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1. Anavatan, Halk, Sosyalizm ve Devrim

“Vatan  neredeyse,  Partimiz,  hükümetimiz,  sosyalist

sistemimiz ve halkımızın mutlu yaşamı oradadır.”

“Sosyalist  devlet  liderdir  ve  vatanı  savunmak  onu

savunmaktır.”

“Vatanımız  gerçek  bir  halk  ülkesi,  ulusal  bağımsızlık

ülkesidir.”

“KDHC bayrağının  kırmızı  rengi  devrimci  öncülerin  ve

şehitlerin  kanını,  beyaz  renk  kadrolarımız  ve  Partimizi

destekleyen  insanların  saf  sadakatini,  mavi  renk  ise

yüksek ve güzel hayallerimizi temsil ediyor.”

“Kim Jong Il'in  yurtseverliği,  Kim Il  Sung'un  ulusunun

ebedi ruhu ve nefesidir ve gelişen bir ülke inşa etmek için
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itici bir güçtür.”

“Kim  Jong  İl'in  vatanseverliği,  sosyalist  ülkemize,

insanlarımıza olan en ateşli,  en sıcak sevgi,  ülkenin  ve

insanların refahı uğruna en ciddi özveridir.”

“Kim  Jong  Il'in  yurtseverliği,  sosyalist  yurtseverliğin

kristalleşmesidir.”

“Yurtseverlik bir değerli taşa benzetilebilir.”

“Yurtseverlik ruhuna sahip insanlar büyük bir başarı elde

edebilirler.”

“Vatana bağlılık, tam olarak lidere bağlılıktır.”

“Ülkenin çağrısına cevap verirken sadece lafta kalmamalı,

bütün  varlığını  onu  pratiğe  çevirmeye  adamalı;  bu  bir
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yurtseverin doğru duruşudur.”

“İnsanın doğup büyüdüğü vatanına kendi canını verir gibi

değer vermesi ve sevmesi yurtseverliktir.”

“Yurtseverlik, kişinin annesinin yardımıyla ilk adımı attığı

sevgili memleketinde filizlenir ve büyür.”

“Anne-babasına,  eşine,  çocuklarına,  evine,  köyüne,

işyerine sevgi duymayan,  vatanını  ve  insanları sevemez;

asla gerçek yurtsever olamazlar.”

“Ülkedeki  her  çimen  yaprağına,  her  ağaca  ve  her  çakıl

taşına  değer  vermek,  kalbini  ve ruhunu onlara bakmaya

adamak yurtseverliktir.”

“Tek başına bir ağaç dikerken, bakımını  yaparken vatan

sevgisi ve onu koruma kararlılığı gelişir.”
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“Birinin işine bağlılığı sadece yurtseverliktir.”

“Ulusal  savunmaya  adanmış  bir  yaşam,  en  değerli,

yurtsever yaşamdır.”

“Anıtsal  yapılar  inşa  eden,  onların  güvenliğinin

sorumluluğunu  alan  ve  kalitesini  sonsuza  kadar  garanti

eden kişi gerçek bir yurtseverdir.”

“Ülkesinin  ve  milletinin  namusunu satan  kişi  alçak  bir

haindir.”

"Dünyayı yenme hırsının kökleri yurtseverliğe dayanır."

“Bizler  yaşamımız  boyunca  yararlanamayacak  olsak  da,

gelecek nesillerin bu nimetlerden yararlanabilmesi için her

şeyi yapmalıyız – bu gerçek yurteverliktir.”
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“Bir  milletin  tarihi  ne kadar  uzunsa,  o  kadar  parlak  bir

şekilde  parlar  ve  tarihi  yerler  ve  kalıntılar  orijinal

hallerinde ne kadar iyi korunursa, o kadar değerli olurlar.”

“Tarih gözden geçirilemez, gizlenemez ve icat edilemez.”

“Ulusal  birleşme  vatanseverliktir  ve  ulusal  bölünme

millete ihanettir.”

“Ulusal  yeniden  birleşmenin  itici  gücü  tüm  Kore

ulusudur.”

“Geçmişte  olduğu  gibi  şimdiki  çağda  da  Komünizm

insanlığın  en  büyük  idealini  temsil  eder.  Bu,  toplumsal

ihtiyaçların dayattığı bir gerekliliktir.”

“Juche  yönelimli  sosyalizm,  halkımızın  can  damarı,
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gerçek yaşam ve mutluluklarının beşiğidir.”

“Bizim  tarzımızdaki  sosyalizm,  Juche'nin  devrimci

davasını  parlak  bir  şekilde  gerçekleştirmek  için  sonsuz

temeli oluşturur.”

“Devrimimizin  kalıcı  stratejisi  ve  nihai  zaferi,  istiklal

yolunda, Songun yolunda ve sosyalizm yolunda dosdoğru

yürümekte yatmaktadır.”

“Tek yürekli birlik ve yenilmez ordu, bununla birlikte yeni

yüzyıldaki sanayi devrimiyle birlikte, gelişen bir sosyalist

ülke yaratır.”

“Halkın çıkarlarını en yüksek ve mutlak önceliği vermek

ve  Partinin  ve  devletin  tüm  politikalarını  onlar  için

yönetmek bizim sosyalizm tarzımızdır.”
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“Yükselen  nesillerin  yetiştirilmesinde  sosyalist  sistemin

avantajlarını tanıtmaya öncelik verilmelidir.”

“Kapitalizm  asla  sosyalizmin  avantajlarını  ve  gücünü

taklit edemez ve sahip olamaz.”

“Siyasette  bağımsızlık,  ekonomide  kendi  kendine

yeterlilik  ve  ulusal  savunmada  kendi  kendine  yeterlilik,

sosyalizm tarzımızın ebedi zaferine ve refahına ulaşmanın

yoludur.”

“Juche karakteri sosyalizmin doğasıdır.”

“Bağımsızlık,  tarihin  adaletini,  devrimin  zaferini  ve

uluslararası ilişkilerin gelişiminin temelini temsil eder.”

