişkin dava dün yeniden
görüldü. Duruşmada tutuksuz sanık Selahattin S. “nitelikli
cinsel istismar” suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
[18]
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Ayrıca tutuklanmasına hükmedildi. Duruşmayı izleyen sanatçı Haluk Levent, “Ayşenur artık orada huzurlu uyuyacak” dedi.”[19]

Gördüğümüz gibi, arkadaşlar; iki genç kadın kardeşimiz en
ağırından erkek şiddetine ve travmaya maruz kalıyorlar. Biri fiziki şiddete, biri yıllar boyu süren cinsel şiddete uğruyor, hem de
amcasının oğlu tarafından.
Ama gösterdikleri tepki her iki kadıncağızın da birbirinden
tümüyle farklı.
Fiziki şiddete uğrayan yani eşi tarafından yumruklanan genç
kadıncağız mutfaktan ekmek bıçağını kaptığı gibi vuruyor saldırgan eşine. Saldırgan kuru kabadayı, tabanları yağlayarak evden
kaçıp bir taksi durağına sığınarak olayı sonlandırıyor. Neyse ki
hastanede, yaptığı yanlışı bilince çıkarıp pişmanlık duyuyor ve
eşinden şikâyetçi olmuyor. Biz bu gencin bir daha eşine karşı
benzer bir saldırganlıkta bulunabileceğine ihtimal vermiyoruz.
O, yaptığının cezasını çekmiştir ve alması gereken dersi de almıştır tahminimizce.
Diğer kızımıza gelirsek, onun hali yürek parçalayıcıdır…
Keşke o da diğer kızımız gibi bir davranışta bulunsaydı da o
sapık saldırganın cezasını verseydi. Ama o tam tersini yapıyor.
Yaşadığı cehennemden kurtuluşun yolunu kendi canına kıymakta
buluyor…
Bu davranış farklılıkları nereden kaynaklanmaktadır, arkadaşlar?
İşte konuşmamızın başında anlatmaya çalıştığımız yetiştirilme tarzından, çocukluk döneminde yaşadıkları sürecin farklı
farklı olmasından…
Birinci olaydaki kızımız, besbelli ki o kritik süreçte ezilmemiş, korkutulmamış, travmalara uğratılmamış, dolayısıyla da
özgüven kaybı, kendilik değeri kaybı yaşamamıştır. Özgüveni,
[19]
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cesareti, kendine olan saygısı yerindedir, yeterlidir. Bu sebeple
de içine düşürüldüğü çıkmazdan mücadele ederek, fiziki ve psikolojik gücünü kullanarak karşı koyarak çıkma yolunu seçmiştir.
İkinci örnekteyse, ne acıdır ki, bu genç kızımız kişiliğin oluşma dönemi olan 12 yaşına kadarki o süreçte hep şiddet görmüş,
travmalar yaşamış, korkutulmuş, ürkütülmüş, sindirilmiş, kendini savunamayacak derecede ruhen güçsüzleştirilmiş ve acizleştirilmiştir. Bu sebeple de sapık saldırgana karşı bir savunma davranışına, kendini koruma davranışına girme cesaretini ve gücünü
bulamamıştır. Hayatının baharında cehenneme döndürülmüş yaşam ortamından vazgeçerek kurtulmanın yolunu seçmiştir.
Yani yukarıda da belirttiğimiz gibi, doğrudan insanın yüreğine vuran, gözlerini yaşartan bir faciadır bu olay…
Demek ki yoldaşlar; çocuk eğitimi işte bu denli önem taşımaktadır. Çocuklukta verilen doğru, bilimsel eğitim insanın
ömür boyu sağlıklı ve başarılı olması için gerekli fiziksel ve ruhsal altyapıyı oluşturmuş olur.
Tersi ise acılara, dramlara davetiye çıkaran bir kişilik zaafiyetine sebebiyet verir…
Tayyipgiller, bütün okulları ve eğitimi Muaviye-Yezid Dini
çerçevesinde dincileştirerek, çocuklarımızı Ortaçağ karanlıklarına hapsederek ikinci örnekte karşılaştığımız insanlar yetiştirmeye çabalamaktadırlar: Hakkını arayamayan, kendini savunamayan, emir kulu olmaya ve kandırılmaya yatkın, boyun eğici
insanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadırlar.
Onların amaçladığı nesil, bırakalım sağlıklı düşünmeyi, aydınlık düşünmeyi, sorgulamayı, eleştirel düşünmeyi; körü körüne itaat eden, boyun eğen; güçlü görünen ya da o konumda bulunana anında tabi olan, kullaştırılmış bir nesildir.
İşte tüm ihanetlerine ilave olarak eğitimde de böylesine derin
bir ihanetin içindedir onlar. Dedik ya; bunlar halkımıza düşmandır, vatanımıza düşmandır, ülkemize düşmandır, diye…
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Türkiye’de 1950’den beri iktidarları ABD belirler