“Halkımızın kendi ideolojik ve estetik duygularına uygun

olarak yarattıkları tamamen bizim tarzımızdır.”
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“İyi olanı  benimsemek  ve  olmayanı  reddetmek  Juche

yönelimidir.”

“Sosyalizmi  savunma mücadelesi,  toplumsal  hayatın  her

alanında emperyalizme galip gelmeyi amaçlamaktadır.”

“Sosyalist  toplumda  kapitalist şeyler  yapılmasına  izin

verilmemelidir.”

“Japonya  karşıtı  devrimin  gelenekleri,  Partimizin  ve

devrimimizin sağlam kökleridir.”

“Paektu  Dağı,  Kore  devriminin  çıkış  yeri,  zaferinin

simgesi ve Songun Kore'nin ebedi feneridir.”

“Savaş  döneminde  devrimci  sloganlar  kazınmış  eski

ağaçlar,  Partimizin  devrimci  geleneklerinin  nasıl
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yaratıldığını öğreten tarihin tanığıdır.”

“Devrimci  eserler,  devrimimizin  sonsuz  zenginliği  ve

ulusal hazinesidir.”

“Devrim, mücadelenin ortasında ilerliyor ve geleceği daha

da  yakınlaştırmak  için  ileriye  doğru  bir  sıçrama  talep

ediyor.”

“Devrim  ve  inşaat  her  zaman  daha  yüksek  bir  hedefe

taliptir.”

“Zaman  ne  kadar  ilerler  ve  toplum  ne  kadar  gelişirse,

yeniye yönelik özlemler ve talepler o kadar yüksek olur.”

“Yenilikler olmadan asla ilerleme olamaz.”

“Sosyalist devrim, devrimci güçlerle karşı-devrimci güçler
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arasında kimin kime üstün geldiğine karar veren bir ölüm

kalım mücadelesidir.”

“Devrimin  kaderi,  devrimin  itici  gücünün  nasıl

hazırlandığına bağlıdır.”

“Devrim yoldaşlar, yoldaşlar devrim demektir.”

“Devrim inanç demektir.”

“İnançla  takip  edilen  devrimci  yol,  devrimcilerin  son

nefeslerine  kadar  terk  etmeyecekleri vicdanlarından

geçer.”

“Devrim, inanç ve zorunlulukla yürütülür ve devrimcilerin

yaşamı onlar sayesinde parlar.”

“Dünyada  hiç  kimse,  haklı  bir  dava için  kavgaya
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ayaklanan bir halkın ilerleyişini kontrol edemez.”

“Hem  zaman  hem  de  adalet  bizden  yana,  bu  yüzden

kazanacağız, mutlaka kazanacağız.”

2. Lider, Parti ve Kitleler

“Büyük bir lider, harika bir insan yetiştirir.”

“Ülkenin  ve insanların  kaderi,  ancak liderleri  tarafından

savunulup garanti edilir.”

“İnsanlar  için gerçek bir  yaşam ve gelecek nesiller  için

sonsuz mutluluk ancak bir lider tarafından yaratılabilir ve

çiçeklendirilir.”

“Kim Il  Sung  ve  Kim Jong  Il  yoldaşlar,  Partimizin  ve

halkımızın ebedi liderleridir.”
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“Kim Il Sung ve Kim Jong Il yoldaşlar, büyük Paektusan

ulusunun ebedi liderleri ve tüm zaferlerin bayraklarıdır.”

“Juche Kore'nin 100 yıllık tarihi, büyük yoldaşlar Kim Il

Sung ve Kim Jong Il'in şanlı isimleri ve ölümsüz devrimci

başarılarıyla göz kamaştıran en kutsal ve en yüce tarihtir.”

“Bizimki yoldaşlar, Kim Il Sung ve Kim Jong Il'e büyük

saygı duyan ebedi Güneş'in ülkesidir.”

“Yenilmez  sosyalist  ülke  ve  zafer  üstüne  zafer  kazanan

Juche'nin  devrimci  davası,  Yoldaş  Kim  Il  Sung'un

tohumlarını halkın toprağına ektiği değerli meyvelerdir.”

“General Kim Jong Il'in hayatı kelimenin tam anlamıyla

harlanmış bir aleve benzer.”



16

Kim Jong Un – Aforizmalar

“Devrimin  önderi,  ülkenin,  halkın  kaderi  ve  zaferin

bayrağıdır.”

“Devrimci  parti,  devrimci  bir  davayı,  onun başlangıcını,

ilerlemesini ve zaferini garanti altına almak için güçlü bir

siyasi silahtır.”

“Kore  İşçi  Partisi'nin  tarihi,  onu  kuran  Yoldaş  Kim  Il

Sung'un ve Yoldaş Kim Il Sung'un ideolojisini ve davasını

zekice  ilerleten  Yoldaş  Kim  Jong  Il'in  büyük  devrimci

tarihidir.”

“Partimizin hayali,  Yoldaşlar Kim Il Sung ve Kim Jong

Il'in  dileklerini  ve  halkın  ideallerini  gerçeğe

dönüştürmektir.”

“Partimizin  faaliyetlerindeki  en yüksek ilkesi,  insanların

dünyada  hiçbir  şeye  imrenmeden  mutlu  bir  hayat



17

Kim Jong Un – Aforizmalar

sürmesidir.”

“Her şey insanlar için ve her şey onlara güvenerek!”

“Bizimki,  devrimi  yürüten  ve  gelecek  nesiller  için,

gelecek için mücadele eden bir partidir.”

“Kore İşçi Partisi'nin bayrağı,  kadrolarımız  ve halkımızın

manevi dayanağıdır.”

“Kore İşçi Partisi'nin bayrağı devrimimizin bayrağıdır.”

“Kim  Il  Sung  ve  Kim  Jong  Il  yoldaşların  talimatlarını

hiçbir  sapma  olmaksızın  ve  hiçbir  taviz  vermeden

koşulsuz  olarak  yerine  getirmek  Partimizin  kesin

politikasıdır.”