Bazı arkadaşlarımız biliyordur; bugüne kadar hep sağ kulvarda, yani Parababaları cephesinin medya organlarında gazetecilik
yapmış olan Sabahattin Önkibar’ın yeni bir kitabı çıktı; “Derin
ve Gizli Devlet Gazetecisi olarak İtiraflarım”, adını taşıyan.
S. Önkibar bile burada, artık o güne dek içinde yer aldığı cephenin çürümüşlüğünü, kokuşmuşluğunu, ihanetlerini, vatan millet ve halk düşmanı oluşlarını, ülkemizi tüm kurumlarıyla ABD
Emperyalistlerinin emrine (NATO’ya sokarak) verdiklerini, kesin ve açık bir dille ortaya koymaktadır. Kitabından birkaç bölüm
aktaralım, onun yakıcı gerçeklerin dile getirilişi olan itiraflarını
somutça görmemiz için...
***
(…)
İstihbarat tarihimizin başlıklarla mini özeti bu, lakin Türkiye
1952’de NATO’ya girerek tıpkı egemenliğimizi devrettiğimiz
gibi TSK ve istihbarat kurumlarımızın yönetimini de dolaylı
olarak devretmiş olduk.
Evet, katıldığımız NATO Paktı, namluyu doğrultacağımız
silahımızı elimizden almıştır.
Ordumuzu bölgemizde kendine bekçi yapmış, silah sanayimizi topyekûn tasfiye etmiştir.
1930’larda uçak üreten Türkiye, NATO’ya girmesiyle cıvata
bile üretemez hale düşürülmüştür.
NATO o gün bugün, yani 70 yıla yakındır, örtülü işgal kuvvetidir.
Komünizm korkutmasıyla onlarca yıl Türkiye’ye hükmetmiştir.
ÖZEL HARP DAİRESİ YA DA GLADYO
1952’de NATO’ya girmemizle beraber Seferberlik Tetkik
Kurulu oluşturuldu.
Kurul daha sonra Özel Harp Dairesi’ne dönüştürüldü.
Peki, ne miydi bu Özel Harp Dairesi?
Genelkurmay’da özel bir birim.
Birinci amacı, Türkiye’de McCarthy’cilik yani anti-komü-
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nistlik yapmak ve devleti bu çerçevede örgütlemek.
Keza, Kontrgerilla Özel Harp Dairesi’ne mensup eylemci
kadrolara verilen addı.
Bu yapı, yani Özel Harp Dairesi aslında NATO’nun gizli örgütü olan Gladyo’nun Türkiye yapılanmasıydı.
İlginç husus Özel Harp Dairesi’nin MİT ve devletin diğer
önemli kurumlarına eleman yetiştirmesi ve onları yönetmesiydi.
Evet, Türk Silahlı Kuvvetleri onlarca yıl böyle bir ipoteğin
altındaydı.
Türkiye’de gerçekte var olan derin ve gizli devlet aslında
NATO’nun bu örgütlenmesiydi.
Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı yapan Korgeneral İsmail
Hakkı Pekin bir sohbetimizde bana aynen şunları söylemişti:
İSTİHBARAT BAŞKANI PEKİN’E GÖRE DERİN
DEVLET
“Türkiye’de bir derin devlet var ama bu Amerikan derin
devletinin uzantılarıdır. Milli bir derin devletimiz yoktur. Türkiye’de sadece derin millet vardır. Türkiye’nin milli bir derin
devleti olsaydı 1970 ile 1980 arasındaki olayları, 10 Eylül’ü ve
15 Temmuz’u yaşamazdık…”
Pekin Paşa şöyle devam etmişti:
“Türkiye’de Silahlı Kuvvetler veya askeri öğrenciler içinden seçilen gençlere Seferberlik Tetkik Kurulu ve sonra Özel
Harp Dairesi’nde görev verilirdi. Bunların kim olduğunu sadece
MİT bilirdi. MİT ise Ankara’da CIA ile iç içeydi. Uzun dönem
aynı binada faaliyet yaptı. Bir dönem MİT mensuplarının maaşını ABD ödedi.”
İsmail Hakkı Generalin şu ifadesine dikkat:
“İşte bu kadrolar içinden devşirilen CIA, MOSSAD, M16
gibi yabancı istihbarat örgütleri tarafından Türkiye’ye karşı kullanıldı. Ülkemizdeki pek çok siyasi cinayet onların eseri; Uğur
Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Bahriye Üçok, Necip Hablemitoğlu… Bunlar öldürdü. Pek çok sabotajda yine bunlar var…”
AYNI SİLAHLA ÜLKÜCÜ VE DEVRİMCİYİ ÖLDÜRDÜLER
Benzer bir tespit Siyasal’dan hocam olan Profesör Çetin Yetkin’e aittir.
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Çetin Hoca 12 Eylül öncesinde bir ara savcılık yaptı ve şu
anısını paylaştı: “Sabahattin, İstanbul’da aynı silahla, bir gün ara
ile hem ülkücü hem devrimci çocukların öldürüldüğünü balistik
incelemesi ile tespit ettik… Evet, silah aynı ve karşıt iki kesimden iki cinayet…”
Özel Harp Dairesi’nin devşirdiği ajanlarla sadece siyasi cinayetler işlenmedi.
12 Eylül ve 12 Mart gibi darbeler yapıldı.[20]

***
1950’den bu yana tüm iktidarlar ABD tarafından belirlenmiştir ve ABD’nin kucağında siyaset yapmıştır.
Mevcut AKP’giller de, defalarca söylediğimiz gibi, ABD
yapımıdır, ülkemizde ve bölgemizde ABD’nin emperyalist politikalarının uygulanmasında işbirlikçilik, taşeronluk görevi yapmaktadır 17 yıldan bu yana.
Washington, Pentagon ve CIA’nın BOP’unun hayata geçirilmesinde kendisine verilen her görevi başarıyla yerine getirmiştir
ve getirmeye devam etmektedir, tanık olduğumuz gibi Suriye’de.
Laik Cumhuriyet’in yıkılıp enkaz yığınına çevrilmesi, Türk
Silahlı Kuvvetlerinin kurt dalamış keçi sürüsüne çevrilmesi, yargının ve eğitimin çökertilmesi bütünüyle birer ABD projesidir.
Ve Tayyipgiller en aktif biçimde işlev görmüşlerdir, bu ihanet
politikalarının hayata geçirilmesinde.
12 Mart, 12 Eylül Faşist Darbeleri ve o darbelere zemin ve
gerekçe hazırlayabilmek için binlerce gencimizin, aydınımızın,
bilim insanımızın katledilmesi hep Türkiye’nin çökertilmesine
yönelik ABD politikalarıdır.
İşte Sabahattin Önkibar ve İsmail Hakkı Pekin’in açıkça ortaya koyduğu gibi, Türkiye’nin kendi milli bir istihbarat teşkilatı bile yoktur. Genelkurmayı ve ordu komuta kesimi bütünüyle
CIA’nın emri altındadır, siyasileri CIA’nın emri altındadır, bü[20] Sabahattin Önkibar, Derin ve Gizli Devlet Gazetecisi Olarak İtiraflarım,
s. 69, 70, 71.
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rokrasinin üst kademesini oluşturan yöneticiler CIA’nın emri
altındadır. Velhasıl, ülkemiz tam bir yarısömürge oluşumu sergilemektedir. Yani görünüşte bağımsız ama gerçeklikte tepeden
tırnağa ABD’ye, Washington’a, Pentagon’a, CIA’ya bağlı bir
devlet ve bir ülke…
Biz 1965’lerden bu yana ne diyoruz, CKMP-MHP için?
“CIA’nın, Süper NATO’nun, Kontrgerilla’nın Türkiye’de siyasi plandaki temsilcisidir ve paramiliter örgütüdür.”