“Parti  çalışması,  liderlerin  yaşamları  boyunca  verdiği
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talimatları yerine getirmekten ayrı düşünülemez.”

“Partinin  birleşik  liderlik  sistemi,  halk  kitlelerinin

bağımsız  taleplerini  ve  çıkarlarını  savunmak  ve

uygulamak için olan sistemdir.”

“Merkezdeki  liderle  çelik  gibi  güçlü  birlik  ve  uyum,

Partinin  can  damarı,  yenilmez  gücünün  kaynağı  ve

devrimde zafer için kesin garantidir.”

“Bağışıklık  sistemi  zayıflarsa  insan  vücudunda  uykuda

olan  virüsler  devreye  girer  ve  hastalıklara  neden  olur.

Aynı  şekilde,  Parti  örgütlerinin  savaşma  azmi zayıflarsa

ve içlerindeki disiplin gevşerse, hiziplerin ortaya çıkması

doğaldır.”

“Disiplin, Partinin ideolojik çalışmasının can damarıdır.”
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“Partiye  ve  devrimci  saflara  tek  bir  ideoloji  aşılamak  -

Parti'nin  birleşik  liderlik  sistemini  kurma  çabasının

çekirdeği ve özü budur.”

“Partinin  birleşik  liderlik  sistemine  meydan  okumanın

hizipçi  pratiği  ideolojik  yozlaşmadan  kaynaklanır  ve

ideoloji  dönekleri  uzun vadede Partiye ve devrime karşı

çıkmaya mahkûmdur.”

“Parti  hücreleri,  Parti'nin  halk  kitlelerini  akrabalık

duygusuyla  Parti'ye  bağlayan  uç  sinirleri  ve  tek  yürek

birlik kalesini destekleyen taşlardır.”

“İşçi  sınıfımız,  savaş  sonrası  yeniden  yapılanma

döneminde  ve  Chollima  günlerinde,  sosyalizme  ve

komünizme  doğru  daha  hızlı  ilerlemek  için  Partinin  ve

liderin  çağrısına  uygun  olarak  olağanüstü  devrimci

coşkuyla  dolu  olan  öncülerinin ruhunu  ve  cesaretini
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bugünün devrimci mücadelesinde tekrar göstermelidir.”

“Kitle  temeli  olmayan  bir  parti,  rüzgarın  önündeki

mumdan beter haldedir.”

“Bir  parti  kitlelerin  desteğini  ve  güvenini  kaybederse

kendi varlığını sürdüremez hale gelir.”

“Halk  Partinin  görüşlerini dinlediğinde,  Parti  de  onların

görüşlerini dinlemelidir.”

“Bir annenin sesi sadece bir ailede duyulur, ancak Partinin

sesi tüm ülkede yankılanır.”

“Hasta  ve  yaralı  çocukları  daha  çok  önemseyen,  onlara

sevgi ve şefkat veren, acıyan yaralarını iyileştiren, onları

suçlamak  yerine  onları  ayağa  kaldıran  ve  yeniden  öne

çıkaran kucaklama, işte Anne Partimizin kucaklamasıdır.”
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“Bu topraklarda doğan tüm insanların Parti'nin kucağında

değerli bir yaşam sürmeleri Partimizin gerçek niyetidir.”

“Bir  iktidar  partisinde  ortaya  çıkan  gücün  kötüye

kullanılması, bürokratizm ve yolsuzluk, onu aristokratların

ve  bürokratların  partisi  haline  getirebilecek  tehlikeli  bir

zehirdir.”

“Bir partide gücün kötüye kullanılmasına ve bürokratizme

müsamaha  gösterilirse,  bu,  parti  karşıtı  uygulamaların

filizlendiği  adam  kayırmacılık,  keyfilik  ve  yolsuzluk

prevalansının artmasına neden olur.”

“Yetkilerini  kötüye  kullandıklarında  ve  bürokratik  bir

şekilde  çalıştıklarında,  yetkililer  Partinin  otoritesini  ve

sosyalizmin prestijini zedeleyecek, bu da sonunda devrimi

ve inşayı yıkıma götürecektir.”
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“Parti  çalışması  bir  formülle  veya  tek  tip  bir  çözümle

yürütülemez.”

“Belayı iyiye,  musibeti  bolluğa  çevirmenin  en  iyi  yolu,

insanların basit fikirlerinde bulunmalıdır.”

“Parti ve ülke, halk var olduğu için vardır.”

“Kitleler, Partinin dayandığı taban ve devrimde nihai zafer

kazanılana  kadar  Partimizin  kaderi  paylaşması  gereken

ebedi yoldaşlarıdır.”

“Halk memurlar için değil, memurlar halk için vardır.”

“İnsanlar için yapılan işten doyum olamaz.”

“İnsanların iyi dediği şey iyidir.”
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“Halkın talepleri ve çıkarları tüm girişimlerin kriteridir.”

“En adil yargıç halktır.”

“Önder, Parti ve kitlelerin büyük bir ideoloji, sıcak duygu

ve  sevgiyle  oluşturduğu  tek  yürek  birliğimiz,  en  büyük

zenginliktir ve milyonlarca ton altınla karşılaştırılamaz.”

“Halkın  duyarlılığından  kopuk  tek  yürek  birlik

düşünülemez.”

“Tek yürek birliğimiz, önderin, ordunun ve halkın tek bir

kan bağıyla birbirine bağlı olduğu uyumlu bir bütündür.”

“Tek yürekli birlik, Yoldaş Kim Jong Il'in miras bıraktığı

en  değerli  devrimci  miras  ve  devrimimizin  büyük

temelidir.”

“Tek  yürekli  birlik,  sosyalizm  tarzımızın  temel  taşını
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oluşturur.”

“Ordunun ve halkın  Parti  etrafındaki  tek yürekli  birliği,

gelişen  bir  sosyalist  ülke  inşa  etmek  için  en  güçlü

silahımızdır.”