Kontrgerilla tarafından devşirilen halk çocukları
ABD-CIA tarafından
Komünistlere-Solculara karşı kullanılır
Bakın, o Kontrgerilla örgütünün gençlik örgütlenmesinin
içinde yer aldığını belirten Sabahattin Önkibar bizim bu tespitimizi aynen doğruluyor itirafıyla, netçe ortaya koyuyor:
***

(…)
Evet, NATO’ya girme adına Türkiye kendisi ile zerre alakası
olmayan bir savaş için Kore’ye asker göndermiştir.
Özel Harp Dairesi’nin Türkiye’de uyguladığı bir başka proje
ise malûm Yeşil Kuşak’tı.
CIA’nın Sosyalist Sovyet hinderlandını dinsel olarak çevreleme olan Yeşil Kuşak’ın Türkiye ayağını yine Kontrgerilla
örgütledi.
Türkçüler-milliyetçiler bu operasyonun hedef kitlelerinden
biriydi.
1960’ların sonlarında Türkçüler adım adım ehlileştirilmeye
başlandı.
Amaç antiemperyalizm demek olan Türkçülük fikriyatına
başka bir anlam yüklemekti. Ki din yani İslam ona malzeme yapıldı.
1944’te Türkçülük yaptığı için tabutlukta işkence gören Alparslan Türkeş bu yeni projenin içine alındı.
Buna paralel olarak Türkeş’in Türkçü partisi CKMP Türk-İs-
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lam fikriyatına yöneldi.
Bitmedi...
Türkeş hacı oldu!
TÜRKEŞ: TÜRKÇE EZAN OKUNMALI
Evet, 17 Temmuz 1960 tarihli Cumhuriyet gazetesinde
Cevat Fehmi Başkurt’a “Ezan Türkçe okunmalı” diye röportaj
veren Alparslan Türkeş, birden Türk-İslam ülküsü ideolojisine
evrildi.
Öyle ki 1969’daki Adana Kongresi’nde partisinin bozkurt
olan amblemini Üç Hilal’le değiştirdi.
Dahası Türkçüler o tarihten sonra ülkücü olarak anılmaya
başlandı.
Tanrı o gün Allah oldu!
Keza Tanrı Dağı, Hira Dağı ile takas edildi.
Seyyid Ahmet Arvasi’nin “Türk-İslam Ülküsü” diyerek fikri önderliğini yaptığı bu dönüşümle MHP adım adım “Kanımız
aksa da zafer İslam’ın” sloganını atacak çizgiye geldi…
MHP’nin ünlü “komando kampları” bu bağlamda incelenmesi gereken bir hadisedir.
Komünizme karşı adeta milis ordusu olarak yetiştirilen milliyetçi-ülkücü gençler bu kamplarda eğitildi.
Sabah namazı ile başlayan bu kamplarda yakın döğüş ve silah kullanma gibi eğitimlerle beraber seminerler düzenlendi.
Temel konu komünizmle mücadeleydi.
İlginç ayrıntı, bu “komando kampları” organizasyonunda
Murat Bayrak gibi esrarengiz isimlerin olmasıydı!
KOMANDO KAMPLARI VE MURAT BAYRAK
Mesela ilk “komando kampı” Murat Bayrak’ın Ayvalık’taki
geniş arazisinde kurulmuştu.
Peki, Murat Bayrak kim miydi?
Yugoslavya’dan, Tito’dan kaçan bir direnişçiydi.
Yugoslavya’daki gençlik yıllarından beri CIA ile ilişkileri
yazılıp çizildi.
Türkiye’ye kaçan Murat Bayrak büyük bir iş adamı oldu.
Öyle ki ülkemizdeki ilk özel helikopter ona aitti.
Adalet Partisi’nden Çanakkale Milletvekili seçildi.
Alparslan Türkeş’in yakın arkadaşıydı.
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di.