“Dünyada  hiçbir  güç,  bilim  ve  teknolojinin  desteğiyle

ideolojik  olarak  kararlı  ve  güçlü  olan  ülkemizin  ve

Parti'nin  arkasında  sımsıkı  kenetlenmiş  büyük

insanlarımızın ilerleyişini engelleyemez.”

“Gerçeğin beslediği güç tükenmez.”

3. İdeoloji ve Teori

“Devrimin  geçmişi savunulur  ve  devrim  ideolojinin

gücüyle ilerler.”
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“Sosyalizm  ideolojisine  sımsıkı  sarılırsak  galip  gelir,

sarılmazsak çökeriz.”

“Sosyalizmin gücü, özünde ideolojik güçtür.”

“Devrimi yürüten bir parti için en güçlü silah - aslında tek

silah - Komünist ideolojidir.”

“İdeoloji olmadan bir parti kurulamaz, var olamaz ve onun

çalışması, devrimci mücadelesi ideolojik çalışmadan ayrı

düşünülemez.”

“İdeoloji  ve  inançla dolu  silahlar  her  zaman  zafer

kazanır.”

“Bir yumurta bile Komünist ideolojiyle yüklendiğinde bir

taşı kırabilir.”
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“Sendikal  örgütler,  işçi  sınıfını,  partinin  ahlak  ve

kültürüne  göre  komünist  bir  toplum  inşa  etme  niyetine

uygun olarak, devrimci karakter ve militan mizacın yanı

sıra  ahlaki  ve  kültürel  yönleriyle  toplumda  rol  model

olmaya teşvik etmelidir.”

“İşçi  sınıfının  ve  diğer  sendika  üyelerinin  ahlak

konusundaki komünist görüşü somutlaştırmasını sağlamalı

ve  mücadele  çağının,  sürekli  ilerleme  ve  ileri  sıçrama

çağının  sağlam,  devrimci  bir  ahlaki  iklimini

oluşturmalıyız.”

“Ancak  güçlü  bir  ilke  anlayışına  sahip  olan  ve

adaletsizlikten herkesten daha fazla nefret eden işçi sınıfı,

her türlü olumsuz uygulamaya karşı mücadelenin  önünde

durduğunda,  sosyalizm  tarzımızın  özgün  özellikleri

pekiştirilebilir  ve  tüm  toplumu  devrimci  ve  komünist

çizgide dönüştürme çalışmaları daha da hızlanır.”
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“Kişinin  fiziksel  gücünün bir  sınırı  vardır,  ancak ruhsal

gücünün sınırı yoktur.”

“Partimizin devrimci ideolojisi her zaman kitlelerin özlem

ve talepleriyle uyum içinde olmuştur.”

“Juche  yolu,  Partimizin  ve  halkımızın  izlemesi  gereken

tek  yoldur  ve  büyük  Kimilsungizm-Kimjongilizm,

devrimimizin her zaman muzaffer bayrağıdır.”

“Kimilsungism-Kimjongilism,  özünde,  önce  insan

doktrinidir.”

“Kimilsungizm-Kimjongilizm  bayrağını  her  zaman

yüksek  tutarak  Kore  devriminin  nihai  zaferini

hızlandırmak,  kadrolarımızın ve  halkımızın  inancı  ve

iradesi ile zamanın ve tarihin arzusudur.”
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“Juche  fikri,  bağımsızlık  peşinde  koşan  herkesin

kolaylıkla  empati  kurabileceği  ve  kendilerinin  olarak

kabul  edebileceği  en  makul  ve  evrensel  devrimci

ideolojidir.”

“Songun  fikri,  kapsamlı  bir  anti-emperyalist,  bağımsız

duruş ve vatan, millet ve millet sevgisini yüceltme ruhunu

somutlaştıran,  demir  bir  inanç  ve  iradeye  dayanan

devrimci bir fikirdir.”

“Kim Il Sung ve Kim Jong Il yoldaşların talimatını yerine

getirdiğimizde, her zaman galip geleceğiz - bu bir yasa ve

tarihin öğrettiği bir gerçektir.”

“Kim Il Sung ve Kim Jong Il yoldaşların çalışmaları  ve

talimatları devrimin ders kitaplarıdır.”
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“Partinin  politikaları  her  şeyi  kapsayan  bir

ansiklopedidir.”

“Sadık bir adamla bir düzenbaz arasında ayrım yapmanın

kıstası, Partimizin çizgileri ve politikalarıdır.”

“İnsan,  soluduğu  hava  gibi  Parti'nin  fikirlerini

özümsemelidir.”

“Kolektivist ruh, devrimciler için önemli bir ideolojik ve

manevi niteliktir.”

“Devrimci  özgüven,  halkımız  için  geleneksel  mücadele

ruhu  ve  devrime  ve  inşaya  ivme  kazandıran  güçlü  bir

silahtır.”

“Kendine güvenmenin devrimci ruhu, ulusal özsaygı ruhu

ve  tüm  dünyaya  kendi  çabalarımızla,  kendi
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kaynaklarımızla  ve  kendi  teknolojimizle  liderlik  etmek

için en son teknolojiyi aşma ruhudur.”

“Yardım  için  başkalarını  aramak  bizi  hiçbir  yere

götürmez.”

“Yaşama  ruhundan  kendi  çabası  ile  yoksun  kalmış

insanlar,  farkına varmadan dalkavuk ve helak olmuş bir

millet haline gelebilirler.”

“Mucizelerin anası, kitlelerin artan manevi gücüdür.”

“Kitlelerin söndürülemez manevi gücü, mucizelerin temel

kaynağı ve zaferin garantisidir.”

“Kitlelerin manevi gücü, bir dağı yerinden oynatabilir ve

bir denizi doldurabilir.”

“Partimizin  ideolojik  konumu  savunma  değil  saldırı
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biçiminde oluşturulmalıdır.”

“İdeolojik  cephe  ne  kadar  hararetle  kaynarsa,  kitlelerin

zihinsel gücü o kadar tam olarak gösterilecek ve  kadrolar

ile halk ne kadar harekete geçirilirse devrim o kadar hızlı

ilerleyecektir.”