Bu isim yine “komando kampları”nın finansörlerinden biriy-

Burada önemli olan husus şudur:
Ülkücülere komando kamplarında eğitim verenler asker kökenli isimlerdi.
Daha sonra ortaya çıktı, bu isimlerden pek çoğu Özel Harp
Dairesi yani Kontrgerilla elemanlarıydı.
Bunun anlamı CIA’nın Türkiye’de kendi çıkarları ekseninde
bir gençlik yaratmaya çalışmasıydı.
TÜRKEŞ-ENVER ALTAYLI VE MİT
Aynı konu başlığında bir başka fotoğraf:
Alparslan Türkeş ile dönemin MİT Müsteşarı Korgeneral
Fuat Doğu çok yakın iki arkadaştı.
Keza o dönem CIA Türkiye İstasyon Şefi (Özbek asıllı) Ruzi
Nazar, bu iki isimle yine arkadaştı.
Bir üçüncü isim ise Enver Altaylı.
Talat Aydemir kalkışması sürecinde Harp Okulu’ndan atılanlardan…
Daha sonra Hukuk Fakültesini bitiren Enver Altaylı MİT’e
alındı.
Referans: Ruzi Nazar ile Alparslan Türkeş.
Nitekim Ruzi Nazar’a emekliliği sonrasında yerleştiği Antalya’da sahip çıkan ve cenazesini gömen Enver Altaylı olmuştur.
Ruzi Nazar ise İkinci Dünya Savaşı sürecinde CIA’ya monte
olan isimdi.
Burada ilginç ayrıntı, Enver Altaylı’nın Hergün gazetesinin
patronu ve genel yayın müdürü olmasıdır.
Hergün gazetesi 12 Eylül döneminde MHP ve ülkücülerin
adeta resmi yayın organıydı.
Dikkat edin, bu gazetenin başında MİT mensubu olduğu resmen tescilli bir isim, yani Enver Altaylı vardı.
Söyleyin, nedir bunun açıklaması?
CIA VE ÜLKÜCÜLER
Hiç kıvırmaya gerek yok, bir dönem benim de fiili mücadelelerimle içinde olduğum ülkücü gençliğin istihbaratçılar tarafından kullanılmasıdır!
Nasıl mı kullanıldı?
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Sosyalist-Komünist gençliğin karşısına çıkarılarak.
Dahası Türkiye’deki kaos ortamını tetiklemek ve ülkeyi istikrarsızlaştırmak adına karşılıklı cepheler yaratmak için.
Evet, CIA, NATO-Özel Harp Dairesi ya da Kontgerilla gibi araçlarla milliyetçi gençliği komünizm ve SSCB’nin karşısına dikmiştir.
Ülkücü gençler, tıpkı vatansever solcular misali emperyalist
projenin kurbanı oldular.
Maraş olaylarından Çorum katliamına hepsinin ardında
CIA’nın Türkiye’deki maşaları vardı.
Gençliği sağ-sol ekseninde ayrıştırıp birbirine düşürmek ve
Alevi-Sünni çatışmasını kışkırtmak temel amaçlarıydı.[21]

***

“Tabu söz, tabu kişi yoktur”
Ne yazık ki gerçekler bu kadar ayan beyan ortada olmasına
rağmen hâlâ milliyetçi duyarlılığı olan gençlerimizi, bu ABD ve
CIA yönetimindeki ihanet örgütü saflarına çekebilmektedir, saflarında tutabilmektedir.
Neden?
Hep; yukarıda, konuşmamızın başlarında Gelişim Psikolojisiyle ilgili olan bölümde anlattığımız hazin gerçeklerden dolayı…
Nasıl bir eğitim veriliyor?
Korkuya ve şartlandırmaya dayalı, kullaştırma ve robotlaştırmayı amaçlayan, gerçekleri görüp kavramaktan uzak, sistematik
düşünemeyen bir zavallılar yığını yaratmayı amaçlayan bir eğitimden geçirilmektedir insanlarımız.
Tayyipgiller, eğitimi bütünüyle Ortaçağcı tarikatların ve cemaatlerin ve Ensar, TÜRGEV, TÜGVA, İHH gibi yine Ortaçağcı örgütlenmelerin eline teslim ederek bu kul-köle yetiştirme eğitim sistemini daha da katmerlendirmeyi, pekiştirmeyi amaçlamaktadırlar.
Burada bir kez daha altını çizerek belirtelim ki arkadaşlar, biz
[21]

age, s. 79-82.

100

bu eğitim sisteminin karşısına neyi koyuyoruz ya da ısrarla ve
kararlıca neyi öneriyoruz?
Nasıl bir eğitim sistemi savunuyoruz?
Sevgiye, hoşgörüye, özgürce düşünen, sorgulayan, eleştiren,
sistematik düşünebilen bir akla sahip, özgüveni ve özsaygısı tam,
insani ve vicdani değerlerle donatılmış insanlardan oluşan kuşaklar yetiştirmeyi savunuyoruz, amaçlıyoruz.
Demek ki arkadaşlar, bir kez daha görüldü ki, eğitim sistemi insanların ruhiyatını şekillendirmede önemli bir etken olduğu
için özellikle üzerinde durulması gereken bir konudur. Tabiî böyle bir eğitim sistemi kendiliğinden demokratik ve laik bir eğitim
anlayışını da kapsar. Hiçbir dogmaya, hiçbir tabuya yer yoktur
bu eğitim sisteminde.
Ne diyor Usta’mız Kıvılcımlı?
“Tabu söz, tabu kişi yoktur”, “En önemli şey olaylardır.”
Eğitim sisteminin amacı insanların olayları tüm gerçekliğiyle,
nasılsalar öylece olduğu gibi görüp kavramalarını, yorumlamalarını, çözümlemelerini ve oradan gerekli sonuçları çıkararak davranışa geçmelerini sağlamaktır.
Çünkü bize göre sadece görüp kavramak yeterli değildir. Oradan çıkarılacak sonuçların ışığında davranarak olayları ve hayatı
ileri yönde, halkımızın mutluluğunu ve yaşamını geliştirme, iyileştirme yönünde davranışa geçmektir.
Yani olayları ve olaylar bütünü olan dünyayı sadece kavramakla, anlamakla yetinmeyeceğiz; devrimci yönde değiştirip
geliştirmek için de mücadele edeceğiz. Bu bağlamda biz gerçek
devrimciler için düşünce ve davranış birbirinden ayrılmaz.

AKP’giller, ABD yapımı bir ihanet örgütüdür
Şimdi yeniden Sabahattin Önkibar’ın itiraflarına dönersek…
Tayyipgiller’in bizim 2005’ten, hatta 2002’den bu yana söyleyegeldiğimiz gibi ABD yapımı bir ihanet örgütü olduklarını
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somut bilgilere dayanan bir şekilde Önkibar da açıkça ortaya
koymaktadır.
İşte bu konuya ilişkin yazdıklarından bir bölüm:
***
ERBAKAN’I HIÇKIRIKLARLA AĞLATAN HABER
Ve bir fotoğraf…
Yıl: 2001.
Akıncı Gençlik önderi Tayyip Erdoğan, “Milli Görüş gömleğini çıkarıyoruz” diyerek Erbakan hareketinden ayrılır ve kendisi
gibi ayrılanlarla beraber yeni bir parti kurmak için kollarını sıvar.
Bu çerçevede iç ve dış destek arar.
Dış destek bağlamında Dünya Yahudi liderlerinden Siyonist
lider Abraham Foxman ile İstanbul’da gizli bir görüşme yapar.
Bu görüşme bu satırların yazarı tarafından öğrenilir ve o dönem yazdığı Star gazetesi aracılığı ile kamuoyuna duyurulur.
Osman Yumakoğlu’nun aktarımı ile Erbakan o haberi gazetede görür görmez hıçkırıklara boğulur.
Sesli hıçkırıklar üzerine telaşa kapılan merhume Nermin
Erbakan telaşla sorar: “Necmettin Bey, Necmettin Bey iyi misiniz?”
Erbakan Hoca’nın hıçkırıkları bir süre sonra diner ve şu karşılığı verir: “Şükür Rabbime iyiyim… Ben bunların ahiretteki
haline ağlıyorum. Mahşerde bunun hesabını nasıl verecekler?”
Keza aynı Erbakan vefatının bir gün öncesinde Namık Kemal Zeybek ile Şevket Kazan’ı hastane odasında kabul eder.
Erbakan başını doğrultmak ister ama başaramaz.
Zeybek’e işaretle yaklaş der ve şunu söyler: “Bunlar ülkeyi
felakete, yıkıma götürüyor… Ne olur durmayın, engelleyin…
Bunlarla mücadele edilmezse ahirette vebal vardır…”[22]