“Bir  kişinin  ideolojisi,  devrimci  retorik  veya

boşboğazlıkta değil, pratikte ifade edilir.”

“İdeolojik cephede bir adımlık bir taviz, iki ve üç adımlık

bir  tavize  yol  açar  ve  sosyalizmin  kaybolmasıyla

sonuçlanır.”

“İdeolojik  konum  çatlar  ve  aşınırsa,  sosyalizm

savunulamaz.”

“Doğası  gereği  halk  kitleleri,  paranın  her  şeye  kadirdir

ilkesini ve orman yasasını vaaz eden burjuva ideolojisini
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ve kültürünü reddeder.”

“Kapitalist  ideoloji  ve  burjuva  yaşam  tarzı,  insanların

canını alan kanser gibidir.”

“Gerici  ideoloji  ve  kültür  geçmişte  saldırganlık  için  bir

aracı olsa da, şu anda saldırganlıkta öncü bir rol oynuyor.”

“Gerici  ideoloji  ve  kültür,  gençlerin  devrimci  bilincini

uyuşturan bir zehirdir.”

“İstenmeyen  videolar  en  etkili  uyuşturucu  haptan  daha

korkunç bir zehirdir.”

4. Siyaset, Ordu ve Milli Savunma

“Politika, kitlelerin kaderinin, ülkenin, milletin yükseliş ve

düşüşünün bağlı olduğu belirleyici bir faktördür.”
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“Fikirler  ve  idealler  siyaset  tarafından  pratiğe

dönüştürülür.”

“Askeri işler siyasetten ayrı düşünülemez.”

“Songun,  bağımsızlığımız,  haysiyetimiz  ve  can

damarımızdır.”

“Songun,  Kore  devriminin  gururlu  bir  geleneği  ve  aynı

zamanda bir zafer bayrağıdır.”

“Songun,  Yoldaş  Kim  Jong  Il'in  devrimci  fikri,

devrimdeki pratiği, siyasi ideali ve siyasi tarzıdır.”

“Songun  sadece  bugün  değil,  her  çağda  milletimizi

savunan siyasettir.”
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“Songun  siyaseti,  her  zaman  muzaffer  siyaset  ve

sosyalizmin ideallerine ulaşmayı mümkün kılan her şeye

gücü yeten bir kılıçtır.”

“Partimizin iyiliksever, her şeyi kucaklayan siyaseti, halkı

sevgi ve güvene dayalı, ayrım gözetmeksizin kucaklayan,

bir annenin evladına yaptığı gibi bakan siyasettir.”

“Partimizin siyaseti halka saygı ve sevgidir.”

“Savunma  kabiliyetini  güçlendirmek  devlet  işlerinin  en

önemlisidir ve ülkenin onuru, halkın mutluluğu ve huzuru

güçlü silahlara bağlıdır.”

“Büyük askeri  güç,  ülkeyi  savunmayı  mümkün kılar  ve

gelecek nesillerin mutluluğunu garanti eder.”

“Hiçbir  şey  barıştan  daha  değerli  değildir,  ancak,  barış,
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sadece can atarak ya da yalvararak elde edilebilecek bir

şey değildir.”

“Silahlar  tereddüt  ettiğinde  Partiyi  koruyamaz,  sosyalist

hükümeti ve sistemi savunamazlar.”

“Bir  ülkenin  askeri  gücü,  ulusal  gücünü  temsil  eder;

gelişen bir ülke haline gelebilmesi ve halkının güvenliğini

ve mutluluğunu koruyabilmesi,  ancak askeri  gücünü her

yönden geliştirerek mümkündür.”

“Bir ülke askeri olarak zayıfsa, bağımsızlığını ve hayatta

kalma  hakkını  savunamaz  ve  sonunda  emperyalistlerin

eline düşer.”

“Silahlı kuvvetler bir ulusun gücünün simgesidir.”

“Güçlü devrimci Paektusan ordusu, yoldaş Kim Il Sung ve
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Kim Jong Il tarafından bırakılan en önemli mirastır.”

“Halk  Ordusu  liderin,  Partinin  ve  Başkomutan'ın

ordusudur.”

“Halk  Ordusu,  Songun  devriminin  dayanağı  ve  ana

gücüdür.”

“Halk  Ordusu,  Songun  devriminin  güvenilir  öncüsü  ve

sağlam temel taşıdır.”

“Halk  Ordusunun  yürüyüş  hızı,  devrimimizin  ilerleme

hızıdır.”

“Halk  Ordusu,  kadrolarını  yılmaz  devrimci  savaşçılar,

kahramanlar  olarak  yetiştiren  mükemmel  bir  devrimci

üniversitedir.”
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“Zaman değişse ve bir neslin yerini bir başkası alsa bile

asla değişmeyecek olan şey, Yoldaş Kim Il Sung ve Kim

Jong  Il'in  özelliklerini  taşıyan  Halk  Ordusunun  orijinal

devrimci özellikleridir.”

“Parti liderliği, Halk Ordusunun can damarı, gücünün ve

yenilmezliğinin temel garantisidir.”

“Halk Ordusu, Partiye ve lidere her zaman sadık, ideoloji

ve  inançta  güçlü,  birlik  ve  beraberliği  sağlamada,

savunmada öncü olan bir ordudur.”

“Lideri  ölümüne  savunma  ruhu,  nesilden  nesile  devam

ettirilen  değerli  bir  gelenek,  ordumuzun  en  yüksek

sloganı,  manevi  gücünün  ve  savaş  inancının temel

kaynağıdır.”

“İşçi  Partisi'nin  kızıl  bayrağını  öncü  bayrağı  olarak
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yüksekte tutmak ve ilerlemek, güçlü devrimci Paektusan

ordusunun savaşçı ruhudur.”

“Halk  Ordusunun  tek  genel  yönü,  tam  da  Partimizin

gösterdiği  yöne  doğrultulmuş  silahlarla  dümdüz

ilerlemektir.”

“Halk  Ordusu,  ideolojik  olarak  saf  ve  yüksek  düzeyde

örgütlü, Partimizin ideolojisini paylaşan, onunla nefes alan

ve ona ayak uyduran ayrılmaz bir bütün olmalıdır.”

“Devrimci bir ordunun ilk ve en önemli gücü, ideolojisi ve

ahlakıdır.”

“Savaş, güç gösterisi olmadan önce ideoloji ve inancın bir

hesaplaşmasıdır.”

“Her  şeye  gücü yeten  bir  silah  fikrine  batmış  bir  ordu,



39

Kim Jong Un – Aforizmalar

savaşı kazanamaz.”

“Bir  ordunun  gözleri  parayla  kamaştırılırsa,  ülkesi

mahvolur.”

“Modern savaş bir beyin savaşıdır, bir zeka savaşıdır.”

“Askeri  strateji,  bir  savaşa  hazırlanmanın,  onu

örgütlemenin  ve  onunla  savaşmanın  biçim  ve

yöntemlerinin kristalize edilmesidir.”

“Savaşla başa çıkmak için yapılan hazırlıklarda asla yarına

ertelemek olmaz.”

“Askerler,  silah  seslerinin  gelmediği  günlerde  bile  her

zaman savaş alanını düşünmelidir.”

“Askerlik günleri en pahalı altından daha değerlidir.”
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“Bugünün eğitimi, yarının olası savaşı ve ülkenin kaderi

üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir.”

“Askeri  eğitim  hafife  alınırsa,  silahlar  paslanır,  ülke  ve

milletin kaderi tehlikeye girer.”

“Savaşta eğitimsiz askerlere merhamet yoktur.”

“Savaşta  örnek olan  bir  asker  kahramandır,  ancak  barış

zamanında  eğitimde  iyi  olan  bir  asker  daha  fazla

kahramandır.”

“Mükemmel  nişancılığın  sırrı,  büyük bir  ruhsal  güç  artı

özenli çabalardır.”

“Bir  asker  kalbini  düşmana  karşı  nefretle  yaktığında,

mermisi düşmanın kalbini delebilir.”
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“Haydi, tüm kadrolar gerçek birer silah yoldaşı olsun!”

“Bizim  gücümüz silah  veya  roket  gibi  askeri

teçhizatlardan değil,  sevgili  askerlerimiz  ve halkımızdan

gelir.”

“Başkomutan  ve  Halk  Ordusunun  komutanları,  sıradan

askerler için vardır.”

“Kumandanlar,  erkek  ve  kız  kardeşlerinin  en  büyük

kardeşleri  ve  gerçek  silah  arkadaşları  gibi  davranarak,

kadrolarına sıcak bakmalı.”

“Bir aile için anne baba ne ise, politik eğitmen kadrolar da

halkımız için odur.”

“Kadrolar,  kendilerini  halkın  iyiliğine  hararetli  insani
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duygularla adayan gerçek hizmetkarlar olmalıdır.”

“Kışlalar, askerlerin sevgili yuvaları, yaşamları için sevgi

dolu üslerdir.”

“Kendisi  sıcak  ve  tok  olduğu  halde  adamlarının

üşüyebileceğini  ve  aç  hissedebileceğini  düşünen  gerçek

bir komutandır.”

“Orduda,  askeri  çalışmadan  ayrı  siyasi  çalışma

düşünülemez.”

“Askeri işlerden habersiz bir siyasi subay, askeri birliğinin

savaş görevini yerine getirirken destek değil köstek olur.”

“Ordu-halk  birliği  toplumumuzun  kökü  ve  Songun

devriminin büyük temelidir.”



43

Kim Jong Un – Aforizmalar

“Savunma  sanayii,  bir  ülkenin  ve  ulusun  yükselişini  ve

düşüşünü  belirleyen  kilit  faktör  ve  ulusal  gücü

değerlendirmek için önemli bir kıstastır.”

“Juche odaklı mühimmat sanayimiz, büyük yoldaşlar Kim

Il Sung ve Kim Jong Il tarafından bize bırakılan değerli bir

mirastır.”

“Barış, ülkenin refahı ve insanların mutlu yaşamı kuvvetli

nükleer güçlere bağlıdır.”

“Nükleer  caydırıcımız,  ülkenin  ve  ulusun  egemenliğini

savunmak, savaşı önlemek ve barışı korumak için adil bir

araçtır.”

5. Ekonomi, Bilim ve Teknoloji

“Ekonomiyi canlandırmak ve insanların yaşam standardını
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yükseltmek  aynı  zamanda  sosyalizmi  savunma

mücadelesidir.”

“Bir  ülke  yiyecek,  giyecek  ve  diğer  şeyler  için  bir

efendiye güveniyorsa, ideolojisi efendisine göre değişir.”

“Tarım  cephesi,  sosyalizmi  savunma  savaşında  bir  ileri

karakol  ve  ülkemizi  sosyalist  bir  ekonomik  dev  haline

getirme çabasının büyük bir itici gücüdür.”

“Hayvancılık  sektöründe  anti-epizotik  çalışma  üretime

eşittir.”

“Ulusal ekonominin öncü sektörleri, temel endüstrileri, bir

ekonomik dev inşa etmenin öncüleridir.”

“Metal  ve  kimya  endüstrileri  bir  ekonomik  devin  ikiz

payandalarıdır.”
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“İnsan  için  damarlar  neyse  trafik  de  [ekonomi  için

ç.n. ]odur.”

“İnşaat,  bir  ülkenin  ekonomik  gücü ve  kültürel  gelişme

düzeyi için bir ölçüttür.”

“Juche  yönelimli  sosyalist  mimari,  özünde,  her  şeyden

önce  halk  kitlelerine  önem  verme  ilkesine

dayanmaktadır.”

“Mimarlar, halk kitlelerine karşı sorumludur.”

“Juche karakteri ve ulusal kimlik, inşaatın can damarıdır.”