***

Bugün gelinen noktadan bakıp değerlendirirsek; Erbakan’ın ölmeden bir gün once söyledikleri tümüyle gerçekleşmiş bulunmaktadır.
[22]

age, s. 112, 113.
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AKP’giller, Türkiye’yi
Ortaçağ karanlıklarına sürükler
Önkibar, AKP’giller adlı Ortaçağcı Muaviye-Yezid Dincilerinden oluşan bu ABD yapımı ihanet örgütünün tüm tarikat ve
cemaatlerle nasıl iç içe geçerek kaynaştığını ve Türkiye’yi Ortaçağ karanlıklarına doğru hızla sürükleyerek götürüp gittiğini
yine şöyle açıkça dile getirmektedir:
***
AKP DİN, ERDOĞAN PEYGAMBER Mİ?
Bakın edilen şu sözlere:
“Tayyip Erdoğan’ı üzmek Allah’ı üzmektir.”
“Tayyip Erdoğan bizim için ikinci Peygamberdir.”
“Tayyip Erdoğan’a dokunmak ibadettir…”
Kim mi etti bu sözleri?
AKP’li bakan, milletvekili ve parti yöneticileri…
Bu ifadeler “AKP eşittir din, Erdoğan eşittir dini önder” demek değil midir?
Peki, nasıl örtüştürüyorlar bütün bunları İslam’la?
Nerede her konuya fetva yetiştiren Diyanet?
Keza güya Allah’ın yeryüzündeki vekiliyiz diyen, güya
Mehdi pozları atan, güya Evliya ve ulema geçinen, güya sabaha
kadar zikir çeken o sözde dindarlardan biri çıkıp, neden “Nedir
bu kepazelik” diyemedi?
Kahroluyorum, zira son dönem bu ülkede din adına yaşanan
rezillikleri Anadolu bin yıldır yaşamadı.
MEHMET AKİF BÖYLE İSYAN ETTİ
Camide siyasi miting yapan bunlar.
Kâbe’de Erdoğan tezahüratları yapan bunlar.
Erdoğan’ı “Ey Allah’ın Elçisi” diye karşılayanlar bunlar.
“Cumhurbaşkanına itaat farzdır” diyen yine bunlar.
Söyleyin bu yapılanlar, din din denilerek dini tahrip etmek
değil midir?
Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy bakın ne diyor:
“Nebile atf ile binlerce herze uydurdun / Yıktın din-i mübini,
yeni bir din kurdun.”
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Evet, abartıyor değilim, Türkiye’de İslam adıyla onlarca dini
inanış var. f
50 küsuru genel olmak üzere toplamda 400 civarı tarikat ve
cemaat var.
Ve heyhat, bu cemaatler dün FETÖ nasıl devlette egemen ise
aynı şekilde devlettedirler.
BETON MÜSLÜMANLIĞI
Devletin en önemli kurumlarında yapılan son FETÖ operasyonlarından kurtulmanın reçetesi bugün şudur: Başka bir cemaat
şeyhinden “Bu muhterem bizim müridimizdir” mektubunu almak!
Tekrar edelim, FETÖ ile kavgaları da zaten sadece iktidar
mücadelesiydi.
Buradan hareketle Türkiye’de bugün “Cemaatler Cumhuriyeti”nin egemenliği var.[23]

***
Tayyipgiller’le FETÖ’nün etle tırnak gibi kaynaşıklığına ve
her ikisinin de CIA tarafından oynatıldığına dair de şu itiraflarda
bulunuyor, S. Önkibar:
***
SUÇA YARDIM VE YATAKLIK
Bir başka konu malum hukukta yardım ve yataklık diye bir
suç var ki bu evrenseldir.
Öyle ise sormak lazım, FETÖ’ye istediği her şeyi verenler
neden hesap vermiyor?
FETÖ’nün davulcusu, zurnacısı, baklavacısı var da siyasi
ayağı yok mudur?
Elbette vardır.
Varsa nerede onlar, niçin ortaya çıkarılmıyor?
Çıkaramazlar zira AKP’nin en az yarısı FETÖ ile bir şekilde
irtibatlıdır.
Evet, FETÖ’nün temel siyasal ayağı iktidar partisi olduğu
için üzerine gidilmiyor.
Yıllardır sorup cevap alamadığım bir başka soruyu burada
yineleyeceğim.
17 Aralık’ta FETÖ’cü savcı ve polislerin yaptığı malum yol[23]