“Kolaylığı,  estetik  güzelliği  ve yükselen nesle  bakışı  ön

planda  tutma  ilkesi,  mimaride  sürekli  olarak  uyulması

gereken bir ilkedir.”
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“Tasarım,  inşaat  işleri  ve inşaat malzemeleri  inşaatın  üç

unsurudur.”

“Mimari tasarım, inşaattaki ilk süreçtir ve operasyonel bir

harita oluşturur.”

“Mimar, sosyalizmin çiçek bahçesine bakan insandır.”

“Mobilya için tasarım yapmak da bir sanattır.”

“Yapı malzemeleri, bir mimari yapının dayanıklı ve çekici

karakterini belirleyen temel bir unsurdur.”

“İnşaat, modern bilim ve teknolojinin bir bütünüdür.”

“Posta  ve telekomünikasyon bir  ülkenin sinirleri  ve kan

damarlarıdır.”
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“Toprak  yönetimi,  ülkenin  refahını  sağlamak  için  kalıcı

öneme  sahip  vatansever  bir  girişim  ve  insanlar  için

mükemmel  bir  yaşam  temeli  yaratmak  için  asil  bir

girişimdir.”

“Orman oluşturma ve koruma, anavatanın geleceği için en

büyük vatanseverlik girişimlerinden biridir.”

“Orman  restorasyonu  kampanyası,  doğayı  iyileştirmek

için bir savaştır.”

“Ülkenin  kaynaklarını  satmak,  milletin  öz  saygısını

satmak demektir.”

“Yeraltı  kaynaklarını  ihraç  etmek  ileri  görüşlülükten

yoksun bir tavır ve vatanseverlik eksikliğinin ifadesidir.”
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“Ekonominin  gelişmesi,  endüstriyel  sanatın  gelişmesiyle

önkoşuldur.”

“Endüstriyel  sanat,  insanların  refahını  artırmaya  ve

bağımsız bir ulusal ekonomi inşa etmeye ivme kazandıran

bir araçtır.”

“Hizmet  işinde insan odaklı,  nazik,  kültürlü ve hijyenik

karakterler esastır.”

“Tasarruf  üretim  demektir  ve  vatanseverliğin  bir

tezahürüdür.”

“Sonsuzca  kadar  aksa  bile,  hazır  bir  nehir  en  sonunda

tükenir.”

“Üretim  ve  kalite  artışının  anahtarı,  teknik  ekipmanın,

üretim  hatlarının  ve  üretim  yöntemlerinin  modern,
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bilimsel bir temele oturtulmasıdır.”

“Siyasi  çalışmaya  öncelik  vermek,  üretim  hatlarını

modern,  bilimsel  bir  temele  oturtmak  ve  emekçilerin

maddi ve kültürel yaşam standardını iyileştirmek – bunlar

normalleştirilmiş ve artan üretimin temel sırrıdır.”

“İthalat eğiliminden kurtulmak, aynı zamanda sosyalizmi

savunmak için bir savaştır.”

“Günümüz bilgi ekonomisi çağıdır, bir ülkenin ve ulusun

ulusal  gücü,  konumu  ve  geleceği  bilim  ve  teknolojinin

gelişme düzeyine bağlıdır.”

“Yeni  yüzyıldaki  sanayi  devrimi,  özünde  bilimsel  ve

teknolojik bir devrimdir.”

“Bilim ve teknoloji, gelişen bir sosyalist ülke inşa etmek
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için zamanı harekete geçiren bir motor ve güçlü bir itici

güçtür.”

“Bilim, teknoloji  ve eğitimin gelişmesi bir ülkeyi refaha

götürür ve bir ekonomik dev inşa etmenin kısayoludur.”

“Bugün bilim cephesi, sosyalizmi savunmak için bir ileri

karakol.”

‘‘En son bilim ve teknoloji, bir ekonomik dev inşa etmede

Tepe 1211'dir.”1

“Kendine güvenmenin ve artan üretimin anahtarı bilim ve

teknolojidedir.”

‘‘Başkaları  tarafından  zaten  gidilen  yolu  takip  etmekle

kalmamalı, bilim ve teknolojiyi geliştirerek bir yüzyıldan

diğerine bir sıçrama yapmalıyız.”

1 Tepe 1211 : Kore Halk Ordusu hakkında bir  uzun metrajlı film.
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“Ekonomik ve sosyal gelişmenin seviyesi ve hızı, bilim ve

teknolojinin gelişimi ile düzenlenir.”

‘‘Dünya  uydusu,  en  son  bilim  ve  teknolojinin  bir

birleşimidir  ve  uzay  bilimi  ve  teknolojisi  ile  uzay

endüstrisi, bir ülkenin gücü için bir ölçüttür.”

‘‘Partimizin talep ettiği  modernleşme,  kendi  güçlerimize

ve kendi teknolojimize dayanan bir modernleşmedir.”

“Bu dönem, ülkenin gücünün, ekonomisinin ve kültürünün

gelişmesinin  yetenekli  kişilerce  belirlendiği,  yetenekli

kişilerin ön plana çıktığı bir dönemdir.”

‘‘Bir bilim-teknoloji gücü, bilim ve teknolojide yetenekli

insanlar açısından zengin bir ülkedir.”

‘‘Bilim adamları ve teknisyenler, ülkenin değerli varlıkları
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ve  gelişen  bir  ulusun  inşasını  hızlandırmada  zamanın

önemli adamlarıdır.”

‘‘Bilim ulusal sınır tanımıyor, ancak bilim adamlarımızın

inançlarında  ulusal  bir  sınırı  var  ve  kendi  devrimci

konumları var.”

‘‘Bilimsel araştırma,  ayak değmemiş karda iz bırakmaya

benzer.”

‘‘İnsan yedikten sonra büyür ve bilim başarısızlıklardan

sonra başarıya yükselir.”

‘‘Bilim ve teknolojinin gelişmesinden kitleler sorumludur

ve onların gücü ve bilgeliği tükenmez.”

“Bilgi  ekonomisi  çağı,  çalışanların  da  teknoloji  odaklı,

bilgi  odaklı,  modern bilim ve teknolojiye  sahip insanlar



53

Kim Jong Un – Aforizmalar

olmasını talep ediyor.”