age, s. 150, 151.
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suzluk operasyonu sonrası Fehmi Koru’yu Fetulah Gülen’e arabulucu olarak gönderen kimdi?
Koru’ya “sana devletin uçağını tahsis edeyim” diyen Tayyip
Erdoğan değil miydi?
Gidişte dönüşte Fehmi Koru ile görüşen yine Erdoğan değil
miydi?
FEHMİ KORU FETHULLAH’A NİYE ELÇİ YAPILDI?
Öyle ise açıklasınlar!
Fehmi Koru hangi amaçla Pensilvanya’ya gönderildi?
Hem “Fetullah bize yolsuzluk argümanı ile darbe yaptı” diyeceksiniz hem de ertesi gün Fehmi Koru’yu elçi veya arabulucu olarak Fethullah’ın yanına göndereceksiniz!
Yahu siz âlemi kör, milleti sersem mi zannediyorsunuz?
Kazara Fetullah anlaşma teklifinize “Evet” dese, yine kol
kola olacaktınız, yalan mı?
Öyle iken neden şimdi haşhaşi edebiyatı?
Söyleyin, ben bunların Fetullah karşıtlığı ile mücadelesine
nasıl inanayım?
Bülent Arınç denilen şahıs bugün hâlâ Tayyip Erdoğan’ın
yanında ise FETÖ ile layıkıyla mücadele ediliyor denilebilir mi?
Pardon ama Arınç’ın FETÖ imamı olan damadı hapisten aniden nasıl çıktı?
Bu hapisten çıkış ile bir ara Tayyip Erdoğan’a çok kızan
Bülent Arınç’ın hemen çark edip Erdoğan’a yiğidim demesi ve
kendisinin Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olması noktalarında bir ilişki var mıdır, yok mudur?
FETTAH TAMİMCE VE ENİŞTE ZİYA
Devam edelim…
Rixos otelleri sahibi Fethullah sevdalısı ünlü iş adamı Fettah
Tamimce nasıl ve niçin dışarda sorusunun cevabını bilen var mı?
Uzatmayayım lami cimi yok, AKP ile FETÖ et ve kemik misalidir.
Damatlarla, gelinlerle ve Amerikan kardeşliği ile iç içedirler.[24]

***

[24]

age, s. 157-159.
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Türk ve Kürt Halklarının kurtuluşu
İnsanlık düşmanı Ortaçağcı AKP’giller İktidarını
alaşağı etmekten geçer
İşte MHP’nin gençlik örgütü olan ülkücü gelenekten geldiğini açıkça belirten Sabahattin Önkibar da kitabında (Nurullah
Ankut kitabı gösteriyor. - yn.) aynen bunları yazıyor Tayyipgiller
hakkında. Bizim tüm bu savunduklarımızı, gözlemlerine dayanarak anlatıyor, Tayyipgiller hakkında söylediklerimizi. Ve; “Bunlardan kurtulmak en önemli meselemizdir.”, diyor, kitabının en
son bölümünde.
“Son söz
“Ayrıntılarla anlatmaya çalıştım. Bütün bu çöküş ve yıkımların sorumlusu olan iktidardan kurtulmak emin olun
Cumhuriyeti kurmaktan zor olacak, zira iktidarı kaybetmeme adına her şeyin yapılacağı kesin.
“Öyle iken devleti ve milleti kurtarma adına bu uğurda
meşru ve yasal çaba göstermek milli bir ibadettir.”, diyor.[25]

Yani böylesine hain bir iktidarla yüz yüzeyiz. Türk Halkının
da Kürt Halkının da kurtuluşu bu hain, bu Ortaçağcı, bu insanlık
düşmanı iktidarı alaşağı etmekten geçer.
İşte sadece biz doğrudan; yiğitçe, mertçe bunun mücadelesini
veriyoruz ve yüzlerine karşı haykırıyoruz bu gerçekleri. Onların
mahkemelerinde, Savcıları, Yargıçları karşısında haykırıyoruz.
Çünkü Önderimiz Kıvılcımlı bize böyle öğretti devrimciliği.
Devrime, Türkiye Halklarımız bu yoldan giderek varacak.
Mutlaka kazanacağız, mutlaka!
Sonunda, zor olacak ama halklarımız anlayacak bizi.
(Alkışlar…)
Zamanımızı aştık. Pınar Yoldaş’ımız haklı olarak art arda
Sabahattin Önkibar, Derin ve Gizli Devlet Gazetecisi Olarak İtiraflarım, s.
198.
[25]
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uyarıyor. Başka yoldaşların programına uzanmış olmak da bizi
rahatsız ediyor. O bakımdan dert çok, söz çok ama burada noktalayalım.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
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