‘‘Parti  politikasıyla  silahlanmayan  bir  insanın yazısı,

yalnızca slogandır.”

“Felsefi karakterden ve ruhtan yoksun bir yazı, bilimsel ve

teorik bir yazı değildir.”

“Devrimci  pratiğin  taleplerine  hiçbir  çözüm  getirmeyen

pratik olmayan bir teori, pratikte doğrulanmayan bir teori

veya bilgi işe yaramaz.”

‘‘Gerçeklikten  ayrılan  bir  devrimci  teori,  kütüphanedeki

değersiz bir kitaptan farklı değildir.”

“Bir  yazıda  derin  bir  anlam  barındırmak,  mantıklı  ve

anlaşılması kolay, insan odaklı bir yazı tarzıdır.”
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6. Eğitim, Halk Sağlığı, Sanat, Edebiyat 
ve Fiziksel Kültür

“Eğitim çalışması, bir ülkenin ve ulusun refahı için sonsuz

önemi olan vatansever bir girişimdir.”

“Yetenekli insan yetiştirmek ağaca benzer, eğitim toprak,

onun şartları ve ortamı ise gübredir.”

“Eğitimin  içeriği  ve  yöntemleri,  yetenekli  kişilerin

yetiştirilmesinin kalitesini garanti eden temel faktördür.”

“Eğitim, bilim ve teknoloji ile ilgili çalışmalar ancak 10-

20  yıl  ilerisi  göz  önünde  bulundurularak  istikrarlı  bir

şekilde yürütüldüğünde başarılı olabilir.”

“Eğitim işi vicdan, özveri ve vatanseverlik gerektirir.”
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“Öğretmenler, ülkenin geleceğini beslemede kök ve gübre

görevi görmelidir.”

“Aile  eğitimi,  okul  eğitiminin  ve  sosyal  eğitimin

temelidir.”

‘‘Ailenin soyu bir ülkenin soyu gibidir.”

“Mükemmel  öğretme  becerileri  ve  bunun  gibi  yüceltici

özellikler, bir öğretmenin ayırt edici özelliğidir.”

“Öğretmenlerin  siyasi-ideolojik  standartları  ve  eğitim

nitelikleri, eğitimin kalite düzeyini belirler.”

“Bir  öğretmenin  nitelikleri,  öğrencilerinin  akademik

performansına yansır.”
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“Öğretmenler  'bilgi  ağaçları'  ve  'yürüyen  sözlükler'

olmalıdır.”

“Halk  sağlığı  hizmeti,  bir  milletin  varlığını  ilgilendiren

önemli bir girişimdir.”

“Bir  hastalığı  tedavi  etmedeki  en  önemli  şey,

semptomlarını değil nedenini tedavi etmektir.”

“Kreş  ve  anaokulu  öğretmenleri,  sorumlu  oldukları

çocuklar  için  sağlam  anneler,  sağlam  eğitimciler

olmalıdır”

“Devrimci  sanat  ve  edebiyat,  insanları  mücadelenin  ve

yaşamın gerçeğine uyandırır  ve onlara zengin duygu ve

büyük şevk aşılar.”

“Devrimci  sanat  ve  edebiyat,  kitleleri  devrimci
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mücadeleye uyandıran bir rehberdir.”

“Sanat  ve  edebiyat,  gelişen  bir  ülke  inşa  etmek  için,

devrimci ilerleme için bir borazan, güçlü bir teşviktir.”

“Sanatın  gücü  bir  nükleer  bombanın  gücünden  daha

büyüktür.”

“Halk kitleleri  sosyalist  sanatın  ve edebiyatın  ustalarıdır

ve aynı zamanda onları yaratır ve onlardan zevk alırlar.”

“Sanat ve edebiyatın gücü, tüm toplumu devrimci tutku ve

cesaretle  harekete  geçirmesinde  ve insanları  mücadeleye

ve başarılara teşvik etmesindedir.”

“Parti  politikasına  duyarsız  bir  sanat  eseri,  canlılığını

kaybedecektir.”

“Sanat, zamanın ruhunu ve gelişen toplum trendini hassas
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bir şekilde yansıtmalıdır.”

“Devrimle ilgisi olmayan sanat,  kendi başına yararsızdır.”

“Devrimci  müzik,  insanlara  ateşli  bir  tutku  ve  güzel

duygular aşılar.”

“Müzik,  insanların  yaşamıyla  en  yakından bağlantılı  bir

sanat biçimidir.”

“Şarkı, devrimci mücadele için güçlü bir silahtır.”

“Mükemmel  bir  şarkı,  bir  silahtan  veya  uçaktan  daha

güçlü bir silahtır.”

“Her  dans  hareketinin  bile ideolojik  bir  karakteri

olmalıdır.”
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“Yaratıcı işçiler ve sanatçılar, Partimizin amaçlarını temsil

eden  ve  onun  ideolojik  çalışmasına  güç  katan

devrimcilerdir.”

“Gerçeklere  karşı  empatik  ve duyarlı  olmayan biri,  çağı

yakalayan bir başyapıt yaratamaz.”

“Spor,  bir  ülkenin  uluslararası  prestijinin  ve  ulusal

gücünün bir işaretidir”

“Bir spor oyunu, kurşunsuz bir savaştır.”

“Sporcuların  elde  ettiği  gurur  verici  başarılar,  Partiye,

ülkelerine  ve  yoldaşlarına adadıkları  lekesiz  sadakatin

hediyeleridir.”

“Madalya  ödüllü  bir  podyumun  yüksekliği  ülkenin

prestijini temsil eder.”
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“Halterciler  ayaklarını  Kore  topraklarına  dikmeli  ve

dünyayı ayağa kaldırmalıdır.”

“Bir  spor  gücü  inşa  etmede  zaferin  anahtarı,  sporu

bilimsel bir temele oturtmaktır.”

“Spor bilimi ve tekniklerinde rekabete öncülük eden galip,

geride kalan ise kaybeden olur.”
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